UNIVERZITA KARLOVA
Právnická fakulta
Katedra práva životního prostředí

Christian Grym

OPRÁVNĚNÍ A POVOLENÍ STAVĚT
Diplomová práce

Vedoucí diplomové práce: JUDr. Martina Franková, Ph.D.
Datum vypracování práce (uzavření rukopisu): únor 2018

Čestné prohlášení
Prohlašuji, že předloženou diplomovou práci jsem vypracoval samostatně, že všechny
použité zdroje byly řádně uvedeny a že práce nebyla využita k získání jiného nebo
stejného titulu.
Dále prohlašuji, že vlastní text práce včetně poznámek pod čarou má 238.853 znaků
včetně mezer.

Christian Grym

V Praze dne ………………………

Poděkování
Děkuji JUDr. Martině Frankové, Ph.D. za ochotu při vedení této diplomové
práce a za poskytnuté rady, které mi usnadnily zpracování této práce
z oboru práva životního prostředí.

OBSAH
Úvod.................................................................................................................................. 1
1.

Oprávnění stavět ........................................................................................................ 3
1.1.

1.1.1.

Pozemek podle katastrálního zákona ........................................................ 3

1.1.2.

Pozemek podle občanského zákoníku ...................................................... 5

1.1.3.

Stavební pozemek a zastavěný stavební pozemek .................................... 9

1.1.4.

Stavba podle stavebního zákona ............................................................. 10

1.1.5.

Stavba podle občanského zákoníku ........................................................ 11

1.2.

Vlastnické právo k pozemku ............................................................................ 12

1.2.1.

Vnitřní a vnější limity vlastnického práva .............................................. 14

1.2.2.

Vyvlastnění ............................................................................................. 15

1.2.3.

Jiné způsoby nabytí vlastnického práva.................................................. 22

1.3.

2.

Základní pojmy .................................................................................................. 3

Věcná práva k věci cizí .................................................................................... 24

1.3.1.

Právo stavby ............................................................................................ 25

1.3.2.

Věcná břemena ....................................................................................... 32

1.4.

Obligace ........................................................................................................... 34

1.5.

Neoprávněná stavba ......................................................................................... 35

Povolení stavět ......................................................................................................... 43
2.1.

Základní pojmy ................................................................................................ 44

2.1.1.

Zastavěné a nezastavěné území obce, zastavitelná plocha ..................... 44

2.1.2.

Opatření obecné povahy ......................................................................... 46

2.1.3.

Připomínky, námitky a zástupce veřejnosti ............................................ 47

2.2.

Koncepční nástroje územního plánování ......................................................... 50

2.2.1.

Územně plánovací podklady ................................................................... 51

2.2.2.

Politika územního rozvoje ...................................................................... 53

2.2.3.

Zásady územního rozvoje ....................................................................... 55

2.2.4.

Územní plán ............................................................................................ 56

2.2.5.

Regulační plán ........................................................................................ 59

2.3.

Realizační nástroje územního plánování .......................................................... 61

2.3.1.

Územní rozhodování ............................................................................... 61

2.3.1.1.

Druhy územních řízení ...................................................................... 62

2.3.1.2.

Účastníci řízení .................................................................................. 67

2.3.1.3.

Podklady k žádosti o zahájení územního řízení ................................ 71

2.3.1.4.

Námitky, připomínky, závazná stanoviska ........................................ 74

2.3.1.5.

Některé náležitosti územní rozhodnutí .............................................. 78

2.3.1.6.

Umisťování staveb v nezastavěném území ....................................... 79

2.3.2.

Územní souhlas ....................................................................................... 81

2.3.3.

Veřejnoprávní smlouva ........................................................................... 85

2.3.4.

Územní opatření ...................................................................................... 88

2.4.

Povolování staveb v režimu stavebního řádu ................................................... 90

2.4.1.

Volný režim ............................................................................................ 91

2.4.2.

Ohlášení stavby ....................................................................................... 92

2.4.3.

Stavební řízení ........................................................................................ 93

2.4.4.

Účastníci stavebního řízení ..................................................................... 95

2.4.5.

Veřejnoprávní smlouva nahrazující stavební povolení ........................... 98

2.4.6.

Certifikát autorizovaného inspektora ...................................................... 99

Závěr ............................................................................................................................. 100
Použité zkratky ............................................................................................................. 103
Seznam pramenů ........................................................................................................... 104
Přílohy........................................................................................................................... 112
Abstrakt ......................................................................................................................... 123
Abstract ......................................................................................................................... 124
Klíčová slova ................................................................................................................ 125
Key words ..................................................................................................................... 126

Úvod
Stavební právo bývá mnohými vnímáno čistě z veřejnoprávní perspektivy, a to
jako kategorie práva správního. Poněkud neoprávněně tak bývají pomíjeny jeho
soukromoprávní aspekty, které především souvisejí s existencí a platností titulu
k pozemku, který je základním předpokladem pro uskutečnění jakéhokoli stavebního
záměru. Díky tomu je stavební právo třeba vnímat jako multidisciplinární obor, který
v sobě zahrnuje jak prvky práva správního, občanského, tak v některých případech
i práva pozemkového, finančního, obchodního či mezinárodního. Pro zachování
celistvosti stavebního práva napříč vícero právními disciplínami proto považuji za
vhodné podřadit problematiku této diplomové práce pod obor práva životního prostředí,
neboť právě životní prostředí umožňuje překlenout jak právní obory soukromoprávní,
tak obory veřejnoprávní.
Na jedné straně se tak jedná o velmi rozsáhlý obor, který prostupuje napříč
mnoha právními odvětvími. Na straně druhé je realizace stavebních záměrů životní
situaci, do které se alespoň jednou za život dostává velké procento populace. Motivem
pro sepsání této práce je tak skutečnost, že problematika oprávnění a povolení stavět má
praktickou a široce

použitelnou

rovinu, ačkoli

povědomí

laické veřejnosti

o jednotlivých institutech a procesech v rámci stavebního práva je poměrně nízké.
Cílem této práce je poskytnout ucelený přehled procesního i hmotněprávního
postavení stavebníka na cestě od opatření stavebního titulu až k zisku stavebního
povolení. V rámci toho se totiž stavebník setkává s velkým množstvím různorodé právní
problematiky, která je však v rámci odborné literatury jen zřídka stavěna do vzájemných
souvislostí. Přitom ale platí, že veřejné stavební právo (reprezentované především
problematikou umisťování a povolování staveb) musí být se soukromým právem
v souladu. Nejsilněji se tento fenomén přitom projevuje v rámci umisťování staveb, kdy
stavební zákon požaduje, aby stavebník doložil soukromoprávní oprávnění, které ho ke
zřízení stavby opravňuje.
Samozřejmě si jako autor uvědomuji, že není v lidských silách v rámci jediné
práce postihnout všechny aspekty, které se zřizováním staveb souvisí. Proto jsem se
rozhodl zaměřit na nejčastější právní situace, do kterých se stavebník při realizaci
stavebního záměru dostává a přitom poukázat na typické právní problémy, které s touto
1

realizací souvisí. V rámci jednotlivých popisovaných institutů tedy rezignuji na
vyčerpávající definice a aspekty, které se postavení stavebníka přímo nedotýkají. Jádro
mojí práce přitom tvoří umisťování staveb, ke kterému zbývající témata směřují,
případně jsou podkladem pro to, aby čtenář problematice umisťování staveb v širším
slova smyslu lépe porozuměl.
Je-li to možné, pak v rámci této práce postupuji chronologicky tak, jak
jednotlivé procesy po sobě následují, případně tak, jak příslušné hmotněprávní instituty
nachází v jednotlivých etapách postupu stavebníka své opodstatnění. Míru podrobnosti
volím záměrně s ohledem na to, jakou důležitost jednotlivým tématům přikládám.
V souladu s výše uvedeným se tedy první část mojí práce zabývá výkladem
některých pojmů, které se soukromým právem stavebním blízce souvisí, dále pak
vymezuje nejčastější soukromoprávní tituly, které mohou opravňovat stavebníka ke
zřízení stavby, abych toto téma uzavřel problematikou neoprávněné stavby. V rámci
jednotlivých kapitol poukazuji na problematické či sporné otázky právní úpravy
a pokouším se nastínit jejich možná řešení.
Druhá část práce oproti tomu rozebírá veřejnoprávní instituty plánování
a umisťování staveb, upravené především stavebním zákonem, a to s důrazem na
územní řízení, které považuji za jádro stavebního práva vůbec. Na ostatní instituty je
poté nahlíženo především z pohledu stavebníka – žadatele, a tak jsou některé procesy
a pravidla, které jsou relevantní spíše pro orgány veřejné moci, v rámci výkladu
poněkud upozaděny. Veřejnoprávní část této práce je poté zakončena vydáním
stavebního povolení, kterým jsou zakončeny tzv. předběžné schvalovací procesy před
zahájením samotné stavby.
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1. Oprávnění stavět
Soukromoprávní

oprávnění

stavět

jakožto

subjektivní

právo nakládat

s pozemkem je základním předpokladem pro provádění jakékoli stavební činnosti.
Zatímco veřejnoprávní povolení stavět obecně reprezentuje především rozhodování
v území, stavební povolení a instituty přidružené, oprávnění stavět na straně druhé
vyjadřuje vztah vlastníka k nemovité věci z hlediska soukromého práva.
Objektem stavebního oprávnění je vždy věc nemovitá, a to konkrétně pozemek.
Lze polemizovat nad tím, že stavební činnost tak, jak ji definuje stavební zákon,1 může
být prováděna též na jiných nemovitých věcech odlišných od pozemku (zejm. na stavbě,
která se v souladu s občanským zákoníkem od roku 2014 doposud nestala součástí
pozemku). Této skutečnosti jsem si vědom, avšak pro účely obecného výkladu v rámci
této práce se budu držet pojmosloví platné právní úpravy občanského zákoníku z roku
2012 a nebudu na tento relikt doby minulé upozorňovat více, než je nezbytně nutné.
Oprávnění stavět je jedním ze základních práv spojených s vlastnictvím
pozemku. Vlastník je tedy primárně tím, kdo je nadán oprávněním užívat pozemek ke
stavební činnosti a teprve od jeho vlastnického práva mohou být odvozena práva třetích
osob zřídit na pozemku stavbu. Práva třetích osob mohou mít buďto charakter obligační,
nebo věcněprávní.
S ohledem na výše uvedené je první část této práce koncipována jako výčet
titulů opravňujících osobu k provedení stavby s tím, že u jednotlivých institutů nastiňuji
problematické a sporné body právní úpravy, především pak z pohledu potenciálního
stavebníka, a to jak v rovině horizontální (vůči třetím osobám), tak v rovině vzestupně
vertikální (vůči orgánům veřejné moci).

1.1.

Základní pojmy

1.1.1. Pozemek podle katastrálního zákona
Vlastnické právo k pozemku je charakterizováno a do značné míry
i determinováno svým specifickým předmětem – pozemkem2. Doktrinální definice
1

§ 2 odst. 3 a 5 zák. č. 183/2006 Sb., stavební zákon.
Zde se má především na mysli jeho nerozmnožitelnost, neopotřebovatelnost, nezničitelnost, trvalost a
polyfunkční charakter, jakož i specifika vyplývající ze superficiální zásady.
2

3

obecně vymezuje pozemek jako individualizovanou a ohraničenou část půdy, rozuměje
zemského povrchu. Požadavek ohraničení specifikuje dikce § 2 písm. a) zákona
č. 256/2013 Sb., o katastru nemovitostí (dále jen „katastrální zákon“, nebo „KatZ“)
takovým způsobem, že za pozemek považuje:
„...část zemského povrchu oddělená od sousedních částí hranicí územní jednotky
nebo hranicí katastrálního území, hranicí vlastnickou, hranicí stanovenou regulačním
plánem, územním rozhodnutím nebo územním souhlasem, hranicí jiného práva podle
§ 19, hranicí rozsahu zástavního práva, hranicí rozsahu práva stavby, hranicí druhů
pozemků, popřípadě rozhraním způsobu využití pozemků,...“3
Z této definice je patrno, že katastrální zákon fakticky považuje pozemek za dílčí
jednotku povrchu, přičemž jeho hranice mohou být určeny i jinými kritérii, než je pouze
teritoriální rozsah vlastnického práva jednoho subjektu. Důsledkem toho je, že se
pozemky, vymezené dle různých hledisek, mohou vzájemně libovolně překrývat, či být
navzájem svou součástí, když všechny pozemky na našem území jsou mj. součástí
pozemku ohraničeného státní hranicí České republiky.
Pro zajištění právní jistoty a naplnění podmínky individualizace je třeba
(zejména vlastnické) hranice pozemků jednoznačně a přesně vymezit. Pozemky tak
nabývají formu tzv. parcel, které jsou evidovány v katastru nemovitostí.
Parcela sama o sobě však není svébytný předmět vlastnictví, ale evidenční
a administrativní jednotka, vyznačující se (i) relativně přesným geometrickým
a polohovým určením, tedy stanovením svého tvaru a polohy v krajině (ii) zobrazením
v katastrální mapě a (iii) přidělením parcelního čísla.4 Vzhledem ke specifikům
nabývání vlastnického práva k pozemkům, o kterých bude pojednáno v následující části
této práce, je tedy jediným způsobilým předmětem majetkových převodů vlastnického
práva k pozemek ve formě parcely.
I přesnost geometrického a polohového zaměření parcel má však své hranice,
které vyplývají především z technických možností lidí a zařízení, kteří zaměření parcel
v terénu provádějí, jakož i ze způsobu vedení evidence katastru nemovitostí. Možnosti
určení přesné polohy závisí na technologickém vývoji, když informace o kvalitě
a přesnosti zaměření jsou v katastrální mapě vyznačeny pomocí tzv. kódů kvality. Tyto
3
4

§2 písm. a) KatZ.
BAUDYŠ, P.: Katastrální zákon. Komentář. 1. vydání. Praha : C. H. Beck, 2014, s. 10.
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kódy jsou označeny číslovkami, když v současné době nejpřesnější plošně užívané
polohové určení hranice pozemku má kódové označení 3, kdežto nejméně přesné
a z pravidla nejstarší, které se stále v katastru nemovitostí eviduje, je označeno
číslovkou 8. Jak vyplývá z bodu 13 přílohy vyhl. č. 357/2013 Sb., katastrální vyhlášky,
tak kódu kvality 3 odpovídá mezní polohová chyba5 maximálně 40 cm, zatímco kódu
kvality 8 odpovídá mezní polohová chyba dokonce 2,83 m.6 Tyto nepřesnosti mohou
pak například ve vztahu k výměře parcely způsobit významné odchylky. Nutno ovšem
dodat, že výměra parcely je pouze údajem odvozeným, když primárním a závazným
údajem pro právní jednání související s pozemkem je podle § 51 KatZ výlučně
geometrické určení.7
Vedle polohových údajů o umístění parcel je obsahem katastru nemovitostí
soubor dalších informací, které jsou vyjmenované v § 4 KatZ, tedy zejména druhy
pozemků, výměry parcel, údaje o budovách, cenové údaje, informace o právech
zapisovaných do katastru nemovitostí, či údaje o fyzických a právnických osobách,
kterých se týkají zápisy práv do katastru podle § 6 a násl. KatZ.8

1.1.2. Pozemek podle občanského zákoníku
Zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jako „občanský zákoník“ nebo
„OZ“), a to shodně se zákonem č. 40/1964 Sb. (dále jako „občanský zákoník z roku
1964“ nebo „OZ 1964“) elementární definici pozemku neposkytuje; rovnou však
stanovuje jeho specifika, tedy že se jedná o věc nemovitou (§ 498), co je jeho součástí
(§506), limity vlastnického práva, režim smíšených (§ 1088) či přirozených (§§1066 –
1073) přírůstků apod.
Domnívám se, že např. v souvislosti s posledně jmenovanými je absence
soukromoprávní definice pozemku jasně zřetelná. Ustanovení, zařazená do marginální
rubriky pod názvem Naplavenina a strž, totiž vyvolávají řadu otázek s ohledem na
definici pozemku dle katastrálního zákona. Dle § 1068 OZ zemina naplavená
5

Mezní polohová chyba určuje přípustnou odchylku měření od skutečné polohy v terénu. Pokud se tak
zaměřený bod v mapě nalézá od skutečného umístění tohoto bodu v terénu maximálně do vzdálenosti
mezní odchylky, má se za to, že jsou tyto body pro účely evidence katastru nemovitostí identické.
6
ŠUSTROVÁ, D., BOROVIČKA, P., HOLÝ, J.: Katastr nemovitostí. Praha : Wolters Kluwer, 2016, s.
215.
7
Tamtéž s. 212
8
BAUDYŠ, P.: Katastrální zákon. Komentář. 1. vydání. Praha : C. H. Beck, 2014, s. 28.
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poznenáhla na břeh náleží vlastníkovi pobřežního pozemku a dále dle § 1069 OZ velká
a rozeznatelná část pozemku, kterou vodní tok odplaví k jinému břehu, se stává součástí
pobřežního pozemku. Uvedený text se však poněkud opomněl vypořádat se skutečností,
že všechny pozemky na sebe bezprostředně navazují a tedy dochází-li k plošnému
zvětšení pozemku jednoho, pak jedině na úkor pozemku druhého. Tím se ale dostáváme
k výkladu, že působením přírodních sil dochází ex lege k posunům vlastnických hranic
pobřežních pozemků, a to na základě proměnlivého a velmi nejasně vymezeného
kritéria9, což je například v přímém rozporu s požadavkem přesného vymezení
a individualizace pozemku dle KatZ. Taktéž považuji za vhodné upozornit na
nekompatibilní pojetí problematiky změny koryta vodního toku v § 45 zák. č. 254/2001
Sb., vodního zákona.
Z tohoto důvodu by se mi jevilo jako vhodné do občanského zákoníku definici
pozemku zahrnout, nebo alespoň vymezit vztah vůči jiným právním předpisům.
Hranice mezi veřejným a soukromým právem je v oblasti pozemkového vlastnictví
poněkud nejasná, což je ovšem patologický jev, který bohužel vnímám na více místech
nového soukromoprávního kodexu.
Zatímco katastrální zákon obsahuje výlučně horizontální vymezení pozemku,
občanský zákoník stanovuje vymezení vertikální. Jak si však ukážeme dále, na rozdíl od
plošného určení hranic pozemku jsou hranice směrem nad a pod povrch ohraničeny
spíše nepřesně či dokonce abstraktně.
Základem pro trojrozměrné vymezení pozemku je § 506 OZ, který říká, že
součástí pozemku je prostor nad povrchem i pod povrchem, stavby zřízené na pozemku
a jiná zařízení (dále jen „stavba“), s výjimkou staveb dočasných, včetně toho, co je
zapuštěno v pozemku nebo upevněno ve zdech. Vlastnická sféra náležející k pozemku se
tedy dělí na součásti pozemku a na jakýsi specifický vztah k prázdnému prostoru nad
a pod pozemkem.
Režim staveb a jiných zařízení, jakož i toho, co je zapuštěno v pozemku nebo
upevněno ve zdech se od roku 2014 řídí starou římskoprávní zásadou superficies solo

9

Občanský zákoník například též postrádá definici břehu, vycházíme-li tedy z definice § 44 zák. č.
254/2001 Sb., vodního zákona, a vymezujeme břeh pomocí tzv. břehové čáry, pak naplaveninu a strž
prakticky nemůžeme prostorově vymezit.
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cedit, neboli povrch ustupuje pozemku. Z ní vyplývá, že především stavby již nejsou
samostatným předmětem právních vztahů10 a sdílí právní osud pozemku.
Již za účinnosti OZ 1964 se superficiální zásada v omezené míře uplatňovala,
avšak pouze ve vztahu k trvalým porostům, některým venkovním úpravám, terasám
apod. Zavedením její důslednější aplikace zejména vůči stavbám na pozemku sledoval
zákonodárce především odstranění rizika možných sporů mezi vlastníky pozemku
a stavby, jakož i vytvoření hospodářsky účelných celků. 11 Ani dnes však pravidlo
superficies solo cedit neplatí bezvýhradně a občanský zákoník předpokládá hned
několik výjimek, když o některých z nich budeme ještě hovořit dále.
Zatímco první kategorie zahrnuje předměty, které jsou s pozemkem pevně
spojeny, vlastnická sféra vlastníka pozemku působí i vůči samotnému prostoru nad
a pod pozemkem. Obzvláště v prostoru nad pozemkem se však prakticky nenachází
žádné věci či jiné vlastnitelné složky životního prostředí, v důsledku čehož má tento
prostor poněkud odlišný režim. Podle J. Spáčila12 se nedá mluvit o vlastnictví pouhého
prázdného prostoru, ale spíše o právu opřít se proti neoprávněným zásahům do tohoto
prostoru. Praktickým uplatněním tohoto přístupu je např. § 1016 odst 2. OZ, podle
kterého je vlastník pozemku oprávněn uplatnit své právo k prostoru nad pozemkem tak,
že je za splnění určitých podmínek oprávněn odstranit větve stromu, které přesahují nad
jeho pozemek.
Kam až zasahuje vlastnické právo (respektive jeho dopady) není jednoznačně
stanoveno. Čistě z dikce ustanovení § 506 OZ se může jevit, že vlastník je oprávněn
zabránit neoprávněným zásahům až k hranici kosmického prostoru, v opačném směru
pak do hloubky přibližně 6378 km, tedy až do geometrického středu planety Země.
Uvedený výklad však nenaráží pouze na plejádu praktických problémů, ale z právního
hlediska též na ustanovení § 496 odst. 1 OZ, podle kterého „hmotná věc je ovladatelná
část vnějšího světa,...“. Moc vlastníka nad prostorem nad a pod povrchem svého
pozemku je tak v prvé řadě limitována kritériem ovladatelnosti, tedy faktické možnosti

10

S výjimkou staveb, které se 1.1.2014 nestaly součástí pozemku, staveb zřízených na základě práva
stavby [srov. § 1240 a násl. OZ], dočasných staveb [srov. 506 odst. 1 OZ] a neoprávněných staveb
postavených na cizím pozemku.
11
ZIMA, P.: Právo stavby. 1.vydání. Praha: C. H. Beck, 2015, s. 21.
12
SPÁČIL, J. a kol.: Občanský zákoník III. Věcná práva (§ 976–1474). Komentář. 1. vydání. Praha: C. H.
Beck, 2013, s. 180.
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vlastníka uplatňovat moc plynoucí z právního panství nad věcí13. Možnosti ovládání
prostoru pod a nad pozemkem jsou však již ze samotné podstaty u různých vlastníků
velmi odlišné a záleží velkou měrou na finančním či technologickém nadání subjektu
vlastnického práva. Zatímco tak prostředky dubajských šejků umožnily uplatňovat
jejich moc až do výše 828 metrů nad povrchem, v případě běžného vlastníka pozemku
je uplatnění jeho moci nad prostorem více než 20 metrů nad povrchem zcela vyloučeno.
Tento zajímavý fenomén považuji za zvláštní projev elasticity vlastnického práva, když
v závislosti na technologickém pokroku a možnostech vlastníka se může rozsah
uplatnění vlastnického práva k pozemku rozšiřovat, aniž by však byla narušena jeho
základní podstata.
Ohledně dalších limitací při uplatňování vlastnického práva ve vertikálním
směru jsou neméně podstatná ustanovení občanského zákoníku týkající se podzemních
staveb14, a dále ustanovení § 1023 OZ, které vlastníkovi ukládá povinnost snášet
užívání prostoru nad i pod pozemkem, je-li pro to důležitý důvod. Co takový důvod
zakládá je v konkrétních případech věcí uvážení soudu či jiného příslušného orgánu,
který v dané věci rozhoduje. Dvořák15 uvádí příklad stavebních strojů, které při přesunu
materiálu za účelem výstavby zasahují do prostoru nad sousedním pozemkem, který
považuje za důležitý ve smyslu ustanovení § 1023 odst. 1 OZ. S tímto názorem se autor
této práce v zásadě ztotožňuje, avšak nad rámec toho se domnívá, že je zároveň
v každém takovém případě nutné posoudit, zdali je naplněna podmínka věty třetí § 1023
odst. 1 OZ, tedy že k užívání prostoru dochází takovým způsobem, že vlastník nemůže
mít rozumný důvod tomu bránit. V případě přesunu stavebního materiálu nad
pozemkem, na kterém se nachází stavba rodinného domu, lze nad splněním této
dodatečné podmínky úspěšně polemizovat.
Limity uplatňování vlastnického práva ve vertikálním směru budou v řadě
případů též určovat předpisy veřejného práva.16

13

LAVICKÝ, P. a kol.: Občanský zákoník I. Obecná část (§ 1−654). Komentář. 1. vydání, Praha: C. H.
Beck, 2014, s. 1796.
14
např. § 498 a § 506 OZ.
15
ŠVESTKA, J., DVOŘÁK, J., FIALA, J. a kol.: Občanský zákoník : komentář. Svazek III, (§ 976 až
1474), 1. vydání, Praha : Wolters Kluwer, 2014, s. 89.
16
např. zákon č. 44/1988 Sb., horní zákon, nebo zákon č. 254/2001 Sb., vodní zákon.
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1.1.3. Stavební pozemek a zastavěný stavební pozemek
Stavební pozemek je vymezen v § 2 odst. 1. písm. b) StavZ jako pozemek, jeho
část nebo soubor pozemků, vymezený a určený k umístění stavby územním rozhodnutím
nebo regulačním plánem. Jak plyne z dikce shora uvedeného ustanovení, jedná se
o pozemek doposud nezastavěný, ale do budoucna k výstavbě určený; tento pojem se
tedy nevyjadřuje ke skutečnému stavu pozemku, nýbrž k jeho potenciálnímu využití.
Vedle územního rozhodnutí o umístění stavby (§ 79 odst. 1 StavZ) a regulačního plánu
(§ 61 StavZ) je stavební pozemek možné vymezit též územním souhlasem nebo
veřejnoprávní smlouvou, které územní souhlas o umístění stavby nahrazují.17
Zastavěný stavební pozemek je oproti tomu pozemek evidovaný v katastru
nemovitostí jako stavební parcela a další pozemkové parcely zpravidla pod společným
označením, tvořící souvislý celek s obytnými a hospodářskými budovami (viz § 2 odst.
1. písm. c) StavZ). Stavební zákon se tedy v této definici odkazuje na katastrální zákon,
konkrétně na § 2 písm. c), podle kterého je stavební parcelou pozemek evidovaný
v druhu pozemku zastavěná plocha a nádvoří. Použití výrazu zastavěný může u tohoto
pojmu působit poněkud zkreslujícím dojmem, neboť ani v tomto případě se
nevyjadřujeme o skutečném (faktickém) stavu pozemku, nýbrž o jeho stavu právním
(evidenčním), když tyto dva stavy nemusí být ve vzájemném souladu. Zastavěným
pozemkem totiž může být i parcela, na které dříve stála stavba, která však již byla
odstraněna (tzv. zbořeniště).18 V takovém případě se zpravidla dle zápisu v katastru
nemovitostí stále jedná o druh pozemku zastavěná plocha a nádvoří – tedy o zastavěný
stavební pozemek ve smyslu StavZ.
Zastavěnými stavebními pozemky jsou podle výše citovaného ustanovení dále
též další pozemkové parcely zpravidla pod společným označením, tvořící souvislý celek
s obytnými a hospodářskými budovami. Jedná se tedy o pozemky, které sice nejsou
v katastru nemovitostí evidovány jako stavební parcely, ale tvoří s některými
stavebními parcelami určitý funkční celek, jehož prvky můžeme spatřovat například ve
společném oplocení19 nebo ve shodném hospodářském účelu. Za povšimnutí stojí, že

17

MAREČEK, J. a kol.: Komentář ke stavebnímu zákonu a předpisy související. 1. vydání. Plzeň: Aleš
Čeněk, 2013, s. 29.
18
Rozsudek Nejvyššího správního soudu ze dne 30.6.2011, sp. zn. 1 Ao 4/2011.
19
POTĚŠIL, L. § 2 [Základní pojmy]. In: POTĚŠIL, L., ROZTOČIL, A., HRŮŠOVÁ, K., LACHMANN,
M.: Stavební zákon - komentář. 5. vydání. Praha : C. H. Beck, 2016
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tato podmínka již není vázána na evidenční údaj katastru nemovitostí, nýbrž na
skutečný stav, tedy na kritérium, zdali dané pozemkové parcely tvoří určitý celek
s obytnými a hospodářskými budovami. Nepostačí tak, že pozemkové parcely tvoří
souvislý celek se zbořeništěm20 – v takovém případě se o zastavěné stavební pozemky
nejedná.
1.1.4. Stavba podle stavebního zákona
Stavbou se rozumí veškerá stavební díla, která vznikají stavební nebo montážní
technologií, bez zřetele na jejich stavebně technické provedení, použité stavební
výrobky, materiály a konstrukce, na účel využití a dobu trvání (§ 2 odst. 3. StavZ).
Jedná se o zcela klíčový pojem stavebního zákona, který slouží k tomu, aby co nejširším
způsobem vymezil případy, na které se stavební zákon vztahuje.21 Jedná se tak
o definici úzce účelovou, když v různých částech stavebního zákona je pod pojem
stavba zahrnována jak dílo (stavba jako věc či součást věci), tak samotná stavební
činnost.22 Stavba podle stavebního zákona není nikterak omezena rozměry, materiály
ani technickým provedením. Jediné omezení v tomto směru stanovuje § 156 StavZ,
jedná se však o omezení velmi obecná a slouží primárně k zajištění bezpečnosti
a nezávadnosti stavebního díla. Judikatura však dovodila, že k tomu, aby byl výsledek
lidské činnosti považován za stavbu, je třeba vynaložit určitou míru technických
znalostí a dovedností23. Pro vymezení stavby dle stavebního zákona jsou též nerozhodná
hlediska soukromého práva, zejm. pak skutečnost, zdali se jedná o movitou či
nemovitou věc, zdali jde o součást pozemku či nikoli či je-li stavba spojená se zemí.24 V
pochybnostech o tom, zdali se jedná o stavbu dle stavebního zákona, je nutno vycházet
ze stanoviska příslušného stavebního úřadu.25
Počínaje novelou stavebního zákona č. 350/2012 Sb. se s účinností od 1.1.2013
za stavbu považuje též výrobek plnící funkci stavby. Jedná se o tzv. mobilní domy
20

Pozemek se zbořenou budovou nebo zříceninou (viz kategorizace způsobů využití pozemku v příloze
vyhl. 357/2013 Sb., katastrální vyhláška).
21
POTĚŠIL, L. § 2 [Základní pojmy]. In: POTĚŠIL, L., ROZTOČIL, A., HRŮŠOVÁ, K., LACHMANN,
M.: Stavební zákon - komentář. 5. vydání. Praha : C. H. Beck, 2016.
22
Soukromé právo oproti tomu používá pojem stavby v tzv. statickém vymezení, tedy jako výsledek
stavební činnosti.
23
Rozsudek Krajského soudu v Hradci Králové ze dne 25.4.2003, sp. zn. 31 Ca 24/2002.
24
POTĚŠIL, L. § 2 [Základní pojmy]. In: POTĚŠIL, L., ROZTOČIL, A., HRŮŠOVÁ, K., LACHMANN,
M.: Stavební zákon - komentář. 5. vydání. Praha : C. H. Beck, 2016.
25
MAREČEK, J. a kol.: Komentář ke stavebnímu zákonu a předpisy související. 1. vydání. Plzeň: Aleš
Čeněk, 2013, s. 33.
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neboli mobilheimy, tedy obydlí, která umožňují v neporušeném stavu transport z místa
na místo. Dříve byly mobilheimy zařazeny pouze jako obytná vozidla pro volný čas
a jako takové podléhaly pouze úpravě zák. č. 56/2001 Sb., o podmínkách provozu
vozidel na pozemních komunikacích, což se vzhledem k jejich charakteru a pravému
účelu jeví jako nevhodné.
Široké pojetí pojmu stavby dle stavebního zákona dokládá také fakt, že dle
okolností se stavbou rozumí i část stavby (místnost, pokoj, byt či podlaží), nebo podle
§ 2 odst. 5 StavZ též změna dokončené stavby (přístavba, nástavba, stavební úprava).
To je praktické zejména pro účely jednotlivých řízení před stavebním úřadem, kdy
předmětem řízení může být nejen stavba jako celek, nýbrž také její jednotlivá část za
předpokladu, že bude dostatečně identifikována.
Dočasná stavba je stavba, u které stavební úřad předem omezí dobu jejího
trvání (§ 2 odst. 3 věta druhá StavZ). Co platilo pro stavby trvalé platí i pro stavby
dočasné; navíc je zde však přítomen prvek časové omezenosti. Pro dočasnou stavbu
musí stavební úřad stanovit konkrétní dobu jejího trvání – není tedy možné zřídit
dočasnou stavbu na dobu neurčitou, nebo na dobu, kterou nelze přesně vymezit.
Stavba, která slouží reklamním účelům, je stavba pro reklamu (§ 2 odst. 3 věta
čtvrtá StavZ. Zařízení o celkové ploše větší než 8 m2 se považuje za stavbu pro reklamu
(§ 3 odst. 2 StavZ). Tato dvě ustanovení jsou klíčová pro odlišení staveb pro reklamu od
reklamních zařízení ve smyslu § 3 odst. 2 StavZ. Vymezení reklamního účelu najdeme
v zák. č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy.

1.1.5. Stavba podle občanského zákoníku
Ač by se mohlo zdát, že se nová úprava civilního práva bez vymezení pojmu
stavby zcela obejde, pravda je přesně opačná. Ačkoli stavba již ve většině případů není
samostatnou věcí, ale na základě superficiální zásady tvoří v největší množině případů
součást pozemku, nic se nezměnilo na tom, že jak z hlediska soukromého života, tak
z hlediska jiných právních předpisů stavby objektivně existují a je tedy potřeba s nimi
právně nakládat, či je alespoň vymezit. Prostá změna právního charakteru původně
samostatné věci nemůže nic změnit na tom, že se stavbou jako fenoménem je v rámci
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soukromoprávního kodexu operováno na přibližně 160 krát a její definice tedy patří
mezi stěžejní otázky soukromého stavebního práva.
Stejně jako předchozí občanský zákoník ten současný pojem stavby nikterak
nevymezuje. Zároveň však není možné, abychom pro soukromoprávní účely využívali
definici obsaženou v § 2 odst. 3 StavZ, podle které se stavbou rozumí veškerá stavební
díla, která vznikají stavební nebo montážní technologií, bez zřetele na jejich stavebně
technické provedení, použité stavební výrobky, materiály a konstrukce, na účel využití
a dobu trvání. To můžeme dovodit shodně ze skutečnosti, že občanský zákoník v § 1
odst. 1 uvádí výslovně, že uplatňování soukromého práva je nezávislé na uplatňování
práva veřejného, stejně jako z konstantní judikatury26. Jak si detailněji popíšeme
v druhé části této práce, tak zatímco stavební zákon pokládá stavbu shodně za činnost
vedoucí k realizaci stavebního díla, tak za dílo jako takové, pro účely soukromého práva
je takovéto pojetí nevhodné. Soukromé právo potřebuje se stavbou operovat jako
s konkrétní věcí (či součástí jiné věci) v právním smyslu, tedy jako se statickým
předmět občanskoprávních vztahů.
Jak již bylo výše naznačeno, podle úpravy občanského zákoníku z roku 2012
není většina staveb samostatnou věcí, nýbrž v souladu se zásadou superficio solo cedit
součástí pozemku. V takovém případě nejsou samy o sobě předmětem vlastnického
práva. Opačné pravidlo platí pro ty stavby spojené se zemí pevným základem, které za
účinnosti občanského zákoníku z roku 1964 byly samostatnou věcí a na základě § 3055
OZ se nestaly 1.1.2014 součástí pozemku,27 či podzemní stavby se samostatným
účelovým určením. Ty zůstávají i nadále věcí nemovitou.

1.2.

Vlastnické právo k pozemku
Základním a v praxi též pravděpodobně nejobvyklejším soukromoprávním

titulem k nakládání s pozemkem je vlastnické právo. Jedná se o jedno ze základních
lidských práv, které je na ústavní úrovni zakotveno ve článku 11 Listiny základních

26

SPÁČIL, J. § 3055 [Stavba zřízená před 1.1. 2014 na cizím pozemku]. In: SPÁČIL, J. a kol.: Občanský
zákoník III. Věcná práva (§ 976–1474). Komentář. 1. vydání. Praha: C. H. Beck, 2013.
27
Zde je třeba zmínit, že některé stavby byly součástí pozemku již před rokem 2014. Jednalo se
především o drobná stavební díla (např. plot nepřesahující 100 cm výšky – viz Rozsudek Nejvyššího
soudu ČSR ze dne 31.1.1990, sp. zn. 3 Cz 3/90), některá vodní díla, meliorační zařízení, venkovní terénní
úpravy, nebo kanalizační a vodovodní přípojky.

12

práv a svobod, na mezinárodní úrovni pak stojí za zmínku především článek 17
Všeobecné deklarace lidských práv28 a článek 1 Dodatkového protokolu k Úmluvě
o ochraně lidských práv a základních svobod z roku 1952.29 Jádro konkrétní
hmotněprávní úpravy je pak obsaženo především v části třetí, hlavě II., dílu 3.
občanského

zákoníku.

Vzhledem

ke

značnému

přesahu

vlastnického

práva

v objektivním smyslu do mnoha oblastí právní úpravy je však jeho úprava roztříštěna do
mnoha soukromoprávních i veřejnoprávních předpisů, a to napříč celým právním
systémem.
Jistým zvláštním specifikem vlastnického práva je skutečnost, že ačkoli není, ani
na našem území nikdy nebylo právními předpisy přesně definováno, legislativa i právní
praxe s ním bez větších obtíží pracují.30 Je tomu tak proto, že se pojem vlastnického
práva se změnami historického kontextu, ideologie, vývoje právní teorie či ve vztahu
k různým kategoriím věcí vyvíjí a podstatně mění. Pro účely této práce se mi jako
nejvhodnější jeví užití definice analytické, která vlastnické právo vymezuje skrze tzv.
vlastnickou triádu, neboli tři základní dílčí práva vlastníka věc držet (ius possidendi),
užívat a brát z ní plody (ius utendi et fruendi), a s věcí nakládat (ius disponendi),31 a to
vlastní mocí nezávisle na současné existenci moci jiné osoby. Dříve jsme se
s podobným vymezením mohli setkat například v § 123 OZ 1964. Ačkoli část odborné
veřejnosti považuje definici obsaženou v minulé úpravě občanského zákoníku za
ideologicky motivovanou, neúplnou a z části překonanou32, tak s vědomím jejích
nedostatků ji z důvodů její názornosti pro účely této práce považuji za nejvhodnější. Na
rozdíl tzv. definice syntetické, která je do současného civilního práva zavedena § 1012

28

Článek 17: 1. Každý má právo vlastnit majetek jak sám, tak spolu s jinými. 2. Nikdo nesmí být svévolně
zbaven svého majetku
29
Článek 1: Ochrana majetku, 1. Každá fyzická nebo právnická osoba má právo pokojně užívat svůj
majetek. Nikdo nemůže být zbaven svého majetku s výjimkou veřejného zájmu a za podmínek, které
stanoví zákon a obecné zásady mezinárodního práva. 2. Předchozí ustanovení nebrání právu států
přijímat zákony, které považují za nezbytné, aby upravily užívání majetku v souladu s obecným zájmem a
zajistily placení daní a jiných poplatků nebo pokut.
30
SPÁČIL, J. a kol.: Občanský zákoník III. Věcná práva (§ 976–1474). Komentář. 1. vydání. Praha: C. H.
Beck, 2013, s. 136.
31
VARVAŘOVSKÝ, P.: Základy práva – o právu, státě a moci. 1. vyd. Praha: ASPI Publishing, 2004, s.
163.
32
ELIÁŠ, K. a kol.: Nový občanský zákoník s aktualizovanou důvodovou zprávou. 1. vyd. Ostrava: Sagit,
2012, s. 438 – 441.
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občanského zákoníku33, poskytuje analytická definice lepší kontrast vůči jiným formám
právních vztahů, zejména pak vůči právům k věcem cizím.
Oproti právní úpravě obsažené v OZ 1964 rozlišuje platný občanský zákoník
pojmy vlastnictví a vlastnické právo. „Pojmem vlastnictví (občanský zákoník) označuje
předmět vlastnického práva a vlastnickým právem označuje subjektivní právo vlastníka
k předmětu tohoto práva.“34 Obsahem pojmu pozemkové vlastnictví je tak de facto
samotný pozemek.

1.2.1. Vnitřní a vnější limity vlastnického práva
Kromě hranic, které pozemek (a tím i vlastnickou sféru vlastníka) omezují
prostorově, existují i hranice právní, které vlastníka limitují v jeho jinak absolutním
panstvím nad věcí.
Listina základních práv a svobod České republiky35 (dále jako „Listina“ nebo
„LZPS“) ve svém čl. 11 předpokládá existenci dvou skupin omezení ústavně
zaručeného vlastnického práva. Každému vlastnickému právu jsou vlastní tzv. vnitřní
(někdy též imanentní) omezení, což je v Listině vyjádřeno formulací čl. 11 odst. 3, tedy
že „vlastnictví zavazuje“, cože následně ve větě druhé rozvedeno tak, že vlastnictví
„nesmí být zneužito na újmu práv druhých anebo v rozporu se zákonem chráněnými
obecnými zájmy. Jeho výkon nesmí poškozovat lidské zdraví, přírodu a životní prostředí
nad míru stanovenou zákonem“. Jak je z uvedené formulace patrno, vnitřní omezení
jsou vlastnickému právu vlastní a jsou projevem sociální funkce vlastnictví, tedy že
vlastnictví je závazek vůči společnosti. Stanovení vnitřních mezí tak je možné pouze za
výše vyjmenovaných důvodů. Za splnění stejných podmínek se dotýká všech vlastníků
stejně a jelikož jsou neoddělitelnou součástí vlastnického práva jako takového, nenáleží
za ně vlastníkovi náhrada,36 neboť z ekonomického hlediska nezakládají nerovnost mezi
vlastníky pozemků stejného charakteru. Z tohoto důvodu tak není účelné tato omezení

33

§ 1012 OZ: Vlastník má právo se svým vlastnictvím v mezích právního řádu libovolně nakládat a jiné
osoby z toho vyloučit. Vlastníku se zakazuje nad míru přiměřenou poměrům závažně rušit práva jiných
osob, jakož i vykonávat takové činy, jejichž hlavním účelem je jiné osoby obtěžovat nebo poškodit.
34
PETR, B.: Nabývání vlastnictví originárním způsobem. 1. vydání. Praha: C. H. Beck, 2011, s. 12
35
Usnesení předsednictva České národní rady č. 2/1992 Sb., o vyhlášení Listiny základních práv a
svobod jako součásti ústavního pořádku České republiky.
36
FRANKOVÁ, M. a kol.: Úvod do pozemkového práva. 1. vydání, Beroun : Eva Rozkotová, 2014, s 90.
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vlastníkům pozemků jakkoli kompenzovat.37 Vnitřní omezení vlastnického práva lze
také jinak nazvat mezemi výkonu vlastnického práva.
Vedle mezí výkonu vlastnického práva lze postavit omezení vnější, neboli pravá.
V tomto případě se již nejedná o všeobecné a vlastní limity, ale o zásah zvenčí, který
tak z hlediska obsahu vlastnických oprávnění vytváří mezi vlastníky nerovnost. Z toho
důvodu stanovuje Listina ve čl. 11. odst. 4 přísnější režim pro ukládání vnějších
omezení, když kumulativně vyžaduje splnění podmínky veřejného zájmu, uložení
omezení na základě zákona a za náhradu. Shodné podmínky má též vyvlastnění, které je
v určitém smyslu absolutním případem vnějšího omezení vlastnického práva.38
Důsledkem vyvlastnění je však celková ztráta všech vlastnických oprávnění39 a tak bych
v tomto kontextu spíše mluvil o kategorii sui generis, než o vnějším omezení
vlastnického práva.
Meze výkonu vlastnického práva, shodně jako vnější omezení, jsou spojena
s existencí obecného, respektive veřejného zájmu.

1.2.2. Vyvlastnění
Zabývám-li se o úskalími, které mohou stavebníka v rámci problematiky
soukromoprávního titulu jakožto předpokladu k výstavbě pozitivním i negativním
způsobem ovlivnit, pak považuji za vhodné zmínit vyvlastnění. Často se totiž ukazuje,
že pro realizaci některých plošně rozsáhlejších druhů staveb (liniových staveb, vodních
děl, staveb v oblasti energetiky apod.) je existence právní možnosti nuceného omezení
či zbavení vlastnického práva klíčová. Ačkoli mnohdy až k této krajní možnosti nemusí
v závěru dojít, tak samotná hrozba nuceného zásahu do vlastnictví klíčových pozemků
může stavebníkovi dopomoci k zisku soukromoprávního titulu nezbytného k realizaci
stavby.

37

KOCOUREK, T.: Omezení vlastnického práva k pozemkům ve prospěch ochrany životního prostředí,
náhrady za omezení, dizertační práce, Brno: Právnická fakulta Masarykovy univerzity, 2011, s. 16.
38
KOCOUREK, T.: Omezení vlastnického práva k pozemkům ve prospěch ochrany životního prostředí,
náhrady za omezení, dizertační práce, Brno: Právnická fakulta Masarykovy univerzity, 2011, s. 16.
39
Vyvlastňovanému zůstávají pouze některá reziduálních oprávnění, jako je například právo na zrušení
vyvlastnění a navrácení do původního stavu dle § 26 zák. č. 184/2006 Sb., o odnětí nebo omezení
vlastnického práva k pozemku nebo ke stavbě.
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Vlastnické právo k pozemku, příp. právo odpovídající věcnému břemeni, jím
přechází nuceně na základě individuálního správního aktu, což z vyvlastnění dělá jeden
z nejzávažnějších zásahů do vlastnického práva k pozemkům, který české právo zná.
Vyvlastnění má svoje místo v případech, kdy je třeba získat práva k věci jiného
vlastníka, které není možno získat jiným způsobem. Vzhledem k tomu, že nejhojněji se
vyskytující nenahraditelnou a nezastupitelnou věcí je pozemek, nabývá vyvlastnění
zvláštního významu právě při získávání vlastnického (či jiného) práva k pozemkům.40
Obecnou úpravu vyvlastnění nemovitých věcí obsahuje zák. č. 184/2006 Sb.,
o odnětí nebo omezení vlastnického práva k pozemku nebo ke stavbě (dále jako
„vyvlastňovací zákon“ nebo „VyvlZ“). Ten ale zdaleka neupravuje tuto právní
problematiku komplexním způsobem. Právní úprava vychází z předpisů ústavní síly,
především pak z čl. 11 odst. 4 Listiny základních práv a svobod: Vyvlastnění nebo
nucené omezení vlastnického práva je možné ve veřejném zájmu, a to na základě zákona
a za náhradu. Zatímco LZPS rozlišuje vyvlastnění a nucené omezení vlastnického
práva, je v § 2 písm. a) zákona o vyvlastnění užita legislativní zkratka, která oba
případy shodně spojuje pod pojem vyvlastnění. Nadále tedy pro účely této práce budu
používat tento pojem ve smyslu zákona o vyvlastnění.
Nadto je institut vyvlastnění upraven též v ust. §§ 1037-1039 OZ. Ohledně účelu
úpravy vyvlastnění v soukromoprávním kodexu, jakož i ohledně vztahu s veřejným
právem doposud mezi odbornou veřejností nepanuje shoda. Zatímco Švestka považuje
úpravu OZ za jakési propojení mezi vyvlastněním jakožto veřejnoprávním institutem,
a soukromým právem41 a tím dovozuje samonosnost a nezávislou aplikaci těchto
ustanovení, Spáčil konstatuje čistě proklamativní charakter vyvlastnění v občanském
zákoníku s tím, že jeho úprava není samostatně přímo použitelná42. Osobně bych se
spíše přiklonil ke Spáčilově výkladu a aplikaci občanského zákoníku ve věcech
vyvlastnění omezil na zcela výjimečné případy, a to subsidiárně v otázce náhrady za
vyvlastnění. V každém případě nepovažuji úpravu tohoto institutu v civilním kodexu za
šťastnou. Vzhledem k rozsahu pouhých tří paragrafů je úprava vyvlastnění v OZ
40

Vyvlastnění vlastnického práva ke stavbám bude vlivem superficiální zásady v budoucnu čím dál větší
raritou
41
ŠVESTKA, J. a kol.: Občanský zákoník: komentář. 1. vydání. Praha : Wolters Kluwer Česká republika,
2014, Svazek III, s. 114-115.
42
SPÁČIL, J. a kol.: Občanský zákoník: komentář. 1. vydání. Praha: C. H. Beck, 2013, Svazek III. Věcná
práva (§ 976-1474), s. 212-213.

16

nekomplexní, povrchní a ve vztahu k LZPS (předpisu vyšší právní síly) taktéž částečně
redundantní.
Díky závažnosti, s jakou je autoritativní odnětí vlastnického práva způsobilé
narušit ústavně zaručené základní lidské právo vlastnit majetek, je vyvlastnění možné
pouze: (i) ve veřejném zájmu, (ii) na základě zákona, (iii) za náhradu a (iv) nelze-li
veřejný zájem uspokojit jinak.
(i) Veřejný zájem je neurčitý právní pojem, který není definován žádným
právním předpisem a který pojmově však charakterizuje skutečnost, že určitý stavební
záměr je obecně či společensky prospěšný. Tento požadavek slouží jako pojistka, že
skrze vyvlastnění nebude docházet k uspokojování soukromých (či skupinových) zájmů
na úkor práv jednotlivce. K dovození veřejného zájmu totiž nestačí konstatování, že
konkrétní záměr je v zájmu většího počtu lidí,43 ale musí se jednat skutečně o zájem
celospolečenský. Zákonnou definici veřejného zájmu v platné legislativě nenalezneme
též proto, že tento pojem charakterizuje jistá dynamičnost a závislost na místě a čase.44
Na základě § 4 odst. 2 VyvlZ správní orgán v rámci jednotlivých řízení
prokazuje existenci veřejného zájmu v každém jednotlivém řízení. Správní orgán je
přitom povinen především poměřovat intenzitu zájmu na vyvlastnění a zájmu na
zachování práv osoby, které má být vlastnické právo omezeno, či odňato. Správnímu
orgánu je tedy ponechán k dovození veřejného zájmu určitý prostor, zákonodárce však
na mnoha místech právního řádu ponechává správnímu orgánu vodítka, pomocí kterých
rámec jeho správního uvážení poněkud limituje.45
Dochází ovšem i k situacím, kdy zákonodárce existenci veřejného zájmu stanoví
přímo zákonem.46 Jak ale opakovaně dovodil Ústavní soud, takový postup je v rozporu
s principy právního státu a narušuje ústavně zaručenou dělbu moci, neboť
z rozhodování v konkrétním případě zcela vylučuje orgány veřejné moci. Veřejný zájem
není možné a priori stanovit, ba naopak veřejný zájem má musí být zjišťován, měl by
být brán zřetel na jednotlivé partikulární zájmy a připomínky dotčených osob
a výsledek tohoto procesu rozhodování správního orgánu musí být odůvodněn tak, aby

43

Srov. např. usnesení Ústavního soudu ze dne 28.3.1996, sp. zn. I. ÚS 198/95.
HANDRLICA, J.: Vyvlastnění práv a veřejný zájem ex lege. Stavební právo: Bulletin, 2015, č. 1, s. 1518.
45
Rozsudek Nejvyššího správního soudu ze dne 23.10.2003, sp. zn. 2 As 11/2003.
46
např. v § 3a zák. č. 114/1995 Sb., o vnitrozemské plavbě, nebo v zák. č. 544/2005 Sb., o výstavbě
vzletové a přistávací dráhy 06R – 24L letiště Praha Ruzyně
44
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bylo zřejmé, v čem konkrétně a jak převážil veřejný zájem nad zájmem na zachování
práv vyvlastňovaného.47
(ii) Ohledně zákonného podkladu vyvlastnění nám § 3 odst. 1 VyvlZ upřesňuje
obecné pravidlo LZPS, a to tak že vyvlastnění je přípustné jen pro účel vyvlastnění
stanovený zvláštním zákonem. Tyto tzv. expropriační tituly představují případy, v nichž
zákonodárce obecně považuje za důvodné přistoupit k zásahu do vlastnického práva
vyvlastňovaného.
Expropriační tituly, musí být v zájmu zachování práv vyvlastňovaného
stanoveny taxativně. Podstatná část expropriačních titulů je obsažena v § 170
stavebního zákona (namátkou jde o uskutečnění veřejně prospěšné stavby dopravní
nebo

technické

infrastruktury,48

stavby

nebo

opatření

k zajišťování

obrany

a bezpečnosti státu, vytvoření podmínek pro nezbytný přístup, řádné užívání stavby
nebo příjezd k pozemku nebo stavbě apod.). Co se zřizování staveb týče je neméně
významným účelem vyvlastnění též uskutečnění stavby dálnice, silnice nebo místní
komunikace ve smyslu § 17 odst. 1 zák. č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích,
zřizování zařízení elektroenergetické přenosové nebo distribuční soustavy dle zák.
č. 458/2000 Sb., energetického zákona, nebo uskutečnění veřejně prospěšných staveb na
ochranu před povodněmi dle § 55a zák. č. 254/2001 Sb., vodního zákona.
(iii) Povinnost poskytnout náhradu za vyvlastnění je obdobně jako dva
předchozí předpoklady zakotvena v LZPS. Vyvlastňovanému náleží vedle náhrady za
vyvlastnění též náhrada nákladů vyvlastnění. Obě tyto náhrady se poskytují primárně
jednorázově a v penězích, avšak po dohodě mezi vyvlastnitelem a vyvlastňovaným je
možné, že místo peněžní náhrady bude poskytnut jiný pozemek nebo stavba, event. též
spolu s peněžní náhradou, nabývá-li pozemek či stavbu v hodnotě nižší, než je hodnota
vyvlastňované nemovité věci.
Pro případ odnětí vlastnického práva je výše peněžní náhrady upravena v §§ 10
– 14 VyvlZ. Ust. § 10 odst. 1 písm. a) přitom s odkazem na oceňovací předpisy49
stanovuje, že náhrada se poskytuje ve výši ceny obvyklé. Cenu obvyklou zjišťuje soudní
znalec a to analýzou trhu tak, že srovná nedávno uskutečněné prodeje obdobného

47

Nález Ústavního soudu ze dne 28.6.2005, sp. zn. Pl. ÚS 24/04, „Jezy na Labi“.
Vymezené v zásadách územního rozvoje, územním, nebo regulačním plánu.
49
§ 2 odst. 1 zák. č. 151/1997 Sb., o oceňování majetku a o změně některých zákonů
48
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majetku ve srovnatelné lokalitě.50 Alternativu pak poskytuje odst. 4 uvedeného
ustanovení, které umožňuje provést ocenění podle oceňovacího předpisu, tedy pomocí
tzv. administrativní ceny, která se určuje na základě tabulek uvedených v platné
oceňovací vyhlášce, kterou každoročně vydává Ministerstvo financí. Jsou-li zjišťovány
ceny obě, má vyvlastňovaný nárok na náhradu ceny vyšší.
(iv) Subsidiární charakter vyvlastnění dovozujeme z § 3 odst. 1 VyvlZ:
vyvlastnění není přípustné, je-li možno práva k pozemku nebo stavbě potřebná pro
uskutečnění účelu vyvlastnění získat dohodou nebo jiným způsobem. Ten nám v podstatě
říká, že využití institutu vyvlastnění je přípustné teprve v tom okamžiku neexistence
jiných způsobů řešení nastalé situace, které by event. byly spojeny s méně intenzivním
zásahem do ústavně zaručených práv. Slovy § 1038 OZ se jedná o veřejný zájem, který
nelze uspokojit jinak, a to i navzdory vyšší finanční či časové náročnosti.
Realizaci tohoto principu spatřujeme např. v § 5 VyvlZ, kde zákonodárce váže
přípustnost vyvlastnění na pokus o dohodu. Nedílnou součástí takové dohody však musí
být ustanovení zakládající právo vyvlastňovaného na navrácení převedených práv
v případě, kdy do 3 let od uzavření dohody nebude zahájeno uskutečňování účelu
převodu. To dává vyvlastňovanému určitou právní jistotu že institut dohody nebude
zneužíván.
Vedle čtyřech výše uvedených základních předpokladů vyvlastnění existuje
i několik dalších zákonných podmínek, které označujeme jako principy vyvlastnění:
Princip přiměřenosti, neboli minimalizace zásahů do práv vyvlastňovaného
říká, že vyvlastnění lze provést jen v takovém rozsahu, který je nezbytný k dosažení
účelu vyvlastnění (§ 4 odst. 1 VyvlZ). Tento princip dle rozhodovací praxe soudů
naplněn tím, že vyvlastňovací úřad je v rozhodnutí vždy povinen stanovit konkrétní
rozsah vyvlastnění, a to jak z hlediska intenzity zásahu (zdali dojde k omezení, nebo
odnětí vlastnického práva), tak z hlediska velikosti zasažené plochy pozemku.51
Princip souladu s cíli a úkoly územního plánování omezuje vyvlastnění na
situace, kdy účel vyvlastnění není v rozporu s využitím území dle platné územně
plánovací dokumentace. Na územní plánování lze totiž pohlížet jako na výraz veřejného

50

BRADÁČ, A.: Teorie a praxe oceňování nemovitých věcí. 1. vydání, Brno : Akademické nakladatelství
CERM, s.r.o. Brno, 2016, s. 61.
51
Rozsudek Krajského soudu v Český Budějovicích ze dne 12. 5. 1999, sp. zn.10 Ca 67/99.
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zájmu; v případě rozporu s územně plánovací dokumentací by tak vyvlastnění
postrádalo nezbytný předpoklad přítomnosti veřejného zájmu.
Zrušení vyvlastnění je omezeno na případy taxativně vymezené v §§ 26 a 27
VyvlZ. Zákonodárce zde dbá na to, aby vyvlastněná nemovitá věc byla skutečně užita
pouze k účelu vyvlastnění, jakož i na to, aby se vyvlastňovanému dostalo spravedlivé
náhrady. Nezačne-li býti vyvlastněná nemovitá věc užívána ke stanovenému účelu ve
lhůtě určené v rozhodnutí o vyvlastnění52, nebude-li vyvlastňovanému řádně a ve lhůtě
určené v rozhodnutí o vyvlastnění zaplacena náhrada, nebo dojde-li ke zrušení
územního

rozhodnutí

umožňujícího

využití

vyvlastněného

pozemku

k účelu

vyvlastnění, bude vyvlastňovaný oprávněn nárokovat zrušení vyvlastňovacího
rozhodnutí.
Samotný průběh vyvlastňovacího řízení není pro kontext této práce významný,
považuji však za vhodné se krátce zmínit o opravných prostředcích proti rozhodnutí
o vyvlastnění, neboť tyto zpravidla mají významný vliv na celkovou délku realizace
stavebních záměrů, které jsou podmíněné vyvlastněním nemovité věci. Řádným
opravným prostředkem proti správnímu rozhodnutí je odvolání ve smyslu § 81 zák.
č. 500/2004 Sb., správního řádu (dále jako „správní řád“ nebo „SŘ“). Pro účely
vyvlastňovacího řízení však zákon o vyvlastnění stanovuje v § 25 speciální úpravu.
K nejvýznamnější odchylce od generální úpravy správního odvolání dochází v otázce
odkladného účinku.
Rozhodnutí o vyvlastnění obsahuje dva typy výroků – výroky o odnětí nebo
omezení vlastnických práv dle § 24 odst. 3 VyvlZ a výroky o náhradě za vyvlastnění
podle § 24 odst. 4 VyvlZ. Směřuje-li poté odvolání pouze proti výroku o náhradě za
vyvlastnění, nemá takové odvolání odkladný účinek a okamžikem oznámení
účastníkům řízení se rozhodnutí stává ve výrocích dle § 24 odst. 3 pravomocným a ve
výrocích dle § 24 odst. 4 předběžně vykonatelným.53 Tímto okamžikem je tedy
vyvlastnitel oprávněn předmětné nemovitosti užívat. Na druhé straně je-li odvoláním
napaden byť jediný z výroků o odnětí nebo omezení vlastnického práva, má toto

52

Tato lhůta však nesmí přesahovat 2 roky, když v případech zvláštního zřetele hodných a na žádost
vyvlastnitele může být prodloužena až o další 2 roky dle § 25 odst. 6 zákona o vyvlastnění.
53
HANDRLICA, J.: Řízení o odnětí nebo omezení vlastnických práv k nemovitostem nově. Právní
rozhledy. 2013, č. 7, s. 229-235.
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odvolání odkladný účinek ve vztahu ke všem výrokům rozhodnutí o vyvlastnění
a vyvlastnitel není oprávněn započít s realizací svého záměru na cizích nemovitostech.
Následný soudní přezkum rozhodnutí o vyvlastnění od 1.2.2013 opět probíhá na
základě tzv. duálního modelu, když výroky o odnětí nebo omezení vlastnických práv lze
přezkoumat žalobou proti rozhodnutí správního orgánu dle SŘS, zatímco výroky
o náhradě za vyvlastnění spadají pod režim části páté OSŘ. Odkladný účinek je ze
zákona přiznán pouze žalobě vyvlastňovaného, která napadá výrok o odnětí nebo
omezení vlastnického práva. Žaloba, kterou by podal jiný účastník řízení, případně
žaloba, kterou by vyvlastňovaný napadal ostatní výroky rozhodnutí (tedy výroky o
náhradě za vyvlastnění podle § 24 odst. 4 VyvlZ) odkladný účinek nemá; soud je však
oprávněn odkladný účinek ad hoc přiznat.
S účinností od 27.11.2009 je právní úprava vyvlastnění významně ovlivněna
zák. č. 416/2009 Sb., o urychlení výstavby dopravní, vodní a energetické infrastruktury
(dále jako „zákon o urychlení výstavby dopravní infrastruktury“). Dlouholeté
problémy s výkupem pozemků potřebných k výstavbě liniových staveb vyvolaly
potřebu k přijetí právní úpravy, která umožní realizaci těchto životně důležitých
stavebních záměrů v kratším časovém rámci. Vedle zvláštní procesní úpravy návrhu na
získání potřebných práv k pozemkům nebo stavbám dohodou, dále některých lhůt či
doručování se zákon o urychlení výstavby dopravní infrastruktury zabývá především
otázkou výše peněžité náhrady za vyvlastnění. Za pozornost stojí mj. též § 4 odst. 2
uvedeného zákona, podle něhož nemá ex lege odkladný účinek ani žaloba podaná proti
výroku o vyvlastnění. Soud takové žalobě může odkladný účinek přiznat, což je ovšem
přesně opačný princip, než jaký volí VyvlZ.
I přes poměrně detailní a stabilizovanou úpravu se bohužel ani vyvlastnění
nevyhne některým aplikačním problémům. Jedním z nich je vzájemná interakce se
staronovým institutem českého právního prostředí – právem stavby. Jak bude
podrobněji pojednáno dále, právo stavby je samo o sobě zvláštní nemovitou věcí,
přičemž stavba je jeho pouhou součástí a jako taková není samostatně způsobilým
předmětem právních vztahů. Ať už VyvlZ, nebo navazující zák. č. 416/2009 Sb. však
výslovně upravují pouze odnětí nebo omezení vlastnického práva nebo práva
odpovídajícího věcnému břemeni k pozemku nebo ke stavbě. V případě, kdy je za
účelem realizace stavebního záměru nutno vyvlastnit stavbu odpovídající právu stavby,
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není samostatné vyvlastnění stavby možné a vyvlastnění pozemku nic neřeší.
Vyvlastnění je přitom možné pouze a jedině na základě výslovného ustanovení zákona
(čl. 11 odst. 4 LZPS), přičemž užití analogie je v těchto případech zcela vyloučeno.54
Vyvlastnění má též zvláštní vazbu na dokládání titulu k provedení stavby
v rámci povolovacích procesů dle stavebního zákona. Podle § 184a StavZ se souhlas
vlastníka pozemku, který je odlišný od stavebníka, nedokládá, je-li pro získání
potřebných práv k pozemku nebo stavbě pro požadovaný stavební záměr stanoven účel
vyvlastnění zákonem. Jinými slovy představuje-li stavební záměr titul pro vyvlastnění
a jsou-li dále ve vztahu v dotčenému pozemku splněny podmínky pro vyvlastnění, není
třeba pro správní řízení dle stavebního zákona (územní, stavební, společné řízení), ani
pro alternativní postupy (územní souhlas, ohláška, veřejnoprávní smlouva) souhlas
dokládat.
Na závěr považuji za vhodné zdůraznit skutečnost, že vzdor obecnému vnímání
vyvlastnění může vlastnické právo na základě vyvlastnění přejít také na osobu
soukromého práva.55 Podmínkou ovšem je, aby taková osoba byla ve veřejném zájmu
způsobilá realizovat zákonem stanovený účel vyvlastnění.56

1.2.3. Jiné způsoby nabytí vlastnického práva
Vedle vyvlastnění je vhodné se alespoň krátce zmínit o několika dalších
způsobech nabytí vlastnického práva, které mají vztah k tématu této práce.
Prvním z nich je nabytí vlastnického práva přímo na základě zákona (ex lege).
V takovém případě je okamžik přechodu vlastnického práva spojen buď s účinností
daného zákona, nebo s datem v něm stanoveným. Jedná se však spíše o výjimečné
případy, které mají sice význam v historickém kontextu, avšak v současnosti jejich
význam vystupuje na světlo spíše v souvislosti s nápravou historických křivd
a narovnáním vlastnických vztahů, které byly narušeny minulými politickými režimy.57
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Usnesení Nejvyššího soudu ze dne 28.3.2013, sp. zn 22 Cdo 992/2011.
Rozsudek Krajského soudu v Hradci Králové ze dne 31.10.2000, sp. zn 31 Ca 82/2000.
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FRANKOVÁ, M. a kol.: Úvod do pozemkového práva. 1. vydání, Beroun : Eva Rozkotová, 2014,
s 117.
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Hovořím zde např. o dekretech presidenta republiky č. 12/1945 Sb. z. a n. II, o konfiskaci a urychleném
rozdělení zemědělského majetku Němců, Maďarů, jakož i zrádců a nepřátel českého a slovenského
národa, a č. 108/1945 Sb., o konfiskaci nepřátelského majetku a Fondech národní obnovy; z novější doby
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Vlastnické právo k nemovité věci lze nabýt i konstitutivním rozhodnutím
orgánu veřejné moci, a to jak rozhodnutím soudu, tak orgánu správního (tzv. ex actu).
Rozhodnutí soudu je podkladem nabytí vlastnického práva především v případě
stanovení hranice pozemků soudem podle § 1028 OZ, při zrušení a vypořádání
spoluvlastnictví (§ 1147 OZ), v důsledku přikázání pozemku do vlastnictví zřizovatele
stavby podle § 1086 odst. 2 OZ a dále pak připadá v úvahu ještě trest propadnutí věci
nebo jiné majetkové hodnoty podle § 52 odst. 1 písm. f) zák. č. 40/2009 Sb., trestního
zákoníku.
Rozhoduje-li na druhé straně správní orgán, pak nejčastěji v rámci řízení
o

pozemkových úpravách ve smyslu zák. č. 139/2002 Sb., či stále ještě v rámci

restitučních řízení, vedených na základě některého z restitučních zákonů.58 Specifickým
případem nabytí vlastnického práva rozhodnutím správního orgánu je též vyvlastnění
podle zák. č. 184/2006 Sb., o kterém pojednávám v předcházející kapitole.
Od případu nabytí vlastnického práva rozhodnutím orgánu veřejné moci je třeba
odlišit situace, kdy nedochází k nabytí, ale pouze k deklaratornímu určení vlastnického
práva. Určením vlastnického práva totiž nedochází ke vzniku nového právního stavu,
ale pouze k vyjasnění stavu již existujícího, který je rozhodnutím postaven na jisto.
Příklad takové situace nalezneme ukrytý v § 1028 OZ, který sice zdánlivě staví případy
konstitutivního stanovení a deklaratorního určení vlastnické hranice na stejnou úroveň,
ale nepochybně upravuje dvě odlišná řízení. V případě, že hranice sousedních pozemků
je sporná, avšak exaktně určitelná na základě objektivních hledisek, postupujeme
pomocí určovací žaloby dle § 80 zák. č. 99/1963 Sb., občanského soudního řádu (dále
jako „občanský soudní řád“ nebo „OSŘ“). Pokud je však hranice mezi pozemky
natolik nejasná, že zcela nelze zjistit, je třeba ji nově konstituovat (stanovit). V procesní
rovině této situaci pak odpovídá žaloba o stanovení průběhu hranice odvozená přímo z §
1028 OZ.59

pak o transformaci osobního užívání na vlastnické právo, provedené novelou občanského zákoníku z roku
1964 č. 509/1991 Sb., příp. při vzniku samosprávných krajů dne 1.1.2000, apod.
58
Tedy zák. č. 403/1990 Sb. a 87/1991 Sb., o mimosoudních rehabilitacích, jakož i zák. č. 229/1991 Sb.,
o půdě.
59
SPÁČIL, J. § 1028 [Žaloby na určení a na stanovení hranice mezi pozemky]. In: SPÁČIL, J.: Občanský
zákoník III. Věcná práva (§ 976–1474). 1. vydání. Praha: Nakladatelství C. H. Beck. 2013, s. 190.
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V souladu s ustanovením § 1114 OZ dochází v případě nabytí vlastnického
práva k nemovité věci ex actu dnem, který je v rozhodnutí určen, případně dnem právní
moci rozhodnutí.
Posledním ze způsobů nabytí vlastnického práva k nemovité věci o kterém se
zmíním je tzv. přestavek ve smyslu § 1087 OZ. Mezi způsoby nabytí vlastnického
práva k pozemku jej řadím z toho důvodu, že podle dikce občanského zákoníku platí, že
zasahuje-li trvalá stavba zřízená na vlastním pozemku jen malou částí na malou část
cizího pozemku, stane se část pozemku zastavěného přestavkem vlastnictvím zřizovatele
stavby (§ 1087 OZ). Na základě právní skutečnosti, kterou je zřízení stavby jen malou
částí na cizím pozemku, za současné existence dobré víry stavebníka, přiroste vlastnické
právo k části cizího pozemku do vlastnictví zřizovatele stavby. Důležitou podmínkou
pro uplatnění institutu přestavku je již zmíněná dobrá víra zřizovatele stavby. Dojde-li
ke střetu dvou vzájemně protichůdných zájmů – zájmu na ochraně vlastnického práva
majitele pozemku na jedné straně a ochraně dobré víry a poctivého jednání zřizovatele
stavby, konstituuje přestavek způsob, jak právní cestou zabránit vzniku nepoměrně větší
újmy na straně zřizovatele stavby, která by vznikla odstraněním neoprávněné stavby,
oproti újmě, která vznikne vlastníkovi pozemku nucenou ztrátou vlastnictví.60 Nucenou
ztrátu vlastnického práva k malé části pozemku navíc bývalému vlastníkovi občanský
zákoník kompenzuje ust. § 1087 odst. 2, podle kterého má (bývalý) vlastník pozemku
právo na náhradu obvyklé ceny části pozemku, o kterou přišel.

1.3.

Věcná práva k věci cizí
Věcná práva k věci cizí jsou podskupinou věcných práv, jejichž obsahem jsou

pouze některá dílčí oprávnění k věci, která není ve vlastnictví oprávněného. Oprávněný
nedisponuje vlastnickým právem, ale pouze částečným panstvím nad věcí, čímž určitým
způsobem a v určité míře omezuje vlastníka věci. Základním znakem všech věcných
práv je skutečnost, že působí vždy erga omnes, jsou tedy velmi vhodným nástrojem
k úpravě právních vztahů k nemovitým věcem, u kterých je ve velké množině případů
účinek vůči každému nezbytný. V souvislosti s oprávněním stavět má význam
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SPÁČIL, J.: Stavba na cizím pozemku – nová judikatura a nové problémy. Soudní rozhledy. 2017, č. 78, s. 218-225.
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především právo stavby a některá věcná břemena, která mohou představovat jeden ze
soukromoprávních titulů, na základě kterých bude stavebník z hlediska soukromého
práva nadán právem zřídit stavbu na pozemku, a zároveň mohou tvořit podklad pro
získání veřejnoprávního povolení ke zřízení stavby (především v rámci územního
řízení).
1.3.1. Právo stavby
Právo stavby představuje jednu z extenzivnějších forem zásahu do vlastnického
práva. Podstatou práva stavby je dle § 1240 OZ časově omezené oprávnění osoby
odlišné od vlastníka mít na povrchu nebo pod povrchem pozemku stavbu. V případě
výše uvedeného ustanovení se však nesmíme držet pouze striktního jazykového
výkladu, neboť z charakteru práva stavby jakožto institutu vyplývá, že zde použité
spojení mít stavbu v sobě subsumuje též právo stavbu v budoucnosti zbudovat, nebo
s již existující stavbou nakládat, či ji strhnout a zbudovat znovu. Uvedenou
charakteristiku pak doplňuje § 1240 odst. 1 věta druhá, podle které nezáleží na tom, zda
se jedná o stavbu již zřízenou či dosud nezřízenou. Právo stavby tak je možné zřídit i ke
stavbě již existující, čímž je tato dočasně vyňata z režimu superficiální zásady a tím
oddělena od pozemku, jehož byla dříve součástí, přičemž se současně stává součástí
práva stavby jakožto svébytné nemovité věci. Toto platí samozřejmě pouze v případě,
že v době zřízení práva stavby byla stavba součástí pozemku. Ohledně staveb, které se
ke dni účinnosti zák. 89/2012 Sb. nestaly součástí pozemku předmětné ustanovení mlčí,
avšak domnívám se, že zřízení práva stavby ke stavbě, která je doposud nemovitou věcí,
je za účasti vlastníka pozemku, vlastníka stavby a stavebníka v zásadě možné.
V odborných kruzích je však tato problematika předmětem diskuzí.
Jeho

existence

je

zdůvodněna

socioekonomickou

potřebou

prolomení

superficiální zásady a představuje tak nástroj, který umožňuje stavební využití pozemku
osobou odlišnou od vlastníka bez toho, aby se samotný vlastník pozemku musel
vlastnického práva sám zbavit (či jej trvale omezit), nebo se na výstavbě spolupodílet.
Na druhou stranu však právo stavby poskytuje též přiměřené záruky pro stavebníka,
jakož i levný způsob zisku stavebního pozemku. Tím se právo stavby stává především
vhodným nástrojem pro realizaci developerských projektů.61 Není však zdaleka jediným
61

ZIMA, P.: Právo stavby. 1. vydání. Praha : C. H. Beck, 2015, s. 1
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prostředkem, pomocí kterého lze zřídit stavbu na cizím pozemku, neboť podobného
efektu lze dosáhnout pomocí věcného břemene, pachtu, nájmu, nebo výpůjčky (viz další
kapitoly).
Praktickou výhodu práva stavby oproti uvedeným institutům spatřuji kupříkladu
v tom, že právo stavby lze jakožto samostatnou nemovitou věc ještě před zřízením
stavby zatížit zástavním právem. To otevírá možnost financování budoucí stavby
formou hypotečního úvěru, zajištěného právě právem stavby. Reálné využití ovšem
zcela závisí na přístupu úvěrujících bank. Vzhledem k problematické realizaci takového
zástavního práva (zpeněžení), vysokému riziku z hlediska bank a z toho plynoucím
potenciálně vysokým úrokovým sazbám, problematickému odhadu tržní ceny práva
stavby, jakož i stavby, která je (bude) jeho součástí, či omezené době trvání práva
stavby se však domnívám, že tento způsob financování výstavby za užití práva stavby
bude v blízké budoucnosti spíše raritou. Další výhodou je kupříkladu vyšší míra jistoty
stavebníka, neboť právo stavby není oproti obligacím možné jednostranně vypovědět.
Hlavní nevýhoda práva stavby spočívá v tom, že jej není možné použít
k umístění některých druhů liniových staveb, jak podrobněji rozebírám v následující
kapitole.
Zdrojem současné právní úpravy práva stavby je z velké části zák. č. 946/1811
Sb.z.s., obecný zákoník občanský (dále jako „obecný zákoník občanský“ nebo
„OZO“). S účinností zák. č. 86/1912 ř.z., o právu stavby, byl do tehdy ještě RakouskoUherské právní úpravy zaveden institut práva stavby jakožto věci nemovité, vznikající
na základě písemné smlouvy vložením do pozemkové knihy.62 Jeho předmětem však
byly pouze pozemky ve vlastnictví státu, země, okresu, nebo obce. O ekonomickém
účelu první úpravy práva stavby na našem území svědčí především skutečnost, že přímo
výše uvedený zákon deklaruje, že právo stavby má sloužit k výstavbě bytů a malých
podniků (na pozemcích ve veřejném vlastnictví). Zajímavé je srovnání tehdejšího účelu
práva stavby s využitím dnešním, kdy ze statistických dat vyplývá, že drtivou většinu
vlastníků, kteří od 1.1.2014 svůj pozemek zatížili právem stavby, tvoří fyzické
a právnické osoby a právo stavby je nejčastěji zřizováno za účelem stavby rodinného
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domu či garáže, tedy staveb malého rozsahu.63 Dalším rozdílem oproti současné úpravě
pak bylo také to, že stavba byla označována toliko za příslušenství práva stavby, nikoli
za jeho součást. Nutno ovšem dodat, že obecný zákoník občanský tehdy ještě od sebe
neodlišoval kategorie součástí a příslušenství věci, na což při výkladu staré právní
úpravy musíme brát zřetel.
K užití všem kategoriím vlastníků pozemků bylo právo stavby zpřístupněno až
zák. č. 88/1947 Sb., o právu stavby. Právě modifikace tohoto právního předpisu byly dle
důvodové zprávy k zák. č. 89/2012 Sb. přímou inspirací úpravy §§ 1240 – 1256 OZ
(vedle původní úpravy OZO a osnovy předválečného československého občanského
zákoníku). Z tohoto důvodu se domnívám, že je za účelem zaplnění bílých míst
současné právní úpravy práva stavby vhodné nahlédnout do tehdejších judikatorních
závěrů. Následující právní úprava občanského zákoníku z roku 1950 však již opustila
superficiální zásadu, čímž význam práva stavby výrazně poklesl. S účinností
občanského zákoníku z roku 1964 zmizelo právo stavby z české právní úpravy zcela.
Jistou obdobou práva stavby však nadále zůstalo tzv. právo osobního užívání pozemku,
které však na rozdíl od práva stavby bylo smluvně nepřevoditelné, časově neomezené
a vázané výlučně k socialistickému společenskému vlastnictví.
Zajímavostí je, že ačkoli právní předpisy po dobu bezmála 50 let tento institut
neupravovaly, některá práva stavby zřízená podle zákonů z roku 1912, z roku 1947, či
dle občanského zákoníku 1950 tuto dobu přečkala a zůstala existentní až do dnešní
doby.64
Co se charakteru práva stavby týče, toto specifické věcné právo se vyznačuje
zvláštní dvojí povahou. Ustanovení § 498 OZ taxativně65 stanovuje, že nemovité věci
jsou pozemky a podzemní stavby se samostatným účelovým určením, jakož i věcná práva
k nim. Uvedené ustanovení reflektuje tradiční pojetí,66 podle kterého je právo stavby
věcí nemovitou, když tato skutečnost je znovu a výslovně zopakována v ustanovení
63
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§ 1242 OZ. Praktický důsledek lze spatřit především v nakládání s právem stavby, když
díky statutu nemovité věci je zejména možné jej prodat, směnit, zatížit jinými věcnými
právy, odkázat apod., a to bez souhlasu vlastníka pozemku.
Právo stavby samo o sobě je však pouze nehmotnou schránkou, jakousi právní
„bublinou“, která může, ale nemusí být vyplněna hmotným substrátem – stavbou. Tyto
dvě formy, ve kterých se může právo stavby vyskytovat, jsou často užívána spojení
nehmotné a zhmotnělé právo stavby,67 Soubor práv a povinností, který tvoří zmíněný
nehmotný substrát práva stavby je fakticky zhmotněn tím, že stavebník využije svého
základního oprávnění a na zatíženém pozemku zřídí stavbu. Stavba se přitom nestává
samostatnou věcí, ale pouhou součástí práva, se kterým je nedílně spjata. Z praktických
důvodů je však nezbytné, aby na existující stavbu byly aplikovány právní předpisy
takovým způsobem, jako by se o nemovitou věc jednalo.68 Stavba odpovídající právu
stavby je tak například předmětem daně z nabytí nemovitých věcí či daně z přidané
hodnoty.
Stavba vyhovující právu stavby může být samostatným předmětem celé řady
dispozic nezávislých na samotném právu stavby; např. pachtu, nájmu, může být dále
rozdělena na jednotky, či zatížena služebností, apod. V takových případech je sice
stavba stále formálně součástí práva stavby a není samostatnou věcí, avšak materiálně je
s ní zacházeno do značné míry autonomně. Kdybychom totiž se stavbou operovali jako
se striktně nesamostatnou věcí, museli bychom výše uvedená právní jednání vztahovat
nikoli ke stavbě, ale k nehmotnému právu stavby. To by bylo pochopitelně nepraktické.
Tento problém koriguje ustanovení § 1250 OZ, podle kterého má stavebník
vzhledem ke stavbě vyhovující právu stavby stejná práva jako vlastník. Ačkoli tedy není
přímo vlastníkem stavby, neboť ta není způsobilým předmětem vlastnického práva, je
nadán stejnými právy, jako by vlastníkem byl (s výjimkou práva stavbu převést).
Vlastnické právo stavebníka se tak sice váže pouze k právu stavby jako takovému, ale
z praktického hlediska se v některých případech se stavbou nakládá podobně, jako
kdyby samostatnou věcí byla.
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Protiplnění za omezení vlastnického práva vlastníka pozemku zatíženého
právem stavby není sice nezbytnou náležitostí smlouvy, avšak lze předpokládat, že ve
většině případů bude žádoucí. Za protihodnotu přitom je nutno považovat nejen
peněžité plnění, nabývající dle § 1247 OZ podobu stavebního platu, nebo
jednorázového úplaty, ale též možnost nabýt stavbu, která je součástí práva stavby, po
skončení sjednané doby do vlastnictví vlastníka pozemku.
Dalším neoddělitelným definičním znakem práva stavby je časová omezenost.
Český občanský zákoník zvolil v § 1244 cestu stanovení maximální doby trvání na 99
let. Vzhledem ke skutečnosti, že občanský zákoník nestanovuje žádná pravidla pro
případ, že strany sjednají právo stavby v době trvání delší než 99 let a zároveň se jedná
o obligatorní náležitost smlouvy o zřízení práva stavby, lze mít dle některých autorů
důvodně za to, že překročení maximálního časového limitu zakládá neplatnost celé
smlouvy.69 Podle mého názoru je však výše uvedený výklad v rozporu s pravidlem
inkorporovaným v § 574 OZ: Na právní jednání je třeba spíše hledět jako na platné než
jako na neplatné, ve spojení s § 576 OZ: Týká-li se důvod neplatnosti jen takové části
právního jednání, kterou lze od jeho ostatního obsahu oddělit, je neplatnou jen tato
část, lze-li předpokládat, že by k právnímu jednání došlo i bez neplatné části,
rozpoznala-li by strana neplatnost včas. Navrhovaná absolutní neplatnost nezákonného
časového rozsahu se mi jeví jako zbytečně tvrdá a řešení v podobě moderačního práva
soudu v § 577 OZ70 zase jako zbytečně zdlouhavé a komplikované, neboť se dle mého
názoru nejedná o problém, kterým by měla a priori být zatěžována soudní soustava.
V rovině de lege ferenda by tak vhodnějším postupem bylo pravidlo, obdobné tomu
ustanovení o nájmu v § 2204 odst. 2 OZ. Pro právo stavby by pak platila vyvratitelná
domněnka, že v případě sjednání doby trvání práva stavby na dobu přesahující 99 let se
má za to, že právo stavby bylo sjednáno právě na dobu 99 let. Nevýhodou mnou
navrhovaného řešení je však zřejmě ekonomická stránka věci, kdy by podstatnou
změnou smluvních podmínek, která by nastala ze zákona, mohla být narušena
ekonomická rovnováha plnění mezi smluvními stranami. Tak či onak tyto úvahy pro
současnou aplikační praxi nemají valný význam, neboť smlouvu o právu stavby
69
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s nezákonně stanovenou délkou trvání není příslušný katastrální úřad vůbec oprávněn
vložit. Nejčastějším řešením v současné praxi tak je privativní novace neplatně
sjednaného práva stavby.
Přístup opačný oproti časovému omezení, tzv. perpetualitu práva stavby,
můžeme nalézt jak v historickém římském právu v institutu zvaném superficies,71 tak
i ve feudálním emfyteutickém právu. Československý zák. č. 88/1947 Sb., o právu
stavby, sice perpetualitu práva stavby nepřipouští, avšak stanoví pouze požadavek
dočasnosti práva bez žádného maximálního limitu. Současný český právní řád ale trvalé
narušení superficiální zásady považuje z hospodářsky-sociálních důvodů za nežádoucí.
Právo stavby je typicky zřizováno smlouvou o zřízení práva stavby. Ta se však
neomezuje pouze na stanovení základního oprávnění stavebníka mít na pozemku stavbu,
ale je ve své podstatě komplexem věcněprávních a obligačních vztahů. Jedním
z praktických problémů české právní úpravy je pak právě rozlišení, která ujednání
zavazují pouze účastníky původní smlouvy (působí tedy jako obligace inter partes)
a která mají účinky vůči třetím osobám. O věcněprávním charakteru kogentních
ustanovení, vycházejících z §§ 1240 až 1256 OZ, jakož i o době trvání stavby či
o možnosti právo stavby zatížit není větších pochybností. 72 Povaha těch ujednání, která
sjednávají odchylnou úpravu dispozitivních ustanovení občanského zákoníku73 a dále
těch vedlejších ustanovení smlouvy o zřízení práva stavby, která jdou zcela nad rámec
zákona74 však není zcela zřejmá a tak řešení této problematiky bude v budoucnu závislé
na tom, jak se k tomuto problému postaví rozhodovací praxe soudů.
Ve vazbě na veřejnoprávní úpravu povolování staveb se sluší konstatovat, že též
stavba nepovolená (resp. zřízená v rozporu s pravomocným povolením) může být
součástí práva stavby, a to v duchu zásady že uplatňování soukromoprávních
a veřejnoprávních předpisů je na sobě nezávislé. Existence práva stavby má toliko ten
účinek, že stavba jemu odpovídající není stavbou tzv. neoprávněnou.
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Ohledně vzniku stavby, která nevyhovuje sjednanému právu stavby (tedy
v nějakém ohledu se příčí sjednaným parametrům stavby) podává dle mého názoru
nejpřesvědčivější výklad Zima. Ten rozlišuje dvě různé situace podle toho, k jak
intenzivní odchylce od sjednané stavby v konkrétním případě došlo.75 V případě
drobného odchýlení od sjednaného stavu bude mít porušení pouze obligační účinky.
K jiné situaci ovšem dojde, pokud realizovaná stavba neodpovídá sjednanému právu
stavby podstatným způsobem (rozsahem či provedením, tedy např. pokud smlouva
opravňuje k realizaci rodinného domu, avšak vystavěn bude skladový komplex).
Taková stavba se nikdy součástí práva stavby nestane a bude pro ni platit shodný režim
jako pro jakoukoli jinou stavbu zřízenou na cizím pozemku (§ 1084 odst. 1 OZ).
S ohledem na veřejnoprávní úpravu povolování staveb lze však v takovém případě
předpokládat, že se bude jednat též o stavbu zřízenou v rozporu s pravomocným
povolením.
Posuzuje-li stavební úřad právo stavby při umisťování stavby na cizím pozemku,
pak jej zásadně vyhodnotí jako stavbu trvalou, nebude-li stavebníkem výslovně
požadováno jinak. Podle ust. § 2 odst. 3 StavZ se totiž dočasnou stavbou rozumí stavba,
u které stavební úřad předem omezí dobu jejího trvání, a dále též stavba, u které to
plyne z jejího charakteru (např. staveniště, u kterého je doba trvání omezena
okamžikem dokončení stavby).76 Skutečnost, že je právo stavby časově omezeným
právním vztahem a po uplynutí doby zaniká nevypovídá nic ve vztahu k trvalosti či
dočasnosti samotné stavby. Skončením právního vztahu vyplývajícího z práva stavby
nemá za následek zánik stavby; stavba stále trvá a ve většině případů připadá do
vlastnictví vlastníka pozemku.
Právo stavby se v katastru nemovitostí eviduje na dvou listech vlastnictví.
V prvé řadě tedy na listu vlastnictví vlastníka pozemku, kde je právo stavby zapsáno
jako omezení v části C (jde o věcné právo zatěžující pozemek), a dále na listu
vlastnictví stavebníka v části B (z jeho pohledu jde o nemovitost). Mezi všemi
evidenčními údaji, které se na základě § 12 KatV ohledně práva stavby zapisují,
považuji za podstatné zmínit dobu trvání, účel, příp. je-li stavba již zřízena, pak údaje
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o stavbě odpovídající právu stavby. Uvedené dle mého má význam s ohledem na právní
jistotu třetích osob, které se stavebníkem přichází do styku. Zajímavostí je, že součástí
práva stavby může být i stavba, které by sama o sobě nebyla způsobilá samostatného
zápisu do katastru nemovitostí (studny, ploty, základové desky a jiné konstrukční prvky,
které nejsou rozestavěnou stavbou aj.).

1.3.2. Věcná břemena
Nejtypičtějším případem tzv. ryzích věcných práv jsou věcná břemena. To
znamená, že mohou být sjednána pouze jako věcná práva a stejných účinků nelze
dosáhnout žádným jiným způsobem. Věcná břemena slouží k tomu, aby oprávněný
z věcného břemene mohl užít část užitné hodnoty věci, která není jeho vlastnictvím,
a tím došlo k dokonalejšímu sociálně ekonomickému využití (nemovitých) věcí.77
Podle obecného pravidla lze věcným břemenem zatížit pouze věc nemovitou.
Podle Kindla však existují případy, kdy připadá v úvahu též zatížení věci movité, a to
takové, která mají charakter podobný nemovitosti, ale dle systematiky civilního práva se
jedná o věc movitou.78 Jde například o stavby, které provozně souvisí s liniovou
stavbou. Na druhé straně je ovšem nutné říct, že Kindlovo pojetí rozdělení věcí
movitých a nemovitých je jednak poněkud minoritní, ale především se zakládá na
právní argumentaci, která vycházela ze znění § 498 OZ před novelou provedenou zák.
č. 460/2016 Sb. V otázce vymezení nemovitých věcí tak bude vhodnější, abych se pro
účely této práce přiklonil k názoru jiných autorů, podle kterých je liniová stavba věcí
movitou pouze ve zcela výjimečném případě, kdy je ve smyslu § 498 odst. 1 OZ možné
přenést z místa na místo bez porušení její podstaty. 79
Teorie řadí věcná břemena mezi věcná práva k věci cizí, ale ne vždy je toto
označení zcela odpovídající. Přímo v občanském zákoníku jsou totiž předvídány
situace, kdy věcná břemena jsou vlastně právy k věcem vlastním. Jedná se například
o vlastnickou služebnost, kterou vlastník pozemku zatěžuje svůj pozemek ve prospěch
jiného pozemku ve svém vlastnictví, nebo o spojení vlastnictví panující a služebné věci.
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Na straně oprávněného i na straně povinného v takovém případě stojí stejná osoba, aniž
by právo jako takové zanikalo splynutím.80
Podle obsahu práva a tomu odpovídající povinnosti rozlišuje občanský zákoník
věcná břemena na služebnosti (§ 1257 a násl. OZ) a reálná břemena (§ 1303 a násl. OZ).
Zatímco služebnosti se vyznačují pasivitou (strpět, nebo zdržet se jednání) povinného
vlastníka věci, reálná břemena umožňují oprávněnému požadovat aktivní konání
povinného. Pro účely této práce mají reálný význam pouze služebnosti, proto se nadále
budu zabývat pouze jimi.
Podle toho, zdali je vlastník nemovité věci omezen ve prospěch jiné nemovitosti,
nebo ve prospěch osoby dále rozeznáváme služebnosti pozemkové a osobní. Zatímco
u pozemkové služebnosti je oprávněný subjekt individualizován vlastnictvím nemovité
věci, osobní je pevně svázaná s oprávněnou osobou. Ani v jednom případě pak není
možné služebnosti převádět na jiné věcí, nebo osoby.
Úprava služebností v občanském zákoníku se vyznačuje typicky tím, že je zcela
dispozitivní; pokud tedy strany dodrží základní atribut služebnosti (pasivitu povinného,
zákaz výlučně vlastnických dispozic se zatíženou věcí), mohou si sjednat služebnost
v zásadě s libovolným obsahem.
Jedním z významných rozdílů oproti právu stavby je jejich užití při umísťování
některých druhů staveb. Zatímco v případě klasických stavebních záměrů je výběr mezi
užitím věcného břemene a práva stavby v zásadě na dohodě vlastníka pozemku
a zřizovatele stavby, v případě některých typů tzv. liniových staveb81 je situace poněkud
odlišná. Tak například podle zák. č. 458/2000 Sb., energetického zákona (dále jako
„energetický zákon“), mají provozovatelé inženýrských sítí (elektřiny, plynu a tepla)
zákonnou povinnost zřizovat na pozemcích, přes které příslušné rozvody energií
povedou, výhradně věcná břemena (např. § 24 odst. 4, § 25 odst. 4, § 57 odst. 2
energetického zákona). Věcná břemena zřízená podle energetického zákona (příp.
i podle zák. č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích) mají ale některé
zvláštnosti. Předně se jedná o tzv. zákonná břemena, na která se dle nálezu Ústavního
80

Obdobně to však platí i pro právo stavby, které taktéž nezaniká v případě, kdy se stavebník stane
současně vlastníkem pozemku a vice versa.
81
Občanský zákoník ve znění od 28.2.2017 upravuje pojem liniová stavba v § 509 demonstrativně tak, že
liniovou stavbou se rozumí zejm. vodovody, kanalizace, energetická a jiná vedení, aj. předměty, které ze
své povahy pravidelně zasahují více pozemků, tedy například pozemní komunikace.

33

soudu ze dne 25.1.2005, sp. zn. Pl. ÚS 25/04 vztahují ustanovení občanského zákoníku
jen subsidiárně v oblastech, které nejsou upraveny autonomně zvláštním zákonem.
Další z rozdílů oproti právu stavby spočívá ve vztahu věcného břemene
a vyvlastnění. Zákon č. 184/2006 Sb., o vyvlastnění, totiž taxativně stanoví pouze
podmínky pro nucené omezení nebo odnětí práva vlastnického práva nebo práva
odpovídajícímu věcnému břemeni. Z toho vyplývá závěr, že v rámci vyvlastňovacího
řízení zásadně není možné zřídit právo stavby.
Ve srovnání s obligacemi, o kterých pojednávám v následující kapitole,
poskytuje věcné břemeno mnohem větší míru právní jistoty, neboť jej prakticky není
možné jednostranně vypovědět a rovněž je možné sjednat jej na dobu neurčitou.
Věcným břemenům také svědčí publicita veřejných rejstříků. Z uvedeného plyne, že
obligace (především nájemní smlouva) je mnohem slabším titulem pro užívání
pozemku.

1.4.

Obligace
Nad rámec toho, co uvádím v předchozí kapitole, mají obligace oproti věcným

právům v rámci realizace stavebních záměrů jednu zásadní nevýhodu. Vzhledem
k tomu, že účinky obligací jakožto relativních práv působí pouze inter partes a tedy
nemají účinky vůči osobám, které nejsou účastníky závazkového vztahu, stává se stavba
zřízená na podkladě jakékoli obligace automaticky součástí pozemku. Ačkoli to
v některých případech nemusí zřizovateli stavby k danému účelu nikterak vadit,
rozhodně ale obecně obligace nepředstavují ideální prostředek pro plánované zřízení
stavby na cizím pozemku.
Nejpodstatnějším rozdílem oproti právu stavby je tedy skutečnost, že obligace
nezakládají výjimku ze superficiální zásady. Stavby postavené na základě obligačního
vztahu se tak stávají vlastnictvím vlastníka pozemku. Zřizovatel stavby tak není
oprávněn se stavbou jakkoli právně nakládat, zatěžovat ji, zcizovat apod. Zatímco právo
stavby je omezeno nejvyšší přípustnou dobou trvání, závazkové vztahy lze sjednat též
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na dobu neurčitou.82 Z hlediska právní jistoty se však dá říct, že právo stavby je pro
zřizovatele výrazně jistějším titulem, neboť závazky uzavřené na dobu neurčitou je
zásadně možné vypovědět, kdežto právo stavby není možné ani jednostranně předčasně
ukončit, ani sjednat rozvazovací podmínku.
Mluvíme-li o obligacích v kontextu veřejného práva, pak na rozdíl od věcných
práv (vlastnictví, věcného břemene i práva stavby), v případě obligací je nezbytné ve
vazbě na § 184a StavZ dokládat souhlas vlastníka pozemku nebo stavby.
V praxi se ale též často můžeme setkat jak se smlouvami nepojmenovanými dle
§ 1746 odst. 2 OZ, které bývají v praxi nejčastěji nazývány smlouva o právu provést
stavbu, tak s kombinací jednotlivých výše uvedených možností a titulů pro zřízení
stavby na cizím pozemku. Jednou z možností je uzavření inominátní smlouvy o právu
provést stavbu mezi vlastníkem pozemku a budoucím stavebníkem, která bude použita
pro účely umisťování stavby, když současně s tím si strany mezi sebou sjednají smlouvu
o smlouvě budoucí o zřízení služebnosti spočívající v právu mít na pozemku stavbu.
Poté, co bude stavba zřízena a bude povoleno její užívání strany na základě dříve
sjednané smlouvy o smlouvě budoucí zřídí osobní služebnost ve prospěch stavebníka.
Strany takové smlouvy si však musí dát pozor na judikaturu Nejvyššího soudu,83 která
dovodila, že není možné kombinovat nájemní smlouvu a věcné břemeno v případě, že
oba tyto instituty mají stejný předmět užívání a obsah.

1.5.

Neoprávněná stavba
Zatímco z veřejnoprávního hlediska dělíme stavby na legální, tedy ty které

splňují požadavky veřejného stavebního práva, a nelegální, tedy „černé“, které
požadavky kladené na stavebníka nesplňují, podstata neoprávněné stavby spočívá
v tom, že stavebník staví na cizím pozemku, aniž by mu svědčil právní titul. Závěr
o oprávněnosti stavby je spojen výhradně a pouze s existencí soukromoprávního titulu,
když absence veřejnoprávních povolovacích rozhodnutí (územní rozhodnutí, stavební
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Např. v případě nájmu však platí, že ujednáváme-li jej na dobu určitou, pak maximálně na padesát let,
jinak se má za to, že se jedná o nájem na dobu neurčitou (§ 2204 odst. 2 OZ).
83
Rozsudek Nejvyššího soudu ze dne 29.5.2012, sp. zn. 22 Cdo 2222/2011, nebo rozsudek Nejvyššího
soudu ze dne 20.12.2000, sp. zn. 20 Cdo 1265/98.

35

povolení apod.) na něj nemá žádný vliv.84 Tato oddělenost pojmů však nic nemění na
skutečnosti, že by zásadně nemělo docházet ke stavu, kdy existuje veřejnoprávní
povolení zřídit stavbu a absentuje občanskoprávní titul k jejímu zřízení. Lze dokonce
tvrdit, že v případě, kdy postupuje příslušný správní úřad v souladu se zákonem, mělo
by k takové situaci docházet jen zcela výjimečně.85
Nutno na tomto místě dodat, že mluvíme-li o neoprávněné stavbě, pak se
objevují různé názory na to, zdali lze pravidla § 1084 a násl. OZ aplikovat i na stavby
movité (ty které jsou samostatnou věcí a nestanou se součástí pozemku), či platí-li
výlučně pro stavby trvalé, které jsou způsobilé stát se součástí pozemku.
O nejednoznačnosti náhledu na tuto otázku svědčí i fakt, že se zcela protichůdné názory
objevují i v rámci jedné odborné publikace. Zatímco Spáčil tvrdí, že: Bude-li (movitá
stavba) na cizím pozemku postavena neoprávněně, může se jeho vlastník domáhat
vyklizení pozemku negatorní žalobou, nemůže se dovolávat ochrany podle § 1084 a
násl., protože stavba se nestane součástí pozemku,86 Petr zastává názor, že pravidlo
uvedené v tomto ustanovení (§ 1084 OZ) platí jak pro stavby trvalé, tak i pro stavby
dočasné.87
Teoreticky tak ohledně staveb movitých na cizím pozemku připadají v potaz dvě
možná řešení. První řešení spočívá v tom, že takovéto stavby připadnou ex lege do
vlastnictví vlastníka pozemku podle § 1084 OZ. Z hlediska vlastníka pozemku se
samozřejmě jedná o mnohem jednodušší vypořádání vztahů plynoucích z neoprávněné
stavby, neboť ji je z pozice vlastníka oprávněn bez dalšího odstranit. Břemeno případné
soudní obrany potom leží na tom, kdo neoprávněnou movitou stavbu na cizí pozemek
umístil.
Druhá možnost spočívá v tom, že se takové stavby posoudí jako neoprávněný
zásah do vlastnického práva vlastníka pozemku, proti kterému je přípustná obrana
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Rozsudek Nejvyššího soudu ze dne 27.5.2015, sp. zn. 22 Cdo 2106/2015.
Např. v situaci, kdy se soukromoprávní titul k provedení stavby ukázal jako neplatný či nicotný, nebo
v situaci, kdy se žádné veřejnoprávní povolení nevyžaduje a tak veřejná moc do procesu povolování
stavby vůbec nevstupuje.
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SPÁČIL, J.: § 3055 [Stavba zřízená před 1 [1. 2014 na cizím pozemku]]. In: Občanský zákoník III.
Věcná práva (§ 976–1474). Komentář. 1. vydání. Praha: C. H. Beck, 2013.
87
PETR, B.: § 1084 [Stavba zřízená na cizím pozemku]. In: Občanský zákoník III. Věcná práva (§ 976–
1474). Komentář. 1. vydání. Praha: C. H. Beck, 2013.
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negatorní žalobou dle § 1042 OZ. Sporný je přitom osud všech staveb movitých
(stánků, pódií, pomocných objektů, staveb nespojených se zemí základy apod.).88
Po zhodnocení argumentů obou stran bych se přiklonil k názoru, že režim §
1084 a násl. OZ dopadá na všechny druhy staveb. Textualistickým pohledem na tuto
normu obsaženou v § 1084 OZ totiž musím konstatovat, že tato žádným způsobem
nepodmiňuje změnu vlastnického práva ke stavbě tím, že by stavba měla přirůst
k pozemku. Změna vlastnictví stavby movité stavby tedy není podmíněna tím, že by se
muselo jednat o stavbu, která je způsobilá stát se součástí pozemku. Ačkoli se zmíněná
ustanovení systematicky nachází v pododdílu občanského zákoníku nazvaném Umělý
přírůstek, přímo konkrétní ustanovení § 1084 OZ používá spojení stavba připadá
vlastníkovi pozemku. Šlo by tedy dle mého názoru o výklad nepřípustně přesahující
doslovné znění zákona, kdybychom dovozovali, že se neoprávněné stavby musí vždy
nutně stát součástí pozemku a tím k tomu musí být i právně způsobilé. Stane-li se
neoprávněná stavba součástí pozemku, pak na zásadě jiné a více méně autonomní
normy občanského zákoníku (§ 506 OZ). Tato skutečnost však nemá vliv na vypořádání
neoprávněné stavby podle uvedeného ustanovení § 1084 OZ. Nevidím proto důvod,
proč by mechanismy nakládání s neoprávněnými stavbami neměly být na stavby movité
použity též.
Režim stavby, tedy její oprávněnost či neoprávněnost, je dle judikatury89 nutné
posuzovat vždy podle právní úpravy v okamžiku vzniku stavby. Při posouzení vzniku
stavby jakožto věci v právním smyslu je rozhodný okamžik, v němž je stavba
vybudována minimálně do takového stadia, od něhož počínaje všechny stavební práce
směřující již k dokončení takto druhově i individuálně určené věci. K tomu
u nadzemních staveb dochází vytvořením stavu, kdy je již jednoznačně a
nezaměnitelným způsobem patrno alespoň dispoziční řešení prvního nadzemního
podlaží.90 Stejné kritérium se pak posoudí i ve vztahu k zániku stavby.
Okamžik vzniku stavby podle soukromého práva je tedy odlišný od okamžiku,
kdy se určitý organizovaný shluk materiálu stane stavbou dle stavebního zákona. Ačkoli
88

SPÁČIL, J.: Stavba na cizím pozemku – nová judikatura a nové problémy. Soudní rozhledy. 2017, č. 78, s. 218-225.
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Rozsudek Nejvyššího soudu ze dne 16.2.2005, sp. zn. 31 Cdo 606/2004.
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Rozsudek Nejvyššího soudu ze dne 30.9.1998, sp. zn. 33 Cdo 111/98, nebo rozsudek Nejvyššího soudu
ze dne 26.1.2012, sp. zn. 22 Cdo 1241/2010.
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tedy například základy nemohou být samostatným předmětem občanskoprávních
vztahů, dle stavebního zákona jsou již stavbou.
Základní pravidlo občanského zákoníku říká, že stavba zřízená na cizím
pozemku připadá vlastníkovi pozemku (§ 1084 OZ). Pro aplikaci tohoto pravidla je
nezbytné, aby stavba byla postavena na zcela cizím pozemku (vyloučeno je použití
v případě podílového spoluvlastnictví či SJM) a zároveň aby na cizím pozemku stála
celá stavba, nebo alespoň její podstatná část. Neoprávněná stavba pak připadá do
vlastnictví vlastníka pozemku v každém případě, a to bez ohledu na existenci či naopak
absenci dobré víry zřizovatele stavby (stavebníka). K tomuto nabytí vlastnického práva
dochází okamžikem vzniku stavby ex lege, originárně a bez dalšího. Dobrá víra
stavebníka má však zásadní význam pro výši náhrady a způsob vyrovnání mezi
vlastníkem pozemku a zřizovatelem stavby.
Poctivý stavebník (tedy ten stavící v dobré víře, že je ke stavbě oprávněn) má
právo na náhradu nákladů, které na stavbu z objektivního hlediska účelně vynaložil.
Neoprávněná stavba představuje ve většině případů zhodnocení pozemku, tedy
majetkové obohacení jeho vlastníka na úkor zřizovatele stavby. Dle judikatorních
závěrů musíme poctivost zřizovatele stavby posuzovat jako situaci, kdy zřizovatel byl
v dobré víře, že zřizuje stavbu na svém pozemku, neměl však ke zřízení stavby na cizím
pozemku soukromoprávní titul.91 Dobrá víra je tak otázkou omluvitelného právního
omylu na straně zřizovatele stavby. Nebylo by tedy spravedlivé, aby se vlastník
pozemku stal vlastníkem stavby bez dalšího, a tím měl užitek z prostého omylu jiné
osoby.
Podstatná bude též otázka toho, co vše lze zahrnout pod účelně vynaložené
náklady na zřízení stavby. Je zřejmé, že se nejedná o hodnotu finální stavby, ani
o prostou hodnotu užitého stavebního materiálu. Dle mého názoru tento pojem
nemůžeme ani slučovat s pojmem veškerých nákladů, které byly ke zřízení stavby užity,
tedy náklady skutečně vynaložené na stavební materiál a stavební práce. Účelně
vynaložené náklady na zřízení stavby jsou mnohem komplexnější kategorií a k jejich
vyčíslení považuji za nejvhodnější inspiraci odbornými závěry ohledně otázky náhrady
nákladů při nepřikázaném jednatelství. V případě užitečného nepřikázaného jednatelství
91

Rozsudek Nejvyššího soudu ze dne 8.6.2017, sp. zn. 22 Cdo 828/2017.
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má nepřikázaný jednatel právo na náhradu těch účelně vynaložených nákladů, jejichž
vynaložení mělo za následek užitek pána věci.92 Převedeno na problematiku
neoprávněné stavby z toho dovozuji, že by se mělo jednat pouze o část nákladů, které
byly na zřízení stavby užity, tedy na ty, které zjevně a přímo vedly k realizaci stavby.
Pod kategorii účelně vynaložených nákladů dle mého nelze podřazovat náklady
vzniklých škod při provádění stavby (v důsledku chybného stavebního postupu,
špatného skladování materiálu apod.), zvýšené náklady v důsledku aplikace nových
technologií a stavebních postupů (tedy náklady omylů při zavádění nové technologie či
náklady na odborné konzultace), náklady vzniklé v důsledku užití jiného než
nejlevnějšího stavebního řešení v případě, že dražší řešení nebude náležitě odůvodněno
apod. S ohledem na to se domnívám, že by se výše účelně vynaložených nákladů na
zřízení stavby měla rovnat částce zřizovatelem stavby skutečně užité na zřízení stavby,
avšak individuálně ponížené o všechny náklady, kterých se šlo při provádění stavby
s důrazem na minimalizaci nákladů vyvarovat.
Mám dále za to, že otázka účelně vynaložených nákladů se musí posuzovat
odděleně od otázky užitku vlastníka a z toho plynoucí subjektivní hodnoty vzniklé
stavby. Tyto otázky totiž řeší ust. § 1085 OZ:
Soud může na návrh vlastníka pozemku rozhodnout, že ten, kdo zřídil stavbu na
cizím pozemku, ač na to nemá právo, musí vlastním nákladem stavbu odstranit a uvést
pozemek do předešlého stavu. Soud přitom přihlédne, zda k zřízení stavby došlo v dobré
víře.
V důvodové zprávě k §§ 1083-1088 OZ93 se uvádí, že smyslem ustanovení
§ 1085 OZ je ponechání dispozice vlastníka pozemku, zdali si stavbu oproti úhradě
účelně vynaložených nákladů chce ponechat, nebo zda upřednostní cestu naturální
restituce, tedy odstranění stavby a uvedení pozemku v předešlý stav. Vlastník pozemku
je tedy sám oprávněn zvážit, je-li z hlediska jeho vlastních zájmů ekonomicky
výhodnější si stavbu za určitou částku ponechat, nebo trvat na jejím odstraněním.
Určení výše účelně vynaložených nákladů by tedy dle mého nemělo zohledňovat
subjektivní hlediska vlastníka pozemku.
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Na opačné straně nepoctivý stavebník má dle věty druhé ust. § 1084 OZ shodná
práva jako nepřikázaný jednatel. Toto ustanovení považuji za přinejmenším matoucí,
což plyne i ze skutečnosti, že odborná literatura se jeho výkladu zdárně vyhýbá.
Petr k uvedenému pouze stručně sděluje, že při absenci dobré víry má zřizovatel
stavby právo nikoli na účelně vynaložené náklady, ale jen na to, o co se reálně zvýšila
hodnota pozemku v důsledku stavby. 94 Tento závěr však musí být chybný. Vzhledem
k tomu, že občanský zákoník favorizuje jednání v dobré víře oproti jednání
nepoctivému, je nasnadě, že nepoctivý stavebník musí mít právo na úhradu za stavbu
v nižší výši než stavebník poctivý. Jak vyplývá z důvodové zprávy, v případě
nepoctivého stavebníka se zároveň jedná o jistý druh penalizace za jeho předchozí
protiprávní jednání.
Srovnáme-li ovšem výši účelně vynaložených nákladů na zřízení stavby
(reprodukční hodnotu stavby) a částku, o kterou se reálně zvýší hodnota pozemku
v důsledku stavby (obvyklou cenu stavby), dojdeme k závěru, že hodnota nově zřízené
stavby je z pravidla vyšší, než částka, za kterou byla stavba vystavěna. V opačném
případě by například zcela postrádal ekonomický smysl komerční stavební
development, neboť by prodejní cena výsledného produktu (stavby) byla nižší, než
náklady na jeho pořízení (výstavbu). Situace, kdy v důsledku provedení stavby dojde
k faktickému „znehodnocení“ vloženého stavebního materiálu a práce bude spíše
výjimečná, neboť k takovému stavu lze dojít pouze v důsledku lidského pochybení.
Domnívám se však, že občanský zákoník nám nabízí přijatelnější řešení.
Nepřikázané jednatelství, na které ust. § 1084 odst. 2 OZ odkazuje, je upraveno v §§
3006 – 3011 OZ, přičemž situaci neoprávněné stavby nezřízené v dobré víře dle mého
názoru nejvíce odpovídá institut užitečného (neoprávněného) jednatelství (§ 3009 odst.
1 OZ):
Ujme-li se někdo záležitosti ve prospěch jiné osoby bez jejího svolení, nahradí
mu tato osoba účelně vynaložené náklady, zařídil-li záležitost k jejímu převážnému
užitku. Zda byla záležitost provedena k užitku jiného, se neposoudí podle obecných
hledisek, ale se zřetelem k jeho pochopitelným zájmům a záměrům.

94

PETR, B. § 1084 [Stavba zřízená na cizím pozemku]. In: Občanský zákoník III. Věcná práva (§ 976–
1474). Komentář. 1. vydání. Praha: C. H. Beck, 2013.
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Z uvedeného je zřejmé, že základním předpokladem aplikace ustanovení
o užitečném jednatelství je vznik převážného subjektivního užitku dotčené osoby.
Aplikací na problematiku neoprávněné stavby lze presumovat, že i v situaci, kdy sice
nebyl zřizovatel stavby v dobré víře, ale jím zřízená stavba je převážně ku prospěchu
vlastníka pozemku, resp. že vlastník pozemku z ní bude mít převážně subjektivní užitek,
má zřizovatel stavby právo na náhradu účelně vynaložených nákladů. Oproti tomu
pokud neoprávněná stavba bude z hlediska vlastníka pozemku převážně (nikoli však
zcela) neužitečná, užije se postupu dle § 3009 odst. 2 OZ: Není-li užitek převážný, nemá
nepřikázaný jednatel právo na náhradu nákladů, ve spojení s § 3011 OZ: Nemá-li
nepřikázaný jednatel právo na náhradu nákladů, může si vzít, co pořídil na vlastní
náklady, je-li to možné a nezhorší-li se tím podstata věci nebo neztíží-li se nepřiměřeně
její užívání. Na základě výše uvedených ustanovení se tedy domnívám, že v případě
absence dobré víry stavebníka je nutno posuzovat subjektivní hledisko užitečnosti
stavby pro vlastníka pozemku, na základě kterého potom můžeme dojít k situaci, kdy
má nepoctivý stavebník právo na náhradu účelně vynaložených nákladů ve stejném
rozsahu jako stavebník poctivý, nebo k situaci, kdy nemá nepoctivý stavebník právo na
náhradu nákladů zcela.
Ohledně neoprávněné stavby nám už zbývá jenom vypořádat se se situací, kdy
stavba zasahuje na cizí pozemek pouze svou malou částí. V případě tzv. přestavku ve
smyslu § 1087 OZ totiž platí pravidlo zcela opačné. Zákonodárce přitom vycházel
z premisy, že v případě pouze nepatrného zásahu do vlastnického práva vlastníka
pozemku by bylo nespravedlivé požadovat odstranění (přestavění) stavby, případně že
by v kontextu superficiální zásady nebyla aplikace § 1084 OZ dobře možná.95
Postup podle pravidel o přestavku má dvě esenciální podmínky, (i) stavba musí
být zřízena jen malou částí na malé části cizího pozemku, (ii) zřizovatel stavby musel
být v dobré víře.
Nejasnosti přitom panují především ohledně podmínky první, neboť nikde není
definováno, o jak malou část stavby, případně o jak malou část dotčeného pozemku se
musí jednat. Spáčil se ohledně této problematiky domnívá, že lze uvažovat nanejvýš

95

V takovém případě bychom totiž museli nejspíše operovat se spoluvlastnictvím zřízené stavby,
vzniklém mezi vlastníky všech pozemků, na kterých by neoprávněná stavba stála.
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o 10 % rozlohy stavby.96 S tímto jeho závěrem se ztotožňuji. Vzhledem k tomu, že
z údajů Českého statistického úřadu97 vyplývá, že průměrná plocha zastavěná stavbou
rodinného domu byla v roce 2012 137 m², domnívám se, že by hranice pro přestavek
mohla být dokonce nižší. Tento plošný limit má přitom zcela zásadní význam, neboť
nebude-li možno část stavby zřízenou na cizím pozemku kvalifikovat jako přestavek,
bude nezbytné uplatnit ustanovení o neoprávněné stavbě, a to se všemi důsledky. 98
Režim přestavku se přitom uplatní i na ty části stavby, které zasahují nad cizí pozemek
(zateplení zdi, balkony apod.).99
Vzhledem k tomu, že v důsledku přestavku se zřizovatel stavby obohatí na úkor
vlastníka pozemku, stanovuje občanský zákoník v ust. § 1087 odst. 2 pravidlo, podle
kterého: Kdo stavěl v dobré víře, nahradí vlastníku pozemku, jehož část byla zastavěna
přestavkem, obvyklou cenu nabytého pozemku.
Závěrem lze tedy říci, že problematika neoprávněné stavby je jedním
z tradičních problémů soukromého práva, přičemž však vzhledem k vývoji nových
technologií (zejména v oblasti přesného zaměřování pozemků v rámci vedení katastru
nemovitostí), ve spojení s veřejnoprávními požadavky na povolování staveb, bude
nových neoprávněných staveb zřízených v důsledku omylu zřizovatele stavby spíše
ubývat. Na druhé straně ale omyly ohledně existence právního titulu užívání pozemku
a nepoctivé stavební záměry budou nesporně vznikat i nadále, v důsledku čehož budou
neoprávněné stavby i nadále častým zdrojem sporů v oblasti soukromého stavebního
práva.

96

SPÁČIL, J.: Stavba na cizím pozemku – nová judikatura a nové problémy. Soudní rozhledy. 2017, č. 78, s. 218-225.
97
Statistické údaje dostupné na adrese https://www.czso.cz/csu/czso/dlouhodoby-vyvoj-bytove-vystavbyv-ceske-republice-n-pbpadno8io
98
Rozsudek Nejvyššího soudu ze dne 6.1.2004, sp. zn. 22 Cdo 268/2003.
99
Rozsudek Nejvyššího soudu ze dne 19.12.2011, sp. zn. 22 Cdo 1000/2010.
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2. Povolení stavět
Druhá část této diplomové práce s podtitulem povolení stavět rozebírá hlavní
veřejnoprávní aspekty uspořádání a využití území a následné umísťování staveb. Za
jádro této problematiky považuji umisťování staveb, v rámci kterého je rozhodováno
o nejpodstatnějších aspektech stavebních záměrů a zároveň se do něj do značné míry
promítá územní plánování. Jedná se tak o jakýsi most, který propojuje koncepční fázi
územního plánovaní se stavebním řádem.
Problematika druhé části mé diplomové práce se zabývá soustavnou činností
orgánů veřejné správy, která směřuje k uplatňování a realizaci veřejných i soukromých
zájmů na rozvoji území. Územní plánování, spolu s umisťováním staveb a stavebním
řádem, představuje materiální jádro úpravy stavebního zákona. Zatímco se však
stavební řád zabývá záležitostmi spíše konkrétního a technického rázu, když jeho
určujícím pojmem je stavební činnost a stavba jako taková, územní plánování
a umisťování staveb spočívá ve snaze o nalezení optimálního využití a prostorové
uspořádání území. Aniž bych tedy chtěl snižovat význam procesů a institutů v rámci
stavebního řádu, tak se z výše popsaných důvodů budu v rámci druhé části této práce
zabývat výrazně větší měrou územním plánováním a především umisťováním staveb.
V následujících kapitolách se tedy snažím odpovědět na otázku, co podstatného
by měl budoucí stavebník z právní úpravy povolování staveb znát, chce-li pomýšlet na
realizaci stavebního záměru. Zabývám se proto podrobně pouze těmi instituty, které
podle mého názoru hrají z pohledu stavebníka významnou roli. V otázkách procesních
se potom opět omezuji na otázky, které mohou stavebníka v procesu povolování
stavebního záměru ovlivnit, příp. na instituty, pomocí kterých může zmíněné procesy
sám ovlivnit (problematika námitek, připomínek aj.).
Mým cílem přitom není podat vyčerpávající popis všech institutů, řízení,
rozhodnutí či kvazirozhodnutí, které se ve stavebním zákonu nachází, nebo které s ním
souvisí. Pro naplnění účelu této práce, jakož i z hlediska jejího rozsahu považuji za
vhodnější omezit se na popis institutů stěžejních, hlavních nebo typických.
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2.1.

Základní pojmy
Pro účely systematického výkladu v rámci druhé poloviny této práce považuji za

nezbytné nastínit alespoň v obecné rovině některé základní pojmy, se kterými stavební
zákon (a předpisy související) nejčastěji operují. Cílem této kapitoly však není
encyklopedický popis všech pojmů, které jsou upraveny v úvodních ustanoveních
stavebního zákona,100 ale pouze těch vybraných, které se úzce dotýkají problematiky
této práce, případně těch, se kterými jsou spjaty důležité a aktuální interpretační či
aplikační problémy.
2.1.1. Zastavěné a nezastavěné území obce, zastavitelná plocha
Pro zastavěné území obce se často užívá zkratky intravilán. Zastavěným
územím se rozumí území vymezené územním plánem nebo postupem podle tohoto
zákona (viz § 2 odst. 1. písm. d) StavZ).
Vymezení zastavěného území obce může být primárně součástí územního plánu.
Nemá-li obec vydaný územní plán,101 může alternativně podle § 59 odst. 1 StavZ
rozhodnout o pořízení tzv. vymezení zastavěného území, a to ve formě opatření obecné
povahy. V případě absence územního plánu tak vymezení zastavěného území tvoří
v jistém smyslu a v omezeném rozsahu náhradu za chybějící územně plánovací
dokumentaci, umožňující kvalifikovanější posouzení a rozhodování v území. Oproti
plnohodnotnému územnímu plánu se sice jedná o variantu finančně a časově méně
náročnou, avšak okruhy úpravy a celková detailnost vymezení zastavěného území je též
výrazně nižší. Obě tyto varianty vymezení intravilánu lze kombinovat, avšak pouze
v situaci, kdy územní plán řeší pouze část území obce. Pouze pro území nezahrnuté do
územního plánu se pak intravilán vymezuje alternativním postupem podle § 59 StavZ.
Při vymezování zastavěného území se pořizovatel řídí především § 58 odst. 2
StavZ. Ve vztahu k pojmu zastavěného stavebního pozemku dle předchozí podkapitoly
této práce je významné písm. a) zmiňovaného § 58 StavZ, podle kterého jsou všechny
zastavěné stavební pozemky zahrnuty do intravilánu.

100

Zejména §§ 2 – 3 StavZ.
Vzhledem k tomu, že územní plány podle stavebního zákona z roku 1976 pozbyly k 1.1.2010
platnosti, jedná se vy smyslu uvedeného ustanovení již pouze o územní plány pořízené dle platného a
účinného stavebního zákona.
101

44

V případě, kdy obec nemá územní plán, ani opatření obecné povahy vymezující
zastavěné území obce, užije se postupu dle § 2 odst. 1 písm. d) věty druhé StavZ
a zastavěným územím obce bude zastavěná část obce vymezená k 1. září 1966
a vyznačená v mapách evidence nemovitostí.
Smyslem vymezování zastavěného území je vytvořit předpoklady pro
soustřeďování nové výstavby zejména do zastavěného území, jeho hospodárné využívání
a pro zvýšení ochrany okolní krajiny.102 To znamená, že plochy vymezené jako
zastavitelné území obce slouží k tomu, aby do nich byla primárně umisťována výstavba.
V souladu s cíli územního plánování (§ 18 StavZ) je tak vymezením zastavěného území
obce chráněna příroda a krajina před negativními vlivy souvisejícími s rozšiřováním
lidských sídel a na druhé straně je také podporována urbanistická hodnota území, jakož
i jeho hospodárné využití, když to všechno dohromady přispívá k naplnění hlavního cíle
územního plánování, kterým je udržitelný rozvoj území (viz § 18 StavZ). Vymezení
intravilánu (spolu s vymezování zastavitelných ploch – viz dále) je současně jedním
z nástrojů, kterým veřejná správa ovlivňuje budoucí podobu měst a obcí, zejm. jejich
rozrůstání či naopak územní redukci, když v zájmu ochrany udržitelného rozvoje území
je třeba preferovat racionální využívání již. zastavěného území před jeho rozšiřováním
na úkor nezastavěného území.103
Zastavitelná plocha je dle § 2 odst. 1 písm. j) StavZ

plocha vymezená

k zastavění v územním plánu nebo v zásadách územního rozvoje. O zastavitelných
plochách platí, že jsou ve smyslu § 18 odst. 4 vymezovány s ohledem na potenciál
rozvoje území a míru využití zastavěného území.
Z praktického hlediska je podstatné, že pouze na území intravilánu, případně
v zastavitelných plochách, je možné užít zjednodušených postupů v územním
a stavebním řízení, tedy zjednodušené územní řízení (§ 95 StavZ) a územní souhlas (§
96 StavZ).
Účinností novely stavebního zákona č. 350/2012 Sb. je s účinností od 1.1.2013
možné jako zastavitelnou plochu vymezit též část pozemku,104 což se jeví velmi
102

POTĚŠIL, L. § 2 [Základní pojmy]. In: POTĚŠIL, L., ROZTOČIL, A., HRŮŠOVÁ, K.,
LACHMANN, M.: Stavební zákon - komentář. 5. vydání. Praha : C. H. Beck, 2016.
103
Rozsudek Nejvyššího správního soudu ze dne 16.12.2008, sp. zn. 1 Ao 3/2008.
104
viz znění § 2 odst. 1 písm. g) StavZ po novele.
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praktické s ohledem na minimalizaci zásahů do nezastavěného území obce. Nově tak
není nutné vymezovat celý pozemek či dokonce soubor pozemků k umístění jednoho
rodinného domu apod.
Nezastavěným územím jsou dle § 2 odst. 1 písm. f) StavZ pozemky nezahrnuté
do zastavěného území nebo do zastavitelné plochy. V nezastavěném území je vlastník
(či jiná osoba oprávněná k provádění stavby) značným způsobem omezena, a to
především ustanovením § 18 odst. 5 StavZ. To stanovuje tři podmínky přípustnosti
umísťování staveb v nezastavěném území: i) stavby, zařízení a jiná opatření (dále jen
„stavby“), umisťované v nezastavěném území, musí být v souladu s jeho charakterem,
ii) musí se jednat o stavby zbudované k některému ze zde taxativně vyjmenovaných
účelů, iii) umístění uvedeného typu stavby nesmí být územně plánovací dokumentací
výslovně vyloučeno. Na druhé straně však územně plánovací dokumentace nemůže
podmínky pro umisťování staveb v nezastavěném území obce zmírnit.
Nutno na tomto místě opět připomenout v této práci dříve zmiňovaná zbořeniště,
tedy parcely evidované v katastru nemovitostí jako zastavěná plocha a nádvoří, na
kterých dříve stála stavba, která však byla odstraněna. Tyto pozemky se posuzují jako
zastavěné stavební pozemky, tedy součást intravilánu a jako takové do nezastavěného
území nespadají. V některých případech je tedy možné přísné podmínky pro umísťování
nových staveb v nezastavěném území obce formou tzv. obnovení stavby.

2.1.2. Opatření obecné povahy
Opatření obecné povahy (dále též jako „OOP“) je zvláštní formou správní
činnosti, upravenou s účinností od 1.1.2006 v části šesté správního řádu. Žádný právní
předpis nestanovuje pozitivním způsobem definici OOP, ovšem teorie jej vymezuje jako
úkon správního orgánu v určité věci, který se přímo dotýká práv, povinností nebo zájmů
blíže neurčeného okruhu osob.105 S obdobnou definicí pracoval i původní návrh
správního řádu, který však v této podobě schválen nebyl.106 Podle negativní definice,
obsažené v § 171 SŘ, se nejedná ani o právní předpis, ani o rozhodnutí. Jde tedy
105

JEMELKA, L., PONDĚLÍČKOVÁ, K., BOHADLO, D. § 171 [Uplatnění opatření obecné povahy].
In: JEMELKA, L, a kol.: Správní řád. 5. vydání. Praha : C. H. Beck, 2016, s. 813.
106
Vládní návrh zákona č. 500/2004 Sb., správní řád (sněmovní tisk č. 201/0, IV. volební období, rok
2003, dostupný z webových stránek Poslanecké sněmovny: http://www.psp.cz).
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o specifický typ úkonu správního orgánu na pomezí mezi správním aktem a právním
předpisem.
Na počátku existence OOP v českém právním řádu existoval teoretický spor o
to, v jakých případech je správní orgán oprávněn OOP vydat. V současnosti se však již
judikatura ustálila107 na uplatňování tzv. materiálního pojetí OOP, podle které je nutno
za OOP považovat všechny akty veřejné správy, které splňují definiční znaky.
Rozhodné tedy není, jak se akt jmenuje, nebo zdali je k vydání OOP orgán veřejné
správy přímo zmocněn, ale skutečný obsah příslušného aktu.
Ohledně OOP je ve vztahu k územnímu plánování podstatné pravidlo uvedené
v § 173 odst. 3 SŘ, které říká, že povinnost, která je stanovena zákonem a jejíž rozsah je
v mezích zákona určen opatřením obecné povahy, lze exekučně vymáhat jedině tehdy,
jestliže bylo vydáno rozhodnutí, které existenci této povinnosti prohlásilo.
V rámci územního plánování jsou ve formě OOP vydávány územně plánovací
dokumentace (zásady územního rozvoje, územní plán a regulační plán) a dále také
vymezení zastavěného území územní opatření o stavební uzávěře a územní opatření
o asanaci území. Obecný proces přijímání OOP stanovený v §§ 172 a 173 SŘ se pro
účely územního plánování použije jen subsidiárně, neboť ve většině případů obsahuje
stavební zákon úpravu speciální.
2.1.3. Připomínky, námitky a zástupce veřejnosti
Připomínky podle představují zvláštní druh podání, pomocí kterého může
vymezený okruh osob v zákonem určených případech vstupovat do některých řízení
podle stavebního zákona. Pro stavebníka tedy představují způsob, kterým může
vstupovat do územního plánování a tím ovlivnit podobu území, ve kterém již má, nebo
se teprve chystá realizovat stavbu. Na druhé straně ale je možné pomocí připomínek
třetích osob vstupovat do řízení, která inicioval sám stavebník. V takovém případě
reprezentují

připomínky

pro

stavebníka

jádro

možných

komplikací

v rámci

povolovacích procesů. Výše uvedené platí obdobně (a možná i významnější měrou) pro
námitky.

107

Nález pléna Ústavního soudu ze dne 19.11.2008, sp. zn. Pl. ÚS 14/2007.
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Připomínky mají svoje uplatnění jak ve vztahu k aktualizaci politiky územního
rozvoje, tak při přípravě zásad územního rozvoje, územního plánu, nebo v případech
uvedených v § 87 odst. 2 StavZ též v územním řízení. Jejich definičním znakem je
skutečnost, že je je oprávněn podat každý, tedy fyzická i právnická osoba, občan
i cizinec. Oproti námitkám však představují připomínky prostředek s menším procesním
dopadem a tedy slabší nástroj právní ochrany. Správní orgán totiž zpravidla má pouze
povinnost se připomínkami zabývat a vypořádat se s nimi v odůvodnění příslušného
správního aktu. Z judikatury pak vyplývá, že správní orgán je povinen toliko věnovat
připomínkám náležitou pozornost, seznámit se s jejich obsahem a učinit z nich (...)
nějaký závěr.108
Námitky jsou již kvalifikovaným podáním a tedy okruh oprávněných subjektů
je vždy konkrétně a taxativně vymezen. Oprávněnými subjekty jsou typicky dotčení
vlastníci

nemovitostí,

obce,

ekologické

spolky,

zástupce

veřejnosti

apod.

Nejvýznamnějším rozdílem oproti připomínkám je způsob, jakým správní orgán
s námitkami naloží – správní orgán je totiž povinen o námitkách rozhodnout.
Rozhodnutí o námitkách, které je součástí finálního aktu (opatření obecné povahy či
rozhodnutí),

musí

především

splňovat

obsahové

požadavky

plnohodnotného

a individuálního správního rozhodnutí,109 se kterým pak lze nakládat v souladu se
správním řádem a soudním řádem správním obdobně jako s jakýmkoli jiným
rozhodnutím (není sice možné uplatnit řádné opravné prostředky, přípustné však je
přezkumné řízení, obnova řízení, či žaloba proti rozhodnutí správního orgánu podle §
65 zák. č. 150/2002 Sb., soudního řádu správního (dále jako „soudní řád správní“ nebo
„SŘS“).
O tom, zdali bude určité podání posouzeno jako námitka, nebo jako připomínka,
se rozhoduje nikoli formálně, ale na základě subjektu, který příslušné podání podal; na
označení přitom nezáleží.110
Zástupce veřejnosti je zvláštním institutem, který umožňuje veřejnosti
kvalifikovaně a účinně zasáhnout do územního plánování. Jak jsme si nastínili výše,
připomínky nejsou příliš účinným nástrojem, skrze který by bylo možné postupy při
108

Rozsudek Nejvyššího správního soudu ze dne 15.9.2010, sp. zn. 4 Ao 5/2010.
Rozsudek Nejvyššího správního soudu ze dne 24.11.2010, sp. zn. 1 Ao 5/2010.
110
ROZTOČIL, A. § 52. In: POTĚŠIL, L. a kol.: Stavební zákon - komentář. 5. vydání. Praha : C. H.
Beck, 2016.
109
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vzniku územně plánovací dokumentace výrazně ovlivnit. Zástupce veřejnosti tak slouží
k tomu, aby i osoby bez samostatné aktivní legitimace k podání námitek byly oprávněny
v řízení uplatnit svá práva prostřednictvím procesně silnějšího prostředku – námitky.
Ustanovení § 23 StavZ, které zástupce veřejnosti upravuje, je promítnutím
mezinárodních závazků vyplývajících z Aarhuské úmluvy, jakož i ze směrnice
Evropského parlamentu a Evropské rady 2001/42/ES do české právní úpravy.
Zástupcem veřejnosti může být jakákoli fyzická nebo právnická osoba plně
způsobilá k právním úkonům (nově plně svéprávná), zmocněná skupinou občanů obce či
kraje,111 jejíž početnost vyvozujeme z § 23 odst. 2 věty druhé StavZ. Zástupce
veřejnosti je možné zmocnit klasickým udělením plné moci, přičemž je možné, aby
zástupců veřejnosti vedle sebe vystupovalo i více a též aby jeden oprávněný občan
zmocnil vícero zástupců. K samotnému zmocnění je dále navíc třeba, aby zástupce
veřejnosti uplatnil tzv. věcně shodnou připomínku. V samotném řízení však není nutné,
aby každý zmocnitel připomínku samostatně podal, nýbrž postačí, bude-li připomínka
ve zmocnění dostatečně specifikována.112
Aktuální otázkou právní úpravy zástupce veřejnosti je jeho aktivní legitimace
k podání návrhu na zrušení opatření obecné povahy (tedy příslušné územně plánovací
dokumentace). Institut zástupce veřejnosti totiž doposud nebyl promítnut do procesní
úpravy § 101a – 101d SŘS a absenci jeho aktivní legitimace k podání návrhu na zrušení
opatření obecné povahy dovozovala též dřívější judikatura.113 Jediným alternativním
prostředkem soudního přezkumu tak dle navazující judikatury114 zůstal návrhu na
zrušení rozhodnutí správního orgánu ve smyslu § 65 a násl. SŘS. Tento prostředek se
však jevil jako nedostatečný, neboť se zabýval pouze existencí vážných procesních vad
rozhodnutí o námitkách, které je součástí příslušného opatření obecné povahy.
Zlomovým se v této věci stalo až nedávné usnesení rozšířeného senátu Nejvyššího
správního soudu ze dne 29.3.2016, sp. zn 4 As 2014/2015. To navazovalo na změnu
judikatury v otázce aktivní legitimace spolků k návrhu na zrušení územního plánu,

111

Rozhodujícím je, zdali daná osoba, rozuměj občan České republiky, má na území obce, případně na
území obce v územním obvodu kraje (příp. vojenském újezdu), trvalý pobyt.
112
HRŮŠOVÁ, K. § 23 [Zástupce veřejnosti]. In: In: POTĚŠIL, L. a kol.: Stavební zákon - komentář. 5.
vydání. Praha : C. H. Beck, 2016.
113
Rozsudek Nejvyššího správního soudu ze dne 25.6.2008, sp. zn. 5 Ao 3/2008.
114
Rozsudek Nejvyššího správního soudu ze dne 27.10.2010, sp. zn. 2 Ao 5/2010.
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reprezentované nálezem Ústavního soudu ze dne 30.5.2014, sp. zn. I. ÚS 59/14.
Vzhledem k tomu, že zástupce veřejnosti je oproti „obyčejným“ spolkům nadán vyšší
transparentností, jakož i legitimitou a musí nutně mít i větší vztah k příslušnému území,
kterého se dané opatření obecné povahy týká, bylo by nelogické, či přímo nesystémové,
aby byla aktivní legitimace k podání návrhu na zrušení opatření obecné povahy zástupci
veřejnosti odepřena.
Institut zástupce veřejnosti se neužije v rámci územního řízení, podobným
institutem je však pro toto řízení společný zmocněnec a společný zástupce podle § 35
odst. 2 SŘ. Procesní postavení je však odlišné.

2.2.

Koncepční nástroje územního plánování
Nástroje územního plánování jsou upraveny v části třetí Hlavě III. stavebního

zákona. V obecné rovině je lze charakterizovat jako prostředky, které umožňují plnění
úkolů a dosahování cílů územního plánování. V teoretické rovině se podle účelu a míry
konkretizace výstupů dělí do dvou skupin, když prvních pět institutů upravených
v zákoně nazýváme souhrnně spojením koncepční nástroje územního plánování (dále
jako „koncepční nástroje ÚP“), kdežto zbylým institutům dáváme název realizační
nástroje územního plánování (dále jako „realizační nástroje ÚP“).
Koncepční nástroje ÚP, pod které řadíme (i) územně plánovací podklady, (ii)
politiku územního rozvoje, (iii) zásady územního rozvoje, (iv) územní plán a (v)
regulační plán, slouží k vytváří předpokladů pro změnu účelového určení půdy.115 Jedná
se o nástroje plánovací, které samy o sobě nemění využití jednotlivých pozemků, ale
plánují jejich využití směrem do budoucnosti. Oproti realizačním nástrojům ÚP pracují
s většími územními celky a s podstatně nižší mírou konkretizace. Jejich účelem je
stanovení hranic a obecných limitů využití pozemků, vymezení funkčních celků
a nastínění obecným předpokladů pro racionální využívání půdy.
Pro stavebníka mají koncepční nástroje ÚP nenahraditelný význam hned
z několika ohledů. Jednak je jimi do budoucna stanovován způsob využití pozemků
v daném území; stavebník tedy před tím, než se rozhodne pro realizaci stavebního
115

FRANKOVÁ, M. a kol.: Úvod do pozemkového práva. 1. vydání, Beroun : Eva Rozkotová, 2014,
s 29.
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záměru, musí sám posoudit soulad s těmito nástroji. Dále pak na základě posouzení
vyšších nástrojů územního plánování může sám usilovat o změnu nástrojů podřízených.
To je ovšem možné pouze za předpokladu, že této změně nebrání prostorově
významnější a dlouhodobější koncepce. V neposlední řadě jsou pak koncepční nástroje
územního plánování užitečným zdrojem informací o území, geologii, demografii,
kvalitě půdy, ochraně území aj.
2.2.1. Územně plánovací podklady
Skupina nástrojů územního plánování souhrnně označovaná územně plánovací
podklady je upravena v §§ 25-30 StavZ. Jedná se o povinně pořizované soubory
informací o území, které slouží jako východisko pro rozhodování v území, případně pro
tvorbu dalších nástrojů územního plánování (zejm. jako podklad k pořizování a změnám
politiky územního rozvoje a územně plánovací dokumentace). Samy o sobě však slouží
pouze jako možný zdroj poznatků o konkrétním území, neboť nejsou pro rozhodování
správních orgánů závazné. Orgány, působící na úseku územního plánování, je sice při
své činnosti v praxi hojně používají, nejsou však pro ně jediným, ani závazným zdrojem
informací.116 Z § 25 StavZ je zřejmé dělení územně plánovacích podkladů na (i)
územně analytické podklady a (ii) územní studie.
Územně analytické podklady zjišťují a vyhodnocují stav a vývoj území (§ 25
StavZ). Podle § 26 StavZ obsahují zjištění a vyhodnocení (i) stavu a vývoje území, (ii)
hodnot území, (iii) limitů využití území, (iv) záměrů na provedení změn v území a (v)
udržitelného rozvoje území a určení problémů k řešení v územně plánovací
dokumentaci. Územně analytické podklady tak hodnotí území z mnoha různých
hledisek.
Územně analytické podklady podávají informace o území celé České republiky
a zpracovávány jsou ve dvojí podrobnosti - pro území správních obvodů krajů
(krajskými úřady), nebo správních obvodů obcí s rozšířenou působností (úřady
územního plánování). Kraje (příp. obce) mají nejen povinnost územně analytické
podklady vytvořit, ale na základě § 28 odst. 1 stavebního zákona je též průběžně každé
2 roky aktualizují. S účinností od 1.1.2018 však došlo k novelizaci stavebního zákona,
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HRŮŠOVÁ, K. § 25. In: POTĚŠIL, L. a kol.: Stavební zákon - komentář. 5. vydání. Praha : C. H.
Beck, 2016.
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na základě které se období pro obligatorní aktualizaci územně analytických podkladů
prodloužila na 4 roky.
Obsah územně analytických podkladů podrobněji rozebírá § 4 vyhl. č. 500/2006
Sb., o územně analytických podkladech, územně plánovací dokumentaci a způsobu
evidence územně plánovací činnosti. Jako takové jsou územně analytické podklady
velmi cenným zdrojem údajů z oblasti statistiky (vývoj počtu obyvatel, podíl nové
výstavby, stav zemědělské půdy, aj.), geologie (horniny, podloží), hydrologie (stav
povrchových a podzemních vod), hygieny (stav ovzduší), urbanismu, demografie či
ekonomie. Z toho důvodu poskytují neocenitelný zdroj informací jak pro veřejnou
správu, tak ale i pro soukromé osoby. K praktické užitečnosti územně analytických
podkladů přispívá i fakt, že velká část obcí poskytuje (především grafické) informace na
svých webových stránkách ve formě interaktivních map s možnostmi snadného
vyhledávání a porovnávání, zejména pak s územně plánovací dokumentací.117
Územní studie navrhuje, prověřuje a posuzuje možná řešení vybraných
problémů, případně úprav nebo rozvoj některých funkčních systémů v území, například
veřejné infrastruktury, územního systému ekologické stability, které by mohly významně
ovlivňovat nebo podmiňovat využití a uspořádání území nebo jejich vybraných částí (§
30 StavZ). Shodně s územně analytickými podklady není ani územní studie pro
rozhodování správních orgánů závazná. Pokud se však stavební úřad při svém
rozhodování od územní studie118 odchýlí, musí takový postup řádně zdůvodnit
a prokázat, že bylo nalezeno z hlediska ochrany veřejných zájmů vhodnější nebo
přinejmenším rovnocenné řešení.119 Z hlediska rozhodování veřejné správy je tedy
územní studie tzv. neopomenutelná.
Pořízení územní studie je obecně fakultativní a pořizovatel ji zpracovává
z vlastního podnětu, v některých případech však zpracování územní studie může být
uloženo zásadami územního rozvoje nebo územním plánem.120

117

např. na internetových stránkách Portálu územního plánování Olomouckého kraje, Portálu digitální
mapy veřejné správy Jihočeského kraje, Portálu jednotných územně analytických podkladů a územních
plánů Zlínského kraje apod.
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Praha : C. H. Beck, 2013.
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Územní studie je podkladovým materiálem konkrétním a účelovým; to znamená,
že je zpracovávána k posouzení specifického problému na limitovaném území. V zadání
zadavatel vždy vymezí její cíle, rozsah a obsah, tedy nejčastěji určí, že územní studie
má být zpracována ke zjištění možností urbanistické koncepce, umístění veřejné
infrastruktury, dopravního řešení, ekologických dopadů lidské činnosti apod.121
Ve vztahu k výstavbě může být územní studie též podkladem pro rozhodování
v území. Stává se tak často v případech, kdy je nutné vytvořit komplexní řešení pro
stavební využití územních celků, které spolu úzce souvisí. Jedná se o častý nástroj,
kterým pořizovatel předchází živelné a nekontrolované výstavbě, čímž předchází
možnému vzniku nedostatků v dopravní obslužnosti, urbanistické koncepci, odpadovém
hospodářství, bezpečnosti, estetice apod. V takovém případě je řešení navržené
v územní studii projednáváno v rámci územního řízení.122
2.2.2. Politika územního rozvoje
Z hlediska hierarchických vztahů, které vyplývají ze stavebního zákona, je
politika územního rozvoje nejvyšším nástrojem územního plánování, a to jak z hlediska
územního rozsahu a relativního významu řešených zájmů a záměrů, tak z hlediska
právní závaznosti.123
Politika územní rozvoje (dále jako „PÚR“) slouží ke koordinaci územního
plánování na území celé České republiky z hlediska celostátních a mezinárodních
zájmů. Směrem dovnitř dává společný rámec plánovací činnosti mezi kraji, kdežto
směrem za hranice zapojuje Českou republiku do projektů nadnárodního významu.
Mezi PÚR a nižšími formami územního plánování je stanovena relativně pevná
hranice, která určuje, že PÚR nesmí obsahovat podrobnosti náležící svým obsahem
zásadám územního rozvoje, které zase nesmí obsahovat podrobnosti náležící územnímu
plánu (§ 36 odst. 4 StavZ per analogiam).124 V rozsahu, ve kterém by PÚR překročila
121
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své zákonem stanovené limity, není pro pořizování územně plánovací dokumentace
a pro rozhodování v území závazná.125
Díky této hierarchické dělbě funkcí mezi nadřazenými a podřazenými nástroji
územního plánování není možné pouze na základě PÚR rozhodnout o umístění záměru,
který nebyl konkretizován v nižší územně plánovací dokumentaci.126 Tento závěr
potvrzují též Usnesení Nejvyššího správního soudu ze dne 18.11.2009, sp. zn 9 Ao
3/2009 a na to navazující Usnesení Ústavního soudu ze dne 2.11.2010, sp. zn. Pl. ÚS.
5/2010. Domnívám se, že toto striktní dělení dosahuje nejvyššího významu ve vztahu
k té části PÚR, která se zabývá plochami a koridory významné dopravní infrastruktury.
Ty ze své podstaty musí být v rámci PÚR řešeny oproti ostatním záměrům konkrétněji.
To by však mohlo vést k řadě patologických jevů ve veřejné správě, kdy by například
bylo možné obcházet účast veřejnosti na rozhodování o významných územních
záměrech, vyloučit soudní přezkum takových záměrů či omezit pravomoci územní
samosprávy.
Dle ustálené judikatury nemá PÚR na rozdíl od územně plánovací dokumentace
formu opatření obecné povahy dle části šesté správního řádu. Povahou PÚR se obšírně
zabývalo již výše zmiňované Usnesení Nejvyššího správního soudu ze dne 18.11.2009,
sp. zn. 9 Ao 3/2009, podle jehož výkladu je PÚR nástrojem koncepčním a ze své
povahy příliš obecným a neurčitým na to, aby mohl naplnit materiální znaky opatření
obecné povahy. Důsledkem tohoto zvláštního postavení PÚR je pak skutečnost, že proti
ní není přípustná soudní ochrana dle § 101a SŘS formou návrhu na zrušení opatření
obecné povahy.
Na základě čl. 7 Aarhuské úmluvy a k naplnění požadavku transparentnosti
veřejné správy má též veřejnost (rozuměj každý) právo seznámit se s PÚR ještě před
jejím schválením, případně se k ní vyjadřovat formou připomínek. Toto právo je
s účinností od 1.1.2013 blíže upraveno v § 33 odst. 4 StavZ, který zároveň zakotvuje
institut veřejného projednání PÚR.
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Usnesení Nejvyššího správního soudu ze dne 18.11.2009, sp. zn 9 Ao 3/2009.
ROZTOČIL, A. § 31. In: POTĚŠIL, L. a kol.: Stavební zákon - komentář. 5. vydání. Praha : C. H.
Beck, 2016.
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2.2.3. Zásady územního rozvoje
Nižší stupeň nástrojů územního plánování představuje takzvaná územně
plánovací dokumentace. Jedná se o soustavu konkretizujících nástrojů navazujících na
územně plánovací podklady a na politiku územního rozvoje. Územně plánovací
dokumentace se dále člení, přičemž pod její rozsah spadají zásady územního rozvoje,
územní plán a regulační plán.
Zásady územního rozvoje (dále jako „ZÚR“) jsou hierarchicky nejvyšším
stupněm územně plánovací dokumentace, které slouží především k tomu, aby promítaly
a hlavně konkretizovaly celostátní PÚR (která je pro pořízení ZÚR závazná). Stejnou
měrou slouží však také k tomu, aby formulovaly a promítaly vlastní krajské priority
rozvoje.
Na rozdíl od politiky územního rozvoje jsou ZÚR právně závazné, a to jak pro
vytváření územně plánovací dokumentace nižšího stupně, tak pro samotné rozhodování
v území (§ 36 odst. 5 StavZ). Co se formální stránky týče, jsou ZÚR opatřením obecné
povahy,127 což má specifický dopad v oblasti přezkoumatelnosti ZÚR ve správním
soudnictví. ZÚR stavební zákon koncipuje jako povinný nástroj, který všechny kraje
musely přijmout nejpozději do 5 let od účinnosti stavebního zákona, tedy nejpozději do
1.1.2012 (§ 187 odst. 3 StavZ).
Obsahem zásad územního rozvoje je na základě § 36 odst. 1 StavZ regulace
ploch a koridorů nadmístního významu, přičemž nadmístní význam je takový, který
ovlivní více obcí nebo více městských částí na území hlavního města Prahy (§ 2 odst. 1
písm. h) StavZ), dále pak stanovení základních požadavků na uspořádání území kraje
a účelné využití tohoto území. Obdobně jako v případě politiky územního rozvoje je
nepřípustné, pokud by ZÚR regulovala plochy, koridory, či celkově vztahy pouze
místního významu; v takovém případě by se totiž jednalo o nezákonné nahrazování
územního plánu pomocí ZÚR, čímž by kraje zasahovaly do působnosti jednotlivých
obcí. V případě, že vznikne podezření, že ZÚR upravují záležitosti které náleží obcím,
jsou tyto na základě ust. § 101a odst. 2 SŘS oprávněny podat návrh na zrušení ZÚR.
Judikatura však v tomto případě dovodila výjimku pro případ, kdy ZÚR stanovují
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K bližšímu vymezení viz kapitola 2.1.2. této práce.
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zásady pro usměrňování územního rozvoje a rozhodování o změnách v souvislosti
s ochranou a rozvojem kulturních hodnot.128
Naopak exces směrem do úpravy vyhrazené politice územního rozvoje je
v určitých případech možný, a to na základě § 36 odst. 1 StavZ ve znění po novele
č. 350/2012 Sb., tedy za předpokladu, že k takový postup Ministerstvo pro místní rozvoj
ve svém stanovisku dle § 37 odst. 8 nevyloučí.
Účast veřejnosti na vzniku ZÚR je realizováno skrze veřejné projednání (§ 39
odst. 1 StavZ) a dále prostřednictvím práva na podávání námitek a připomínek n návrhu
ZÚR (§ 39 odst. 2 StavZ). Zatímco ve vztahu k podávání připomínek je aktivně
legitimován každý (tedy fyzické i právnické osoby, občané i cizinci), námitky mohou
podávat pouze osoby taxativně vymezené v ust. § 39 odst. 2 větě první StavZ.
2.2.4. Územní plán
Územní plán považuji z vícero důvodů za základní nástroj územního plánování
vůbec. Právě skrze územní plán nabývají relativně abstraktní a neurčité koncepce
vyššího stupně konkrétní podobu. Pro autonomní realizaci stavebních záměrů místního
významu má územní plán nezastupitelnou roli a představuje jeden ze základních pilířů
samostatné působnost obce vůbec. Tvorba územního plánu je pro obec v oblasti
realizace prostorového a funkčního uspořádání území obce primárním nástrojem.
Územní plán je obdobně jako ZÚR závazný pro nástroje územního plánování
nižšího stupně, konkrétně tedy dle § 43 odst. 5 StavZ pro pořízení a vydání regulačního
plánu, a dále i pro územní rozhodování. Formálně je územní plán opatřením obecné
povahy, což je výslovně stanoveno v § 43 odst. 4 StavZ.
Na rozdíl od zásad územního rozvoje a politiky územního rozvoje však stavební
zákon neobsahuje výslovné ustanovení, které by obce k pořízení územního plánu přímo
zavazovalo. Na základě § 188 odst. 1 StavZ129 však 31.12.2022 pozbývá účinnosti
územně plánovací dokumentace vydaná před rokem 2007. Stejného dne zároveň končí
přechodné období, ve kterém bylo umožněno umisťování staveb obcím které nemají
územně plánovací dokumentaci (postupem dle § 188a StavZ). Územní plán tedy sice
128
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není obligatorním nástrojem územního plánování, nevydá-li však obec nejpozději do
konce roku 2022 nový územní plán (případně neupraví starý postupem dle § 188 odst. 1
StavZ), nebude na území obce prakticky možné umisťovat stavby mimo zastavěné
území obce.
Navíc dále též platí, že vydá-li jednou obec územní plán, stává se povinnou jej
soustavně sledovat a vyhodnocovat jeho uplatňování na základě zprávy o uplatňování
územního plánu dle § 55 StavZ,130 vydávané každé čtyři roky. Nezávisle na tom je pak
obec dále dle § 5 odst. 6 StavZ povinna pořídit změnu územního plánu v případě, že
dojde ke změně podmínek, na základě kterých byl územní plán pořízen. Vzhledem
k tomu, že obec není oprávněna územní plán bez náhrady zrušit,131 můžeme tvrdit, že
okamžikem pořízení prvního územního plánu obcí se územní plán v určitém smyslu
obligatorním nástrojem územního plánování stává.
Územní plán má pro stavebníka především dvojí funkci. Na jedné straně
vymezuje plochy prostorového a funkčního uspořádání území, na straně druhé též těmto
plošným limitacím stanovuje věcný obsah. Územní plán tedy vymezuje území, na
kterém je možné realizovat určité typy staveb, současně ale těmto stavbám stanovuje
omezení prostorového, vzhledového, funkčního či technického rázu. Existence
územního plánu tak představuje jedno z nejvýznamnějších a nejkomplexnějších
omezení vlastnického práva k pozemku vůbec.132 Pro tato omezení se často používá
označení „regulativy“.
Úprava prostorového a funkčního využití území vychází z konkrétních
a aktuálních potřeb obce. Jedná se o velice účinný nástroj, pomocí kterého může obec
ovlivnit svůj budoucí vhled, hustotu a podobu zástavby, provoz na pozemních
komunikacích, ale i například usměrňovat zástavbu či ovlivňovat budoucí cenu
pozemků v obci, či jinak ve veřejném zájmu regulovat budoucí umisťování staveb.
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Obdobný mechanizmus vyhodnocování se uplatňuje v případě politiky územního rozvoje na základě §
35 StavZ, v případě zásad územního rozvoje pak na základě § 42 StavZ.
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Základní regulaci, kterou obsahují všechny územní plány, představuje vymezení
ploch s rozdílným způsobem využití („funkčních ploch“).133 Územní plán tak v rámci
své grafické části stanoví, které části regulovaného území spadají dle způsobu využití
do které funkční plochy, aby dále v rámci textové části pro tyto plochy stanovil
přípustné typy staveb. Takto je tedy v obecné rovině závazně stanovováno, pro které
typy staveb je příslušná funkční plocha zamýšlena a které by měly tvořit její převažující
zástavbu (hlavní využití), dále typy staveb, které by sice neměli v rámci funkční plochy
převažovat, ale obecně je možné je umístit (přípustné, či doplňkové využití), jakož
i typy staveb, které je možné umístit pouze za splnění taxativně určených podmínek
(podmíněně přípustné využití). Některé územní plány nadto přidávají ještě kategorii
čtvrtou – nepřípustné využití. Vzhledem k tomu, že pro koncepci přípustných
a nepřípustných způsobů využití v rámci územních plánů platí pravidlo, že není
přípustné umístění staveb, které nejsou výslovně povolené, případně které nejsou
slučitelné s povolenými typy staveb, považuji negativní regulaci za nadbytečnou.134
Obce však touto metodou a pro vyloučení všech pochybností občas vyjadřují
(ostentativní) nesouhlas s umisťováním určitých druhů staveb.135
Vedle vymezení funkčních ploch a stanovení přípustných způsobů využití
obsahují územní plány též tzv. podmínky pro využití ploch s rozdílným způsobem
využití (v § 43 odst. 1 StavZ označovány jako „prostorového uspořádání území“). Ty
již určují konkrétní a podrobné parametry, které musí stavební záměr v rámci daného
typu funkční plochy splňovat. Typickými podmínkami tohoto typu jsou výškové
limitace zástavby a počtu podlaží (podlažnost), omezení intenzity zastavění pozemků
(indexy zastavěnosti), stanovení většího než zákonného odstupu od hranice pozemku,
požadavky na zachování tzv. uliční čáry, ale třeba i omezení chovu hospodářských
zvířat.
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K pojmu viz příloha č. 7 vyhl. č. 500/2006 Sb., o územně analytických podkladech, územně plánovací
dokumentaci a způsobu evidence územně plánovací činnosti.
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Toto pravidlo dovodila i judikatura, konkrétně rozsudek Městského soudu v Praze ze dne 25.11.2005,
sp. zn. 9 Ca 187/2004.
135
Např. územní plán obce Rychnov nad Kněžnou (účinný v době sepsání této práce), který ve většině
funkčních ploch výslovně zakazuje umístění staveb ubytovacích zařízení, čímž reaguje na vlastní
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historický ráz zámku Karlova Koruna.
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Třetí typ regulace, který se v územních plánech často vyskytuje, jsou tzv.
obecné podmínky, jindy také označované jako základní vybavenost území. Ty
stanovují omezení, která nejsou vázána na konkrétní funkční plochu a platí obecně pro
všechny typy staveb či zařízení, které jsou v celém regulovaném území obce
umísťovány. Tyto regulativy mohou např. stanovovat podmínky pro limitaci světelného
znečištění umístěním nového osvětlení, omezování určitých typů staveb v blízkosti
vodních toků, lesů, hřbitovů apod., nebo podmínky pro projednání s dotčenými orgány
nad rámec zákonného rozsahu.

2.2.5. Regulační plán
Regulační plán je nejpodrobnější územně plánovací dokumentací.136 Ačkoli
většina zástupců odborné veřejnosti považuje regulační plán za koncepční nástroj
územního plánování, panují ohledně jeho teoretického zařazení určité rozpory. Tak
například Machata137 považuje regulační plán jednoznačně za nástroj realizační, a to
s odkazem na jeho primární účel (hromadně nahrazovat územní rozhodnutí)
a konkrétnost úpravy. Domnívám se, že nejlépe se lze ztotožnit s pohledem
Lachmannovým,138 který mluví o dvojjediném charakteru regulačního plánu, když
poukazuje na skutečnost, jak výrazně se od sebe jednotlivé regulační plány svým
obsahem mohou lišit a díky tomu je obtížné je obecně charakterizovat. Podle jeho
pohledu tak stejnou měrou naplňují koncepční funkce v územním plánování i realizační
funkce v územního rozhodování. Zároveň však dodává, že vlivem novelizací stavebního
zákona se regulační plán čím dál více přibližuje územnímu rozhodování.
Regulační plán je v podstatě pořizován jako „skupinové územní rozhodnutí“,
a to formou opatření obecné povahy. To znamená, že v území, pro které je vydán
regulační plán, není nutné139 (ve stanovených případech) vést územní řízení. Ne
všechny regulační plány jsou však vhodné k tomu, aby jimi bylo nahrazeno územní
136

MACHATA, P. § 61 [Pojem, funkce a obsah regulačního plánu]. In: MACHAČKOVÁ, J. a kol.:
Stavební zákon. 2. vydání. Praha : C. H. Beck, 2013.
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rozhodnutí. Některé regulační plány totiž slouží pouze jako nástroje ochrany hodnot
území (např. historického jádra města).
Z obsahového hlediska je však též patrná jistá podobnost s nadřazenou územně
plánovací dokumentací (zejm. s územním plánem), neboť úkolem regulačního plánu je
podrobněji regulovat podmínky pro využití pozemků a umístění staveb v určité lokalitě.
Jednotlivé regulační plány se však od sebe mohou výrazně lišit, když v praxi některé
regulační plány řeší umístění staveb, přístup na pozemky, jejich napojení na dopravní
infrastrukturu, inženýrské sítě apod., zatímco jiné upravují pouze zcela specifické
regulativní prvky v území.140 Minimální obsahovou náležitostí každého územního plánu
však podle § 61 odst. 1 věty druhé StavZ je stanovení podmínek pro vymezení a využití
pozemků, pro umístění a prostorové uspořádání staveb veřejné infrastruktury
a vymezení veřejně prospěšné stavby nebo veřejně prospěšná opatření.
Pro vydání regulačního plánu obce je závazná politika územního rozvoje
a nadřazená územně plánovací dokumentace, územní plán však pouze v případě, nejdeli o regulační plán souběžně pořizovaný s územním plánem podle § 70 StavZ. Oproti
tomu regulační plán pořízený orgány kraje je sám závazný pro územní plán a regulační
plán obce.
Pořízení regulačního plánu je ve většině případů fakultativní, s výjimkou situace,
kdy pořízení regulačního plánu stanoví zásady územního rozvoje či územní plán.
V takovém případě pak de facto dojde k atrakci v oblasti územního rozhodování, a to ze
stavebního úřadu na obec, případně kraj. Jeho pořízení a vydání však může být
v nadřazené územně plánovací dokumentaci stanoveno jako podmínka pro rozhodování
o změnách v území. Ani v takovém případě však nestanoví zákon obligatorní povinnost
obce (kraje) regulační plán vydat; s nečinností příslušných orgánů je spojeno pouze
pozbytí platnosti takové podmínky v územně plánovací dokumentaci.
Z pohledu (budoucího) stavebníka je zajímavým procesním nástrojem možnost
vydání regulačního plánu na žádost fyzické nebo právnické osoby (§ 62 odst. 3 a § 66
StavZ). Podmínkou však je, aby nadřazená územně plánovací dokumentace (zásady
územního rozvoje, nebo územní plán) tak stanovila a zároveň obsahovala zadání
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regulačního plánu. Žádost o vydání regulačního plánu však není klasickým správním
řízením, když podle ust. § 174 odst. 1 SŘ se na takové řízení použijí ustanovení
o správním řízení (část druhá správního řádu) přiměřeně.

2.3.

Realizační nástroje územního plánování
V rámci realizační fáze územního plánování dochází k realizaci (uskutečňování)

konceptů z fáze předchozí. V této fázi dochází ke změnám v uspořádání a způsobu
využití konkrétních pozemků. Za realizační nástroje považujeme (i) územní rozhodnutí,
(ii) územní souhlas, (iii) územní opatření a z důvodů popsaných v předchozí kapitole
někdy též (iv) regulační plán. Zatímco koncepční nástroje jsou adresovány obecně
a neurčitě vymezenému počtu osob, realizační nástroje jsou (kromě územního opatření
o stavební uzávěře a o asanaci území) adresovány individuálně a zakládají práva
a povinnosti konkrétně vymezeným osobám.

2.3.1. Územní rozhodování
Územní řízení je procesní postup, kterým se v českém právním prostředí
rozhoduje o nejdůležitějších otázkách umísťování staveb, využití území, vlivu užívání
staveb na území, o dělení nebo scelování pozemků, nebo o ochranném pásmu.
Výsledkem územního řízení je jeden z pěti typů územního rozhodnutí, které jsou
uvedeny v § 77 StavZ a které jsou rozebírány v následujících podkapitolách této práce.
Při územním rozhodování, tj. při umisťování staveb de facto dochází k aplikaci
nadřazených nástrojů územního plánování, tj. politiky územního rozvoje, zásad
územního rozvoje, územního plánu a regulačního plánu, na konkrétní podmínky.
Územní rozhodnutí je individuálním správním aktem, kterým se rozhoduje
o základních otázkách povolovaného záměru, včetně jeho účelu a podmínek pro jeho
užívání. Koncepce současného stavebního zákona stojí na dualitě řízení v rámci
povolování staveb, přičemž těžiště procesní úpravy výstavby leží v územním
rozhodování (především v rozhodnutí o umístění stavby), kde jsou řešeny podstatné
charakteristiky stavebního záměru. V rámci navazujícího stavebního řízení se pak
dolaďují pouze detaily provádění záměru nad rámce územního rozhodnutí. Jinými slovy
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tak územní rozhodnutí stanoví druh a účel umisťované stavby, zatímco stavební
povolení podmínky pro provedení stavby a příp. pro její užívání.
Ust. § 76 odst. 1 StavZ stanovuje, že umisťovat stavby (...) lze jen na základě
územního rozhodnutí nebo územního souhlasu, nestanoví-li zákon jinak. Toto
ustanovení vyjadřuje dvojí premisu: za prvé, že zákon stanoví případy, u kterých se
územní rozhodnutí nebo územní souhlas nevyžadují vůbec (§79 odst. 2 a § 80 odst. 3
StavZ), za druhé, že jsou zákonem upraveny případy, kdy se územní rozhodnutí ani
územní souhlas nevydává z toho důvodu, že je účel územního rozhodování zajištěn
jiným způsobem (např. regulačním plánem podle § 78 odst. 2 StavZ, sdělením podle
§ 82 odst. 3 StavZ, právním předpisem podle § 83 odst. 3, nebo veřejnoprávní smlouvou
podle § 78a StavZ). Podle Machačkové však skutečnost, že umístění záměru provedení
územního řízení nevyžaduje, neznamená, že není v takovém případě možné územní
řízení provést, pokud o to žadatel výslovně požádá. Na druhou stranu by ale stavební
úřady vždy měly preferovat a volit nejjednodušší legálně přípustný postup.141

2.3.1.1. Druhy územních řízení
Územním rozhodnutím se vždy v individualizovaném případě upravují poměry
v území. Konkrétní práva či povinnosti, která osobám vznikají, se však mohou výrazně
lišit, a to s ohledem na to, o jaký druh územního rozhodnutí se jedná. Stavební zákon
upravuje celkem pět druhů územních rozhodnutí, které jsou vyjmenovány v § 77 StavZ
a jsou jimi: (i) územní rozhodnutí o umístění stavby nebo zařízení, (ii) územní
rozhodnutí o změně využití území, (iii) územní rozhodnutí o změně vlivu užívání stavby
na území, (iv) územní rozhodnutí o dělení nebo scelování pozemku a (v) územní
rozhodnutí o ochranném pásmu.
Základním a nejrozšířenějším druhem je rozhodnutí o umístění stavby nebo
zařízení (§ 79 StavZ), pro které budu dále užívat legislativní zkratku rozhodnutí
o umístění stavby. Tímto rozhodnutím se vymezuje stavební pozemek, umisťuje
navrhovaná stavba, stanoví se druh a účel umisťované stavby, jakož i podmínky pro její
umístění (§ 79 odst. 1 StavZ). Zároveň je možné v rámci tohoto rozhodnutí stanovit
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podmínky pro zpracování projektové dokumentace pro účely stavebního řízení (ohlášení
stavby), nebo podmínky pro napojení na veřejnou dopravní a technickou infrastrukturu.
Při umisťování staveb a stanovování podmínek pro výstavbu vychází stavební
úřad z tzv. požadavků na vymezování pozemků a umisťování staveb na nich, které jsou
uvedené v §§ 20 – 25 vyhl. č. 501/2006 Sb., o obecných požadavcích na využívání
území (pro kterou se vžilo označení „OPVÚ“). OPVÚ představují jednak obecné
požadavky, které musí splňovat všechny stavební záměry (odstupy, nakládání s odpady,
přístup, parkování apod.), a potom požadavky zvláštní, které se týkají specifických
druhů staveb (opravny, garáže, odstavná a parkovací stání apod.). Dalším podzákonným
právním předpisem, který má vliv na rozhodování stavebního úřadu při umisťování
staveb, je vyhl. č. 268/2009 Sb., o technických požadavcích na stavby (zkráceně jako
„OTP“). Ta však nabývá většího významu ve stavebním řízení.
Některá kritéria stanovená v obou těchto vyhláškách jsou také neurčitými
právními pojmy a tak velkou roli v územním řízení hraje správní uvážení dotyčného
stavebního úřadu. V případě, že se chce žadatel od těchto obecných požadavků odchýlit,
musí požádat o udělení výjimky podle § 169 odst. 5 StavZ. Posouzení výjimky pak
záleží na rozhodnutí stavebního úřadu, který však může výjimku schválit pouze
v případech, ve kterých to příslušná vyhláška umožňuje. Vzor žádosti o povolení
výjimky tvoří přílohu č. 1 této práce.
Z věcného hlediska je rozhodnutí o umístění stavby nezbytné v případě realizace
všech stavebních záměrů, s výjimkou případů negativně taxativně vymezených v § 79
odst. 2 StavZ. Jedná se o případy drobných, nebo méně významných staveb, u kterých
není potřeba vyžadovat dohled stavebního úřadu. V případě sporu o to, zdali konkrétní
stavební záměr spadá pod některou ze zde upravených výjimek, má rozhodující slovo
stavební úřad. Protože veškeré záměry nevyžadující rozhodnutí o umístění stavby dle
tohoto ustanovení nevyžadují pro svou realizaci v další fázi ani stavební povolení či
ohlášení (§ 103 odst. 1 písm. a) StavZ), a v konečné fázi ani ohlášení záměru započít
užívání (§ 119 odst. 1 StavZ a contrario), jsou tyto záměry ve všech fázích povolování
v širším slova smyslu zcela oproštěny od zásahů stavebního úřadu. Nesmíme však
zapomenout na skutečnost, že i záměry nevyžadující územní rozhodnutí o umístění
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stavby podléhají regulaci vyplývající z územně plánovací dokumentace,142 jakož
i povinnosti k ověření technické infrastruktury nacházející se pod povrchem (§ 79 odst.
4 StavZ), povinnosti respektovat ochranná pásma a samozřejmě příslušných povinností
vyplývajících z vyhlášek provádějících stavební zákon (např. výše zmíněných OPVÚ
a OTP). Sankcí za porušení těchto povinností by totiž mohlo být až odstranění stavby
podle § 129 odst. 1 písm. d) StavZ. Z tohoto důvodu lze pro každý takový záměr
doporučit, aby stavebník zažádal o vydání územně plánovací informace (§ 21 StavZ),
kterou mu příslušný stavební úřad sdělí informace o podmínkách využívání území
a změn jeho využití, a to na především základě územně plánovacích podkladů a územně
plánovací dokumentace. Tato informace nemusí sice obsahovat veškerá zákonná
omezení, avšak může žadateli poskytnout velmi cenný zdroj informací. Vyplněný vzor
žádosti o poskytnutí územně plánovací informace tvoří přílohu č. 2 této práce.143
Z hlediska předmětu řízení spadají pod úpravu tohoto řízení veškeré stavby tak,
jak jsou definovány v § 2 odst. 3 a 4 StavZ (k vymezení stavby viz kapitola 1.1.3. této
práce). Nejedná-li se v konkrétním případě o stavbu (ani o zařízení), pak bude zřejmě
třeba o umístění takového záměru potřeba rozhodnout v jiném typu územního řízení,
například v řízení o změně využití území.144
Možností, jak se při umísťování stavby tomuto řízení vyhnout je užití
alternativních institutů, kterými je regulační plán nahrazující územní rozhodnutí,
územní souhlas, veřejnoprávní smlouva nahrazující územní rozhodnutí a s účinností od
1.1.2018 též v jistém slova smyslu i společné územní a stavební řízení ve smyslu § 94j
StavZ.
Z vývoje posledních novelizací stavebního zákona (zejm. zák. č. 350/2012 Sb.
a zák. č. 225/2017 Sb.), jakož i ve srovnání se zák. č. 50/1976 Sb., o územním
plánování a stavebním řádu (dále jako „stavební zákon z roku 1976“, nebo „StavZ
1976“), je jasně rozeznatelný trend, který spočívá v deregulaci, tedy nárůstu množství
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stavebních záměrů, které nevyžadují vydání územního rozhodnutí. Na druhé straně je
však znatelný též nárůst sekundárních podmínek, které výjimku z územního
rozhodování podmiňují (zejm. ohledně plochy, výšky, směru, účelu apod.). Deregulaci
drobných stavebních záměrů vnímám jako prospěšnou, nemohu se však ubránit dojmu,
že s přibývajícími sekundárními podmínkami ustanovení § 79 odst. 2 StavZ připomíná
více technickou normu než zákon. Některé z výjimek se také vlivem z mého pohledu
nadbytečné a nedokonalé úpravy potýkají s výkladovými problémy, jako jak je tomu
namátkou v případě § 79 odst. 2 písm. o) (tedy doplňkové stavby u staveb rodinných
domů a staveb pro rodinnou rekreaci).145 De lege ferenda by dle mého názoru bylo
vhodné zamyslet se nad tím, zdali by pro výjimku z režimu územního rozhodování
nebylo možné stanovit obecnější kritéria.
Zbývající typy územních rozhodnutí mají pro stavebníka spíše okrajový význam,
proto se o nich zmíním jen velmi krátce.
Rozhodnutí o změně využití území (§ 80 StavZ) upravuje rozhodování
o stavebních záměrech nestavebního charakteru (zejm. terénních úpravách a plochách),
povoluje se jím změna dosavadního způsobu využití území a stanovuje podmínky jeho
využití. Z určitého hlediska tak stojí jako protipól územního rozhodnutí o umístění
stavby. K posouzení, zdali se jedná o nestavební záměr podléhající územnímu
rozhodování, slouží pozitivní taxativní vymezení v § 80 odst. 2 StavZ ve spojení
s negativním vymezením v § 80 odst. 3 StavZ. Jedná se o šest kategorií nestavebních
záměrů a pět kategorií výjimek, které z časového hlediska nepodléhají časté novelizaci
(jsou tedy relativně stálé).
Rozhodnutím o změně využití území se stanoví nový způsob využití pozemku,
který se následně obvykle zapisuje do katastru nemovitostí.146 Judikatura však dospěla
k závěru, že územní rozhodnutí může být nezbytné i v případě, že ke změně druhu
pozemku v katastru nemovitostí vlivem rozhodnutí nedochází.147 Vedle nového způsobu
využití pozemku může toto rozhodnutí založit i další povinnosti plynoucí ze stanovení
podmínek pro nové využití pozemku. Tyto podmínky mohou plynout ze závazných
145
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stanovisek dotčených orgánů, z uplatněných námitek či připomínek, jakož i z vlastního
podnětu stavebního úřadu.
Rozhodnutí o změně vlivu užívání stavby na území (§ 81 StavZ) reguluje tzv.
čistou změnu užívání stavby, tedy změnu, u které nedochází ke stavební úpravě
(nástavbě, přístavbě apod.); takové změny totiž podléhají územnímu rozhodování
v rámci rozhodnutí o umístění stavby. Jedná se však výlučně o takovou změnu v užívání
stavby, která má (negativní) vliv na životní prostředí nebo nároky na veřejnou dopravní
a technickou infrastrukturu. Změna tohoto typu navíc musí být významná, resp. musí
podstatně měnit nároky stavby na okolí.148
Úpravu tohoto typu rozhodnutí si vyžádala především obava o to, že by mohlo
docházet k obcházení územního řízení, které je nejdůležitější fází veřejnoprávního
povolování staveb. Tento typ rozhodnutí je však jistým způsobem specifický
a domnívám se, že se problematice územního rozhodnutí poněkud vzdaluje.
Podmínky pro nové rozdělení pozemků jsou stanovovány v rámci rozhodnutí
o dělení nebo scelování pozemků (§ 82 StavZ). V žádosti, kterou vždy podávají
všichni vlastníci dotčených pozemků,149 musí být především uveden způsob, jakým se
pozemky dělí, vyznačený přístup na veřejnou komunikaci a důvod, pro který je
navrhováno dělení pozemků (nejčastěji je takovým důvodem převod vlastnického
práva). Přílohu žádosti obligatorně tvoří celková situace v měřítku katastrální mapy,
tedy z pravidla geometrický plán (ten bude totiž následně nedílnou součástí listiny, na
základě které bude změna parcelace promítnuta do katastru nemovitostí). Rozhodnutí o
dělení nebo scelování pozemků je nárokové, to znamená, že za splnění zákonných
podmínek má na jeho vydání žadatel právní nárok. Pokud není třeba stanovit žádné
zvláštní podmínky, postupuje stavební úřad neformální cestou, kdy vydá pouhé sdělení
o dělení nebo scelování pozemků (toto sdělení tvoří přílohu č. 3 této práce). Po vydání
takového sdělení se probíhající územní řízení zastaví.
Rozhodnutí o ochranném pásmu je posledním druhem územního rozhodnutí (§
83 StavZ). Tímto rozhodnutím se buď stanoví podmínky pro ochranu stavby, zařízení
nebo pozemku před negativními vlivy okolí, nebo se jím naopak chrání okolí před
negativními vlivy stavby, zařízení nebo pozemku. V převážné většině případů je však
148
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ochranné pásmo vymezeno přímo zákonem,150 nebo rozhodnutím jiného správního
orgánu na základě jiného zákona.151 Ve zbývajících případech se z pravidla
o ochranném pásmu rozhoduje v rámci rozhodnutí o umístění příslušného záměru.
Pravděpodobně jediným případem, kdy je tento typ rozhodnutí vydáván samostatně
nastává ve chvíli, kdy je existující stavební záměr již realizován a až následně je
prokázána nezbytnost vytyčení ochranného pásma.

2.3.1.2. Účastníci řízení
Ačkoli se širší problematika účastenství v územním řízení na první pohled přímo
nedotýká postavení stavebníka, považuji za vhodné tuto otázku v rámci této práce
zmínit. Vymezení okruhu účastníků územního řízení totiž zpravidla může stavebníka
významným způsobem ovlivnit, ať už proto, že v některých případech musí určitý okruh
účastníků obligatorně vyslovit s jeho záměrem souhlas, nebo například skrze institut
námitek, o kterém pojednávám v následující kapitole této práce. Obě tyto okolnosti
mohou mít na stavebníka značný dopad, když v důsledku uplatňování subjektivních
práv ostatních účastníků řízení může být ovlivněna finální podoba stavebního záměru
stavebníka. V určitém slova smyslu tak též účast veřejnosti v územním řízení je jedním
z projevů vnitřních limitací vlastnického práva, neboť v důsledku existence práv třetích
osob není stavebník oprávněn na svém pozemku vybudovat jakýkoli stavební záměr, ale
pouze takový, který nebude omezovat oprávněné zájmy třetích osob.
Účastenství v územním řízení upravuje stavební zákon v § 85 oproti správnímu
řádu speciálně, to znamená, že se pro účely stanovení okruhu účastníků ust. § 27 SŘ
nepoužije.152 Určité využití však správní řád v rámci vymezení účastníků přece jen
nachází. Správní řád totiž rozlišuje dvě skupiny účastníků řízení, a to účastníky hlavní
(§ 27 odst. 1 SŘ) a účastníky vedlejší (§ 27 odst. 2 SŘ). Zařazení do jedné z těchto
skupin účastníků má pak zvláštní procesní důsledky. V případě účastníků hlavních
například podle § 68 odst. 2 SŘ platí, že musejí být uvedeni ve výroku příslušného
rozhodnutí, nebo že není možné aby rozhodnutí nabylo právní moci bez toho, aby bylo
oznámeno všem hlavním účastníkům.
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Toto rozdělení se promítá do stavebního zákona takovým způsobem, že za
hlavního účastníka řízení je považován a zvláštními procesními právy je nadán žadatel
podle § 85 odst. 1 písm. a) StavZ a vlastník pozemku nebo stavby podle § 85 odst. 2
písm. a) StavZ.153 Všichni ostatní účastníci jsou potom účastníky vedlejšími ve smyslu
§ 27 odst. 2 SŘ.
Zvláštní dělení účastníků řízení však obsahuje i stavební zákon. Podle
stavebního zákona jsou totiž v rámci územního řízeni dále privilegováni účastníci podle
§ 85 odst. 1 StavZ (žadatel a obec, na jejímž území má být požadovaný záměr
uskutečněn) a § 85 odst. 2 písm. a) StavZ (vlastník pozemku nebo stavby, na kterých
má být požadovaný záměr uskutečněn). Jejich výhoda pak spočívá v tom, že jim musí
být oznámení o zahájení územního řízení a územní rozhodnutí doručováno jednotlivě,
zatímco neprivilegovaným účastníkům může být za určitých okolností doručováno
veřejnou vyhláškou.154
Účastenství žadatele není třeba dále rozvíjet, neboť vzhledem k tomu, že
územní řízení je řízením zahajovaným na žádost, je žadatel nezbytným, automatickým
a plnohodnotným účastníkem ze samotné podstaty věci.
Smyslem účastenství obce je hájení zájmů územní samosprávné jednotky, jejích
občanů a veřejného zájmu. Vzhledem k tomu, že obec má mnoho významných
(koncepčních) nástrojů, kterými může rozvoj svého území regulovat, není potřeba, aby
měla v řízení postavení dotčeného orgánu a tedy aby bylo vydání územního rozhodnutí
podmíněno jejím souhlasem. Namísto toho obec uplatňuje své zájmy v řízení
prostřednictvím námitek podle § 89 odst. 4 StavZ.
Vedlejším, avšak dle stavebního zákona privilegovaným účastníkem územního
řízení je také vlastník pozemku nebo stavby, na kterých má být požadovaný záměr
uskutečněn, není-li sám žadatelem, nebo ten, kdo má jiné věcné právo k tomuto pozemku
nebo stavbě (§ 85 odst. 2 písm. a) StavZ). Účastenství vlastníka pozemku nebo stavby je
vyjádřením ochrany vlastnického práva. Vlastnické právo vlastníka pozemku nebo
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Navzdory tomu, že odborná literatura není v otázce vymezení hlavních účastníků územního řízení
jednotná se přikláním k názoru, že hlavními účastníky podle § 27 odst. 1 StavZ jsou účastníci územního
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znění § 87 odst. 1 věty poslední StavZ po novele provedené zák. č. 225/2017 Sb., která vstoupila
v účinnost 1.1.2018.
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1 StavZ), žadateli a vlastníku pozemku nebo stavby pak přeneseně na základě § 144 odst. 6 SŘ.
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stavby je však chráněno již tím, že žadatel přikládá k žádosti o územní rozhodnutí
souhlas takového vlastníka.
Účast dalších dotčených osob osob na územním řízení je v obecné rovině jako
požadavek zakotvena již v „generální klausuli“ v § 76 odst. 2 StavZ, a to tak že: Každý,
kdo navrhuje vydání územního rozhodnutí nebo územního souhlasu, je povinen dbát
požadavků uvedených v § 90 a být šetrný k zájmům vlastníků sousedních pozemků
a staveb. Toto ustanovení se dá považovat za vyjádření myšlenky, že výkon
vlastnického práva zavazuje a každý člověk je odpovědný vůči celku. Na základě toho
je účast „dotčených osob“ umožněna v § 85 odst. 2 písm. b) StavZ tak, že účastníky
územního řízení jsou osoby, jejichž vlastnické nebo jiné věcné právo k sousedním
stavbám anebo sousedním pozemkům nebo stavbám na nich může být územním
rozhodnutím přímo dotčeno. Vedlejší účastenství dotčených osob je tedy podmíněno
dvěma požadavky: (i) existencí vlastnického nebo jiného věcného práva, (ii) přímým
dotčením onoho práva. K přímému dotčení může docházet např. v důsledku zvýšeného
hluku, vibrací, stínění, intenzity dopravy, zhoršení výhledu, přístupu, či dokonce
narušení duchovního poslání památného místa155 apod.
Při výkladu výše uvedeného ustanovení dělá zpravidla největší problémy
neurčitý právní pojem sousední stavby nebo sousední pozemky. V této věci existuje
poměrně rozsáhlá judikatura, která za posledních dvacet let sleduje linii stále
extenzívnějšího výkladu. Dřívější legální podmínka společné hranice se záměrem, který
je předmětem územního řízení, byla překonána již za účinnosti StavZ 1976, a to
nálezem Ústavního soudu ze dne 22.3.2000, sp. zn. Pl. ÚS 19/99. Ústavní soud
jednoduše konstatoval, že stavebním záměrem mohou být zasaženy nejen tzv. mezující
pozemky a stavby na nich, ale též vzdálenější objekty a tedy účastenství musí být
v každém případě posuzováno individuálně. Tuto svoji argumentaci Ústavní soud ještě
rozšířil ve svém nálezu ze dne 7.4.2005, sp. zn. III. ÚS 609/04, kterým de facto zavedl
pravidlo, podle kterého jsou přímí (tzv. mezující) sousedi účastníky řízení vždy,
vzdálenější pak jimi mohou být dle okolností konkrétního případu. K individuálnímu
posuzování dotčení nemezujícího souseda stavebním záměrem poté Nejvyšší správní
soud například uvedl, že pro vyloučení účastenství nestačí pouhé konstatování, že
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nedošlo k překročení jednotlivých imisních limitů, ale je nezbytné zohlednit kombinaci
všech vlivů.156
Do účinnosti novely stavebního zákona č. 225/2017 Sb. byly podle § 85 odst. 2
písm. c) StavZ účastníky územního řízení jsou také osoby, o kterých tak stanoví
zvláštní právní předpis. Toto ustanovení přitom odkazovalo především na § 70 odst. 2
zák. č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny (dále jako „zákon o ochraně přírody
a krajiny“ nebo „ZPK“), podle kterého byly účastníky územního řízení též spolky,
jejichž předmětem činnosti byla ochrana přírody a krajiny. Ode dne účinnosti zmíněné
novely, která kromě úpravy stavebního zákona provedla i několik dílčích změn v rámci
ZPK, bylo však účastenství těchto spolků vyloučeno. Nadále se již tyto environmentální
spolky mohou účastnit pouze řízení podle ZPK a nikoli řízení podle stavebního zákona.
Jedinou výjimku tvoří územní (a stavební) řízení, vyžadující posouzení vlivu na životní
prostředí (tzv. EIA).
I v územním řízení platí obecné náležitosti žádosti uvedené v ust. § 45 SŘ, tedy
především pravidlo, podle kterého je žadatel povinen označit další jemu známé
účastníky. Stavební úřad však samozřejmě není navrženým okruhem účastníků nikterak
vázán.157 Výjimku představuje situace, kdy je již na počátku řízení zřejmé, že počet
předpokládaných účastníků řízení přesáhne třicet osob. V takovém případě se na řízení
uplatní principy řízení s velkým počtem účastníků ve smyslu § 144 odst. 6 SŘ a žadatel
nebude povinen jmenovitě uvádět všechny jemu známé účastníky podle § 85 odst. 2
písm. b) (dotčené vlastníky).
Nastanou-li pochybnosti o účastenství některé osoby nebo skupiny osob
(především účastníků podle § 85 odst. 2 písm. b) StavZ), přichází v úvahu užití ust. § 28
SŘ, podle kterého bude za účastníka v pochybnostech považován i ten, kdo tvrdí, že je
účastníkem, dokud se neprokáže opak, tedy do chvíle, kdy o účastenství nerozhodne
formou usnesení stavební úřad.
Okruh účastníků územního řízení totiž nemusí být (obzvláště na počátku řízení)
zcela zřejmý; například také proto, že okolnosti zakládající účastnické oprávnění mohou
být zjištěna až dokazováním v průběhu řízení. Je tak třeba mít na paměti, že stavební
úřad je oprávněn o účastnících rozhodnout v zásadně kdykoli. Rozhodnutí o účastenství
156
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však nezakládá žádné nové hmotněprávní skutečnosti, když pouze konstatuje skutkový
stav, na základě kterého přiznává osobě procesní práva účastníka řízení. Rozhodne-li
tedy stavební úřad v tom smyslu, že určitá osoba účastníkem není, má takové
rozhodnutí deklaratorní účinky a tedy platí, že taková osoba nebyla účastníkem již od
počátku řízení a veškeré její případné úkony spojené s účastenstvím jsou od počátku
řízení stiženy vadou spočívající v nedostatku aktivní legitimace.
Praktický dopad aplikace tohoto principu bude především takový, že podá-li
osoba tvrdící přímě dotčení na svých právech námitku podle § 89 StavZ, je třeba takové
podání pokládat za oprávněné až do chvíle, než stavební úřad ve věci účastenství dané
osoby nerozhodne jinak.
Stavební úřad však není povinen o každém domnělém účastníkovi vydávat
zvláštní usnesení. Aplikace tohoto mechanismu přichází na řadu teprve v případě, kdy
o účastenství osoby existují pochybnosti. Pokud je tedy zřejmé, že daná osoba
v posuzovaném případě účastníkem není, pak není třeba o této skutečnosti vydávat
usnesení a postačí prosté sdělení podle části čtvrté SŘ.158 Z judikatury Nejvyššího
správního soudu ovšem vyplývá, že postup, kdy o účastenství určité osoby bude vydáno
pouze neformální sdělení by měl být výjimečný a zásadně omezený pouze na situace
zcela jistě nesporné.159

2.3.1.3. Podklady k žádosti o zahájení územního řízení
Žádost o vydání územního rozhodnutí je upravena v § 86 StavZ. Územní řízení
je zahajováno podáním žádosti, která je podávána na formuláři, jenž tvoří přílohy č. 1 5 k vyhl. č. 503/2006 Sb., o podrobnější úpravě územního řízení, veřejnoprávní
smlouvy a územního opatření. Řízení je však platně zahájeno i v případě, kdy žádost
není podána na předepsaném formuláři; v takovém případě pouze stavební úřad vyzve
žadatele k odstranění vad podání.160
Žadatel k žádosti dokládá v prvé řadě souhlas k umístění stavebního záměru
podle § 184a StavZ. Z formulace tohoto ustanovení, které bylo do stavebního zákona
inkorporováno novelou č. 225/2017 Sb., je patrné, že v prvé řadě je počítáno
158
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s premisou, že žádost o zahájení územního řízení podává osoba, které svědčí vlastnické
právo. Vzhledem k existenci veřejně přístupného katastru nemovitostí není nutné, aby
vlastník v rámci žádosti existenci svého vlastnického práva jakkoli prokazoval, neboť
tuto skutečnost je stavební úřad povinen zjistit z katastru nemovitostí užitím dálkového
přístupu.
Souhlas k umístění stavebního záměru je tedy vyžadován pouze v případě, kdy
žadatel není současně vlastníkem pozemku, event. v případě, kdy je pouze jeho
podílovým spoluvlastníkem.161 Vzhledem k tomu, že účelem doložení souhlasu
vlastníka pozemku je ochrana jeho vlastnického práva, je vyžadován pouze prostý
souhlas. Díky této zjednodušené formě souhlasu namísto dokládání soukromoprávního
oprávnění k provedení stavby se stavební úřad ani účastníci územního řízení nemusí
zabývat složitými soukromoprávními otázkami.162
Před podáním žádosti o vydání územního rozhodnutí musí žadatel sám obstarat
závazná stanoviska dotčených orgánů státní správy, příp. jiná potřebná podkladová
rozhodnutí. Jedná se o specifické správní akty, vydávané na základě zvláštního zákona,
které pro stavební úřad slouží jako podklad pro posouzení záměru a stanovení podmínek
pro umístění stavby, a to s ohledem na specifická odvětví, kterými se stanoviska
a rozhodnutí zabývají (ochrana životního prostředí, odpadové hospodářství, požární
ochrana, památková péče apod.). Výčet dotčených orgánů, jejichž stanoviska je
nezbytné přiložit k žádosti o územní rozhodnutí, je poměrně variabilní a závisí na
zvláštních specifikách lokality, ve které se konkrétní záměr umísťuje, jakož i na
samotném charakteru stavebního záměru. Okruh dotčených orgánů si může žadatel
vyžádat přímo od stavebního úřadu v rámci územně plánovací informace k podmínkám
vydání územního rozhodnutí dle § 21 odst. 1 písm. b) StavZ.
Tím, že v rámci územního řízení musí být zásadně soustředěna všechna závazná
stanoviska dotčených orgánů, nabývají v rámci tohoto řízení významné postavení. Bez
předložení všech závazných stanovisek není možné vydat územní rozhodnutí, chybějící
závazné stanovisko je důvodem pro přerušení řízení, a v případě „negativního“
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závazného stanoviska bude dokonce žádost o vydání územního rozhodnutí zamítnuta.
Zvláštní režim platí pro tzv. koordinovaná stanoviska dle § 4 odst. 7 StavZ.
Žádá-li žadatel o umístění stavby a bude-li tato stavba napojena na dopravní
a technickou infrastrukturu, je nezbytné připojit k žádosti o vydání územního
rozhodnutí také stanoviska vlastníků veřejné dopravní a technické infrastruktury.
Stanoviska těchto vlastníků přitom mohou obsahovat i jistá omezení, spočívající
například v respektování ochranných a bezpečnostních pásem infrastruktury. Tato
stanoviska nejčastěji z titulu zmocnění vydávají správci nebo provozovatelé příslušné
infrastruktury a slouží k tomu, aby mohl stavební úřad posoudit, zda bude mít stavební
záměr zajištěn přístup na pozemek a ke stavbě a zda bude zajištěno i napojení na
technickou infrastrukturu.
Nejobsáhlejší přílohou žádosti o územní rozhodnutí je tzv. dokumentace záměru
pro územní řízení (dále jako „DÚR“).163 Jedná se o dokumentaci, která v závislosti na
konkrétním druhu územního řízení dokládá základní tvarové, materiálové, dispoziční,
aj. řešení stavby, objektu, nebo zařízení. Vyplývají z ní zároveň vazby na okolní
výstavbu a dopravní a technickou infrastrukturu, soulad s územně plánovací
dokumentací a dává přehled o zabezpečení veřejných zájmů v daném území.164 DÚR je
oprávněna vypracovat pouze osoba autorizovaná na základě zák. č. 360/1992 Sb.,
o výkonu povolání autorizovaných architektů a o výkonu povolání autorizovaných
inženýrů a techniků činných ve výstavbě. Její rozsah a obsah je pro jednotlivé druhy
řízení stanoven v přílohách k vyhl. č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb. Od DÚR je
třeba odlišit další druhy projektové dokumentace, které mají svoje místo v jiné fázi
realizace stavebního záměru, tedy studii stavby (ta nemá po právní stránce žádný
význam a slouží především pro ujasnění celkové koncepce stavby), dokumentaci pro
stavební povolení (podrobný technický a technologický projekt pro účely stavebního
povolení, nebo ohlášení stavby), dokumentaci pro provedení stavby (slouží pro
příslušníky stavebních profesí při realizaci stavby, po právní stránce je podkladem pro
činnost stavebního dozoru), dokumentaci pro zadání dodavateli (má podobu rozpisu
163

Z logického důvodu se DÚR přikládá pouze k žádostem o vydání územního rozhodnutí o umístění
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jednotlivých komponentů a materiálů potřebných ke stavbě a slouží k objednávkám
u příslušných dodavatelů a zhotovitelů) a nakonec dokumentaci skutečného provedení
stavby (zakreslení stavu, ve kterém je stavba nebo zařízení uvedena do provozu).

2.3.1.4. Námitky, připomínky, závazná stanoviska
Účastníci řízení (k jejich vymezení viz výše) mohou do územního řízení řízení
vstupovat formou kvalifikovaného podání – tzv. námitek. Námitky je přitom možné
podat jak písemně, tak ústně do protokolu o jednání. V obou případech však musí
splňovat zvláštní obsahové náležitosti stanovené v § 89 odst. 3 StavZ, tedy musí
především vylíčit skutečnosti, které zakládají právo namítajícího účastníka být
účastníkem řízení, a dále pak samotné důvody podání námitek. Námitky také musí být
uplatněny pouze v zákonem stanoveném rozsahu, jinak k nim stavební úřad
nepřihlíží.165 Ohledně rozsahu uplatňovaných námitek platí pravidla stanovená v § 89
odst. 4 StavZ. Podle toho:
(i.) Obec uplatňuje v územním řízení námitky k ochraně zájmů obce a zájmů
občanů obce.
(ii.) Osoba, která je účastníkem řízení podle § 85 odst. 2 písm. a) a b) (vlastník
pozemku nebo stavby, na kterých má být požadovaný záměr uskutečněn a osoba
dotčená), může uplatňovat námitky proti projednávanému záměru v rozsahu, jakým je
její právo přímo dotčeno.
(iii.) Osoba, která je účastníkem řízení podle podle zvláštního právního předpisu,
může v územním řízení uplatňovat námitky pouze v rozsahu, v jakém je projednávaným
záměrem dotčen veřejný zájem, jehož ochranou se podle zvláštního právního předpisu
zabývá.
Z výše uvedeného plyne, že každý z účastníků podává námitky pouze v tom
rozsahu, v jakém je v řízení oprávněn hájit zájmy své, případně zájmy, k jejichž ochraně
byl zřízen. Je tedy nepřípustné, aby účastník řízení namítal porušení práv jiných
účastníků řízení.166 Na druhé straně však judikatura dovodila, že je zásadně přípustné
165

Stavební úřad tedy nevyzývá k opravě ani doplnění podaných námitek. To však nevylučuje možnost
podání žádosti o prominutí zmeškání úkonu ve smyslu § 41 SŘ.
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namítat nesoulad s územně plánovací dokumentací, a to vzhledem ke skutečnosti, že
limity stanovené územně plánovací dokumentací neslouží pouze k ochraně veřejného
zájmu, ale též k ochraně zájmů vlastníků nemovitostí v dotčeném území.167 Co se
rozsahu uplatněných námitek týče, je vhodné též zdůraznit, že stavební úřad není
povinen vypořádávat se s námitkami, o kterých již bylo rozhodnuto při pořizování
územního nebo regulačního plánu.168 Obdobně tato věcná koncentrace platí i ve vztahu
k následnému stavebnímu řízení, když podle § 114 odst. 2 StavZ se nepřihlíží
k námitkám, které byly nebo mohly být uplatněny při územním řízení.
Námitky, které věcně spadají do působnosti stavebního úřadu, jsou posuzovány
na základě obecných požadavků na výstavbu (tj. především vyhlášek č. 368/2009 Sb.
a č. 501/2006 Sb.), závazných stanovisek a rozhodnutí dotčených orgánů, nebo
technických norem. Do tohoto okruhu námitek patří zejména námitky týkající se
umístění stavby na pozemku, zastínění pozemku nebo stavby, narušení pohody bydlení
apod.169
Zvláštní kategorii námitek tvoří tzv. námitky občanskoprávní povahy. Tyto
námitky se typicky týkají zastínění, prašnosti, hlučnosti a podobných vlivů stavby na
okolí, jakož i snížení komfortu okolních obyvatel (tzv. pohody bydlení). Dospěje-li
stavební úřad k závěru, že o nich není příslušný rozhodovat, náloží s nimi jako
s předběžnými otázkami podle § 57 SŘ. Je tedy oprávněn dát podnět k zahájení řízení
před jiným orgánem veřejné moci, který je k řešení námitky občanskoprávní povahy
příslušný, nebo vyzvat účastníka řízení, aby žádost o zahájení příslušného řízení podal
sám. Stavební úřad si také o námitce občanskoprávní povahy může sám učinit úsudek,
což je také možná nejčastějším způsobem řešení tohoto typu námitek.
Námitky občanskoprávního charakteru, o kterých a priori není stavební úřad
oprávněn rozhodnout samostatně, jsou otázky zpochybňující vlastnické právo, existenci
práv vyplývajících z věcného břemene, příp. jejich rozsah. Reálně se tedy může jednat
o námitky napadající platnost smluv zakládajících vlastnictví, či jiná věcná práva,
průběh vlastnické hranice, nebo například zánik práva v důsledku neúčinnosti právního
167
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jednání apod.). Tyto otázky mají tak specifický charakter a význam, že o nich může
rozhodovat jedině příslušný (většinou civilní) soud. Narazí-li stavební úřad na námitku
takového typu, vyzve dle § 57 SŘ účastníky, aby v úřadem stanovené lhůtě uplatnili
žalobu u soudu, řízení dle § 64 odst. 1 písm. c) SŘ přeruší. Jestliže však účastník žalobu
ani přes výzvu stavebního úřadu nepodá, dojde k tzv. „přelití pravomoci“170 zpět na
stavební úřad, který je pak oprávněn učinit si úsudek i o námitce zpochybňující věcné
právo. V opačném případě by totiž mohlo dojít k celkovému zablokování územního
řízení, ve kterém by bez iniciativy účastníka spočívající v podání žaloby nebylo možno
rozhodnout.171
O podaných námitkách počínaje účinností novely StavZ č. 350/2012 Sb. již není
stavební úřad povinen rozhodnout, ale postačí, když je v rámci odůvodnění samotného
územního rozhodnutí „posoudí“. Stavební úřad v rámci tohoto posouzení musí
především uvést, jakými úvahami se řídil, k jakému závěru dospěl a jak se s každou
konkrétní námitkou vypořádal. Neučiní-li tak v dostatečném rozsahu, zatíží celé územní
rozhodnutí podstatnou vadou.
Vzhledem k tomu, že se o námitkách nerozhoduje individuálně, je nutné opravné
prostředky i případnou správní žalobu směřovat proti celému územnímu rozhodnutí.
Připomínky veřejnosti je možné uplatňovat pouze v těch územních řízeních, ve
kterých je obligatorně vedeno veřejné ústní jednání (§ 87 odst. 2 StavZ). Připomínky
představují procesní participaci všech osob, které nejsou účastníky řízení, a proto
nemohou v řízení uplatňovat námitky. Oproti námitkám se však jedná o institut výrazně
slabší. Stavební úřad má totiž toliko dle § 92 odst. 1 StavZ povinnost v územním
rozhodnutí „vyhodnotit“ připomínky veřejnosti.
Ohledně terminologie stavebního zákona po novele č. 350/2012 Sb., podle které
se klasické námitky „posuzují“, o námitkách občanskoprávní povahy se „rozhoduje“,
kdežto připomínky veřejnosti se „vyhodnocují“, panují jisté výkladové nejasnosti. Pro
účely této postačí, když konstatuji, že na vyhodnocení připomínek jsou obsahově
i kvalitativně kladeny nižší nároky, než na posouzení námitek účastníků. Tuto
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skutečnost v praxi umocňuje též fakt, že osoby, které podali připomínky, nemohou proti
územnímu rozhodnutí podat odvolání ani správní žalobu, neboť nejsou účastníky řízení.
Závazná stanoviska vydávají dotčené orgány na základě zvláštních zákonů
k ochraně veřejného zájmu. Závaznými nazýváme stanoviska dotčených orgánů proto,
že jsou závazná pro vydání územního rozhodnutí. Dotčené orgány jsou oprávněny
stanovovat podmínky pro vydání územního rozhodnutí, když tyto podmínky se pak
stávají součástí výrokové části územního rozhodnutí.
V některých případech může dojít k situaci, kdy jeden orgán veřejné moci hájí
na základě více právních předpisů několik odlišných veřejných zájmů. V takovém
případě příslušný orgán nevydává vícero individuálních závazných stanovisek, ale jedno
tzv. koordinované závazné stanovisko podle § 4 odst. 7 StavZ. Koordinované závazné
stanovisko je přitom projevem racionalizace a optimalizace procesů v územním
rozhodování. V rámci koordinovaného stanoviska se dotčený orgán vyjádří ke všem
aspektům umisťovaného záměru, které je oprávněn posuzovat a vystoupí tak v rámci
jednoho úkonu na ochranu všech veřejných zájmů, které dotyčný orgán hájí. Smyslem
tohoto institutu je na jedné straně zjednodušení obstarávání závazných stanovisek
dotčených orgánů pro územní řízení z pozice žadatele, na druhé straně ale koordinované
závazné stanovisko umožňuje optimalizovat proces umisťování staveb tak, že v rámci
jednoho dotčeného orgánu eliminuje možnost vzniku závazných stanovisek, která jsou
vzájemně nekompatibilní či rozporná.
Zákonem zamýšlený postup předpokládá, že vydání koordinovaného stanoviska
iniciuje samotný stavební úřad až poté, co žadatel podá žádost o vydání územního
rozhodnutí, a to na základě podkladů, které podá žadatel spolu s žádostí o vydání
územního rozhodnutí, především na základě dokumentace záměru pro územní
rozhodnutí.. V praxi ovšem dochází k problému, že již k žádosti o vydání územního
rozhodnutí je žadatel povinen přiložit projektovou dokumentaci. V případě, kdy je
vydáváno koordinované stanovisko však nemohou být dopředu známa stanoviska
a podmínky, které následně v koordinovaném stanovisku dotčené orgány stanoví. Ve
většině případů by tak žadatel byl nucen projektovou dokumentaci předělávat, což by si
však vyžádalo zvýšené náklady. Těmto dodatečným nákladům je možné předejít
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v případě, kdy o vydání koordinovaného stanoviska požádá sám stavebník před
podáním žádosti o vydání územního rozhodnutí, čehož je též v praxi hojně využíváno.

2.3.1.5. Některé náležitosti územní rozhodnutí
Územní rozhodnutí obsahuje jednak obecné obsahové náležitosti uvedené v § 68
SŘ (výrokovou část, odůvodnění a poučení), a dále pak náležitosti zvláštní, uvedené
především v § 92 StavZ (podmínky pro ochranu území a pro přípravu a realizaci
záměru, dobu platnosti rozhodnutí, vyhodnocení připomínek veřejnosti, posouzení
námitek účastníků, apod.), a dále pak s ohledem na jednotlivé druhy územních
rozhodnutí v příslušné prováděcí vyhlášce.
Záměr žadatele je ze strany stavebního úřadu posuzován z hledisek uvedených v
§ 90 StavZ. Toto posouzení pak představuje obsahové jádro územního rozhodnutí
a v rámci odůvodnění je mu z pravidla věnován značný prostor. Z důvodů
přezkoumatelnosti vydaného rozhodnutí je nutné, aby stavební úřad v rámci územního
rozhodnutí v souladu s § 68 odst. 3 SŘ uvedl veškeré důvody a podklady rozhodnutí,
jakož i úvahy, které ho k vydání rozhodnutí vedly. Prosté konstatování, že zákonná
kritéria byla splněna, není dostačující, když nedostatečné odůvodnění je častým
důvodem pro následné zrušení rozhodnutí (v odvolání, přezkumném řízení, příp.
v řízení o správní žalobě).172 Machačková přitom k této otázce uvádí následující: V
odůvodnění musí stavební úřad uvést, které podklady pro své rozhodnutí shromáždil
a jaké závěry z nich učinil. Nemůže se omezit na pouhé obecné konstatování souladu
s různými vyjádřeními a stanovisky.173 Druhou větou uvedené citaci přitom Machačková
naráží na častý nešvar, který se při rozhodování stavebního úřadu (nejen v rámci
územního řízení) objevuje. Vlastní správní uvážení a s ním související odůvodnění, ke
kterým je stavební úřad nejen oprávněn, ale i povinen, je často nahrazováno prostými
odkazy na odborná vyjádření či stanoviska jiných orgánů. Takový postup je však dle
mého názoru z hlediska přezkoumatelnosti rozhodnutí nedostačující a odlévá břímě
rozhodnutí ze stavebního úřadu na jiný orgán veřejné moci, který však k rozhodnutí
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není příslušný. Obzvláště problematický je tento postup v případě, kdy se stavební úřad
tímto způsobem vypořádává s abstraktními právními pojmy (např. pohoda bydlení,
kvalita prostředí, veřejný zájem aj.). Tuto problematiku totiž není možné řešit pouze
z hlediska splnění zákonných limitů pro umisťování a provádění staveb, ale je zapotřebí
komplexní a racionální úvahy, která zváží celkový dopad umisťované stavby na
lokalitu.
Stejný názor zastává též Městský soud v Praze ve svém rozsudku ze dne
23.7.2014, sp. zn. 11 A 109/2013, kde mimo jiné uvádí: „Stavební úřad je povinen
vyhodnotit vlivy stavby ve svém souhrnu zejména v situaci, kdy ze stanovisek dotčených
orgánů plyne, že zjištěné hodnoty, pokud jde o účinky samotné stavby jako takové, sice
jednotlivě nevykazují nadlimitní či nepřípustné hodnoty, ale stavbu je navrhováno
umístit do území, které je již za stávajícího stavu nadlimitně zatíženo, nebo se zjištěné
hodnoty přípustné maximální limitní zátěži blíží.“ K obdobným závěrům dospěl
i Nejvyšší správní soud v rozsudku ze dne 2.2.2006, sp. zn. 2 As 44/2005, kde rozvíjí
myšlenku, že i v případě, kdy jsou limitní hodnoty (hluku) z hlediska hygienických
předpisů dodrženy, může mít umisťovaná stavba zásadní vliv na pohodu bydlení
vlastníků sousedních nemovitostí a není tedy možné se s námitkou narušení pohody
bydlení vypořádat pouhým odkazem na stanoviska dotčených orgánů, která konstatují
dodržení maximálních přípustných limitů hluku.
Výše uvedené závěry mají podstatný význam, neboť rozpor stavebního záměru
s požadavky § 90 StavZ je důvodem pro zamítnutí žádosti o vydání územního
rozhodnutí. Obsahuje-li však záměr nedostatky, příp. rozpory s hledisky uvedenými v §
90 StavZ, které nejsou zcela zásadního charakteru a lze je odstranit, je pro jejich
nápravu možné v rámci územního rozhodnutí stanovit podmínky pro realizaci záměru (§
92 odst. 1 StavZ). Územní rozhodnutí o umístění stavby tvoří přílohu č. 4 této práce.

2.3.1.6. Umisťování staveb v nezastavěném území
Současná právní úprava územního řízení je postavena na diferenciaci procesů při
umisťování staveb v zastavěném a nezastavěném území (k pojmům zastavěného
a nezastavěného území viz kapitola 2.1.1.). Preferovaným postupem je přitom
soustřeďování nové výstavby do již zastavěného území, a to za účelem hospodárného
využívání půdy a jako pojistka proti tomu, aby se města plošně rozšiřovala na úkor
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volné krajiny, což by samozřejmě mělo negativní dopady jak z hlediska urbanistického,
tak z hlediska ekonomického či ekologického. Díky tomu je ochrana nezastavěného
území jedním ze základních cílů územního plánování jako celku, a tak je zde možnost
umisťování staveb značně omezena.
Prvním omezením spočívá v nemožnosti využití tzv. zjednodušujících postupů
při umisťování staveb (zjednodušeného územního řízení a územního souhlasu), tedy
alternativ ke klasickému územnímu řízení, které proces územního rozhodování
z pohledu žadatele značně usnadňují.
Druhé omezení pak vyplývá z ust. § 18 odst. 5 StavZ, podle kterého lze
v nezastavěném území umisťovat stavby pouze v souladu s charakterem území, které
spadají svým účelem do jedné z taxativně vyjmenovaných skupin (stavby pro
zemědělství, lesnictví apod.), a to pouze v případě, pokud to územně plánovací
dokumentace nevylučuje. Soulad s charakterem území se přitom posuzuje individuálně
na základě několika dílčích kritérií, například posouzením zdali nedojde umístěním
stavby ke změnám, které by podstatně ovlivnily okolní funkční plochy, zdali je umístění
stavby v souladu s cíli územního plánování, či zdali zvolené technické řešení stavby
minimalizuje negativní dopady stavby apod.174 Analýzou stanovených podmínek se dá
tedy dospět k závěru, že umísťování staveb určitého druhu (např. staveb pro bydlení,
výrobu, obchod, apod.) je v nezastavěném území prakticky nerealizovatelné.
Určitý průlom do výše popsaného principu je na přechodnou dobu do
31.12.2020 upraven v § 188a StavZ, jež na území obcí, které nemají platný územní
plán, popř. územně plánovací dokumentaci, umožňuje umisťovat některé druhy staveb
nad rámec omezení v § 18 odst. 5 StavZ. Při umísťování stavby v režimu § 188a má
zastupitelstvo obce postavení dotčeného orgánu, který zároveň dává s umístěním stavby
obligatorní souhlas a je navíc oprávněno stanovit podmínky umístění takové stavby.
Tuto výjimku z obecných pravidel umísťování staveb osobně považuji za velmi
nekoncepční řešení. Důvody, pro které je na jedné straně zastupitelstvo obce nadáno
postavením dotčeného orgánu (§ 136 SŘ) a na straně druhé jsou z účasti na územní
řízení obce samotné výslovně vyloučeny, není zcela jasný. Také ohledně souhlasu
zastupitelstva s umístěním stavby panují významné výkladové nejasnosti. Z pozice
174

MACHATA, P. § 18 [Cíle územního plánování]. In: MACHAČKOVÁ, J. a kol.: Stavební zákon. 2.
vydání. Praha : C. H. Beck, 2013.

80

dotčeného orgánu by souhlas zastupitelstva měl mít formu závazného stanoviska (§ 149
SŘ), případně vyjádření (§136 SŘ). Jejich charakter175 a použití tomu však neodpovídá
a jako takové jsou jakýmsi správním aktem sui generis. Díky tomu ovšem zcela
vymizela možnost přezkumu těchto správních aktů v režimu podle správního řádu.
K tomuto ustanovení stavebního zákona se též velmi kriticky vyjádřil Krajský soud
v Praze v rozsudku ze dne 26.6.2015, sp. zn. 46 A 10/2013, když uvedl, že schvalování
územního v běžném režimu je komplikovaný a zdlouhavý proces a není tedy přípustné,
aby byl nahrazován výjimkou dle § 188a StavZ jindy než ve zcela výjimečných
případech. Postupem podle § 188a StavZ dochází k narušení základních principů
územního plánování, a to například i proto, že je zde zcela vyloučena možnost účasti
veřejnosti a součinnost dotčených orgánů státní správy.
Druhý průlom do rigidního umisťování staveb v nezastavěném území je uveden
hned v § 18 odst. 6 StavZ, podle kterého lze na nezastavitelných pozemcích výjimečně
umístit technickou infrastrukturu způsobem, který neznemožní jejich dosavadní užívání.

2.3.2. Územní souhlas
Jednou ze zjednodušujících alternativ klasického územního řízení je tzv. územní
souhlas dle § 96 StavZ. Institut územního souhlasu slouží k umisťování záměrů, u nichž
se nepředpokládá ani střet s veřejnými zájmy, ani nelze očekávat podstatnější zásah do
práv vlastníků okolních nemovitostí. Jedná se o procesně zjednodušující variantu, kdy
není vedeno správní řízení, není vydáváno klasické správní rozhodnutí, ani třetím
osobám není poskytnuta přímá procesní ochrana formou námitek či připomínek.
Namísto toho je břímě rozhodování ponecháno na úsudku stavebního úřadu.
Shodně se zjednodušeným územním řízením stanovuje stavební zákon pro
vydání územního souhlasu tyto podmínky:
(i) Záměr se musí nacházet v zastavěném území nebo zastavitelné ploše.
(ii) Záměr nebyl posuzován ve zjišťovacím řízení, ani pro něj nebylo vydáno
stanovisko k posouzení vlivů na životní prostředí.
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Závazná stanoviska bývají například správními orgány vydávána výlučně v přenesené působnosti,
zastupitelstvo obce však tzv. souhlas vydává v působnosti samostatné – viz § 8 zák. č. 128/2000 Sb., o
obcích.
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(iii) Žadatel oznámil záměr (před novelou stavebního zákona č. 225/2017 Sb.
se ještě jednalo o žádost). Ani u záměrů, které splňují podmínky pro vydání územního
souhlasu, nemá stavebník povinnost oznamovat stavební záměr a naopak stavební úřad
nemá možnost vydat územní souhlas z vlastní iniciativy.
(iv) Oznámení je doloženo souhlasem vlastníků dotčených pozemků (příp.
osob s jinými věcnými právy). Od účinnosti novely stavebního zákona č. 255/2017 Sb.
se k oznámení záměru dokládají souhlasy všech sousedů, jejichž vlastnické nebo jiné
věcné právo může být záměrem přímo dotčeno. Až do 31.12.2017 přitom platilo, že
souhlasy dokládají pouze mezující sousedé. Tyto souhlasy není výslovně nutné
přikládat při umisťování záměrů uvedených v § 103 StavZ, pokud nejsou umístěny od
společných hranic pozemků ve vzdálenosti menší než 2 metry.
(v) K žádosti jsou přiložena souhlasná závazná stanoviska dotčených
orgánů jsou souhlasná. Na rozdíl od stavu před novelou stavebního zákona
č. 350/2012 Sb. již tato stanoviska (stejně jako v případě zjednodušeného územního
řízení) mohou stanovit podmínky pro realizaci záměru. Tyto podmínky však musí být
zohledněny již v dokumentaci, která je přiložena k oznámení záměru.176 Stavební úřad
pak v územním souhlasu pouze potvrdí skutečnost, že žadatel respektoval všechny
podmínky stanovené dotčenými orgány v rámci závazných stanovisek nebo rozhodnutí.
Vzhledem k tomu, že územní souhlas má formu oznámení, není přípustné stanovovat
jakékoli podmínky až v rámci samotného územního souhlasu.
Navíc jsou ale v případě územní souhlasu v § 96 StavZ stanoveny další
podmínky, které musí být pro vydání územního souhlasu bezpodmínečně splněny:
(vi) Poměry v území se podstatně nemění. Tato podmínka ponechává poměrně
široký prostor pro uplatnění správního uvážení ze strany stavebního úřadu. Ohledně této
otázky je možné se částečně odkázat na závěry ohledně posuzování abstraktních
právních pojmů stavebním úřadem, které jsem výše prezentoval v rámci kapitoly
věnované klasickému územnímu řízení. Především tak není možné v otázce podstatné
změny poměrů v území vycházet pouze ze splnění technických norem, ze závazných
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stanovisek dotčených orgánů, příp. z odborných studií.177 Změna poměrů v území totiž
není otázkou překročení přípustné hranice, ale nárůstu škodlivých nebo nežádoucích
dopadů v území, kde je příslušný záměr umisťován. Prosté důvodné podezření, že
umístěním záměru může dojít k nárůstu určitých vlivů (např. hluku, emisí, prašnosti,
dopravy, apod.), vylučuje vydání územního souhlasu a stavební úřad je v takovém
případě povinen provést klasické územní řízení. Změna poměrů v území je navíc do
značné míry též otázkou urbanistických, architektonických a estetických dopadů, které
nemohou být nikterak normovány.
(vii) Záměr nevyžaduje nové nároky z hlediska požadavků na veřejnou
dopravní a technickou infrastrukturu. Pokud by stavební úřad shledal, že
navrhovaný záměr bude vyžadovat úpravy stávající, nebo vybudování nové
infrastruktury, jednalo by se o důvod pro vydání usnesení o provedení územního řízení.
V případě přílišného zatížení infrastruktury novým záměrem však není možné provést
ani klasické územní řízení (viz § 88 StavZ).
(viii) Jedná se o jeden ze záměrů, který je taxativně vymezen v § 96 odst. 2
StavZ.
Nejpodstatnější výhodou územního souhlasu je dle mého názoru rozsah
dokumentace, která je k žádosti ze strany žadatele přikládána. Na rozdíl od územního
řízení není totiž žadatel povinen doložit úplnou projektovou dokumentaci, ale pouze
jednoduchý technický popis záměru, sestávající především z celkové situace v měřítku
katastrální mapy, jednoduchých půdorysů podlaží a pohledů budov.
Ze závěrů rozšířeného senátu Nejvyššího správního soudu, prezentovaných
v usnesení ze dne 18.9.2012, sp. zn. 2 As 86/2010, vyplývá, že územní souhlas není
správním rozhodnutím, ale jiným úkonem podle části čtvrté správního řádu. Z toho
především plyne, že jediným řádným opravným prostředkem proti vydanému
územnímu souhlasu je přezkumném řízení, pro jehož zahájení, jakož i pro vydání
rozhodnutí v něm jsou v § 96 odst. 4 StavZ stanoveny zvláštní zkrácené lhůty 1 roku,
resp. 15 měsíců ode dne právních účinků územního souhlasu. Soudní ochrana proti
vydanému územnímu souhlasu je pak případně realizována skrze žalobu proti
nezákonnému zásahu správního orgánu podle § 82 SŘS.
177
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Jak jsem již naznačil výše, novela stavebního zákona č. 225/2017 Sb. odstranila
jeden z palčivých problémů staré právní úpravy územního souhlasu. Ten vznikal ve
vztahu k možným dotčeným vlastníkům okolních nemovitostí, kteří nebyli mezujícími
sousedy a tedy nebyl vyžadován jejich souhlas přiložený k žádosti (dnes oznámení).
Vzhledem k tomu, že se vydání územního souhlasu nezveřejňovalo na úřední desce, ale
pouze doručovalo vlastníkům přímo dotčených nemovitostí a vlastníkům mezujících
pozemků (tedy osobám, které se záměrem již dříve projevily souhlas), a dále pouze
dotčeným orgánům a obecnímu úřadu, neměli nemezující potenciálně dotčení vlastníci
okolních nemovitostí moc velký prostor, jak se o připravovaném záměru dozvědět.
Zároveň o ohledem na to, že při vydávání územního souhlasu nebylo (a i po účinnosti
novely stále není) vedeno správní řízení, neměli nemezující dotčení vlastníci ani
možnost podat proti záměru námitky. Tento problém však již byl odstraněn
novelizovaným zněním § 96 odst. 3 písm. d) StavZ, podle kterého se k oznámení připojí
souhlasy všech osob, jejichž vlastnické nebo jiné věcné právo k sousedním pozemkům
nebo stavbám na nich může být umístěním stavebního záměru přímo dotčeno.
Při splnění zákonem stanovených podmínek je lhůta pro vydání územního
souhlasu 30 dnů od podání žádosti. Pokud však stavební úřad dojde k závěru, že ke
splnění podmínek nedošlo, resp. že obsahové náležitosti žádosti nejsou v souladu
s požadavky stavebního zákona, rozhodne usnesením, že záměr bude projednán
v územním řízení. Toto usnesení však není meritorním rozhodnutím, ale pouze
procesním úkonem, díky čemuž proti tomuto usnesení není přípustný opravný
prostředek. Vzhledem k tomu, že se územní souhlas nevydává ve správním řízení, není
ani možné vyzvat žadatele k odstranění nedostatků. V zásadě však není vyloučeno, aby
žadatel v případě drobných rozporů svou žádost o vydání územního souhlasu doplnil či
opravil, a to jak z vlastní iniciativy, tak na základě neformální výzvy stavebního
úřadu.178
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2.3.3. Veřejnoprávní smlouva
V protikladu ke zjednodušenému územnímu řízení a územnímu souhlasu, které
jakožto autoritativní alternativy územního řízení představují pouze procesní
zjednodušení umístění stavby, stojí veřejnoprávní smlouva nahrazující územní
rozhodnutí.
Veřejnoprávní smlouva je dvoustranný, nebo vícestranný konsenzuální právní
úkon, který zakládá, mění nebo ruší práva a povinnosti v oblasti veřejného práva. Její
obecná úprava je zakotvena v §§ 159 – 170 SŘ, přičemž zákonné zmocnění k jejímu
uzavření v oblasti územního rozhodování, jakož i nezbytné procesní odchylky při jejím
uzavírání, jsou stanoveny v § 78a StavZ. V případě veřejnoprávní smlouvy nahrazující
územní rozhodnutí se typově jedná o tzv. veřejnoprávní smlouvu subordinační, tedy
takovou, kterou zavírá správní orgán s adresáty veřejné správy. V případě veřejnoprávní
smlouvy nahrazující územní rozhodnutí však stavební zákon stanovuje zvláštní okruh
účastníků, kdy na straně adresátů veřejné správy stojí pouze žadatel. Stavební úřad tak
při jejím uzavírání zaujímá rovné postavení vůči ostatním stranám veřejnoprávní
smlouvy.179 Zvláštností veřejnoprávní smlouvy oproti ostatním alternativám územního
řízení je, že stavební zákon nevylučuje její uzavření v případě umisťování záměru
v nezastavěném území.
Veřejnoprávní smlouvu v oblasti územního rozhodování lze uzavřít pouze
v případě umístění stavby, změny využití území a změny vlivu užívání stavby na území;
za to však její použití není omezeno jen na určité typy záměrů, jako je tomu v případě
územního souhlasu. Veřejnoprávní smlouvu naopak výslovně nelze uzavřít v případě
záměru, pro který bylo vydáno stanovisko k posouzení vlivů provedení záměru na
životní prostředí.
Jak jsem již uvedl výše, veřejnoprávní smlouvu nahrazující územní rozhodnutí
uzavírá stavební úřad se žadatelem, a to buď před zahájením územního řízení, nebo
v jeho průběhu.180
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V případě veřejnoprávní smlouvy není třeba zdůrazňovat, že její

uzavření je možné jedině na návrh, nikoli z moci úřední, ani z iniciativy stavebního
úřadu.
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Návrh veřejnoprávní smlouvy musí obsahovat náležitosti, které jsou uvedené v §
78a odst 2 StavZ. Z povahy věci však vyplývá, že žadatel v okamžiku podání návrhu na
uzavření veřejnoprávní smlouvy nemůže znát všechny podrobnosti, které musí být
obsahem

finálně

uzavřené

veřejnoprávní

smlouvy.

Taktéž

žadatel

zásadně

v kontraktačním procesu hájí pouze vlastní zájmy, kdežto stavební úřad je oproti tomu
povinen posuzovat i zájmy veřejné. Stavební úřad by tak měl s žadatelem na uzavírání
veřejnoprávní smlouvy spolupracovat a podaný návrh případně korigovat tak, aby
veřejnoprávní smlouva mohla být uzavřena. To ostatně vyplývá i ze základních zásad
činnosti správních orgánů, konkrétně z ust. § 4 odst. 4 SŘ, podle kterého je správní
orgán povinen umožnit dotčeným osobám uplatňovat jejich práva a oprávněné zájmy.
V návrhu veřejnoprávní smlouvy je žadatel především povinen označit smluvní
strany, a dále označit osoby, které by jinak byly účastníky územního řízení. Jejich
uvedení je klíčové především z toho důvodu, že jejich souhlasy jsou podmínkou
účinnosti veřejnoprávní smlouvy (viz dále). Před podáním návrhu na uzavření
veřejnoprávní smlouvy je žadatel povinen obstarat si vyjádření dotčených orgánů, neboť
podmínky ze závazných stanovisek dotčených orgánů jsou obligatorní součástí návrhu.
Tato závazná stanoviska (příp. rozhodnutí) dotčených orgánů se rovněž stávají přílohou
podaného návrhu. V neposlední řadě musí žadatel v návrhu odůvodnit soulad záměru
s požadavky uvedenými v § 90 StavZ.
Ohledně příloh návrhu na uzavření veřejnoprávní smlouvy lze spatřovat jistou
paralelu s územním řízením, neboť tyto jsou v obou případech prakticky shodné. Taktéž
dokumentace záměru přikládaná k návrhu veřejnoprávní smlouvy j zásadně shodná
s tou, která je přikládána v územním řízení.
Je-li podán návrh na uzavření veřejnoprávní smlouvy, zveřejní stavební úřad
informaci o tomto návrhu na úřední desce, a to po dobu 8 dnů (na rozdíl od návrhu na
uzavření veřejnoprávní smlouvy nahrazující stavební povolení, který na úřední desce
zveřejňován není). Následně stavební úřad ve lhůtě 30 dnů182 posoudí návrh na uzavření
veřejnoprávní smlouvy z hlediska splnění obsahových náležitostí, jakož i z hlediska
splnění zákonných požadavků pro uzavření veřejnoprávní smlouvy.
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Tato lhůta je však pouze pořádková a její zmeškání nemá žádné přímé procesní důsledky.
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Zákon dále stanoví, že stavební úřad návrh veřejnoprávní smlouvy buď přijme,
nebo odmítne. Toto ustanovení by se však podle mého nemělo vykládat textualistickým
způsobem, ale mělo by se přihlédnout i k zásadám veřejné správy, jakož i ke smyslu
a účelu veřejnoprávních smluv. Jak jsem již uvedl výše a jak též vyplývá z charakteru
veřejnoprávní smlouvy, stavební úřad by měl s žadatelem spolupracovat, tedy vést
určitou formu kontraktačního procesu, v rámci kterého v součinnosti s žadatelem
odstraní případné (odstranitelné) nedostatky podaného návrhu.
Veřejnoprávní smlouva je uzavřena v okamžiku, kdy obě smluvní strany připojí
své podpisy, příp. v okamžiku, kdy stavební úřad přijme návrh na její uzavření a tuto
skutečnost oznámí, resp. oznámení doručí žadateli. Okamžik uzavření veřejnoprávní
smlouvy je však odlišný od okamžiku, kdy veřejnoprávní smlouva nabývá účinnosti.
Podmínkou účinnosti veřejnoprávní smlouvy jsou totiž písemné souhlasy osob,
které by jinak byly účastníky územního řízení (§ 168 SŘ). Toto pravidlo slouží k tomu,
aby skrze veřejnoprávní smlouvu nedocházelo k obcházení klasického územního řízení,
resp. aby nebyla omezena účast třetích osob na územním rozhodování. Souhlas těchto
osob přitom musí být principiálně následný, neboť předchozí souhlas by nebyl udělován
s finálním zněním veřejnoprávní smlouvy, která často projde v rámci kontraktačního
procesu určitými úpravami, ale pouze s prvotním návrhem žadatele. Nejsou-li souhlasy
těchto „účastníků“ získány, je třeba zahájit klasické územní řízení. Dle komentářové
literatury183 je též možné v již začatém územním řízení pokračovat v případě, že byl
návrh na uzavření veřejnoprávní smlouvy podán v průběhu územního řízení.
Jistou slabinou úpravy veřejnoprávní smlouvy nahrazující územní rozhodnutí je,
že právní předpisy nestanovují lhůtu, ve které mají být souhlasy doloženy. Domnívám
se tedy, že posouzení, že příslušné souhlasy není možné získat, je v zásadě na žadateli.
Veřejnoprávní smlouva nabývá účinnosti okamžikem, kdy s ní udělí souhlas
poslední z osob, která by jinak byla účastníkem územního řízení.

183

POTĚŠIL, Lukáš, ROZTOČIL, A. § 78a [Veřejnoprávní smlouva]. In: POTĚŠIL, L. a kol.: Stavební
zákon - komentář. 5. vydání. Praha : C. H. Beck, 2016.
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2.3.4. Územní opatření
Územní opatření představují zvláštní formu správní činnosti na pomezí mezi
koncepčními a realizačními nástroji územního plánování. Účelem vydání územního
opatření je zpravidla existence veřejného zájmu, který je v konkrétním případě potřeba
chránit ve vztahu k abstraktně vymezenému okruhu adresátů. S ohledem na to jsou tyto
specifické správní akty vydávány ve formě opatření obecné povahy. Z toho vyplývají
především formální požadavky na územní opatření, které musí být v nezbytném rozsahu
odůvodněno, a to z hlediska důvodů pro jeho stanovení, podkladů, ze kterého
stavebního úřad vycházel, vazeb na právní předpisy a na plánovanou územně plánovací
dokumentaci. V opačném případě je opatření obecné povahy stanovující územní
opatření nepřezkoumatelné. 184
Podobně jako územní rozhodnutí také územní opatření stanovují konkrétní
způsob využití území, avšak bez toho, aby jejich vydání muselo být projednáno
s konkrétním okruhem účastníků. S ohledem na tuto limitaci účasti veřejnosti však musí
být územní opatření z hlediska věcného, časového i prostorového stanoveno pouze
v nezbytném rozsahu. V případě stanovení územního opatření v nepřiměřeném rozsahu
se jedná o neproporcionální zásah do práv dotčených osob a na základě toho musí být
územní opatření následně zrušeno.185
Stavební zákon v §§ 97 – 100 upravuje dva druhy územních opatření – územní
opatření o stavební uzávěře a územní opatření o asanaci území. Význam pro stavebníka
má především územní opatření o stavební uzávěře, která představuje významné omezení
možností realizace konkrétního (někdy i jakéhokoli) stavebního záměru na daném
pozemku.
Území opatření o stavební uzávěře (dále jako „stavební uzávěra“) omezuje,
nebo dokonce zakazuje stavební činnost v území, pokud by mohla ztížit, příp. zcela
znemožnit budoucí využití území podle připravované územně plánovací dokumentace,
přičemž postačí, aby tato územně plánovací dokumentace byla ve fázi přípravy, nebo
alespoň bylo rozhodnuto o jejím pořízení.

184
185

Rozsudek Nejvyššího správního soudu ze dne 16.12.2008, sp. zn. 1 Ao 3/2008.
Rozsudek Nejvyššího správního soudu ze dne 19.1.2012, sp. zn. 9 Ao 6/2011.
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Vzhledem k tomu, že pořízení územně plánovací dokumentace je zdlouhavý
a administrativně náročný proces, slouží stavební uzávěra k jakési „rezervaci“ území
pro jiné budoucí využití. Stavební uzávěra má tedy opodstatnění v časovém období před
nabytím účinnosti územně plánovací dokumentace.
Smysl a účel stavební uzávěry velmi přiléhavým způsobem vymezil Nejvyšší
správní soud v rozhodnutí ze dne 16.12.2008, sp. zn. 1 Ao 2/2008:
Stavební uzávěra slouží k dočasnému či trvalému „zmrazení“ stavební činnosti
v daném území – typicky buď proto, že území má i nadále zůstat stavebně nedotčeno,
nebo naopak proto, že zde má vzniknout výstavba komplexnějšího charakteru,
neslučitelná s případnými individuálními stavebními záměry vlastníků jednotlivých
pozemků. Stavební uzávěrou se tedy má chránit určitá hodnota konkrétně označená
v připravované územně plánovací dokumentaci nebo v jiném rozhodnutí či opatření
o využití území.
Ze své podstaty je stavební uzávěra institutem výjimečným, kterého by mělo být
využíváno jen v případě naléhavého veřejného zájmu, který by byl v případě využití
území dle stávající územně plánovací dokumentace zmařen.
Po obsahové stránce musí stavební uzávěra stanovovat rozsah omezení stavební
činnosti, vymezení území, na které se stavební uzávěra vztahuje, dobu trvání a další
podmínky vyplývající z případných stanovisek dotčených orgánů. Stavební uzávěra
však nikdy nesmí zakázat provádění udržovacích prací. Na druhé straně se však
omezení stanovená stavební uzávěrou vztahují i na záměry, o kterých již bylo stavebním
úřadem rozhodnuto v územním řízení.186
Územní opatření o asanaci (ozdravení) území nařizuje odstranění závadných
staveb, úpravu stávajících staveb, či jiná opatření k nápravě závadného stavu v území,
způsobeného vznikem neočekávané události v důsledku živelné pohromy či havárie.
Tyto události mimořádného charakteru totiž představují podstatný zásah do využití
území a územní opatření o asanaci území tak stanovuje podmínky k obnovení
nezávadného stavu. K jejímu vydání dochází na základě průzkumu dotčeného území
a vyhodnocení stavu pozemků a staveb z hlediska ohrožení života nebo zdraví osob,

186

ROZTOČIL, A. § 97. In: POTĚŠIL, L. a kol.: Stavební zákon - komentář. 5. vydání. Praha : C. H.
Beck, 2016.
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případně z hlediska požadavků na využití území v důsledku odstraňování přírodní
katastrofy nebo havárie.187

2.4.

Povolování staveb v režimu stavebního řádu
Již na začátku druhé části mé diplomové práce jsem předestřel, že řízení, která

jsou předpokladem pro získání veřejnoprávního povolení zřídit na konkrétním pozemku
stavbu, můžeme vydělit do dvou základních kategorií – řízení o umístění stavby a řízení
o povolení stavby. Při současné koncepci stavebního práva v rámci stavebního zákona
hraje nejvýznamnější roli umisťování stavby, reprezentované především územním
rozhodováním, ve kterém je rozhodováno o všech podstatných charakteristikách
záměru.
Povolování staveb procesně přímo navazuje na jejich umisťování. Podle
základní zásady, zakotvené v § 108 odst. 1 StavZ, se stavební povolení vyžaduje
u staveb všeho druhu bez zřetele na jejich stavebně technické provedení, účel a dobu
trvání, nestanoví-li tento zákon nebo zvláštní právní předpis jinak. Primárním modem
povolování staveb je tedy stavební povolení, přičemž stavební zákon k němu upravuje
dva zjednodušující režimy - tzv. volný režim, který zahrnuje stavby, jejichž realizace je
od povolování osvobozena188 a ohlášení stavby, které je oproti stavebnímu povolení
postupem velmi zjednodušujícím.
Z hlediska různých procesních režimů tedy u povolování staveb můžeme vidět
jistou paralelu s umisťováním staveb, které má taktéž několik stupňů procesní přísnosti.
Díky tomu v rámci vzájemné kooperace mezi umisťováním a povolováním stavby může
dojít k následujícím situacím:
(i) stavební záměr vyžaduje umístění, ale na základě § 103 odst. 1 StavZ není
k jeho realizaci potřebné povolení;
(ii) stavební záměr vyžaduje umístění i povolení;

187

MACHAČKOVÁ, J. § 97 [Charakteristiky jednotlivých druhů územních opatření]. In:
MACHAČKOVÁ, J. a kol.: Stavební zákon. 2. vydání. Praha : C. H. Beck, 2013.
188
Z hlediska stavebního zákona musí tyto záměry dodržet pouze podmínky vyplývající z § 18 ost. 5
StavZ.
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(iii) stavební záměr je od územního rozhodování i povolování zcela osvobozený
(všechny záměry uvedené v § 79 odst. 2 StavZ náleží totiž zároveň do volného režimu
dle § 103 odst. 1 písm. a) StavZ);
(iv) udržovací práce a stavební úpravy, které sice na základě § 79 odst. 2, příp. §
80 odst. 3 StavZ nevyžadují umístění, ale jejich realizace podléhá povolování, naplnily
podmínky dané § 103 odst. 1 písm. c) nebo d) StavZ.

2.4.1. Volný režim
Stavební zákon v § 103 odst. 1 taxativně vymezuje záměry, které nepodléhají
žádnému z povolovacích režimů, tedy nevyžadují ani stavební povolení, ani ohlášení
stavby. Výše uvedené záměry doplňuje ust. § 78 odst. 6 ve spojení s § 104 odst. 1 písm.
f) až i) StavZ, podle kterého může stavební úřad v územním rozhodnutí stanovit, že
k jejich realizaci není třeba ohlášení a jsou tedy z povolovacího režimu taktéž vyňaty.
Dojde-li k situaci, že stavební přesto požádá o vydání stavebního povolení, stavební
úřad takovou žádost odloží a poučí stavebníka na základě § 108 odst. 3 StavZ a jeho
oprávnění provést záměr bez stavebního povolení.
K realizaci uvedených záměrů tak buď postačí pouhé umístění stavby na základě
územního rozhodnutí, příp. některé z jeho alternativ, anebo na základě § 79 odst. 2
StavZ nevyžadují ani to a jsou tak od veřejnoprávního rozhodování zcela
osvobozeny.189
Skutečnost, že stavební záměr spadá do volného režimu, však neznamená, že by
byl z působnosti stavebního zákona zcela vyloučen. Stavebník je totiž bez ohledu na
povolovací režim povinen splnit podmínky § 152 StavZ, tedy zajistit řádnou přípravu
stavby, terénních úprav či zařízení, které hodlá realizovat, a dále provádět stavbu se
zřetelem na ochranu života a zdraví osob nebo zvířat, majetku, životního prostředí a se
šetrností k sousedství.190

189

Ale i v případě staveb, které nevyžadují ani územní rozhodnutí, ani povolení či ohlášení, je nutné
dodržet podmínky vyplývající z § 18 ost. 5 StavZ.
190
KÝVALOVÁ, M. § 103 [Stavby, terénní úpravy, zařízení a udržovací práce nevyžadující stavební
povolení ani ohlášení]. In: MACHAČKOVÁ, J. a kol.: Stavební zákon. 2. vydání. Praha : C. H. Beck,
2013.
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2.4.2. Ohlášení stavby
Zjednodušený povolovací režim, tzv. ohlášení stavby, je tradičním institutem
stavebního práva již od dob stavebního zákona z roku 1976. Stavební úřad při ohlášení
stavby neprovádí stavební řízení, ale pouze kontroluje splnění zákonných požadavků
pro vydání souhlasu s ohlášením stavby. Z formálního hlediska představuje souhlas
s provedením ohlášeného stavebního záměru nikoli správní rozhodnutí, ale správní akt
podle části čtvrté správního řádu (§ 106 odst. 2 StavZ a contrario).191
Pro umístění stavby, které procesu ohlášení stavby předchází, postačí ve většině
případů a za splnění zákonných podmínek územní souhlas dle § 96 StavZ. Obě tato
zjednodušená řízení pak za podmínek § 96a StavZ lze spojit v jeden postup a vydat tzv.
společný souhlas.
Stavební záměry, které jsou vymezené v § 104 StavZ a zároveň nespadají pod
volný režim, jsou povolovány na základě ohlášení stavby. Do 31.12.2017 byla pro
vzájemnou interakci ohlášení stavby a stavebního povolení v plném rozsahu
uplatňována základní zásada veřejného stavebního práva, podle které stavební úřady
přednostně využívají zjednodušující postupy (§ 4 StavZ). Tato zásada byla dále
rozvedena v § 108 odst. 3 StavZ, podle které stavební úřad podanou žádost o vydání
stavebního povolení u záměrů, které splňují limity § 104 StavZ, posuzoval jako ohlášení
stavby. Novelou stavebního zákona č. 225/2017 Sb. byla tato zásada zcela otočena
a podá-li tedy nově stavebník žádost o vydání stavebního povolení u záměru, pro který
postačí ohlášení, stavební úřad stejně provede stavební řízení. Tato novela má svoje
ratio v situacích, kdy záměr sice splňuje limity stanovené v § 104 StavZ, avšak
stavebník není schopen k ohlášení doložit některou z povinných příloh, nejčastěji
souhlasy dotčených sousedů. Za situace před uvedenou novelou podal uvědomělý
stavebník rovnou žádost o vydání stavebního povolení, neboť si byl nedostatku
povinných příloh vědom. Stavební úřad však podle § 108 odst. 3 StavZ stejně musel
stavebníkovu žádost posoudit jako ohlášení stavby a vzápětí konstatovat, že podané
„ohlášení stavba“ není úplné a podle § 107 odst. 1. StavZ znovu rozhodnout

191

Ne však zcela, neboť v případě přezkumu souhlasu s provedením ohlášeného stavebního záměru již
podle rozsudku Krajského soudu v Praze ze dne 22.10.2015, sp. zn. 48 A 27/2015, a zprávy veřejného
ochránce práv o šetření ze dne 12.5.2014, sp. zn. 4101/2013/VOP postupuje podle §§ 94 – 97 SŘ, jako by
se jednalo o správní rozhodnutí, a nikoli podle § 156 odst. 2 SŘ, který platí pro správní akty podle části
čtvrté SŘ.
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o provedení stavebního řízení. Jednalo se tak o zbytečné procesní zdržení, které bylo
novelou odstraněno.
Seznam ohlašovaných staveb podle § 104 StavZ doplňují též stavební záměry
podle některých zvláštních předpisů, jmenovitě např. vodních děl dle § 15a zák.
č. 254/2001 Sb, vodní zákon, nebo stavební úpravy podle § 16 odst. 4 zák. č. 13/1997
Sb., o pozemních komunikacích.
Obsahové náležitosti ohlášení, včetně rozsahu dokládaných dokladů a příloh,
jsou stanoveny v § 105 StavZ, a dále v prováděcích právních předpisech, kterými jsou
vyhlášky č. 499/2006 Sb. a č. 503/2006 Sb. Splní-li ohlášení všechny zákonné
požadavky, tedy především je-li přípustné a úplné, v souladu se závaznými stanovisky,
s územním rozhodnutím, vydá stavební úřad souhlas s provedením ohlášeného
stavebního záměru do 30 dnů od podání žádosti. Od účinnosti novely stavebního zákona
č. 350/2012 Sb. se však jedná pouze o pořádkovou lhůtu, přičemž její překročení nemá
žádné specifické procesní důsledky.192 Dříve přitom nevydání souhlasu s provedením
ohlášeného záměru mělo za určitých situací po uplynutí lhůty za následek tzv. tichý
souhlas, který představoval vydání správního aktu na základě fikce souhlasu.193
Naopak pokud by stavební úřad shledal, že podaná žádost nesplňuje podmínky
pro vydání souhlasu s provedením ohlášeného záměru, rozhodl by usnesením dle § 107
StavZ o provedení stavebního řízení. Do 31.12.2017 nebylo doplnění či oprava podané
žádosti zákonem přímo předpokládáno. Účinností novely stavebního zákona
č. 225/2017 Sb. však bylo ust. § 107 odst. 1 StavZ rozšířeno, když v současné době je
stavební úřad v souladu s principem dobré správy povinen pomoci stavebníkovi
případné nedostatky ohlášení odstranit, příp. ho k odstranění vyzvat. Nové znění tohoto
ustanovení přitom celkem nápadně vychází z obecného pravidla v § 45 odst. 2 SŘ.

2.4.3. Stavební řízení
Stavební řízení je příkladem tzv. zvláštního správního řízení, jehož cílem je
vydání rozhodnutí, které zakládá právo realizovat stavební činnost, vedoucí ke vzniku
192

Samozřejmě s výjimkou obecného postupu při nečinnosti správního orgánu dle § 80 SŘ, případně
žaloby proti nečinnosti posle SŘS.
193
PRŮCHA, P., GREGOROVÁ, J. a kol.: Stavební zákon. Praktický komentář. Praha : Leges, 2017, s.
449.
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stavby.194 Má se samo sebou, že stavební povolení nemůže být vydáno dříve, než
územní rozhodnutí (příp. jeho alternativy, samozřejmě za podmínky, že jej povolovaný
záměr vyžaduje). Územní rozhodování, povolování stavby a příp. kolaudační souhlas
tak představují typický příklad tzv. řetězení správních aktů, kdy vydání aktu
předcházejícího má z hlediska aktu navazujícího charakter předběžné otázky.
Cílem stavebního řízení je vydání stavebního povolení, které zakládá veřejné
subjektivní právo stavebníka provést stavbu. Vedle samotného práva provést stavbu
obsahuje dále v prvé řadě podmínky pro její provedení a pro její užívání.
Prostřednictvím těch je stavební úřad způsobilý zajistit ochranu veřejných zájmů podle
stavebního zákona, i podle zvláštních právních předpisů.
Stavební povolení se vyžaduje u staveb všeho druhu bez zřetele na jejich
stavebně technické provedení, účel a dobu trvání, s výjimkou záměrů ve volném režimu
(§103 StavZ), záměrů, pro které stačí ohlášení (§ 104 StavZ a záměry podle některých
zvláštních právních předpisů). Další výjimku představují situace, kdy je stavební řízení
nahrazeno jinými postupy, např. společným územním a stavebním řízením, nebo
vydáním veřejnoprávní smlouvy nahrazující současné územní a stavební povolení.
Stavební řízení je zahajováno výlučně za žádost; v žádném případě není
přípustné zahájení z moci úřední.195 Obsahové náležitosti žádosti jsou stanoveny jednak
v § 110 StavZ, dále v prováděcích vyhláškách č. 503/2013 Sb. a 499/2006 Sb, ale také
v §§ 37 a 45 SŘ. Podle toho je žadatel například povinen označit jemu známé účastníky
řízení. Nutno ovšem říct, že odpovědnost za správné vymezení okruhu účastníků stejně
v konečném důsledku nenese sám žadatel, nýbrž stavební úřad.196
Ve vztahu k první části této práce je podstatné, že stavebník od 1.1.2018 již není
povinen k žádosti přikládat doklady prokazující vlastnické právo nebo jiné právo
provést stavbu. Žadatel nově dokládá pouze souhlas vlastníka pozemku nebo stavby
podle § 184a, a to jedině v případě, že sám není vlastníkem pozemku nebo stavby,
případně není-li oprávněn ze služebnosti nebo z práva stavby (což jsou informace
194

PRŮCHA, P., GREGOROVÁ, J. a kol.: Stavební zákon. Praktický komentář. Praha : Leges, 2017, s.
461.
195
Podle § 107 odst. 1 StavZ sice může stavební úřad rozhodnout o provedení stavebního řízení, ovšem
nejedná se o úkon, kterým by se zahajovalo řízení, neboť za zahajovací úkon je v takovém případě
považováno ohlášení (§ 107 odst. 2 StavZ).
196
Rozsudek Nejvyššího správního soudu ze dne 17.2.2011, sp. zn. 5 As 24/2010.
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veřejně dostupné z katastru nemovitostí, pročež není důvod je stavebnímu úřadu
předkládat).
Konečně velký prostor je v rámci příloh k žádosti o vydání stavebního povolení
věnován projektové dokumentaci. Její postavení je v rámci žádosti dokonce tak
významné, že její nedoložení či její vady jsou zvláštním důvodem pro zastavení
stavebního řízení.
Trpí-li podaná žádost o stavební povolení vadami, které nejsou zásadního
charakteru, použije se pro jejich odstranění ust. § 111 odst. 3 StavZ a stavební úřad
řízení přeruší a vyzve žadatele k jejich odstranění (podobně jako v případě vadného
ohlášení stavby po novele č. 225/2017 Sb.).
Ve stavebním řízení se neřeší věci, o kterých bylo pravomocně rozhodnuto
v územním rozhodnutí (příp. jeho alternativách). Obecné parametry stavebního záměru,
kterými jsou umístění stavby, její rozměry a tvar, odstupové vzdálenosti, dopravní
obslužnost, účel, ke kterému má stavba sloužit, ale také třeba soulad záměru s územně
plánovací dokumentací197, jsou již v době vedení stavebního řízení již vyřešeny. Tomu
však odpovídá i okruh účastníků řízení, který je užší než v případě územního řízení.198
Vzhledem k tomu, že vymezení účastníků stavebního řízení považuji za otázku
mimořádného významu, dovolím si této problematice dále věnovat zvláštní prostor.

2.4.4. Účastníci stavebního řízení
V dalším výkladu se budu často odkazovat na doslovné znění ustanovení § 109
StavZ, a proto jej pro lepší názornost uvedu celý, a to ve znění účinném od 1.1.2018:
Účastníkem stavebního řízení je:
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,
197

Rozsudek Nejvyššího správního soudu ze dne 28.7.2010, sp. zn. 5 As 77/2009.
Například vlastník pozemku je účastníkem jen tehdy, mohou-li být jeho práva prováděním stavby
přímo dotčena. Taktéž zatímco účastníky územního řízení jsou osoby, které mají k pozemku „jiná věcná
práva“, § 109 StavZ mluví pro stavební řízení pouze o „právu odpovídajícímu věcnému břemeni“.
198
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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 nebo stavbě na něm právo odpovídající věcnému
břemenu, může-li být toto právo prováděním stavby přímo dotčeno.
Hlavním účastníkem stavebního řízení je stavebník199 (§ 109 písm. a) StavZ ve
spojení s § 27 odst. 1 SŘ), a případně vlastník stavby, na níž má být provedena změna,
není-li stavebníkem (§ 109 písm. b) StavZ). Jejich privilegované postavení v řízení
spočívá např. v tom, že stavební povolení nemůže nabýt právní moci, pokud jim nebylo
oznámeno, nebo v právu, aby jim bylo v rámci řízení s velkým počtem účastníků podle
§ 144 SŘ doručováno jednotlivě, a nikoli veřejnou vyhláškou.
Vedlejšími účastníky (§ 27 odst. 2 a 3 SŘ) jsou pak všechny zbývající subjekty,
uvedené v § 109 písm. b) – f) StavZ, tedy včetně vlastníka pozemku, na němž má být
záměr realizován. Vzhledem k tomu, že je tento výčet taxativní, tak není účastenství
žádných dalších osob přípustné (zejm. se jedná o společenství vlastníků jednotek
a nájemce, kteří se účastnictví ve stavebním řízení někdy chybně domáhají).
Pro účastenství dle § 109 písm. e) – f) StavZ je rozhodující existence určitého
práva k „sousednímu pozemku nebo stavbě“.
Vyvstává přitom otázka, kterou jsme řešili již v kapitole věnující se účastenství
v územním řízení, tedy zdali je pod pojem „sousední“ možné zařadit též takové
pozemky, které nemají společnou hranici s pozemkem, na kterém má být prováděn
stavební záměr. Řešení tohoto výkladového problému je přitom takřka totožné jako
v případě územního řízení. Jinými slovy mluví-li stavební zákon o vlastnících
sousedních pozemků, pak má na mysli jak sousedy mezující, tak nemezující.
Účastenství všech vlastníků dotčených pozemků, tedy těch tzv. mezujících
i nemezujících, závisí na tom, zdali jejich vlastnické právo může být prováděním stavby
199

Stavebník je podle § 2 odst. 2. písm. c) 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.
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přímo dotčeno.200 Dotčení vlastníků pozemku či stavby na něm, který má společnou
hranici s pozemkem, na kterém má být postaven stavební záměr, přitom stavební úřady
obvykle dovozují.
Spojujícím prvkem pro účastenství dle § 109 písm. c) – f) StavZ je „přímé
dotčení prováděním stavby“. K tomu se váží hned dva praktické problémy.
Tím prvním je otázka „dotčení“ nemezujících sousedů v kontextu účastenství ve
stavebním řízení. Zde již bohužel nedocházíme k tak jednoznačným závěrům, jako
v předchozí otázce prosté obecné přípustnosti účastenství nemezujících sousedů.
Zatímco dřívější judikatura spíše tíhla k co nejširšímu okruhu účastníků ve stavebním
řízení,201 novější soudní rozhodnutí spíše vyznívají tím způsobem, že by dotčení
sousedního vlastníka mělo vznikat v důsledku vlivů, které se posuzují přímo ve
stavebním řízení.202 Spočívá-li tedy dotčení nemezujících sousedů v okolnostech, které
nejsou předmětem rozhodování ve stavebním řízení (a náleží tedy zejména do řízení
územního), není podle novějších rozhodnutí soudů důvod k tomu, aby se tito nemezující
sousedé stavebního řízení vůbec účastnili, neboť jejich dotčení stavebním záměrem
nesouvisí se stavebním řízením. Jak vyplývá z důvodové zprávy k novele č. 350/2012
Sb., posledně jmenovaný výklad též nejvíce odpovídá záměru zákonodárce.
Další problematickou otázku účastenství ve stavebním řízení přinesla novela
stavebního zákona č. 350/2012 Sb. Touto novelou totiž došlo ke změně znění ust. § 109
písm. d) – f). Zatímco podle původního znění mělo být právo těchto účastníků dotčeno
navrhovanou stavbou, od 1.1.2013 musí být právo dotčeno prováděním stavby. Tato
změna je na několika místech203 vykládána tak, že pro účastenství ve stavebním řízení je
rozhodné dotčení pouze samotným prováděním stavby (hlukem, prašností apod.), nikoli
však její následnou existencí. Prvně jmenovaný výklad se dle mého názoru zdá být
přinejmenším poněkud restriktivní, a to především v kontextu § 114 StavZ, který
vymezuje, z jakých důvodů jsou účastníci stavebního řízení oprávněni podávat námitky.
Tyto důvody přitom často nesouvisí s prováděním stavby jakožto činností. Je proto
zvláštní, aby na jedné straně nebyli někteří sousedé účastníky řízení proto, že jejich
200

Nález Ústavního soudu ze dne 7.4.2005, sp. zn. III. ÚS 609/04.
Rozsudek Nejvyššího správního soudu ze dne 12.4.2012, sp. zn. 9 As 78/2011.
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Rozsudek Krajského soudu v Hradci Králové ze dne 3.12.3013, sp. zn. 30 A 67/2014.
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přímé dotčení je založeno až existencí stavby (nikoli její provádění), a na druhé straně
mohli jiní účastníci podávat proti okolnostem spočívajícím v existenci stavby podávat
námitky.
Co se účasti veřejnosti ve stavebním řízení týče, pak je třeba si uvědomit, že na
rozdíl od územního řízení nemají osoby, které nejsou účastníky řízení, možnost podávat
v řízení připomínky, ani jakákoli jiná podání. Jediným subjektem, který až do
31.12.2017 byl oprávněn vstupovat do stavebního řízení mimo okruh jeho účastníků,
bylo občanské sdružení podle § 70 OPK. Novelou stavebního zákona č. 225/2017 Sb.
však bylo jejich účastenství vyloučeno.
Samotní účastníci stavebního řízení uplatňují svá práva formou námitek dle §
114 StavZ. Pro podání námitek platí koncentrační zásada § 112 StavZ, tedy že námitky
je možné podávat nejpozději při ústním jednání, případně ve lhůtě, kterou stavební úřad
určí podle § 112 odst. 2 StavZ.

2.4.5. Veřejnoprávní smlouva nahrazující stavební povolení
Poněkud stranou od předcházejících tří institutů, umožňujících realizovat
provedení stavebního záměru, stojí subordinační veřejnoprávní smlouva podle § 116
StavZ, ve spojení s §§ 159 – 170 SŘ. Smluvními stranami této smlouvy je stavební úřad
a osoba, která by jinak musela žádat o stavební povolení, případně již o vydání
stavebního povolení požádala, avšak před vydáním stavebního povolení se rozhodla
navrhnout stavebnímu úřadu uzavření veřejnoprávní smlouvy (v souladu s § 161 odst. 2
SŘ).
Ohledně procesu uzavírání veřejnoprávní smlouvy nahrazující stavební povolení
platí podobné principy, jako v případě veřejnoprávní smlouvy nahrazující územní
rozhodnutí. Zejména tak odlišujeme její platnost, která nastává uzavřením smlouvy,
a účinnost, ke které je nezbytné získat souhlasy všech osob, které by jinak byli
účastníky řízení.
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2.4.6. Certifikát autorizovaného inspektora
Smyslem zavedení institutu autorizovaného inspektora do stavebního zákona byla
snaha přesunout některé činnosti, prováděné v rámci stavebního řízení, ze stavebního
úřadu na soukromou osobu, která není správním orgánem.204 Své využití nachází
především u nesporných stavebních řízeních, neboť povinnou přílohu k oznámení
stavebnímu úřadu s certifikátem autorizovaného inspektora tvoří souhlasy osob, které
by jinak byly účastníky řízení podle § 109 StavZ.
V souladu s § 117 StavZ dochází při činnosti autorizovaného inspektora k tomu, že
tento na základě soukromoprávní smlouvy se stavebníkem posoudí předloženou
projektovou dokumentaci a vydá o tom certifikát. Splní-li stavebník všechny zákonné
podmínky a nejsou-li proti oznámení stavebníka ve lhůtě 30 dnů vzneseny námitky,
případně byli-li tyto námitky zamítnuty, vznikne stavebníkovi na základě certifikátu
autorizovaného inspektora právo provést stavbu.

204

Usnesení zvláštního senátu podle zák. č. 121/2002 Sb., ze dne 6.9.2012, sp. zn Konf. 25/2012.
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Závěr
Jak jsem předestřel již v úvodu, hlavním cílem této práce bylo provést
zevrubnou analýzu českých právních předpisů, jakož i aktuálních výkladových
a judikatorních problémů, se kterými se může stavebník na cestě k realizaci stavby
nejčastěji setkat. Perspektiva stavebníka byla přitom zvolena zcela záměrně, a to
s ohledem na nevyváženost jeho faktického postavení oproti orgánu veřejné moci.
Ponechávám přitom stranou skutečnost, že orgány veřejné moci jsou již z principu
nadány silnějším procesním postavením. Problematicky vnímám spíše výraznou
informační dispoporcionalitu, která je obzvláště výrazná u stavebníků, kteří se
výstavbou nezabývají na profesionální úrovni.
Jak se ukázalo v průběhu této práce, problematika stavebního práva je značně
rozsáhlá, a to i přes to, že jsem rozsah svého bádání výrazným způsobem omezil. Je až
s podivem, kolik praktických a výkladových problémů se zmíněnou problematikou
souvisí, a to i přes to, že právní vztahy plynoucí ze snahy o realizaci stavby představují
jedny z nejčastějších životních situací, s jakými se lze v rámci práva jako celku setkat.
Prvním právním problémem, na který v rámci své práce upozorňuji, je absence
soukromoprávní definice pozemku a z toho vyplývající nekompatibilitu některých
ustanovení občanského zákoníku s veřejnoprávními předpisy, zejména s katastrálním
a vodním zákonem. S ohledem na specialitu veřejnoprávních předpisů dopadá absence
soukromoprávní definice pozemku spíše do oblasti výkladu jiných norem.
Ohledně práva stavby spatřuji hned několik relativně slabých míst. Tím prvním
je již samotný charakter práva stavby jakožto nemovité věci, kdy stavba, která je jeho
součástí, nepředstavuje samostatnou věc. Ačkoli ale není věcí, je tato stavba
samostatným předmětem velké řady právních dispozic, nezávislých na právu stavby.
V oblasti úvah de lege ferenda v oblasti práva stavby navrhuji řešení pro případ,
kdy strany ujednají právo stavby v době trvání přesahující 99 let. Současné řešení
spočívající v neplatnosti takové smlouvy nepovažuji optimální a domnívám se, že by
dané problematice lépe seděla úprava obdobná nájmu na dobu určitou. Právo stavba
sjednané na dobu přesahující 99 let by tak nově trvalo právě zákonných 99 let.
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Problematika neoprávněné stavby je výkladovými problémy přímo přesycena.
Z ryze praktických důvodů jsem se však v rámci této práce zabýval pouze dvěma z nich,
když chronologicky první byla otázka aplikace § 1084 OZ na movité stavby postavené
na cizím pozemku. Pokud by toto ustanovení totiž na neoprávněné movité stavby
aplikovatelné bylo, připadla by tato drobná stavební díla ex lege vlastníkovi pozemku
bez ohledu na to, že nejsou způsobilá stát se součástí pozemku a je možné je z pozemku
poměrně jednoduše odstranit. Druhé přípustné řešení je potom posoudit movitou stavbu
na cizím pozemku jako neoprávněný zásah do vlastnického práva k pozemku, proti
kterému je přípustná procesní obrana negatorní žalobou. V této otázce zastávám přístup
co nejmenší benevolence vůči narušiteli cizího vlastnického práva, když právě první
z nastíněných metod dle mého více favorizuje vlastníka zasaženého pozemku.
Mezi potenciálně nejpalčivější problémy úpravy neoprávněné stavby dle
občanského zákoníku jednoznačně řadím laxní legislativní řešení náhrady nepoctivému
stavebníkovi. Ustanovení § 1084 odst. 2 OZ, podle kterého má nepoctivý stavebník
stejná práva, jako nepřikázaný jednatel, považuji za zbytečně matoucí, což dokládám
tím, že i odborná literatura dochází v této otázce k absurdním závěrům. Navrhuji tedy
v této věci výklad vlastní, který by však nebyl potřeba, pokud by zákonodárce v § 1084
odst. 2 OZ nepoužil normu odkazující.
Abych nezůstal pouze u kritiky, v oblasti veřejného stavebního práva jsem
jednoznačně pozitivně hodnotil trend, který spočívá v deregulaci územního a stavebního
řízení, tedy v rozšiřování množství stavebních záměrů, které nevyžadují úplnou,
případně vůbec žádnou formu správního rozhodování. To samé se však již nedá říct
o legislativní technice stavebního zákona jako takové, když tento je dle mého názoru
mnohdy zbytečně složitý, s nejasnými vzájemnými vazbami mezi normami a především
tíhne ke kauzálnosti, na což jsem v rámci této práce na několika místech upozornil.
Mezi problémy legislativního rázu upozorňuji též na nedostatky správní aplikace
stavebního zákona, a to jmenovitě v otázce posuzování záměru stavebními úřady. Ty se
totiž vlivem relativně vysokých nároků, které jsou na ně právními předpisy, judikaturou
a dalšími mimoprávními vlivy kladeny, mohou dopouštět v rámci správního
rozhodování podstatných formálních i faktických chyb.
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Navzdory velkému množství kritiky, kterou ve své práci prezentuji, si
samozřejmě uvědomuji, že nacházet rovnováhu mezi protichůdnými zájmy není snadný
úkol. Především ve veřejném stavebním právu si pravidelně konkurují zájmy
hospodářské, sociální, kulturní, politické a environmentální se zájmy soukromými. Tato
skutečnost tedy neklade vysoké nároky pouze na zákonodárce, ale též na systém
správního soudnictví a v prvé řadě na kvalitu personálního obsazení (především)
stavebních úřadů. Úkol je to nesnadný, avšak domnívám se, že česká právní úprava
stavebního práva se sice vyvíjí pomalu, ale vesměs správným směrem, a tak doufejme
časem dosáhne stavu, který nebude stát v cestě veřejným, ani soukromým zájmům.
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Použité zkratky
KatV

Vyhláška č. 357/2013 S., o katastru nemovitostí (katastrální vyhláška)

KatZ

Zákon č. 256/2013 Sb., o katastru nemovitostí

LZPS

Usnesení předsednictva ČNR č. 2/1993 Sb., o vyhlášení Listiny
základních práv a svobod

OPK

Zákon č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny

OPVÚ

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

OSŘ

Zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád

OTP

Vyhláška č. 268/2009 Sb., o technických požadavcích na stavby

OZ

Zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník

OZ 1964

Zákon č. 40/1964 Sb., občanský zákoník

SŘ

Zákon č. 500/2004 Sb., správní řád

SŘS

Zákon č. 150/2002 Sb., soudní řád správní

StavZ

Zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavební řádu (stavební
zákon)

StavZ 1976

Zákon č. 50/1976 Sb., o územním plánování a stavební řádu (stavební
zákon)

VyvlZ

Zákon č. 184/2006 Sb., o odnětí nebo omezení vlastnického práva
k pozemku nebo ke stavbě (zákon o vyvlastnění)

ZPK

Zákon č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny
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Příloha č. 1
Žádost o povolení výjimky z technických požadavků na stavbu (OTP) nebo z obecných
požadavků na využívání území (OPVÚ)

Magistrát města Sedmikráskova, stavební odbor, Myšpulínova 23, 500 00 Sedmikráskov,
tel. 123 456 789, email: stavebniurad@sedmikraskov.cz

Věc: ŽÁDOST O POVOLENÍ VÝJIMKY Z OTP / OPVÚ
1. ŽADATEL
Jméno a příjmení (název), datum narození (IČO), adresa (sídlo):
.........................................................................................................................................
.........................................................................................................................................
kontaktní telefon:
2. NÁZEV STAVBY, KE KTERÉ MÁ BÝT VÝJIMKA UPLATNĚNA (nástavby,
přístavby, stavební úpravy)
.........................................................................................................................................
.........................................................................................................................................
3. ÚDAJE O STAVBĚ:
Obec: .......................................................katastrální území: .........................................
parcelní číslo stavebního pozemku dle katastru nemovitostí: .......................................
kultura pozemku: ..........................................................................................................
č.p. objektu: ................................... ulice (místní část): ...............................................
případné další údaje:
4. POPIS požadované výjimky s uvedením ust. § vyhlášky, ze které má být
výjimka povolena:

5. NÁVRH ODŮVODNĚNÍ VÝJIMKY:

113

6. SEZNAM A ADRESY ÚČASTNÍKŮ ŘÍZENÍ O POVOLENÍ VÝJIMKY
Jméno, příjmení, adresa:
.............................................................................................................................................
.............................................................................................................................................

V …………………………. dne ……………………….

..........................................................................................................
Podpis (razítko) žadatele (žadatelů)

Přílohy: Vyjádření správních orgánů, které hájí zájmy chráněné podle zvláštních
předpisů, jichž se odchylné řešení dotýká, pokud byla získána před podáním žádosti.
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Příloha č. 2
Žádost o poskytnutí územně plánovací informace
Magistrát města Sedmikráskova, stavební odbor, Myšpulínova 23, 500 00 Sedmikráskov,
tel. 123 456 789, email: stavebniurad@sedmikraskov.cz

Věc:

ŽÁDOST O ÚZEMNĚ PLÁNOVACÍ INFORMACI

o podmínkách využívání území a změn jeho využití
podle ustanovení § 21 odst. 1 písm. a), odst. 2 až 4 zákona č. 183/2006 Sb., o územním
plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů a § 2
vyhlášky č. 503/2006 Sb., o podrobnější úpravě územního rozhodování, územního
opatření a stavebního řádu, ve znění pozdějších předpisů.
I.

Žadatel
fyzická osoba
fyzická osoba podnikající
právnická osoba

PRVNÍ DEVELOPERSKÁ, s.r.o., IČO: 101 22 303
se sídlem ……………………………………………..,
zastoupena …………………., jednatelem společnosti
telefon: +420 777888999
Žadatel jedná:
samostatně
je zastoupen: jméno, příjmení / název nebo obchodní firma, zástupce; místo
trvalého pobytu / adresa
sídla (popř. jiná adresa pro doručování):
II.

Pozemky dotčené záměrem
obec

Sedmikráskov
Sedmikráskov
Sedmikráskov
Sedmikráskov
Sedmikráskov
Sedmikráskov
III.

katastrální území

parcelní č. pozemku

Kulíkov

1050/8

Kulíkov

1050/11

Kulíkov

1050/13

Kulíkov

1050/16

Kulíkov

846

Kulíkov

893/1

Údaje o současném stavu využívání pozemků a stavbách na nich
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Všechny výše uvedené pozemky jsou využívány jako zemědělská půda a nejsou nám
známy žádné stavby na nich postavené, s výjimkou vedení elektrické sítě.
IV.

Údaje o záměru na změnu v území

Druh a účel požadovaného záměru
Rozdělení a napojení výše uvedených pozemků na dopravní a technickou infrastrukturu
za účelem jejich pozdějšího zastavění v souladu s platným územním plánem.
Žádost žadatele je podána za účelem obdržení informací a obecných podmínek ohledně
možné budoucí výstavby v lokalitách označených dle územního plánu města Jičína jako
24-BR a 116-SV.
Popis požadovaného záměru
V případě pozemku parc. č. 1050/11 a části pozemků parc. č. 1050/8, 1050/13 a
1050/16, vše v kat. území Kulíkov, spadajících dle územního plánu do ploch bydlení
rodinného (24-BR), se jedná o záměr výstavby rodinných domů a souvisejících staveb.
V případě zbylé části pozemků parc. č. 1050/8, 1050/13 a 1050/16, vše v kat. území
Kulíkov, spadajících dle územního plánu do ploch výroby a skladování (116-SV), se
jedná o záměr výstavby obchodních, skladových a obdobných areálů a objektů.
Základní rozměry a kapacita záměru
Záměr žadatele směřuje k tomu, aby rozměry a kapacita jednotlivých budoucích
stavebních pozemků a na nich budovaných staveb odpovídaly v oblasti označené jako
24-BR standardním parametrům výstavby samostatných rodinných domů, případně
dvojdomů či řadové výstavby, a to za splnění stavebních předpisů, v rámci limitů
územního plánování a v souvislosti s plochou okolních pozemků a dopravní
infrastrukturou.
V oblasti označené jako 116-SV poté záměr žadatele sleduje vybudování jednoho, či
více výrobních a skladovacích areálů.
Případné požadavky na připojení na veřejnou
infrastrukturu

dopravní

a technickou

Záměr vyžaduje připojení na dopravní i technickou infrastrukturu.
V .................................. dne ......................
……………………………………
podpis žadatele
Přílohy k žádosti:
-

Celková situace v měřítku katastrální mapy s vyznačením požadovaného
záměru a vazeb na okolí.
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Příloha č. 3
Sdělení o dělení nebo scelování pozemku
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Příloha č. 4
Územní rozhodnutí o umístění stavby
Městský úřad Nová Paka
stavební odbor
Dukelské nám. 39, 509 24 Nová Paka, tel. 493 760 111, fax 493 760 120
Č.j.: MUNP/2017/16364/SÚ/ZP
Spis: 2017/13733/SÚ/ZP

ROZHODNUTÍ
Stavební úřad Městského úřadu v Nové Pace, jako stavební úřad příslušný podle § 13 odst. 1,
písm. c) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve
znění pozdějších předpisů (dále jen "stavební zákon"), v územním řízení posoudil podle § 84 až
91 stavebního zákona žádost o vydání rozhodnutí o umístění stavby (dále jen "rozhodnutí o
umístění stavby"), kterou dne 18.09.2017 podalo
Město Nová Paka, IČ 00271888, Dukelské náměstí 39, 509 01 Nová Paka
(dále jen "žadatel"), a na základě tohoto posouzení dne 10.11.2017 rozhodl takto:
Umístění stavby:
rodinný dům, jímka, přípojky, zpevněné plochy, oplocení 231/11 Ouběnice
Ouběnice
(dále jen "stavba") na pozemku st. p. 50 (orná půda), v katastrálním území Kumburský Újezd se
podle § 79 a 92 stavebního zákona a § 9 vyhlášky č. 503/2006 Sb., o podrobnější úpravě
územního řízení, veřejnoprávní smlouvy a územního opatření ve znění vyhlášky č. 63/2013 Sb.

povoluje.
Stavba obsahuje:










zděný, nepodsklepený, přízemní rodinný dům o zastavěné ploše 130 m2 s max. rozměry
12,25 m x 12,25 m2 se sedlovou střechou s taškovou krytinou a hřebenem ve výšce 5,5 m
nad terénem
typová jímka SL- 160 - 13 m3
vodovodní přípojka na studnu
kanalizační přípojka
kabelová přípojka NN
dešťová kanalizace s vsakovacím systémem RONN - DRAIN
zpevněné plochy a stání pro vozidlo
oplocení - drátěným pletivem na ocelových sloupcích 200 cm vysoký
- z KB bloků s podezdívkou a dřevěnou výplní 200 cm vysoký
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Podmínky pro umístění stavby:
1. Stavba bude umístěna na pozemku parc. č. 231/11 v katastrálním území Ouběnice u
Dobříše tak, že rodinný dům bude umístěn 3 m – 4,1 m od hranice s pozemkem č. parc.
231/12 a 3,5 m – 4,6 m od hranice s pozemkem č. parc. 231/1 měřeno vždy
v prodloužení stěny rodinného domu. Jímka bude umístěna 2,5 m směrem na jih od
rodinného domu 3,7 m od prodloužení západní stěny rodinného domu směrem na
východ. Zpevněné stání bude umístěno 2,5 m od hranice s pozemkem č. parc. 231/1 a
2,5 m od hranice s pozemkem č. parc. 231/19 vše v k.ú. Ouběnice u Dobříše v souladu
se situací, která obsahuje výkres současného stavu území se zakreslením stavebního
pozemku, požadovaným umístěním stavby, s vyznačením vazeb a vlivů na okolí,
zejména vzdáleností od hranic pozemku a sousedních staveb.
2. Před zahájením zemních prací je nutno, aby stavebník vytyčil podzemní zařízení
nacházející se v prostoru staveniště a v případě jejich existence dbal na to, aby nedošlo k
jejich porušení nebo snížení funkčnosti. To se týká hlavně melioračního systému na
pozemku.
3. Budou plně respektovány podmínky souhlasu s odnětím půdy ze ZPF vydaným dne
5.3.2007 č.j. MDOB 2207/2007 podle §9 odst.6 zák. č. 334/1992 Sb., který je závaznou
součástí tohoto rozhodnutí.

Odůvodnění:
Dne 18.9.2017 podal žadatel žádost o vydání rozhodnutí o umístění stavby. Tímto dnem bylo
v souladu s ustanovení § 44 odst. 1 správního řádu zahájeno územní řízení.
Stavební úřad stanovil okruh účastníků územního řízení takto:
podle § 85 odst. 1, písm. a) a b) stavebního zákona
Město Nová Paka, Dukelské náměstí č.p. 39, 509 01 Nová Paka
podle § 85 odst. 2, písm. a) stavebního zákona
Jarmil Bukovský, Kumburský Újezd č.p. 10, 509 01 Nová Paka
Jana Bukovská, Kumburský Újezd č.p. 10, 509 01 Nová Paka
Ředitelství silnic a dálnic ČR,
ČEZ Distribuce, a. s., Děčín IV-Podmokly, Teplická 874/8, 40502 Děčín 2,
podle ustanovení § 85 odst. 2 písm. b) stavebního zákona v souladu s ustanovením § 86 odst. 6
stavebního zákona:
Osoby s vlastnickými nebo jinými věcnými právy k sousedním pozemkům:
501, 513, 514, 515, 516 v katastrálním území Kumburský Újezd
Osoby s vlastnickými nebo jinými věcnými právy k sousedním stavbám:
Nová Paka, Kumburský Újezd č.p. 16, č.p. 24, č.p. 31, č.p. 34, č.p. 46, č.p.
Žádný zvláštní předpis nepřiznává postavení účastníka řízení žádným dalším osobám.
Stanoviska sdělili:
- Městský úřad Nová Paka, odbor životního prostředí
- Hasičský záchranný sbor Královéhradeckého kraje
- ČEZ Distribuce a.s.
- Česká telekomunikační infrastruktura a.s
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Stavební úřad zajistil vzájemný soulad předložených závazných stanovisek dotčených orgánů
vyžadovaných zvláštními předpisy a zahrnul je do podmínek rozhodnutí.
Stavební úřad rozhodl, jak je uvedeno ve výroku rozhodnutí, za použití ustanovení právních
předpisů ve výroku uvedených.

Vypořádání s návrhy a námitkami účastníků:
Návrhy a námitky, kterým bylo vyhověno částečně:
Ladislav Čermák námitka dne 25.9.2017 č.j. 41859/2017
1. Stavba rodinného domu na par. č. 231/11 je na pozemku kde se nachází síť melioračních
kanálů a konkrétně na tomto pozemku se nachází studna, kde dochází ke spojení
jednotlivých melioračních kanálů (již dříve bylo uváděno při původním jednání o samotné
výstavbě předkladatel Miloslav Hlinovský. Upozorňuji, že opakovaně dochází k
narušování melioračních staveb
2. Jímka by měla brát ohled meliorační stavby a při jejím vybudování by neměli být dotčeny.
Upozorňuji na nebezpečí případného přepadu ze samotné jímky do melioračních odvodů.
3. Byl jsi přece vyvolený. Ty jsi měl Sithy zničit, ne se k nim přidat! Přinést rovnováhu síle,
ne ji svrhnout do temnoty! Byl jsi jako můj bratr! Miloval jsem tě.
4. Na pozemku 231/11 by neměla být prováděna výstavba z důvodů výškové nemožnosti
napojení kanalizačních přípojek a dalších přípojek. Nesouhlasím s tím, aby byly přípojky a
to současné, nebo i budoucí, vedeny přes naše pozemky 231/1 a případně další. Speciální
technické řešení tohoto napojení (např. aktivní přečerpávání) a náklady s tím spojené by
měl zcela hradit „žadatel", nebo původní vlastník pozemků Miloslav Hlinovský a nikoli
obec.
5. V současně upozorňuji na úbytek vody v naší kopané studni, před vybudováním vrtané
studny (požaduji aby toto bylo uvedeno v zápisu) hladina dle stávající dokumentace změn pro případné budoucí soudní, či jiné řešení.
K tomu stavební úřad uvádí, že připomínky Ladislava Čermáka jsou brány jako námitky řízení.
Bodům námitek č. 1 – 3 bylo vyhověno podmínkou tohoto rozhodnutí č. 2 tím, že musí zůstat
zachována funkčnost meliorační soustavy. Dle sdělení pana Hlinovského se nedochovala
dokumentace k melioracím v daném území a meliorační zařízení je v současné době ve
vlastnictví majitelů pozemků, v kterých je umístěno. Vlastníci těchto pozemků mají také
povinnost v případě jeho poškození uvedené meliorační zařízení opravit nebo upravit, aby
nebyla narušena jeho funkčnost. Navíc je to i v jejich zájmu, protože v případě poškození např.
páteřního řadu by došlo k zamokřování pozemku v místě poškození. Dle projektu předloženého
k řízení nebude mít jímka žádný přepad. Rovněž dešťová kanalizace má být svedena do
vsakovacího systému RONN DRAIN typu KE -150. Přepad z jímky ani zaústění dešťové
kanalizace do melioračního systému by nebylo možno v žádném případě povolit.
Námitky uvedené v bodech 4 - 5 byly zamítnuty, protože nesouvisejí s předmětem řízení. Na
pozemku č. parc. 231/1 nebudou tímto rozhodnutím umísťovány žádné přípojky a ani není
řešeno žádné přečerpání. Také studny u uvedeného rodinného domu se uvedené řízení netýká,
protože ta byla povolována v jiných řízeních a je na ni vydáno platné stavební povolení. Řízení
se týká pouze přípojky rodinného domu na studnu, na jímku a ty v žádném případě nebudou mít
vliv na vydatnost studny rodiny Čermákových. Stavební úřad neřeší užívání nebo obdělávání
zemědělských pozemků, ať už je intenzivní nebo normální. Nepřísluší mu ani rozhodovat o
pastvě skotu na pozemcích, v případě, že nevyžaduje žádnou stavbu. Totéž platí i pro užívání
pyrotechniky či zapalování otevřeného ohně na pozemcích. V těchto případech jde o vzájemnou
ohleduplnost a snahu o udržení dobrých sousedských vztahů a ty si nejde vynucovat.
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Vyhodnocení připomínek veřejnosti:
Nebyly uplatněny připomínky veřejnosti.
Vypořádání s vyjádřeními účastníků k podkladům rozhodnutí:
Účastníci se k podkladům rozhodnutí nevyjádřili.
Stavební úřad rozhodl, jak je uvedeno ve výroku rozhodnutí, za použití ustanovení právních
předpisů ve výroku uvedených.

Poučení účastníků
Proti tomuto rozhodnutí se lze odvolat do 15 dnů ode dne jeho oznámení k odboru územního
plánování a stavebního řádu Krajského úřadu Královéhradeckého kraje podáním u zdejšího
správního orgánu. Lhůta pro podání odvolání se počítá ode dne následujícího po doručení
písemného vyhotovení rozhodnutí, nejpozději však po uplynutí desátého dne ode dne, kdy bylo
nedoručené a uložené rozhodnutí připraveno k vyzvednutí.

Zdeněk Perun
pověřený vedením stavebního odboru

Poplatek
Správní poplatek podle zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích se nevyměřuje.
Toto oznámení musí být vyvěšeno po dobu 15 dnů. Poslední den této lhůty je dnem
doručení.
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Abstrakt
Práce se zabývá různými aspekty stavebního práva soukromého a veřejného
z pohledu stavebníka, se zvláštním důrazem na problematické body současné právní
úpravy a rozhodovací praxe soudů a stavebních úřadů. Jak již název napovídá, práce je
rozdělena do dvou částí, které obsahově kopírují problematiku soukromoprávního
oprávnění a veřejnoprávního povolení stavět. Nejprve je v rámci první části práce
provedena komparace pojmů pozemku a stavby v rámci různých právních předpisů,
když tyto dva pojmy představují normativní základ pro danou problematiku. Následně
jsou rozebírány nejčastější soukromoprávní tituly, opravňující ke zřízení stavby na
pozemku, společně s instituty vydržení a problematikou neoprávněné stavby, které se
těchto titulů velmi úzce týkají.
Jádro této práce pak tvoří část druhá, zabývající se územním plánováním,
umisťováním staveb a povolováním staveb. Tyto dílčí problémy jsou rozebírány
v časovém sledu tak, jak na sebe z pohledu stavebníka přirozeně navazují. Zatímco ale
územní plánování a povolování staveb jsou nastíněny spíše v hrubých obrysech,
umisťování staveb je věnován hlubší rozbor. Toto rozdělení má své opodstatnění, neboť
jednak z hlediska procesního má umisťování staveb největší význam, a dále má také
úzkou vazbu na soukromoprávní tituly, rozebírané v první části práce.
Vzhledem k rozsahu veřejnoprávní problematiky povolení stavět, která pokrývá
prakticky celý stavební zákon, je v práci sledována linie hlavních řízení a alternativní
procesní postupy jsou ponechány stranou. Tato práce jako celek tedy sleduje různá
stádia právního postavení stavebníka na cestě za realizací stavebního záměru, poukazuje
na vybrané právní problémy, nabízí na ně různé výkladové náhledy a pokouší se v rámci
možností též přinášet řešení de lege ferenda.
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Abstract
This diploma thesis is focused on legal aspects of a private and public construction
law from builder‘s perspective with a special emphasis on several current issues of
Czech legislation and jurisprudence. As its name suggests this thesis is divided into two
parts which corresponds to construction entitlement and construction permit. The first
part of the thesis is comparison of terms land and building within different legal
regulations. These two terms are highly important because they represent a normative
basis for the issue. Subsequently, the most frequent private-law titles, entitling the
construction of a building, together with the institutions of usucaption and the problem
of unauthorized construction, which are very closely related to these titles, are analyzed.
The core of this thesis is the second part, dealing with spatial planning, planning
proceeding and construction permitting. These partial problems are analyzed in a
timeline as they naturally follow from one viewpoint of the builder. While less
emphasis is placed on spatial planning and construction permits, a deeper analysis is
devoted to the planning proceeding. This fact has its merit, because from the procedural
point of view, the planning proceeding is of the greatest importance and also has a close
connection with a private-law titles, discussed in the first part of the thesis.
Given the extent of the public law issue of construction permit, which covers
virtually all construction law, the line of main proceedings is monitored and alternative
procedures are left out. This work, as a whole, follows the different stages of the legal
status of the developer on the way to realizing the building plan, points to selected legal
issues, offers various explanatory insights and attempts to bring de lege ferenda
solutions as far as possible.
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