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Sdělení k žádosti o poskytnutí informací ze dne 12.12.2020
Vážená paní,
Krajský úřad Zlínského kraje (dále jen „krajský úřad“) obdržel dne 12.12.2020 Vaši žádost
o poskytnutí informací dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím,
ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o svobodném přístupu k informacím“). Konkrétně
jste požádala o sdělení, jak definovat a co vše spadá do definice „výrobek plnící funkci stavby“.
K uvedené žádosti krajský úřad uvádí, že zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním
řádu, ve znění pozdějších předpisů, v § 2 odst. 3 mimo jiné stanoví, že 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.
Dle téhož ustanovení se za stavbu se považuje i výrobek plnící funkci stavby. Co všechno lze
pod pojem „výrobek plnící funkci stavby“ podřadit, to z předmětného zákona nevyplývá.
Při své rozhodovací praxi vychází krajský úřad z metodiky Ministerstva pro místní rozvoj České
republiky, která je veřejně přístupná dálkovým přístupem na jeho webových stránkách pod odkazem
https://mmr.cz/MMR/media/MMR_MediaLib/%c3%9azemn%c3%ad%20a%20bytov%c3%a1%20politik
a/%c3%9azemn%c3%ad%20pl%c3%a1nov%c3%a1n%c3%ad/Novela%20stavebn%c3%adho%20z%
c3%a1kona/Mobilni-domy-web.pdf, a dále z rozsudků soudů na úseku správního soudnictví, v nichž
se soudy k otázce pojmu „výrobek plnící funkci stavby“ vyjadřovaly. Jde např. o tyto rozsudky
(všechny jsou přístupné dálkových přístupem pod uvedenými odkazy):
-

rozsudek Krajského soudu v Brně č.j. 31 A 3/2014-79
http://www.nssoud.cz/files/EVIDENCNI_LIST/2014/31A_3_2014_20160309132851_preveden
o.pdf

-

rozsudek Krajského soudu v Brně č.j. 29 A 52/2014 -43
http://www.nssoud.cz/files/EVIDENCNI_LIST/2014/29_A_52_2014_Ondruskovi_20161130125
829_prevedeno.pdf

-

rozsudek Nejvyššího správního soudu č.j. 4 As 198/2016-30
http://www.nssoud.cz/files/SOUDNI_VYKON/2016/0198_4As__1600030_20161129143216_p
revedeno.pdf

-

rozsudek Nejvyššího správního soudu č.j. 1 As 49/2016-41
http://www.nssoud.cz/files/SOUDNI_VYKON/2016/0049_1As__1600041_20161229093739_p
revedeno.pdf
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Vzhledem k tomu, že potřebné informace jsou zveřejněny, odkazuje Vás krajský úřad v souladu
s ustanovením § 6 zákona o svobodném přístupu k informacím na výše uvedenou zveřejněnou
metodiku a zveřejněné rozsudky soudů.
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