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1. Výběr z právních předpisů
vyhlášených ve sbírce zákonů v roce
2017
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Vyhláška č. 75/2017 Sb., kterou se mění vyhláška č. 392/2003 Sb., o bezpečnosti provozu
technických zařízení a o požadavcích na vyhrazená technická zařízení tlaková, zdvihací a plynová
při hornické činnosti a činnosti prováděné hornickým způsobem, ve znění vyhlášky č. 282/2007 Sb.
Účinnost od 1. 6. 2017.
Vyhláška č. 78/2017 Sb., kterou se mění vyhláška č. 173/1995 Sb., kterou se vydává dopravní řád
drah, ve znění pozdějších předpisů. Účinnost od 1. 4. 2017 s odchylkami.
Vyhláška č. 87/2017 Sb., kterou se mění vyhláška č. 357/2013 Sb., o katastru nemovitostí (katastrální
vyhláška). Účinnost od 1. 4. 2017.
Vyhláška č. 117/2017 Sb., kterou se mění vyhláška č. 177/1995 Sb., kterou se vydává stavební
a technický řád drah, ve znění pozdějších předpisů. Účinnost od 28. 4. 2017.
Zákon č. 123/2017 Sb., kterým se mění zákon č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění
pozdějších předpisů. Účinnost od 1. 6. 2017 s odchylkami.
Vyhláška č. 173/2017 Sb., kterou se mění vyhláška č. 512/2002 Sb., o zvláštní odborné způsobilosti
úředníků územních samosprávných celků, ve znění pozdějších předpisů. Účinnost od 1. 7. 2017.
Zákon č. 183/2017 Sb., kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona
o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich a zákona o některých přestupcích. Část 175. – změna
stavebního zákona. Účinnost od 1. 7. 2017 s odchylkami.
Zákon č. 193/2017 Sb., kterým se mění zákon č. 256/2001 Sb., o pohřebnictví a o změně některých
zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony. V části deváté obsahuje změnu
stavebního zákona. Účinnost od 1. 9. 2017.
Zákon č. 194/2017 Sb., o opatřeních ke snížení nákladů na zavádění vysokorychlostních sítí
elektronických komunikací a o změně některých souvisejících zákonů. V části čtvrté obsahuje
změnu stavebního zákona, kterou se mění mimo jiné § 27 odst. 3 stavebního zákona.
Účinnost od 25. července 2017.
Zákon č. 205/2017 Sb., kterým se mění zákon č. 181/2014 Sb., o kybernetické bezpečnosti a o změně
souvisejících zákonů (zákon o kybernetické bezpečnosti), ve znění zákona č. 104/2017 Sb., a některé
další zákony. V části deváté obsahuje změnu stavebního zákona.
Účinnost od 1. srpna 2017.
Vyhláška č. 2014/2017 Sb., kterou se mění vyhláška č. 31/1995 Sb., kterou se provádí zákon
č. 200/1994 Sb., o zeměměřictví a o změně a doplnění některých zákonů souvisejících s jeho
zavedením, ve znění pozdějších předpisů. Účinnost od 1. 9. 2017.
Zákon č. 225/2017 Sb., kterým se mění zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním
řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony. Účinnost
od 1. 1. 2018.
Vyhláška č. 239/2017 Sb., o technických požadavcích pro stavby pro plnění funkcí lesa. Účinnost od
1. 1. 2018.
Zákon č. 257/2017 Sb., kterým se mění zákon č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění
pozdějších předpisů, zákon č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů,
a zákon č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze, ve znění pozdějších předpisů. Účinnost od 2. 9. 2017.
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2. Výběr stanovisek a metodických
pomůcek Ministerstva pro místní
rozvoj, Ministerstva vnitra, Ministerstva
životního prostředí a Úřadu pro
ochranu osobních údajů
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2.1. Zavěšování nového optického kabelu na stávající podpěry
nadzemního vedení linky vysokého napětí
Stanovisko odboru stavebního řádu Ministerstva pro místní rozvoj ze dne 22. 8. 2017
K problematice zavěšení nového optického kabelu na stávající podpěry nadzemního vedení linky vysokého
napětí ministerstvo pro místní rozvoj uvádí následující:
Základní princip při umisťování a povolování provádění staveb je zakotven v § 76 odst. 1 a v § 108
odst. 1 zákona č. 183/2006Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění
pozdějších předpisů.
§ 76 odst. 1 stavebního zákona:
„Umisťovat stavby nebo zařízení, jejich změny, měnit vliv jejich užívání na území, měnit využití území
a chránit důležité zájmy v území lze jen na základě územního rozhodnutí nebo územního souhlasu,
nestanoví-li zákon jinak.“
§ 108 odst. 1 stavebního zákona:
„Stavební povolení se 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.“
Obecně tedy platí, že všechny stavby vyžadují vydání územního rozhodnutí a stavebního povolení,
nestanoví-li stavební zákon jinak. Výjimky z tohoto pravidla jsou uvedeny v § 79 odst. 2 stavebního zákona
(stavby nevyžadující stavební povolení ani ohlášení) a v § 104 stavebního zákona (stavby, které vyžadují
ohlášení).
Projektová dokumentace řeší stavbu nového optického kabelu, zavěšeného na stávající lince vedení
vysokého napětí, který bude stejně jako celá nadzemní linka vysokého napětí ve výhradním vlastnictví
jednoho distributora elektrické energie a stane se tak nedílnou součástí infrastruktury distribuční soustavy
a bude sloužit výhradně provozním potřebám distributora, spojeným s řádným fungováním distribuční
soustavy elektrické energie a pro propojení provozních objektů (pro přenos dat při řízení, měření,
zabezpečení a automatizaci v distribuční soustavě při současném naplňování zákona o kybernetické
bezpečnosti). Zavěšením optického kabelu nedojde ke změně trasy stávající linky vedení vysokého napětí
ani ke změně ochranného, resp. bezpečnostní pásma.
Podmínky podnikání a výkon státní správy v energetických odvětvích, kterými jsou elektroenergetika,
plynárenství a teplárenství jakož i práva a povinnosti fyzických a právnických osob s tím spojené, upravuje
zákon č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích
a o změně některých zákonů (energetický zákon), ve znění pozdějších předpisů. V§ 2 písm.
a) energetického zákona je mezi pojmy v elektroenergetice vymezen pojen „distribuční soustava“ jako
„vzájemně propojený soubor vedení a zařízení o napětí 110 kV, s výjimkou vybraných vedení a zařízení
o napětí 110 kV, která jsou součástí přenosové soustavy, a vedení a zařízení o napětí 0,4/0,23 kV, 1,5 kV,
3 kV, 6 kV, 10 kV, 22 kV, 25 kV nebo 35 kV sloužící k zajištění distribuce elektřiny na vymezeném území
České republiky, včetně systémů měřicí, ochranné, řídicí, zabezpečovací, informační a telekomunikační
techniky včetně elektrických přípojek ve vlastnictví provozovatele distribuční soustavy; distribuční soustava
je zřizována a provozována ve veřejném zájmu“ nebo pojem „přenosová soustava“ jako „ vzájemně
propojený soubor vedení a zařízení 400 kV, 220 kV a vybraných vedení a zařízení 110 kV, uvedených
v příloze Pravidel provozování přenosové soustavy, sloužící pro zajištění přenosu elektřiny pro celé území
České republiky a propojení s elektrizačními soustavami sousedních států, včetně systémů měřicí,
ochranné, řídicí, zabezpečovací, informační a telekomunikační techniky; přenosová soustava je zřizována
a provozována ve veřejném zájmu“.
Vzhledem k výše uvedenému lze shrnout, že je možné na výše popsanou stavbu aplikovat § 79 odst.
2 písm. s) stavebního zákona. Pro úplnost ještě ministerstvo ještě upozorňuje, že toto ustanovení nelze
využít v případech uvedených v následujících odstavcích 3 a 4, podle kterých se ustanovení odstavce
2 nevztahuje na kulturní památky a ustanovení odstavce 2 písm. a), f), j), l), n), o), p), r) a s) se nevztahuje
na nemovitosti, které nejsou kulturní památkou, ale jsou v památkové rezervaci, památkové zóně nebo
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v ochranném pásmu nemovité kulturní památky, nemovité národní kulturní památky, památkové rezervace
nebo památkové zóny, a dále se ustanovení odstavce 2 nevztahuje na záměry posuzované z hlediska vlivů
na životní prostředí.
Toto stanovisko je jen obecně vyjádřeným právním názorem Ministerstva pro místní rozvoj, odboru
stavebního řádu, pro aplikaci ustanovení právního předpisu

2.2. Zánik odpovědnosti za přestupek – počátek a ukončení běhu
promlčecí doby a pravidla pro počítání času
Závěr č. 154 ze zasedání poradního sboru ministra vnitra ke správnímu řádu a správnímu trestání
ze dne 12. 5. 2017
Promlčecí doba počíná běžet dnem následujícím po dni spáchání přestupku (§ 31 odst. 1 zákona
o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich). Jednoletá nebo tříletá promlčecí doba podle
§ 30 zákona o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich uplyne koncem dne, který se svým
označením shoduje se dnem, kdy byl přestupek spáchán, tj. ve 24:00 tohoto dne. Připadá-li konec
promlčecí doby na sobotu, neděli nebo svátek, nedochází k jeho přesunutí na nejbližší příští
pracovní den.
Odůvodnění:
Poradní sbor se zabýval otázkou, od kdy počíná běžet promlčecí doba podle zákona č. 250/2016 Sb.,
o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich (dále jen „zákon o odpovědnosti za přestupky“) a zda se na
řešení předmětné otázky použijí pravidla pro počítání času obsažená v § 40 správního řádu. Objevil se
totiž názor, že dochází ke změně oproti stávající praxi při určování počátku běhu lhůty pro projednání
přestupku podle § 20 zákona č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů.
Podle § 31 odst. 1 zákona o odpovědnosti za přestupky počíná běžet promlčecí doba dnem následujícím
po dni spáchání přestupku; dnem spáchání přestupku se rozumí den, kdy došlo k ukončení jednání, kterým
byl přestupek spáchán. Je-li znakem přestupku účinek, promlčecí doba počíná běžet dnem následujícím
po dni, kdy takový účinek nastal.
V ustanovení § 31 odst. 2 zákona o odpovědnosti za přestupky je dále upraven počátek běhu promlčecí
doby u pokračujícího, hromadného a trvajícího přestupku. U pokračujícího a hromadného přestupku počíná
tato doba běžet dnem následujícím po dni, kdy došlo k poslednímu (dílčímu) útoku, u trvajícího přestupku
dnem následujícím po dni, kdy došlo k odstranění protiprávního stavu.
Zákon o odpovědnosti za přestupky neobsahuje vlastní obecná pravidla pro počítání času. Úpravu
obsaženou v § 40 správního řádu přímo použít nelze, protože ta se týká procesních lhůt k provedení úkonu
v řízení. Promlčecí doba podle zákona o odpovědnosti za přestupky nepředstavuje lhůtu k provedení úkonu
v řízení, ale časový úsek, s jehož uplynutím je spojen hmotněprávní následek, a to zánik odpovědnosti za
přestupek [§ 29 písm. a)]. Na tom nic nemění skutečnost, že s uplynutím promlčecí doby jsou spojeny
i určité procesní důsledky včetně nemožnosti provést některé procesní úkony.
Na druhé straně je nutno připomenout, že pravidla pro počítání času vycházejí z určitých obecných principů
a jsou z velké části shodná napříč hmotněprávními i procesními předpisy (srov. § 605 a násl. občanského
zákoníku, § 40 odst. 1 správního řádu, § 33 daňového řádu, § 57 občanského soudního řádu, § 40 soudního
řádu správního nebo § 60 trestního řádu)². Jak potvrzuje často citovaný nález Ústavního soudu ze dne 17.
prosince 1997, sp. zn. Pl. ÚS 33/97 (č. 30/1998 Sb.), použijí se tyto obecné principy rovněž tehdy,
neobsahuje-li právní úprava aplikovaná v konkrétním případě vlastní pravidla pro počítání času.
Jedním z obecných pravidel pro počítání času je, že do běhu lhůty (doby) se nezapočítává den, kdy došlo
ke skutečnosti určující počátek lhůty (doby), tzn. lhůta (doba) počíná běžet počátkem dne následujícího
poté, kdy došlo ke skutečnosti určující její počátek; to neplatí, jde-li o lhůtu (dobu) určenou podle hodin.
Toto pravidlo se uplatní rovněž ve vztahu ke lhůtám (dobám) určeným podle týdnů, měsíců a let. V případě
lhůt (dob) určených podle týdnů, měsíců nebo let se však dále uplatní speciální pravidlo, podle kterého tyto
lhůty (doby) končí uplynutím toho dne, který se svým označením shoduje se dnem, kdy došlo ke skutečnosti

7

určující počátek lhůty (doby). V případě lhůt (dob) určených podle týdnů, měsíců nebo let tudíž určení
posledního dne lhůty (doby) není determinováno dnem, od kterého počíná běh lhůty (doby), nýbrž dnem
předcházejícím, tj. dnem, kdy došlo ke skutečnosti určující počátek lhůty (doby).
Pravidlo plynoucí z ustanovení § 31 odst. 1 a 2 zákona o odpovědnosti za přestupky, které stanoví počátek
běhu promlčecí doby, vede ke stejnému závěru, který lze dovodit již z obecných pravidel pro počítání času.
Tedy že promlčecí doba počíná běžet až dnem následujícím po dni spáchání přestupku. Přitom stanovení
dne, kdy počíná běžet promlčecí doba, není relevantní pro určení posledního dne této doby, jak plyne
z výše uvedené argumentace. Rozhodující je otázka, kdy nastala skutečnost určující počátek promlčecí
doby, tzn. den spáchání přestupku. Byl-li například přestupek spáchán dne 3. 8. 2017, uplyne obecná
jednoroční promlčecí doba dne 3. 8. 2018, pakliže by nedošlo k jejímu stavení či přerušení [§ 30 písm.
a) zákona o odpovědnosti za přestupky ve spojení s § 8 odst. 4 zákona o některých přestupcích,
§ 32 zákona o odpovědnosti za přestupky]. Odpovědnost za přestupek přitom zanikne až uplynutím
posledního dne promlčecí doby, tj. ve 24:00 tohoto dne.
Předmětné pravidlo vymezující počátek běhu promlčecí doby má nicméně praktický význam v případě,
dojde-li ke stavení či přerušení promlčecí doby. A to konkrétně pro určení počtu dnů promlčecí doby, které
uplynuly od spáchání přestupku, posledního (dílčího) útoku či odstranění protiprávní stavu do přerušení či
stavení promlčecí doby. Prvním dnem uplynulé části promlčecí doby bude vždy až den následující po
některé z uvedených skutečností. Výše uvedené závěry potvrzuje srovnání s obdobnou úpravou v trestním
zákoníku. Podle § 34 odst. 1 trestního zákoníku zaniká trestní odpovědnost za trestný čin uplynutím
promlčecí doby. V případě trestných činů, jejichž znakem je účinek, počíná promlčecí doba běžet od
okamžiku vzniku účinku, u ostatních trestných činů od doby ukončení jednání (§ 34 odst. 2 trestního
zákoníku). V § 139 trestního zákoníku se uvádí, že tam kde tento zákon spojuje s uplynutím určité doby
nějaký účinek, nezapočítává se do ní den, kdy nastala událost určující její začátek. Jde o obecné pravidlo
pro počítání času, které se použije i na promlčecí dobu.
Ze zákona o odpovědnosti za přestupky nelze dovodit úmysl zákonodárce upravit předmětnou otázku
odlišně oproti trestnímu zákoníku. Důvodová zpráva naopak výslovně zdůrazňuje, že „byla zvolena
konstrukce zániku odpovědnosti uplynutím promlčecí doby podobně jako v trestním zákoníku (§ 34)“, resp.
že se běh promlčecí doby upravuje jako v trestním zákoníku (§ 34 odst. 2. Není dán ani jiný dostatečný
důvod k odchýlení se od výkladu, který je zastáván v trestním právu. Dalším argumentem svědčícím ve
prospěch tohoto řešení je návaznost na stávající úpravu v zákoně č. 200/1990 Sb. Podle § 20 odst. 1 tohoto
zákona nelze přestupek projednat, uplynul-li od jeho spáchání jeden rok. Zákon č. 200/1990 Sb., výslovně
neupravuje určení počátku běhu lhůty pro projednání přestupku, a to na rozdíl od zákona o odpovědnosti
za přestupky, který tak činí ve vztahu k promlčecí době. Lze proto soudit, že se na řešení předmětné otázky
použijí obecná pravidla pro počítání času vymezená výše. Určení posledního dne lhůty pro projednání
přestupku se tudíž odvíjí od dne, kdy byl přestupek spáchán. Bezprostředně následující den již nelze
přestupek projednat.
Pro úplnost je vhodné na závěr uvést, že připadá-li konec promlčecí doby podle zákona o odpovědnosti za
přestupky na sobotu, neděli nebo svátek, nedochází k jeho přesunutí na nejbližší příští pracovní den, a to
na rozdíl od obecných pravidel pro počítání času. To souvisí se zmíněnou skutečností, že tato promlčecí
doba nepředstavuje lhůtu k provedení úkonu, nýbrž prostým uplynutím času zanikne odpovědnost za
přestupek.

2.3. Možnost projednání a rozhodnutí věci zaměstnancem obce, který
nesplňuje požadavky zvláštního právního předpisu
Závěr č. 152 ze zasedání poradního sboru ministra vnitra ke správnímu řádu a správnímu trestání
ze dne 12. 5. 2017
Je-li z důvodu podjatosti vedoucího odboru vyloučen celý odbor příslušného obecního úřadu
z projednávání a rozhodování věci a tento úřad nedisponuje úřední osobou, která by splňovala
podmínky uvedené ve zvláštním zákoně, nelze pověřit vedením řízení jinou úřední osobu.
Představený vyloučené úřední osoby je proto povinen o této skutečnosti bezodkladně uvědomit
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nadřízený správní orgán, který následně postupuje podle § 131 odst. 4 tak, že projednáním
a rozhodnutím věci pověří jiný věcně příslušný podřízený správní orgán ve svém správním obvodu,
jehož správní obvod sousedí se správním obvodem nezpůsobilého správního orgánu.
Odůvodnění:
Poradní sbor se zabýval otázkou, zda je možné, aby správní řízení vedl zaměstnanec obce, který nesplňuje
kvalifikační požadavky zvláštního právního předpisu, za situace, kdy je z důvodu podjatosti vedoucího
příslušného odboru nebo jiného obdobného útvaru obecního úřadu celý odbor vyloučen z vedení řízení.
Jako příklad lze uvést ustanovení § 13a odst. 1 zákona č. 183/2006 Sb., stavební zákon, které stanoví, že
činnost na obecném stavebním úřadě smí vykonávat pouze zaměstnanec splňující kvalifikační požadavky
podle odstavce 2, tj. pouze ten, kdo má
a) vysokoškolské vzdělání v magisterském nebo bakalářském studijním programu ve studijním oboru
stavebního, architektonického nebo právnického směru,
b) vyšší odborné vzdělání v oboru stavebnictví a 2 roky praxe v oboru stavebnictví, nebo
c) střední vzdělání s maturitní zkouškou v oboru stavebnictví a 3 roky praxe v oboru stavebnictví.
Uvedené ustanovení zároveň stanoví, že jde-li současně o úředníka územního samosprávného celku, musí
splňovat také požadavky podle zvláštního právního předpisu. Tím se rozumí zákon č. 312/2002 Sb.,
o úřednících územních samosprávných celků, z nějž plyne povinnost prokázat zvláštní odbornou
způsobilost k výkonu správních činností.
Podle ustanovení § 14 odst. 1 správního řádu každá osoba bezprostředně se podílející na výkonu
pravomoci správního orgánu, o níž lze důvodně předpokládat, že má s ohledem na svůj poměr k věci,
k účastníkům řízení nebo jejich zástupcům takový zájem na výsledku řízení, pro nějž lze pochybovat o její
nepodjatosti, je vyloučena ze všech úkonů v řízení, při jejichž provádění by mohla výsledek řízení ovlivnit.
Podá-li účastník řízení námitku podjatosti proti vedoucímu odboru a tato je následně shledána důvodnou,
je podle § 14 správního řádu celý odbor příslušného obecního úřadu vyloučen z projednávání
a rozhodování věci. V takovém případě představený úřední osoby, která je vyloučena, za ni podle odstavce
4 bezodkladně určí jinou úřední osobu, která není k vyloučenému ve vztahu podřízenosti. Nelze-li určit
nikoho jiného, bezodkladně o tom uvědomí nadřízený správní orgán, který následně postupuje podle
§ 131 odst. 4 tak, že k projednání a rozhodnutí věci pověří jiný věcně příslušný podřízený správní orgán ve
svém správním obvodu, jehož správní obvod sousedí se správním obvodem nezpůsobilého správního
orgánu.
Obecně lze říci, že příslušnost správního orgánu musí vždy vycházet ze zákona. Při určování „jiné úřední
osoby“ podle § 14 odst. 4 správního řádu by mělo jít primárně o úřední osobu z toho odboru či oddělení,
kterému je v rámci organizační struktury obecního úřadu svěřena působnost k projednání a rozhodnutí
konkrétní věci. Je-li vyloučen celý odbor, avšak správní orgán disponuje dalšími osobami, které splňují
podmínky stanovené zákonem (např. podmínky uvedené v § 13a odst. 1 stavebního zákona) a jsou tedy
způsobilé k tomu, aby vedly konkrétní správní řízení (např. na úseku územního rozhodování a stavebního
řádu), tj. činily v něm procesní úkony a vydávaly rozhodnutí, je možné za „jinou vhodnou osobu“, která není
vůči vyloučenému vedoucímu ve vztahu podřízenosti, považovat i osobu z jiného odboru.
Ze zásady zákonnosti výkonu státní správy (čl. 2 odst. 3 Ústavy České republiky) vyplývá, že rozhodovat
může jen zákonem určený správní orgán, tedy orgán, který je věcně, místně a funkčně příslušný. Správní
řád ve výjimečných případech umožňuje změnu příslušného orgánu na základě § 131 odst. 4, avšak pouze
za podmínky, že „podřízený správní orgán není z důvodu vyloučení všech úředních osob tohoto orgánu
nebo členů orgánu, který rozhoduje ve sboru, způsobilý věc projednat a rozhodnout“. Znění ustanovení
§ 131 odst. 4 správního řádu je ovšem nutno vykládat tak, že jde o vyloučení všech úředních osob, které
podle zákona (tj. podle správního řádu, příp. podle jiného zákona upravující příslušnou oblast veřejné
správy) mohou vést řízení.
Za situace, kdy mimo struktury odboru, jehož zaměstnanci jsou vyloučeni z vedení řízení, obecní úřad
nedisponuje osobou, která by byla k vedení takového řízení dostatečně kvalifikována, obec zpravidla
nemůže v rámci svých personálních kapacit situaci řešit, aniž by porušila zákon. Proto o tom představený
vyloučené úřední osoby uvědomí nadřízený správní orgán, který následně bude postupovat podle
§ 131 odst. 4 správního řádu.
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Vzhledem k zásadnímu významu výše uvedené ústavní zásady zákonnosti je obzvláště nutno dbát, aby
vyloučení pro podjatost bylo konstatováno pouze při splnění podmínek uvedených v § 14 správního řádu
a aby tento institut nebyl zbytečně nadužíván „z opatrnosti“ nebo dokonce zneužíván.
Samostatným problémem je otázka, jaké důsledky pro zákonnost rozhodnutí by měla situace, kdy by nebylo
postupováno podle § 131 odst. 4 správního řádu a projednání a rozhodnutí věci by se tedy zúčastnila
úřední osoba, která by nesplňovala kvalifikační požadavky stanovené zvláštním právním předpisem. Podle
správního řádu i zákona č. 150/2002 Sb., soudní řád správní, se při přezkoumávání rozhodnutí posuzuje,
zda případné procesní vady mohly mít vliv na konečné rozhodnutí. To, zda takové rozhodnutí bude zrušeno
z důvodu nezákonnosti podle § 90 odst. 1 správního řádu, resp. podle § 76 odst. 1 písm. c) soudního řádu
správního, by tedy záviselo na posouzení konkrétního případu odvolacím správním orgánem, resp.
soudem.

2.4.
Zpracování osobních údajů v rámci doručování veřejnou
vyhláškou
Stanovisko Úřadu pro ochranu osobních údajů
Pokud jsou splněny podmínky pro doručování veřejnou vyhláškou dle ust. § 25 odst. 1 zákona č. 500/2004
Sb., správní řád, tedy doručuje-li se osobě, jež je neznámého pobytu, osobě, jíž se prokazatelně nedaří
doručovat, jakož i osobě, která není známa, a v dalších případech, které stanoví zákon, doručuje správní
orgán veřejnou vyhláškou, tzn. vyvěšením písemnosti a jeho úřední desce. Adresát musí být v písemnosti
řádně identifikován. Uvedení jména a příjmení, data narození a bydliště je v souladu s ust. § 68 odst.
2 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, který stanoví náležitosti rozhodnutí.
Zpracování osobních údajů předmětným způsobem tak probíhá v souladu s ust. § 5 odst. 2 písm. a) zákona
č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, tedy na základě plnění právní
povinnosti

2.5. Povolení kácení dřevin
Metodická instrukce odboru obecné ochrany přírody a krajiny a odboru legislativního MŽP
k aplikaci § 8 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů
upravujících povolení ke kácení dřevin rostoucích mimo les a náhradní výsadbu a odvody.
Informace z Věstníku MŽP, částka 11, z prosince 2017
Aplikace § 8 odst. 6 ZOPK
8.1 Ke kácení dřevin pro účely stavebního záměru povolovaného v řízeních podle stavebního zákona
uvedených v § 8 odst. 6 ZOPK a zakončených územním rozhodnutím vydává OOP závazné stanovisko,
a to na žádost žadatele.
V případě, že je třeba kácet dřeviny z důvodů stavebního záměru nevyžadujícího rozhodnutí o umístění
stavby (viz § 79 odst. 2 a § 103 odst. 1 písm. a) zákona č. 183/2006 Sb., stavební zákon), je k jejich kácení
nezbytné povolení OOP podle § 8 odst. 1 ZOPK; povolení OOP podle § 8 odst. 1 ZOPK je zejména třeba
ke kácení dřevin za účelem realizace stavebního záměru podléhajícího ohlášení stavebnímu úřadu
(§ 104 stavebního zákona) a stavebního záměru, pro nějž je vydáván územní souhlas (§ 96 stavebního
zákona).
8.2 Žádost o závazné stanovisko OOP podle § 8 odst. 6 ZOPK musí splňovat náležitosti žádosti o povolení
kácení dřevin vyplývající z § 4 odst. 1 vyhlášky č. 189/2013 Sb., o ochraně dřevin a povolování jejich kácení.
Oprávněnost postupu dle § 8 odst. 6 a důvod ke kácení dřevin dokládá žadatel projektovou dokumentací
záměru.
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8.3 Při vydávání závazného stanoviska podle § 8 odst. 6 ZOPK postupuje OOP obdobně jako při vydávání
povolení ke kácení (viz článek 3), tzn., zváží funkční a estetický význam dřeviny na straně jedné
a závažnost důvodů spočívající v kolizi se stavebním záměrem na straně druhé. Poté objektivně posoudí
a náležitě odůvodní, zda zájem na pokácení dřeviny převyšuje veřejný zájem na jejím zachování. OOP
přitom vychází z předložené projektové dokumentace. Jestliže vznikne kácením dřevin ekologická újma, je
součástí závazného stanoviska i uložení náhradní výsadby včetně následné péče o dřeviny.
8.4 Závazné stanovisko obsahuje dle § 149 odst. 2 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, závaznou část
a odůvodnění. V závazné části OOP uvede řešení otázky, která je předmětem závazného stanoviska,
ustanovení zákona, které zmocňuje k jeho vydání, a další ustanovení, na kterých je obsah závazné části
založen. V odůvodnění uvede důvody, o které se opírá obsah závazné části závazného stanoviska,
podklady pro jeho vydání a úvahy, kterými se řídil při jejich hodnocení a při výkladu právních předpisů, na
kterých je obsah závazné části založen.
8.5 V případě odvolání proti rozhodnutí vydanému stavebním úřadem, které směřuje proti obsahu
závazného stanoviska ke kácení dřevin a uložení náhradní výsadby, se postupuje podle ustanovení
§ 149 odst. 5 zák. č. 500/2004 Sb., správní řád (odvolací správní orgán si vyžádá potvrzení nebo změnu
závazného stanoviska od správního orgánu nadřízeného správnímu orgánu příslušnému k vydání
závazného stanoviska). Zvláštní podmínky pro zrušení nebo změnu závazného stanoviska v odvolacím
a přezkumném řízení, resp. v rámci obnovy řízení, upravuje § 4 odst. 9 až 11 zákona č. 183/2006 Sb.,
stavební zákon.
8.6 Orgánu ochrany přírody vydávajícímu závazné stanovisko podle § 8 odst. 6 ZOPK přísluší v souladu
s § 4 odst. 6 zákona č. 183/2006 Sb., stavební zákon, kontrola dodržování jeho podmínek; stavební úřad
je zároveň podle tohoto ustanovení povinen poskytnout OOP součinnost potřebnou ke kontrole. Při zjištění
nedodržování podmínek jím vydaného závazného stanoviska podá OOP podnět orgánu ochrany přírody
příslušnému k projednání přestupků podle ZOPK, které takovým jednáním mohly být spáchány (zejména
přestupek kácení dřeviny bez povolení podle § 87 odst. 2 písm. e), § 87 odst. 3 písm. d), resp. § 88 odst.
1 písm. c) ZOPK, nebo přestupek nesplnění povinnosti náhradní výsadby podle § 87 odst. 1 písm. g) ZOPK,
resp. § 88 odst. 1 písm. h) ZOPK), pokud sám není orgánem příslušným k jejich projednání.
8.7 OOP i stavební úřady na základě § 70 odst. 2 ZOPK informují občanská sdružení (ekologické spolky)
o zamýšlených zásazích a zahajovaných správních řízeních, včetně vydávání závazného stanoviska podle
§ 8 odst. 6 ZOPK.
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3. Vybrané rozsudky soudů vydané na
úseku správního a stavebně správního
rozhodování
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Rozsudek rozšířeného senátu Nejvyššího správního soudu ze dne 20. 12. 2016, čj. 3 As
241/2014-41, Sbírka rozhodnutí NSS 3/2017, Rozhodnutí č. 3524
k § 24 odst. 1 správního řádu (č. 500/2004 Sb.)
Na uplatnění fikce doručení dle § 24 odst. 1 správního řádu nemá vliv skutečnost, zda po uplynutí úložní
doby došlo ke vhození doručované písemnosti do schránky adresáta.

Rozsudek Nejvyššího správního soudu ze dne 1. 3. 2017, čj. 6 Afs 169/2016-42, Sbírka
rozhodnutí NSS 5/2017, Rozhodnutí č. 3551
k § 82 zákona č. 200/1990 Sb., o přestupcích
Ustanovení § 82 zákona č. 200/1990 Sb., o přestupcích, jež správnímu orgánu znemožňuje v odvolacím
řízení změnit uloženou sankci v neprospěch obviněného z přestupku, nebrání správnímu orgánu prvního
stupně uložit přísnější sankci novým rozhodnutím, pokud bylo jeho původní rozhodnutí
v odvolacím řízení jako celek zrušeno a správní orgán prvního stupně v novém řízení posoudil
otázku viny i trestu v plném rozsahu.

Rozsudek Nejvyššího správního soudu ze dne 2. 3. 2017, čj. 10 As 294/2016-29, Sbírka
rozhodnutí NSS 5/2017, Rozhodnutí č. 3558
k § 170 zákona č. 183/2006 Sb., o územním řízení a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění zákona
č. 350/2012 Sb
V územním řízení je nutné posoudit, zda je teoreticky možné vyvlastnit pozemek, k němuž žadatel nemá
žádný majetkoprávní titul. Jednotlivé podmínky pro vyvlastnění podle § 170 stavebního zákona z roku
2006 se však posuzují v samostatném řízení o vyvlastnění.
Žalobce je vlastníkem pozemku, orné půdy, v katastrálním území Suchá u Havlíčkova Brodu. Pozemek
žalobce protíná několik tras nadzemního elektrického vedení o napětí 110 kV. V roce 2014 požádala osoba
zúčastněná na řízení žalobce o uzavření smlouvy o zřízení práva věcného břemene k umístění stavby na
pozemku žalobce. Záměrem společnosti je na pozemku žalobce provést přeložku nadzemního elektrického
vedení ve dvou stávajících trasách, a to z důvodu návaznosti těchto tras na plánovanou výstavbu vedení
přenosové soustavy V413-V416 smyčka Havlíčkův Brod - Mírovka. Konkrétně má přeložka spočívat v tom,
že u nadzemního vedení V1317-V1318 společnost demontuje stávající stožár (podpěrný bod 16) a umístí
na totožné místo nový podchodový stožár. Dále u nadzemního vedení V1389-1390 společnost vloží mezi
stávající stožáry nový podchodový stožár (podpěrný bod 2A) a zároveň zde vymění fázové vodiče
a kombinované zemnicí lano za nové. U obou stožárů budou vodiče dosahovat nižší výšky nad terénem.
Žalobce se zřízením věcného břemene k umístění dvou výše popsaných stožárů nesouhlasil. Uvedl, že
pozemek užívá k podnikatelským aktivitám v zemědělství a že umístění každého dalšího stožáru mu
ztěžuje obdělávání pozemku. Navíc žalobce poukázal na to, že snížení výšky, ve které se nadzemní vedení
bude nacházet, ohrozí jeho bezpečnost. Při práci na poli totiž používá těžkou zemědělskou techniku.
Nejvyšší správní soud předně nepřisvědčil tvrzení krajského soudu, podle něhož „tím, že byla stavba
hodnocena jako pouhá stavební změna již existujícího vedení, bylo zároveň žalovaným vycházeno ze
skutečnosti, že je tato stavba spojena s oprávněními, vyplývajícími z § 22 odst. 1“ elektrizačního zákona.
Nejvyšší správní soud je přesvědčen, že z odůvodnění rozhodnutí žalovaného nevyplývá, že stavba byla
hodnocena jako pouhá změna již existujícího vedení, na kterou by se vztahovala oprávnění vyplývající
z elektrizačního zákona. Byť se žalovaný v rozhodnutí věnoval také úpravě v elektrizačním zákoně,
z celkového obsahu odůvodnění vyplývá, že na plánované přeložky elektrického vedení vztáhl novou
právní úpravu obsaženou v energetickém zákoně. Stěžovatel se v žalobě nebránil proti argumentaci, že
oprávnění k umístění stavby plyne osobě zúčastněné na řízení přímo z elektrizačního zákona, nicméně
vzhledem k argumentaci žalovaného tak ani činit nemusel (§ 104 odst. 4 s. ř. s.). Námitky stěžovatele proto
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Nejvyšší správní soud uznal jako relevantní a přezkoumal je….. Podle Nejvyššího soudu, „jestliže
oprávnění zřídit a provozovat elektrické vedení na cizím pozemku vzniklo pro vedení určitého napětí
a vymezenou trasu, přičemž vznik tohoto oprávnění vyplýval z veřejného zájmu na jeho existenci, nelze §
22 odst. 3 elektrizačního zákona, který stanoví, že oprávnění zaniká zrušením vedení, vyložit jinak, než že
jde o situaci, kdy vedení nemá již nadále vůbec v takto vymezené kvalitě a trase existovat. Pak samotná
skutečnost, že v původní trase došlo k výměně elektrického vedení téhož napětí, zánik oprávnění zřídit
a provozovat vedení na cizím pozemku způsobit nemohla“ (rozsudek Nejvyššího soudu ze dne 30. 9. 2008,
sp. zn. 22 Cdo 216/2006). V rozporu s tím, co tvrdí stěžovatel, proto nelze a priori uzavřít, že elektrizační
zákon založil pouze jednorázové právo ke zřízení stavby bez oprávnění k jakýmkoliv změnám. Judikatura
správních soudů však dále specifikovala, že oprávnění vzniklé energetickému podniku jako zákonné věcné
břemeno dle elektrizačního zákona není přenosné pro další nové stavby elektrického vedení, byť
nacházející se v trase dosavadního vedení (viz např. rozsudek Krajského soudu v Hradci Králové ze dne
15. 7. 2014, čj. 30 A 34/2013-127, č. 3207/2015 Sb. NSS). Pro posouzení nynější kauzy je proto zásadní,
zda na přeložky elektrického vedení plánované osobou zúčastněnou na řízení na pozemku stěžovatele lze
nahlížet jako na novou stavbu, či ne. V této souvislosti lze odkázat na rozhodnutí Městského soudu v Praze,
který uzavřel, že „celá výměna stožárů, včetně zemních prací, zcela zjevně není pouhou úpravou stavby,
neboť se tu postavila stavba zcela nová (nové stožáry s novým osazením)… Označit takovou novou stavbu
stožárů elektrického vedení za stavební úpravy stavby dosavadní nikdy žádnou oporu ani v zákoně, ani
v teoretické literatuře, nemělo“ (rozsudek Městského soudu v Praze ze dne 9. 1. 2006, čj. 7 Ca 1/2005-33,
č. 1600/2008 Sb. NSS). K uvedeným závěrům se přiklonil i Nejvyšší správní soud (viz rozsudek ze dne 27.
11. 2014, čj. 10 As 167/2014-51, body 11-13). V nynější kauze dle posouzení krajského soudu nejde
o novou stavbu elektrického vedení (v jiné trase, na jiném místě), neboť linie elektrických vedení, včetně
vedení samotných, zůstala zachována. S tím Nejvyšší správní soud nesouhlasí. Je pravda, že trasa
elektrických vedení zůstane zachována, ovšem výměnou či vložením stožárů bude snížena výška, ve které
se vedení dosud nad pozemkem stěžovatele nacházelo. Dále na pozemku stěžovatele přibude navíc jeden
stožár elektrického vedení. Plocha základů stožáru není zanedbatelná, podle projektové dokumentace má
v úrovni terénu dosahovat až 5,8 m2 (s. 12 souhrnné technické zprávy). Nejedná se čistě o výměnu či
pouhou úpravu stávající stavby. Případ je nutné posoudit v celém jeho kontextu. Jak sám stěžovatel uvedl
v kasační stížnosti, další nová stavba stožáru a snížení výšky elektrického vedení má pro něj dopady při
obhospodařování pozemku. Obhospodařování pozemku pomocí velkých zemědělských strojů v blízkosti
stožárů může být složité a v důsledku snížení elektrického vedení rovněž nebezpečné. Závěr krajského
soudu, že oprávnění k provedení přeložky vyplývá osobě zúčastněné na řízení přímo z elektrizačního
zákona, by de facto znamenal, že provozovatel distribuční soustavy vzniklé dle elektrizačního zákona by
byl oprávněn k jakýmkoliv změnám stavby bez souhlasu vlastníka či bez posouzení veřejného zájmu na
umístění stavby ve vyvlastňovacím řízení. Elektrizační zákon pochází z padesátých let minulého století.
I přes pozdější změny zůstala logika jeho ochrany majetkových práv poplatná době komunistického režimu.
Dle současné právní úpravy je standard ochrany práv vlastníka pozemku (článek 11 Listiny základních práv
a svobod), na kterém má být stavba umístěna, vyšší. Dle § 25 odst. 3 písm. e) energetického zákona „má
provozovatel distribuční soustavy právo v souladu se zvláštním právním předpisem zřizovat a provozovat
na cizích nemovitostech zařízení distribuční soustavy, přetínat tyto nemovitosti vodiči a umísťovat v nich
vedení“. Dle § 25 odst. 4 energetického zákona má provozovatel v takovém případě povinnost zřídit
s vlastníkem cizího pozemku smluvně věcné břemeno; nedošlo-li k dohodě s vlastníkem a jsou-li dány
podmínky pro omezení vlastnického práva k pozemku nebo ke stavbě podle zvláštního právního předpisu,
vydá příslušný vyvlastňovací úřad na návrh příslušného provozovatele distribuční soustavy rozhodnutí
o zřízení věcného břemene umožňujícího využití této nemovitosti nebo její části. K tomu, aby provozovatel
získal právo zřídit na cizí nemovitosti zařízení distribuční soustavy, je třeba získat příslušný
soukromoprávní titul, ať již na základě smlouvy s vlastníkem nebo prostřednictvím expropriace. Nedá-li
vlastník souhlas, je dle současné právní úpravy třeba v každém jednotlivém případě prokazovat existenci
veřejného zájmu (srov. Eichlerová, K. Energetický zákon: komentář. Praha: Wolters Kluwer, 2016, s. 499).
Lze proto uzavřít, že na plánovanou přeložku vedení osoby zúčastněné na řízení je třeba nahlížet jako na
novou stavbu, na kterou se nevztahuje oprávnění ke stávajícímu vedení dle elektrizačního zákona. V tomto
ohledu je proto nutné korigovat odůvodnění rozhodnutí krajského soudu. Nicméně jedná se pouze o dílčí
vadu odůvodnění, která ve výsledku nemá vliv na zákonnost rozhodnutí o umístění stavby. Proto by nebylo
v souladu se zásadou procesní ekonomie účelné rozsudek krajského soudu rušit a věc mu vrátit k dalšímu
řízení (ostatně sám krajský soud správný výklad variantně uvedl). Jelikož Nejvyšší správní soud zastává
názor, že v daném případě je nutné posoudit přeložky vedení jako novou stavbu, je relevantní také další
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námitka stěžovatele. Uzavřel-li správní orgán podle § 86 odst. 3 stavebního zákona z roku 2006, že
v daném případě lze pozemek stěžovatele vyvlastnit, bylo dle stěžovatele nutné zkoumat také konkrétní
podmínky vyvlastnění dle zákona č. 184/2006 Sb., o odnětí nebo omezení vlastnického práva k pozemku
nebo ke stavbě (zákon o vyvlastnění). Podle § 86 odst. 3 stavebního zákona z roku 2006 „jestliže žadatel
nemá vlastnické právo, smlouvu nebo doklad o právu provést stavbu nebo opatření k pozemku nebo
stavbě, předloží souhlas jejich vlastníka; to neplatí, lze-li pozemek nebo stavbu vyvlastnit“. Podle § 18 odst.
3 písm. b) zákona o vyvlastnění k žádosti vyvlastnitel připojí územní rozhodnutí, vyžaduje-li jeho vydání
pro daný účel vyvlastnění zvláštní právní předpis a není-li stavební úřad, který je vydal, současně
vyvlastňovacím úřadem. Podle právní úpravy po 1. 1. 2013 postačuje ke zřízení nových vedení nadzemní
přenosové nebo distribuční soustavy elektřiny pravomocné územní rozhodnutí. Stavební povolení ani
ohlášení stavebnímu úřadu výše uvedené záměry nevyžadují (srov. § 103 stavebního zákona z roku 2006).
Z výše citované právní úpravy přitom vyplývá, že územní rozhodnutí pro uvedené záměry je možné vydat
bez prokázání věcně právního vztahu k dotčeným nemovitým věcem (§ 86 odst. 3 stavebního zákona
z roku 2006). Současně je pravomocné územní rozhodnutí předpokladem pro následné zahájení
vyvlastňovacího řízení. Odborná literatura dodává, že pokud „bude smluvní ujednání s vlastníkem
absentovat, bude možné se zřizováním zařízení na cizí nemovitosti započít teprve po nabytí právní moci
vyvlastňovacího nálezu. V případě, že by bylo zařízení zřízeno na cizí nemovitosti bez korespondujícího
věcně právního vztahu, jednalo by se o stavbu neoprávněnou, a to se všemi konsekvencemi, které tato
situace přináší“ (Eichlerová, K., op. cit., s. 503). Nejvyšší správní soud již dříve vysvětlil, že v územním
řízení je nutné pouze posoudit, zda je teoreticky možné vyvlastnit pozemek, k němuž žadatel o vydání
územního rozhodnutí nemá žádný majetkoprávní titul. Jednotlivé podmínky pro vyvlastnění se posuzují
v samostatném řízení o vyvlastnění. Nejvyšší správní soud konkrétně uvedl, že „žadatel o vydání územního
rozhodnutí o umístění stavby musí disponovat majetkoprávním titulem, popřípadě dokladem či smlouvou
prokazujícími, že na příslušných pozemcích může stavět. To není potřeba, pokud lze pozemek nebo stavbu
vyvlastnit. O vyvlastnění však není rozhodováno v územním řízení, ale je o něm zahajováno samostatné
vyvlastňovací řízení (srov. § 18 zákona o vyvlastnění). Pro účely územního řízení a aplikace § 86 odst.
3 část věty za středníkem stavebního zákona je tak pouze třeba posoudit předběžnou otázku, zda
teoreticky lze pozemek, k němuž žadatel nemá majetkoprávní titul ani souhlas vlastníka, vyvlastnit.
O takové předběžné otázce si přitom stavební úřad v územním řízení může v souladu s § 57 odst. 1 písm.
c) správního řádu sám učinit úsudek, čímž ovšem není nikterak předjímán výsledek případného
vyvlastňovacího řízení. V otázce předběžného posouzení, zda lze pozemek nebo stavbu vyvlastnit, je pro
stavební úřad v územním řízení rozhodné zejména znění § 170 stavebního zákona a zde uvedené účely,
pro které lze k vyvlastnění přistoupit. Zda je skutečně dán veřejný zájem na dosažení takového účelu a zda
jsou naplněny ostatní v zákoně o vyvlastnění uvedené podmínky, ovšem není třeba v územním řízení
zvláště zkoumat, neboť to není jeho předmětem. S ohledem na shora uvedené lze uzavřít, že krajský soud
nepochybil, když se odmítl zabývat tím, zda byl v územním řízení prokázán veřejný zájem, a když zcela
správně konstatoval, že otázka veřejného zájmu na realizaci stavby nebyla (a neměla být) předmětem
posuzování žádosti osoby zúčastněné na řízení o vydání územního rozhodnutí. Taková otázka naopak
bude stěžejní v řízení o vyvlastnění“ (rozsudek Nejvyššího správního soudu ze dne 26. 7. 2016, čj. 2 As
21/2016-83, bod [33] a [35])……Nejvyšší správní soud uzavírá, že rozhodnutí o umístění stavby v nynější
kauze nevyžadovalo souhlas vlastníka pozemku. Nicméně Nejvyšší správní soud se neztotožnil s právním
posouzením krajského soudu, že se jedná o pouhou změnu stavby. Oprávnění k umístění stavby proto
nevyplývá z elektrizačního zákona. Jelikož stěžovatel neudělil souhlas s umístěním stavby, je nutné o věci
zahájit vyvlastňovací řízení, ve kterém se bude vyvlastňovací úřad zabývat existencí veřejného zájmu na
umístění stavby.

Usnesení rozšířeného senátu Nejvyššího správního soudu ze dne 2. 5. 2017, čj. 10 As
24/2015-71, Sbírka rozhodnutí NSS 7/2017, Rozhodnutí č. 3577
k § 73 odst. 2 zákona č. 200/1990 Sb., o přestupcích
k § 52 odst. 1, § 71 odst. 1 písm. e), § 75 a § 77 soudního řádu správního
k § 3 správního řádu (č. 500/2004 Sb.)
I. Skutečnost, že obviněný z přestupku byl v řízení před správními orgány zčásti či zcela pasivní (§ 73 odst.
2 zákona č. 200/1990 Sb., o přestupcích), automaticky neznamená, že jeho tvrzení zpochybňující zjištěný
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skutkový a právní stav a jim odpovídající důkazní návrhy, které jako žalobce poprvé uplatnil až v řízení
před krajským soudem dle § 71 odst. 1 písm. e) s. ř. s., jsou bez dalšího nepřípustné.
II. Žalobní tvrzení či důkazní návrhy krajský soud nemůže odmítnout jako opožděné nebo účelové jen proto,
že je obviněný z přestupku neuplatnil, ač tak dle § 73 odst. 2 zákona č. 200/1990 Sb., o přestupcích, učinit
mohl, v řízení před správními orgány. Krajský soud však na základě skutkového a právního stavu věci,
který je dle § 75 odst. 2 s. ř. s. povinen v mezích žalobních bodů přezkoumat, může tato žalobní tvrzení
shledat irelevantními nebo nevěrohodnými, a důkazní návrhy k jejich prokázání odmítnout jako nadbytečné
(§ 52 odst. 1 s. ř. s.). Tyto své závěry musí krajský soud náležitě odůvodnit.
III. V rámci přezkumu napadeného rozhodnutí ve smyslu § 75 s. ř. s., je krajský soud povinen zkoumat, zda
správní orgány bez ohledu na způsob obhajoby obviněného v řízení o přestupku dostály své povinnosti
zjistit stav věci, o němž nejsou důvodné pochybnosti, a to v rozsahu potřebném pro rozhodnutí o přestupku
(§ 3 správního řádu). Pokud krajský soud zjistí, že správní orgány takto nepostupovaly, bude na něm, aby
na základě žalobních tvrzení a navrhovaných důkazů pochybnosti o skutkovém stavu sám odstranil
(§ 77 odst. 2 s. ř. s.). To může učinit porovnáním s důkazy již provedenými v řízení před správními orgány,
zopakováním důkazů již provedených nebo provedením důkazů nových. Jsou-li nedostatky ve zjištění
skutkového stavu takového rozsahu, že jejich odstraňování by znamenalo nahrazovat činnost správních
orgánů soudem, uloží krajský soud tuto povinnost správnímu orgánu.
Jádrem sporu je právní otázka, zda a z jakých důvodů lze v žalobě poprvé přednesená tvrzení, jež
zpochybňují zjištěný skutkový stav, odmítnout, jakož i jak zacházet s novými důkazními návrhy, pokud
žalobce v předchozím správním řízení o přestupku zůstal pasivní.
Pokud jde o princip plné jurisdikce, rozšířeným senátem bylo již rozhodnuto, že „žalobce je oprávněn
uplatnit v žalobě všechny důvody, pro které považuje napadené správní rozhodnutí za nezákonné, bez
ohledu na skutečnost, že některé z nich neuplatnil v odvolacím řízení, ač tak učinit mohl…. Žalobce zajisté
nemůže účinně zpochybňovat zákonnost postupu žalovaného správního orgánu a vytýkat mu jako procesní
vadu, že se nevypořádal se skutečnostmi či právními námitkami, které ve správním řízení neuvedl nebo
které uplatnil opožděně, může však bez omezení namítat nesprávné právní posouzení věci, k němuž
žalovaný svým postupem dospěl“ (usnesení rozšířeného senátu ze dne 26. 8. 2008, čj. 7 Afs 54/2007-62,
č. 1742/2009 Sb. NSS). Je tedy plně v souladu se zásadou plné jurisdikce, aby žalobce použil i takové
žalobní právní námitky, které ve správním řízení vůbec nepoužil. Nelze žalobci upírat ani možnost podat
komplexní žalobu, přestože ve správním řízení zůstal zcela pasivní. Z citovaného usnesení rozšířeného
senátu čj. 7 Afs 54/2007-62 však plyne, že míří na otázky právní („bez omezení namítat nesprávné právní
posouzení věci“). Pro účely projednávané věci je tedy nutno objasnit, zda, případně do jaké míry, lze tyto
závěry rozšířeného senátu vztáhnout i na otázky skutkové….. Jak vyplývá ze shora předeslaného,
skutečnost, že obviněný z přestupku byl v řízení před správními orgány zčásti či zcela pasivní, automaticky
neznamená, a s ohledem na princip plné jurisdikce ani nemůže znamenat, že tvrzení zpochybňující zjištěný
skutkový stav a jim odpovídající důkazní návrhy, které obviněný z přestupku poprvé uplatnil až v řízení
před krajským soudem, jsou bez dalšího nepřípustné. Může-li krajský soud v souladu s principem plné
jurisdikce samostatně a nezávisle hodnotit správnost a úplnost skutkových zjištění učiněných správním
orgánem a na nich založené napadené výroky rozhodnutí přezkoumat v mezích žalobních bodů, musí být
obviněnému z přestupku především umožněno tato skutková zjištění v řízení před krajským soudem
zpochybňovat. Jinými slovy, jen proto, že obviněný z přestupku neuplatnil tvrzení zpochybňující zjištěný
skutkový stav a jim odpovídající důkazní návrhy v řízení před správními orgány, ač tak učinit mohl, nemůže
krajský soud stejná žalobní tvrzení bez dalšího odmítnout jako opožděná nebo účelová….

Rozsudek Městského soudu v Praze ze dne 17. 2. 2017, čj. 6 A 246/2013-59, Sbírka
rozhodnutí NSS 7/2017, Rozhodnutí č. 3583
k § 9 odst. 1 a § 11 odst. 2 písm. c) zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění
zákonů č. 61/2006 Sb. a č. 222/2015 Sb.
k § 17 obchodního zákoníku*)
k § 504 občanského zákoníku (č. 89/2012 Sb.)
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k § 2 odst. 1 a 2 zákona č. 121/2000 Sb., o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským
a o změně některých zákonů (autorský zákon), ve znění zákonů č. 216/2006 Sb. a č. 102/2017 Sb.
I. Povinný subjekt nemůže odepřít poskytnutí znaleckého posudku vztahujícího se k jeho působnosti
s poukazem na § 9 odst. 1 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím. Znaleckou
činnost je třeba vnímat jako odbornou činnost, která se ze své podstaty musí opírat o věrohodné
a verifikovatelné metodologické postupy, jež jsou příslušným odborným kruhům známy. Princip znalecké
činnosti tedy předpokládá, že výstupy jednotlivých znalců budou při vědomí jejich odbornosti a při
důvodném předpokladu, že v důsledku této odbornosti budou užívat obdobných metod práce, srovnatelné.
S ohledem na uvedené pak znalecká činnost, resp. její postupy a výsledky ve formě znaleckých posudků,
nemohou představovat obchodní tajemství, k jehož obligatorním pojmovým znakům dle § 17 obchodního
zákoníku, resp. dle § 504 občanského zákoníku z roku 2012, patří běžná nedostupnost v příslušných
obchodních kruzích a konkurenční významnost.
II. Znalecký posudek není jedinečným výsledkem tvůrčí činnosti autora ve smyslu § 2 odst. 1 a 2
zákona č. 121/2000 Sb., o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským, a nemůže
být tedy předmětem ochrany práva autorského ve smyslu § 11 odst. 2 písm. c) zákona č. 106/1999 Sb.,
o svobodném přístupu k informacím. Znalecká činnost předpokládá užití postupů opírajících se o v daném
oboru obecně známé, verifikovatelné metody, jejichž užití je výrazem odbornosti znalce, nikoli jeho osobní
tvůrčí jedinečnosti.

Rozsudek Nejvyššího správního soudu ze dne 21. 12. 2016, čj. 1 As 115/2016-23, Sbírka
rozhodnutí NSS č. 8/2017, Rozhodnutí č. 3608
k § 129 odst. 1 písm. b) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon)
k § 101a odst. 1 druhá věta a §101b odst. 1 soudního řádu správního
S žalobou proti rozhodnutí o nařízení odstranění stavby prováděné nebo provedené bez potřebného
povolení nebo v rozporu s ním podle § 129 odst. 1 písm. b) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování
a stavebním řádu (stavební zákon), nelze po uplynutí tříleté lhůty podle § 101b odst. 1 s. ř. s. spojit
návrh na zrušení územně plánovací dokumentace ve smyslu § 101a odst. 1 druhá věta.

Rozsudek Nejvyššího správního soudu ze dne 21. 6. 2017, čj. 3 As 157/2016-63, Sbírka
rozhodnutí NSS č. 9/2017, Rozhodnutí č. 3610
k § 101a a násl. soudního řádu správního, ve znění zákonů č. 127/2005 Sb. a č. 303/2011 Sb.
k § 76 a násl. zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění
zákona č. 350/2012 Sb.
Územní rozhodnutí (§ 76 a násl. stavebního zákona z roku 2006) nelze zrušit pro rozpor s územním
plánem, pokud ten byl v řízení podle § 101a a násl. s. ř. s. zrušen až ode dne, který následuje po dni
nabytí právní moci územního rozhodnutí.

Rozsudek Krajského soudu v Ostravě ze dne 15. 3. 2017, čj. 22 A 135/2016-33
k § 42 správního řádu (č. 500/2004 Sb.)
Nepožádá-li podatel podnětu dle § 42 správního řádu o to, aby byl vyrozuměn o tom, jak bylo s jeho
podnětem naloženo, nemá správní orgán povinnost jej o této skutečnosti z vlastní vůle vyrozumívat.

Rozsudek Nejvyššího správního soudu ze dne 29. 6. 2017, čj. 7 As 300/2016-21, Sbírka
rozhodnutí NSS č. 10/2017, rozhodnutí č. 3624
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k § 14 odst. 5 písm. d) a § 17 odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím ve znění
účinném do 9. 9. 2015
Marným uplynutím patnáctidenní lhůty k poskytnutí informace dle § 14 odst. 5 písm. d) zákona
č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, nezaniká povinnému oprávnění požadovat
úhradu nákladů spojených s pořízením kopií, opatřením technických nosičů dat a s odesláním informací
žadateli dle § 17 odst. 3 tohoto zákona.

Rozsudek Městského soudu v Praze ze dne 8. 6. 2016, čj. 10 A 182/2012-59, Sbírka
rozhodnutí č. 10/2017, Rozhodnutí č. 3626
k § 125 odst. 2 a § 126 odst. 2 větě první zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu
(stavební zákon)
I. Fikce dle § 125 odst. 2 stavebního zákona z roku 2006, že je stavba určena k účelu, pro který je svým
stavebně technickým uspořádáním vybavena, se může uplatnit pouze za situace, kdy se nedochovala
žádná dokumentace o povoleném účelu stavby. Pokud se doklady o povoleném účelu stavby
dochovaly, avšak existuje pochybnost o tom, zda jde o doklady nejmladší, nelze fikci povoleného účelu,
k němuž je stavba vybavena, uplatnit.
II. Ustanovení § 126 odst. 2 věty první stavebního zákona z roku 2006, ve znění účinném do 31. 12. 2012
je třeba vykládat tak, že změna v účelu užívání stavby je vždy přípustná jen na základě souhlasu
stavebního úřadu. Naproti tomu ke změně činnosti, jež spadá do povoleného účelu stavby, je
souhlasu stavebního úřadu třeba jen tehdy, pokud by mohl být ohrožen život a veřejné zdraví, život
a zdraví zvířat, bezpečnost nebo životní prostředí.
Mezi účastníky řízení není sporu o tom, že posledním známým kolaudačním rozhodnutím k dotčeným
prostorám rodinného domu je rozhodnutí z roku 1976. Se žalobci nelze souhlasit v tom, že bylo namístě
vycházet z předpokladu, že následně mohlo dojít k opětovné rekolaudaci. Rozhodně o tom nesvědčí
skutečnost, že v rodinném domě byla v 80. letech minulého století provozována prodejna masa. Z podkladů
předložených žalobci plyne, že prostory pro obchod byly v přízemí domu, přičemž nelze doložit, že prodejna
masa pro svůj provoz užívala i suterénních místností, o něž jde v tomto řízení. Podstatnější však je, že
i kdyby prodejna masa suterénní místnosti využívala, nejednalo by se o důkaz o jejich rekolaudaci k tomuto
účelu. Faktickým užíváním stavby k jinému účelu, než k němuž byla zkolaudována, byť po značnou dobu,
totiž nemůže dojít k legalizaci takového stavu (srov. rozsudek Městského soudu v Praze ze dne 1. 4. 2014,
čj. 7 A 141/2010-48). Za daných okolností není rozhodná ani skutečnost, že kolaudačním rozhodnutím
z roku 1976 disponovali pouze žalobci, zatímco správní orgán I. stupně měl k dispozici jen původní stavební
dokumentaci z roku 1932. Podle § 125 odst. 1 stavebního zákona z roku 2006 je to právě vlastník stavby,
kdo je povinen uchovávat stavební dokumentaci, k níž lze řadit i kolaudační rozhodnutí. Tato povinnost
byla dříve zakotvena též v § 103 odst. 1 stavebního zákona z roku 1976. Z dokumentů předložených žalobci
navíc plyne, že disponují poměrně celistvým souborem dokumentů týkajících se dotčeného domu, a to
i z doby předtím, než jej nabyli do vlastnictví. Nejméně od roku 1982, kdy byl ukončen provoz obchodu
s masem, je navíc vlastnicí domu přímo žalobkyně b), a tedy neexistuje důvod, proč by případné další
kolaudační rozhodnutí vydané v této době neměla mít k dispozici. Žalovaný tedy dospěl k odůvodněnému
závěru, že suterénní prostory byly zřejmě naposledy rekolaudovány právě rozhodnutím z roku 1976. Je
však třeba zdůraznit, že v této věci není třeba nepochybně prokázat, že stavební dokumentace, kterou
žalobci disponují, je úplná. Domněnka podle § 125 odst. 2 stavebního zákona z roku 2006, že je stavba
povolena k účelu, k němuž je vybavena, o jehož uplatnění žalobci od počátku usilují, je totiž aplikovatelná
pouze v případě, že " nejsou zachovány doklady, z nichž by bylo možné zjistit účel, pro který byla stavba
povolena". V této věci se však dochoval doklad z roku 1976, který je s vysokou mírou pravděpodobnosti
posledním dokladem o účelu, pro který byla dotčená část stavby povolena. Z tohoto dokladu je třeba
vycházet, a pokud žalobci měli zájem dotčené prostory provozovat k jinému účelu, než který byl povolen,
nic jim nebránilo požádat o povolení změny účelu stavby. K závěru, že domněnku dle § 125 odst.
2 stavebního zákona z roku 2006 lze uplatnit jen, nedochovala-li se žádná relevantní dokumentace, ostatně
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dospěla i civilní judikatura Nejvyššího soudu (srov. rozsudky Nejvyššího soudu ze dne 16. 6. 2005, sp. zn.
26 Cdo 538/2004 a ze dne 29. 1. 2007, sp. zn. 28 Cdo 85/2007). Žalovaný i správní orgán I. stupně
postupovali zcela správně, pokud vycházeli z kolaudačního rozhodnutí z roku 1976, proto není dán důvod
ke zrušení rozhodnutí pro nedostatečně zjištěný skutkový stav podle § 76 odst. 1 písm. b) s. ř. s. Dále se
soud zabýval výkladem § 126 odst. 2 věty první stavebního zákona z roku 2006, který stanoví: "Změna
v účelu užívání stavby, v jejím provozním zařízení, ve způsobu výroby nebo v jejím podstatném rozšíření
a změna v činnosti, jejíž účinky by mohly ohrozit život a veřejné zdraví, život a zdraví zvířat, bezpečnost
nebo životní prostředí, je přípustná jen na základě písemného souhlasu stavebního úřadu." Žalobci,
podpořeni stanoviskem zástupkyně veřejného ochránce práv, mají za to, že povolení ke změně účelu
užívání stavby by potřebovali pouze, pokud by se jednalo o změnu, jejíž účinky by mohly ohrozit život,
zdraví, bezpečnost nebo životní prostředí. S tímto závěrem se však nelze ztotožnit, neboť uvedená část
ustanovení se vztahuje pouze ke změně v činnosti v rámci povoleného účelu stavby, a nikoliv ke změně
povoleného účelu stavby. Zatímco při změně činnosti je třeba povolení stavebního úřadu pouze tehdy,
pokud změna může ohrozit uvedené chráněné zájmy, při změně povoleného účelu je povolení třeba vždy
(shodně rozsudek Městského soudu v Praze ze dne 31. 10. 2014, čj. 5 A 116/2010-22). V § 126 odst.
2 větě první stavebního zákona z roku 2006 uvedené slovní spojení "jejíž účinky" se vztahuje pouze ke
změně činnosti, neboť ostatním "změnám" uvedeným v úvodní části věty (účelu užívání, provozního
zařízení, způsobu výroby, činnosti) by odpovídalo znění daného ustanovení s plurálem zájmena "jejichž"
a nikoli se singulárem zájmena „jejíž". Jazykový výklad § 126 odst. 2 věty první stavebního zákona z roku
2006 je v souladu s výkladem teleologickým, dle kterého je-li stavba povolena jen k určitému účelu, nemůže
ji vlastník svévolně začít užívat k účelu odlišnému, a to ani, pokud by nedošlo k ohrožení chráněných zájmů
uvedených v § 126 odst. 2 stavebního zákona z roku 2006. Při posuzování, zda může být stavba k určitému
účelu užívána, jsou totiž brána v úvahu i jiná referenční hlediska, jako například soulad s územně plánovací
dokumentací. Naopak v případě, že má být stavba i nadále používána k povolenému účelu, avšak v rámci
tohoto účelu k jiné činnosti, souhlasu stavebního úřadu v zásadě není třeba. Pokud by však mohlo dojít
k ohrožení zvlášť chráněných zájmů, tedy života, zdraví, bezpečnosti a životního prostředí, je souhlasu
třeba i v takovém případě….
Pokud by proces schvalování změny účelu užívání stavby podle § 126 stavebního zákona z roku 2006 byl
podmíněn pouze ohrožením života a veřejného zdraví, života a zdraví zvířat, bezpečnosti nebo životního
prostředí byla by popřena regulační funkce institutu kolaudace stavby i stavebního řízení jako takového,
pokud by vlastník stavby byl oprávněn změnit účel stavby bez ingerence veřejné správy, resp. by byl
omezen pouze v případě výše uvedeného ohrožení chráněných zájmů.
Závěru žaloby nesvědčí ani žalobci uvedený rozsudek Krajského soudu v Hradci Králové ze dne
11. 12. 2001, čj. 30 Ca 180/2001-30. Tento rozsudek se vztahoval k § 85 stavebního zákona z roku 1976,
jenž svým obsahem odpovídal § 126 stavebního zákona z roku 2006. Za skutkové situace, kdy byla stavba
zkolaudována jako rodinný dům, avšak v omezené míře využívána též k poskytování ubytovacích služeb,
soud dospěl k závěru, že ubytování je činností spadající pod povolený účel užívání stavby jako rodinného
domu. Jednalo se tedy pouze o změnu činnosti, a proto bylo namístě zkoumat, zda došlo k ohrožení
chráněných zájmů. Tento závěr je však zcela v souladu s výše uvedeným výkladem.
Lze tedy shrnout, že podle § 126 odst. 2 stavebního zákona z roku 2006 je třeba souhlasu stavebního
úřadu ke změně povoleného účelu stavby vždy, zatímco při změně činnosti v rámci povoleného účelu
stavby jen, pokud změna činnosti může ohrozit uvedené chráněné zájmy.

Rozsudek Nejvyššího správního soudu ze dne 31. 8. 2017, čj. 4 As 117/2017 - 46, Sbírka
rozhodnutí č. 11/2017, Rozhodnutí č. 3631
k § 42 a § 46 správního řádu (č. 500/2004 Sb.)
k § 82 soudního řádu správního
Osoba, která by byla účastníkem řízení zahajovaného toliko z moci úřední dle § 46 správního řádu,
nemá veřejné subjektivní právo na to, aby toto správní řízení bylo zahájeno. Proto se nemůže
zahájení takového správního řízení na základě svého podnětu dle § 42 správního řádu úspěšně
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domáhat ani cestou žaloby na ochranu před nezákonným zásahem, pokynem nebo donucením dle
§ 82 s. ř. s.
Krajský soud žalobu zamítl rozsudkem ze dne 24. 5. 2017, čj. 30 A 30/2017-44. Krajský soud shledal, že
žalobci neměli subjektivní právo na to, aby řízení z moci úřední (nařízení odstranění stavby) bylo zahájeno,
a nemohli být sdělením žalovaného, že neshledal důvody k zahájení řízení z moci úřední, na takovém
neexistujícím právu zkráceni. Žalobci tedy neprokázali věcnou legitimaci k podání žaloby proti
nezákonnému zásahu. S ohledem na to podle krajského soudu nemělo smysl opravovat návrh výroku
rozsudku, z něhož nebylo zřejmé, v porušování jakých práv žalobců má být žalovanému zakázáno
pokračovat a na jakém základě má být nařízeno pokračovat v řízení, které evidentně nebylo zahájeno.
Krajský soud nakonec shledal, že tvrzený negativní vliv kolny na zdraví žalobkyně a) a majetek žalobců
nelze v řízení o ochraně před nezákonným zásahem posuzovat….
Nejvyšší správní soud kasační stížnost zamítl.
Stěžovatelé spatřují nezákonný zásah ve skutečnosti, že žalovaný jejich podnět podle § 42 správního řádu
vyřídil sdělením a nikoliv rozhodnutím. Tím měl stěžovatelům odepřít možnost se proti jeho postupu řádně
bránit jinak, než prostřednictvím žaloby….
Stěžovatelé se podnětem ze dne 15. 11. 2016 domáhali zahájení řízení o nařízení odstranění stavby.
Právní úprava nařízení odstranění stavby je obsažena v § 129 stavebního zákona z roku 2006. Řízení
o odstranění stavby je řízením zahajovaným výlučně z moci úřední. Podání osoby obsahující návrh na
odstranění stavby je pouhým podnětem, kterým není řízení zahájeno (srov. rozsudek Nejvyššího správního
soudu ze dne 30. 8. 2007, čj. 4 Ans 6/2006-162)….
Zkoumání podnětů podaných podle § 42 správního řádu je pouze neformální postup, na základě kterého
může být správní řízení zahájeno. O vyřízení podnětu k zahájení řízení z moci úřední se nevydává žádné
rozhodnutí či usnesení a jejich posuzování neprobíhá ve správním řízení…..
Pokud správní orgán neshledá naplnění podmínek k zahájení správního řízení, nejedná se o úkon, kterým
by se zakládala, měnila nebo rušila práva nebo povinnosti oznamovatele. Není rovněž stanoveno, že by
správní orgány v tomto případě rozhodovaly usnesením. Správní orgán je oznamovateli pouze povinen
sdělit ve lhůtě 30 dnů ode dne, kdy podnět obdržel, že řízení zahájil, nebo že neshledal důvody k zahájení
řízení z moci úřední, popřípadě že podnět postoupil příslušnému správnímu orgánu (pokud o to
oznamovatel požádá). Takové sdělení správního orgánu není ani rozhodnutím, ani usnesením, ale jde
o úkon správního orgánu, na který se vztahují ustanovení části čtvrté (to plyne z § 158 odst. 1), z čehož
vyplývá, že musí jít o sdělení zpravidla písemné, adresované tomu, kdo podnět učinil (viz Vedral, J. Správní
řád. Komentář. Praha: Bova Polygon, 2012, s. 466)…
Z konstantní judikatury Nejvyššího správního soudu dále vyplývá, že nezahájení správního řízení
zahajovaného z moci úřední nezákonným zásahem být nemůže. V rozsudku ze dne 8. 7. 2009, čj. 3 Ans
1/2009-58, Nejvyšší správní soud předně shledal, že zahájení řízení z úřední povinnosti se nelze domáhat
žalobou proti nečinnosti podle § 79 s. ř. s. Dále uvedl, že „podatelé podnětu k zahájení řízení z moci úřední
se nemohou domoci zahájení řízení a následného vydání rozhodnutí ani pomocí jiných zákonných institutů,
než je opatření proti nečinnosti, a to z toho důvodu, že jim na základě § 42 správního řádu ani jiného
ustanovení tohoto zákona žádné takové právo nevzniká. Toto ustanovení totiž ukládá správnímu orgánu
pouze povinnost podnět v zákonné lhůtě vyřídit a podatele o tom informovat, nelze z něj však dovodit právo
na vyhovění podnětu a tomu odpovídající vynutitelnou povinnost správního orgánu řízení zahájit. Je tomu
tak především proto, že možnost zahájit správní řízení z moci úřední slouží a priori k tomu, aby ve veřejném
zájmu byla určitá věc správním orgánem autoritativně vyřešena, resp. rozhodnuta, a nikoliv k realizaci
individuálních veřejných subjektivních práv fyzických a právnických osob. Dalším důvodem nepochybně je
i skutečnost, že podnět k zahájení řízení z moci úřední může podat kdokoliv, tedy i ten, o jehož právech či
povinnostech by nebylo v řízení jednáno a jehož práv či povinností by se výsledné rozhodnutí správního
orgánu nijak nedotklo. Takový podatel by tedy nebyl účastníkem tohoto řízení a nebylo by tudíž ani účelné
mu právě jen pro tuto fázi řízení přiznávat nějaká procesní práva. V souhrnu zde tedy není dán legitimní
zájem na tom, aby zahájení správního řízení z moci úřední bylo vynutitelné na základě pouhého podnětu,
a není zde proto ani důvodu podatelům podnětu poskytovat soudní ochranu.“……..
Stěžovatelé však namítali pouze porušení svého práva na zahájení správního řízení a domáhali se toho,
aby žalovaný v řízení z moci úřední „pokračoval“. Jak již bylo uvedeno výše, stěžovatelům v dané situaci
právo na zahájení řízení z moci úřední nenáleží, a nemohli se proto úspěšně žalobou proti nezákonnému
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zásahu domáhat ochrany před zásahem do tohoto práva. Jinými slovy, stěžovatelé nemají právo na to, aby
žalovaný jejich podnětu vyhověl a zahájil řízení o odstranění stavby, popřípadě odstranění stavby nařídil…..
Jelikož stěžovatelé nemají veřejné subjektivní právo na zahájení řízení z moci úřední (nebo vydání
rozhodnutí, pokud řízení nebylo zahájeno), nejsou zde relevantní ani námitky vůči věcnému posouzení
podnětu žalovaným (tvrzení o absenci povolení ke stavbě kolny, plísni apod.). Pokud správní orgán důvody
k zahájení řízení neshledá, nelze jeho závěry nahrazovat dokazováním v řízení před soudem. Zde lze
odkázat na rozsudek Nejvyššího správního soudu ze dne 2. 12. 2010, čj. 5 Ans 11/2010-104: „Žalobou na
ochranu proti nečinnosti se nelze domáhat vydání rozhodnutí konkrétního obsahu či rozhodnutí směřujícího
k určitému výsledku, neboť soud při rozhodování o tomto typu žalob v žádném případě nemá suplovat
činnost správního orgánu a předjímat, jak má být v dané věci postupováno, potažmo rozhodnuto.“ Uvedený
závěr lze přiměřeně vztáhnout také na posuzovanou věc, jelikož stěžovatelé se žalobou proti nezákonnému
zásahu fakticky domáhali odstranění domnělé „nečinnosti “ žalovaného. Krajský soud tedy nepochybil,
pokud se těmito námitkami nezabýval.

Usnesení rozšířeného senátu Nejvyššího správního soudu ze dne 29. 8. 2017, čj. 2 As
43/2016-72, Sbírka rozhodnutí č. 11/2017, Rozhodnutí č. 3638
k § 5 písm. d) vyhlášky č. 526/2006 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení stavebního zákona ve
věcech stavebního řádu*)*)
k § 18c odst. 1 písm. c) vyhlášky č. 503/2006 Sb., o podrobnější úpravě územního rozhodování, územního
opatření a stavebního řádu
k § 57 odst. 1, § 67 a § 142 správního řádu (č. 500/2004 Sb.)
k § 65 soudního řádu správního
k § 40 odst. 4 písm. c) zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění zákonů č. 132/2000
Sb., č. 186/2006 Sb. a č. 196/2012 Sb.
I. Vyjádření silničního správního úřadu k napojení stavby na veřejnou dopravní infrastrukturu [§ 5 písm. d)
vyhlášky č. 526/2006 Sb., nyní § 18c odst. 1 písm. c) vyhlášky č. 503/2006 Sb.] pro účely územního
a stavebního řízení není rozhodnutím ve smyslu § 67 správního řádu, resp. § 65 s. ř. s. samostatně
přezkoumatelným ve správním soudnictví; nejedná se ani o závazné stanovisko dle § 40 odst. 4 písm.
c) zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění účinném do 30. 6. 2011, jímž by byl
stavební úřad v řízení o umístění nebo povolení stavby vázán.
II. Pokud v řízení o umístění nebo povolení stavby přetrvávají pochybnosti ohledně zajištění přístupu
ke stavbě, resp. informace obsažená ve vyjádření silničního správního úřadu je v rozporu s tvrzeními
účastníků řízení nebo jinými podklady, je stavební úřad povinen tuto otázku dále zkoumat jako
předběžnou podle § 57 odst. 1 správního řádu, např. umožnit účastníkům zahájit u příslušného
správního úřadu řízení o určení právního vztahu podle § 142 správního řádu.
…. ve spojeném územním a stavebním řízení povoleny stavební úpravy a přístavba rekreační chaty za
účelem změny užívání na rodinný dům. Žalobce namítal, že napadené rozhodnutí je nezákonné, neboť
nikdy nedal souhlas k tomu, aby byl zřízen přístup na stavebníkův pozemek přes jeho pozemek. Dále uvedl,
že žalovaný sice poukázal na označení dotčeného pozemku v katastru nemovitostí jako ostatní komunikace
i na jeho vyobrazení v územním plánu, ani tyto skutečnosti nicméně neprokazují, že se skutečně jedná
o veřejně přístupnou účelovou komunikaci. Poněvadž stavební povolení nelze vydat, není-li zajištěn přístup
ke stavbě, měl stavební úřad i žalovaný posoudit jako předběžnou otázku, zda se u daného pozemku
skutečně jedná o veřejně přístupnou účelovou komunikaci, zejména zda byl vlastníkem pozemku udělen
souhlas, a zda existuje ničím nenahraditelná komunikační potřeba. Tyto skutečnosti bylo nutno posoudit
zejména s ohledem na žalobcovo tvrzení o tom, že pozemek sloužil po celou dobu pouze pro potřeby jeho
spoluvlastníků a vlastníků nemovitosti, k níž je zřízena služebnost cesty, a také že z rozhodnutí z let 1990
a 1991 plyne, že předchůdcům stavebníka byla povolena stavba s tím, že přístupová cesta ke stavbě
povede podél vodoteče přes zahrádku č. 9, 10 a 11 v k. ú. Jažlovice. Žalobce namítal také, že pozemek
nevykazuje technické parametry veřejné účelové komunikace, přičemž vůbec nebylo provedeno místní
šetření. Žalovaný vycházel v řízení z vyjádření Městského úřadu Říčany, odboru správních agend
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a dopravy, ze dne 24. 6. 2008 vydaného podle § 40 odst. 4 a 5 zákona o pozemních komunikacích, z něhož
vyplynulo, že žalobcův pozemek sice není evidován v pasportu místních komunikací, je však veden jako
účelová komunikace veřejně přístupná.
Městský soud v Praze zrušil rozhodnutí žalovaného rozsudkem ze dne 11. 12. 2015, čj. 5 A 18/2011-55,
neboť správní orgány se dostatečně nevypořádaly se spornou otázkou týkající se povahy cesty na
pozemku žalobce.
Osoby zúčastněné na řízení 1) a 2) (stěžovatelé) podali proti rozsudku městského soudu kasační stížnost.
Napadenému rozsudku vytýkali, že městský soud při svém rozhodování nepřihlédl k tvrzením a listinám,
které byly při jednání předkládány; nelze se ztotožnit s názorem soudu, že žalovaný nedostatečně
odůvodnil, proč lze žalobcův pozemek považovat za veřejně přístupnou účelovou komunikaci; vycházel
z výkladu ministerstva dopravy, které na základě zjištění veřejného ochránce práv vydalo za účelem
sjednocení postupu krajských úřadů v dané problematice stanovisko. Z něj mimo jiné plyne, že komunikace
se mezi účelové komunikace nezařazuje správním rozhodnutím; jestliže komunikace splňuje zákonné
znaky, jde vždy o účelovou komunikaci, bez ohledu na údaj v katastru nemovitostí. Na základě uvedeného
dovodil, že pozemek žalobce je evidován v katastru nemovitostí jako ostatní komunikace, slouží ke spojení
nemovitostí pro potřebu jejich vlastníků s ostatními pozemními komunikacemi, a poněvadž není nutné
správní rozhodnutí o zařazení komunikace do účelových komunikací, postačuje stanovisko Městského
úřadu Říčany, odboru správních agend a dopravy, ze dne 24. 6. 2008, v němž je uvedeno, že pozemek
není veden v pasportu místních komunikací, ale je veden jako veřejně přístupná účelová komunikace…..
Žalovaný ve svém vyjádření uvedl, že otázka, zda je stavba napojená na pozemní komunikaci a zda je ke
stavbě zajištěn příjezd, byla správními orgány zkoumána a ověřována. Správní orgány přitom dospěly ke
kladnému závěru na základě souběžného posuzování více důkazů. Vycházely z vyjádření Městského
úřadu Říčany, že se jedná o veřejně přístupnou účelovou komunikaci. Dále stavební úřad ověřil, že podél
pozemku žalobce v reálu vede přístupová komunikace č. 299 zasahující současně i do stavebního
pozemku stavebníka, ke kterému se zřejmě vlivem svažitého a zarostlého terénu přisunula, že přístupová
komunikace je v terénu používána jako dopravní cesta vozidly, je stálá a ze snímku ortofotomapy je zřetelně
patrná v terénu. Z katastru nemovitostí bylo zjištěno, že je pozemek evidován jako ostatní plocha
komunikace, tzn., že pozemek musel být takto v minulosti využíván. K prokázání takového využívání
pozemku v minulosti byl předložen územní plán města Říčany, ve kterém je tento pozemek znázorněn jako
přístupová komunikace k pozemku stavebníka a dalším pozemkům a stavbám, které v minulosti tvořily
zahrádkářskou kolonii v této lokalitě s napojením na další veřejné komunikace. Stavební úřad vycházel
také z toho, že pozemek sloužil jako cesta od nepaměti, což nebylo sporné. Dle žalovaného muselo dojít
v minulosti k věnování pozemku pro obecné užívání jako veřejné komunikace, a v souladu s tím bylo takto
určení pozemku následně rovněž i zaevidováno katastrem nemovitostí…..
Při předběžném posouzení věci druhý senát zjistil, že k zásadním otázkám nastoleným v projednávané
věci existuje rozporná judikatura, s níž se navíc v podstatné míře neztotožňuje….
Rozšířený senát Nejvyššího správního soudu rozhodl, že vyjádření silničního správního úřadu k napojení
stavby na veřejnou dopravní infrastrukturu [§ 5 písm. d) vyhlášky č. 526/2006 Sb., nyní § 18c odst. 1 písm.
c) vyhlášky č. 503/2006 Sb.] pro účely územního a stavebního řízení není rozhodnutím ve smyslu § 67
správního řádu, resp. § 65 s. ř. s. samostatně přezkoumatelným ve správním soudnictví; nejedná se ani
o závazné stanovisko dle § 40 odst. 4 písm. c) zákona o pozemních komunikacích, jímž by byl stavební
úřad v řízení o umístění nebo povolení stavby vázán. Pokud v řízení o umístění nebo povolení stavby
přetrvávají pochybnosti ohledně zajištění přístupu ke stavbě, resp. informace obsažená ve vyjádření
silničního správního úřadu je v rozporu s tvrzeními účastníků řízení nebo jinými podklady, je stavební úřad
povinen tuto otázku dále zkoumat jako předběžnou podle § 57 odst. 1 správního řádu, např. umožnit
účastníkům zahájit u příslušného správního úřadu řízení o určení právního vztahu podle § 142 správního
řádu.
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Rozsudek Krajského soudu v Ostravě, pobočka v Olomouci, ze dne 10. 1. 2017, čj. 65 A
52/2015-82, Sbírka rozhodnutí č. 11/2017, Rozhodnutí č. 3639
k § 93 odst. 3 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění
zákona č. 350/2015 Sb.
k § 101 písm. c) a § 102 odst. 1 správního řádu (č. 500/2004 Sb.)
I. Řízení o prodloužení platnosti územního rozhodnutí podle § 93 odst. 3 stavebního zákona z roku
2006 je z materiálního hlediska jedním z druhů nového řízení ve smyslu § 101 písm. c) správního
řádu z roku 2004, neboť se evidentně jedná o rozhodnutí, kterým se mění doba platnosti rozhodnutí.
II. Má-li být rozhodováno o prodloužení platnosti územního rozhodnutí u stavby, která se má uskutečnit ve
správním obvodu dvou nebo více stavebních úřadů, je příslušnost konkrétního stavebního úřadu určena
§ 102 odst. 1 větou prvou správního řádu z roku 2004.

Rozsudek Nejvyššího správního soudu ze dne 11. 10. 2017, čj. 6 As 182/2017-30, Sbírka
rozhodnutí č. 12/2017, Rozhodnutí č. 3648
k § 78a odst. 8, § 86, § 116 odst. 6 a § 118 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním
řádu (stavební zákon), ve znění zákonů č. 350/2012 Sb. a č. 39/2015 Sb.
Změny předmětu ani zániku účinků veřejnoprávní smlouvy nelze docílit postupem, kdy ve fázi
realizace stavby či souboru staveb podle veřejnoprávní smlouvy stavebník stavebnímu úřadu podle
§ 116 odst. 6 stavebního zákona sdělí, že upouští od provedení části stavby nebo souboru staveb
podle veřejnoprávní smlouvy, a požádá o vydání rozhodnutí o umístění jiné stavby podle § 86 tohoto
zákona, jež však materiálně představuje změnu provedení stavby či souboru staveb. Pokud
stavebník zvolí pro umístění a povolení své stavby režim veřejnoprávní smlouvy a dojde k závěru, že je
namístě změna stavby, je povinen postupovat podle příslušných ustanovení stavebního zákona týkajících
se změny veřejnoprávní smlouvy (§ 78a odst. 8 stavebního zákona) či změny stavby před jejím
dokončením (§ 118 téhož zákona).
Ačkoliv stavební zákon výslovně nezakazuje stavebníkovi, aby sdělil stavebnímu úřadu, že upustil jen od
(dosud nerealizované) části svého záměru, je zároveň zřejmé, že zákonodárce s takovou možností
nepočítal, neboť stavební zákon zná pouze jediný důsledek sdělení stavebníka o upuštění od záměru, a to
pozbytí účinnosti celé veřejnoprávní smlouvy. Takový výsledek ovšem není v daném případě žádoucí
(a nepřeje si jej zjevně ani sám stěžovatel), neboť by se tím ztratil právní podklad i pro již realizované
stavby. Závěry žalovaného i krajského soudu tak vycházejí z textu zákona a nejsou výrazem libovůle –
stavební zákon skutečně umožňuje stavebníkovi jednostranně odstoupit pouze od realizace celého
záměru, jenž byl předmětem veřejnoprávní smlouvy, a to jen do doby, než s touto realizací v jakékoliv
podobě započne. Jen takto je možné docílit jednostranně zániku veřejnoprávní smlouvy, a to jedině jejího
zániku jako celku. Po započetí se stavbou rodinného domu stěžovatel tuto možnost nenávratně ztratil. Jeho
oznámení o upuštění od záměru tak nemohlo vyvolat zamýšlené účinky a veřejnoprávní smlouva jako celek
zůstala v platnosti. Neznamená to samozřejmě, že by stěžovatel musel všechny stavby ze souboru opravdu
realizovat – stavebník může od vybudování některých staveb fakticky upustit, aniž by to nutně sděloval
stavebnímu úřadu (nejsou-li na jejich vybudování funkčně závislé jiné, již dokončené stavby, u nichž by to
bránilo kolaudaci). Právně však dané území zůstává regulováno veřejnoprávní smlouvou, dokud stavebník
nedosáhne její změny zákonem předvídaným postupem….
Jestliže tedy stěžovatel dospěl k závěru, že oproti původní verzi svého záměru, k níž získal souhlas
sousedů, chce svůj záměr upravit takovým způsobem, který sousedům vyhovovat nebude, měl požádat
o změnu stavby před dokončením. V tomto řízení by se transparentně pojmenovaly změny, k nimž má
oproti původně odsouhlasené verzi dojít, sousedé by proti těmto změnám vznesli své námitky a stavební
úřad by vyhodnotil, zda jde o námitky oprávněné, jež brání realizaci záměru v upravené podobě, nebo zda
je namístě námitky zamítnout a změnu stavby před dokončením povolit. Taková situace by byla přehledná
a práva všech stran by byla respektována. Místo toho se stěžovatel pokusil o tah, který stavební zákon
nezná a který nadto vytvořil nepřehlednou situaci. Namísto části původně povoleného souboru staveb měly
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být povoleny na stejném místě stavby nové, jejichž odlišnost od staveb původních by bylo možno zjistit jen
důkladným porovnáním původní a nové projektové dokumentace. Nadto měly být povoleny ve třech
různých řízeních (přičemž jen oplocení samotné bylo rozděleno do dvou samostatných řízení), ačkoliv šlo
o pouhé rozdělení původního záměru. Popsaný postup jeví jasné rysy účelovosti. Jak Nejvyšší správní
soud vyložil výše, stavební zákon upravuje odstoupení od záměru a jeho následky jednoznačně jen pro
záměr jako celek, a naopak nabízel stěžovateli řízení, jímž mohl dosáhnout sledovaného výsledku, a to
právem předvídaným postupem, tedy změnou stavby před dokončením ve spojeném řízení podle
§ 118 odst. 2 stavebního zákona….
…dodatečné změny obsahu uzavřeného veřejnoprávního závazku. Přípustné sice jsou, avšak striktně jen
za takových okolností a prostřednictvím těch právních nástrojů, které zákon výslovně předvídá. I podle
§ 170 správního řádu se ustanovení občanského zákoníku (včetně základní zásady vymezené v § 1 odst.
2 občanského zákoníku, reflektující obecný ústavní princip demokratického právního státu, jehož se
dovolává stěžovatel) použijí (toliko) přiměřeně a jen pokud to nevylučuje povaha a účel veřejnoprávních
smluv, a výslovně je vyloučeno použití ustanovení o neplatnosti právních jednání a relativní neúčinnosti
a o odstoupení od smlouvy. I z citovaného ustanovení je tedy zřejmé, že režim změny obsahu
veřejnoprávní smlouvy, výpověď a zrušení veřejnoprávní smlouvy je kogentně regulován a právní úprava
nedává prostor pro jiné způsoby změny obsahu či zániku veřejnoprávní smlouvy, ať už zcela nebo zčásti,
než které výslovně umožňuje.
Zbývá tak jen připomenout, že podle § 48 odst. 2 správního řádu lze totéž právo přiznat nebo uložit tutéž
povinnost z téhož důvodu téže osobě pouze jednou. Byla tedy správná i úvaha žalovaného, že překážka
věci pravomocně rozhodnuté bránila stavebnímu úřadu v tom, aby vydal územní rozhodnutí, jímž
by se umisťovala stavba betonových zdí v místě, kde již bylo dříve pravomocně umístěno oplocení
jiného vzhledu a stavebního provedení na základě platné veřejnoprávní smlouvy, jež nebyla ani
změněna, ani nepozbyla svých účinků…
Nejvyšší správní soud ve shodě s krajským soudem shrnuje, že veřejnoprávní smlouva o provedení stavby
ve smyslu § 116 odst. 1 stavebního zákona nezakládá pouze oprávnění stavebníka stavět, nýbrž v souladu
s principem právní jistoty a principem materiální právní moci i legitimní očekávání pro dotčené vlastníky
sousedních pozemků a staveb, pokud jde o poměry v území v místě stavby. Postupem, kdy ve fázi realizace
stavby či souboru staveb podle veřejnoprávní smlouvy stavebník stavebnímu úřadu podle § 116 odst.
6 stavebního zákona sdělí, že upouští od provedení části stavby podle veřejnoprávní smlouvy, a požádá
o vydání rozhodnutí o umístění jiné stavby podle § 86 stavebního zákona, jež však materiálně představuje
změnu provedení stavby či souboru staveb, nelze docílit změny předmětu ani zániku účinků veřejnoprávní
smlouvy. Pokud stavebník zvolí pro umístění a povolení své stavby režim veřejnoprávní smlouvy, pak
dojde-li k závěru, že je namístě změna stavby, je povinen postupovat podle příslušných ustanovení
stavebního zákona týkajících se změny veřejnoprávní smlouvy či změny stavby před jejím dokončením.
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4. Vybrané rozsudky soudů z roku 2017,
v nichž byl žalovaným KÚ Zlínského
kraje
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1) Rozsudek Krajského soudu v Brně č.j. 31A 10/2015-166 ze dne 8. 2. 2017, týkající
doplňování projektové dokumentace v průběhu řízení, námitek vztahujících se
k nedostatkům odvádění splaškových a dešťových vod, nedostatečnému prokázání
nemožnosti odkanalizování stavby do veřejné kanalizace, vypořádání námitek odkazem na
odpovědnost projektanta, rozporem grafické a textové části projektové dokumentace
Prvostupňovým rozhodnutím stavební úřad umístil a povolil stavbu turistického a sportovního centra.
Odvolatelé v podaném odvolání brojili mimo jiné proti předložené PD, kdy tvrdili, že tato obsahuje
nedostatky, namítali, že přijaté řešení je v rozporu se zprávou o výsledku inženýrsko-geologického
průzkumu, podle níž povrchové vody není možné likvidovat vsakováním, že se stavební úřad spokojil
s tvrzením stavebníka o nemožnosti napojení na veřejnou kanalizaci, aniž by toto tvrzení přezkoumal za
účelem zjištění, zda je možné přistoupit k realizaci zařízení pro zneškodňování anebo akumulaci odpadních
vod v souladu s vyhláškou o technických požadavcích na stavby. Namítali rovněž nemožnost vyjádřit se ke
všem podkladům rozhodnutí. Odvolací správní orgán podané odvolání zamítl.
Krajský soud v Brně, na základě žaloby odvolatelů rozhodnutí KÚZK zrušil a věc mu vrátil k novému
rozhodnutí. K námitce nemožnosti vyjádřit se k podkladům rozhodnutí krajský soud uvedl, že podle
§ 114 odst. 1 SZ mají účastníci právo v řízení uplatňovat námitky. Toto právo je přitom limitováno
koncentrací řízení upravenou v § 112 odst. 1 větě druhé stavebního zákona. Koncentraci řízení je ovšem
nutno uplatňovat tak, aby bylo šetřeno smyslu a účelu § 114 stavebního zákona. Je proto na ní nutno
nahlížet jako na legitimní omezení práva uplatňovat námitky v situaci, kdy již měl účastník řízení objektivní
možnost k věci říci vše, v čem spatřuje nedostatky plánovaného záměru. Na druhou stranu se koncentrace
řízení nesmí stát nástrojem pro popření práva uplatňovat námitky v situaci, kdy jsou dodatečně měněny
(rozšiřovány) podklady rozhodnutí. Takový výsledek by byl totiž mimo jiné v rozporu s § 4 odst. 4 správního
řádu, podle něhož správní orgán umožní dotčeným osobám uplatňovat jejich práva a oprávněné zájmy.
S ohledem na tato východiska proto také Nejvyšší správní soud (například v rozsudcích ze dne 22. 3. 2007,
č. j. 8 As 19/2005 – 122, či ze dne 22. 7. 2010, č. j. 9 As 36/2010 – 127), dovodil, že je nutno před konáním
ústního jednání zajistit kompletní podkladovou dokumentaci, na základě které mohou účastníci své námitky
uplatnit. Jestliže následně dojde ke změně podkladové dokumentace, je povinností stavebního úřadu dát
dle povahy změny nejméně účastníkům, jichž se tato dodatečná úprava povolované stavby týká, možnost
na takovou změnu opět reagovat a vyjádřit k ní své stanovisko. Účastníci se před ústním jednáním
seznamují s projektovou dokumentací a navrhovanou podobou stavby v určité podobě a zákon jim dává
právo uplatnit proti ní své námitky. Pokud se tato podoba změní, pak je z logiky věci nutno jim toto právo
zachovat, tj. dát jim možnost se seznámit se změněnou podobou stavby a uplatnit i proti ní své námitky.
Jiný výklad by byl popřením smyslu konání ústního jednání, neboť účastníci řízení by dostali možnost
vyjádřit se k určité podobě povolované stavby, přičemž toto právo by bylo považováno za vyčerpané bez
ohledu na to, že by se projektová dokumentace, způsob provádění a užívání stavby následně změnily.
Důvodnými shledal soud i námitky, týkající se nedostatků v řešení odvádění splaškových a dešťových vod.
Předně je nutno souhlasit se žalobci v tom, že přijaté řešení se nejeví jako souladné se Zprávou o výsledku
inženýrskogeologického průzkumu, přičemž stavební úřad ani žalovaný tento rozpor nijak neodstranili.
Uvedená zpráva výslovně uvádí následující: „Další problém představuje neškodné odvádění dešťových
vod z areálu a již v této fázi upozorňujeme, že povrchové vody není možné likvidovat vsakováním do zemin
a hornin, které jsou téměř nepropustné.“ Na námitku žalobců poukazující na citovaný závěr správní orgány
reagovaly tvrzením, že jedním z podkladů projektové dokumentace byl i hydrogeologický posudek. Toto
tvrzení ovšem fakticky vůbec nepředstavuje vypořádání námitky žalobců. Není zřejmé, co podle
žalovaného z hydrogeologického posudku vyplývá, čím tento posudek vyvrací závěr zprávy o výsledku
inženýrskogeologického průzkumu, případně proč mezi těmito podklady neexistuje rozpor. V této části je
proto napadené rozhodnutí nepřezkoumatelné.
Stejně tak je nutno žalobcům přisvědčit v tom, že se žalovaný nevypořádal s odvolací námitkou, že návrh
řeší modelovou situaci neodpovídající realitě a neřeší přívalové či dlouhotrvající deště. Na tuto námitku
reagoval žalovaný tím, že projektová dokumentace byla zpracována odpovědnými osobami. I zde platí, že
žalovaný fakticky vůbec námitku nevypořádal, a jeho rozhodnutí je proto v této části nepřezkoumatelné.
Jakkoliv projektant odpovídá za správnost, celistvost, úplnost a bezpečnost stavby, stavební úřad musí
mimo jiné vždy přezkoumat soulad stavby s požadavky stavebního zákona, zvláštních a prováděcích
právních předpisů (§ 90 stavebního zákona), kam spadají také obecné požadavky na využívání území
a technické požadavky na stavby. Je zcela nepřípustné, aby stavební úřad na tuto roli rezignoval s tím, že
odpovědným za stavbu je projektant. Z pohledu zákonnosti projektovaného řešení je lhostejné, že
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projektová dokumentace byla zpracována autorizovanou osobou. Zákonnost je povinen posoudit sám
stavební úřad (v řízení o odvolání pak žalovaný). Správní orgány tedy musí vyslovit, zda provedený výpočet
odvodu srážkových vod odpovídá příslušným právním normám. Namítali-li žalobci, že návrh neřeší
přívalové či dlouhotrvající deště, měly správní orgány posoudit, zda je toto tvrzení pravdivé, a pokud ano,
zda a proč je takový postup v souladu se zákonem.
Důvodnou je také námitka rozporu skutkového stavu, z něhož vycházeli žalovaný a stavební úřad, se
správním spisem (konkrétně s grafickou částí dodatku č. 3 k projektové dokumentaci), a to v části týkající
se řešení odvodu splaškových vod. Správní orgány patrně vycházely především z textové části dodatku
č. 3, podle níž je odvod splaškových vod a dešťových vod řešen odděleně. Splaškové vody mají být
odváděny do jímky na vyvážení a dešťové vody do vsakovacích vrtů. Podle správních orgánů tato
skutečnost vyplývá i z výkresu situace, nicméně s tímto tvrzením se zdejší soud neztotožňuje. V legendě
jsou jednoznačně odlišeny různými typy šipek kanalizace dešťová a splašková. Ačkoliv je objekt SO 01
zdánlivě samostatně napojen na jímku na vyvážení, z téhož objektu vedou šipky, které legenda označuje
jako splaškovou kanalizaci, směrem do vsakovacích vrtů. Podle zdejšího soudu se nejedná o zcela zjevnou
formální nepřesnost, kterou by bylo možné přehlížet. Textová a grafická část dodatku č. 3 jsou tudíž ve
zjevném rozporu. Realizace stavby na základě této projektové dokumentace by mohla vést k tomu, že by
stavebník odváděl splaškovou vodu do vsakovacích vrtů s tím, že jedná plně v souladu s projektovou
dokumentací, neboť s tímto řešením počítá její grafická část. Takovou nejistotu ohledně možného řešení
odvodu splaškových vod nelze připustit.
Zdejší soud shledal důvodnou také námitku týkající se nemožnosti napojení na veřejnou kanalizaci. Správní
spis neposkytuje pro tento závěr dostatek podkladů, ačkoliv řešení odvodu splaškových vod do veřejné
kanalizace je podle právní úpravy prioritní. Podle § 23 odst. 1 věty první vyhlášky č. 501/2006 Sb.,
o obecných požadavcích na využívání území, ve znění pozdějších předpisů se stavby podle druhu
a potřeby umisťují tak, aby bylo umožněno jejich napojení na sítě technické infrastruktury. § 24b odst. 1 této
vyhlášky pak upřesňuje, že žumpy se budují pouze tam, kde splaškové odpadní vody nelze odvádět do
kanalizace nebo kde vyčištěné odpadní vody v malé čistírně odpadních vod do ekvivalentu 500 obyvatel
(dále jen „malá čistírna“) není možné vypouštět do vodního toku nebo do vod podzemních. Ve shodě s tím
pak § 6 odst. 3 věty první vyhlášky č. 268/2009 Sb.,o technických požadavcích na stavby, ve znění
pozdějších předpisů stanoví, že stavby podle druhu a potřeby musí být napojeny na kanalizaci pro veřejnou
potřebu, pokud je to technicky možné a ekonomicky přijatelné. Z hlediska obecných požadavků na
využívání území a technických požadavků na stavby měl tedy stavební úřad posuzovat, zda není
realizovatelné odvádění splaškových vod do veřejné kanalizace. Za dostatečný podklad pro takové
posouzení přitom nemohlo sloužit vyjádření Magistrátu města Zlín, odboru životního prostředí, ze dne
16. 1. 2013, že s realizací stavby souhlasí s tím, že stavebník doložil prohlášení o neumožnění umístění
kanalizační přípojky na cizích pozemcích. Není vůbec zřejmé, o čí prohlášení se má jednat, a toto
prohlášení také není součástí správního spisu. Stavební úřad přitom musí sám posoudit soulad záměru
s právními předpisy, tedy mimo jiné také to, zda je či není napojení na kanalizaci pro veřejnou potřebu
technicky možné a ekonomicky přijatelné. Je-li v blízkosti záměru veřejná kanalizace a jediným důvodem
nemožnosti napojení na ni má být nesouhlas vlastníků pozemků, přes které by musela být přípojka vedena,
musí být ve správním spise vyjádření těchto osob zdokumentováno. Tak tomu ovšem v projednávané věci
není a správní spis tak neposkytuje dostatečný podklad pro učinění závěru o možnosti připojení záměru na
veřejnou kanalizaci.

2) Rozsudek Krajského soudu v Brně č.j. 62 A 198/2015-47 ze dne 7. 11. 2017, týkající se
účastenství spolků v řízení o odstranění stavby
Prvostupňový správní rozhodl usnesením dle ust. § 28 správního řádu o tom, že spolek Egeria, z.s. není
účastníkem řízení o nařízení odstranění terénních úprav. Spolek toto rozhodnutí napadl odvoláním, které
bylo KÚZK zamítnuto s odůvodněním, že v ŘOS je okruh účastníků řízení taxativně vymezen ust.
§ 129 odst. 10 SZ, které má ve vztahu k ust. § 70 zákona č. 114/1992 Sb. (dále jen „ZOPK“) přednost.
Spolek napadl rozhodnutí KÚZK žalobou, v níž namítal, že v daném případě mohou být dotčeny zájmy
přírody a krajiny, že se KÚZK otázkou dotčení těchto zájmů nezabýval a že nesprávně interpretoval ust.
§ 70 ZOPK.
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Krajský soud rozhodnutí KÚZK zrušil s odůvodněním, že dle ust. § 70 odst. 3 ZOPK je sdružení oprávněno
se za stanovených podmínek účastnit správního řízení. Úvaha žalovaného, že ust. § 129 odst. 10 SZ je
speciální právní úpravou vůči ust. § 70 odst. 3 ZOPK, je chybná. Dle krajského soudu se jedná o dvě právní
úpravy, jež vůči sobě nejsou v takovém vztahu, kdy by právní norma obsažená ve SZ derogovala normu
obsaženou v ZOPK, a především z těchto norem neplynou pravidla, jež by mezi sebou byla ve střetu (tak
by tomu bylo v případě, kdy by SZ účastenství dle zvláštních zákonů výslovně vyloučil). Soud zdůraznil, že
na účastenství v ŘOS dopadají dvě právní normy stejné právní síly, a v rámci dispozice každá upravuje
jiný okruh účastníků a tudíž je třeba připustit účastenství spolků ve smyslu ust. § 70 ZOPK také v řízeních
podle § 129 SZ. I při odstraňování stavby či terénní úpravy si lze představit technologické postupy, které
mohou mít negativní dopad na zájmy chráněné ZOPK.

3) Rozsudek Krajského soudu v Brně č.j. 30 A 132/2015-104 ze dne 28. 11. 2017, týkající se
zamítnutí návrhu na vydání územního rozhodnutí pro umístění stavby pro reklamu na
pozemku RD, postavení Ministerstva dopravy ČR
Prvoinstanční orgán zamítl návrh žalobce o vydání ÚR o umístění stavby pro reklamu na pozemku RD
s odůvodněním, že tato je v rozporu s OTP a se stanovisky DO a s ochranou práv a právem chráněných
zájmů účastníků řízení. Podkladovým rozhodnutím bylo předcházející rozhodnutí o zamítnutí výjimky z ust.
21 odst. 4 vyhl. č. 501/2006 Sb (dále jen „Vyhláška“).
Žalobce v žalobě namítal, že rozhodnutí o výjimce je zatíženo vadou, neboť stavební úřad bez náležité
argumentace dovodil, že navrhovaná stavba pro reklamu představuje zásadní zdroj rušení provozu, pouze
s obecným odkazem na ust. § 35 odst. 2 zákona č. 13/1997 Sb. o pozemních komunikacích a z tohoto
spekulativně vyvodil, že umístění stavby je v rozporu s ust. § 24d odst. 1 Vyhlášky a že by případnou
realizací mohlo dojít ke zhoršení dopravní bezpečnosti, což není v souladu s veřejným zájmem.
Ve vztahu k rozhodnutí o výjimce žalobce namítal, že Ministerstvo dopravy podle § 40 zákona o pozemních
komunikacích jako dotčený orgán vydává podle ust. § 31 správní rozhodnutí ve věci zřízení a provozování
reklamního zařízení v silničním ochranném pásmu, a že v daném případě ministerstvo dopravy nemůže
být dotčeným orgánem, neboť pozemek, na němž žalobce žádá stavbu umístit, se v silničním ochranném
pásmu nenachází.
Krajský soud přezkoumal napadené rozhodnutí žalovaného i rozhodnutí o zamítnutí výjimky a konstatoval,
že důvodem, proč žalobce podal žádost o povolení výjimky z OTP, je skutečnost, že předmětnou stavbu
žádal umístit na pozemku se stavbou rodinného domu. Podle ust. § 21 odst. 4 Vyhlášky přitom platí, že na
pozemcích staveb pro bydlení lze kromě stavby pro bydlení umístit stavbu nebo zařízení související
s bydlením či bydlení podmiňující a provést terénní úpravy potřebné k řádnému a bezpečnému užívání
pozemku, staveb a zařízení na nich, není-li z prostorových a provozních důvodů možno zabezpečit
uvedené funkce ve stavbě pro bydlení. Na pozemcích rodinných domů lze dále umístit jednu stavbu pro
podnikatelskou činnost do 25 m² zastavěné plochy a do 5 m výšky s jedním nadzemním podlažím,
podsklepenou nejvýše do hloubky 3 m. Jelikož předmětná stavba je konstruována více než 5 m nad
povrchem terénu a jedná se o stavbu pro podnikatelskou činnost ve smyslu citovaného ust. § 21 odst.
4 Vyhlášky, nebylo by možné vydat kladné rozhodnutí o návrhu na umístění této stavby bez povolení
výjimky.
Podle ust. § 24d odst. 1 Vyhlášky platí, že stavby pro reklamu a reklamní zařízení se nesmí umisťovat tak,
aby narušovaly architektonický, urbanistický nebo pietní charakter prostředí, ohrožovaly bezpečnost
provozu na pozemních komunikacích a drahách, obtěžovaly okolí, zejména obytné prostředí, hlukem nebo
světlem nad limitní hodnoty stanovené jinými právními předpisy.
Prvostupňové správní rozhodnutí, které zamítlo žádost o výjimku, dovodilo, že důvody vedoucí k podání
žádosti o povolení výjimky nejsou dostatečně přesvědčivé v tom, že by v případě vydání povolení bylo
dosaženo účelu sledovaného obecnými požadavky na výstavbu. Stavební úřad vytýkal žalobci, že nedoložil
své tvrzení, že stavbou nebude ohrožena bezpečnost, ochrana života a zdraví osob, sousední pozemky
nebo stavby. Stavební úřad dále vyslovil, že s ohledem na skutečnost, že je navrženo umístění stavby pro
reklamu v blízkosti komunikací R55, I/49 a rampy R55, lze předpokládat, že případné informace umístěné
na stavbě pro reklamu, mají být určeny především řidiči. Na tento fakt reagovalo v průběhu řízení jak
Ministerstvo dopravy ČR jako dotčený orgán, tak Ředitelství silnic a dálnic ČR, správa Zlín jako účastník
řízení. Z jejich vyjádření vyplývá, že v případě umístění stavby pro reklamu v místě a rozsahu, jak je
navrhována, představuje tato stavba zásadní zdroj rušení provozu na silnici I/49 a R55 ve smyslu ust.
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§ 35 odst. 2 zákona o pozemních komunikacích. Ministerstvo dopravy ČR s rozhodnutím o výjimce v daném
případě nesouhlasí. Současně oba uvedené subjekty upozornily na ust. § 24d odst. 1 Vyhlášky, které uvádí,
že stavby pro reklamu a reklamní zařízení se nesmí umisťovat tak, aby ohrožovaly bezpečnost provozu na
pozemních komunikacích. Stavební úřad dospěl k názoru, že umístěním stavby by došlo k ohrožení
bezpečnosti silničního provozu, neboť stavba slouží k umístění reklamy a cílem reklamy je upoutat
pozornost. Stavební úřad se neztotožnil s vyjádřením žalobce, že umístěním stavby pro reklamu nebudou
bezpečnost, ochrana života a zdraví nijak ohroženy.
Stavební úřad dále vyšel z ust. § 169 odst. 2 stavebního zákona, z něhož zdůraznil, že povolit výjimku lze
jen v případě, že se tím neohrozí bezpečnost, ochrana zdraví a života osob. V okolí uvažované stavby pro
reklamu jsou zemědělsky obdělávané pozemky, provozovna autoservisu a především komunikace I/49
a R55. V daném úseku došlo již k realizaci staveb, které jsou součástí stavby, jako východního obchvatu
města. Tyto komunikace patří k velmi frekventovaným s vysokou intenzitou provozu. Stavební úřad se
ztotožnil s názorem Ministerstva dopravy ČR a Ředitelství silnic a dálnic ČR, správa Zlín, s tím, že nejsou
splněny veškeré zákonné podmínky pro rozhodnutí o výjimce. Umístěním stavby může dojít k ohrožení
bezpečnosti, zdraví a životů osob užívajících stavby – komunikace, které jsou v blízkosti stavby pro
reklamu. Stavební úřad dovodil, že v dané věci je dotčeným orgánem Ministerstvo dopravy ČR, které
sdělilo, že žádosti žalobce nedoporučuje vyhovět.
Žalobce v odvolání a v žalobě namítal neurčitost a spekulativnost stavebním úřadem dovozených závěrů.
Dále namítal, že pozemek, na němž má být stavba umístěna, se nachází mimo ochranné pásmo rychlostní
komunikace a v souvisle zastavěném území, a není proto zřejmé, na základě jakého zákonného ustanovení
zařadil stavební úřad Ministerstvo dopravy jako dotčený orgán. Absence dohody nebo souhlasu
Ministerstva dopravy proto není podstatná a žádost o výjimku není s ust. § 169 odst. 6 stavebního zákona
v kolizi.
Soud rozhodnutí o zamítnutí ÚR zrušil a současně konstatoval nezákonnost rozhodnutí o výjimce.
Konstatoval, že správní orgány si dostatečně nevyjasnily, zda je skutečně Ministerstvo dopravy ČR
dotčeným orgánem ve smyslu ust. § 169 odst. 6 stavebního zákona, a zda tedy důvod, že žádosti nelze
vyhovět pro nesouhlasné stanovisko Ministerstva dopravy ČR, může z hlediska zákonnosti obstát.
Z obsahu odůvodnění prvostupňového správního rozhodnutí o zamítnutí žádosti o povolení výjimky
i z odůvodnění navazujícího odvolacího rozhodnutí vyplývá, že uvedené nesouhlasné stanovisko
Ministerstva dopravy ČR bylo spojováno především s otázkou ohrožení bezpečnosti účastníků silničního
provozu na přilehlých komunikacích. Ve správních spisech je založeno celkem 5 listin Ministerstva dopravy,
přičemž z těchto listin a z předmětných správních rozhodnutí není možno dovodit, z jakých skutkových
a právních důvodů by Ministerstvo dopravy mělo být dotčeným orgánem ve smyslu ust. § 169 odst.
6 stavebního zákona. Z uvedeného pohledu proto nemůže obstát důvod zamítnutí žádosti vyplývající
z tvrzeného nedostatku naplnění podmínky pro vyhovění žádosti ve smyslu ust. § 169 odst. 6 stavebního
zákona, podle něhož platí, že rozhodnutí o povolení výjimky nebo odchylného řešení podle odst. 2 – 5 lze
vydat jen v dohodě nebo se souhlasem dotčeného orgánu, který hájí zájmy chráněné podle zvláštních
předpisů, kterých se odchylné řešení týká. Správní orgány budou povinny v dalším řízení tuto vadu napravit,
přičemž si především vyjasní, jaké jsou zájmy chráněné podle zvláštních právních předpisů (a jakých),
kterých se týká odchylné řešení (požadovaná výjimka) a podle toho konkrétně odůvodní (tedy z jakých
skutkových a právních důvodů) je dotčeným orgánem Ministerstvo dopravy či jiný orgán. V rámci řízení
o umístění stavby se otázkou zajištění bezpečnosti provozu na přilehlých pozemních komunikacích
vyjadřovaly orgány Policie ČR (dopravní inspektorát) jako orgán státní správy ve věcech bezpečnosti
a plynulosti na pozemních komunikacích. Dopravní inspektorát Krajského ředitelství policie Zlínského kraje
sdělil, že nemá připomínky k umístění a provozování reklamního zařízení. Bez toho, aniž by bylo
jednoznačně stanoveno, kdo a z jakého důvodu je dotčeným orgánem hájícím chráněné zájmy podle
zvláštních právních předpisů, kterých se odchylné řešení týká (což bude úkolem správních orgánů v dalším
řízení), nelze zjistit, zda ohrožení bezpečnosti provozu na přilehlých pozemních komunikacích, ochrany
zdraví a života osob nemělo být posouzeno či spoluposouzeno i jiným orgánem, než výhradně stavebním
úřadem a žalovaným. Za uvedeného stavu soud souhlasí s námitkami žalobce týkajícími se
nedostatečného odůvodnění shora zmiňovaných dvou nosných důvodů vedoucích stavební úřad
a žalovaného k zamítnutí žádosti o povolení výjimky.
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4) Rozsudek Krajského soudu v Brně č.j. 31 A 51/2016-137 ze dne 21. 11. 2017, týkající se
posouzení realizovaných stavebních úprav ve stavbě označené jako „hospodářský
objekt“, realizované v nezastavěném území
Stavební úřad v roce 2010 povolil ve spojeném řízení stavbu označenou jako „stodola“, umístěnou ve volné
krajině. V popisu stavby bylo uvedeno, že se jedná o hospodářské stavení pro uskladnění sena
a zemědělského vybavení. Stavební úřad se v odůvodnění rozhodnutí zabýval posouzením souladu
navrhované stavby s vydanou územně plánovací dokumentací a uvedl, že umístění stavby je v souladu se
závaznou i směrnou částí schválené územně plánovací dokumentace obce, kde je uvedeno, že ve volné
krajině lze umístit stavby nezbytné pro zemědělské hospodářství. Stavba byla realizována s určitými
odchylkami od schválené projektové dokumentace. Jednalo se o doplnění komína pro možnost vytápění
objektu, vypuštění vstupních vrat, doplnění okna na jihozápadní fasádě, doplnění balkonových dveří
v podkroví, zvýšení podezdívky podkroví. Stavební úřad vydal souhlas s užíváním předmětné stavby.
Stavebník následně provedl na stavbě bez povolení stavebního úřadu stavební úpravy, které se staly
předmětem řízení o odstranění stavby, resp. o dodatečném povolení stavby. Po provedeném řízení o DPS
rozhodl SÚ tak, že část stavebních úprav dodatečně povolil (dřevěné schodiště do podkroví, zateplení
sedlové střechy v podkroví včetně dřevěného palubkového podhledu, osazení 2 střešních oken na severní
straně sedlové střechy, bezodtoková plastová jímka) a část zamítl (sprchový kout a WC, krbová kamna,
rozvody vodoinstalace, odpadního potrubí a elektroinstalace). Vlastník stavby se proti výroku o zamítnutí
části realizovaných stavebních úprav odvolal. Odvolání bylo zamítnuto a následovala správní žaloba.
Krajský soud v Brně zaujal v dané věci názor, že rozpor stavebních úprav s § 18 odst. 5 stavebního zákona
je nutno posuzovat s ohledem na potenciální využití stavby (takové využití, které se objektivně jeví
s ohledem na provedené změny jako typické, charakteristické, reálné a pravděpodobné) a nezbytnost
jednotlivých úprav pro zemědělskou činnost, kterou žalobce deklaruje (zde zejména pěstování plodin, chov
slepic a včelařství). Stanoví-li zákon taxativní výčet účelů staveb v nezastavěném území, je nutno dbát na
to, aby tento výčet nebyl obcházen poukazem na aktuální využívání stavby, ačkoliv pro dané využívání
nejsou jednotlivé parametry či atributy stavby nezbytné a naopak zcela reálně umožňují i jiné (zákonem
neaprobované) využití. Nelze proto souhlasit s námitkami žalobce, v nichž brojí proti úvahám žalovaného,
jak by mohla být stavba využívána, aniž by prokázal, že takto využívána je. Zdejší soud si je vědom, že
není možné detailně předjímat budoucí reálné fungování zemědělské stavby. Na druhou stranu pro
posouzení, že se vskutku jedná o stavbu určenou pro zemědělství, je potřeba zkoumat, zda vlastnosti
stavby nevybočují z mezí toho, co je pro výkon zemědělské činnosti typické, běžné, respektive
v nezastavěném území spíše nezbytné. Pro tyto účely nepostačuje pouhé formální označení stavby jako
zemědělské, potažmo tvrzení stavebníka, že právě o takovou stavbu jde a jako taková je výlučně užívána.
Ačkoliv žalobce úvahy žalovaného označuje za domněnky či fabulace, žalovaný zcela správně posuzoval
reálně možné využívání stavby, nikoliv pouze její aktuální faktické využívání deklarované a prokazované
žalobcem.
Obecně platí, že pokud jednotlivé stavební úpravy vůbec neodpovídají zemědělské činnosti, respektive
nejsou-li nezbytné pro zemědělskou činnost, nelze stavbu v jejich rozsahu považovat za stavbu pro
zemědělství ve smyslu § 18 odst. 5 stavebního zákona. To platí i pro případ, že stavebník dle svých tvrzení
vyžaduje pro deklarovanou zemědělskou činnost určitý nadstandard či komfort. S ohledem na účel § 18
odst. 5 stavebního zákona lze po stavebníkovi spravedlivě žádat, aby svůj komfort omezil tak, aby byl
maximálně zachován charakter nezastavěného území. Ad absurdum by stavebník mohl v nezastavěném
území postavit plnohodnotný rodinný dům s tím, že fakticky jej využívá pouze pro zemědělskou činnost.
Takový stav ovšem nelze připustit a je nutno již při umisťování stavby (a tudíž také při dodatečném
povolování stavby) posuzovat, zda stavba (potažmo stavební úpravy) v nezastavěném území je nezbytná
pro naplnění některého z účelů uvedených v § 18 odst. 5 stavebního zákona a svým charakterem tak
naplňuje výlučně tento účel. Je proto rozhodující porovnání objektivní povahy stavby s objektivní povahou
činnosti, pro niž má být využívána. Citované ustanovení představuje preventivní nástroj ochrany
nezastavěného území. Tento nástroj by měl mít zásadně přednost před ochranou následnou. Stavby, které
svým charakterem neodpovídají stavbám uvedeným v § 18 odst. 5 stavebního zákona, nemají být vůbec
v nezastavěném území umisťovány. Není účelné ani žádoucí, aby byly takové stavby nejprve umístěny
a povoleny a teprve posléze bylo pravidelně kontrolováno, zda jsou užívány k účelu, k jakému byly
povoleny.
V nyní projednávané věci ovšem nelze odhlédnout od zcela specifických okolností, pro které soud shledal,
že preventivní ochrana nezastavěného území již prakticky selhala a musí být do budoucna kladen důraz
na ochranu následnou. Jakkoliv soud výše v obecné rovině zdůraznil poměrně přísné nároky na stavby
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umisťované v nezastavěném území, tyto nároky byly dosavadní rozhodovací činností stavebního úřadu
přímo ve vztahu k posuzované stavbě zcela rozmělněny. Musí tedy respektovat skutečnost, že některé
stavební úpravy byly již pravomocně aprobovány stavebním úřadem, a to ve dvou úrovních. Jedna skupina
stavebních úprav byla aprobována souhlasem s užíváním stavby, kdy lze polemizovat, zda takto
provedenými změnami bylo možno dát souhlas s užíváním stavby jako hospodářský objekt pro uskladnění
sena a zemědělského vybavení, či zda stavba již neměla prvky stavby pro rodinnou rekreaci. Druhá skupina
stavebních úprav pak byla pravomocně dodatečně povolena výrokem I. prvostupňového rozhodnutí
(dřevěné schodiště do podkroví, zateplení střechy včetně palubkového podhledu, osazení střešních oken),
proti němuž nebylo podáno odvolání. Z výše uvedeného přehledu aprobovaných změn stavby oproti
původní dokumentaci a z důvodů, které stavební úřad vedly k dodatečnému povolení některých úprav, je
zcela zřejmý významný posun v nahlížení stavebního úřadu na to, jaké stavby lze umisťovat v daném
konkrétním nezastavěném území. Stavební úřad svým kontinuálním přístupem posvětil takové atributy
stavby, u nichž by v obecné rovině nebylo vůbec možné hovořit o nezbytnosti pro zemědělské účely.
Jestliže stavební úřad takto přistupoval k dané konkrétní stavbě, nemůže soud tuto praxi zcela ignorovat.
Ačkoliv si lze představit, že by soud i přesto zbývající stavební úpravy posuzoval zjevně přísnější optikou,
která byla v obecné rovině výše předestřena, není zcela možné u každé ze stavebních úprav zcela
abstrahovat od zbývajících prvků stavby – rozhodující je totiž výsledný charakter stavby jako celku (včetně
již povolených úprav). Optika posuzování proto musí být uzpůsobena dosavadní rozhodovací činnosti
stavebního úřadu, a to ze dvou důvodů. Předně by výsledkem posouzení byl nesourodý celek, u něhož by
bylo takřka nevysvětlitelné, proč jsou některé úpravy v souladu se zákonem a jiné úpravy z prakticky
shodných důvodů nikoliv. Zatímco některé stavební úpravy by totiž obstály s odůvodněním, že sice nejsou
nezbytné, nicméně si lze představit jejich využití pro zemědělskou činnost, jiné úpravy by neobstály
s odůvodněním, že si sice lze představit jejich využití pro zemědělskou činnost, nicméně nejsou nezbytné.
Takový výsledek by byl pro adresáty veřejné správy nepředvídatelný a matoucí. Druhým důvodem, proč je
nutno v nyní posuzované věci zohlednit praxi stavebního úřadu, je pak skutečnost, že existují jiné
prostředky ochrany nezastavěného území. Těmito jinými prostředky je následná kontrola toho, zda je
stavba využívána k účelu, k němuž byla povolena, a možnost ukládání sankcí pro případ, že tomu tak
nebude.
Stavební úřad svým přístupem při vydávání souhlasu s užíváním stavby a při dodatečném povolování
jednotlivých stavebních úprav prakticky vytvořil specifický standard pro posuzování toho, zda stavba,
respektive její jednotlivé části naplňují charakter stavby pro zemědělství. Tento standard pak vychází
z teze, že za stavební úpravy odpovídající účelu zemědělské stavby lze považovat takové úpravy, které
sice nejsou nezbytné, nicméně za určitých podmínek mohou usnadnit zemědělskou činnost. Ačkoliv by
tedy soud za běžných okolností při komplexním posouzení stavby dospěl k jednoznačnému závěru, že se
o stavbu pro zemědělství nejedná (z objektivního hlediska stavba jednoznačně vykazuje mnohem více
znaky stavby pro rodinnou rekreaci), s ohledem na výše uvedené shledává, že většina stavebních úprav,
které jsou předmětem soudního přezkumu, jsou úpravami, které za určitých podmínek mohou usnadnit
zemědělskou činnost. V takovém případě je pak na místě tyto stavební úpravy v dané konkrétní věci
považovat za souladné s § 18 odst. 5 stavebního zákona.
Je nutno zopakovat, že za souladné se zákonem bylo stavebním úřadem shledáno zateplení celé stavby
(obvodového zdiva i střechy), její navýšení o více než metr, vypuštění vrat a doplnění okna a balkonových
dveří, vybudování komínu či osazení střešních oken. Za této situace by nedávalo smysl, kdyby byl rozpor
s § 18 odst. 5 stavebního zákona (který je podstatný z hlediska umístění stavby, nikoliv z hlediska jejího
povolení) shledáván ve vytvoření sociálního zázemí (sprchového koutu a WC, včetně zařizovacích
předmětů), v rozvodech vnitřní vodoinstalace, odpadního potrubí a elektroinstalace. Soud nicméně shrnuje,
že sociální zázemí (sprchového koutu a WC, včetně zařizovacích předmětů), rozvody vnitřní vodoinstalace,
odpadního potrubí a elektroinstalace nejsou stavebními úpravami, které by byly méně využitelné pro
zemědělskou činnost, než ty stavební úpravy, které byly u stavby stavebním úřadem aprobovány.
V kontextu posuzování veškerých odchylek stavby od původní projektové dokumentace stavebním úřadem
tak musí být tyto stavební úpravy hodnoceny jako souladné s § 18 odst. 5 stavebního zákona. Žalovaný
proto pochybil, dospěl-li k opačnému závěru.
Na druhou stranu soud shledal, že stavební úprava spočívající ve vybudování krbových kamen (včetně
všech částí spalinové cesty) již vybočuje nejen z obecně kladených nároků na stavby umisťované
v nezastavěném území, nýbrž také z rámce toho, jak byly posuzovány u stavby stavebním úřadem veškeré
ostatní stavební úpravy. Soud má za to, že tento prvek stavby nemá u stavby pro zemědělství vůbec žádné
opodstatnění a je naopak charakteristický a naprosto typický pro stavbu pro rodinnou rekreaci. Jakkoliv byl
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přístup stavebního úřadu k tomu, co lze u stavby pro zemědělství připustit, v případě stavby dosti
extenzivní, krbová kamna ani z tohoto úhlu pohledu nemohou obstát. Jedná se o prvek, jehož cílem je
zpříjemnit osobám pobyt ve stavbě, a to jak vizuálně, tak funkčně. Z funkčního hlediska je jeho využitelnost
pro zemědělskou činnost zanedbatelná a naopak je v tomto směru typickým atributem stavby pro rodinnou
rekreaci, neboť je zaměřen na vytvoření komfortu pro rekreaci v chladnějším období. Využití pro tento účel
je zvýrazněno tím, že krbová kamna představují významný estetický prvek, který dotváří celkový dojem
interiéru uzpůsobeného pro účely rekreace.
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5. Odpovědi na dotazy stavebních
úřadů
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1) Podle § 26 odst. 5 vyhl. č. 268/2009 Sb., o technických požadavcích na stavby, v současném
znění, musí být okenní parapety v obytných a pobytových místnostech, pod nimiž je volný prostor
hlubší než 0,5 m, vysoké nejméně 850 mm od úrovně podlahy nebo musí být doplněny zábradlím
nejméně do této výšky. Setkáváme se s názorem projektantů, že u pevných a vyklápěcích částí
výplní okenního otvoru, je zábradlí nadbytečné. Je tento názor správný?
Odpověď: Není. Zmiňované ustanovení platí pro všechny druhy výplní okenních otvorů.
2) Dokumentace pro vydání rozhodnutí o umístění stavby, pro vydání společného územního
rozhodnutí a stavebního povolení a dále pro ohlášení a stavební povolení musí vždy podle vyhl.
č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, obsahovat části A až E. V dokladové části E je požadován
geodetický podklad pro projektovou činnost zpracovaný podle jiných právních předpisů. Dotaz zní,
o jaký podklad se přesně jedná, kým musí být zpracovaný a u jakých staveb se předkládá?
Odpověď: Ust. § 13 odst. 1 písm. c) zák. č. 200/1994 Sb. o zeměměřictví a o změně a doplnění některých
zákonů souvisejících s jeho zavedením, ve znění pozdějších předpisů a ust § 13 vyhl. č. 31/1995 Sb.,
kterou se provádí zákon č. 200/1994 Sb., o zeměměřictví a o změně a doplnění některých zákonů
souvisejících s jeho zavedením, ve znění pozdějších předpisů zjevně počítají se mnoha geodetickými
podklady pro řízení dle stavebního zákona. V praxi je však prakticky použitelný geometrický plán pro řízení
o dodatečné povolení stavby a pro případy ověřování existence staveb, případně uvádění staveb do
užívání.
3) Odvolatel zaslal odvolání nejprve e-mailem bez zaručeného el. podpisu a následně datovou
schránkou. Stavební úřad požadoval po odvolateli, aby odvolání včetně stejnopisů a příloh, které
podal prostřednictvím datové schránky, předložil v listinné podobě, jak byl poučen v rozhodnutí.
Dotaz zní, zda stavební úřad jedná správně, když trvá na předkládání listinných stejnopisů odvolání
od osob, které používají datové schránky a v případě, že je nepředloží, pořídí je na jejich náklady?
Odpověď: Touto problematikou se zabýval poradní sbor Ministerstva vnitra ke správnímu řádu ve svém
závěru č. 110 ze dne 2.12.2011. Dle ust. § 82 odst. 2 správního řádu se odvolání podává s potřebným
počtem stejnopisů tak, aby jeden stejnopis zůstal správnímu orgánu a aby každý účastník dostal jeden
stejnopis, přičemž nepodá-li účastník potřebný počet stejnopisů, vyhotoví je správní orgán na náklady
účastníka. V dané věci je však nutno rozlišovat situaci, kdy je odvolání podáno v listinné podobě a situaci,
kdy je odvolání podáno v podobě elektronické. V případě odvolání učiněného elektronicky přechází
povinnost na pořízení stanoveného počtu kopií odvolání na správní orgán prvního stupně.
4) Je ohledání na místě stavby podle § 129 odst. 2 SZ povinné pokud stavební úřad žádost
o dodatečné povolení stavby zamítne z důvodu nesouladu s územním plánem? Před tímto
rozhodnutím byla na stavbě provedená minimálně jedna kontrolní prohlídka, při níž byl zjištěn
skutečný stav stavby a na jejímž základě zahájil stav. úřad řízení o odstranění stavby.
Odpověď: Dle ust. § 51 odst. 3 správního řádu správní orgán neprovádí další dokazování a zamítne žádost
v případě, je-li zjištěna skutečnost, která znemožňuje vyhovět žádosti. Takovou skutečností může být
i nesoulad dodatečně povolované stavby s územním plánem příslušné obce, tudíž v takovém případě není
stavební úřad povinen provádět ohledání na místě stavby.
5) Komu nařídit odstranění černé stavby, když ji stavebník postavil na cizím pozemku? Jinými slovy
kdo je vlastníkem takové stavby?
Odpověď: U staveb vzniklých před 1.1.2014 (tj. v době, kdy stavba nebyla součástí pozemku) bude
odstranění stavby nařízeno jejímu vlastníku nebo s jeho souhlasem jejímu stavebníku. Dne 1.1.2014 nabyl
účinnosti zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „NOZ“), dle kterého jsou součástí pozemku
stavby na něm zřízené (myšleno stavby, resp. budovy trvalé s pevným základem a podzemní stavby). Jeli stavba zřízená po nabytí účinnosti NOZ součástí pozemku, připadá dle ust. § 1084 odst. 1 NOZ stavba
zřízená na cizím pozemku vlastníkovi pozemku. V takovém případě je vlastníkem nepovolené stavby
vlastník pozemku pod stavbou, přičemž se souhlasem vlastníka pozemku lze nařídit odstranění stavby
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jejímu stavebníku. Nedá-li vlastník pozemku souhlas k nařízení odstranění stavby jejímu stavebníku, bude
odstranění stavby nařízeno jemu jakožto jejímu vlastníku.
6) Lze přípojky inženýrských sítí považovat za stavby, které souvisí a podmiňují bydlení, a tudíž je
třeba dodržet odstupovou vzdálenost podle § 25 odst. 5 vyhl. č. 501/2006 Sb., o obecných
požadavcích na využívání území, ve znění pozdějších předpisů, tj. 2 m od hranice pozemku?
V případě nedodržení této vzdálenosti je potřeba povolit výjimku
Odpověď: Na přípojky inženýrských sítí se ust. § 25 odst. 5 OPVÚ nevztahuje, a tudíž není potřeba
povolovat výjimky z nedodržení odstupové vzdálenosti dle výše uvedeného ustanovení.

7) Je pro instalaci zábradlí jako bezpečnostního prvku na nepochůzné ploché střeše potřeba územní
souhlas?
Odpověď: Není
8) V případě žádosti o územní souhlas, která bude projednána v územním řízení, je třeba vyzvat
žadatele k uvedení termínu dokončení stavby nebo jej může stavební úřad stanovit a s odkazem na
charakter stavby?
Odpověď: Není-li termín dokončení stavby stanoven v jednoduchém technickém popisu stavby, lze jej buď
zjistit při ústním jednání v územním řízení anebo případně výzvou k doplnění žádosti.
9) Kdy a v jakých případech se provádí změna územního rozhodnutí podle § 94 SZ?
Odpověď: Dle ust. § 94 odst. 1 SZ lze územní rozhodnutí změnit na žádost oprávněného, jestliže se změnila
územně plánovací dokumentace nebo jiné podklady pro územní rozhodnutí nebo podmínky v území, a to
tak, že se jeho dosavadní část nahradí novým územním rozhodnutím.
10) Požárně nebezpečný prostor skládky dříví na pozemku se stavbou rodinného domu přesahuje
na sousední pozemek a stavbu na něm umístěnou, u které vykonává požární dozor HZS ZK. Kdo
řeší nařízení nápravy? HZS, stavební úřad nebo soud? Jak by to bylo v případě stavby, u které HZS
požární dozor nevykonává?
Odpověď: Jedná se o občanskoprávní spor.
11) Požárně nebezpečný prostor stavby pro výrobu přesahuje na sousední pozemek (stavba z let
1950, změna stavby z roku 1996). V požárně nebezpečném prostoru stavby je uskladněno na
sousedním pozemku dříví. V protokolu z ústního jednání při projednání stavebních úprav v r. 1996
je uvedeno, že v PNP nebude skladován hořlavý materiál nebo bude zbudován plot s požární
odolností 30 min. Ujednání z jednání zezávazněno odkazem v povolení stavby, účastníci podepsali
protokol, nikdo se proti rozhodnutí neodvolal. Nebylo řečeno, kdo příp. plot zbuduje. Kdo má
povinnost nařídit zjednání nápravu, pokud se „sousedé“ nedohodnou?
Odpověď: Jedná se o občanskoprávní spor.
12) Když bude ve stávající zástavbě řešeno umístění navrhovaného rodinného domu se stěnou, ve
které je okno, která bude umístěna ve vzdálenosti 0,4 m od hranice se sousedním pozemkem, je
nutno řešit výjimku z ust. § 25 odst. 6 vyhl. č. 501/2006 Sb., o obecných požadavcích na využívání
území, ve znění pozdějších předpisů?
Odpověď: Ano, je.
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13) Podle ust. § 23 odst. 2 vyhlášky č. 501/2006 Sb., o obecných požadavcích na využívání území,
v současném znění, se stavby umisťují tak, aby stavba ani její část nepřesahovala na sousední
pozemek. Umístěním stavby nebo změnou stavby na hranici pozemků nebo v její bezprostřední
blízkosti nesmí být znemožněna zástavba sousedního pozemku. Dotaz zní, zda věta druhá tohoto
ustanovení rozvíjí větu první tohoto ustanovení nebo je nutné uplatňovat každou větu samostatně?
Příklad: navrhuje se novostavba rodinného domu na hranici se sousedním pozemkem, který je dle
svého charakteru veřejným prostranstvím, tj. nachází se na něm veřejně přístupná komunikace, pás
zeleně, technická infrastruktura apod. Nad uvedený pozemek přesahuje střešní konstrukce
navrhované stavby. Navrhovaný rodinný dům může být součástí souvislé řadové zástavby, může
se navrhovat také jako volně stojící. Jedná se tedy v tomto případě o porušení výše zmiňovaného
ustanovení?
Odpověď: Ano, jedná se o porušení ust. § 23 odst. 2 OPVÚ. V souladu s ust. § 26 OPVÚ je však v takovém
případě možno udělit výjimku.
14) Určují se odstupy podle § 25 odst. 4 vyhlášky č. 501/2006 Sb., o obecných požadavcích na
využívání území, v současném znění, mezi stavbou pro bydlení (v protilehlé stěně je okno z obytné
místnosti) a stavbou nebytovou, kterou je např. garáž, hospodářská budova apod. nacházející se
na sousedním pozemku? Je možné dospět k závěru, že se tyto odstupy stanovují pouze u staveb
hlavních? Pokud ne platí tyto odstupy i v případě, že se stavby nachází na stejném pozemku nebo
je možné chápat slovní spojení „sousedících staveb“ uvedené ve větě první tak, že odstupy se
skutečně určují jenom mezi stavbami na sousedních pozemcích?
Odpověď: Odstupy podle ust. § 25 odst. 4 OPVÚ se určují i mezi stavbami pro bydlení a stavbami
nebytovými na sousedních pozemcích.
15) Bylo již odpovězeno ministerstvem na otázku z předchozích školení, která se týkala ust. 25 odst.
2 vyhlášky č. 501/2006 Sb., o obecných požadavcích na využívání území, v současném znění,
a odstupů od společných hranic pozemků 2 m při umisťování rodinných domů ve zvlášť stísněných
podmínkách?
Odpověď: MMR na tento dotaz neodpovědělo. Dle názoru odboru ÚP je nutno i ve zvlášť stísněných
podmínkách dodržovat vzdálenost 2 m od hranice pozemků.
16) Dokumentace pro vydání rozhodnutí o umístění stavby, pro vydání společného územního
rozhodnutí a stavebního povolení a dále pro ohlášení a stavební povolení musí vždy podle vyhl.
č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, obsahovat části A až E. V dokladové části E je požadován
geodetický podklad pro projektovou činnost zpracovaný podle jiných právních předpisů. Dotaz zní,
o jaký podklad se přesně jedná, kým musí být zpracovaný a u jakých staveb se předkládá?
Odpověď: Ust. § 13 odst. 1 písm. c) zák. č. 200/1994 Sb. o zeměměřictví a o změně a doplnění některých
zákonů souvisejících s jeho zavedením, ve znění pozdějších předpisů a ust § 13 vyhl. č. 31/1995 Sb.,
kterou se provádí zákon č. 200/1994 Sb., o zeměměřictví a o změně a doplnění některých zákonů
souvisejících s jeho zavedením, ve znění pozdějších předpisů zjevně počítají s mnoha geodetickými
podklady pro řízení dle stavebního zákona. V praxi je však prakticky použitelný geometrický plán či
případně polohopis.
17) Jedná stavební úřad správně, když trvá na předkládání listinných stejnopisů odvolání od osob,
které používají datové schránky a v případě, že je nepředloží, pořídí je na jejich náklady.
Odpověď: Nejedná (k tomu viz závěr poradního sboru Ministerstva vnitra ke správnímu řádu č. 110 ze dne
2. 12. 2011).
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18) Po účinnosti zákona o EET a protikuřáckého zákona se nám některé hospody změnily na
soukromé kluby. Některé s provozovateli ze zahraničí. Vstup do klubů mají členové klubu a jejich
známí. V klubech se čepuje pivo, podávají jídla, hrají šipky… Provoz je totožný s běžným provozem
hospod. Jaké máme možnosti kontroly v těchto zařízeních? Při poslední kontrole jednoho
soukromého klubu (stížnost vlastníků sousedních rodinných domů na vzduchotechniku) nám
zástupci dotčených orgánů sdělili, že vlastně nemají žádnou pravomoc zasahovat do činnosti
podobných zařízení. Provozovatel nemá živnost (nepodléhá proto hygieně, živnostenskému úřadu
ani hasičům).
Odpověď: Stavební zákon nerozlišuje osoby na živnostníky (podnikatele) a osoby nepodnikající, tudíž
stavební úřad je oprávněn provést kontrolní prohlídku i v takových zařízeních. Stavební úřady jsou
oprávněny v rámci kontrolních prohlídek v těchto zařízeních kontrolovat požadavky dle ust. §133 odst.
2 stavebního zákona.
19) Kdo a v jakých případech bude posuzovat (vydávat stanovisko) z hlediska územně plánovací
dokumentace, ochrany urbanistických a architektonických hodnot v území?
Odpověď: Orgán územního plánování s výjimkou stavebních záměrů dle ust. § 103 odst. 1 stavebního
zákona, které jsou v zastavěném území nebo v zastavitelné ploše (podrobněji v ust. § 96b stavebního
zákona ve znění od 1.1.2018).
20) Jak krajský úřad vnímá slovo nebo v textu § 79 odst. 2. písm. f) opěrné zdi do výšky 1m nebo
oplocení do výšky 2m“. Tedy zda může být na opěrné zídce 1m dvoumetrový plot, anebo musí být
samostatně za zdí?
Odpověď: Na opěrné zídce o výšce 1 m by mohlo být oplocení do výšky 1 m, tj. aby byl splněn požadavek
celkové výšky oplocení 2 m, neboť opěrná zídka bude rovněž sloužit jako podezdívka plotu. Rovněž je
možná situace, aby plot a zídka stály samostatně.
21) Je zrušeno ust. § 79 odst. 3 SZ – týkající se kulturních památek a památkové zóny. Znamená to,
že stavby uvedené v § 79 odst. 2 SZ nebudou spadat do režimu stavebního zákona a tyto stavby
bude řešit správní orgány na úseku památkové péče?
Odpověď: Ke stavbám uvedeným v ust. § 79 odst. 2 stavebního zákona umísťovaným v památkové
rezervaci, v památkové zóně nebo v ochranném pásmu nemovité kulturní památky, nemovité národní
kulturní památky, památkové rezervace, nebo památkové zóny je nutno vydání předchozího závazného
stanoviska orgánu státní památkové péče.
22) Dle ust. § 4 odst. 6 stavebního zákona mohou dotčené orgány kontrolovat dodržování podmínek,
které byly zahrnuty na základě jejich stanoviska do rozhodnutí stavebního úřadu. Pokud mohou,
avšak nemusí, lze požadovat, aby tyto podmínky kontroloval stavební úřad? (v novele stavebního
zákona je to jednoznačné)
Odpověď: Ano, dle stávajícího znění § 4 odst. 6 stavebního zákona mohou splnění podmínek vyplývajících
ze závazných stanovisek dotčených orgánů kontrolovat jak dotčené orgány, tak i stavební úřad.
23) Může být důvodem pro neověření dokumentace skutečného provedení dle ust. §125 odst.
4 stavebního zákona skutečnost, že stavba neodpovídá požadavkům z hlediska požární
bezpečnosti i přesto, že byla v minulosti řádně povolena? (Nejsou dochovány doklady, nicméně
stavba je nedílnou součástí centra města od roku cca 1940). V této souvislosti máme rozdílný názor
s Hasičským záchranným sborem Zlínského kraje.
Odpověď: Nemůže, protože dokumentací skutečného provedení stavby se deklaruje existence stavby
v provedení, v jakém stojí. Nevyhovuje-li skutečné provedení stavby požadavkům z hlediska požární
bezpečnosti, lze tuto záležitost řešit za podmínek ust. § 137 nezbytnými úpravami stavby.
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24) V ust. § 68 odst. 2 SŘ je uvedeno, že v rozhodnutí se označí právnické osoby jménem a sídlem.
Je třeba uvádět IČO?
Odpověď: Není.
25) Je v souvislosti s novelou atomového zákona i nadále povinnost doložit k územnímu řízení
měření radonu?
Odpověď: Ano, je.
26) Týká se stavebního úřadu nějaká nová povinnost v souvislosti s novelizovaným zákonem, který
zakazuje reklamy u dálnic a silnic I. třídy?
Odpověď: Stavební úřad nemá v souvislosti s reklamními zařízeními umístěnými v rozporu s ust. § 31 odst.
2, 3 a 5 zák. č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů, žádné nové
povinnosti, neboť tyto situace má dle ust. § 31 odst. 9 téhož zákona řešit silniční správní úřad.
27) Jak má stavební úřad postupovat, pokud některý z účastníků územního, příp. stavebního řízení
prohlásí, že se necítí být stavbou dotčen (i přes skutečnost, že je v bezprostřední blízkosti nové
stavby)?
Odpověď: názor KÚZK - stavební úřad s ním nadále nemusí jednat jako s účastníkem řízení a tuto
skutečnost vezme jen na vědomí. Názor JUDr. Potěšila – stavební úřad s ním i nadále jedná jako
s účastníkem řízení, neboť za vymezení okruhu účastníků řízení je odpovědný SÚ.
28) Jakým způsobem má správní orgán doručovat právnické osobě písemnosti v případě, že tato
má datovou schránku, ale výslovně požádá, aby jí byly písemnosti doručovány v písemném
vyhotovení?
Odpověď: V ust. § 17 odst. 1 zák. č. 300/2008 Sb., o elektronických úkonech a autorizované konverzi
dokumentů, ve znění pozdějších předpisů, je stanoveno toto: „Umožňuje-li to povaha dokumentu, orgán
veřejné moci jej doručuje jinému orgánu veřejné moci prostřednictvím datové schránky, pokud se
nedoručuje na místě. Umožňuje-li to povaha dokumentu a má-li fyzická osoba, podnikající fyzická osoba
nebo právnická osoba zpřístupněnu svou datovou schránku, orgán veřejné moci doručuje dokument této
osobě prostřednictvím datové schránky, pokud se nedoručuje veřejnou vyhláškou nebo na místě. Doručujeli se způsobem podle tohoto zákona, ustanovení jiných právních předpisů upravující způsob doručení se
nepoužijí.“
29) Je možné uplatňovat ust. § 135 SZ – neodkladné odstranění stavby a nutné zabezpečovací práce
i u staveb, které nevyžadují žádné povolení (§ 79 odst. 2 SZ)?
Odpověď: Ano, je.
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6. Tabulky výkonu státní správy na
úseku územního rozhodování a
stavebního řádu
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6.1

Okres Kroměříž

Výkon státní správy 2017 - okres Kroměříž
sdělení k
ohlášení

kontrolní
prohlídky

vyjádření,
výzvy, sdělení

stížnosti,
petice

ozn. staveb.
záměru s
certifikátem

VPS

z.č. 106
žádost o
info

ostatní
souhlasy

9

21

25

388

0

0

1

4

189

156

4

10

82

226

2

0

4

5

109

155

134

8

37

171

435

2

0

0

12

128

65

140

49

1

15

79

80

4

0

0

5

60

370

66

24

42

5

4

36

127

0

0

0

2

47

11

4605

1188

154

766

9

48

916

5863

12

1

28

8

336

Kvasice

2

187

59

29

5

0

41

86

32

0

0

0

0

5

Morkovice Slížany

2

320

42

31

6

1

5

34

78

0

0

1

0

29

Zdounky

2

268

12

26

16

1

10

25

52

0

0

0

1

75

stavební úřad

počet
pracovníků

podání

rozhodnutí

územní
souhlas

Bystřice
p./H.

6

850

204

90

210

Hulín

5

775

84

30

Holešov

6

1687

192

Chropyně

4

416

Koryčany

3

Kroměříž

usnesení odvolání
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6.2

Okres Zlín

Výkon státní správy 2017 - okres Zlín
z.č. 106
ostatní
žádost o
souhlasy
info

stavební úřad

počet
pracovníků

podání

rozhodnutí

územní
souhlas

usnesení

odvolání

sdělení k
ohlášení

kontrolní
prohlídky

vyjádření, výzvy,
sdělení

stížnosti,
petice

ozn. staveb.
záměru s
certifikátem

VPS

Magistrát města Zlína

19

5202

2076

310

790

29

295

602

1286

7

0

13

15

1286

Brumov Bylnice

3

769

72

35

113

4

18

30

208

2

0

0

1

63

Fryšták

3

726

154

68

24

8

26

68

129

4

0

0

0

97

Luhačovice

4

807

156

41

82

3

20

114

97

0

0

0

2

96

Napajedla

5

1504

157

46

75

8

28

183

163

5

0

2

6

97

Otrokovice

9

1370

548

42

316

25

12

73

605

12

0

4

7

111

Slavičín

3

680

71

28

25

2

16

51

111

/

/

/

/

46

Slušovice

4

928

275

123

37

3

52

103

360

0

0

0

3

321

Valašské Klobouky

3

1009

132

39

43

2

22

46

212

0

0

1

1

44

Vizovice

4

1425

74

71

6

5

30

152

138

9

0

0

4

77

41

6.3

Okres Vsetín

Výkon státní správy 2017 - okres Vsetín
oznámení
vyjádření, výzvy, stížnosti,
staveb. záměru
sdělení
petice
s certifikátem

z.č. 106
ostatní
žádost o
souhlasy
info

stavební úřad

počet
pracovníků

podání

rozhodnutí

územní
souhlas

usnesení

odvolání

sdělení k
ohlášení

kontrolní
prohlídky

Horní Lideč

2

483

49

121

54

4

14

34

47

0

0

0

0

62

Karolinka

3

859

101

35

147

10

15

82

199

1

0

4

0

61

9

1776

452

168

540

20

39

60

1376

0

0

1

4

407

9

2985

805

270

256

7

103

312

1410

0

0

0

5

415

10

4026

1409

332

1118

17

62

329

13829

3

0

67

2

202

Rožnov pod
Radhoštěm
Valašské
Meziříčí
Vsetín

42

VPS

6.4

Okres Uherské Hradiště

Výkon státní správy 2017 - okres Uherské Hradiště
stavební úřad

počet
pracovníků

podání

rozhodnutí

územní
souhlas

usnesení

odvolání

sdělení k
ohlášení

kontrolní
prohlídky

vyjádření,
výzvy, sdělení

stížnosti,
petice

ozn. staveb.
záměru s
certifikátem

VPS

z.č. 106
žádost o
info

ostatní
souhlasy

Bílovice

3

581

103

60

205

2

7

111

73

4

0

0

1

105

Bojkovice

3

487

49

31

15

0

22

72

136

0

0

1

2

57

Boršice

2

718

44

42

28

3

23

58

234

5

0

2

5

4

Buchlovice

2

483

66

80

14

2

45

49

126

0

0

0

0

52

Hluk

2

497

65

61

15

11

16

58

104

0

0

1

0

91

Kunovice

2

331

130

28

60

4

4

81

231

0

0

0

1

67

Polešovice

2

293

42

36

1

2

46

58

65

0

0

1

0

69

Staré Město

5

474

136

40

29

15

16

63

166

0

0

0

2

46

Strání

2

315

35

30

18

5

12

87

243

3

0

0

0

45

Uherské
Hradiště

6

2077

450

119

223

20

120

214

567

5

0

0

21

296

Uherský Brod

8

2357

550

227

271

11

108

194

386

1

0

1

5

309

Uherský
Ostroh

3

480

134

36

93

59

13

98

148

5

0

3

4

96

43

6.5

Obce s rozšířenou působností

Výkon státní správy 2017
z.č. 106
ostatní
žádost o
souhlasy
info

stížnosti,
petice

ozn. staveb.
záměru s
certifikátem

VPS

1286

7

0

13

15

1286

25

388

0

0

1

4

189

37

171

435

2

0

0

12

128

9

48

916

5863

12

1

28

8

336

82

3

20

114

97

0

0

0

2

96

42

316

25

12

73

605

12

0

4

7

111

452

168

540

20

39

60

1376

0

0

1

4

407

2077

450

119

223

20

120

214

567

5

0

0

21

296

8

2357

550

227

271

11

108

194

386

1

0

1

5

309

Valašské Klobouky

3

1009

132

39

43

2

22

46

212

0

0

1

1

44

Valašské Meziříčí

9

2985

805

270

256

7

103

312

1410

0

0

0

5

415

Vizovice

4

1425

74

71

6

5

30

152

138

9

0

0

4

77

Vsetín

10

4026

1409

332

1118

17

62

329

13829

3

0

67

2

202

sdělení k kontrolní vyjádření, výzvy,
sdělení
ohlášení prohlídky

počet
pracovníků

podání

rozhodnutí

územní
souhlas

usnesení

odvolání

19

5202

2076

310

790

29

295

602

6

850

204

90

210

9

21

Holešov

6

1687

192

155

134

8

Kroměříž

11

4605

1188

154

766

Luhačovice

4

807

156

41

Otrokovice

9

1370

548

Rožnov pod
Radhoštěm

9

1776

Uherské Hradiště

6

Uherský Brod

Obce s rozšířenou
působností

Magistrát města
Zlína
Bystřice pod
Hostýnem

44

6.6

Obce s pověřeným obecním úřadem

Výkon státní správy 2017
z.č. 106
ostatní
žádost o
souhlasy
info

ozn. staveb.
záměru s
certifikátem

VPS

0

0

1

2

57

208

2

0

0

1

63

34

47

0

0

0

0

62

10

82

226

2

0

4

5

109

1

15

79

80

4

0

0

5

60

147

10

15

82

199

1

0

4

0

61

24

42

5

4

36

127

0

0

0

2

47

42

31

6

1

5

34

78

0

0

1

0

29

1504

157

46

75

8

28

183

163

5

0

2

6

97

3

680

71

28

25

2

16

51

111

/

/

/

/

46

Staré Město

5

474

136

40

29

15

16

63

166

0

0

0

2

46

Uherský Ostroh

3

480

134

36

93

59

13

98

148

5

0

3

4

96

Obce s pověřeným
obecním úřadem

počet
pracovníků

podání

rozhodnutí

územní
usnesení odvolání
souhlas

sdělení k
ohlášení

Bojkovice

3

487

49

31

15

0

22

72

136

Brumov - Bylnice

3

769

72

35

113

4

18

30

Horní Lideč

2

483

49

121

54

4

14

Hulín

5

775

84

30

156

4

Chropyně

4

416

65

140

49

Karolinka

3

859

101

35

Koryčany

3

370

66

Morkovice - Slížany

2

320

Napajedla

5

Slavičín

45

kontrolní
vyjádření,
stížnosti,
prohlídky výzvy, sdělení
petice

6.7

Obce

Výkon státní správy 2017

Obce

počet
podání
pracovníků

rozhodnutí

územní
souhlas

usnesení odvolání

sdělení k
ohlášení

kontrolní
prohlídky

vyjádření, výzvy,
sdělení

stížnosti,
petice

ozn. staveb.
záměru s
certifikátem

VPS

z.č. 106
ostatní
žádost o
souhlasy
info

Bílovice

3

581

103

60

205

2

7

111

73

4

0

0

1

105

Boršice

2

718

44

42

28

3

23

58

234

5

0

2

5

4

Buchlovice

2

483

66

80

14

2

45

49

126

0

0

0

0

52

Fryšták

3

726

154

68

24

8

26

68

129

4

0

0

0

97

Hluk

2

497

65

61

15

11

16

58

104

0

0

1

0

91

Kvasice

2

187

59

29

5

0

41

86

32

0

0

0

0

5

Kunovice

2

331

130

28

60

4

4

81

231

0

0

0

1

67

Polešovice

2

293

42

36

1

2

46

58

65

0

0

1

0

69

Slušovice

4

928

275

123

37

3

52

103

360

0

0

0

3

321

Strání

2

315

35

30

18

5

12

87

243

3

0

0

0

45

Zdounky

2

268

12

26

16

1

10

25

52

0

0

0

1

75

46

