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1. Stanoviska k některým otázkám
stavebně správním
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nadřízený
všem
pracovníkům
útvarů
vykonávajících státní správu, který by také měl
koordinovaná stanoviska podepisovat, případně
určit k podepisování jinou oprávněnou osobu.
Tajemník z pozice své funkce by také nejlépe
mohl zajišťovat případné odstraňování rozporů.
Vhodným orgánem by mohl i být odbor životního
prostředí, který vydává nejvíc závazných
stanovisek.
Určení koordinátora včetně náplně jeho činnosti a
kompetencí je třeba vymezit organizačním řádem
a náplní pracovní činnosti. Rozdělení pravomocí
v obecním úřadu, zřizovat a zrušovat odbory a
oddělení obecního úřadu je vyhrazeno Radě
obce.
Písemnost vydaná dotčeným orgánem (viz. § 136
SŘ), tj. orgánem příslušným na základě zvláštního
zákona do správního řízení je závazným
stanoviskem. Nerozhoduje, jak je tato písemnost
označena. Rozhodující je, že byla k tomu
příslušným správním orgánem vydána a její
obsah je závazný pro rozhodnutí SÚ (viz. § 136 a
149 SŔ).
V případě, že do řízení bude předložen podklad,
který není závazným stanoviskem dotčeného
orgánu, ale je vydán správním orgánem, který
sice není dotčeným orgánem, ale jeho stanovisko
se týká věci, o niž se rozhoduje, stavební úřad
tento nezávazný podklad pro řízení uvede
v odůvodnění rozhodnutí. V určitých případech se
může jednat o nicotný správní akt.

1.1 Stavební zákon
Dne 19. 9. 2012 byl pod č. 350/2012 Sb., vydán
zákon, kterým se mění zák. č. 183/2006 Sb., ve
znění
pozdějších
předpisů
a
některé
související zákony. Účinnost nabývá 1. 1.
2013. Došlo rovněž ke změnám prováděcích
předpisů a to vyhl. č. 499/2006 Sb., - nov.
62/2013 Sb., vyhl. č. 501/2006 Sb., - nov.
431/2012 Sb., a vyhl. č. 503/2006 Sb., - nov.
63/2013 Sb.,.

§ 4 odst. 7
Je
stavební
úřad
povinen
zajišťovat
koordinovaná stanoviska?
Z ust. § 4 odst. 7 stavebního zákona jednoznačně
vyplývá, že se jedná o koordinované závazné
stanovisko
dotčeného
orgánu
zahrnující
požadavky všech jeho útvarů, které hájí veřejné
zájmy podle zvláštních předpisů na svých úsecích
a jsou oprávněny vydávat závazná stanoviska.
Tímto dotčeným orgánem je především obec
s rozšířenou působností, která hájí veřejné zájmy
dle zvláštních předpisů v oblasti životního
prostředí, památkové péče a dopravy a to
prostřednictvím svých organizačních složek –
odborů, jejichž rozsah činnosti je vymezen
organizačním řádem. Připomínáme, že úřad
územního plánování, byť je dotčeným orgánem,
není oprávněn vydávat závazná stanoviska a
tudíž jeho vyjádření dle ust. § 6 stavebního
zákona, nemůže být součástí koordinovaného
závazného stanoviska.
Stavební úřad v rozsahu SZ žádnou působnost
dotčeného orgánu nevykonává, a tudíž není ani
nejvhodnější, aby mu organizačním předpisem
byla působnost, která přísluší jiným složkám
úřadu s rozšířenou působností, svěřována.
Stavební úřad by však měl iniciovat zajištění
koordinátora tak, aby bylo u každého úřadu
s rozšířenou působností stanoveno, kdo bude
funkci koordinátora vykonávat, jak bude zajištěno
seznámení
jednotlivých
složek
(odborů)
s podklady např., zda vyhotoví kopii žádosti a
podkladů a rozešle mezi dotčené orgány, či budou
tyto orgány do podkladů nahlížet u koordinátora,
do
kdy
budou
vypracována
stanoviska
jednotlivých dotčených orgánů, do kdy bude
vypracováno koordinované stanovisko a předáno
stavebnímu úřadu, který je povinen rozhodovat
v zákonem stanovených lhůtách. Dále je třeba
určit, kdo bude toto stanovisko podepisovat a jak
budou řešeny případné rozpory. Je třeba také
organizačně stanovit postup v případech, kdy o
stanovisko požádá žadatel samostatně ještě před
podáním žádosti na stavební úřad, případně podá
žádosti na jednotlivé dotčené orgány samostatně.
Optimální řešení vidíme tak, že koordinované
stanovisko by měl zajišťovat útvar tajemníka
úřadu, který je vedoucím pracovníkem úřadu,

§6
Úřad územního plánování se dotazuje, zda je
pro náš stavební úřad dotčeným orgánem v
územním řízení, kdy územní plán řeší pouze
plochy, nikoliv jednotlivé stavby. Např. pro
územní řízení o umístění stavby pro reklamu v
extravilánu obce nám sdělili, že dotčeným
orgánem právě z důvodů, že územní plán řeší
pouze plochy, nikoliv jednotlivé stavby,
nejsou.
Úřad ÚP je dotčeným orgánem v územním řízení
z hlediska uplatňování záměrů ÚP, pokud
nevydává územní rozhodnutí, tzn., že orgán ÚP,
obec s rozšířenou působností, která je současně i
stavebním úřadem není dotčeným orgánem pro
územní rozhodování svého stavebního úřadu, ale
je dotčeným orgánem pro územní řízení vedené
jiným stavebním úřadem. Úřad ÚP jako dotčený
orgán
k územnímu
řízení
sleduje,
zda
rozhodování v území je v souladu se záměry
územního plánování. Ke shora uvedenému
názoru, že tento orgán řeší pouze plochy, nikoliv
jednotlivé stavby sdělujeme, že tento názor
nepovažujeme za přesný. Povinností úřadu ÚP
pokud se v územním řízení vyjadřuje k záměru
žadatele je přesně a srozumitelně popsat záměry
územního plánování vyjádřené v ÚPD (ZÚR, ÚP,
RP) a to jak pro umisťování staveb, tak při
rozhodování o využití území.
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Posuzování záměru stavebním úřadem – viz, část
i – stanoviska MMR.

Není-li třeba stanovit podmínky pro dělení nebo
scelování pozemků, stavební úřad potvrdí tuto
skutečnost sdělením, kterým současně schválí
navrhovaný záměr. Sdělení nelze vydat, pokud je
rozhodování v území podmíněno územní studií
nebo regulačním plánem (ust. § 82 odst. 3 nového
stavebního zákona). Sdělení tedy může mít i
formu razítka se souhlasem SÚ na geometrickém
plánu. „Razítko“ musí obsahovat souhlas a
informaci o tom, s čím konkrétně SÚ souhlasí
(parcelní čísla pozemků, dělení, scelování). Text
musí obsahovat stejné údaje jako sdělení vydané
samostatně.

§ 18
Je možno umisťovat stavby v nezastavěném
území, když je schválen územní plán podle
starého stavebního zákona?
V ust. § 18 odst. 5 SZ není uvedeno, že se
vztahuje jen na případy umisťování staveb podle
ÚPD zpracované dle nového SZ. Pro umisťování
staveb v nezastavěném území, je rozhodné, zda a
v jakém rozsahu je schválenou ÚPD jejich
umisťování v nezastavěném území regulováno. I
když toto ustanovení stavebního zákona připouští
umisťování staveb v nezastavěném území, může
být územním plánem obce umisťování staveb
v tomto území zakázáno úplně. Novelou
stavebního zákona č. 191/2008 Sb., bylo ust. §
188 a) upraveno i umisťování staveb v obcích,
které nemají územní plán.
V řízení o umístění (dodatečné povolení) musí být
jednoznačně prokázáno, že se skutečné o stavbu
taxativně vymezenou jedná.
Rozsudek NSS č. j. 5AS 161/2012-16, ze dne
16. 7. 2014.

§ 84
Ust. § 84 odst. 2 SZ co musí být obsahem
závazného stanoviska stavebního úřadu a
která ustanovení tento obsah upravují?
Obsah závazného stanoviska SZ neupravuje,
stavební úřad obecně podle § 90 posoudí soulad
záměru s ÚPD a v tomto smyslu stanovisko vydá.
Při vydávání závazného stanoviska, jehož obsah
je závazný pro výrokovou část rozhodnutí
správního orgánu, je třeba na základě §154 SŘ
přiměřeně použít ustanovení o obsahu, formě a
náležitostech rozhodnutí.

§ 79

§ 86

Sjezdy a nájezdy na pozemní komunikace
sloužící k připojení sousední nemovitosti
nevyžadují podle novely stavebního zákona
umístění, ohlášení ani stavební povolení.
Znamená to tedy, že k napojení na komunikaci
nemusí být předloženo závazné stanovisko
silničního správního úřadu ani rozhodnutí o
povolení sjezdu podle zákona o pozemních
komunikacích?
Povinnost
předložit
stanovisko
silničního
správního úřadu vyplývá ze zákona č. 13/1997
Sb., o pozemních komunikacích, a je rovněž
stanovena vyhláškou č. 499/2006 Sb. a 503/2006
Sb. v platném znění. (přílohy)

Ust. § 86 odst. 2 písm. b) v návaznosti na § 4
odst. 7 SZ
Jaký bude praktický postup při podání žádosti
bez koordinovaného stanoviska, stanovisko
opatřuje stavební úřad – běží správní lhůta,
můžeme přerušit a pokud ano na základě
čeho? (běží lhůta pro vydání rozhodnutí, ale
vydání koordinovaného stanoviska může trvat
několik týdnů)
Podáním žádosti o vydání ÚR je zahájeno územní
řízení. Dle ust. § 86 odst. 2 písm. b) SZ žadatel
nemusí doložit koordinované závazné stanovisko,
pokud toto vydává správní úřad obce, který je
příslušný vydat územní rozhodnutí. To je obec
s rozšířenou působností. Tento postup je určitě
zjednodušením pro žadatele, ale současně
zvýšením nároků na správní úřad a to jak
administrativních úkonů, tak i ve faktické délce
vyřízení věci. Vydání koordinovaného závazného
stanoviska pokud se stavebník sám neobrátil na
příslušný útvar správního orgánu, musí iniciovat
stavební úřad. Koordinované závazné stanovisko
se vydává na základě podkladů, které stavebník
připojí k žádosti o územní rozhodnutí, zejména
dokumentace k územnímu řízení. Stavební úřad
v takovém případě řízení usnesením vydaným dle
ust. § 149 odst. 2 SŘ přeruší do doby vydání
koordinovaného závazného stanoviska. (Ust. §
149 odst. 2 SŘ obsahuje ve smyslu ust. § 64 odst.
1 písm. e) SŘ další důvod pro přerušení
správního řízení). Po doplnění koordinovaného
závazného stanoviska pokračuje stavební úřad
v územním řízení. Po dobu přerušení územního
řízení z tohoto důvodu lhůty pro vydání rozhodnutí

§ 82
Pokud
bude
stavební
úřad
ověřovat
geometrický plán na dělení pozemku, musí mít
k tomu žádost podanou všemi vlastníky všech
dotčených pozemků? (Co ŘSD ?)
Při dělení pozemků, pokud stavební úřad přistoupí
k možnosti,
že
nebude
vydávat
územní
rozhodnutí, z důvodu, že bylo již rozhodnuto jiným
rozhodnutím, nemusí být žádost podána všemi
vlastníky pozemků. Ve zmíněném případě ŘSD
se zřejmě bude jednat o dělení pozemků, kde již
bylo rozhodnuto jiným územním rozhodnutím
např. rozhodnutím o umístění stavby a rozhodnutí
o dělení pozemků se nevydává dle ust. § 82 odst.
3 právě z tohoto důvodu.
Dělení
nebo
scelování
pozemků
dle
geometrického plánu - bude stačit opatření
(oražení se souhlasem), někde jsem četl, že to
půjde jenom vyjádřením.
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pojmů, aby byl srozumitelný i referentům
stavebních úřadů, kteří nemají vystudovanou
architekturu ani urbanismus?
Oficiální výklad pojmů neexistuje; soulad s
charakterem území a s požadavky na ochranu
architektonických a urbanistických hodnot v území
musí posoudit SÚ. Na základě svých odborných
znalostí a určitého citu k charakteru území,
v němž má být záměr realizován. V případě
nejistoty je možno využít i posouzení
autorizovaným architektem či některou z vysokých
škol, oborem architektura a urbanismus, to ovšem
za úplatu.

neběží. Je věcí příslušného správního úřadu,
který z jeho orgánů bude koordinované stanovisko
vydávat. Příslušnost k vydávání koordinovaného
stanoviska musí být upravena organizačním
předpisem. Vzhledem k tomu, že koordinované
závazné stanovisko je sestaveno ze závazných
stanovisek více orgánů státní správy (několika
odborů), je třeba, aby tajemník úřadu, který
odpovídá za výkon přenesené pravomoci obce,
přijal taková opatření, kterými bude vydáváním
koordinovaných závazných stanovisek v zákonem
stanovených lhůtách zajištěno. Koordinátor by měl
umět vyhodnotit, který z orgánů je v daném
případě příslušným dotčeným orgánem, tak aby
nedocházelo k průtahům řízení a zbytečnému
zatěžování orgánů státní správy, které postavení
dotčeného orgánu nemají. K faktické délce
správní řízení uvádíme, že v případě přerušení
řízení sice lhůta správního řízení ve věci samé
neběží, avšak stavebník obvykle vnímá délku
řízení u stavebního úřadu jinak, tj. od podání
žádosti.

§ 94
Jaká žádost se použije pro změnu územního
rozhodnutí?
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. Návrh
na změnu ÚR projedná stavební úřad v rozsahu
této změny. Žádost o změnu ÚR není na
předepsaném formuláři (vyhláška) – tzn. žádost
volná, která musí obsahovat obdobné náležitosti
jako žádost o územní rozhodnutí, včetně uvedení
důvodu změny. Obsah a rozsah je určován
rozsahem navržené změny – lze použít i
upravené staré tiskopisy stavebních úřadů.
Upozornění: změnou územního rozhodnutí není
dotčena platnost původního územního rozhodnutí.

§ 87
Je třeba vyzývat stavebníka k doplnění
podkladů i v případě, že stavbu nelze umístit a
povolit (rozpor s ÚPD, závazným stanoviskem
DO)?
NE! Je-li zjištěna skutečnost, která znemožňuje
žádosti vyhovět, neprovádí správní orgán další
dokazování a žádost zamítne. Oznámení a
zahájení řízení může zúžit jen na žadatele.
Vyžadování doplnění podkladů pro rozhodnutí
s vědomím, že záměru nelze vyhovět a stavbu
nelze povolit by bylo v rozporu se základními
zásadami správního řízení a mohlo by vést
k uplatnění náhrady škody. To, že SÚ neprovádí
v těchto případech žádné další dokazování,
vyplývá z ust. 51 odst. 3 SŔ.

Lze vést společné řízení u souboru staveb,
jehož součástí jsou i stavby vyžadující
povolení vodoprávního úřadu? Výrok o
umístění stavby by obsahoval i např. studnu
nebo ČOV a výrok o povolení stavby by byl
bez těchto vodních děl?
Společné řízení u uvedeného souboru staveb
může být vedeno stavebním úřadem obce
s rozšířenou působností (tzv. trojkovým úřadem).
Je to tedy možné při umísťování a povolování
speciálních staveb, je-li k jejich umístění a
povolení příslušný tentýž obecní úřad. Pak může
stavební úřad vydat společné rozhodnutí dle §
94a SZ i na stavby vodních děl. Stavební úřad
(tzv. dvojkový) může u uvedeného souboru staveb
vydat pouze územní rozhodnutí; u staveb
vyžadujících povolení speciálního stavebního
úřadu, stavební úřad stavební řízení dle ust. § 66
písm. b) správního řádu zastaví, neboť se jedná o
žádost zjevně právně nepřípustnou.

§ 88
Nemá-li stavebník např. stanovisko dotčeného
orgánu nebo majetkoprávní vztah k pozemku
nebo něco jiného – dá se přerušit řízení podle
SZ, nebo to bude podle SŘ, kdy není žádost
úplná – ust. § 88 SZ?
Ust. § 88 SZ upravuje speciálně jen další důvod
k přerušení řízení, v případě potřeby vybudování
či úpravy stávající veřejné dopravní či technické
infrastruktury pro předložení plánovací smlouvy.
Územní řízení tak jako i jiná správní řízení může
stavební úřad přerušit (procesně) dle ust. § 64
správního řádu při nedoložení některých dokladů
nebo při jiných vadách žádosti z důvodů v tomto
ustanovení správního řádu taxativně uvedených.

§ 95

§ 90

Ust. § 95 odst. 1 písm. d) SZ - účastníci řízení,
kteří mají společnou hranici s pozemky stavby
- a co účastníci, kteří nemají společnou
hranici, ale mohli by být rozhodnutím dotčení?
Je možné po posouzení žádosti stanovit, že je

V územním řízení stavební úřad posuzuje, zda
je záměr žadatele mj. v souladu s charakterem
území
a
s
požadavky
na
ochranu
architektonických a urbanistických hodnot
v území.
Existuje oficiální
výklad těchto
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nutné vést územní řízení z toho důvodu, že
stavbou budou dotčeni i jiní účastníci než
sousedící? Příkladem může být komunikace
mezi pozemky zatížená stavbou.
Ustanovení § 95 SZ neobsahuje zvláštní právní
úpravu týkající se okruhu účastníků řízení u
zjednodušeného územního řízení odlišného, než
je stanoven v ustanovení § 85 SZ, který upravuje
právě okruh účastníků územního řízení.
Ustanovení § 95 odst. 1 písm. d) SZ stanoví jednu
z podmínek, za kterých může stavební úřad
rozhodnout o umístění stavby, o změně využití
území, o změně stavby a o dělení a scelování
pozemků ve zjednodušeném územním řízení.
Touto podmínkou je požadavek, aby žádost o
územní rozhodnutí při využití zjednodušeného
řízení, byla doložena závaznými stanovisky
dotčených orgánů a souhlasem tzv. „mezujících“
vlastníků sousedních pozemků a staveb na nich.
Závazná stanoviska DO a souhlasy těchto
účastníků musí navíc k tomu, aby bylo možno
rozhodnout tímto zjednodušeným postupem,
obsahovat výslovný souhlas se zjednodušeným
řízením vyznačený na situačním výkresu.
„Nemezující“ účastníci účastníky řízení jsou též a
jejich okruh stanoví stavební úřad.

žádosti, je však třeba dávat pozor na lhůty dle §
96 odst. 4 SZ, který stanoví, že je-li žádost o
územní souhlas úplná a je-li záměr v souladu s
požadavky uvedenými v § 90, vydá stavební úřad
územní souhlas do 30 dnů ode dne podání
žádosti. Tedy, aby lhůta k doplnění včetně vydání
souhlasu překročila stanovených 30 dní.
Je vhodné a přípustné v případech žádostí o
územní souhlas a ohlášení, které nemají
předepsané náležitosti, použít ustanovení § 37
odst. 3 správního řádu a vyzvat žadatele
k jejich odstranění, nebo je stavební úřad
povinen „překlopit“ přímo do územního nebo
stavebního řízení?
Pokud žádost o územní souhlas a ohlášení nemá
předepsané náležitosti, je třeba postupovat podle
ustanovení § 37 odst. 3 správního řádu. Ust. § 96
odst. 5 nového SZ se použije v případě, že žádost
nesplňuje podmínky pro vydání územního
souhlasu. Nedostatečná žádost neznamená, že
záměr nesplňuje podmínky pro vydání územního
souhlasu.
Kdo může zpracovat projektovou dokumentaci
pro územní souhlas na stavby uvedené v § 103
a § 104 SZ?
Kdokoliv – nejedná se o vybranou činnost, tj.
projektovou činnost ve výstavbě dle ust. § 158
odst. 1 SZ ani se nejedná o projektovou
dokumentaci dle ust. § 158 odst. 2 SZ a ani o
projektovou dokumentaci ohlašovaných staveb
uvedených v § 104 odst. 1 písm. a) až e) SZ.
Podle § 96 odst. 3 písm. e) SZ žadatel
nepředkládá projektovou dokumentaci, ale
jednoduchý technický popis záměru s příslušnými
výkresy pro územní souhlas. Výkresy ovšem musí
mít určitou grafickou úroveň a vypovídající údaje.

§ 96
Co se konkrétně myslí pod pojmem „jiné
věcné právo“, který je zmiňován v ust. § 96
odst. 3 písm. d) stavebního zákona. Podobně
co se konkrétně myslí pod pojmem „právo
odpovídající věcnému břemeni“, který je
zmiňován v ust. § 105 odst. 1 písm. f)
stavebního zákona. Tyto pojmy se objevují u
územního souhlasu a ohlášení pouze v
souvislosti se sousedy, u prokazování
vlastnického práva či jiného práva k
pozemkům či stavbám přímo dotčených
požadovaným záměrem není o tom ani zmínka.
Stejné pojmy se používají u účastníků řízení §
85, § 109 (územní řízení – jiné věcné právo,
stavební řízení – právo odpovídající věcnému
břemeni).
Pojmem „jiné věcné právo“ se rozumí např. právo
odpovídající věcným břemenům, právo zástavní,
resp. právo podzástavní a právo retenční (neboli
zadržovací)
podle
občanského
zákoníku.
Věcněprávní charakter může mít ze zákona (§
140 obč. zák.) nebo na základě smlouvy (§ 603
odst. 2 obč. zák.) i právo předkupní. Zčásti
věcněprávní charakter má i právo nájemní.

DO (dotčené orgány) nám píší podmínky –
třeba ZPF, i když mnohdy opisují zákon, jak
nakládat s tímto?
V prvé řadě je důležité sledovat, zda orgán, který
stanovuje podmínky, je skutečně dotčeným
orgánem projednávané věci a své podmínky
stanovuje na základě právního předpisu. Každý
dotčený orgán, který se vyjadřuje do řízení, musí
ve svém závazném stanovisku uvést konkrétní
ustanovení speciálního právního předpisu, který
mu toto postavení dává. Stává se, že se dotčený
orgán vyjadřuje a stanovuje „ze zvyku“ závazné
podmínky opisováním některých ustanovení
zákona, které ani závaznými podmínkami nejsou.
Aby stavebník zejména v případě možnosti využití
možnosti územního souhlasu předešel stanovení
závazných podmínek, je nejlepší po předchozím
projednání s DO jejich požadavky zapracovat již
do oznámení záměru v území (podmínkami
nejsou citace povinností vyplývajících ze
zvláštního právního předpisu, či odkazy na
dodržování ustanovení zákona, neboť tyto je
povinen stavebník či projektant respektovat již na
základě konkrétního zákona), a tímto postupem

V případě, že podklady k žádosti o územní
souhlas nejsou úplné, je možný i jiný postup
(např. s odkazem na § 45 správního řádu výzva k doplnění) než překlopení do územního
řízení? Teď nemám na mysli chybějící
poplatek, tam je to jasné. Pokud ano, jaká by
měla být max. lhůta pro doplnění?
Stavební úřad může postupovat dle ust. § 37 odst.
3 správního řádu a vyzvat žadatele k doplnění
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předejít
stanovení
podmínek
v závazném
stanovisku. DO pak nemá důvod podmínky
stanovit, neboť jeho požadavky žádost již
obsahuje a stavebník na sebe sám bere povinnost
záměr dle žádosti realizovat. K vyloučení
stanovení podmínek DO, je tedy nezbytné
přizpůsobit dokumentaci požadavkům DO, aby
byla ohlášená stavba v souladu s nimi. A
případně, když DO přesto v závazném stanovisku
podmínku uvede, je na stavebníkovi popř.
projektantovi, aby věc s DO znovu projednal a
přesvědčil jej, že podmínky DO jsou projektovou
dokumentací respektovány a není třeba je do
závazného stanoviska uvádět. Pokud i přesto DO
na svých podmínkách setrvá, nemusí stavební
úřad překlopit žádost o územní souhlas do ÚŘ,
ale vydá souhlas i s podmínkami pro zpracování
projektové dokumentace či provedení záměru.
Připomínáme povinnost projektanta stanovenou
us. § 159 SZ tj. spolupracovat s DO.

podrobnostech s ohledem na podmínky v území a
charakter stavby. I když podání, oznámení o
záměru není označeno pojmem žádost, je
z podání zřejmá vůle stavebníka, požádat o
vydání oprávnění k následným dalším postupům
podle SZ či realizaci záměru, tedy se fakticky
jedná o žádost, kterou však bude třeba
v některých případech podle povahy věci doplnit
např. o dokumentaci zpracovanou autorizovanou
osobou. Stavební úřad v těchto případech vyzve
stavebníka k doplnění žádosti a řízení dle potřeby
přeruší. Stavební úřad musí při tomto zvažování
vycházet vždy z konkrétního případu a charakteru
stavby a podle toho stanovit rozsah podkladů,
které musí žadatel doplnit. Např. neoznačení
dokumentace jako dokumentace zpracované dle
vyhl. č. 503/2006 Sb., pro územní řízení by
nemělo být překážkou jejímu použití, pokud
ovšem fakticky požadavky této vyhlášky splňuje.
Opačný přístup by mohl být považován za
přepjatý formalismus.
Územní řízení je v takovém případě zahájeno
doručením usnesení o projednání záměru
v územním řízení, ve kterém stavební úřad může
současně vyzvat stavebníka k doplnění žádosti.

Jak postupovat v případě, že žádost o územní
souhlas nemá stanovené náležitosti (byla
doručena žádost, v níž byl uveden pouze
stavebník, pozemek, doložena katastrální
mapa a řez stavby). Postupovat vždy podle §
96 odst. 5 SZ?
Je
základní
povinností
správního
úřadu
respektovat v řízení obecnou poučovací povinnost
dle ust. § 4 správního řádu, tzn. poučit stavebníka
o nedostatcích záměru, chybějících přílohách a
důsledcích nedoložení údajů a dokladů do lhůty
určené stavebním úřadem, jak vyplývá u ust. § 37
odst. 3 SŔ. Pokud neodstraní ve lhůtě stanovené
stavebním úřadem vady podání, následuje postup
dle ust. § 96 odst. 5 SZ. Nepovažujeme za úplně
v souladu se základními zásadami správního
řízení v každém případě zjištěných nedostatků
žádosti přejít bez dalšího do režimu územního
řízení.

Pokud je vydáván územní souhlas nebo
souhlas s ohlášenou stavbou, je nutno zasílat
doporučeně do vlastních rukou, nebo jen
doporučeně? Dle správního řádu se do
vlastních
rukou
doručuje
předvolání,
rozhodnutí (§ 59, § 72 SŘ).
Při doručování územního souhlasu a souhlasu
s ohlášenou stavbou a jiných aktů nevydávaných
ve správním řízení dle části druhé SŘ se použijí
přiměřeně ustanovení SŘ o doručování. Podle
ust. § 19 odst. 4 se do vlastních rukou adresáta
se doručují písemnosti dle § 59 SŘ, § 72 odst. 1
SŘ, písemnosti, o nichž tak stanoví zvláštní
zákon, a jiné písemnosti, nařídí-li to oprávněná
úřední osoba. Vzhledem k tomu, že doručením
výše uvedených souhlasů nastávají právní účinky
– např. právo stavebníka umístit a provést
ohlášenou stavbu, provést stavbu, která
nevyžaduje ohlášení ani povolení, užívat stavbu
atd., měla by se tato opatření doručovat do
vlastních rukou dle ust. § 20 SŘ tak, aby
nenastala pochybnost o doručení.

Je povinností stavebního úřadu poté, co zjistí,
že žádost o územní souhlas nesplňuje
všechny podmínky stanovené v ust. § 96 SZ
(např. není doložen souhlas osoby, která by
byla účastníkem řízení nebo je vydáno
závazné stanovisko DO s podmínkou) vést
územní řízení „v celém rozsahu“ nebo postačí
jen projednání v územním řízení na základě
předložených podkladů? Kdy je zahájeno
v tomto případě územní řízení?
Dle názoru odboru ÚP vycházejícího ze
základních zásad SŘ i SZ a to především
zjednodušení procesu umisťování staveb a
nezatěžování účastníků řízení, lze u žádostí o
územní souhlas v případě „překlopení“ do
územního řízení takovou stavbu projednat,
v některých případech i na základě podkladů
předložených k územnímu souhlasu tedy bez
úplné dokumentace k územnímu rozhodnutí
zpracované autorizovanou osobou v rozsahu vyhl.
č. 503/2006 Sb. Dokumentace dle ust. § 3 odst. 2
vyhl. č. 503/2006 Sb., se zpracovává v rozsahu a

Jaké razítko dávat na souhlas?
Hranaté.
SÚ dostane žádost o ÚR, ale z předložených
podkladů dojde k závěru, že postačí vydat
územní souhlas. Vydá SÚ požadované ÚR
nebo územní souhlas, který je sice jednodušší,
ale o nějž stavebník nežádal? Uvědomíme jej,
že může podat žádost pouze o územní
souhlas?
Správní orgán je povinen poskytnout dotčené
osobě přiměřené poučení (ust. § 4 odst. 2 SŘ) a
přednostně využívat zjednodušující postupy (ust.
§ 4 odst. 1 SZ) - opět možnost využít sdělení, že
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v daném případě postačí při splnění podmínek
uvedených v ust. 96 odst. 1 SZ pouze územní
souhlas, a že účastník řízení může vzít návrh na
zahájení územního řízení zpět a podat pouze
oznámení o záměru v území k vydání územního
souhlasu. Pokud navrhovatel na takové sdělení
SÚ nereaguje, rozhodne SÚ o umístění stavby
v klasickém územním řízení, včetně správního
poplatku. V případě, že se stavebník rozhodne
pro jednodušší postup, je třeba, aby návrh na ÚR
byl vzat zpět, neboť stavební úřad nemá sám
možnost zahájené řízení zastavit. Žádost o
územní rozhodnutí je možno zamítnout pouze
podle ust. § 92 odst. 2 SZ v případě, že záměr
žadatele není v souladu s požadavky uvedenými
v ust. § 90 SZ, nebo jestliže by umístěním a
realizací záměru mohly být ohroženy zájmy
chráněné tímto zákonem nebo zvláštními
právními předpisy. Nebyl by zde ani důvod
zastavení řízení dle ust. § 66 SŔ.
Je na vůli stavebníka, zda této možnosti
zjednodušeného postup využije.

vydat, pokud se však nejedná o studnu
umisťovanou do uzavřeného prostoru existujících
staveb, kde územní souhlas postačí (§ 96 odst. 2
písm. d) SZ).
Podmínkou využití tohoto zjednodušení však je,
že se neprojeví negativní vliv stavby na okolí.
Souhlas dle § 15 odst. 2 SZ vydává obecný
stavební úřad k povolení stavby speciálním
stavebním úřadem. Tento souhlas je ověřením
podmínek stanovených územním rozhodnutím a
stavební úřad je povinen, před jeho vydáním
ověřit, zda územním rozhodnutím stanovené
podmínky jsou splněny. Dle rozsudku NSS je
souhlas závazným stanoviskem. V případech, kdy
se územní rozhodnutí ani územní souhlas
nevydává, dává stavební úřad vyjádření o souladu
záměru s ÚPD. Ve vyjádření musí SÚ uvést
konkrétní údaje z vydaného územního plánu, tj.
zejména k jakému účelu je plocha, v niž má být
stavba realizována určena, jaké stavby a činnosti
jsou
přípustné,
podmíněně
přípustné
či
nepřípustné a zda stavba je či není v souladu
s ÚPD. U vodních děl to může být např. u
stavebních úprav vodních toků.
Připomínáme, že pro povolování studní je od 1. 8.
2010 příslušným vodoprávním úřadem obec
s rozšířenou působností.
Rozsudek k ust. § 15 odst. 2 SZ – NSS 1As
176/2012-140, ze dne 23. 9. 2014.

Územní souhlas nelze vydat, obsahuje-li
závazné
stanovisko
dotčeného
orgánu
podmínky. Pokud jsou podmínky dotčeného
orgánu uvedeny v rozhodnutí dotčeného
orgánu, má se jimi SÚ zabývat a je to důvod
pro nevydání územního souhlasu (podmínky
pro umístění stavby na ZPF, stavby
v ochranném pásmu lesa, vodního toku)?
Pokud bude rozhodnutí dotčeného orgánu kladné,
ale bude obsahovat podmínky, je možné vydat
územní souhlas za předpokladu souladu s ust. §
96 odst. 4 SZ. V případě, že jsou podmínky
stanoveny rozhodnutím dotčeného orgánu,
stavební úřad tyto do rozhodnutí neuvádí, neboť
by je stavebníkům ukládal duplicitně. Splnění
podmínek rozhodnutí dotčeného orgánu si pak
musí „ohlídat“ příslušný dotčený orgán sám.

Jsou stavební úpravy, které nejsou spojeny se
změnou v užívání části stavby, vždy jen na
povolení? Lze přístavbu, nástavbu a stavební
úpravu neměnící charakter původní stavby dle
§ 3 vyhl. č. 526/2006 pouze ohlásit, i když
nejsou cit. v § 104 SZ?
Stavební úpravy v rozsahu ust. § 103 odst. 1
písm. h) SZ nevyžadují ohlášení ani povolení,
stavební úpravy dle § 104 odst. 2 písm. n) SZ
vyžadují ohlášení. Přístavba a nástavba je
změnou stavby vyžadující před vlastní realizací
ÚS nebo ÚR a podle konkrétního případu se
následně může jednat o stavby v režimu § 103
SZ, které nevyžadují povolení ani ohlášení nebo §
104 SZ, které vyžadují ohlášení anebo § 109 SZ,
které vyžadují stavební povolení.
Pro určení postupu je výsledek rozhodujícího
záměru tzn. posouzení, zda se stavba úpravou
nestane stavbou „vyšší“ kategorie, vyžadující
ohlášení nebo povolení.
Rozsudek NSS – 5 As 13/2011-97, ze dne 17. 2.
2012.

Dle našeho názoru pro umístění studny (jako
vodohospodářského díla) musí být vydáno
územní rozhodnutí a nelze vydat jen souhlas
obecného SÚ dle ust. § 15 odst. 2 stavebního
zákona. V případě, že má být studna umístěna
v uzavřeném prostoru existujících staveb
(např. uzavřené nádvoří RD, které je ze všech
stran obestavěno budovami), lze použít ust. §
96 odst. 2 písm. d) SZ a vydat územní
souhlas?
Jednou z podmínek vydání územního souhlasu
dle § 96 odst. 1 SZ je vydání závazného
stanoviska dotčeného orgánu bez stanovení
podmínek a také, že se musí jednat o stavbu, pro
kterou je možnost využití územního souhlasu
dána ust. § 96 odst. 2 SZ. V jiných případech než
taxativně uvedených v tomto ustanovení SZ
územní souhlas nepostačí. Studna jako vodní dílo
není stavbou, u které by postačilo ohlášení a to
ani v případě, že by byla do 3 m. hloubky (§ 104
odst. 2 písm. b) a tudíž územní souhlas nelze

Jakým způsobem se projedná provedení
stavebních úprav uvnitř budovy, kterými se
zasáhne do nosné konstrukce stavby. Tato
úprava není uvedena ve výčtu staveb v § 103 a
104 SZ?
Tyto úpravy skutečně nejsou uvedeny v ust. § 103
ani 104 SZ a tudíž bude třeba na ně vydat
stavební povolení – viz. stanovisko MMR
k výměně bytového jádra, kde se hovoří o
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Jak povolit topné agregáty, čerpadla uvnitř
budov?
Pokud se jedná o jejich umístění uvnitř budov,
není vyžadováno územní rozhodnutí ani územní
souhlas. Stavební úpravy s tímto zřejmě
související, nevyžadují stavební povolení ani
ohlášení v případě, že při jejich instalaci se
současně prováděnými stavebními úpravami
objektu, nedojde k zásahu do nosných konstrukcí
stavby ani změně způsobu užívání stavby, není
vyžadováno posouzení vlivů na ŽP a jejich
provedení nemůže negativně ovlivnit požární
bezpečnost.
Povinností
vlastníků
budov
vyplývající z ust. § 152 SZ, popř. jiných právních
předpisů nejsou tímto dotčeny.
Připomínáme, že SÚ musí posoudit, zda se
nejedná o změnu provozního zařízení vyžadující
souhlas nebo povolení SÚ.

stavebních úpravách s tím, že ty, které se
nevejdou do vymezení podle citovaných
ustanovení § 103 a 104 SZ, vyžadují SP –
stavebně správní praxe č. 1/2007. Pokud se bude
jednat o stavební úpravy u staveb, uvedených
v ust. § 104 odst. 2 písm. a) – d) SZ, postačí u
těchto ohlášení. Viz. ust. § 4 SZ (pokud se
v tomto zákoně užívá pojmu stavba, rozumí se tím
podle okolností i její část nebo změna dokončené
stavby) a ust. § 5 SZ (změnou dokončené stavby
je stavební úprava, při které se zachovává vnější
půdorysné i výškové ohraničení stavby). Za zásah
do nosné konstrukce je považován zásah, kterým
by mohla být narušena statika stavby.
Stavební úpravy zateplení budov
Stavební úpravy při splnění podmínky, že se jimi
nezasahuje do nosných konstrukcí stavby,
nemění se vzhled stavby ani způsob užívání
stavby, nevyžadují posouzení vlivu na životní
prostředí a jejich provedení nemůže negativně
ovlivnit požární bezpečnost, nevyžadují povolení
ani ohlášení a jelikož stavební úpravy nevyžadují
dle ust. § 79 odst. 6 písm. a) SZ ani rozhodnutí o
změně stavby ani územní souhlas – není
k realizaci takovýchto úprav ze strany SÚ třeba
vydávat vůbec nic. Zateplení pláště budovy je dle
ust. § 2 odst. 5 písm. c) stavebního zákona
rovněž stavební úpravou, takže při splnění
podmínek uvedených v ust. § 103 odst. 1 písm. d)
SZ nevyžaduje ani zateplení pláště budovy ze
strany SÚ nic, pokud provedení nemůže
negativně ovlivnit požární bezpečnost stavby.
Osazení zateplení do obvodového zdiva není
zásahem do nosné konstrukce, který by ovlivnil
statiku. Zdravotnické objekty se mimo skupiny
AZ1 se nesmí zateplovat polystyrénem.

Kdo projektuje sjezdy na komunikace (silnice
I. a II. třídy a místní komunikace) – osoba s
autorizací nebo kvalifikovaná?
Vybrané činnosti, jejichž výsledek ovlivňuje
ochranu veřejných zájmů ve výstavbě, mohou
vykonávat pouze fyzické osoby, které získaly i
oprávnění k jejich výkonu podle zvláštního
předpisu, tzv. autorizace. Vybranou činností je i
projektová činnost, kterou se rozumí zpracování
ÚPD, územní studie, dokumentace pro vydání
územního rozhodnutí a projektové dokumentace
pro vydání stavebního povolení, pro ohlašované
stavby podle § 104 odst. 1 písm. a) – e), pro
provádění stavby a pro nezbytné úpravy.
Vypracování projektové dokumentace pro jiné
účely než taxativně uvedené v ust. § 158 SZ, není
vybranou činností a proto, pokud je vůbec
dokumentace vyžadována, může být zpracována
osobami kvalifikovanými. V některých případech
ohlašovaných staveb není potřeba žádná
projektová dokumentace. V ust. § 105 odst. 2 – 7
SZ je uveden rozsah dokumentace, kterou
stavebník k ohlašovaným stavbám předkládá.

Mohou být zimní zahrady a skleníky
nevyžadující povolení ani ohlášení funkčně
propojeny se stavbou hlavní? Nešlo by pak již
o přístavbu stavby hlavní, např. RD ?
Jak povolovat přístavby a nástavby RD do 150
m2? Je nutné územní rozhodnutí o změně
stavby
případně
územní
souhlas?
S přístavbou a nástavbou bývají většinou
spojené stavební úpravy, kterými se zasahuje
do nosných konstrukcí. Povolovat přístavbu a
nástavbu RD do 150 m2 na ohlášení?
Pokud budou skleníky či zimní zahrady půdorysně
rozšiřovat stavbu hlavní a budou s ní funkčně
propojeny, jedná se dle ust. § 2 odst. 5 písm. b)
SZ o přístavbu. Obvykle se bude jednat o zásah
do nosné konstrukce stavby, a tudíž bude taková
stavební úprava vyžadovat stavební povolení.
Pokud by však k zásahu do nosné konstrukce
nedošlo, bylo by možné použít zjednodušujících
postupů (územní souhlas, ohlášení). Souhlas
s umístěním a provedením přístavby a nástavby
staveb RD do 150 m2 je možné povolit za
dodržení omezení vyplývajícího z ust. § 104 odst.
2 SZ. Proto je třeba sledovat, zda takovou
přístavbou nedojde k překročení 150m2.

Znamenají níže uvedené stavební úpravy
změnu vzhledu stavby a jaký je jejich režim?
Vymezení pojmu „vzhled stavby“ není v zákoně
definováno. Pro posuzování vzhledu stavby je
stále použitelné stanovisko MMR uvedené ve
SSP 1/2004 (úpravy, jimiž se mění vzhled domu –
ust. § 13 zákona o vlastnictví bytů – z hlediska
stavebního
zákona).
Posouzení
přísluší
stavebnímu úřadu. Při posuzování vzhledu stavby
je třeba dbát určitých pravidel vkusu a vhodnosti
k „zakomponování stavby“ v místě jejího umístění.
Dále uvádíme, aniž by bylo dotčeno shora
uvedené
 Zasklívání lodžií, balkónů, výklenků, teras
apod. – nutno vždy individuálně posoudit
konkrétní technické řešení. Některé firmy již
přímo v technickém popisu této stavební
úpravy garantují zachování, resp. neovlivnění
vzhledu stavby, dodržení českých technických

10





norem atd. V případě bezrámového zasklívání
zřejmě bude ve většině případů v případě
použití
bezbarvých
„čirých“
materiálů
splňujících požárně bezpečnostního hlediska
možno určit, že nebude zasahováno do
nosných konstrukcí staveb, nebude se měnit
jejich vzhled, ani způsob užívání, není
vyžadováno posouzení vlivu na životní
prostředí a jejich provedení nemůže negativně
ovlivnit
požární
bezpečnost.
Rámové
zasklívání vzhled stavby u většiny případů
mění. Určení, zda se v konkrétním případě
bude měnit vzhled stavby nebo ne, je na
příslušném
stavebním
úřadu,
který
k takovému určení, zda tuto stavební úpravu
lze provést bez ohlášení a povolení, na
ohlášení nebo na základě stavebního
povolení, posoudí technický popis výrobku,
dokumentaci včetně ukázek již realizovaných
stavebních úprav (fotodokumentace, internet).
Současně bude nutno pro výše uvedené
určení posuzovat na základě dokumentace
(prohlášení o shodě), zda nebude přitížena
nosná konstrukce stavby a zda provedení této
stavební úpravy negativně neovlivní požární
bezpečnost staveb.
Zateplení fasády – dle ust. § 2 odst. 5 písm.
c) je stavební úprava změnou stavby, při které
se zachovává vnější půdorysné i výškové
ohraničení stavby; za stavební úpravu se
považuje též zateplení pláště stavby. V SSP
1/2004 je stanovisko i ke změně barevnosti
obvodového pláště budovy, ve kterém je
konstatováno, že změna barevnosti spojená
se zateplením mění vzhled stavby a je tedy
v těchto případech třeba požádat o stavební
povolení. Tento výklad je poplatný i současné
právní úpravě, neboť jak je shora uvedeno,
bez ohlášení a povolení lze provést jen
takovou stavební úpravu, kterou se mimo jiné
nemění vzhled stavby (ust. § 103 odst. 1
písm. h) SZ). Při posuzování změny vzhledu
stavby je rozhodující vizuální dojem
pracovníka SÚ. Při posuzování zateplování
fasád je třeba sledovat i požárně
bezpečnostní požadavky. Obecně lze uvést,
že změna vzhledu stavby je subjektivním
posouzením stavby SÚ, které spočívá v jeho
hodnocení vizuálního vzhledu stavby v době
jejího povolení, současného stavu a nového
vzhledu po provedení záměru stavebníka.
Odbor ÚP nepovažuje za změnu barevnosti
změnu odstínu barvy. I když není k zateplení
stavby třeba územní rozhodnutí ani územní
souhlas, je nezbytné soukromoprávní cestou
ošetřit práva vlastníka pozemku, hraničícího
s obvodovým pláštěm stavby, pokud je
odlišný od vlastníka stavby, z důvodu ochrany
vlastnických práv.
Osazení střešních oken – při posouzení, zda
se tímto mění vzhled stavby, záleží na
velikosti a počtu, aby bylo možno konstatovat,

že došlo ke změně vnějších viditelných částí
stavby (tvar, rozměry, povrch a barevnost).
Jak povolit plynofikaci RD. Hlavní uzávěr
plynu (je ukončením plynovodní přípojky) je
např. umístěn ve vzdálenosti cca 10m od RD?
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 změn a
doplnění, v ustanovení § 2 odst. 2 písm. b)
vymezuje pojmy v oblasti plynárenství. Dle bodu
č. 9 je plynárenskou soustavou vzájemně
propojený soubor zařízení pro výrobu, přepravu,
distribuci a uskladnění plynu, včetně systému
řídicí a zabezpečovací techniky a zařízení k
převodu informací pro činnosti výpočetní techniky
a informačních systémů, které slouží k
provozování těchto zařízení, dle bodu č. 13 je
plynovodní
přípojkou
zařízení
začínající
odbočením z distribuční soustavy a ukončené
před hlavním uzávěrem plynu, za nímž pokračuje
odběrné plynové zařízení zákazníka, dle bodu č. 7
odběrným plynovým zařízením veškerá zařízení
počínaje hlavním uzávěrem plynu včetně zařízení
pro konečné využití plynu; není jím měřicí
zařízení. Z výše uvedené citovaných pojmů
vymezených zvláštním právním předpisem je
třeba posoudit část odběrného plynového zařízení
dle dotazu (tedy HUP + 10 m vně RD) jako
zařízení ve smyslu ust. § 103 odst. 1 písm. e)
bod. 6 SZ, tedy zařízení, které je součástí nebo
příslušenstvím
energetické soustavy.
Toto
zařízení nevyžaduje povolení ani ohlášení
stavebního úřadu a za splnění podmínek
stanovených ust. § 96 SZ k jeho realizaci postačí
územní souhlas.

§ 105
Pokud je vydáno územní rozhodnutí na stavbu
rodinného
domu
a
např.
prodloužení
vodovodního řadu a stavebník předloží
plánovací smlouvu, lze stavbu rodinného
domu povolit pouze na ohlášení, nebo nutno
vydat stavební povolení? Dle ust. § 104 SZ je
možno stavbu rodinného domu povolit pouze
na ohlášení, pokud nevyžaduje mimo jiné nové
nároky na technickou infrastrukturu.
Ano, pokud je vydáno územní rozhodnutí, příp.
uzavřena plánovací smlouva, jsou podmínky
nových nároků na technickou infrastrukturu
řešeny již v těchto právních aktech a stavby lze
provést na základě ohlášení. Splnění podmínek
ustanovení § 104 odst. 1 SZ je předpokladem
k tomu, aby postačilo ohlášení stavby bez
předchozího územního rozhodnutí a územního
souhlasu.
Lze povolit RD na ohlášení dle ust. § 104 odst.
1 písm. a) SZ i v případě, že se jedná o stavbu
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v zastavitelném území, kdy orgán ZPF vydává
závazné stanovisko k vynětí ze ZPF ?
Dle zákona č. 334/1992 sb., o ochraně ZPF, ust. §
9 odst. 2 není třeba souhlasu orgánu ochrany ZPF
k odnětí půdy v případě umisťování vymezených
staveb např. staveb pro bydlení pouze
v zastavěném území. V těchto případech orgán
ZPF závazné stanovisko nevydává, neboť ze
zákona takové oprávnění nemá. Pokud se jedná o
zastavitelné území – tam orgán ochrany ZPF
závazné stanovisko k odnětí ze ZPF vydává.
Odvody za trvalé odnětí se v případě staveb pro
bydlení v zastavitelných plochách vymezených
územním plánem nebo zásadami územního
rozvoje nepředepíší. Dle ust. § 10 zákona o
ochraně ZPF je souhlas vydaný k odnětí půdy ze
ZPF vydaný podle ust. § 9 odst. 6 zákona o
ochraně ZPF závaznou součástí rozhodnutí, která
budou ve věci vydána podle zvláštního předpisu.
Žadatel je povinen plnit podmínky v něm
stanovené ode dne, kdy tato rozhodnutí nabyla
právní moci, popřípadě ve lhůtách v nich
určených. Platnost vydaného souhlasu je totožná
s platností těchto rozhodnutí a prodlužuje se
současně s prodloužením jejich platnosti podle
zvláštních předpisů. V případě vydání závazného
stanoviska s podmínkou nelze vydat územní
souhlas, ale nezbude než věc projednat
v územním řízení a vydat územní rozhodnutí.

Stavební zákon rovněž u dalších osob uvedených
ve stavebním zákoně požaduje doručení. Z ust. §
106 odst. 2 stavebního zákona lze logicky dovodit,
že stavební úřad je povinen doručit souhlas i
dalším osobám a toto doručení případně
prokázat. Neprokázání doručení by bylo k tíži SÚ.
Chápu správně, že souhlas s provedením
ohlášeného stavebního záměru (§ 106 odst. 2
SZ) ani kolaudační souhlas (§ 122 odst. 2 SZ)
se nedoručují dotčeným orgánům?
Sice to tak nevypadá, ale kolaudační souhlasy,
vzhledem k účelu a významu kolaudovaných
staveb, doporučujeme doručovat. Připomínáme
princip dobré správy § 8 SŔ. Doručování do
datové schránky DO je bezproblémové.

§ 108
Pokud stavebník hodlá realizovat stavbu na
ohlášení, ale záměrně podá žádost o vydání
SP, neboť již předem je mu známo, že se mu
nepodaří získat např. souhlasy osob dle ust. §
104 odst. 1 písm. f) SZ a v žádosti o SP
takovou skutečnost (o nemožnosti zajištění
požadovaných
podkladů)
uvede,
je
i
v takových případech nutno žádost o SP
posoudit jako ohlášení a nejprve vydat
usnesení o provedení stavebního řízení?
V případě, že stavebník podá přímo žádost o
stavební povolení, stavební úřad by měl
především ověřit, zda se skutečně stavebníkovi
nepodaří nepředložit podklady, které umožňují
využití zjednodušeného řízení tj. ohlášení stavby
a rovněž by měl SÚ se stavebníkem projednat věc
z hlediska správních poplatků. Dle našeho názoru
stavební úřad nemůže stavebníka nutit k ohlášení
stavby, avšak je povinen jej seznámit se všemi
postupy, které stavební zákon a zákon o
správních poplatcích umožňují.
Stavební úřad při řešení tohoto problému je
povinen postupovat v souladu se zákonem, avšak
je rovněž povinen respektovat základní zásady
správního řízení uvedené v základních zásadách
činnosti správních orgánů.

Projektová dokumentace – omezení rozsahu
pro ohlašované, povolované stavby
Podle přílohy č. 4 a 5 vyhlášky č. 499/2006 Sb. o
dokumentaci staveb, lze rozsah a obsah
projektové dokumentace pro ohlášení stavby
uvedené v § 104 odst. 2 písm. a) až e) stavebního
zákona, k žádosti o stavební povolení podle § 110
odst. 2 písm. b) stavebního zákona k oznámení
stavby ve zkráceném stavebním řízení podle §
117 odst. 2 stavebního zákona k žádosti o vydání
společného územního rozhodnutí a stavebního
povolení dle ust. § 94 SZ upravit následovně:
Projektová dokumentace musí vždy obsahovat
části A až F členěné na jednotlivé položky s tím,
že rozsah jednotlivých částí musí odpovídat druhu
a významu stavby, jejímu umístění, stavebně
technickému provedení, účelu využití, vlivu na
životní prostředí a době trvání stavby.

Jak posuzovat mobilní domy?
Mobilní dům, který má být užíván pro účely
bydlení, rekreaci, obchod, služby atd. je
výrobkem, který plní funkci stavby a vztahuje se
na něj režim umístění stavby, tj. např. ust. § 96 SZ
územní souhlas, popř. územní řízení. Pojmu
výrobek plnící funkci stavby je nutno rozumět tak,
že se jedná o výrobek, který plní funkci, jakou
obvykle plní stavby. Takovým výrobkem mobilní
dům je a může jim být i silniční vozidlo. Umístění
mobilního domu, který má plnit funkci stavby na
pozemku, musí být v souladu s ÚPD a vyžaduje
ÚR nebo ÚS. Pokud neplní prozatím svou funkci
tzn. není k užíván ke svému účelu, jedná se o
výrobek, který může být skladován (odstaven,
uložen) pouze na plochách k tomu určených tj.
především plochách výroby a skladování,

§ 106
Souhlas s provedením ohlášeného stavebního
záměru (§ 106 odst. 2 SZ) se dále doručí
osobám uvedeným v § 105 odst. 1 písm. f),
vlastníkovi stavby, pokud není stavebníkem a
místně příslušnému obecnímu úřadu, pokud
není stavebním úřadem. Je nutné tento
souhlas opatřovat vyznačením účinnosti a
doručovat jej těmto osobám na dodejky?
Pokud na dodejky, proč?
Právní účinky nastávají doručením stavebníkovi,
proto je nezbytné stavebníkovi doručovat do
vlastních
rukou
na
dodejku,
z důvodu
jednoznačného prokázání nabytí právních účinků.
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§ 117

plochách smíšených, mohou to být popř. i plochy
bydlení s pozemky pro obchod a též ve stavbách
výrobních, prodejních či skladech. Rozhodným
pro umísťování mobilních domů je vždy soulad s
ÚPD. Pokud by eventuálně byl takový dům natolik
mobilní, že by byl pravidelně přemisťován po
pozemních komunikacích a splňoval by charakter
vozidla nebo přívěsu (technický průkaz), nebylo
by jeho umístění dočasné v režimu stavebního
zákona. Z hlediska působnosti stavebních úřadů
je v takovém případě tedy zkoumáno, zda jeho
odstavování na pozemcích mimo komunikace je
v souladu s jejich využitím dle územně plánovací
dokumentace. Přívěs, pokud se nejedná o
výrobek plnící funkci stavby, výrobek před
uvedením do provozu či vrak, by měl být opatřen
SPZ a měl by splňovat určité technické požadavky
provozuschopnosti.
Rozsudek MS Praha 10 Ca 280/2008, ze dne 8.
12. 2010.

Ust. § 117 odst. 1 SZ - které stavby jsou
nezpůsobilé pro posouzení autorizovaným
inspektorem? Je povinností orgánu územního
plánování tyto stavby uvést v územních
plánech např. obdobně jako stavby veřejně
prospěšné?
V působnosti obecného SÚ jsou to ty stavby,
které jsou vymezeny v územních plánech,
územních rozhodnutích či zvláštních právních
předpisech jako stavby nezpůsobilé
pro
posouzení autorizovaným inspektorem. Je na vůli
orgánu územního plánování, zda takové stavby
v územně plánovací dokumentaci vymezí. Úřad
územního plánování povinnost vymezit v každém
územním plánu stavby nezpůsobilé pro zkrácené
řízení podle SZ nemá. Potřeba označit určité
stavby jako nezpůsobilé pro zkrácené řízení by
měla vyplynout z průběhu projednávání ÚPD,
zejména z požadavků DO, obcí či zkušeností
úřadu územního plánování jako pořizovatele.
Rovněž tak v případě vymezení takové stavby
v územním rozhodnutí by mělo vycházet
z podkladů pro rozhodnutí, zejména stanoviska
dotčeného orgánu.

§ 112
Stavební řízení – zastavení řízení při zjištění
zahájení stavby
Probíhající stavební řízení (popř. spojené
s územním řízením) se při zjištění, resp.
provedení důkazu o zahájení předmětné stavby
bez stavebního povolení, zastaví usnesením
podle ustanovení § 66 odst. 1 písm. g) správního
řádu (žádost se stala zjevně bezpředmětnou) a
v odůvodnění vydaného usnesení se mimo jiné
uvede poučení o postupu podle § 129 odst. 3 SZ.
Totéž platí i v případě územního řízení.

§ 118
Změnu stavby, která se nedotýká práv
ostatních účastníků stavebního řízení, může
stavební úřad schválit rozhodnutím vydaným
na místě při kontrolní prohlídce stavby.
Rozhodnutí
je
stavebníkovi
oznámeno
zápisem
do stavebního
deníku
nebo
jednoduchého záznamu o stavbě. Jedná se o
rozhodnutí, které je prvním úkonem v řízení?
Lze se proti takovému rozhodnutí odvolat?
Jak bude takové rozhodnutí vypadat – musí
mít náležitosti dle správního řádu? Musí na
něm být č. j., otisk razítka….?
Ano, rozhodnutí vydané na místě při kontrolní
prohlídce, tj. rozhodnutí zapsané do stavebního
deníku či jednoduchého záznamu o stavbě je
prvním úkonem v řízení a lze se proti němu
odvolat. Stavební úřad by měl poučit stavebníka,
který bude jediným účastníkem řízení, o tom, že
se může vzdát odvolání proti tomuto rozhodnutí,
aby rozhodnutí nabylo právní moci a s tím
spojených účinků týž den. Co se rozumí vydáním
rozhodnutí na místě, správní řád v § 71 výslovně
neupravuje. Podle SZ je to zápis do stavebního
deníku, který by měl obsahovat náležitosti
rozhodnutí dle ust. § 68 SŘ. Vydání rozhodnutí je
třeba zapsat rovněž do protokolu z kontrolní
prohlídky. Do protokolu by mělo být učiněno i
prohlášení stavebníka o vzdání se odvolání,
pokud se rozhodne vzdát se práva na odvolání.
Protokol zůstává součástí spisu uloženého a
archivovaného stavebním úřadem. Po návratu na
úřad stavební úřad vyhotoví rozhodnutí a založí
ho do spisu. Pokud se stavebník nevzdá práva na
odvolání přímo při vydání rozhodnutí na místě,
rozhodnutí nabývá po 15 dnech právní moci.

§ 113
Ust. § 113 odst. 3 SZ - jak budou obesílány
dotčené orgány při stavebním řízení?
Ust. § 113 odst. 3 SZ se týká doručování pouze
účastníkům stavebního řízení, nikoliv dotčeným
orgánům. Těmto se doručuje podle správního
řádu na adresu sídla nebo sídla její organizační
složky (§ 21 SŘ) a způsobem stanoveným zák. č.
300/2008 Sb.,. DO se doručuje do datových
schránek.

§ 114
Stavební povolení – nesouhlas menšinového
vlastníka
Stavební povolení lze vydat i v případě
nesouhlasu menšinového vlastníka. Menšinový
vlastník má možnost obrátit se na soud. Stavební
úřad je povinen řízení, v němž byla uplatněna
občanskoprávní námitka přerušit dát možnost
menšinovému spoluvlastníku obrátit se s takovou
námitkou ve stanovené přiměřené lhůtě na soud.
Pokud se tento účastník na soud ve lhůtě
stanovené stavebním úřadem neobrátí, stavební
úřad rozhodne.
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Stavební povolení bylo vydáno ve sloučeném
územním a stavebním řízení podle starého
stavebního zákona. Stavebník nyní žádá o
povolení změny této stavby před jejím
dokončením, přičemž dochází ke změně
v umístění této stavby. Jak v tom případě
postupovat?
Stavební úřad postupuje podle ust. § 118 odst. 2
SZ. Žádost o změnu stavby před dokončením
stavební úřad projedná s účastníky řízení a
dotčenými orgány v rozsahu, v jakém se změna
dotýká práv účastníků stavebního, případně
územního řízení, jakož i zájmů chráněných
zvláštními právními předpisy, a rozhodne o ní.
Rozhoduje se jedním rozhodnutím podle
ustanovení § 118 odst. 2 ve společném řízení
vedeném dle ust. § 94 písm. a) SZ.

§ 119
V ust. § 119 SZ je stanoveno, že stavebník
zajistí, aby před započetím užívání stavby byly
provedeny
a
vyhodnoceny
zkoušky
předepsané zvláštními právními předpisy.
Znamená to tedy, že v době, kdy bude SÚ
provádět závěrečnou kontrolní prohlídku
stavby, nemusí je stavebník mít a předložit je
SÚ? Při závěrečné kontrolní prohlídce by měl
SÚ zjistit, zda jsou splněny podmínky pro
užívání stavby stanovené v ust. § 120 odst. 2
SZ.
Dle ust. § 119 odst. 1 SZ je stavebník povinen tyto
zkoušky a měření zajistit před započetím užívání
stavby, tzn., že je může zajišťovat i ve lhůtě 30
dnů od oznámení svého záměru SÚ, ale než těch
30 dnů uplyne, tak je musí mít a musí je předložit
SÚ. Formulář „oznámení o užívání stavby“ –
příloha č. 11 k vyhlášce č. 503/2006 Sb., resp.
přílohy oznámení o užívání stavby část B bod 4
obsahuje doložení vyhodnocených zkoušek
předepsaných
zvláštními
předpisy.
Pokud
nebudou předloženy SÚ doklady o provedení
zkoušek, je třeba pamatovat na to, že zákaz musí
být vydán do 30 dnů ode dne, kdy stavebník
ohlásil započetí užívání stavby. Rozhodnutí o
zákazu užívání je prvním úkonem v řízení.
Aby mohlo být započato s užíváním stavby dle
ust. § 120 SZ musí být stavba nebo její část
schopná samostatného užívání dokončena tzn.,
že musí být bez nedodělků. Stavební úřad
nemůže vydat souhlas s užíváním nedokončené
stavby.
Vydání
souhlasu
s užíváním
na
nedokončenou stavbu stejně jako na druhou
stranu nečinnost po oznámení stavebníka je
postupem nezákonným.

U změny stavby před dokončením budou
účastníci řízení a dotčené orgány obesíláni
jako při územním řízení nebo při stavebním
řízení?
Podle toho, jaký je rozsah změn a podle kterého
odstavce ustanovení § 118, bude při povolení
změn stavby před dokončením SÚ postupovat.
Podle toho pak, přistoupí stavební úřad i ke
stanovení okruhu účastníků řízení s přihlédnutím
k přímému dotčení jejich práv. Totéž se týká i DO.
Pokud by např. rozsah změn vyžadoval změnu
územního rozhodnutí i stavebního povolení, bude
stavební úřad vést ve společném řízení jak řízení
o změně územního rozhodnutí, tak řízení změně
stavebního povolení a ve věci rozhodne
společným rozhodnutím. Nejjednodušší případy,
kdy se změna nedotýká práv ostatních účastníků
řízení lze vyřídit nejjednodušším způsobem tj.
rozhodnutím vydaným na místě kontrolní
prohlídky oznámením účastníkům zápisem do
stavebního deníku nebo jednoduchým záznamem
o stavbě do stavebního deníku. Postup SÚ při
změně stavby před dokončením je upraven ust. §
118 SZ, který dává širokou škálu možností
postupů v řízení o změnách staveb před
dokončením.

§ 122
Jak řešit nebo jak zapracovat podmínky DO a
nedodělky u kolaudačního souhlasu?
Nijak, kolaudační souhlas není rozhodnutí a nelze
v něm ukládat jakékoliv podmínky, tedy ani
podmínky pro odstranění nedodělků. Jeho vydání
je možné pouze po odstranění nedodělků před
vydáním kolaudačního souhlasu. Aby mohl
stavební úřad kolaudační souhlas vydat, musí být
stavba dokončena. To se týká eventuálně i části
stavby schopné samostatného užívání. Pokud by
se jednalo nedodělky, které neohrozí bezpečné
užívání stavby a nemají negativní vlivu na životní
prostředí a mohl by stavební úřad zvážit použití
ust. § 123 stavebního zákona předčasné užívání
stavby.

Prodloužení lhůty k dokončení stavby
Posuzuje se jako změna stavby před jejím
dokončením. Nedotýká-li se změna práv
účastníků stavebního řízení, je možné využít §
118 odst. 6 stavebního zákona a změnu schválit
rozhodnutím. Rozhodnutí se oznamuje zápisem
do stavebního deníku popř. jednoduchého zápisu
o stavbě při kontrolní prohlídce stavby. Pokud by
se změna stavby práv účastníků řízení nějakým
způsobem dotýkala, pak postupuje SÚ podle §
118 odst. 2 stavebního zákona, tj. vydat
rozhodnutí o změně stavby před dokončením. Dle
ust. § 118 odst. 4 může stavební úřad využít
ohlášení či VPS.

§ 126
Změna v užívání stavby spojená se změnou
stavby?
Dle § 126 odst. 4 pokud je změna v užívání
stavby podmíněna změnou dokončené stavby,
která vyžaduje ohlášení nebo stavební povolení,
stavební úřad projedná změnu dokončené stavby.
Podle charakteru změny dokončené stavby se
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§ 129

postupuje s ohledem na celkový rozsah
stavebních prací podle § 78 až 96a a § 104 až
117. V ohlášení nebo v žádosti o stavební
povolení nebo v oznámení podle § 117 se
současně uvede navrhovaná změna v užívání. Po
dokončení změny stavby SÚ podle charakteru
povolené a provedené změny stavby, postupuje
podle § 120 nebo 122; v oznámení užívání nebo v
žádosti o kolaudační souhlas se současně uvede
nový účel užívání.

Dle tohoto ustanovení stavební úřad přeruší
řízení o odstranění stavby a vede řízení o
podané žádosti, pokud stavebník nebo
vlastník stavby podá ve stanovené lhůtě
žádost o dodatečné povolení stavby. Co
s žádostí o dodatečné povolení stavby, která
bude podána po stanovené lhůtě, ale ještě
předtím, než stavební úřad ukončí řízení o
odstranění stavby?
Pokud stavebník žádost v 30denní lhůtě nepodá,
SÚ v co nejkratším době musí rozhodnout o
odstranění stavby, neboť je povinen rozhodnout
ve lhůtách stanovených v ust. § 80 SŔ.
Žádostí o dodatečné povolení stavby, která bude
podána po stanovené lhůtě, ale ještě před
rozhodnutím o odstranění stavby, se stavební
úřad bude zabývat. Stavební zákon neuvádí, že
zmeškání úkonu – podání žádosti o dodatečné
povolení ve 30 denní lhůtě nelze prominout. Není
proto vyloučen postup podle § 41 správního řádu
v případě, že stavebník o prominutí zmeškání
tohoto úkonu požádá. Žádost o prominutí stavební
úřad posoudí, a buď žádosti vyhoví, nebo ne. Na
základě výsledku tohoto posouzení bude v řízení
pokračovat, a to tak, že buď řízení zastaví, nebo
bude v řízení o dodatečném povolení pokračovat.

Je třeba vydávat rozhodnutí o změně v užívání
stavby v případě, kdy se v prodejně mění
sortiment?
Pokud bylo na posuzovanou stavbu či její část
vydáno stavební povolení, kolaudační rozhodnutí,
či dodatečné povolení stavby, ve kterém byla
stavba v minulosti povolena k užívání jako
prodejna (obchod, krám) bez specifikace, pak
není ke změně sortimentu třeba ani souhlasu či
povolení SÚ. Za předpokladu, že SÚ sám na
základě svých znalostí stavby nedospěje
k závěru, že je zde důvod k postupu dle ust. § 171
odst. 3 SZ. Pokud byl prodej specifikován a nové
užívání je od povolení odlišné, je ke změně v
účelu užívání nezbytný písemný souhlas
stavebního úřadu v případě, že by účinky změny
stavby mohly ohrozit život a veřejné zdraví, život a
zdraví zvířat, bezpečnost nebo životní prostředí.

Rozhoduje o odstranění překážek na účelové
komunikaci obecný stavební úřad nebo
silniční správní úřad?
Byla-li na veřejné cestě (pozemní komunikaci)
umístěná překážka (např. řetěz, brána, závora,
hromada kamení atd.), může se každý, kdo cestu
užívá z nutné komunikační potřeby, obrátit na
silniční správní úřad a vyžádat vydání rozhodnutí,
jímž úřad nařídí odstranění pevných překážek
z této komunikace. Tímto způsobem lze
postupovat při odstraňování překážek ze všech
kategorií
pozemních
komunikací
včetně
účelových.
Silniční správní úřad má povinnost o návrhu na
odstranění překážek z pozemní komunikace
rozhodnout a nařídit odstranění překážek. Pokud
silniční správní úřad po provedeném řízení zjistí,
že se nejedná o pozemní komunikaci, návrh
zamítne. Otázku existence komunikace si silniční
správní úřad předběžně řeší v rámci řízení o
odstranění překážky, nevede o ní samostatné
řízení.

§ 128
Musí vlastník stavby, u které ohlašuje záměr
odstranit ji, vyčkat 30 dnů nebo může stavební
úřad sdělit k ohlášení, že tento záměr je možné
uskutečnit?
Stavební úřad je povinen na ohlášení reagovat
v co nejkratším možném termínu a tudíž může
vydat souhlas i před uplynutím 30 denní lhůty.
Stavebník musí, pokud nebude souhlas vydán
dřív, 30 dnů vyčkat.
Dle našeho názoru je nutno k ohlášení
odstranění stavby doložit stanoviska správců
inženýrských sítí, na které je stavba napojena.
Není nikde uvedeno a stavebník vyslovil
značnou nelibost.
Správní orgán tedy i SÚ může vyžadovat
předložení dokladů a podkladů pro rozhodnutí
pouze v rozsahu stanoveném provádějícím
předpisem. K ohlášení odstranění stavby podle §
128 SZ je povinen předložit ohlášení v rozsahu
přílohy č. 8, dokladová část „E.3“ vyhl. č.
499/2006 Sb., tedy předložit stanoviska vlastníků
inženýrských sítí. Odpojování od inženýrských sítí
resp. odhlašování je upraveno podmínkami pro
uzavírání smluv o dodávce mezi odběratelem a
dodavatelem. Těmito smlouvami jsou stanoveny
také podmínky, za jakých mohou být inženýrské
sítě při odstraňování stavby odpojeny. Porušení
smluvních podmínek je možno sankcionovat.

§ 133
Jaký je rozdíl mezi § 133 a § 171 SZ z hlediska
provádění kontrol na stavbách. Mám teď na
mysli původní státní stavební dohled. Dám
příklad. Máme překontrolovat, zda je stavba
užívána
v
souladu
s
kolaudačním
rozhodnutím. Vykonáme kontrolní prohlídku
dle ust. § 133 odst. 2 f) SZ nebo státní dozor
dle § 171 odst. 1 SZ?
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Ustanovení § 171 SZ obecně upravuje působnost
správních orgánů na různých stupních vykonávat
státní dozor ve věcech územního plánování a
stavebního řádu s tím, že jsou zde bez ohledu na
rozlišení konkrétní územně plánovací, územně
nebo stavebně správní činnosti uvedeny základní
nástroje výkonu takové působnosti. Ochrana
veřejných zájmů vymezených v ust. § 132 SZ je
svěřena stavebním úřadům.
Část čtvrtá hlava II SZ upravuje podrobněji institut
stavebního dozoru a zvláštní pravomoci
stavebního úřadu při výkonu stavebního dozoru.
Stavební dozor je součást státního dozoru na
úseku stavebního řádu a pravomoci při jeho
výkonu jsou limitovány veřejným zájmem a
jednotlivými oprávněními stavebního úřadu ve
veřejném zájmu vyjmenovanými v ust. § 132 odst.
2 SZ. Následně jsou tato jednotlivá oprávnění
samostatně upravena v ust. § 133 až 141 SZ.
Pokud bude stavební úřad kontrolovat např., zda
je stavba užívána v souladu s kolaudačním
rozhodnutím, bude uplatňovat své oprávnění
provádět kontrolní prohlídku stavby vyplývající
z ust. § 132 SZ za použití ust. § 133 odst. 1 SZ,
podle kterého provede konkrétní zjišťování, zda je
stavba užívána jen k povolenému účelu a
stanoveným způsobem tak, jak je stanoveno dle
ust. § 133 odst. 2 písm. f) SZ.

stavebního řádu je přestupkem dle ust. § 178
odst. 2 písm. l) SZ, či správní delikt dle ust. § 180
odst. 2 písm. l) SZ.

§ 158
Jaké oprávnění a v jakém oboru má mít osoba,
která zpracovává dokumentaci pro územní
rozhodnutí o změně využití území, která
spočívá pouze v zalesnění, tedy ve výsadbě
stromů bez jakýchkoliv terénních úprav či
jiných činností?
Dle ustanovení § 158 odst. 1 SZ se jedná o
vybranou činnost ve výstavbě a dokumentaci pro
vydání územního rozhodnutí může zpracovávat
pouze fyzická osoba, která získala oprávnění
k jejímu výkonu podle zákona č. 360/1992 Sb.
Obor – autorizovaný architekt (velká autorizace
nebo územní plánování, zahradní a krajinářská
tvorba); autorizovaný inženýr – obor - stavby
vodního hospodářství a krajinného inženýrství,
geotechnika.
Oprávnění autorizovaného architekta
Názor odboru územně a stavebně správního
Ministerstva pro místní rozvoj ČR, že
autorizovaný
architekt
není
způsobilý
zpracovat
statickou
část
projektové
dokumentace pozemní stavby, byl prověřen a
přehodnocen.
Podle současného názoru MMR, z kontextu ust. §
4 a § 17 zák. č. 360/1992 Sb., ve znění
pozdějších předpisů, jednoznačně vyplývá, že
autorizovaný architekt pro obor architektura (§4
odst. 2 písm. a), a autorizovaný architekt
s autorizací se všeobecnou působností (§4 odst.
3) jsou v rámci oboru své autorizace oprávněni
vypracovávat projektovou dokumentaci stavby
v celém rozsahu (tzn. všechny profesně vydělené
části této dokumentace, včetně statického
posouzení.

§ 152
Jak postupovat v případě, že vlastní jednotky
provádí stavební práce, které nepodléhají
povolení ani ohlášení a sousedé si stěžují?
Dle ust. § 152 odst 1 SZ je stavebník povinen mít
na zřeteli zejména ochranu života a zdraví osob
nebo zvířat, ochranu životního prostředí a
majetku, i šetrnost k sousedství. A to i u staveb a
jejich změn nevyžadujících stavební povolení ani
ohlášení nebo i jiného obdobného záměru.
Stavebník je rovněž povinen o zahájení prací
osvobozených
od
projednání
před
SÚ
v dostatečném předstihu informovat osoby těmito
pracemi přímo dotčené.
Porušení těchto povinností je porušením
stavebního řádu a stavební úřad za toto porušení
může uložit pokutu až do výše 200 000 kč (ust. §
178 - 181 SZ).
V případě stížnosti na provádění takových prací
stavební úřad nejprve zjišťuje, zda stavebník o
zahájení prací informoval a následně, zda
nedochází ohrožení životů výše uvedených,
včetně šetrnosti k sousedství, tj. např. provádění
prací v časných ranních či pozdních odpoledních
resp. večerních hodinách a to i mimo dobu tzv.
nočního klidu.
Za porušení ust. § 152 odst. 1, 3 nebo 4 SZ lze
fyzické osobě podle ust. § 178 odst. 2 písm. k) SZ
uložit pokutu do 200. 000,- Kč. U právnické osoby
postupuje SÚ dle ust. § 180 odst. 2 písm. k) SZ.
Připomínáme,
že
stavebník
prováděním
stavebních prací, které nevyžadují povolení či
souhlas SÚ, se může rovněž dopouštět porušení
ust. § 160 odst. 3 SZ. Rovněž toto porušení

§ 170
Lze vyvlastňovat na základě územně plánovací
dokumentace sídelního útvaru popř. územního
plánu obce schváleného za účinnosti zákona
č. 50/1976 Sb.?
Ano, dle ust. § 170 odst. 1 SZ lze práva
k pozemkům
a
stavbám,
potřebná
pro
uskutečnění staveb nebo jiných
veřejně
prospěšných opatření podle tohoto zákona, lze
odejmout nebo omezit, jsou-li vymezeny ve
vydané ÚPD a jde-li o 4 případy pod písmenem a)
až d).

§ 182 odst. 4
Dopustí-li se správního deliktu podle tohoto
zákona obec, jejíž obecní úřad je stavebním
úřadem příslušným vést řízení o správním
deliktu, určí nadřízený orgán, který jiný obecní
úřad, který je stavebním úřadem, provede
řízení a vydá rozhodnutí. Kdo je oprávněn
zjistit, zda se obec dopustila deliktu a kdo má
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kraj požádat o určení jiného stavebního
úřadu?
Stavební úřad, v jehož správním území se obec
správního deliktu dopustila. Nikdo jiný než SÚ o
určení jiného SÚ k projednání správních deliktů
vlastní obce požádat nemůže. Spáchání deliktu
buď stavebnímu úřadu může oznámit kdokoliv,
popř. nezákonný postup zjistí příslušný stavební
úřad v rámci své kontrolní činnosti sám.

SZ a vyhl. č. 526/2006 Sb., příloha č. 4) nebo
požádá o kolaudační souhlas (§122 SZ, vyhl. č.
526/2006 Sb., příloha č. 5). Předložení ve
stavebním povolení požadovaných dokladů ke
kolaudaci je předpokladem kladného vyřízení,
oznámení o započetí užívání i žádosti o
kolaudační souhlas. V případě, že stavebník
požadované doklady nepředloží, SÚ užívání
stavby zakáže. Při závěreční kontrolní prohlídce,
stavební úřad zjišťuje, zda jsou splněny podmínky
ochrany života a zdraví osob, zvířat, životního
prostředí atd. (§ 120 odst. 2 a § 122 odst. 3 SZ)

§ 190
Změna stavby před dokončením. Stavba
povolena pravomocně před 1. 1. 2007. Podle §
190 odst. 5 SZ se tato kolauduje podle
dosavadních předpisů. Stavebník požádá po 1.
1. 2007 o změnu stavby před dokončením.
Vede se řízení o této změně podle nového
zákona? V případě, že ano, jak postupovat,
když změna stavby zasahuje až do územního
rozhodnutí, které bylo vydáno ve sloučeném
územním a stavebním řízení před 1. 1. 2007?
Pokud byla žádost o vydání rozhodnutí o povolení
změny stavby před dokončením podána po 1. 1.
2007, nelze takové správní řízení o žádosti vést
podle starého SZ, protože přechodné ustanovení
(ust. § 190 SZ) toto neupravuje. O takové změně
je třeba rozhodnout podle ust. § 118 nového SZ.
Toto ust. SZ bude použito i v případě, že se
změna stavby před dokončením bude týkat i
změny umístění stavby. Pokud se týká povolení
užívání takové stavby, odbor ÚP uvádí, že
původní stavební povolení stále platí a pokud v
původním stavebním povolení byla stanovena
podmínka kolaudace, tak bude možné započít s
užíváním až po provedení kolaudačního řízení a
vydání kolaudačního rozhodnutí tak, jak je
stanoveno v ust. § 190 odst. 5 nového SZ (změna
stavby před dokončením neruší předchozí
pravomocná rozhodnutí). Změnou stavby před
dokončením nelze změnit původní stavební
povolení tak, že by se změnila, popřípadě
vypustila podmínka kolaudace.

§ 196
Kdo a jak bude zajišťovat veřejnou přístupnost
technických norem (§ 196 odst. 2)?
I když je konec roku 2014, není stanoveno.

Čl. II bod 4 zákona č. 350/2012
Jak má stavební úřad posoudit, které
konkrétní části ÚPD se ve smyslu tohoto
ustanovení nepoužijí?
Stavební úřad se musí přezkoumatelným
způsobem vypořádat, co patří do regulačního
plánu a co do územního plánu. Obecně platí, že
do územního plánu nepatří to, co patří do
regulačního plánu či územního rozhodnutí.

1.2 Vyhl. č. 499/2006 Sb., (změna
62/2013 Sb.,)
Jsou součástí dokumentace skutečného
provedení
stavby
rovněž
výkresy
se
schématickým vyznačením vnitřních rozvodů
a instalací?
Rozsah dokumentace skutečného provedení
stavby pořizované podle § 125 SZ je upraven
vyhláškou 499/2006 Sb., příloha 7.

1.3 Vyhl. č. 501/2006 Sb., (změna
269/2009 Sb., 22/2010 Sb.,
20/2011 Sb., a 431/2012 Sb.,)

Dle ust. § 190 odst. 5 SZ se u staveb
pravomocně povolených přede dnem nabytí
účinnosti nového stavebního zákona provede
kolaudační řízení podle dosavadních právních
předpisů. Co se stavbami, na které bylo SP
vydáno v roce 2006, ale nabylo právní moci až
po 1. 1. 2007? Podle nového SZ je stanovena
podmínka kolaudace, případně podmínky
doložení dalších dokladů ke kolaudačnímu
řízení. Podle výše citovaného ustanovení však
tyto podmínky nelze splnit, neboť stavba se již
nedá kolaudovat podle dosavadních právních
předpisů. Stejná situace vzniká u staveb
povolovaných podle dosavadních právních
předpisů již za účinnosti nového SZ.
V těchto případech postupuje SÚ podle § 120
nebo 122 SZ. Kolaudační rozhodnutí se
nevydává. Stavebník podle druhu stavby SÚ
oznámí záměr započít s užíváním stavby (§ 120

Jak posuzovat okna obytných místností
v protilehlých stěnách?
Pojem
okna
z obytných
místností
v protilehlých stěnách je nutné chápat jako
jakákoliv okna z obytných místností umístěná
po celé délce protilehlých stěn, bez ohledu na
odlišnou délku protilehlých stěn.

1.4 Vyhl. č. 503/2006 Sb., (změna
63/2013 Sb.,)
Tiskopisy žádostí nejsou v souladu se
zákonem a příslušnou vyhláškou, např.
v tiskopisu příloha č. 9 k vyhlášce č. 503/2006
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Sb., není uvedeno v přílohách k žádosti, že je
nutno doložit souhlasy vlastníků sousedních
pozemků vyznačené rovněž v situačním
výkresu, ale v § 96 odst. 3 písm. e) SZ tento
požadavek je uveden. Ze SZ vyplývá, že
nemůžeme požadovat nic víc nad rámec
žádosti. Jak to řešit?
Příloha č. 9 byla upravena a rozpor je odstraněn.

1.5 Zákon č.
vyvlastnění

184/2006

Sb.,

1.7 Zákon č. 500/2004 Sb., Správní
řád
Označení účastníků řízení
Ve výrokové části každého rozhodnutí (nejenom
územního rozhodnutí) musí být přesně označeni
účastníci řízení podle ust. § 27 odst. 1 správního
řádu tak, jak stanoví § 68 odst. 2 správního řádu.
Jedná se o nezbytnou náležitost rozhodnutí,
neboť těmto osobám správní rozhodnutí zakládá,
mění nebo ruší práva anebo povinnosti nebo o
nich prohlašuje, že práva nebo povinnosti mají
nebo nemají; přesné označení těchto účastníků
řízení ve výrokové části rozhodnutí je podmínkou
jeho určitosti a srozumitelnosti. Správní řád
stanoví, jakým konkrétním způsobem mají být tito
účastníci řízení označení, v případě, že jde o
fyzické osoby, označují se údaji dle ust. § 18 odst.
2 věta druhá správního řádu, tedy jménem,
příjmením, datem narození a místem trvalého
pobytu, popřípadě jiným údajem podle zvláštního
zákona.
Stavební zákon nemá k výše uvedeným
ustanovením správního řádu žádné zvláštní
ustanovení týkající se označování účastníků
řízení ve výroku rozhodnutí, který má být podle
stavebního zákona zveřejněn (jde o případ
zjednodušeného územního řízení dle ust. § 95
odst. 2,3 stavebního zákona), tzn., že návrh
výroku rozhodnutí bude zveřejňován s takovými
podstatnými
náležitostmi
včetně
označení
účastníků řízení, jak stanovuje správní řád.

o

Podle § 6 písm. a) zákona o vyvlastnění,
vyvlastněním zaniká zástavní, podzástavní
právo váznoucí na pozemku nebo stavbě.
Zřízením věcného břemene (vyvlastněním)
např. přístupu nebo vnitřního komunikačního
vedení veřejné komunikační sítě by tedy
zaniklo zástavní a podzástavní právo? V § 2
písm. a) zákona o vyvlastnění je totiž uvedeno,
že vyvlastněním se rozumí odnětí nebo
omezení vlastnického práva odpovídající
věcnému břemenu k pozemku nebo ke
stavbě…..
Dle našeho názoru není zatím možný jiný výklad
než, že ze zákona skutečně zanikne jak zástavní,
tak i podzástavní právo a vyvlastniteli vzniknou
povinnosti vůči třetím osobám.
Kdo je příslušný k vedení vyvlastňovacího
řízení
v případě,
že
účastníkem
vyvlastňovacího řízení je osoba, jejímž
zřizovatelem je kraj? Z ustanovení § 16 odst. 3
zákona o vyvlastnění toto není zcela jasné. Je
pověřen jiný stavební úřad?
Případ, kdy účastníkem vyvlastňovacího řízení je
osoba, jejímž zřizovatelem je kraj, je do ust. § 16
odst. 3 zákona o vyvlastnění nesprávně
systematicky zařazen. S použitím analogie
postupovat přiměřeně dle ust. § 16 odst. 5 zákona
o vyvlastnění.

Doručování do vlastních rukou – listovní
zásilky doručované doručovatelem poštovní
licence
Písemnost, která se doručuje do vlastních rukou,
lze dle ust. § 20 odst. 2 SŘ doručit adresátovi
nebo též tomu, koho adresát písemnosti zmocnil
písemnou plnou mocí s úředně ověřeným
podpisem. Správní řád tímto ustanovením
považuje převzetí zásilky osobou zmocněnou k
tomu adresátem, za doručení do vlastních rukou.
Doručování rozhodnutí na dodejku s červeným
pruhem
odnímá
účastníku
řízení
jednu
z možností, jak převzít rozhodnutí, neboť dle
poštovních podmínek zásilka s červeným pruhem,
nemůže být doručena osobě zmocněné. Tudíž
doporučujeme ve všech řízeních používat dodejku
s modrým pruhem, neboť toto doručování
odpovídá definici doručení do vlastních rukou
podle správního řádu, tj. jak adresátu, tak osobě,
kterou adresát k přijetí písemnosti zmocnil.

1.6 Zákon č. 634/2004 Sb.,
o správních poplatcích
Novelou zákona č. 634/2004 Sb., o správních
poplatcích došlo na rozdíl od předchozí úpravy ke
zpoplatnění, zjednodušujících postupů stavebních
úřadů k umístění i povolení záměru.
Jak vybírat poplatky za povolení více staveb?
Je-li jedním stavebním povolením povolováno
více staveb, které jsou vedeny pod různými
písmeny položky 17, vybírá se poplatek ve výši
součtu sazeb poplatků stanovených v jednotlivých
písmenech této položky.

Jak řešit nepřebírání korespondence u osob,
které se stavebním úřadem nekomunikují
(sousedské spory apod.), nepřebírají poštu,
vrací se doručenky - odstěhoval se, na adrese
se nezdržuje apod.
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K možnosti podat
rozhodnutí, kterým
závazné stanovisko

Je rozdíl, jestli účastník řízení korespondenci
pouze nepřebírá, ale v místě doručení se zdržuje
anebo se v místě bydliště nezdržuje.
Pokud korespondenci jen nepřebírá, ale v místě
doručování se zdržuje, nastává 10. den uložení
písemnosti fikce doručení a písemnost se
považuje za doručenou. Pokud je ale jeho pobyt
prokazatelně neznámý, potom je nutno takovému
účastníku doručovat veřejnou vyhláškou. Pokud
by se jednalo o účastníka, kterému má být v řízení
uložena povinnost nebo odňato právo, byl by
správní orgán povinen takovému účastníku
stanovit opatrovníka.

odvolání proti
bylo změněno

Přezkumné řízení, které se vede o závazném
stanovisku, nelze považovat za správní řízení
podle části druhé a třetí správního řádu, ale za
postup podle části čtvrté správního řádu s tím,
že ustanovení o přezkumném řízení se aplikují
přiměřeně. Pokud se závazné stanovisko,
které je pouze podkladem pro vydání
rozhodnutí, a nikoli samotným rozhodnutím,
ruší nebo mění, správní orgán o tom vydává
rozhodnutí. Proti tomuto rozhodnutí se však
nelze odvolat (závěr č. 122/2013).
Poradní sbor ministra vnitra ke správnímu řádu se
zabýval otázkou, zda lze podat odvolání (rozklad)
proti rozhodnutí vydaném v přezkumném řízení,
kterým bylo změněno nebo zrušeno závazné
stanovisko.

Převod práv z územního rozhodnutí a
stavebního povolení
Podle ust. § 73 správního řádu, jestliže je pro
práva a povinnosti určující právo k movité nebo
nemovité věci, je pravomocné rozhodnutí závazné
i pro právní nástupce účastníků. To znamená, že
s převodem práv a k pozemku nebo stavbě
přechází na nového nabyvatele práva a povinnosti
vyplývající
z územního
rozhodnutí
nebo
stavebního povolení, tedy i právo stavbu
realizovat. Přechod práv z územního rozhodnutí a
stavebního povolení vyplýval i ze starého
stavebního zákona č. 50/1976 Sb., a to ust. § 40 –
územní rozhodnutí, § 70 – stavební povolení.
V případě změny vlastníka není tedy třeba měnit
územní rozhodnutí ani stavební povolení.
K převodu
práv
a
povinností
dochází
„automaticky“.

Jak plyne z ustanovení § 149 odst. 1 správního
řádu,¹ závazné stanovisko je úkon učiněný
správním orgánem na základě zákona, který není
samostatným rozhodnutím ve správním řízení (ve
smyslu § 67 odst. 1 správního řádu), a jehož
obsah je závazný pro výrokovou část rozhodnutí
správního orgánu. Závazné stanovisko lze
považovat za závazný podklad pro vydání
rozhodnutí. Závazná stanoviska se vydávají v
režimu části čtvrté správního řádu.
I když závazné stanovisko není samostatným
rozhodnutím,
správní
řád
připouští
jeho
samostatné přezkoumání dozorčím prostředkem,
který se zaměřuje na to, zda bylo závazné
stanovisko přijato v souladu s právními předpisy.
Pokud je závazné stanovisko vydáno v rozporu s
právními předpisy, postupuje se podle § 149 odst.
5 správního řádu. V tomto ustanovení se uvádí,
že nezákonné závazné stanovisko lze zrušit nebo
změnit v přezkumném řízení, k němuž je příslušný
nadřízený správní orgán správního orgánu, který
závazné stanovisko vydal. Toto ustanovení lze
považovat za speciální právní úpravu ve vztahu k
ustanovení § 156 odst. 2 správního řádu, kde je
stanoveno, že ke zrušení vyjádření, osvědčení
nebo sdělení, které je v rozporu s právními
předpisy, je příslušný správní orgán, který
vyjádření, osvědčení nebo sdělení vydal nebo
učinil, nikoliv tedy jeho nadřízený orgán, jako je
tomu v případě § 149 odst. 5.

Závazná stanoviska DO
Při vydávání závazného stanoviska podle § 149
správního řádu z roku 2004, jehož obsah je
závazný pro výrokovou část rozhodnutí správního
orgánu, je třeba na základě § 154 správního řádu
přiměřeně použít ustanovení o obsahu, formě a
náležitostech rozhodnutí (§ 67 a § 68 SŘ z roku
2004). Tedy kladné závazné stanovisko by mělo
být odůvodněno. V případě pochybností o
správnosti závazného stanoviska doporučujeme
vydané závazné i koordinované stanovisko s DO
projednat. Lze postupovat dle ust. § 156 SŘ.
Závazná stanoviska DO jsou přezkoumatelná
nadřízeným orgánem, ne však soudem. Podle
současné judikatury závazné stanovisko DO není
samostatně přezkoumatelným rozhodnutím.
NSS 4 AS 52/2012 – 26, ze dne 23. 11.. 2012 a
NSS 2 As 75/2009 – 2013, ze dne 23. 8. 2011;
MS Praha 5 A 106/2011-68, ze dne 19. 11. 2014.

Ustanovení § 149 odst. 5 správního řádu obecně
odkazuje na zrušení nebo změnu nezákonného
závazného stanoviska v přezkumném řízení,
nelze však uplatnit všechna ustanovení upravující
přezkumné řízení, a to vzhledem k povaze a
možnostem institutu závazného stanoviska jako
úkonu podle části čtvrté správního řádu. Proto se
ustanovení o přezkumném řízení použijí pouze
přiměřeně. Především je třeba vycházet ze

1.8 Závěry poradního sboru ministra
vnitra ke správnímu řádu
Předchozí stanoviska jsou publikovány
v metodice z roku 2013.
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skutečnosti, že přezkumné řízení o závazném
stanovisku se týká postupu podle části čtvrté,
nejedná se o přezkumné řízení jako správní řízení
podle části druhé a třetí správního řádu.

správního řádu jiné úkony správních orgánů).
Podle § 95 odst. 4 správního řádu jsou účastníky
přezkumného řízení účastníci původního řízení, v
němž bylo vydáno přezkoumávané rozhodnutí,
jichž se přezkumné řízení týká, nebo jejich právní
nástupci. Závazné stanovisko se však nevydává
ve správním řízení, které by mělo účastníky, ale
podle ustanovení části čtvrté správního řádu.

Jak již poradní sbor konstatoval v roce 2008, z
ustanovení o přezkumném řízení by mělo být
aplikováno zejména ustanovení § 94 odst. 1
správního řádu v části upravující podnět pro
přezkumné řízení, dále pak ustanovení § 94 odst.
4
správního
řádu
upravující
nemožnost
přezkumného řízení, respektive důvod pro jeho
zastavení. Poradní sbor tehdy dovodil, že nebude
možné aplikovat ustanovení § 94 odst. 2 až 4, §
95 odst. 3 až 5, § 96 odst. 3 či § 99.²

Z výše uvedených skutečností tak vyplývá, že
chce-li účastník správního řízení podat odvolání
proti závaznému stanovisku (rozhodnutí, kterým
bylo změněno závazné stanovisko), musí vyčkat
rozhodnutí ve věci, které bude vydáno na
podkladě změněného závazného stanoviska, a
odvolat se až proti rozhodnutí ve věci.

Přezkumné řízení může být vyvoláno na základě
podnětu dotčené osoby nebo účastníka správního
řízení, nicméně řízení se zahajuje pouze z moci
úřední. Pokud příslušný správní orgán zjistí, že
závazné stanovisko nezákonné není, buď vůbec
žádné přezkumné řízení nezahájí, a pokud by ho
už zahájil, zastaví je usnesením podle § 97 odst.
1 správního řádu. Správní řád nestanoví, jakou
formu má mít změna či zrušení závazného
stanoviska v přezkumném řízení. Z ustanovení §
97 odst. 3 správního řádu plyne, že se v
přezkumném řízení vydává rozhodnutí; takovou
formu lze použít pouze tehdy, pokud by mělo dojít
k úplnému či částečnému zrušení závazného
stanoviska z důvodu jeho nezákonnosti. Příslušný
správní orgán nezákonné závazné stanovisko
tedy zruší nebo změní rozhodnutím, což plyne
mimo jiné i z ustanovení § 149 odst. 5 správního
řádu, který odkazuje na přezkumné řízení. Jde o
jiný postup než podle § 156 odst. 2, kde je
stanoveno, že se vydává usnesení. Na podporu
tohoto tvrzení lze dále uvést, že usnesení se
vydává jen za předpokladu, že tak stanoví zákon,
což plyne z ustanovení § 76 odst. 1 správního
řádu.

¹ Zákon č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších
předpisů.
² Závěr poradního sboru č. 71 ze dne 15. 12. 2008.

Doručování fyzickým
adresu ohlašovny

osobám

na

Při
splnění
zákonem
stanovených
podmínek může nastat tzv. fikce doručení
podle ustanovení § 24 odst. 1 správního
řádu i při doručování na adresu
ohlašovny. Fikce doručení nastane, pokud
správní
orgán
přijal
oznámení
o
neúspěšném doručení písemnosti, a
zároveň
měl
adresát
možnost
si
písemnost v desetidenní lhůtě vyzvednout
na místě, kde byla písemnost uložena. Po
uplynutí desetidenní lhůty od oznámení o
neúspěšném doručení se bude písemnost
považovat za doručenou (závěr č.
123/2013).

Proti rozhodnutí, kterým je měněno nebo rušeno
závazné stanovisko, se však nelze odvolat.
Tomuto názoru svědčí tyto skutečnosti:

Poradnímu sboru ministra vnitra ke správnímu
řádu byla předložena otázka, jak mají správní
orgány postupovat při doručování písemností
fyzickým osobám, které mají adresu trvalého
pobytu na adrese ohlašovny, která odmítá
zabezpečit doručování písemností těmto osobám.

- Rozhodnutí, kterým se mění nebo ruší závazné
stanovisko, není rozhodnutím vydaným ve
správním řízení podle části druhé a třetí správního
řádu.

V praxi se správní orgány, které doručují
písemnosti právě těmto osobám, setkávají s
případy, kdy ohlašovny, na jejichž adrese mají
fyzické osoby adresu trvalého pobytu, odmítají
zabezpečit doručování písemností těmto osobám.

- I když se v tomto přezkumném řízení vydává
rozhodnutí, je nutné uvést, že forma rozhodnutí je
pouze propůjčena postupu, který probíhá podle
části čtvrté správního řádu. Samotný fakt, že se
při postupu podle části čtvrté vydává rozhodnutí,
nečiní z postupu podle části čtvrté správní řízení
podle části druhé a třetí správního řádu.

Fyzické osobě se podle § 20 odst. 1 správního
řádu¹ písemnost doručuje na adresu jejího
trvalého pobytu. Skutečnost, zda je osoba
přihlášena k trvalému pobytu v objektu určeném
pro bydlení, ubytování či individuální rekreaci
nebo v objektu, který není určen k bydlení (tj. na
ohlašovně), nemá z hlediska požadavků na
doručování podle správního řádu žádný význam.

- Přezkumné řízení o závazném stanovisku je
řízení bez účastníků (podobně jako „řízení“, v
němž se přezkoumávají na základě § 156 odst. 2
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Institut trvalého pobytu má pouze evidenční
charakter a nevypovídá nic o faktickém stavu,
tedy o tom, kde daná osoba skutečně bydlí. Na
adresu správního orgánu lze fyzické osobě
doručovat i podle rozhodnutí Nejvyššího
správního soudu, který uvádí, že „Ve prospěch
stěžovatele nelze ničeho dovodit ani ze
skutečnosti, že adresa v Přerově je adresou
ohlašovny. Je sice logické, že osoby s takovým
trvalým pobytem na daném místě fakticky nebydlí,
ovšem je jejich zájmem, aby sledovaly doručování
na danou adresu, zejména za situace, kdy vedou
správní řízení, v němž nepožádaly o doručování
na jinou možnou adresu.“ ²

desetidenní lhůtě seznámit a písemnost si
vyzvednout. Za splnění těchto podmínek bude
možné „fikcí“ doručovat. Vložení písemnosti do
domovní schránky nebo na jiné vhodné místo po
uplynutí desetidenní lhůty se použije pouze, je-li
to možné a nevyloučil-li to správní orgán (v
opačném případě se písemnost vrátí správnímu
orgánu, který ji vyhotovil). Skutečnost, zda byla
písemnost vložena do domovní schránky, nebude
mít vliv na uplatnění fikce doručení.
Pokud však ohlašovna předem projeví vůli
nepřijímat písemnosti pro adresáty, kteří mají na
její adrese trvalý pobyt, a neposkytnout ani
součinnost při jejich doručování (přičemž
ponecháváme stranou eventuelní nelegálnost
tohoto postupu), nenastane fikce doručení, neboť
ohlašovna nepřevezme oznámení o neúspěšném
doručení písemnosti a neumožní tak adresátovi
dozvědět se o možnosti vyzvednout si písemnost.
V tomto případě se jedná o situaci, kdy se dle
správního řádu prokazatelně nedaří doručovat, a
proto bude nutné doručovat písemnosti veřejnou
vyhláškou nebo ustanovit opatrovníka.

Otázkou ale zůstává, zda lze při doručování na
adresu ohlašovny aplikovat fikci doručení podle §
24 odst. 1 správního řádu. Fikce doručení nastane
pouze za předpokladu, že byla písemnost
uložena, a zároveň byl adresát, v souladu s § 23
odst. 4 správního řádu, vyzván vložením
oznámení o neúspěšném doručení písemnosti do
domovní schránky nebo na jiné vhodné místo, aby
si uloženou písemnost ve lhůtě 10 dnů vyzvedl, a
byl písemně poučen o právních důsledcích, které
by jeho případné jednání podle § 24 odst. 1, 3 a 4
správního řádu vyvolalo (k tomuto závěru dospěl i
Nejvyšší správní soud ve svých rozhodnutích
např. 7 As 130/2012-29 nebo 5 As 72/2010-60³
nebo 9 As 42/2010). Výše popsané platí primárně
pro situace, kdy nemá adresát adresu trvalého
pobytu na ohlašovně. Na rozdíl od předchozí
právní úpravy (zákon č. 71/1967 Sb.) není nutné
pro účinky fikce doručení, aby se adresát v místě,
kam je mu písemnost doručována, zdržoval.

Fikcí nebude možné doručovat na adresu
ohlašovny osobám, jejichž pobyt není znám (jde o
osoby, o nichž odesílající správní orgán ví, že se
na adrese svého trvalého pobytu nezdržují a
nepřebírají tam poštu), nebo pokud si adresát
písemnost na adrese ohlašovny opakovaně
nevyzvedává. ⁶
V těchto situacích se totiž
adresátovi prokazatelně nedaří doručovat, a proto
bude třeba ve smyslu § 25 odst. 1 správního řádu
doručovat veřejnou vyhláškou, nebo na základě §
32 správního řádu ustanovit opatrovníka.

Obdobným způsobem lze však postupovat i v
situacích, kdy jsou písemnosti doručovány na
adresu
ohlašovny.
Judikatura
Nejvyššího
správního soudu uvádí, že: „V řízeních podle
správního řádu (zákon č. 500/2004 Sb.) pak v
případě, že je občanovi zrušeno místo trvalého
pobytu a stane se jím ohlašovna, lze po něm jistě
spravedlivě žádat, aby orgánům, u nichž nějaké
řízení svou žádostí vyvolal, sdělil adresu pro
doručování ve smyslu § 19 odst. 3 správního
řádu, případně aby docházel na ohlašovnu či
sledoval úřední desku rozhodujícího orgánu. ⁴
Krajský soud v Hradci Králové ve svém rozsudku
pak uvádí, že: „podle soudu nelze za vážný
důvod, pro který si fyzická osoba – nepodnikatel
nemohla bez svého zavinění vyzvednout
písemnost, považovat skutečnost, že dotyčná
osoba na adrese pro doručování nebydlí, anebo si
na ni řádně nepřebírá poštu.“ ⁵

Správní orgán ani doručující orgán není povinen
zjišťovat, zda se adresát zdržuje na adrese, kam
je mu doručováno. Pokud se však správní orgán
dozví o tom, že se adresát na této adrese vůbec
nezdržuje, měl by doručovat na jinou adresu nebo
nastalou procesní situaci řešit jiným z výše
uvedených způsobů podle správního řádu.
¹ Zákon č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších
předpisů.
² Rozsudek Nejvyššího správního soudu ze dne 31. 5. 2011
č.j.: 2 As 28/2011-131
³ Z citovaného rozhodnutí: „Krajský soud se tedy zabýval tím,
zda dlouhodobé nezdržování se žalobce na adrese trvalého
pobytu bránilo uplatnění fikce doručení rozhodnutí o
přestupku. Vycházel z toho, že žalobce správnímu orgánu
prvého stupně žádnou doručovací adresu nesdělil, a proto mu
bylo, v souladu se správním řádem, doručováno na adresu
trvalého pobytu. V takovém případě však jde k tíži adresáta, že
se na adrese trvalého pobytu nezdržuje a nevyzvedává si
korespondenci. Krajský soud konstatoval, že bez ohledu na to,
zda se na adrese trvalého pobytu žalobce zdržoval či nikoliv,
bylo mu na této adrese řádně doručováno, a proto se uplatnila
i fikce doručení.“

Ohlašovny by měly přijímat oznámení o
neúspěšném doručení písemnosti pro adresáta
podle § 23 odst. 4 správního řádu, neboť je lze
považovat za jiné vhodné místo, kde se může
adresát o možnosti vyzvednout si písemnost
dozvědět. Ohlašovna by měla umožnit vyvěšení
tohoto oznámení, aby se s ním adresát mohl v

⁴ Usnesení rozšířeného senátu NSS ze dne 6. 2. 2007, č.j. 2
AS 64/2005-108
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⁵ Rozsudek KS v Hradci Králové ze dne 30. 6. 2011, č.j. 53 A
2/2011-27

I. Ustanovení § 19 odst. 1 zákona č. 500/2004
Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů
(dále jen „správní řád“), stanoví, že správní orgán
doručí písemnost prostřednictvím veřejné datové
sítě do datové schránky. Ustanovení § 69 odst. 3
správního řádu pak upravuje podrobnějším
způsobem
náležitosti
elektronické
verze
písemného vyhotovení rozhodnutí, když stanoví,
že pokud se na žádost účastníka má rozhodnutí
doručit elektronicky, vyhotoví úřední osoba
elektronickou verzi rozhodnutí a na místě otisku
úředního razítka uvede slova „otisk úředního
razítka“ a dokument podepíše svým uznávaným
elektronickým podpisem¹.

⁶
Výše citované judikáty takový postup zřejmě umožňují,
nicméně současně upozorňují na možnost postupu podle § 24
odst. 2 ve spojení s § 41 správního řádu, tedy na možnost
žádat určení neplatnosti doručení nebo okamžiku doručení. Z
hlediska procesní jistoty a s ohledem na níže uvedené lze tedy
spíše doporučit dále popsaný postup.

Právní účinky doručení rozhodnutí v
případě neplatného elektronického
podpisu

Je však otázkou, zda lze rozhodnutí, které bylo
oznámeno doručením stejnopisu písemného
vyhotovení prostřednictvím veřejné datové sítě do
datové schránky, kterému chybí elektronický
podpis (resp. v případě, kdy kvalifikovaný
certifikát, na kterém je založen zaručený
elektronický podpis, pozbyl platnosti plynutím
času), považovat za nezákonné nebo nicotné. V
praxi také není jasné, zda rozhodnutí oznámené
doručením stejnopisu písemného vyhotovení bez
platného elektronického podpisu oprávněné
úřední osoby může nabýt právní moci.

I. Rozhodnutí doručené do datové
schránky účastníka, avšak opatřené
zaručeným
elektronickým
podpisem
oprávněné úřední osoby, který expiroval,
nelze bez dalšího považovat za nicotné. Za
nicotné by mohlo být rozhodnutí
považováno v případě, že by bylo vydáno
zcela bez vědomí oprávněné osoby.
Absence platného elektronického podpisu
nebude mít ve většině případů vliv ani na
zákonnost rozhodnutí ve věci samé,
pokud představuje jen formální vadu,
která podstatným způsobem nesnižuje
důvěru v obsahovou jednoznačnost
rozhodnutí a jeho soulad se zákonem.

II. Pokud je písemné vyhotovení rozhodnutí v
elektronické podobě opatřeno elektronickým
podpisem, který pozbyl platnosti (resp. došlo k
jeho expiraci), lze mít za to, že je na ně třeba
pohlížet jako na dokument řádně nepodepsaný
(stejně, jako by na písemném vyhotovení
rozhodnutí v listinné podobě chyběl vlastnoruční
podpis oprávněné úřední osoby).

II. Pokud správní orgán zjistí, že stejnopis
písemného vyhotovení rozhodnutí byl
poprvé účastníkovi doručen s neplatným
elektronickým
podpisem,
nevydává
opravné rozhodnutí dle § 70 správního
řádu, ani opravné usnesení o opravě
stejnopisu rozhodnutí (takový postup totiž
není třeba, pokud je v daném případě ve
spise již obsaženo písemné vyhotovení
rozhodnutí bez vad), ale zašle je
účastníkovi znovu (resp. mu zašle nový
stejnopis
písemného
vyhotovení
rozhodnutí). Odvolací lhůta počne běžet
od
doručení
podoby
stejnopisu
shodujícího se s originálem písemného
vyhotovení, které je ve spisu založeno
(závěr č. 124/2013).

Obsah a forma rozhodnutí je popsána v
ustanovení § 67 správního řádu. Podpis
oprávněné úřední osoby představuje jednu z
formálních náležitostí rozhodnutí, dle ustanovení
§ 69 odst. 1 je možno podpis oprávněné úřední
osoby na stejnopisu písemného vyhotovení
rozhodnutí nahradit doložkou „vlastní rukou“ nebo
zkratkou „v. r.“ u příjmení oprávněné úřední osoby
a doložkou „za správnost vyhotovení:“ s uvedením
jména, příjmení a podpisu úřední osoby, která
odpovídá za písemné vyhotovení rozhodnutí.
Pokud ovšem rozhodnutí nemá všechny
požadované náležitosti, jedná se o vadné
rozhodnutí; dle závažnosti jeho vad může jít o
rozhodnutí nicotné, nezákonné nebo pouze o
rozhodnutí formálně vadné.
Lze mít za to, že na tomto místě jistě nelze hovořit
o nicotnosti rozhodnutí, neboť za nicotné lze
považovat takové rozhodnutí, které obsahuje „jen
takové vady řízení, které mají za následek, že již
vůbec nelze o správním aktu hovořit. Může se
jednat o vady spočívající například v rozhodování
absolutně
nekompetentním
orgánem,
rozhodování podle právního předpisu, který byl
přede dnem rozhodnutí bez náhrady zrušen, či

Poradní sbor se zabýval otázkou, zda v případě
neplatnosti elektronického podpisu u písemného
vyhotovení
rozhodnutí
doručeného
prostřednictvím datové schránky bylo doručeno
řádně, a zda může rozhodnutí v případě absence
elektronického podpisu u doručeného písemného
vyhotovení (resp. v případě, kdy certifikát, na
němž je podpis založen, tzv. expiroval) nabýt
právní moci.
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absolutní nedostatek zákonem předepsané formy“
(rozsudek Nejvyššího správního soudu ze dne 27.
10. 2004, č. j. 3 Azs 277/2004 – 70²)
.
Citovaný rozsudek se také vyjadřuje v tom
smyslu, že „absence podpisu oprávněné osoby na
písemném vyhotovení rozhodnutí správního
orgánu, které bylo doručeno účastníkům
správního řízení, za situace, že součástí
správního spisu je vyhotovení rozhodnutí, které je
takovou osobou podepsáno a je i jinak bezvadné,
nezakládá nicotnost tohoto rozhodnutí.“

patnáctidenní odvolací lhůtu ode dne oznámení
rozhodnutí. Oznamování rozhodnutí účastníkům
řízení pak upravuje § 72 správního řádu, které
určuje, že se rozhodnutí oznamuje doručením
stejnopisu písemného vyhotovení do vlastních
rukou⁶ nebo ústním vyhlášením. Odvolací lhůta
pak počíná běžet dnem následujícím po dni
doručení. Rozhodnutí tedy nabude právní moci
patnáctým dnem ode dne oznámení rozhodnutí
dle § 83 odst. 1, pokud žádný z účastníků proti
němu nepodá odvolání.
V posuzovaném případě se ale nejedná se o
řádné oznámení rozhodnutí, jde pouze o
seznámení účastníka se zněním rozhodnutí.
Neoznámení rozhodnutí se dle § 84 odst. 2
správního řádu nemůže dovolávat ten, kdo se s
ním prokazatelně seznámil. Na takového
účastníka se hledí, jako by mu správní orgán
doručil rozhodnutí s chybějícím poučením podle §
83 odst. 2 správního řádu.

Judikatura Nejvyššího správního soudu tedy
konstantně potvrzuje, že je nutné chápat nicotnost
z materiálního hlediska, to znamená, že
rozhodnutí je nicotné, pouze pokud má vady
spočívající
v
těžkém
nedostatku
formy,
neurčitosti, nesmyslnosti atd. O tak závažnou
vadu se však nejedná v případě, když oprávněná
úřední osoba podepsala rozhodnutí elektronickým
podpisem, který expiroval (za předpokladu, že
součástí správního spisu je vyhotovení rozhodnutí
podepsané touto oprávněnou úřední osobou). ³

V případě, kdy správní orgán zjistí, že prve
doručené písemné vyhotovení rozhodnutí bylo
podepsáno neplatným elektronickým podpisem, je
jistě žádoucí, aby správní orgán doručil
rozhodnutí znovu – tentokrát již s platným
elektronickým podpisem.⁷ Pokud tedy správní
orgán zjistí, že bylo poprvé doručeno písemné
vyhotovení rozhodnutí s neplatným elektronickým
podpisem, nevydává opravné rozhodnutí dle § 70
správního řádu, ani opravné usnesení o opravě
stejnopisu písemného vyhotovení rozhodnutí
(takový postup totiž není třeba, pokud je v daném
případě ve spise již obsaženo písemné
vyhotovení rozhodnutí bez vad), ale zašle je
účastníkovi znovu (resp. mu zašle nový stejnopis
písemného vyhotovení rozhodnutí). Odvolací
lhůta pak počne běžet od doručení podoby
stejnopisu písemného vyhotovení rozhodnutí
shodujícího
se
s
originálem
písemného
vyhotovení rozhodnutí, které je ve spisu
založeno.⁸

Rozhodnutí ve správním řízení, doručené do
datové schránky účastníka, avšak opatřené
zaručeným elektronickým podpisem oprávněné
úřední osoby, který pozbyl platnosti, nelze
považovat za nicotné. Za nicotné by však mohlo
být rozhodnutí považováno v případě, že by bylo
rozhodnutí vydáno zcela bez vědomí oprávněné
osoby. V případě doručování do datových
schránek však lze uvedený předpoklad vyloučit s
poukazem na zvláštní způsob doručení, jímž je
sledována verifikace odesilatele⁴
a také doložení legitimity vydaného rozhodnutí, ve
spojení s jeho přičitatelností příslušnému
správnímu orgánu (neboť již samotný způsob
používání datových schránek a jejich autorizace
by měl zaručovat autenticitu takto zasílaných
dokumentů).
Je však třeba zkoumat, zda mohla mít absence
platného elektronického podpisu vliv na zákonnost
rozhodnutí ve věci samé. Nejasnost týkající se
elektronického podpisu tedy nebude mít ve
většině případů vliv ani na zákonnost rozhodnutí
ve věci samé, pokud představuje jen formální
vadu, která podstatným způsobem nesnižuje
důvěru v obsahovou jednoznačnost rozhodnutí a
jeho soulad se zákonem. O nezákonnosti
rozhodnutí lze hovořit například v případě, kdy by
ze zákonné úpravy vyplývalo, že dané rozhodnutí
musí vydat a podepsat konkrétní osoba v rámci
správního orgánu (jak je tomu např. u rozhodnutí
o rozkladu podle § 152 odst. 2 správního řádu).⁵

¹ Dle zákona č. 227/2000 Sb., o elektronickém podpisu a o
změně některých dalších zákonů (zákon o elektronickém
podpisu), ve znění pozdějších předpisů
² Rozsudek Nejvyššího správního soudu ze dne 27. 10. 2004,
č. j. 3 Azs 277/2004 - 70, dostupný z www.nssoud.cz, se sice
týká předchozí právní úpravy (zákon č. 71/1967 Sb., o
správním řízení), ale bývá vztahován i na novou právní úpravu
a hojně citován i v pozdější judikatuře (např. rozsudky
Nejvyššího správního soudu č. j. 4 As 55/2007 – 92 a č.j. 1 As
42/2008 – 34, atd.).
³ Lze zmínit také judikaturu prvorepublikového Nejvyššího
soudu Československé republiky, neboť již tento se vyjádřil
obdobně: „Nedostatek podpisu a razítka na úředním vyřízení
není vadou podstatnou, nezavdává-li pochybnosti o pravé
podstatě a druhu písemnosti, a nebyla-li strana ani jinak vadou
tou ve své obhajobě zkrácena.“ (srov. Boh. A 3110/24)

III. Ustanovení § 73 odst. 1 správního řádu určuje,
že právní moci nabývá rozhodnutí, které bylo
oznámeno, a proti kterému nelze podat odvolání.
Na uvedené navazuje ustanovení § 83 správního
řádu, když ve svém odstavci prvním stanoví

⁴ K přístupu do datové schránky orgánu veřejné moci je
oprávněn vedoucí orgánu veřejné moci. Do datové schránky
orgánu veřejné moci bude mít také v souladu s § 8 odst. 6
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písm. c) zákona 300/2008 Sb., o elektronických úkonech a
autorizované konverzi dokumentů, přístup zpravidla pouze
fyzická osoba určená vedoucím orgánu veřejné moci, pro který
byla datová schránka zřízena, a to v rozsahu jím stanoveném,
popřípadě také administrátor dle § 8 odst. 7 zákona 300/2008
Sb., o elektronických úkonech a autorizované konverzi
dokumentů. Osoba oprávněná k přístupu do datové schránky
se do ní přihlašuje prostřednictvím přístupových údajů a je
povinna s nimi zacházet tak, aby nedošlo k jejich zneužití.

Správní orgány jsou v některých případech
oprávněny vydávat jak rozhodnutí ve správním
řízení, tak závazná stanoviska ve smyslu § 149
odst. 1 správního řádu. Forma aktu závisí na
skutečnosti, zda na výstup správního orgánu
navazuje svou rozhodovací pravomocí jiný
správní orgán (například stavební úřad),¹ či nikoli.
Uvedené se jeví problematickým v případě
aplikace zákona č. 183/2006 Sb., o územním
plánování a stavebním řádu (stavební zákon), v
platném znění. Daný právní předpis sice
dostatečně konkrétně popisuje jednotlivé případy,
kdy správní orgán vydává závazné stanovisko, a
kdy se jedná o správní rozhodnutí, nicméně i tak
se v aplikační praxi vyskytují případy, kdy se
náhled na následnou rozhodovací pravomoc v
případě jednotlivých stavebních úřadů rozchází
nebo kdy orgán památkové péče v důsledku
nesprávné aplikace právního předpisu vydá
správní akt, jehož forma z hlediska navazujícího
postupu podle stavebního zákona následně není
shledána jako správná.

⁵Srov. Vedral. J., Správní řád - komentář - II. aktualizované
vydání, Praha : Polygon, 2012, str. 621.
⁶V posuzovaném případě by mělo k řádnému oznámení
rozhodnutí dojít prostřednictvím doručení formou datové
zprávy do datové schránky v souladu s § 19 odst. 1 správního
řádu. Okamžik doručení, se váže na moment, kdy se
oprávněná osoba do datové schránky přihlásí. Pokud k
přihlášení oprávněnou osobou nedojde do 10 dnů od dodání
datové zprávy do datové schránky, považuje se datová zpráva
za doručenou desátým dnem od doručení (tzv. fikce doručení).
Srov. § 17 odst. 3 a 4 zákona 300/2008 Sb., o elektronických
úkonech a autorizované konverzi dokumentů
⁷ Zejména vzhledem k tomu, že v případě absence
zaručeného elektronického podpisu nelze na rozhodnutí
provést tzv. ověřovací doložku konverzí.
⁸Srov. Vedral. J., Správní řád - komentář - II. aktualizované
vydání, Praha : Polygon, 2012, str. 628, 730-731.

Rozhodnutí je akt, kterým se v určité věci
zakládají, mění nebo ruší práva anebo povinnosti
jmenovitě určené osoby nebo jímž se v určité věci
prohlašuje, že taková osoba práva nebo
povinnosti má anebo nemá,² zatímco závazné
stanovisko je pouze úkonem učiněným správním
orgánem na základě zákona, který není
samostatným rozhodnutím ve správním řízení, a
jehož obsah je závazný pro výrokovou část
rozhodnutí
správního
orgánu.³
Závazné
stanovisko se vydává v režimu části čtvrté
správního řádu, přičemž závazné stanovisko je
možné „koordinovat" s ostatními závaznými
stanovisky dotčených orgánů dle § 136 správního
řádu, zatímco správní rozhodnutí nikoliv.

K možnosti konverze závazného
stanoviska a správního rozhodnutí
I. Pokud bylo namísto závazného
stanoviska vydáno správní rozhodnutí,
může dojít ke konverzi rozhodnutí na
základě postupu podle § 157 správního
řádu na závazné stanovisko.
II. V případě, že je vydáno závazné
stanovisko namísto správního rozhodnutí,
nadřízený správní orgán takové závazné
stanovisko zruší v přezkumném řízení dle
§ 149 odst. 5 správního řádu, a věc poté
vrátí podřízenému správnímu orgánu k
provedení (nového) správního řízení
(závěr č. 129/2013).

U správního rozhodnutí lze zahájit přezkumné
řízení dle § 96 odst. 1 správního řádu do dvou
měsíců ode dne, kdy se příslušný správní orgán o
důvodu zahájení přezkumného řízení dozvěděl,
nejpozději však do 1 roku od nabytí právní moci
rozhodnutí ve věci, s tím, že prvoinstanční
rozhodnutí v přezkumném řízení musí být vydáno
do uplynutí 15 měsíců ode dne právní moci
rozhodnutí ve věci (§ 97 odst. 2). V případě
závazného stanoviska dle § 149 správního řádu
se doktrína přiklonila k názoru, že závazné
stanovisko lze přezkoumat ve lhůtě 3 let,
respektive do doby, kdy lze provést obnovu řízení
navazujícího rozhodnutí, jehož podkladem bylo
závazné stanovisko. ⁴

Poradní sbor se zabýval otázkou, jak má
nadřízený správní orgán postupovat v situaci, kdy
podřízený
správní
orgán
vydal
závazné
stanovisko namísto správního rozhodnutí a
naopak, jaký postup se uplatní v případě, pokud
podřízený správní orgán vydá správní rozhodnutí
namísto závazného stanoviska. Zejména vyvstala
otázka, zda takto vydané závazné stanovisko
může za určitých podmínek konvertovat na
správní rozhodnutí podle ustanovení § 157
správního řádu, popřípadě zda může správní
rozhodnutí konvertovat na závazné stanovisko.
Jako možné řešení se nabízelo zhojení
uvedených vad v přezkumném řízení, přičemž
byla také vznesena otázka, jaké lhůty se mají na
jednotlivé případy použít.

Pokud bylo namísto závazného stanoviska
vydáno správní rozhodnutí, nabízí se náprava
pomocí aplikace § 157 správního řádu,
upravujícího tzv. konverzi úkonu správního
orgánu. Způsob nápravy vadných úkonů
správních orgánů prostřednictvím konverze je
založen na principu, že úkon správního orgánu,
který je jako určitý správní úkon vadný (a nebyl by
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vadný jako jiný správní úkon) bude považován,
resp. prohlášen za tento jiný správní úkon, pokud
splňuje všechny obsahové a formální náležitosti
onoho jiného úkonu. Správní orgán totiž může
podle § 157 správního řádu usnesením prohlásit,
že vyjádření, osvědčení nebo sdělení anebo
nicotné rozhodnutí, jež má náležitosti jiného
úkonu, je ve skutečnosti tím úkonem správního
orgánu, jehož náležitosti splňuje, pokud je správní
orgán (věcně a místně) příslušný vydat nebo
uskutečnit oba předmětné úkony a nebude-li tímto
postupem způsobena újma žádné z dotčených
osob.

stav je možno napravit pouze zahájením nového
správního řízení, které již zajistí všem účastníkům
řízení možnost uplatnit v plném rozsahu jejich
procesní práva a jehož výsledkem bude vydání
správního aktu ve formě rozhodnutí.
Na otázku, jak má postupovat nadřízený správní
orgán, a zda lze změnu právní formy provést v
rámci přezkumného řízení dle § 94 a násl.
správního řádu, lze odpovědět, že dozví-li se
příslušný správní orgán (který vydal původní
rozhodnutí a je tudíž příslušný i k provedení
konverze) o tom, že existují důvody pro postup dle
§ 157, může v souladu s uvedeným ustanovením
postupovat bez dalšího (není tedy např. nutné,
aby nadřízený správní orgán dle § 95 odst. 1
správního řádu zahajoval z tohoto důvodu
přezkumné řízení); stejně tak pokud bude zjištěno
až během přezkumného řízení vedeného dle § 95
odst. 1, že jsou zde předpoklady pro konverzi,
nadřízený orgán by o tom, že je nutné provést
konverzi, měl uvědomit příslušný správní orgán a
přezkumné řízení zastavit.

Konverze úkonu správního orgánu v jiný úkon je
tak zásadně možná jen mezi takovými úkony, na
které se vztahuje část čtvrtá správního řádu, resp.
takovým způsobem, že se z nicotného rozhodnutí
stane úkon podle části čtvrté.⁵ Vadný úkon
správního orgánu však může konvertovat pouze
na jiný úkon se stejnou, nebo s nižší intenzitou
právních účinků, než kterou měl mít vadný úkon.
K tomu, aby správní orgán mohl vydat usnesení o
konverzi (tedy usnesení o tom, že vyjádření,
osvědčení
nebo
sdělení
anebo
nicotné
rozhodnutí, které má náležitosti jiného úkonu, je
tím úkonem, jehož náležitosti splňuje), musí být
naplněna podmínka, aby byl příslušný k vydání
obou předmětných úkonů (tzn. jak původního, tak
i toho, který má být výsledkem konverze). Tuto
podmínku lze považovat za splněnou, pokud
závazná stanoviska či správní rozhodnutí vydávají
tytéž správní orgány. Usnesení správního orgánu
o konverzi se poté oznámí dotčeným osobám
(jelikož se nejedná o usnesení, které by se pouze
poznamenalo do spisu). ⁶

V
případě
určování
lhůt
pro
zahájení
přezkumného řízení z výše uvedeného logicky
vyplývá, že pokud bude dle § 157 správního řádu
realizována konverze správního rozhodnutí na
závazné stanovisko, bude se na tento správní akt
nově pohlížet již pouze jako na závazné
stanovisko, a proto musí být přezkoumáno ve
lhůtách stanovených pro přezkumné řízení
závazného stanoviska.
V situaci, kdy naopak závazné stanovisko mělo
mít formu správního rozhodnutí, nelze změnit
formu závazného stanoviska na správní
rozhodnutí, a to ani v rámci přezkumného řízení.
Dle § 149 odst. 5 správního řádu lze nezákonné
stanovisko zrušit nebo změnit v přezkumném
řízení, k němuž je příslušný nadřízený správní
orgán správního orgánu, který vydal závazné
stanovisko.⁸ Nadřízený správní orgán závazné
stanovisko zruší ⁹ a věc poté vrátí podřízenému
správnímu
orgánu
k provedení
(nového)
správního řízení, v němž již účastníci mohou
řádně uplatnit svá procesní práva – na rozdíl od
postupu podle části čtvrté. ⁱ⁰

Dle poradního sboru ze smyslu citovaných
ustanovení správního řádu vyplývá možnost, aby
došlo ke konverzi správního rozhodnutí na
závazné stanovisko (na úkon s nižší intenzitou
právních účinků).⁷
Prostřednictvím provedené
konverze nemůže být žádné z dotčených osob
způsobena újma, naopak uvedený postup
směřuje k přeměně správního aktu do aktu s
odpovídající formou. Vede k nápravě předchozího
omylu správního orgánu, který by jinak bylo nutno
napravit
zrušením
rozhodnutí
v
rámci
přezkumného řízení a provedením nového řízení
podle části čtvrté správního řádu. Takový postup
by znamenal přepjatý formalismus v porovnání s
daleko jednodušším a efektivnějším postupem dle
§ 157 správního řádu.

Závazné stanovisko vydané namísto správního
rozhodnutí bude možné obecně přezkoumat
pouze ve lhůtách, které jsou stanoveny pro
přezkum závazného stanoviska.

Konverze se však rozhodně neuplatní v opačném
případě (kdy správní orgán vydá závazné
stanovisko tam, kde zákon předpokládá vydání
správního rozhodnutí). Vzhledem k výše
uvedenému nemůže dojít ke konverzi závazného
stanoviska na rozhodnutí, neboť postup správního
orgánu, který jeho vydání předchází, má zcela
jinou povahu a nesplňuje zejména formální
náležitosti správního řízení. Uvedený závadný

¹ Například ustanovení § 44a odst. 3 zákona č. 20/1987 Sb.,
o státní památkové péči, ve znění pozdějších předpisů, zní:
„Závazné stanovisko podle § 14 odst. 1 a 2, je-li vydáno
orgánem státní památkové péče ve věci, o které není příslušný
rozhodovat stavební úřad podle zvláštního právního předpisu,
je samostatným rozhodnutím ve správním řízení, jinak je
úkonem učiněným dotčeným orgánem pro řízení vedené
stavebním úřadem.“
² Ustanovení § 9 a § 67 správního řádu.

25

Pro úkony právnické osoby se ve
správním řízení po 1. 1. 2014 nadále
použije ustanovení § 30 odst. 1 správního
řádu ve spojení s ustanovením § 21
občanského
soudního
řádu.
Je-li
účastníkem řízení právnická osoba,
správní orgán jí doručuje podle § 21
správního řádu (závěr č. 130/2014 ze dne
14. 2. 2014).

³ To ostatně potvrzuje i konstantní judikatura, např. podle
rozsudku rozšířeného senátu Nejvyššího správního soudu ze
dne 23. 8. 2011, č.j. 2 As 75/2009 – 113 „závazná stanoviska
vydaná dle § 149 správního řádu z roku 2004 nejsou
rozhodnutím ve smyslu § 67 správního řádu ani § 65 s.ř.s.,
neboť sama o sobě nezakládají, nemění, neruší nebo závazně
neurčují práva nebo povinnosti. Soudní přezkum jejich obsahu
je v souladu s čl. 36 odst. 2 Listiny základních práv a svobod
umožněn až v rámci konečného rozhodnutí dle § 75 odst. 2
s.ř.s.“
⁴ Viz Závěr č. 71 ze zasedání poradního sboru ministra vnitra
ke správnímu řádu ze dne 15. 12. 2008.
Závazné stanovisko není rozhodnutím (nenabývá právní moci),
na přezkumné řízení tedy nelze vztáhnout ustanovení o
lhůtách v § 96 odst. 1 a § 97 odst. 2 správního řádu, fakticky je
lhůta pro přezkum závazného stanoviska limitovaná lhůtou, ve
které je možné podat žádost na obnovu řízení (nebo ji z moci
úřední nařídit) dle § 100 odst. 2 a 3 správního řádu. Srov. také:
Vedral. J., Správní řád - komentář - II. aktualizované vydání,
Praha : Polygon, 2012, str. 1162 a násl.

Odůvodnění:
Poradní sbor se v souvislosti s nabytím účinnosti
zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále
jen „nový občanský zákoník“), zabýval otázkou
výkladu ustanovení § 30 odst. 1 zákona č.
500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdější
předpisů. Podle tohoto ustanovení jménem
právnické osoby činí úkony ten, kdo je k tomu
oprávněn v řízení před soudem podle zvláštního
zákona, tj. podle § 21 zákona č. 99/1963 Sb.,
občanského soudního řádu, ve znění pozdějších
předpisů. Konkrétně se jedná o problém, zda
osoby jednající podle § 30 odst. 1 správního řádu
za právnickou osobu jsou ve smyslu nového
občanského zákoníku jejími zástupci (viz § 31
správního řádu) a od toho odvozený problém,
jakým způsobem se má doručovat právnické
osobě.
Nový občanský zákoník mění způsob jednání
právnických osob. Nadále už neupravuje
originární jednání právnických osob, kdy se má za
to, že jedná-li jejím jménem statutární orgán a
některé další osoby (zaměstnanci nebo členové v
rozsahu obvyklém k jejich pracovnímu zařazení),
považuje se toto jednání přímo za jednání
právnické osoby. Nový občanský zákoník (§ 161 a
násl.) je postaven na bázi zákonného zastupování
právnické osoby. Nově má člen (členové)
statutárního orgánu právnické osoby ve všech
záležitostech postavení zákonného zástupce
právnické osoby. Stejné postavení má i
zaměstnanec právnické osoby v rozsahu
obvyklém vzhledem k jeho zařazení nebo funkci.
Z toho by bylo možné dovozovat, že osoby
jednající jménem právnické osoby mají postavení
zákonných zástupců právnické osoby ve smyslu §
31 správního řádu. Od toho by se odvíjela nutnost
jednat s nimi podle § 34 správního řádu (například
doručovat těmto fyzickým osobám namísto
právnické
osobě).
Takový
výklad
však
neodpovídá platnému právnímu stavu. Právní
úprava nového občanského zákoníku řeší
postavení fyzických osob v rámci právnické osoby
a jejich jednání (rozuměj právní jednání ve smyslu
§ 545 a násl. nového občanského zákoníku) za
právnickou osobu, tedy otázky hmotněprávní.
Taková úprava tedy nemůže změnit postup podle
správního řádu, který je procesním řádem veřejné
správy.
Jak je uvedeno výše, § 30 odst. 1 správního řádu
(ve spojení s ustanovením § 21 občanského
soudního řádu) upravuje jednání právnické osoby

⁵ Srov. Vedral. J., Správní řád - komentář - II. aktualizované
vydání, Praha : Polygon, 2012, str. 1237 a násl.
⁶ Ovšem otázkou zůstává, zda mohou dotčené osoby podat
proti tomuto usnesení odvolání (neboť provádění konverze
nelze označit za správní řízení, které by mělo účastníky dle §
27 správního řádu). Uvedené usnesení by tak bylo možno
přezkoumat v přezkumném řízení. Srov. Vedral. J., Správní
řád - komentář - II. aktualizované vydání, Praha : Polygon,
2012, str. 1238.
⁷ Pokud § 157 správního řádu připouští konverzi u nicotných
rozhodnutí, tím spíše lze aplikaci tohoto ustanovení dle názoru
poradního sboru připustit v situaci, kdy bude prováděna
konverze správního rozhodnutí, vydaného podle části druhé,
na úkon s nižší intenzitou právních účinků, vydaného podle
části čtvrté správního řádu.
⁸ Ustanovení § 156 odst. 2 správního řádu obecně stanoví, že
nezákonný úkon vydaný dle části čtvrté lze zrušit po dobu, po
kterou trvají účinky vyjádření, osvědčení nebo sdělení, stejné
pravidlo se aplikuje i na přezkum zákonnosti závazného
stanoviska podle § 149 odst. 5.
⁹ V praxi nebude nutné vždy původní (omylem vydané)
závazné stanovisko rušit dle § 149 odst. 5 správního řádu. V
případě, kdy správní orgán ještě nezahájil z moci úřední
přezkumné řízení a účastník řízení, kterému bylo chybně
vydáno závazné stanovisko, již opětovně podal žádost mající
za účel vydání rozhodnutí, lze ponechat omylem vydané
závazné stanovisko v platnosti; správní orgán však může
takové závazné stanovisko považovat pouze za podklad pro
vydání rozhodnutí ve věci v nově zahájeném řízení.
ⁱ⁰ Vzhledem k dikci ustanovení výše uvedeného příkladem (§
44a odst. 3 zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči,
ve znění pozdějších předpisů), lze vyvodit, že se proces
vydávání závazného stanoviska a rozhodnutí v praxi do jisté
míry kryje. Pokud při vydávání obou druhů správních aktů
správní orgán umožňuje uplatňovat účastníkům řízení stejná
procesní práva (tak jak je upravuje část druhá správního řádu)
a řídí se i dalšími pravidly správního řízení dle části druhé, a
jediným rozdílem (a vadou) by byla forma závěrečného
správního aktu, působí požadavek na provedení nového
správního řízení jako přílišně formalistický. Jiné, než v textu
naznačené, řešení ovšem nepřipadá v úvahu, neboť nadřízený
správní orgán nemůže v rámci přezkumného řízení měnit
formu správního aktu (a to ani na správní akt s nižší intenzitou
právních účinků).

Jednání právnické osoby a doručování
po účinnosti nového občanského
zákoníku
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ve správním řízení. Správní řád je tedy (zřejmě na
rozdíl od nového občanského zákoníku) postaven
na
originárním
jednání
právnické
osoby
prostřednictvím fyzických osob ve specifickém
právním postavení vůči jednající právnické osobě¹
(viz § 21 občanského soudního řádu). V § 21
občanského soudního řádu došlo sice v
souvislosti s účinností nového občanského
zákoníku ke změně, avšak ta se nedotýká celkové
konstrukce tohoto ustanovení, pouze řeší dílčí
otázku týkající se členů statutárního orgánu. Z
výše uvedeného vyplývá, že při postupu podle
správního řádu právnická osoba i po účinnosti
nového občanského zákoníku (po 1. 1. 2014)
jedná podle § 30 odst. 1 správního řádu
samostatně prostřednictvím fyzických osob
vymezených v § 21 občanského soudního řádu a
nejedná se tedy o zákonné zastoupení, čemuž by
mohla svědčit právní úprava v novém občanském
zákoníku. Osoby jednající jménem právnické
osoby podle § 21 občanského soudního řádu tedy
nelze považovat za zákonné zástupce právnické
osoby ve smyslu § 31 správního řádu. Z toho
rovněž vyplývá, že při postupu podle správního
řádu bude správní orgán doručovat přímo
právnické osobě podle § 21 správního řádu a
nikoliv podle § 34 odst. 2 správního řádu osobě
jednající jménem právnické osoby. Jiný výklad by
vedl k paradoxní situaci, kdy v řízení, v němž má
vystupovat jako účastník právnická osoba, by
„faktickým účastníkem“ byl kupř. pouze člen
statutárního orgánu, nikoliv právnická osoba jako
taková, a jemu by se doručovaly písemnosti
například na adresu jeho trvalého pobytu.
Výše uvedené závěry lze podpořit rovněž
výkladem pojmu zákonný zástupce podle § 31
správního řádu. Ustanovení § 29 odst. 1
správního řádu upravující procesní způsobilost, tj.
každý je způsobilý činit v řízení úkony samostatně
(dále jen „procesní způsobilost“) v tom rozsahu, v
jakém mu zákon přiznává svéprávnost, se totiž po
1. 1. 2014 týká výhradně fyzických osob.² Z toho
důvodu se ustanovení § 32 odst. 1 („v rozsahu, v
jakém účastník nemá procesní způsobilost, musí
být zastupován zákonným zástupcem“), vztahuje
taktéž jen k fyzickým osobám, když správní řád
procesní způsobilost upravuje pouze ve vztahu k
fyzickým osobám. Z toho by bylo možné dovodit,
že zákonným zástupce ve smyslu § 31 správního
řádu se rozumí především zákonný zástupce
fyzické osoby³.
Dále lze přijatý závěr podpořit obdobnou úpravou
obsaženou v zákonu č. 280/2009 Sb., daňový řád,
ve znění pozdějších předpisů (dále jen „daňový
řád“). Tato právní úprava byla obecně
přizpůsobena novému občanskému zákoníku
prostřednictvím zákonného opatření Senátu č.
344/2013 Sb. Nicméně pokud jde o problematiku
jednání právnické osoby, zachoval si daňový řád
odlišné pojetí od nového občanského zákoníku.
Podle § 24 odst. 2 a 3 daňového řádu právnické
osoby při správě daní i nadále jednají přímo, tj.
zejména prostřednictvím svého statutárního

orgánu, popř. prostřednictvím svého pověřeného
zaměstnance. Zákonný zástupce právnické osoby
ve smyslu nového občanského zákoníku (srovnej
§ 161 a násl.) tak nemá postavení zástupce
právnické osoby podle daňového řádu, ale jeho
jednání je přímým jednáním právnické osoby v
daňovém řízení tak, jak tomu bylo dosud.
Současně byl z opatrnosti⁴ výše uvedenou
novelou zákonný zástupce právnické osoby
vyloučen z okruhu subjektů, které jsou daňovým
řádem považovány za zástupce daňového
subjektu (viz § 25 odst. 1 písm. a) daňového
řádu). Toto řešení má také vliv na otázku
doručování, neboť podle § 41 daňového řádu se
písemnosti doručují pouze zástupci, nikoliv přímo
daňovému subjektu. V případě právnické osoby,
která jedná přímo (zejména prostřednictvím svého
statutárního orgánu, popřípadě prostřednictvím
svého pověřeného zaměstnance), se tak bude
doručovat nadále na adresu právnické osoby.
¹ Tomu odpovídá i systematické zařazení § 30 správního řádu
do úpravy jednání účastníků řízení a nikoliv do úpravy
zastoupení.
² Svéprávnost (dříve způsobilost k právním úkonům) stanovuje
§ 15 odst. 2 nového občanského zákoníku jako způsobilost
nabývat pro sebe vlastním právním jednáním práva a
zavazovat se k povinnostem (právně jednat). Dřívější právní
úprava byla založena na způsobilosti k právním úkonům, což
byla vlastnost rovněž právnických osob. U právnických však
toto rozlišování a ustanovení § 29 odst. 1 správního řádu
nemělo valný význam, neboť způsobilost k právním úkonům
na rozdíl od fyzických osob splývala se způsobilostí mít práva
a povinnosti.
³ V drtivé většině případů to tak bude, v případě opatrovnictví
právnické osoby podle § 486 a násl. nového správního řádu.
Přitom lze vycházet z toho, že na rozdíl od občanského
soudního řádu nebo od daňového řádu správní řád zákonné
zastoupení výslovně nespojuje pouze s fyzickými osobami
(tato souvislost je pouze nepřímo dovoditelná). To však nic
nemění na přijatém závěru o tom, že osoby jednající jménem
právnické osoby nejsou jejími zákonnými zástupci ve smyslu
správního řádu.
⁴ Pokud osoby jednající jménem právnické osoby nejsou jejími
zástupci ve smyslu daňového řádu, nemohlo jim být jako
zástupcům doručováno, jedná se tedy pouze o potvrzení výše
uvedených závěrů.

Poskytování údajů z informačního
systému datových schránek pro účely
ověření doručení do datové schránky
Je-li to třeba za účelem ověření postupu
při doručování do datové schránky (pokud
bylo doručení do datové schránky
adresátem
zpochybněno),
správce
informačního systému
datových schránek poskytne správnímu
orgánu na jeho žádost údaj o osobě, jejíž
přihlášení do datové schránky mělo za
následek doručení písemnosti a odeslání
oznámení o doručení písemnosti do
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datové schránky (závěr č. 132/2014 ze dne
14. 2. 2014).

o osobě, která se do datové schránky přihlásila).
Právě s ohledem na tuto garanci postupu při
doručování lze v případě informačního systému
datových schránek připustit absenci údaje o
osobě, která se přihlásila do datové schránky, v
doručence tedy oznámení o doručení písemnosti
do datové schránky, ačkoliv se jedná o
nepostradatelný údaj, jehož absence by v případě
jiných způsobů doručování znamenala nutnost
prokázat doručení v souladu se zákonem jiným
způsobem nebo opakovat doručování.
Výše uvedené však v konkrétním případě
nevylučuje potřebu znalosti údaje o osobě, která
se přihlásila do datové schránky, za účelem
prokázání doručení do datové schránky, pokud je
adresátem zpochybňováno (obdoba reklamace u
provozovatele poštovních služeb nebo vyžádání
záznamů z doručování, duplikátu doručenky
apod.). Přitom lze vycházet z toho, že i v případě
doručování prostřednictvím datové schránky za
postup při doručování podle správního řádu
odpovídá správní orgán,² který má v případě
pochybení regres vůči subjektu provádějícímu
doručení. Proto by měl správce informačního
systému datových schránek údaj o osobě, která
se přihlásila do datové schránky, správnímu
orgánu na vyžádání poskytnout. V opačném
případě by správní orgán nemohl doručování do
datové schránky jako jediný způsob doručování
podrobit přezkumu z hlediska zákonnosti postupu
při něm a případného naplnění fikce doručení.
Výklad, podle něhož údaj o osobě, která se
přihlásila do
datové schránky, nelze správnímu orgánu
poskytnout ani na jeho požádání v konkrétním
případě, je proti smyslu zákona č. 300/2008 Sb. a
důvodům zavedení datových schránek, které měly
naopak vést k zefektivnění doručování. V
pochybnostech by pak bylo zcela vyloučeno
úspěšné doručení dokumentu formou tzv. fikce
doručení.
Správní orgán si tedy, je-li to potřebné pro ověření
doručení do datové schránky, může vyžádat údaj
o osobě, která se přihlásila do datové schránky, v
rámci spolupráce podle § 8 odst. 2 správního
řádu,³
který vzájemnou spolupráci správních
orgánů upravuje jako základní zásadu postupu
správních orgánů. Správce informačního systému
datových schránek tento údaj správnímu orgánu
na jeho žádost poskytne na základě § 14 zákona
č. 300/2008 Sb. (z hlediska správního orgánu se
nejedná o neveřejný údaj, viz výše). Správce
informačního systému datových schránek lze při
této činnosti považovat za správní orgán, nemá
však postavení dotčeného správního orgánu
podle § 136 správního řádu, neboť jeho postavení
neodpovídá odstavcům 1 ani 2 tohoto ustanovení.
Vzájemná spolupráce obvykle spočívá v dodávání
podkladů pro rozhodnutí (viz například § 136 odst.
3 správního řádu upravující spolupráci mezi
příslušným a dotčeným správním orgánem), v
tomto případě však informací o průběhu
doručování do datové schránky pro posouzení

Odůvodnění:
Poradní sbor se zabýval otázkou, zda může
správní orgán za účelem ověření postupu při
doručování do datové schránky požadovat po
správci informačního systému datových schránek
údaje o doručení do datové schránky (konkrétně
údaje o osobě, jejíž přihlášení do datové schránky
mělo za následek doručení písemnosti a odeslání
oznámení o doručení písemnosti do datové
schránky), resp. zda má správce informačního
systému datových schránek povinnost, resp.
možnost
takový
údaj
správnímu
orgánu
poskytnout. Ve své podstatě se jedná spíše o
faktický problém, neboť údaj o osobě, která
převzala doručovanou písemnost (v daném
případě se přihlásila do datové schránky, čímž
způsobila doručení písemnosti podle § 17 odst. 3
zákona č. 300/2008 Sb., o elektronických úkonech
a autorizované konverzi dokumentů, ve znění
pozdějších předpisů) je esenciální součástí
dokladu o doručení této písemnosti v jakémkoliv
procesu (srovnej například § 19 odst. 6 a 7
správního řádu). V opačném případě by
doručování muselo být založeno výhradně na
právní domněnce nebo fikci doručení, neboť by jej
nebylo možné ověřit.
Podle § 14 zákona č. 300/2008 Sb. je informační
systém
datových
schránek
informačním
systémem veřejné správy, jehož správcem je
Ministerstvo vnitra a provozovatelem držitel
poštovní licence. Podle § 14 odst. 3 písm. j)
zákona č. 300/2008 Sb. se v informačním
systému datových schránek evidují identifikační
údaje o osobě oprávněné k přístupu do datové
schránky včetně data vzniku a zániku tohoto
oprávnění s uvedením hodiny, minuty a sekundy.¹
Podle § 17 odst. 3 zákona č. 300/2008 Sb. je
dokument dodaný do datové schránky doručen
okamžikem, kdy se do datové schránky přihlásí
osoba oprávněná k přístupu k dodanému
dokumentu. Podle § 20 odst. 1 písm. e) zákona č.
300/2008 Sb. správce informačního systému
datových schránek oznámí odesílateli písemnosti,
že byla doručena. Odesílatel tedy obdrží
oznámení o doručení písemnosti (oznámení
obsahuje údaj o doručení písemnosti, nikoliv o
osobě, která se do datové schránky přihlásila)
pouze v případě, že se do datové schránky
přihlásila osoba, která má s ohledem na rozsah
svého oprávnění přístup k dodané písemnosti a
písemnost je tedy v souladu s § 17 odst. 3 zákona
č. 300/2008 Sb. doručena. Takový postup musí
být informačním systémem datových schránek
zaručen, jinak by vzbuzoval prakticky v případě
každého doručování pohybnost ze strany
správního orgánu, zda bylo doručeno skutečně v
souladu se zákonem (do datové schránky se
skutečně přihlásila osoba oprávněná k přístupu k
doručované písemnosti), a nutnost ověřování
postupu při doručování (právě přístupem k datům

28

osob nebo věcí, b) poskytují plnění, které je předmětem daně,
c) provádějí řízení v případech, jejichž předmět podléhá
daňové povinnosti, nebo d) získávají jiné údaje nezbytné pro
správu daní.“

otázky platného doručení. Jedná se o analogii k
povinnosti jiných subjektů či orgánů provádějících
doručení předat odesílajícímu správnímu orgánu
doklad o doručení podle § 19 odst. 6 správního
řádu, který musí obsahovat všechny skutečnosti
rozhodné pro posouzení postupu při doručování
(srovnej § 19 odst. 7, § 23 a 24 správního řádu –
identifikace adresáta a jeho podpis případně
identifikace jiné osoby, která písemnost převzala,
a její podpis a další důležité skutečnosti). Výše
uvedený závěr o možnosti správního orgánu
požadovat od správce informačního systému
datových schránek údaj o osobě, která se do
datové schránky přihlásila, lze dovodit rovněž z
analogie k jiným procesním předpisům (srovnej §
128 občanského soudního řádu,⁴ § 8 odst. 1
trestního řádu⁵ nebo § 57 odst. 1 daňového
řádu⁶).
Z výše uvedeného tedy vyplývá, že správce
informačního systému datových schránek na
základě § 14 zákona č. 300/2008 Sb. poskytne
správnímu orgánu za účelem ověření postupu při
doručování do datové schránky údaj o osobě, jejíž
přihlášení do datové schránky mělo za následek
doručení písemnosti a odeslání oznámení o
doručení písemnosti do datové schránky. Takto
však postupuje pouze na požádání správního
orgánu⁷, který ověřuje doručení do datové
schránky na základě zpochybnění postupu
adresátem
písemnosti
doručované
podle
správního řádu. Obdobně⁸ lze postupovat i v
případě dalších údajů potřebných pro ověření
doručení do datové schránky, pokud je adresátem
zpochybňováno.

⁷ Jak je uvedeno výše, jedná se především o faktickou otázku.
Z právního hlediska tedy nic nebrání tomu, aby byla tato
informace součástí oznámení o doručení do datové schránky
vždy.
⁸ V této souvislosti představuje zajímavou otázku problém
ověřování dodání do datové schránky v případě postupu podle
§ 18a zákona č. 300/2008 Sb. Také v tomto případě může mít
odesílatel právní zájem na přístupu k údajům o osobě, která se
přihlásila do datové schránky adresáta a tím způsobila
doručení písemnosti (viz § 18a odst. 2 zákona č. 300/2008
Sb.). Jedná se však v podstatě o soukromoprávní
korespondenci, nelze tedy argumentovat ustanoveními
správního řádu. Také v tomto případě lze však vycházet ze
základní myšlenky tohoto závěru, že identifikace osoby, která
dodávanou písemnost převzala (přihlásila se do datové
schránky), je nezbytnou součástí doručenky resp. potvrzení o
dodání datové zprávy do datové schránky. V tomto smyslu se
jedná o faktický problém, který může vyvstat stejně jako v
případě doručování podle jakéhokoliv procesního právního
předpisu (možnost reklamace postupu správce informačního
systému datových schránek, který tento způsob dodání
písemnosti provozuje jako placenou službu). Proto je třeba
také v tomto případě připustit obdobně jako při doručování
písemností v rámci postupu podle správního řádu přístup
odesílatele k údajům o osobě, která se přihlásila do datové
schránky adresáta, čímž došlo k doručení písemnosti.

Zahájení řízení
účastníků

velkým

počtem

I. Podle § 144 odst. 2 věty druhé správní
řádu je řízení s velkým počtem účastníků
zahájeno uplynutím lhůty stanovené ve
veřejné vyhlášce. Pokud správní orgán
doručí oznámení o zahájení řízení
účastníkovi podle § 27 odst. 1 před
uplynutím lhůty stanovené ve veřejné
vyhlášce, je řízení s velkým počtem
účastníků zahájeno již tímto dnem.

¹ Podle § 14 odst. 4 zákona č. 300/2008 Sb. se jedná o
neveřejné údaje, které se neposkytují jiným osobám. Z toho
lze dovodit, že evidované údaje mohou být v případě potřeby
poskytnuty osobě, o jejíž údaje se jedná. Jiné osobě se
poskytne pouze údaj o kontaktní adrese, na kterou má být
dané osobě doručováno, pokud tato osoba dala souhlas s
jejím zveřejněním (jedná se o tedy o veřejný údaj). Výše
uvedené však nevylučuje poskytnutí evidovaných údajů
správnímu orgánu (jedná se o orgán nikoliv o osobu) pro účely
výkonu veřejné správy ve smyslu § 1 odst. 1 správního řádu v
případě, že je to potřebné (například za účelem ověření osoby,
která se přihlásila do datové schránky, čímž došlo k doručení
písemnosti doručované při postupu podle správního řádu).

II. Řízení s velkým počtem účastníků
zahajované na základě žádosti je zahájeno
vždy dnem, kdy žádost došla věcně a
místně příslušnému orgánu (závěr č.
135/2014 ze dne 30. 5. 2014).

² Viz Vedral, J.: Správní řád, komentář, Praha, BOVA Polygon
2012, str. 236 a násl.

Odůvodnění:
Poradní sbor se zabýval otázkou, v jakém
okamžiku je zahájeno řízení s velkým počtem
účastníků dle § 144 správního řádu. Jde o to, zda
je řízení z moci úřední zahájeno vždy uplynutím
lhůty uvedené ve veřejné vyhlášce, tak jak to
stanoví § 144 odst. 2 správního řádu, nebo zda
řízení s velkým počtem účastníků může být
zahájeno již doručením oznámení o zahájení
řízení účastníkovi uvedenému v § 27 odst. 1 písm.
b) správního řádu.
Za řízení s velkým počtem účastníků podle § 144
odst. 1 správního řádu se považuje řízení, které
má více než třicet účastníků, pokud zvláštní zákon

³ Postup podle § 8 odst. 2 správního řádu je třeba odlišit od
institutu dožádání podle § 13 správního řádu, kdy jeden
správní orgán dožádá druhý o provedení konkrétního úkonu v
řízení, k němuž je první správní orgán sám příslušný.
⁴ „Každý je povinen bezplatně na dotaz sdělit soudu
skutečnosti, které mají význam pro řízení a rozhodnutí.
Ustanovení § 139 odst. 3 tím není dotčeno. Odmítnout soudu
sdělit tyto skutečnosti může jen ten, kdo by tak mohl učinit jako
svědek podle § 126 odst. 1.“
⁵ „Státní orgány, právnické a fyzické osoby jsou povinny bez
zbytečného odkladu, a nestanoví-li zvláštní předpis jinak, i bez
úplaty vyhovovat dožádáním orgánů činných v trestním řízení
při plnění jejich úkolů.“
⁶ „Povinnost poskytnout údaje na základě vyžádání správce
daně mají orgány veřejné moci a osoby, které vedou evidenci

s
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nestanoví jinak. Podle § 144 odst. 2 správního
řádu lze účastníky takového řízení uvědomit o
jeho zahájení veřejnou vyhláškou. S ohledem na
dikci tohoto ustanovení tedy záleží na úvaze
správního orgánu, zda v daném případě využije
formu veřejné vyhlášky (přičemž je to vhodné
zvláště z hlediska hospodárnosti a efektivnosti
řízení).
Správní orgán tedy může i v případě řízení s
velkým počtem účastníků vedeného z moci úřední
doručovat oznámení o zahájení řízení účastníkům
řízení jednotlivě (tak jak to předpokládá § 46
správního řádu) – tento postup připadá v úvahu
zvláště, pokud počet účastníků významně
nepřevyšuje 30, nebo v případě, kdy správní
orgán považuje (z jakéhokoliv relevantního
důvodu) za účelné doručovat oznámení o
zahájení řízení přímo všem účastníkům řízení.
Správní orgán by však měl dbát na to, aby takový
postup nebyl na újmu rychlosti řízení.
Lze shrnout, že otázka nastíněná v úvodu se týká
především vztahu § 144 odst. 2 věty druhé a §
144 odst. 6 věty druhé správního řádu. V případě
řízení s velkým počtem účastníků vedeného z
moci úřední je dle § 144 odst. 2 věty druhé řízení
zahájeno uplynutím lhůty stanovené ve veřejné
vyhlášce, přičemž lhůta nesmí být kratší než 15
dnů ode dne vyvěšení veřejné vyhlášky na úřední
desce. Oproti úpravě stanovené v § 46 odst. 1
správního řádu¹ se jedná o speciální ustanovení.
Ustanovení § 144 odst. 6 věty druhé správního
řádu naproti tomu upravuje, že účastníkům řízení
uvedeným v § 27 odst. 1, kteří jsou správnímu
orgánu známi, má být v řízení s velkým počtem
účastníků doručováno (vždy) jednotlivě.
Podle názoru poradního sboru je ustanovení §
144 odst. 2 vůči § 144 odst. 6 správního řádu
(poněkud paradoxně) ve vztahu speciality. Podle
poradního sboru je totiž třeba vycházet z faktu, že
v případě § 144 odst. 2 věty druhé správního řádu
správní orgán nemusí využít postup podle tohoto
odstavce (jedná se o fakultativní postup), zatímco
v případě § 144 odst. 6 jde o obligatorní
ustanovení upravující doručování účastníkům
uvedeným v § 27 odst. 1 v průběhu celého
správního řízení (s výjimkou zahájení řízení). Ze
správního řádu nelze dovodit, že by § 144 odst. 2
věta druhá neplatil pro účastníky uvedené v § 27
odst. 1 správního řádu. Ustanovení § 144 odst. 6
věty druhé sice určuje, že účastníkům řízení podle
§ 27 odst. 1 správního řádu se v řízení s velkým
počtem účastníků doručuje přímo, avšak nelze z
něj automaticky vyvozovat, že by se zahájení
řízení mělo vždy vázat na oznámení účastníkovi
řízení uvedenému v § 27 odst. 1 písm. b)
správního řádu, ani to, že se mu oznámení o
zahájení řízení doručuje vždy přímo.
Pokud správní orgán bude uvědomovat o
zahájení řízení všechny účastníky veřejnou
vyhláškou podle § 144 odst. 2 věty první, okamžik
zahájení řízení s velkým počtem účastníků
vedeného z moci úřední bude podle § 144 odst. 2
věty druhé určen uplynutím lhůty stanovené ve

veřejné vyhlášce; úprava obsažená v § 144 odst.
6 větě druhé, se v tomto případě nepoužije.
Poradní sbor poukazuje na situace nastalé v
praxi, kdy je třeba řízení z moci úřední zahájit
neprodleně, a není důvodu, aby byl správní orgán
nucen vyčkávat s prováděním dalších úkonů v
řízení vůči účastníkům podle § 27 odst. 1 písm. b)
správního řádu až do uplynutí lhůty stanovené ve
veřejné vyhlášce.
Dle názoru poradního sboru tedy může správní
orgán v tomto případě (za účelem urychlení
dalšího postupu v řízení) doručovat oznámení o
zahájení
řízení
přímo
účastníkovi
řízení
uvedenému v § 27 odst. 1 písm. b), (tak jak to
obecně stanoví § 144 odst. 6 věta druhá
správního řádu). V takovém případě
se § 144 odst. 2 věta druhá nepoužije.² Řízení
bude zahájeno již individuálním doručením
oznámení
o
zahájení
řízení
účastníkovi
uvedenému v § 27 odst. 1 písm. b), resp. prvnímu
z účastníků podle § 27 odst. 1 písm. b), (prvnímu
z „hlavních účastníků“) – jak to uvádí § 46 odst. 1,
resp. odst. 2 správního řádu. Ostatním
účastníkům bude zahájení řízení oznámeno
formou veřejné vyhlášky (§ 144 odst. 6 věta
první).³
V případě řízení zahajovaného na základě žádosti
ustanovení § 144 odst. 2 správního řádu speciální
úpravu neobsahuje – řízení s velkým počtem
účastníků je v takovém případě zahájeno podle §
44 správního řádu dnem, kdy došla žádost věcně
a místně příslušnému orgánu. Avšak i v tomto
případě je podle § 144 odst. 2 věty první možné
uvědomit ostatní účastníky o zahájení řízení
veřejnou vyhláškou.
¹ § 46 odst. 1 věta první: „Řízení z moci úřední je zahájeno
dnem, kdy správní orgán oznámil zahájení řízení účastníkovi
uvedenému v § 27 odst. 1 doručením oznámení nebo ústním
prohlášením, a není-li správnímu orgánu tento účastník znám,
pak kterémukoliv jinému účastníkovi.“
² Poradní sbor se domnívá, že je na správním orgánu, který z
těchto způsobů oznamování zahájení řízení pro konkrétní
řízení z důvodu vhodnosti využije, přičemž kritériem pro
správní orgán bude např. časové hledisko (hrozící nebezpečí z
prodlení).
³ I ustanovení § 144 odst. 6 věta první užívá slov „lze
doručovat“. Správní orgán tedy může opět všem účastníkům
řízení doručovat písemnosti jednotlivě (§ 46 odst. 1 správního
řádu), a doručování formou veřejné vyhlášky vůbec nepoužít.
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PERGOLA, PŘÍSTŘEŠEK
Metodická pomůcka Ministerstva pro místní rozvoj ČR

Odbor stavebního řádu
Praha, červenec 2014

1. Úvod
Pojem „pergola“, podobně jako pojem „přístřešek“, je terminus technicus běžně užívaný nejen
odbornou, ale též laickou veřejností. Bohužel v praxi často dochází k zaměňování obou pojmů, neboť
zejména pojmem „pergola“ bývají nesprávně označovány právě přístřešky. K objasnění rozdílu mezi
pergolou a přístřeškem včetně jejich posuzování z hlediska stavebních předpisů slouží tato metodická
pomůcka.

2. Definice pojmů „pergola“ a „přístřešek“
1

Stavební zákon ani jeho prováděcí předpisy, pojem „pergola“ ani pojem „přístřešek“ nedefinují.
Definici těchto pojmů lze však najít v odborné literatuře, např.:


Architektura - naučný slovník autora Doc. Ing. Arch. Dr. Bohuslava Syrového (Státní
nakladatelství technické literatury, Praha 1961) definuje pojem „pergola“ jako loubí lehké
konstrukce; břevnoví na lehkých podporách, laťoví, sloupcích, porostlé popínavými rostlinami,
které tvoří perforované zastřešení. Uplatňuje se právě zavěšeným rostlinstvem, jímž vytváří
lehký strop a stěny. Pojem „přístřešek“ definuje jako konstrukci omezující prostor pouze shora,
ne ze stran. Může stát zcela volně, častěji je přimknut ke stěně budovy.



Technický naučný slovník (SNTL – Nakladatelství technické literatury, Praha 1983) definuje
pojem „pergola“ jako loubí lehké konstrukce, porostlé popínavými rostlinami, které tvoří
vzdušné zastropení. Pojem „přístřešek“ definuje jako stavební konstrukci chránící prostor
pouze shora, ale neuzavírající ho plně ze stran. Může stát volně, častěji je přimknut ke stěně
budovy.

Z výše uvedených definic je zřejmé, že pergola je lehká konstrukce (sloupy, trámy popř. latě), která
slouží jako podpora k pnutí popínavých rostlin, a proto nepodléhá posuzování podle stavebního
zákona.
Přístřešek je zastřešenou stavbou bez obvodových svislých konstrukcí (některých nebo všech) a je
určen ke konkrétnímu účelu. Ve smyslu ČSN 73 4055 – Výpočet obestavěného prostoru pozemních
stavebních objektů - se jedná o objekt poloodkrytý, tj. samostatný pozemní stavební objekt, jehož
stavební konstrukce nejen vytvářejí nosnou soustavu, ale i částečně jej ohraničují; objekt se pak svým
charakterem blíží budově, neboť má zastřešení a popřípadě i některou ze stěnových konstrukcí.
Přístřešek je stavbou ve smyslu stavebního zákona a podléhá posuzování podle stavebního zákona.
Příklady pergol
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Stránka 2 z 6
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3. Přístřešek - umístění, provedení, užívání (kolaudace)
3.1. Umístění přístřešku
Podle § 76 odst. 1 stavebního zákona lze umisťovat stavby nebo zařízení, jejich změny, měnit vliv
jejich užívání na území, měnit využití území a chránit důležité zájmy v území jen na základě územního
rozhodnutí nebo územního souhlasu, nestanoví-li zákon jinak.
Výjimky z tohoto pravidla, tj. stavební záměry, které nevyžadují vydání územního rozhodnutí
o umístění stavby, jsou uvedeny ve stavebním zákoně v § 79 odst. 2. Toto ustanovení se však
nevztahuje na kulturní památky a na nemovitosti, které nejsou kulturní památkou, ale jsou
v památkové rezervaci, památkové zóně nebo v ochranném pásmu nemovité kulturní památky,
nemovité národní kulturní památky, památkové rezervace nebo památkové zóny (§ 79 odst. 3
stavebního zákona).
Pokud stavba přístřešku splňuje všechny parametry a podmínky uvedené v § 79 odst. 2 a § 79 odst. 3
stavebního zákona a pokud
2



má přístřešek zastavěnou plochu do 25 m , max. výšku 5 m, jedno nadzemní podlaží,
je podsklepený nejvýše do hloubky 3 m na pozemku rodinného domu nebo stavby
pro rodinnou rekreaci, která souvisí nebo podmiňuje bydlení nebo rodinnou rekreaci, neslouží
k výrobě nebo skladování hořlavých látek nebo výbušnin, nejedná se o jaderné zařízení nebo
stavbu pro podnikatelskou činnost, je v souladu s územně plánovací dokumentací,
je umisťován v odstupové vzdálenosti od společných hranic pozemků nejméně 2 m, plocha
části pozemku schopného vsakovat dešťové vody po jeho umístění bude nejméně 50 %
z celkové plochy pozemku rodinného domu nebo stavby pro rodinnou rekreaci [§ 79 odst. 2
písm. o) stavebního zákona], nebo



jde o přístřešek o jednom nadzemním podlaží, který slouží veřejné dopravě, a jiný veřejně
2
přístupný přístřešek do 40 m zastavěné plochy a do 4 m výšky [§ 79 odst. 2 písm. r)
stavebního zákona],

nevyžaduje rozhodnutí o umístění stavby ani územní souhlas.

Ostatní přístřešky vyžadují umístění, tj. rozhodnutí o umístění stavby (§ 79 stavebního zákona) nebo
územní souhlas (§ 96 stavebního zákona) anebo veřejnoprávní smlouvu (§ 78a stavebního zákona).
.
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3.2. Provedení přístřešku
Podle § 108 odst. 1 stavebního zákona se stavební povolení vyžaduje u staveb všeho druhu bez
zřetele na jejich stavebně technické provedení, účel a dobu trvání, nestanoví-li tento zákon nebo
zvláštní právní předpis jinak.
Výjimky z tohoto pravidla, tj. stavební záměry, které nevyžadují vydání stavebního povolení, jsou
uvedeny v § 103 (taxativní výčet stavebních záměrů nevyžadujících stavební povolení ani ohlášení)
a § 104 (taxativní výčet stavebních záměrů vyžadujících ohlášení) stavebního zákona.

Stavební povolení ani ohlášení nevyžaduje přístřešek, který


splňuje všechny parametry a podmínky uvedené v § 79 odst. 2 písm. o) nebo r) stavebního
zákona, [§ 103 odst. 1 písm. a) stavebního zákona], nebo



má jedno nadzemní podlaží do 25 m zastavěné plochy, max. výšku 5 m, je nepodsklepený,
neobsahuje obytné ani pobytové místnosti, hygienická zařízení ani vytápění, neslouží
k ustájení nebo chovu zvířat, neslouží k výrobě nebo skladování hořlavých kapalin nebo
hořlavých plynů a nejedná se o jaderná zařízení [§ 103 odst. 1 písm. e) bod 1. stavebního
zákona], nebo



je stavbou pro zemědělství o jednom nadzemním podlaží do 300 m zastavěné plochy a 7 m
výšky, nepodsklepený, s výjimkou staveb pro ustájení zvířat či chovatelství, a zemědělských
staveb, které mají sloužit pro skladování a zpracování hořlavých látek (např. sušičky, sklady
hořlavých kapalin, sklady chemických hnojiv) [§ 103 odst. 1 písm. e) bod 2. stavebního
zákona], nebo



je stavbou pro chovatelství o jednom nadzemním podlaží o zastavěné ploše do 16 m
a do 5 m výšky, podsklepený nejvýše do hloubky 3 m [§ 103 odst. 1 písm. e) bod 3.
stavebního zákona], nebo



je výrobkem plnícím funkci stavby [§ 103 odst. 1 písm. e) bod 16. stavebního zákona].

2

2

2

2

Ohlášení vyžaduje přístřešek, který
2



má jedno nadzemní podlaží do 300 m celkové zastavěné plochy, max. výšku 10 m,
je nepodsklepený a dočasný na dobu nejdéle 3 let; dobu dočasnosti nelze prodloužit [§ 104
odst. 1 písm. c) stavebního zákona],



má jedno nadzemní podlaží do 50 m celkové zastavěné plochy, max. výšku 5 m, s jedním
nadzemním podlažím, podsklepený nejvýše do hloubky 3 m [§ 104 odst. 1 písm. d)
stavebního zákona],

2

Ostatní přístřešky vyžadují stavební povolení (§ 108 - § 115 stavebního zákona), které může být
nahrazeno veřejnoprávní smlouvou (§ 116 stavebního zákona) nebo oznámením s certifikátem
autorizovaného inspektora (§ 117 stavebního zákona).

2

Rozdíl mezi výrobkem plnícím funkci stavby a stavbou je v místě, kde vznikají. Stavba vzniká na staveništi (z jednotlivých
výrobků) a za její provádění je zodpovědný zhotovitel (stavební podnikatel) nebo stavebník v případě provádění stavby
svépomocí, zatímco výrobek vzniká ve výrobním závodě a výsledné vlastnosti garantuje výrobce. Nicméně požadavky
na stavbu i na výrobek plnící funkci stavby musí být stejné.
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3.3. Užívání (kolaudace) přístřešku
Pokud provedení přístřešku nevyžadovalo územní rozhodnutí ani územní souhlas, stavební povolení
ani ohlášení stavebnímu úřadu, nevyžaduje jeho užívání oznámení stavebnímu úřadu (§ 120
stavebního zákona) ani kolaudační souhlas (§ 122 stavebního zákona). Přístřešek lze užívat po jeho
dokončení.
Pokud byl přístřešek prováděn na základě územního rozhodnutí nebo územního souhlasu anebo
na základě veřejnoprávní smlouvy územní rozhodnutí nahrazující (provedení nevyžadovalo stavební
povolení ani ohlášení stavebnímu úřadu), nevyžaduje jeho užívání oznámení stavebnímu úřadu
(§ 120 stavebního zákona) ani kolaudační souhlas (§ 122 stavebního zákona). Přístřešek lze užívat
po jeho dokončení.
Pokud byl přístřešek prováděn na základě ohlášení stavebnímu úřadu podle § 104 odst. 1 písm. c)
nebo písm. d) stavebního zákona, stavebního povolení nebo na podkladě veřejnoprávní smlouvy
nahrazující stavební povolení anebo oznámení s certifikátem autorizovaného inspektora, lze jej užívat
pouze na základě oznámení stavebnímu úřadu (§ 120 stavebního zákona) nebo kolaudačního
souhlasu (§ 122 stavebního zákona). Kolaudační souhlas je vyžadován u staveb, jejichž vlastnosti
nemohou budoucí uživatelé ovlivnit, například nemocnice, škola, nájemní bytový dům, stavba pro
obchod a průmysl, stavba pro shromažďování většího počtu osob, stavba dopravní a občanské
infrastruktury, stavba pro ubytování odsouzených a obviněných, dále stavba, u které bylo stanoveno
provedení zkušebního provozu, a změna stavby, která je kulturní památkou (§ 122 odst. 1 stavebního
zákona).

4. Závěr
Pergoly se používaly již v dávných starověkých zahradách. Pergola vždy sloužila jako podpora
pro pnutí popínavých rostlin a uplatňuje se též v dnešních zahradách. Pergoly mohou stát samostatně
nebo jsou připojené k jiným stavbám, mohou také spojovat dvě od sebe oddělené stavby v zahradě,
lemovat cesty a vytvářet zelené tunely - loubí.
Pokud je nutné zajistit ochranu před deštěm nebo sněhem, je vhodnější zvolit funkční přístřešek nebo
zahradní altán než pergolu porostlou popínavými rostlinami, jejíž schopnost čelit povětrnostním vlivům
je závislá na hustotě olistění. Přístřešek není pergola! Přístřešek musí býti již od prvopočátku
dimenzován pro zastřešení, zatížení sněhem a namáhání větrem.
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1)

Vysvětlení požárních pojmů použitých v § 79, § 80, § 96, § 103 a § 104 stavebního
zákona

§ 79 odst. 2 písm. o)
2
Rozhodnutí o umístění stavby ani územní souhlas nevyžaduje stavba do 25 m zastavěné plochy a do 5 m
výšky s jedním nadzemním podlažím, podsklepená nejvýše do hloubky 3 m na pozemku rodinného domu nebo
stavby pro rodinnou rekreaci, která souvisí nebo podmiňuje bydlení nebo rodinnou rekreaci, neslouží k výrobě
nebo skladování hořlavých látek nebo výbušnin, nejedná se o jaderné zařízení nebo stavbu pro
podnikatelskou činnost, je v souladu s územně plánovací dokumentací, je umisťována v odstupové vzdálenosti
od společných hranic pozemků nejméně 2 m, plocha části pozemku schopného vsakovat dešťové vody po jejím
umístění bude nejméně 50 % z celkové plochy pozemku rodinného domu nebo stavby pro rodinnou rekreaci.
§ 80 odst. 3 písm. b)
Rozhodnutí o změně využití území ani územní souhlas nevyžadují odstavné, manipulační, prodejní, skladové
2
nebo výstavní plochy do 300 m , které neslouží pro skladování nebo manipulaci s hořlavými látkami nebo
*
látkami , které mohou způsobit znečištění životního prostředí,
§ 80 odst. 3 písm. e)
Rozhodnutí o změně využití území ani územní souhlas nevyžadují úpravy pozemků, které mají vliv na schopnost
vsakování vody, provedené na pozemku rodinného domu nebo na pozemku stavby pro rodinnou rekreaci, které
souvisí nebo podmiňují bydlení nebo rodinnou rekreaci, neslouží ke skladování hořlavých látek nebo
výbušnin, a plocha části pozemku schopného vsakovat dešťové vody po jejich provedení bude nejméně 50 %
z celkové plochy pozemku rodinného domu nebo stavby pro rodinnou rekreaci.
§ 96 odst. 2 písm. g)
Územní souhlas postačí v případě odstavných, manipulačních, prodejních, skladových nebo výstavních ploch
2
2
nad 300 m nejvíce však do 1 000 m , které neslouží pro skladování nebo manipulaci s hořlavými látkami
*
nebo látkami , které mohou způsobit znečištění životního prostředí.
§ 103 odst. 1 písm. e)
Stavební povolení ani ohlášení stavebnímu úřadu nevyžadují:
2
1. stavby o jednom nadzemním podlaží do 25 m zastavěné plochy a do 5 m výšky, nepodsklepené, jestliže
neobsahují obytné ani pobytové místnosti, hygienická zařízení ani vytápění, neslouží k ustájení nebo chovu
zvířat, neslouží k výrobě nebo skladování hořlavých kapalin nebo hořlavých plynů a nejedná se
o jaderná zařízení;
2
2. stavby pro zemědělství o jednom nadzemním podlaží do 300 m zastavěné plochy a 7 m výšky,
nepodsklepené, s výjimkou staveb pro ustájení zvířat či chovatelství, a zemědělských staveb, které mají
sloužit pro skladování a zpracování hořlavých látek (např. sušičky, sklady hořlavých kapalin, sklady
chemických hnojiv);
2
17. odstavné, manipulační, prodejní, skladové nebo výstavní plochy do 300 m , které neslouží pro skladování
1
nebo manipulaci s hořlavými látkami nebo látkami , které mohou způsobit znečištění životního prostředí.
§104 odst. 1 písm. f)
Ohlášení stavebnímu úřadu vyžadují stavby odstavných, manipulačních, prodejních, skladových nebo
2
2
výstavních ploch o výměře nad 300 m nejvíce však do 1 000 m , které neslouží pro skladování nebo
manipulaci s hořlavými látkami nebo látkami, které mohou způsobit znečištění životního prostředí.

1

Zákon č. 350/2011 Sb., o chemických látkách a chemických směsích a o změně některých zákonů (chemický
zákon), ve znění zákona č. 279/2013 Sb.
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Používané pojmy :
A.
B.
C.
D.
E.
F.
G.
H.

Hořlavé látky (hořlaviny)
Výbušniny
Tuhé hořlavé látky a jejich skladování
Kapalné hořlavé látky a jejich skladování
Plynné hořlavé látky a jejich skladování
Hořlavé a nehořlavé stavební výrobky
Skladování a manipulace s hořlavými látkami
Výroba a zpracování hořlavých látek

A. Hořlavé látky
Hořlavá látka (hořlavina) je látka v tuhém, kapalném nebo plynném stavu, která je za předvídatelných podmínek
schopna hořet nebo při své látkové nebo fázové změně vytvářet produkty schopné hořet. Hořlavé látky lze dále
dělit podle hořlavosti na hořlavé látky tuhého, kapalného nebo plynného skupenství, které jsou schopny bez
ohledu na způsob zapálení uvolňovat při požáru teplo (ČSN 73 0802).
Nehořlavé látky jsou hmoty nebo materiály bez organických částí a při požáru neuvolňují teplo.

HOŘLAVINY

SYSTÉMY HOMOGENNÍ
(jednofázové)

ČISTÉ CHEMICKY DEFINOVANÉ FÁZE
PLYNNÉ, KAPALNÉ NEBO TUHÉ

PRVKY

SYSTÉMY HETEROGENNÍ
(vícefázové)

HOMOGENNÍ SMĚSI PLYNŮ, KAPALIN
A TUHÝCH LÁTEK

SLOUČENINY

Tabulka 1 Rozdělení hořlavých látek dle skupenství
Čisté chemicky definované
Skupenství Čisté chemicky
definované prvky:
sloučeniny:
Plynné
vodík
methan, ethan, propan, butan,
ethen, fosfan, sulfan, oxid uhelnatý
Kapalné
se nevyskytuje
methanol, ethanol, propanol,
butanol, aceton (2-propanon),
kyselina
octová,, diethylether (oxiran),
sirouhlík, benzen, toluen, xylen
Tuhé
uhlík, síra, fosfor
naftalen, antracen, kyselina
(nekovy) a sodík,
palmitová, kyselina stearová
draslík, hliník, hořčík
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Homogenních směsí
přírodní a technické směsi plynů
benziny, petroleje, mazací oleje

parafiny, asfalty,
slitiny hořlavých kovů, (např.
Elektron), uhlí, dřevo, bavlna

B. Výbušniny
Výbušnina je obecné označení chemické látky nebo směsi, která je schopna mimořádně rychlé exotermické
reakce spojené s vývinem plynů o velkém objemu – výbuchu. Činnosti s výbušninami definuje zákon
č. 61/1988 Sb. o hornické činnosti, výbušninách a o státní báňské správě.

C. Tuhé hořlavé látky a jejich skladování
Rozdělení tuhých hořlavých látek:
 čisté chemické látky (např. fosfor, síra, hliník, naftalen, antracén).
 směsi a vícefázové soustavy (např. uhlí, dřevo, sláma, pryž).
Skladování tuhých hořlavých látek
Pevná paliva se ukládají odděleně od jiných druhů paliv nebo hořlavých anebo hoření podporujících látek dle
§ 44 vyhlášky č. 246/2001 Sb., o stanovení podmínek požární bezpečnosti a výkonu státního požárního dozoru.
Množství, které lze skladovat vychází ze schválené projektové dokumentace, jejíž součástí je požárně
bezpečnostní řešení. Požárně nebezpečný prostor musí být vymezen i u volného skladu, který je považován za
stavbu dle stavebního zákona.

D. Kapalné hořlavé látky a jejich skladování
Rozdělení kapalných hořlavých látek:
 čisté chemické látky (např. metanol, etanol, benzen, toluen, etyleter, sirouhlík).
 směsi (např. benzín, petrolej, plynový olej, ropa, dehtové oleje).
Skladování kapalných hořlavých látek
Pokud se nejedná přímo o sklad hořlavin, lze na pracovišti (např. laboratoř, příruční sklad) skladovat max. 250 l
hořlavin, z toho max. 50 l hořlavin I. třídy.
Pokud jsou tyto hořlaviny v rozbitných obalech, tak žádný z nich nesmí být větší než 5 l a musí být uloženy
v uzavíratelné nehořlavé skříni.
Nízkovroucí hořlavé kapaliny (extrémně hořlavé látky, např. ether, sirouhlík) se musí skladovat odděleně od
ostatních hořlavých látek opět v uzavíratelné nehořlavé skříni. Pokud jsou tyto látky v rozbitných obalech, pak
maximální objem takového obalu je 1 l a maximální skladované množství 10 l (v případě, že jsou tyto látky
baleny v nerozbitných obalech, je možno skladovat až 20 l). Teplota místnosti, kde jsou tyto látky skladovány,
nesmí přesáhnout 35°C).
Hořlavé kapaliny nelze ukládat ve společných a ve sklepních prostorách bytových domů nebo ubytovacích
zařízení (s výjimkou hořlavých kapalin potřebných k vytápění těchto objektů v maximálním množství 40 litrů
v nerozbitných přenosných obalech pro jeden tepelný spotřebič).
V jednotlivých a řadových garážích lze ukládat nejvýše 40 litrů pohonných hmot pro osobní automobily
a 80 litrů pohonných hmot pro nákladní automobily v nerozbitných přenosných obalech a nejvýše 20 litrů olejů
na jedno stání. V hromadných garážích se pohonné hmoty ani oleje neukládají, s výjimkou provozních náplní
a záložního paliva, které jsou součástí vozidel (§ 44 vyhlášky č. 246/2001 Sb., o stanovení podmínek požární
bezpečnosti a výkonu státního požárního dozoru).
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E. Plynné hořlavé látky a jejich skladování
Rozdělení plynných hořlavých látek:
 čisté chemické látky (např. vodík, kysličník uhelnatý, metan, etan, propan, butan, eten).
 směsi (např. svítiplyn, vodní plyn, generátorový plyn, zemní plyn).
Skladování plynných hořlavých látek
Nádoby s hořlavými nebo hoření podporujícími plyny (např. lahve, sudy, kontejnery, nádrže) se umísťují na
snadno přístupných a dostatečně větraných a proti nežádoucím vlivům chráněných místech. Tyto nádoby nelze
nikdy ukládat v prostorách pod úrovní okolního terénu, ve světlících, v garážích, kotelnách, místnostech
určených ke spaní, ve společných prostorách bytových domů a ubytovacích zařízení (vyhláška č. 246/2001 Sb.,
o stanovení podmínek požární bezpečnosti a výkonu státního požárního dozoru).
Malý sklad nádob, tj. nejvýše 75 lahví plných nebo prázdných, z toho nejvýše 50 lahví s plyny toxickými,
žíravými, hořlavými nebo hoření podporujícími (přepočítání na lahve s vnitřním objemem 50l) včetně lahví, které
jsou součásti tlakových stanic, může být připraven k provozním objektům, nebo umístěn
v přízemním podlaží, přičemž musí mít samostatný vstup. Malý sklad může být rovněž umístěn
v prostorách skladování inertních materiálů. Sklad musí tvořit samostatný požární úsek (norma ČSN 07 8304
Tlakové nádoby na plyny - Provozní pravidla).

Tabulka 2 Kapacita skladů plynných hořlavých látek a jejich vzdálenost jiných objektů
Kapacita skladu nádob (přepočtena na lahve
Nejmenší vzdálenost od (v m)
s vnitřním objemem 50l)
Skladů provozních objektů a podzemních
prostorů:
do 75 lahví
nestanoveno, pokud není v rozporu s normou
od 76 lahví
6 (od krajní lahve skladovacího oddílu)
Obytných domů:
do 75 lahví
12
od 76 lahví
25
Veřejných budov a hromadných úkrytů CO
bez ohledu na kapacitu
30

F. Hořlavé a nehořlavé stavební výrobky
Nehořlavé stavební výrobky jsou výrobky třídy reakce na oheň A1 a A2, které ani při požáru neuvolňují teplo,
popř. množství uvolněného tepla je zanedbatelné.
Hořlavé stavební výrobky jsou výrobky třídy reakce na oheň B až F, které při požáru mohou uvolňovat teplo, šířit
požár apod.

Stránka 5 z 14

Tabulka 3 Rozdělení stavebních výrobků podle hořlavosti
Příloha C ČSN 73 0810
ČSN EN 13501-1+A1
podle hořlavosti
třídy reakce na oheň
A
nehořlavé
A1, A2
Výrobky nehořlavé


B

nesnadno
hořlavé

B

C1

těžce
hořlavé

C

C2

středně
hořlavé

D

C3

lehce
hořlavé

E

F

přírodní stavební kámen (např. břidlice, mramor,
pískovec, žula), betony těžké, lehké pórovité (např.
pórobeton, pěnobeton) a s lehkým kamenivem (např. s
agloporitem, křemelinou, perlitem).
 stavební hmoty z hlíny (cihly, tvárnice, dlaždice).
 malty a omítkoviny (vápenné, cementové, sádrové, bez
příměsí organických látek).
 speciální protipožární omítkoviny, nástřiky.
 kovy pro stavební konstrukce, sklo aj. minerální
taveniny (stavební, vyztužené a pěnové sklo, tavený
čedič).
 desky z anorganických hmot bez organických příměsí.
 desky z anorganických hmot s organickými plnivy nebo
pojivy.
 desky z anorganických hmot s povrchovou úpravou.
 dřevocementové desky (např. Heraklit).
 polyvinylchlorid neměkčený (novodur), polyvinylchlorid
houževnatý (Duroplast).
 dřevo rostlé listnaté (např. buk, dub), desky
z vrstveného dřeva (překližka).
 tvrzený papír (Ecrona, Umakart), desky z organických
vláken (plstěné desky chlupové), litá polyesterová
laminovaná podlaha.
 dřevo rostlé jehličnaté (např. borovice, modřín, smrk).
 dřevotřískové desky pro všeobecné použití.
 dřevovláknité desky (Duplex), desky z rostlinných hmot
(korkové desky, korkové parkety).
 dřevotřískové desky laminované, pilinové desky,
Pilolamit, dřevovláknité desky (Akulit, Bukolamit, Bukolit,
Hobra, Sololak, Sololit).
 desky z rostlinných hmot (korkové desky typu BA).
 polyetylén lineární a lehčený standardní.
 polystyrén houževnatý, lehčený standardní.
 polyuretan lehčený, měkčený (Molitan) a lehčený, tuhý,
standardní.
 pryžová izolační folie, foliové podlahoviny z plastů a
pryže (pryžová podlahovina s dezénem, pryžový
izolační koberec pro elektrotechniku).
 podlahové textilie tkané, vpichované a všívané se
syntetickým vlasem (Kovral, Jekor).
Výrobky, které nelze zařadit do žádné z předchozích tříd.
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G. Skladování a manipulace s hořlavými látkami
H. Výroba a zpracování hořlavých látek
Pojmy skladování hořlavých látek a manipulace s hořlavými látkami použitý ve stavebním zákoně v § 80 odst. 3
písm. b) a e), v § 96 odst. 2 písm. g), v § 103 odst.1 písm. e) bod 1. 2.a 17. a v § 104 odst. 1 písm. f) se
pokládají za totožné. Obdobně pojem výroba a zpracování hořlavých látek.
V případě pochybnosti, zda se jedná o výrobu či manipulaci s hořlavými látkami si příslušný rozhodující správní
úřad může vyžádat odborné vyjádření místně příslušného Hasičského záchranného sboru (HZS).

2. Vysvětlení požárních pojmů použitých § 79 odst. 2 písm. o) stavebního zákona
z hlediska staveb garáže
Podle § 79 odst. 2 písm. b) stavebního zákona platí, že rozhodnutí o umístění stavby ani územní souhlas
2
nevyžaduje stavba do 25 m zastavěné plochy a do 5 m výšky s jedním nadzemním podlažím, podsklepená
nejvýše do hloubky 3 m na pozemku rodinného domu nebo stavby pro rodinnou rekreaci, která souvisí nebo
podmiňuje bydlení nebo rodinnou rekreaci, neslouží k výrobě nebo skladování hořlavých látek nebo
výbušnin, nejedná se o jaderné zařízení nebo stavbu pro podnikatelskou činnost, je v souladu s územně
plánovací dokumentací, je umisťována v odstupové vzdálenosti od společných hranic pozemků nejméně 2 m a
plocha části pozemku schopného vsakovat dešťové vody po jejím umístění bude nejméně 50 % z celkové
plochy pozemku rodinného domu nebo stavby pro rodinnou rekreaci.
Garáž je prostor, kde nedochází k žádné výrobě.
Jednotlivé garáže osobních automobilů jsou zpravidla samostatně uzavíratelné, s běžným skladem provozních
věcí (pneumatiky, cyklistická kola, dětské sedačky, apod.).

V těchto objektech je zakázáno:
 skladování palivového materiálu (např. dřevo, uhlí, peletky) a sena
 ukládat hořlavé kapaliny v množství větším než 40 litrů v nehořlavých, nerozbitných přenosných
obalech a oleje v množství větším než 20 litrů,

ukládat nádoby s hořlavými nebo hoření podporujícími plyny.
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3)

Určení negativního vlivu udržovacích prací a stavebních úprav na požární
bezpečnosti stavby ve smyslu § 103 stavebního zákona

Podle § 103 odst. 1 písm. c) stavebního zákona stavební povolení ani ohlášení nevyžadují udržovací práce,
jejichž provedení nemůže negativně ovlivnit zdraví osob, požární bezpečnost, stabilitu, vzhled stavby, životní
prostředí nebo bezpečnost při užívání a nejde o udržovací práce na stavbě, která je kulturní památkou.
Podle § 103 odst. 1 písm. d) stavebního zákona stavební povolení ani ohlášení nevyžadují stavební úpravy,
pokud se jimi nezasahuje do nosných konstrukcí stavby, nemění se vzhled stavby ani způsob užívání stavby,
nevyžadují posouzení vlivů na životní prostředí a jejich provedení nemůže negativně ovlivnit požární
bezpečnost stavby a nejde o stavební úpravy stavby, která je kulturní památkou.
Může se jednat o:
A. zateplování budov
B. zásah do požárního zajištění
C. zásah do rozvodu požární vody
D. zhoršení požární bezpečnosti objektu
E. garáž - přístřešek
Obecné pravidlo:
Aby nedocházelo k ovlivnění podmínek požární bezpečnosti, nesmí objekt svým požárně nebezpečným
prostorem zasahovat do okolních stávajících objektů a zároveň nesmí být umístěn v požárně nebezpečném
prostoru, který vytváří stávající okolní objekty.
Podmínky pro možné určení požárně nebezpečného prostoru a odstupových vzdáleností:
2
 výpočtové požární zatížení pro jednotlivou garáž pv = 35 kg/m
 pro omezení vzniku požárně nebezpečného prostoru od případných otvorů v obvodové stěně sousedící
s hranicí sousedního pozemku v minimální vzdálenosti 2,0 m se doporučuje minimalizovat otvory
v této obvodové stěně.
1) požárně nebezpečný prostor směrem k sousednímu pozemku nevzniká, pokud obvodové stěny a
střecha objektu jsou výlučně z nehořlavých stavebních materiálů (viz tabulka 3), obvodová stěna objektu
nemá otvory a je od hranice pozemku vzdálena minimálně 2,0 m.
2) požárně nebezpečný prostor směrem k sousednímu pozemku vzniká (určen dle tabulky 4), pokud
obvodové stěny a střecha objektu jsou z nehořlavých stavebních materiálů (viz tabulka 3), ale obvodová
stěna objektu má otvory a je od hranice pozemku vzdálena minimálně 2,0 m.
3) požárně nebezpečný prostor směrem k sousednímu pozemku vzniká, pokud obvodové stěny a střecha
objektu jsou z hořlavých stavebních materiálů (viz tabulka 3).
Při použití hořlavých stavebních materiálů (např. dřevěné nosné sloupky a obvodové stěny tvořeny prkenným
záklopem) se doporučuje minimální vzdálenost obvodové stěny od hranice sousedního pozemku 3,5 m.
V případě menší vzdálenosti než 3,5 m se doporučuje zpracovat projekt s podrobným zhodnocením
odstupových vzdáleností a požárně nebezpečného prostoru.
Při nesplnění výše uvedených podmínek nelze použít § 103 stavebního zákona.
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Tabulka 4 Určení odstupové vzdálenosti požárně nebezpečného prostoru

Požárně otevřená plocha v m
délka x výška

Odstupová vzdálenost v m
pro pv = 35 kg/m2

0,5 x 1,0
0,5 x 1,5
0,5 x 2,0
1,0 x 1,0
1,0 x 1,5
1,0 x 2,0
1,5 x 1,0
1,5 x 1,5
1,5 x 2,0
1,5 x 2,5
2,0 x 1,0
2,0 x 1,5
2,0 x 2,0
2,0 x 2,5
2,5 x 1,0
2,5 x 1,5
2,5 x 2,0
2,5 x 2,5
3,0 x 1,0
3,0 x 1,5
3,0 x 2,0
3,0 x 2,5
3,0 x 3,0
4,0 x 1,0
4,0 x 1,5
4,0 x 2,0
4,0 x 2,5
4,0 x 3,0
5,0 x 1,0
5,0 x 1,5
5,0 x 2,0
5,0 x 2,5
5,0 x 3,0
6,0 x 1,0
6,0 x 1,5
6,0 x 2,0
6,0 x 2,5
6,0 x 3,0

0,78
0,92
1,00
1,14
2,38
1,56
1,38
1,71
1,96
2,17
1,56
1,96
2,27
2,53
1,71
2,17
2,53
2,84
1,83
2,34
2,75
3,10
3,41
2,01
2,63
3,12
3,55
3,92
2,14
2,84
3,42
3,92
5,34
2,22
3,01
3,66
4,21
4,69
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A. Zateplování budov
ČSN 73 0810/Z1 Požární bezpečnost staveb – Společná ustanovení
ČSN 73 0834 Požární bezpečnost staveb – Změny staveb.
ČSN ISO 13785-1 Zkoušky reakce na oheň pro fasády - Část 1: Zkouška středního rozměru
Tepelné izolace tvoří ucelený výrobek skládající se z povrchové vrstvy, tepelné izolace, nosného roštu,
upevňovacích prvků, popř. dalších specifikovaných součástí.
V případě provedení vnějšího zateplovacího systému pouze z nehořlavých materiálů (materiál třídy reakce na
oheň A1, A2), včetně založení zateplovacího systému - nedojde k ovlivnění požární bezpečnosti, a to jak při
dodatečném zateplování stávajících objektů, tak při zateplování novostaveb, bez rozlišení požární výšky.
Vnější zateplení horizontálních konstrukcí ze spodní strany musí být provedeno bez ohledu na požární výšku
objektu (např. i u zateplení spodní vodorovné vnější části střešní konstrukce) z výrobků třídy reakce na oheň
A1, nebo A2 a to jak při zateplení stávajících, tak nových objektů. Zpravidla jde o předsazené stropní konstrukce
zateplené ze spodní strany, které takto ohraničují objekt z vnějšího prostoru. Je-li tato zateplená plocha menší
2
než 1,0 m , nebo jde o pás zateplené plochy podél obvodové stěny v šířce do 0,3 m, potom mohou být voleny i
výrobky s jinou třídou reakce na oheň.
Konstrukce vnější tepelné izolace obvodových stěn objektu s jedním nebo s více požárními úseky
shromažďovacích prostorů (dle ČSN 73 0831) se navrhují:
 v případě dodatečných vnějších tepelných izolací v objektech s požární výškou h ≤ 12,0 m
–1
s konstrukcemi třídy reakce na oheň B s povrchovou vrstvou s indexem šíření plamene i s = 0 mm·min
 v ostatních případech u nových objektů jakékoliv požární výšky, nebo u objektů s dodatečnými vnějšími
tepelnými izolacemi s požární výškou h > 12,0 m musí být vnější tepelné izolace po celé výšce objektu
z konstrukcí třídy reakce na oheň A1 nebo A2.
2

Objekty, ve kterých jsou umístěna zdravotnická zařízení (dle ČSN 73 0835) skupiny AZ 2 , LZ 2 - lůžkové
3
zdravotnické zařízení s jednou a více lůžkovými jednotkami a dále v objektech a prostorech domů
s pečovatelskou službou, ve kterém je poskytována pečovatelská služba, nesmí mít vnější tepelnou izolaci
obvodových stěn provedenou z materiálů třídy reakce na oheň B až F, a to včetně konstrukcí dodatečných
vnějších tepelných izolací. Vyhovující jsou tepelné izolace objektu z konstrukcí třídy reakce na oheň A1 nebo
A2.
A.1.

Dodatečné zateplování objektů:

Dodatečné vnější tepelné izolace jsou změnou (stávajících) staveb, zejména dříve realizovaných panelových
bytových objektů - nejedná se tedy o právě dokončené objekty či objekty kolaudované po roce 2000.
Samostatně stojící rodinné domy (bez omezení zastavěné plochy) a řadové rodinné domy - tepelné izolace třídy
reakce na oheň B, výrobek tepelně izolační části nejméně třídy reakce na oheň E a kontaktní spojení se
–1
zateplovanou stěnou. Povrchová vrstva vykazuje index šíření plamene i s = 0 mm·min (u objektů s hořlavými
–1
konstrukčními systémy is ≤ 100 mm·min ).
Při splnění výše popsaných podmínek nejsou ovlivněny podmínky požární bezpečnosti - viz tabulka.

2

Ambulantní zdravotnické zařízení, ve kterém jsou více než tři lékařská pracoviště tvořící provozní celek, do
skupiny AZ 2 se zatřiďují sdružená ambulantní zařízení (polikliniky), lékárenské zařízení (kromě lékáren
základního typu) a také vyšetřovací i léčebné složky pro více než 30 pacientů v lázeňských léčebnách.
3

Uzavřený soubor místností sloužících k ošetřování a pobytu hospitalizovaných osob; obsahuje lůžkové pokoje
a doplňující provozní místnosti a pomocné prostory (vyšetřovny, pracovny sester, jídelnu, lázeň, sklady apod.);
lůžková jednotka nesmí mít více než 50 lůžek pro dospělé osoby nebo 30 lůžek pro děti (případně 30 lůžek při
současném výskytu dětí i dospělých).
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Rodinné domy
Typ domu
Samostatně stojící
(bez omezení
zastavěné plochy)
Řadový rodinný
dům

Použité materiály
Min. požadavky
Konstrukce třída* B
Izolant třída E

ovlivnění požární
bezpečnosti
Ne

posuzuje se dle

Konstrukce třída B
Izolant třída E

Ne

§ 103 odst. 1 písm. d)
stavebního zákona

ovlivnění požární
bezpečnosti
ne

posuzuje se dle

§ 103 odst. 1 písm. d)
stavebního zákona

* třída = třída reakce na oheň

Ostatní budovy
Výška objektu
bez omezení
výšky
do 12m
Od 12m -22,5
Nad 22,5m

Použité materiály (tabulka 3)
Min. požadavky
Konstrukce třída* A1,A2
Izolant třída třídy A1, A2
Konstrukce třída B
Izolant třída E
Konstrukce třída A1,A2,B
Izolant třída E
Konstrukce třída A1, A2,B
Izolant třída A1, A2, E

ne
ano
ano

§ 103 odst. 1 písm. d)
stavebního zákona
§ 103 odst. 1 písm. d)
stavebního zákona
§ 104, § 108 - § 118 stavebního
zákona
§ 104, § 108 - § 118 stavebního
zákona

* třída = třída reakce na oheň

Klasifikace materiálů dle ČSN ISO 13501-1+A1 - Požární klasifikace stavebních výrobků a konstrukcí staveb Část 1: Klasifikace podle výsledků zkoušek reakce na oheň - viz tabulka str. 5 tohoto materiálu.
Pro prokázání vlastností tepelné izolace je nutné doložit doklad o montáži a certifikát k danému systému
zateplení.

A.2.

Zateplování novostaveb4:

Rodinné domy
Typ domu
Samostatně stojící
(bez omezení
zastavěné plochy)
Řadový rodinný
dům

Použité materiály
Min. požadavky
Konstrukce třída* B
Izolant třída E

ovlivnění požární
bezpečnosti
Ne

posuzuje se dle

Konstrukce třída B
Izolant třída E

Ne

§ 103 odst. 1 písm. d)
stavebního zákona

ovlivnění požární
bezpečnosti
ne

posuzuje se dle

§ 103 odst. 1 písm. d)
stavebního zákona

* třída = třída reakce na oheň

Ostatní budovy
Výška objektu
bez omezení
výšky

Použité materiály (tabulka 3)
Min. požadavky
Konstrukce třída* A1,A2
Izolant třída třídy A1, A2

§ 103 odst. 1 písm. d)
stavebního zákona

* třída = třída reakce na oheň

V ostatních případech bude u objektů docházet k ovlivnění podmínek požární bezpečnosti.
4

Objekty kolaudované po roce 2000.
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B. Zhoršení požární bezpečnosti objektu
C. Zásah do požárního zajištění
D. Zásah do rozvodu požární vody
ČSN 73 0810 Požární bezpečnost staveb - Společná ustanovení
ČSN 73 0834 Požární bezpečnost staveb - Změny staveb
ČSN 73 0802 Požární bezpečnost staveb - Nevýrobní objekty
ČSN 73 0872 Požární ochrana staveb proti šíření požáru vzduchotechnickým zařízením
ČSN 73 0875 Požární bezpečnost staveb - Stanovení podmínek pro navrhování elektrické požární signalizace
v rámci požárně bezpečnostního řešení
ČSN 34 2710 Elektrická požární signalizace - Projektování, montáž, užívání, provoz, kontrola, servis a údržba
Vyhláška č. 23/2008 Sb., o technických. podmínkách požární ochrany staveb, ve znění vyhlášky č. 268/2011 Sb.
Druhy požárně bezpečnostních zařízení
 zařízení pro požární signalizaci (např. elektrická požární signalizace EPS (ČSN 73 0875;
ČSN 34 2710), zařízení dálkového přenosu, zařízení pro detekci hořlavých plynů a par).
zařízení pro potlačení požáru nebo výbuchu (např. stabilní nebo polostabilní hasicí zařízení, samočinné
hasicí systémy) - Samočinné stabilní hasicí zařízení (ČSN EN 12845 + A2).
 zařízení pro usměrňování pohybu kouře při požáru (např. zařízení pro odvod tepla a kouře, kouřová klapka
včetně ovládacího mechanismu, kouřotěsné dveře, zařízení přirozeného odvětrání kouře).
 zařízení pro únik osob při požáru (např. požární nebo evakuační výtah, nouzové osvětlení, funkční
vybavení dveří, bezpečnostní a výstražné zařízení).
 zařízení pro zásobování požární vodou (např. vnější požární vodovod včetně nadzemních
a podzemních hydrantů, plnicích míst a požárních výtokových stojanů, vnitřní požární vodovod včetně
nástěnných hydrantů, hadicových a hydrantových systémů, nezavodněné požární potrubí).
 zařízení pro omezení šíření požáru (např. požární klapka, požární dveře a požární uzávěry otvorů včetně
jejich funkčního vybavení, systémy a prvky zajišťujicí zvýšení požární odolnosti stavebních konstrukcí nebo
snížení hořlavosti stavebních hmot, vodní clony, požární přepážky a ucpávky).
 náhradní zdroje a prostředky určené k zajištění provozuschopnosti požárně bezpečnostních zařízení, zdroje
nebo zásoba hasebních látek u zařízení pro potlačení požáru nebo výbuchu a zařízení pro zásobování
požární vodou, zdroje vody určené k hašení požáru.
Vyhrazenými druhy požárně bezpečnostních zařízení jsou:
 elektrická požární signalizace.
 zařízení dálkového přenosu.
 zařízení pro detekci hořlavých plynů a par.
 stabilní a polostabilní hasicí zařízení.
 automatické protivýbuchové zařízení.
 zařízení pro odvod kouře a tepla.
 požární klapky.
Dle § 7 odst. 7 vyhlášky č. 246/2001 Sb., o požární prevenci, se považují za udržovací práce na stavbě, které by
mohly ovlivnit požární bezpečnost stavby, změny součástí systému požárně bezpečnostního zařízení
a takové jeho změny, které mají vliv na funkci požárně bezpečnostního zařízení.

Zhoršení požární bezpečnosti objektu
Zásah do požárního zajištění
Zásah do rozvodu požární vody
Ne
Ano

posuzuje se dle
§ 103 stavebního zákona
§ 108 -§ 118 stavebního zákona
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E. Garáž - přístřešek
ČSN 73 0804
ČSN 73 0810
ČSN 73 0834
ČSN 73 6058

Požární bezpečnost staveb – Výrobní objekty
Požární bezpečnost staveb – Společná ustanovení
Požární bezpečnost staveb – Změny staveb.
Jednotlivé, řadové a hromadné garáže

Objekt
Přístřešek pro auto

ovlivnění požární bezpečnosti
ne

posuzuje se dle
§ 103 stavebního zákona

Garáž jako součást stavby

ne

§ 103 stavebního zákona

Garáž samostatně stojící na
pozemku

ne

§ 103 stavebního zákona

Skladování pohonných hmot
V jednotlivých a řadových garážích lze ukládat nejvýše 40 litrů pohonných hmot pro osobní automobily
a 80 litrů pohonných hmot pro nákladní automobily v nerozbitných přenosných obalech a nejvýše 20 litrů olejů
na jedno stání. Nelze zde ukládat nádoby s hořlavými nebo hoření podporujícími plyny.
V hromadných garážích se pohonné hmoty ani oleje neukládají, s výjimkou provozních náplní a záložního
paliva, které jsou součástí vozidel.
Jednotlivou garáž je třeba vybavit jedním přenosným hasicím přístrojem pěnovým nebo práškovým s minimální
hasicí schopností 183 B (dle přílohy č. 4 vyhlášky č. 23/2008 Sb.).
Rozbor podmínek použitých stavebních materiálů a podmínky určení požárně nebezpečného prostoru pro
garáže a přístřešky viz bod 2) Rozklad § 79 odst. 2 písm. o) zákona 183/2006 Sb o územním plánování
a stavebním řádu ve znění pozdějších předpisů z hlediska staveb garáže.
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4)

Literatura

Zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů
Zákon č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů.
Vyhláška č. 268/2009 Sb., o technických požadavcích na stavby, ve znění vyhlášky č. 20/2012 Sb.
Vyhláška č. 23/2008 Sb., o technických podmínkách požární ochrany staveb, ve znění vyhlášky č. 268/2011 Sb.
Vyhláška č. 246/2001 Sb., o stanovení podmínek požární bezpečnosti a výkonu státního požárního dozoru.
Vyhláška č. 72/1988 Sb., o používání výbušnin.
Vyhláška č. 99/1995 Sb., o skladování výbušnin.
Vyhláška č. 102/1994 Sb., kterou se stanoví požadavky k zajištění bezpečnosti a ochrany při práci bezpečnosti
provozu v objektech určených pro výrobu a zpracování výbušnin.
Vyhláška č. 327/1992 Sb., kterou se stanoví požadavky k zajištění bezpečnosti a ochrany při a bezpečnosti
provozu při výrobě a zpracování výbušnin a o odborné způsobilosti pracovníků pro tuto činnost.
Vyhláška č. 293/2003 Sb., o bližších podmínkách a vlastnostech výbušnin určených pro použití v rizikových
podmínkách nebo v rizikovém prostředí a o přezkušování vlastností těchto výbušnin.
ČSN 73 0802 Požární bezpečnost staveb – Nevýrobní objekty
ČSN 73 0804 Požární bezpečnost staveb – Výrobní objekty
ČSN 73 0810 Požární bezpečnost staveb – Společná ustanovení
ČSN 73 0831 Požární bezpečnost staveb – Shromažďovací prostory
ČSN 73 0833 Požární bezpečnost staveb – Budovy pro bydlení a ubytování
ČSN 73 0834 Požární bezpečnost staveb – Změny staveb
ČSN 73 0835 Požární bezpečnost staveb – Budovy zdravotnických zařízení a sociální péče
ČSN 73 0818 Požární bezpečnost staveb – Obsazení objektů osobami
ČSN 73 0821 Požární bezpečnost staveb - Požární odolnost stavebních konstrukcí
ČSN 07 8304 Tlakové nádoby na plyny - Provozní pravidla ČSN 73 6058 - Jednotlivé, řadové a hromadné garáže
ČSN ISO 13785-1 Zkoušky reakce na oheň pro fasády - Část 1: Zkouška středního rozměru
ČSN EN 2 (389101) Třídy požárů
ČSN ISO 13501-1+A1 Požární klasifikace stavebních výrobků a konstrukcí staveb - Část 1: Klasifikace podle
výsledků zkoušek reakce na oheň
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Exekuční řízení
dle § 103 - § 129 zákona č. 500/2004 Sb. správní řád,
ve znění pozdějších předpisů

metodická pomůcka Ministerstva pro místní rozvoj
pro stavební úřady
_____________________________________________________________________

Postup správních orgánů při správní exekuci (v dřívější terminologii výkonu rozhodnutí
ve správním řízení) je upraven v ustanovení hlavy XI části druhé zákona č. 500/2004
Sb. správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „správní řád“). Na exekuční
řízení se obdobně použijí ustanovení části první a přiměřeně ustanovení hlav I až X
části druhé, tedy ustanovení formálního správního řízení, jehož jsou exekuce součástí.

Exekuce je nucený výkon povinností konkrétní osoby - povinného (dlužníka), který
dobrovolně nesplnil to, co mu vykonatelné rozhodnutí ukládá. Jinými slovy lze říci, že
oprávněný (věřitel) se v exekučním řízení za pomoci státního donucení domáhá
splnění toho, co ukládá povinnému exekuční titul. Exekuce probíhá bez ohledu na vůli
povinné osoby, resp. často proti její vůli. Nezbytnou podmínkou zahájení řízení
státního donucení, tedy aby povinný (dlužník) plnil jemu uložené povinnosti, je
existence exekučního titulu, kterým musí být vymezeny subjekty o jejichž práva v
exekuci jde, vymezeno co je obsahem těchto práv a povinností a jejich rozsah.
Obsahem exekučního titulu je pak jednoznačná povinnost, jejíž splnění má být
vynuceno.
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Platná právní úprava umožňuje provedení výkonu správního exekučního titulu ve
čtyřech nezávislých režimech:
exekuční řízení prováděné soudním exekutorem podle zákona č. 120/2001 Sb.,
o soudních exekutorech a exekuční činnosti (exekuční řád), ve znění
pozdějších předpisů
daňová exekuce prováděná podle zákona č. 280/2009 Sb., daňový řád, ve
znění pozdějších předpisů, exekučním orgánem je správce daně (§ 177 a
následující daňového řádu)
správní exekuce prováděná správním orgánem podle zákona č. 500/2004 Sb.,
správní řád, ve znění pozdějších předpisů, exekučním orgánem je správní
orgán oprávněný k exekuci podle citovaného předpisu nebo podle zvláštního
zákona

Poznámka:
1) Podle § 106 odst. 1 správního řádu je exekučním správním orgánem, který
na žádost správního orgánu uvedeného v § 105 odst. 1 písm. a) nebo
osoby oprávněné z exekučního titulu provádí exekuci na peněžitá plnění
obecný správce daně místně příslušný podle zvláštního zákona, nestanovíli zákon, že exekučním správním orgánem je orgán uvedený v § 105 odst. 1
písm. a) správního řádu.
2) Podle § 8 odst. 2 písm. a) zákona č. 17/2012 Sb., o celní správě České
republiky, je celní úřad obecným správcem daně podle správního řádu a
vykonává správu peněžitých plnění v rámci dělené správy, které jsou
příjmem státního rozpočtu, státních fondů nebo rozpočtů územních
samosprávných celků.
3) Obecní nebo krajský úřad je podle § 106 odst. 2 správního řádu exekučním
orgánem - provádí exekuci na peněžitá plnění - tehdy, je-li současně
správním orgánem, který podle § 105 odst. 1 písm. a) vydal rozhodnutí
v prvním stupni nebo který schválil smír, nebo je-li takovým orgánem jiný
orgán územního samosprávného celku. Při exekuci, vybírání a evidenci
peněžitých plnění postupuje podle zákona č. 280/2009 Sb., daňový řád, ve
znění pozdějších předpisů. Ve smyslu ustanovení § 161 daňového řádu má
v těchto případech postavení správce daně.
4) Správní řád v § 105 odst. 2 stanoví, že: „Správní orgán uvedený v odstavci
1 písm. a) nebo osoba oprávněná z exekučního titulu mohou o provedení
exekuce požádat též soud nebo soudního exekutora.“. Dnem 1. 1. 2014
však nabyl účinnosti zákon č. 293/2013 Sb., kterým bylo změněno mimo
jiné také ustanovení § 251 zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád,
tak, že podle § 251 odst. 1) „Soud nařizuje a provádí výkon rozhodnutí s
výjimkou titulu, který se vykonává ve správním nebo daňovém řízení“.
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Správní exekuce
Exekuční řízení je zahajováno jako samostatné, nové formální řízení, směřující k
provedení faktických donucovacích úkonů, nikoli k vydání správního rozhodnutí.
Předchází mu řízení nalézací, které je skončeno právní mocí rozhodnutí a správní
exekucí automaticky nepokračuje. Exekučním správním orgánem je orgán, který
provádí exekuci; určení exekučního správního orgánu se liší v závislosti na tom, zda je
vedena exekuce na peněžitá nebo nepeněžitá plnění. Zákon tedy rozlišuje, a to dle
povahy povinnosti uložené exekučním titulem, který je kogentně definován v ust. § 104
správního řádu, že je jím vykonatelné rozhodnutí uvedené v § 74 správního řádu nebo
vykonatelný smír uvedený v § 141 odst. 8 správního řádu, exekuci na peněžitá plnění
(ust. § 106 správního řádu) a exekuci na nepeněžitá plnění (§ 107 a násl. správního
řádu).
V případě exekuce na peněžitá plnění pak upravuje správní řád prakticky jen věcnou
příslušnost správních orgánů k tomuto výkonu rozhodnutí (k tomu poznámka 1 až 3).
Podle § 107 odst. 1 správního řádu je exekučním správním orgánem příslušným
k exekuci
pro
vymáhání
nepeněžitých
plnění
správní
orgán
podle
§ 105 odst. 1 písm. a) správního řádu, tedy správní orgán, který vydal rozhodnutí v
prvním stupni (nalézací správní orgán), nebo který schválil smír, to však jen za
podmínky, že je orgánem moci výkonné - orgánem státní správy.
Obecní úřad nebo krajský úřad je exekučním správním orgánem pokud sám vydal
rozhodnutí v prvním stupni nebo schválil smír nebo pokud tak učinil jiný orgán
územního samosprávného celku (nevydá-li nalézací rozhodnutí obecní či krajský úřad,
ale např. zastupitelstvo, rada, starosta bude exekučním správním orgánem vždy úřad).
Exekučním správním orgánem je dále obecní úřad obce s rozšířenou působností,
pokud jej o to požádá jiný správní orgán, který vydal rozhodnutí v prvním stupni nebo
který schválil smír, a jenž má sídlo v jeho správním obvodu.
Podle § 105 odst. 1 správního řádu je aktivně legitimován k podání návrhu na
provedení exekuce správní orgán, který vydal rozhodnutí v prvním stupni nebo který
schválil smír nebo, osoba oprávněná z exekučního titulu, tj. osoba, které z exekučního
titulu vyplývá nějaké právo vůči povinnému a povinný je pak vůči ní zavázán konkrétní,
stanovenou a vynutitelnou povinností. Podle odstavce 2 může správní orgán, který
vydal rozhodnutí v prvním stupni nebo který schválil smír, nebo osoba oprávněná z
exekučního titulu požádat o provedení exekuce soudního exekutora (k soudnímu
výkonu správního rozhodnutí viz poznámka č. 4). Exekuci lze tak realizovat
prostřednictvím exekučního správního orgánu nebo prostřednictvím soudního
exekutora označeného v exekučním návrhu postupem podle exekučního řádu.
Správní orgán může zvolit režim provedení výkonu exekučního správního titulu povinnost přistoupit k exekuci má však vždy. Je totiž povinen vymáhat splnění

Ministerstvo pro místní rozvoj
květen 2014
3/16

povinnosti vyplývající z exekučních titulů vůči orgánům veřejné správy, a to na
rozdíl od osob oprávněných z exekučního titulu, jejichž postavení je odlišné.
Zejména pokud půjde o oprávněnou osobu soukromého práva, které bude z
exekučního titulu vyplývat vůči povinnému nějaké právo, bude záležet právě a
jen na ní, kdy a zda vůbec bude provedení exekuce iniciovat.
Pro správní orgány možnost uvážení, zda bude exekuce nařízena či nikoli, zda bude
exekuce provedena či nikoli, neexistuje. Podle § 108 odst. 4 správního řádu může
správní orgán exekuci nařídit nejpozději do 5 let poté, kdy měla být uložená povinnost
dobrovolně splněna, a provádět ji nejpozději do 10 let poté, co měla být povinnost
splněna dobrovolně. V daném případě se jedná o lhůty prekluzivní, které není možné
žádným způsobem prodlužovat ani překračovat. Nepřistoupí-li správní orgán k
provedení exekuce, jde o nesprávný úřední postup sankcionovaný podle zvláštních
právních předpisů (zákon č. 82/1998 Sb., který upravuje odpovědnost za škodu
způsobenou při výkonu veřejné moci rozhodnutím nebo nesprávným úředním
postupem).
Způsoby provedení exekuce k vymožení splnění nepeněžité povinnosti jsou taxativně
uvedeny v § 112 správního řádu, řídí se povahou uložené povinnosti a lze jej provést
náhradním výkonem v zastupitelných plněních, (jestliže provedení prací nebo potřebný
výkon je možné provést ze strany exekučního úřadu, resp. prostřednictvím třetí osoby),
přímým vynucením v případě nezastupitelných plnění, zejména vyklizením, odebráním
movité věci a předvedením, neboukládáním donucovacích pokut.
Pokud se týká účastníků řízení, je neopomenutelným účastníkem řízení ve smyslu § 27
odst. 1 správního řádu vždy povinný, tedy ten, komu byla exekučním titulem uložena
povinnost peněžitého či nepeněžitého plnění. Oprávněný a další osoby, kterých se
exekuce dle okolností dotýká (např. manželka povinného, osoba pověřená provedením
výkonu) mohou být dalšími účastníky řízení, resp. osobami dotčenými ve smyslu § 27
odst. 2 správního řádu.
Uvedené režimy exekuce nepeněžitých plnění mají jak svoje výhody, tak svoje
nevýhody. Je-li správní orgán orgánem, který vydal rozhodnutí v prvním stupni nebo
který schválil smír (§105 odst. 1 písm. a) správního řádu), záleží na jeho uvážení, jaký
režim pro provedení výkonu správního exekučního titulu zvolí. Má na výběr exekuci
správní realizovanou prostřednictvím exekučního správního orgánu, nebo podá
exekuční návrh exekutorovi (§ 35 exekučního řádu) na provedení exekučního řízení.
V daném případě mu ustanovení § 105 odst. 2 správního řádu „možnost volby“
prokazatelně dává.
Pro úplnost je pak třeba uvést, že v souvislosti s exekucí na nepeněžitá plnění
nastávají též případy, že se správnímu orgánu, a může jím být např. stavební úřad,
který vydává rozhodnutí v prvním stupni, nepodaří v rámci vedeného správního řízení
vlastníka stavby, jejíž odstranění má být, resp. bylo nařízeno, vůbec zjistit. Jedná se
především o stavby, které nejsou zapisovány do katastru nemovitostí (stavby
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prodejních stánků, dočasné stavby zařízení staveniště atd.). Právě u těchto staveb
může pak účelově a opakovaně docházet k převodu vlastnického práva na další a
další subjekty, což však správní orgán bude dohledávat a zjišťovat jen s velkými
obtížemi, zvláště s přihlédnutím ke skutečnosti, že samostatná exekuce je vykonávána
proti vůli povinného. V daném případě pak správní orgán možnost uvážení ohledně
volby režimu výkonu exekučního správního titulu v podstatě nemá. Podle § 38 odst. 1
exekučního řádu musí exekuční návrh obsahovat mimo jiné též jméno a příjmení
účastníků, místo trvalého pobytu, obchodní firmu nebo název a sídlo právnické osoby a
další identifikační údaje. Účastníky exekučního řízení jsou oprávněný a povinný. Pokud
by ohledně povinného nebyly potřebné údaje známy, byl by návrh neurčitý a pokud by
nebyl po vyzvání exekutora v jím stanovené lhůtě doplněn, byl by odmítnut.
Poznámka:
5) Podle § 129 odst. 1 písm. d) stavebního zákona může stavební úřad nařídit
odstranění stavby, která nevyžaduje územní rozhodnutí, stavební povolení ani
ohlášení, ale je prováděna nebo byla provedena v rozporu s právními předpisy,
také vlastníkovi pozemku, na kterém byla provedena, není-li vlastník stavby
znám.
6) Při výkonu působnosti podle stavebního zákona využívá stavební úřad
referenční údaje ze základního registru obyvatel a údaje z informačního
systému evidence obyvatel a z informačního systému cizinců podle § 184
stavebního zákona.
7) Podle § 73 odst. 2 poslední věta správního řádu, jestliže je pro práva a
povinnosti účastníků určující právo k movité nebo nemovité věci, je pravomocné
rozhodnutí závazné i pro právní nástupce účastníků.
Obecně platí, že výkon správního exekučního titulu (exekucí) nepeněžitých plnění je
spojen s mnohými obtížemi a prodlevami. Provedení správní exekuce při nepeněžitých
plněních znamená fyzický kontakt exekučního správního orgánu s povinnou osobou,
čemuž mnohdy předchází nutnost jejího nalezení, tedy součinnost s orgány Policie
České republiky, čímž je nejen zatěžován správní orgán, ale zvyšují se průvodní
náklady, resp. náklady exekuce, které ze svého rozpočtu "zálohově" hradí právě
správní orgán. Hotové výdaje hradí ze svého rozpočtu exekuční správní orgán
zálohově (§ 116 odst. 3 správního řádu). Při exekuci prováděné náhradním výkonem
může povinnému usnesením uložit, aby mu potřebné náklady nebo zálohu na ně
v určené výši zaplatil předem v určené lhůtě) § 119 odst. 4 správního řádu).
Faktické provedení samotné exekuce je pak zabezpečováno zaměstnanci exekučního
správního orgánu – oprávněnými úředními osobami. Může nastat situace, že
oprávněné úřední osoby budou vyklízet stavbu prodejního stánku, jejíž odstranění bylo
nařízeno, budou spolu s Policií České republiky zajišťovat, aby osoby neoprávněně
užívající stavbu tuto opustily atd. Exekuční správní orgán může sice v rámci učiněné
objednávky objednat provedení těchto prací u třetí osoby, s tím, že bude postupováno
podle pokynů osoby pověřené zabezpečením provedení prací a výkonů spojených s
exekucí k vymožení nepeněžité povinnosti, avšak náklady exekučního řízení se tak
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budou jenom zvyšovat. Též společnost pověřená provedením správní exekuce musí
řešit mnohá úskalí související například s oprávněním vstoupit na pozemek třetích
osob při výkonu exekuce, souvisejících s ochranou svých zaměstnanců při samotném
provádění správní exekuce. Výkon správní exekuce se tak jeví jako velmi obtížný,
zdlouhavý a hlavně neefektivní.
Poznámka:
8) Součinnost Policie České republiky při provádění úkonů správního orgánu
upravuje § 135 správního řádu. Zákon č. 273/2008 Sb., o Policii České
republiky v § 21 upravuje poskytování ochrany a součinnosti policie při
provádění exekuce a výkonu rozhodnutí. Podle odstavce 2 poskytuje policie
exekutorovi (soudnímu exekutorovi) součinnost při exekuční činnosti a ochraně
při provádění exekuce.
9) Možnosti obecní policie při provádění exekuce exekučním správním orgánem
jsou omezené jak co do působnosti věcné tak místní; pro poskytování
součinnosti soudnímu exekutorovi nemá žádné zákonné zmocnění. Obecní, ve
městech a v hlavním městě Praze městská policie, je podle zákona o obcích
(zákona o hlavním městě Praze) orgánem obce, která si ji zřídila. Posláním
obecní policie jak vyplývá ze zákona č. 533/1991 Sb., o obecní policii, a jejím
hlavním úkolem je zabezpečení místních záležitostí veřejného pořádku
v působnosti obce, zejména formou preventivního působení a fyzické
přítomnosti strážníků na veřejných prostranstvích. Místní působnost obecní
policie je vymezena územím obce, která si ji jako svůj orgán zřídila, pouze na
základě uzavřené veřejnoprávní smlouvy může působit také na území jiné
obce. Je třeba mít na paměti, že území obce nelze ztotožňovat se správním
obvodem obce. Působností obecní policie se zabývá metodická pomůcka
zpracovaná odborem bezpečnostní politiky Ministerstva vnitra. Oprávnění
obecní policie (strážníka), která jsou založena přímo správním řádem plynou z
§ 19 odst. 1, podle kterého je-li k řízení příslušný orgán obce (která ji zřídila),
může písemnost doručit prostřednictvím obecní policie. Dále může obecní
policie podle 60 správního řádu v řízení před orgánem obce zajišťovat
předvedení, to i pro a podání vysvětlení podle § 137, může rovněž realizovat
exekuci předvedením podle § 127 správního řádu.

I. Správní exekuce realizovaná prostřednictvím správního orgánu - vymožení
splnění nepeněžité povinnosti provedením náhradního výkonu v případě
zastupitelných plnění
Přistoupí-li správní orgán k exekuci bude exekuční příkaz vydán
a) z moci úřední exekučního správního orgánu, který vede exekuci,
b) na žádost, a to na žádost osoby oprávněné z exekučního titulu, nebo

Ministerstvo pro místní rozvoj
květen 2014
6/16

c) na žádost nalézacího správního orgánu (dle § 107 odst. 2 správního řádu), který
vydal exekuční titul (exekuci provede obecní úřad obce s rozšířenou působností).

Nařízení exekuce z moci úřední - vydání exekučního příkazu
Vydání exekučního příkazu může, ale nemusí, předcházet výzva exekučního
správního orgánu k dobrovolnému splnění uložené povinnosti. Exekuční výzva je
vydávána usnesením s náležitostmi dle § 68 a 109 správního řádu. Správní orgán v ní
stanoví náhradní lhůtu pro splnění uložené povinnosti. Na uvážení správního orgánu
zůstává, nebude-li v konečném důsledku zasláním výzvy (jedná se o určitou formu
varování povinného) zmařen účel exekučního řízení, aniž by bylo dosaženo cíle,
tj. splnění uložené povinnosti. Zvláště v případech, kdy povinný, např. vlastník stavby,
jejíž odstranění bylo rozhodnutím stavebního úřadu nařízeno a byla mu již poskytnuta
dostatečně dlouhá lhůta ke splnění uložené povinnosti, od samého počátku splnění
uložené povinnosti odmítá.
Exekuce se nařizuje vydáním exekučního příkazu, jehož náležitosti jsou uvedeny v
§ 111 odst. 1 správního řádu, a to zejména uvedení konkrétního způsobu, jakým bude
exekuce provedena a uvedením práv a věcí, které mají být exekucí postiženy.
Exekuční příkaz je usnesením, které se oznamuje povinnému a dalším osobám, jimž z
exekučního titulu vyplývají povinnosti nebo práva. Nelze se proti němu odvolat.
Jako zvláštní forma opravného prostředku proti exekučnímu příkazu připuštěny
námitky. Platí, že jimi lze napadat pouze vady v rámci exekučního řízení nelze jimi
např. nahrazovat opravné prostředky v nalézacím řízení nebo se zpětně vracet k
přezkumu exekučního titulu, nelze je ztotožňovat s návrhy na odklad, přerušení či
zastavení exekuce). Podání námitek není vázáno na žádné lhůty, ale dle § 117 odst. 2
správního řádu námitky nelze podat, pokud usnesení bylo již vykonáno nebo jiný úkon
proveden. Správní řád omezuje podání námitek pouze do časového prostoru, kdy
mohou relevantně ovlivnit průběh exekuce. Námitka je podáním ve smyslu § 37
správního řádu a musí mít náležitosti podání. Námitky mají odkladný účinek pouze
v případech uvedených v § 117 odst. 3 písm. a) až e) správního řádu. O námitkách
rozhoduje sám exekuční správní orgán; proti rozhodnutí se nelze odvolat.

Postup exekučního správního orgánu před nařízením exekuce, při její realizaci a
po jejím skončení lze shrnout takto:
1. Exekučnímu správnímu orgánu je předložen exekuční titul opatřený doložkou o
právní moci rozhodnutí a jeho vykonatelnosti. Bylo-li například v rámci řízení o
odstranění stavby vydáno předběžné opatření ve smyslu § 61 správního řádu,
neboť existovala obava, že by bylo ohroženo provedení exekuce, je třeba
předložit i toto předběžné opatření. Nařizuje-li exekuční správní orgán, který
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2.

3.

4.

5.

rozhodnutí vydal, exekuci z moci úřední, opatřuje si potřebné podklady pro
vykonání exekuce sám (§ 50 správního řádu).
Exekuční správní orgán provede šetření na místě samém za účelem zjištění,
zda povinnost uložená exekučním titulem povinnému jím byla či nebyla ve
stanovené lhůtě splněna. Exekuční správní orgán zároveň ověří, zda má
povinný trvalý pobyt (sídlo) na místě uvedeném v exekučním titulu, zda je ve
výpisu z katastru i nadále uveden jako vlastník stavby, jejíž odstranění bylo
nařízeno, zda nejsou ve výpisu z katastru jiné záznamy mající vliv na provedení
exekuce atd.
Exekuční správní orgán „osloví – poptá“ společnosti s odpovídajícím
předmětem činnosti, zda by měly zájem o provedení prací pro objednatele ve
smyslu a za podmínek stanovených exekučním titulem ve stanoveném termínu.
Přitom postupuje podle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve
znění pozdějších předpisů; má-li jít o náhradní výkon odstranění stavby, jde o
veřejnou zakázku na stavební práce (§ 9 a příloha č. 3 k zákonu).
Jde-li o exekuci náhradním výkonem, uzavře exekuční správní orgán s
vybraným uchazečem smlouvu o provedení prací podle exekučního titulu
(smlouvu o dílo) a následně nařídí exekuci vydáním exekučního příkazu, který
musí vymezovat práce a výkony, které měl podle exekučního titulu provést
povinný a které nyní budou provedeny v rámci exekučního řízení. Exekuční
příkaz obsahuje
označení exekučního titulu, na jehož základě se vydává (uvede se
specifikace předmětného rozhodnutí - kým bylo vydáno a kdy, kdy nabylo
právní moci a kdy se stalo vykonatelné).
vymezení nepeněžité povinnosti, která má být splněna.
způsob, jakým bude exekuce k vymožení nepeněžité povinnosti provedena,
např. bude provedena náhradním výkonem spočívajícím v… (citace výroku
exekučního titulu), upozornění, že práce budou provedeny na náklady a
nebezpečí povinného s tím, že správní úřad neodpovídá za škodu na
věcech či právech, které povinnému provedenou exekucí vzniknou.
oprávněné úřední osoby, které se pověřují v souladu s ust. § 114 správního
řádu zabezpečováním prací a výkonů spojených s exekucí k vymožení
nepeněžité povinnosti náhradním výkonem (příjmení, jméno, identifikační
číslo průkazu); platí, že pověřená osoba se nesmí odchýlit od zadání
popsaného v exekučním příkazu, neboť se jedná o určitou formu realizace
veřejné moci.
osobu (vybraného dodavatele), která v souladu s § 119 správního řádu na
základě pověření provede v rámci exekuce práce k vymožení nepeněžitého
plnění náhradním výkonem; osoba pověřená provedením prací musí se
svým pověřením souhlasit.
Současně s vydáním exekučního příkazu
exekuční správní orgán v souladu s § 114 správního řádu vyhotoví
samostatnou listinu „Pověření", které má povahu veřejné listiny, jímž pověří
oprávněnou úřední osobu zabezpečováním prací a výkonů spojených s
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exekucí vykonatelného rozhodnutí (specifikace). Zároveň v listině uvede,
kdo dle jejích pokynů provede práce a výkon směřující k vymožení
nepeněžité povinnosti náhradním výkonem dle příslušného exekučního
příkazu (specifikace). Oprávněná úřední osoba se tímto pověřením v
průběhu exekuce prokazuje vůči třetím osobám, tímto pověřením zároveň
prokazuje, na základě kterého exekučního příkazu postupuje.
exekuční správní orgán v souladu s § 119 správního řádu vyhotoví
samostatnou listinu „Pověření", kterým provedením exekuce, tedy
provedením prací konaných v rámci exekuce k vymožení nepeněžité
povinnosti náhradním výkonem, pověří jinou osobu (dodavatele vybraného
postupem podle zákona o veřejných zakázkách.
exekuční správní orgán by měl také zvážit, především s ohledem na to, k
vymožení jaké nepeněžité povinnosti bylo formou náhradního výkonu
přistoupeno, zda je či není namístě, aby při provedení exekuce byla
zajištěna součinnost příslušníků Policie České republiky, za účelem
poskytnutí ochrany osobám exekučního správního orgánu pověřeným
zabezpečením prací a výkonů.
exekuční správní orgán by měl dále zvážit zda přizve k účasti na provedení
exekuce nestrannou osobu (institut přizvané osoby je upraven v ust. § 128
správního řádu). V některých případech, zvláště tehdy, když lze důvodně
očekávat následné spory týkající se způsobu provádění exekuce je její
přítomnost namístě. Nestranná osoba nesmí být v žádném vztahu k
účastníkům exekučního řízení vůči nímž má být úkon, u kterého má být
přítomna, prováděn, ani k exekučnímu správnímu orgánu.
6. Je vhodné, aby před samotnou exekucí exekuční správní orgán povinného bez
bližšího stanovení dne a určení času upozornil, že bude přistoupeno k
provedení exekuce, a to na náklady a nebezpečí povinného, a vyzval jej, aby si
věci, které se na místě nacházejí, (např. uvnitř prodejního stánku, jehož
odstranění bylo nařízeno) odnesl, když exekuční správní orgán nenese
odpovědnost za škody, které v rámci exekuce na odložených věcech vzniknou.
Žádné ustanovení správního řádu exekučnímu správnímu orgánu tuto
povinnost výslovně neukládá. Podle základních zásad činností správních
orgánů v části první správního řádu, správní orgán s dostatečným předstihem
uvědomí dotčené osoby o úkonu, který učiní, je-li to potřebné k hájení jejich
práv a neohrozí-li to účel úkonu Exekuční správní orgán, může rovněž předejít
vynaložení dalších finančních prostředků v souvislosti s uskladněním věcí
nacházejících se v odstraňované stavbě (prodejním stánku) či jejich následnou
likvidací.
7. Exekuční správní orgán přistoupí k samotné exekuci. Osoba pověřená
zabezpečením provedení exekuce, většinou v součinnosti s dalšími
zaměstnanci exekučního správního orgánu, na místě vyhotoví podrobný
protokol, důsledně provede fotodokumentaci věcí nacházejících se na místě
(vyhotoví přesný seznam věcí, zajistí jejich odvoz k uskladnění, je-li jejich
uskladnění možné a rozhodne o dalším postupu při provádění exekuce).
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Postup správního orgánu v případě, kdy není uskladnění věci možné správní
řád výslovně neupravuje (potraviny).
8. Dojde-li v souvislosti s provedením exekuce k přemístění stavebních materiálů,
nebo věcí mimo prostory nebo pozemky povinného a neprohlásí-li povinný při
provádění exekuce písemně, že tyto věci opouští, je exekuční správní orgán
povinen zajistit uskladnění těchto věcí a to po dobu 6 měsíců. Ze zákona má
exekuční správní orgán též povinnost informovat povinného o uskladnění
těchto věcí a možnosti si je převzít. Nevyzvedne-li si povinný věci ve stanovené
lhůtě připadají do vlastnictví státu, resp. vlastnictví toho územního
samosprávného celku, jehož orgán exekuci prováděl. V případě že povinný
prohlásí, že věci opustil, připadají vždy do vlastnictví státu. Náklady vzniklé v
souvislosti s uskladněním věcí nese povinný, náklady následné likvidace nese
též povinný.
9. Po skončení exekuce uhradí exekuční správní orgán fakturu předloženou
dodavatelem.
10. Následně vydá exekuční správní orgán rozhodnutí, kterým uloží povinnému
náklady exekuce uhradit.

Pokud se týká nákladů exekuce hotové výdaje si v průběhu exekuce hradí exekuční
správní orgán zálohově ze svého rozpočtu Může však usnesením uložit povinnému,
aby mu potřebné náklady nebo zálohu na ně v určité výši zaplatil předem v určené
lhůtě, která nesmí být kratší než 8 dnů ode dne nabytí právní moci usnesení
(§ 119 odst. 4 správního řádu). Po skončení exekuce, pak vydá exekuční správní
orgán rozhodnutí, kterým uloží povinnému náklady exekuce uhradit: paušální částku ve
výši 2. 000,- Kč a náhradu nákladů vzniklých při provádění exekuce. Exekuční náklady
vybírá a jejich exekuci provádí sám exekuční správní orgán, který jejich náhradu uložil,
a to jako běžnou exekuci peněžitého plnění podle daňového řádu. Není na uvážení
správního orgánu zda bude náhradu exekuce vymáhat, je to jeho povinností,
vyplývající jak ze správního řádu, ale především z povinností řádného hospodaření s
veřejným majetkem podle zákonů o majetku České republiky, o krajích i o obcích,
stejně jako z povinností pracovněprávních zaměstnanců ve veřejné správě. Exekuční
správní orgán je v rámci exekučního řízení povinen postupovat tak, aby cíle exekuce
dosáhl co nejrychleji a co nejúčelněji. Došlo-li by liknavostí exekučního správního
orgánu ke zmaření uspokojení oprávněného (v řízení na žádost) může se oprávněný
domáhat náhrady škody způsobené nesprávným úředním postupem. Právo na
náhradu eventuální způsobené škody dle zákona č. 82/1998 Sb. má v souvislosti s
vedením exekučního řízení též povinný, který není v daném případě povinen hradit
náklady exekuce a to tehdy, pokud se zjistí, že exekuce byla nařízena k vymožení
neexistující povinnosti nebo vůči neexistujícímu povinnému, nebo provedení exekuce
je nepřípustné, protože ještě před jejím nařízením existoval důvod, pro který exekuci
nebylo možno provést.
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Postup exekučního správního orgánu před nařízením exekuce, při její realizaci a
po jejím skončení, není-li vlastník, např. prodejního stánku po celou dobu řízení
vedeného správním orgánem a následně exekučním správním orgánem znám,
lze shrnout takto:
1.

Exekučnímu správnímu orgánu je předložen exekuční titul opatřený doložkou o
právní moci rozhodnutí a jeho vykonatelnosti. Vlastníka stavby (prodejního
stánku) se nepodařilo v průběhu řízení o odstranění stavby zjistit, v rámci
vedeného řízení mu byl proto v souladu s ust. § 32 odst. 2 správního řádu
ustanoven opatrovník. Povinnost odstranit předmětnou stavbu pak byla uložena
osobě, která nebyla známa, tedy; neznámému vlastníkovi v řízení
zastoupenému opatrovníkem.
2. Exekuční správní orgán provede šetření na místě samém, v tomto případě za
účelem zjištění, zda se stavba i nadále na místě nachází. Exekuční správní
orgán ověří s použitím právních prostředků, které má k dispozici, že vlastník
stavby je nadále osobou neznámou nebo, že stavba nemá nového vlastníka.
3. Exekuční správní orgán, který je v daném případě také nalézacím správním
orgánem by měl přistoupit k vydání exekučního příkazu z moci úřední. Při
provádění exekuce má podle § 118 odst. 2 správního řádu povinný postavení
účastníka řízení podle § 27 odst. 1 správního řádu. Usnesení, kterým je vydán
exekuční příkaz mu proto musí být doručeno. Zároveň je nezbytné povinnému
jako osobě neznámí ustanovit opatrovníka (§ 32 odst. 2 písm. d) správního
řádu).
Otázkou doručování písemností v takových případech se věnuje závěr č. 78 ze
zasedání poradního sboru ministra vnitra ke správnímu řádu ze dne 22. 6.
2009. Bude-li v řízení ustanoven osobě, která není známa opatrovník, bude
správní orgán doručovat ve smyslu § 34 odst. 2 správního řádu opatrovníkovi.
Vzhledem k samostatné povaze § 25 odst. 1 správního řádu bude nutné
doručovat písemnosti i účastníkovi veřejnou vyhláškou. Ovšem s ohledem na
dikci ustanovení § 34 odst. 2 správního řádu nebude mít doručení veřejnou
vyhláškou účinky pro běh lhůt – bude mít pouze pořádkový charakter. Výjimkou
z uvedeného pravidla bude doručení oznámení o zahájení řízení (exekučního
příkazu) a oznámení usnesení o ustanovení opatrovníka, kde přímo ze zákona
vyplývá, že tyto písemnosti je nutné doručit účastníkovi řízení (v okamžiku
učinění těchto úkonů ještě není zastoupen). Tyto písemnosti budou doručovány
veřejnou vyhláškou s účinky oznámení účastníkovi.
4. Je na uvážení exekučního správního orgánu, zda i v tomto případě, před tím,
než přistoupí k provedení exekuce, povinného upozorní, i když bez bližšího
určení dne a času, že bude přistoupeno k provedení exekuce, a to na jeho
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náklady a nebezpečí. Od povinného - osoby neznámé - kterému by se pro
pořádek mělo doručit upozornění veřejnou vyhláškou, nelze zřejmě žádnou
aktivitu očekávat a opatrovník sám nemá povinnost zabezpečovat vyklizení
věcí, které případně ve stavbě uskladnily třetí osoby. Nemá povinnost, aby o
tom jednal s případnými neoprávněnými uživateli, jejichž totožnost, jména
příjmení adresy pro doručování ve většině případů nezná on sám ani exekuční
správní orgán.
5. I v tomto případě, dojde-li v souvislosti s provedením exekuce k přemístění
stavebních materiálů, nebo věcí mimo prostory nebo pozemky povinného, je
exekuční správní orgán povinen zajistit uskladnění těchto věcí a to po dobu 6
měsíců. Ze zákona má exekuční správní orgán též povinnost informovat
povinného o uskladnění věcí a upozornit ho na možnost, že si může tyto věci
převzít. Protože je povinný zastoupen opatrovníkem, měl by informaci oznámit
opatrovníkovi; povinnému zároveň oznámí veřejnou vyhláškou. Nevyzvedne-li
si povinný věci ve stanovené lhůtě, připadají do vlastnictví státu, resp.
vlastnictví toho územního samosprávného celku, jehož orgán exekuci prováděl.
Dle příslušných zákonných ustanovení nese náklady vzniklé v souvislosti s
uskladněním věcí povinný, náklady následné likvidace nese též povinný. Lze
však říci, že v tomto případě nese veškeré náklady na provedení exekuce
zálohově ze svého rozpočtu exekuční správní orgán, který však musí konat jen
v souladu s příslušnými ustanoveními zákona (extenzivní výklad či použití
analogie nad rámec doslovného znění zákona je zakázáno), čímž dochází k
navýšení nákladů exekuce, které následně povinný nikdy exekučnímu
správnímu orgánu neuhradí.
6. Po skončení exekuce uhradí exekuční správní orgán fakturu předloženou
dodavatelem.
7. Následně vydá exekuční správní orgán rozhodnutí, kterým uloží povinnému
náklady exekuce uhradit; povinnému doručuje veřejnou vyhláškou.

II. Exekuce prováděná soudním exekutorem
Dne 1.9.2001 nabyl účinnosti zákon č. 120/2001 Sb., o soudních exekutorech a
exekuční činnosti (exekuční řád) a o změně dalších zákonů, (dále jen "exekuční řád"),
kterým se řídí soudní exekutoři při své činnosti. Zákon byl několikrát novelizován,
významné změny byly provedeny zákonem č. 396/2012 Sb., který nabyl účinnosti
1.1.2013 a zákonem č. 303/2013, kterým se mění některé zákony v souvislosti s
přijetím rekodifikace soukromého práva, který nabyl účinnosti 1.1.2014.
Podle § 1 exekučního řádu je soudní exekutor fyzická osoba splňující předpoklady
podle tohoto zákona, kterou stát pověřil exekutorským úřadem, která v rámci pověření
exekutorským úřadem provádí nucený výkon exekučních titulů – exekuční činnost - a
další činnosti podle tohoto zákona. Exekuční a další činnosti vykonává exekutor za
úplatu a je při výkonu těchto činností povinen používat označení “soudní exekutor” (§ 3
a 4 exekučního řádu). Za podmínek a v rozsahu stanoveném exekučním řádem,
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mohou na základě písemného pověření uděleného exekutorem vykonávat exekuční
činnost také zaměstnanci exekutora. Exekutor řídí činnost exekutorského úřadu, který
jeho jménem plní všechny úkoly potřebné k řádnému výkonu exekuční činnosti.
Nestanoví-li tento zákon jinak, použijí se pro exekuční řízení přiměřeně ustanovení
občanského soudního řádu a exekutor je oprávněn vykonat všechny úkony, které
občanský soudní řád a další právní předpisy jinak svěřují při provedení výkonu
rozhodnutí soudu, soudci, vykonavateli nebo jinému zaměstnanci soudu.(§ 52
exekučního řádu). Exekuci vede podle § 28 ten exekutor, kterého v exekučním návrhu
označí oprávněný a který je zapsán v rejstříku zahájených exekucí. Úkony exekutora
se považují za úkony exekučního soudu. Věcná a místní příslušnost exekučního soudu
je upravena v § 45 exekučního řádu.
Základní podmínkou pro provedení exekuce soudním exekutorem je existence
exekučního titulu. Exekuční tituly jsou vymezeny v § 40 odst. 1 exekučního řádu. Dle §
40 odst. 1 písm. e) a f) je exekučním titulem též vykonatelné rozhodnutí orgánu veřejné
moci, včetně platebních výměrů, výkazů nedoplatků ve věcech daní a jiných
rozhodnutí, jakož i vykonatelný smír. Exekuci lze vést jen na návrh oprávněného, nebo
na návrh toho , kdo prokáže že na něho přešlo nebo bylo převedeno právo
z rozhodnutí podle § 36 odst. 3 a 5 exekučního řádu. Správní orgán, který podá návrh
na provedení exekuce rozhodnutí, které vydal (§ 105 správního řádu) je v postavení
oprávněného a vedle povinného také účastníkem exekučního řízení. Návrh na exekuci
může správní orgán podat jen tehdy, nesplní-li povinný dobrovolně povinnost uloženou
exekučním titulem ve stanovené lhůtě. Soud nařizuje a provádí výkon rozhodnutí s
výjimkou titulu, který se vykonává ve správním nebo daňovém řízení. Je-li k soudu
podán návrh na výkon titulu, který se vykonává ve správním nebo daňovém řízení,
soud návrh odmítne (§ 251 občanského soudního řádu).
Exekuční řízení se zahajuje na návrh, je zahájeno dnem, kdy návrh na nařízení
exekuce došel exekutorovi. Příslušnost exekutora není zákonem určena, oprávněný si
tedy může vybrat jakéhokoli exekutora bez ohledu na bydliště své nebo povinného.
Obsahové náležitosti exekučního návrhu a dokumenty, které musí být k němu
připojeny stanoví § 38 exekučního řádu. Exekutor, kterému byl návrh doručen, vyzve
nejpozději do 15 dnů oprávněného k odstranění nedostatků návrhu, určí mu k tomu
lhůtu a zároveň jej poučí o tom, jak je třeba opravu nebo doplnění provést. Poučí jej
také o tom, že návrh bude usnesením odmítnut, pokud ve stanovené lhůtě nebude
exekuční návrh řádně opraven, doplněn nebo nebude-li přiložen exekuční titul, popř.
osvědčení o jeho vykonatelnosti. Exekutor exekuční návrh usnesením zamítne
nejpozději ve lhůtě podle § 44 odst. 1 exekučního řádu, jestliže nejsou splněny
všechny zákonem stanovené předpoklady pro vedení exekuce a exekuční návrh nebyl
odmítnut (§ 39 exekučního řádu).
Exekutor, kterému došel exekuční návrh, požádá exekuční soud nejpozději do 15 dnů
ode dne doručení návrhu o pověření a nařízení exekuce – zákon dále používá
legislativní zkratku „pověření“. Uvedená lhůta běží až ode dne, kdy byly na výzvu
exekutora odstraněny nedostatky návrhu nebo doplněny požadované dokumenty.
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Soud vydá pověření do 15 dnů, pokud jsou splněny všechny zákonné předpoklady (§
43a exekučního řádu).

Pověření obsahuje: označení exekučního soudu, označení exekutora, označení
exekučního titulu a orgánu, který ho vydal, nebo osoby, která jej vyhotovila, označení
oprávněného a povinného, podpis a datum. Pověření není soudním rozhodnutím a
nedoručuje se účastníkům řízení. Jestliže nejsou splněny všechny zákonem stanovené
předpoklady pro vedení exekuce, soud udělí exekutorovi pokyn, aby exekuční návrh
odmítl nebo zamítl nebo aby exekuční řízení zastavil. Tímto pokynem je exekutor
vázán.
Exekutor nejpozději do 15 dnů od doručení pověření zašle oprávněnému vyrozumění o
zahájení exekuce (správnímu orgánu, který podal exekuční návrh); povinnému zašle
vyrozumění nejpozději s prvním exekučním příkazem. Exekuční příkaz má účinky
nařízení výkonu rozhodnutí podle občanského soudního řádu a není proti němu
přípustný opravný prostředek (§ 47 odst. 1 a 4 exekučního řádu). Ustanovení § 44
odst. 1 exekučního řádu stanoví, další subjekty, kterým se vyrozumění zasílá.
Způsobem a za podmínek upravených v § 44b exekučního řádu může z iniciativy
oprávněného dojít ke změně exekutora, který vede exekuci. Nerozhodl-li exekutor
podle § 44 odst. 4 jinak, pak po doručení usnesení povinný nesmí nakládat se svým
majetkem včetně nemovitostí a majetku patřícího do společného jmění manželů, vyjma
běžné obchodní a provozní činnosti, uspokojování základních životních potřeb svých a
osob ke kterým má vyživovací povinnost a udržování a správy majetku
(§ 44a exekučního řádu).
Podle § 46 exekučního řádu exekutor postupuje v exekuci rychle a účelně; při tom dbá
ochrany práv účastníků řízení i třetích osob dotčených jeho postupem. Exekutor činí i
bez návrhu úkony směřující k provedení exekuce. Exekutor zašle povinnému společně
s vyrozuměním výzvu ke splnění vymáhané povinnosti, v níž vyčíslí vymáhaný nárok a
zálohu na snížené náklady exekuce a náklady oprávněného. Zároveň povinného
poučí, že splní-li ve lhůtě 30 dnů od doručení této výzvy vymáhaný nárok a uhradí
zálohu, vydá exekutor neprodleně příkaz k úhradě nákladů exekuce. Exekutor vede
exekuci až do vymožení pohledávky a jejího příslušenství nebo vynucení jiné
vymáhané povinnosti, nákladů exekuce a nákladů oprávněného; tím bude exekuce
provedena. Úkony a rozhodnutí exekutora a exekučního soudu jsou evidovány v
exekučním spise, který vede exekutor v listinné nebo v elektronické podobě. Zákon
upravuje zánik oprávnění k vedení exekuce, odklad a zastavení exekuce. Upravuje
postup exekutora při rozhodování a způsob doručování písemností v exekučním řízení.
Účastníkům řízení dává právo podat proti rozhodnutí exekutora odvolání není-li
stanoveno jinak.
Exekuci lze provést jen způsobem uvedeným v exekučním řádu. U nepeněžitých
plnění připadá jako jeden ze způsobů exekuce provedení prací a výkonů (§ 59 odst. 2
písm. d) exekučního řádu). Podle § 72 exekučního řádu, byl-li vydán exekuční příkaz
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k provedení prací a výkonů, které může vykonat někdo jiný než povinný (tedy například
odstranění stavby), postará se exekutor o to, aby práce, o které jde, provedl pro
oprávněného někdo jiný, nedohodl-li se s oprávněným jinak.
Náklady exekuce hradí exekutorovi i oprávněnému povinný, určuje je soudní exekutor
v příkazu k úhradě nákladů exekuce. Účastník může podat u exekutora proti příkazu
námitky do 8 dnů od doručení. Pokud exekutor námitkám nevyhoví postoupí je bez
zbytečného odkladu exekučnímu soudu, který o námitkách rozhodne do 15 dnů. Dle
ustanovení § 90 odst. 2 exekučního řádu exekutor a oprávněný mohou uzavřít
písemnou smlouvu o vedení exekuce, v níž mohou sjednat smluvní odměnu za vedení
exekuce. Smluvní odměna není nákladem exekuce. Tím není dotčeno právo exekutora
na odměnu, náhradu hotových výdajů, náhradu za doručení písemností a náhradu za
ztrátu času.

Postup exekučního správního orgánu v případě, že se rozhodne pro exekuční
řízení provedené exekutorem lze shrnout takto:
1. Není podmínkou, ale doporučuje se uzavření rámcové smlouvy o provádění
exekucí, popřípadě další činnosti mezi oprávněným a soudním exekutorem,
jejímž předmětem je úprava práv a povinností oprávněného a exekutora při
nuceném výkonu exekučních titulů a další činnosti exekutora, stanovení
exekučních titulů, náklady exekuce v obecné poloze, doba trvání smlouvy a
další. Před výběrem exekutora, se kterým má být uzavřena rámcová smlouva je
třeba vzít v úvahu také zákon o veřejných zakázkách.
2. Základním předpokladem provedení exekuce je existence exekučního titulu
opatřeného doložkou o právní moci rozhodnutí a doložkou o jeho
vykonatelnosti.
3. Uzavření konkrétní smlouvy o provedení exekuce (ke každému jednotlivému
případu) mezi oprávněným a soudním exekutorem, jejímž předmětem je jednak
úprava práv a povinností oprávněného a exekutora při nuceném výkonu
konkrétního exekučního titulu, a dále zejména ujednání o poskytnutí zálohy na
náklady exekuce, ujednání o smluvní odměně, bude-li mezi smluvními stranami
sjednána, (není součástí nákladů exekuce), ujednání o nakládání s výtěžkem
exekuce, jakož i ujednání o nákladech exekuce Exekutor má právo požadovat
od oprávněného přiměřenou zálohu na náklady exekuce. Spotřebovaná část
zálohy se oprávněnému nevrací a stává se nákladem oprávněného. Ujednání o
stanovení výše zálohy, je vhodné uvést do smlouvy o provedení exekuce.
Pokud se týká výše smluvní odměny je vhodné ji odvodit od obsahu povinnosti
uvedené v exekučním titulu, která nebyla povinným dobrovolně splněna a k
jejímuž nucenému splnění bude nyní přistoupeno.
4. Správní orgán (oprávněný) zašle exekutorovi návrh na nařízení exekuce.
Náležitosti návrhu jsou stanoveny v § 38 exekučního řádu a musí k němu být
připojeny originály nebo úředně ověřené kopie exekučního titulu opatřeného
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potvrzením o jeho vykonatelnosti nebo stejnopis notářského zápisu se svolením
k vykonatelnosti ledaže exekuční titul vydal exekuční soud.
5. Samotná exekuce probíhá v režimu exekutora, oprávněný poskytuje
exekutorovi potřebnou součinnost, podle exekučního řádu a uzavřené smlouvy.
K dotazu exekutora se například oprávněný může vyjadřovat k tomu, zda
povinnost uložená exekučním titulem již povinným byla splněna zcela nebo
pouze zčásti, a to zvláště v případech, kdy je třeba věc posoudit odborně, zda
oprávněný i nadále trvá na splnění uložené povinnosti.
Je j typické, že povinný, který pocítí dopady nařízené exekuce (blokace finančních
prostředků na účtech, omezení dispozice s majetkem, zápisy v katastru nemovitostí)
začíná vyvíjet "činnost", směřující k vyřešení celé záležitosti. Ve věci se obrací komunikuje se soudním exekutorem, neboť provedením exekuce je pověřen právě
soudní exekutor. Soudní exekutor postupuje v souladu se zákonem a dle pokynů
oprávněného. Oprávněný se tak vyhne fyzickému kontaktu s povinným, není vystaven
mnohdy nevybíravému slovnímu napadání povinným, a především pak není zatěžován
ani rozsáhlou administrativou, jako například při exekuci správní prováděné
prostřednictvím exekučního správního orgánu. I v této fázi exekučního řízení může
povinný přistoupit ke splnění uložené povinnosti, avšak na jednání, resp. konání
povinného nelze po vydání exekučního příkazu, který má účinky nařízení výkonu
rozhodnutí podle občanského soudního řádu, nahlížet jako na dobrovolné. Tvrzení
povinného, že došlo k dobrovolnému splnění uložené povinnosti, neboť splnil uloženou
povinnost sám a na své náklady tak neobstojí.
Provedení exekuce soudním exekutorem zatěžuje správní orgán minimálně, a to
zvláště při porovnání s exekucí správní, prováděnou exekučním správním orgánem.
Exekutor postupuje při provádění exekuce rychle, účelně a efektivně, neboť exekuční
správní řád mu tuto možnost dává. Povinný velmi brzo pocítí důsledky nesplnění
povinnosti uložené mu vykonatelným rozhodnutím správního orgánu, což ve většině
případů vede, a to nejen z důvodu omezení dispozice s majetkem povinného či
blokace finančních prostředků na jeho účtech, ale též z obavy ze zvyšování nákladů
exekuce, které bude povinný v konečném důsledku nucen jak oprávněnému, tak
exekutorovi hradit, ke splnění exekučním titulem uložené povinnosti.

Ministerstvo pro místní rozvoj
květen 2014
16/16

ÚDRŽBA A VÝMĚNA VÝTAHŮ
podle zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon),
ve znění pozdějších předpisů

1

Česká technická norma definuje výtah jako stálé zdvihací zařízení s přerušovaným
provozem, určené pro dopravu osob a (nebo) nákladů, jehož klec se pohybuje po pevných vodítkách
v šachtě výtahu, která má ve stanicích dveře se zajišťovacím zařízením (výjimku tvoří oběžný výtah
a výsypný výtah).
Výtahy s motorickým pohonem o nosnosti nad 100 kg a s výškou zdvihu nad 2 m, které jsou
2
trvalou součástí staveb, jsou podle § 2 vyhlášky č. 19/1979 Sb. vyhrazeným technickým
(zdvihacím) zařízením, tj. zařízením se zvýšenou mírou ohrožení zdraví a bezpečnosti osob
3
a majetku, které podléhá dozoru podle zákona č. 174/1968 Sb.
4

Právním předpisem, který v souladu s právem Evropských společenství stanoví technické
požadavky na výtahy, které trvale obsluhují různé výškové úrovně budov a staveb, a na bezpečnostní
5
komponenty, které jsou určeny pro použití u těchto výtahů, je nařízení vlády č. 27/2003 Sb. Podle
§ 2 tohoto nařízení mohou být do provozu uvedeny výtahy za podmínky, že nezpůsobí ohrožení
zdraví a bezpečnosti osob nebo majetku, za předpokladu, že jsou správně namontovány, udržovány
a užívány v souladu s předpokládaným účelem. Technické požadavky týkající se ochrany zdraví
a bezpečnosti, které musí výtahy splňovat, jsou uvedeny v příloze č. 1 k nařízení vlády č. 27/2003 Sb.
6

Základním předpokladem bezpečného provozu výtahu je jeho údržba . Z hlediska
povolovacích procesů stavební zákon stanoví, že:
udržovací práce

nevyžadují územní rozhodnutí ani územní souhlas (§ 79 odst. 6 stavebního zákona),

nevyžadují ohlášení ani stavební povolení, pokud jejich provedení nemůže negativně ovlivnit
7
8
zdraví osob, požární bezpečnost , stabilitu, vzhled stavby , životní prostředí nebo bezpečnost
při užívání a nejde o udržovací práce na stavbě, která je kulturní památkou [§ 103 odst. 1
písm. c) stavebního zákona],

vyžadují ohlášení, pokud nejsou splněny podmínky v § 103 odst. 1 písm. c) stavebního
zákona [§ 104 odst. 1 písm. j) stavebního zákona],

nevyžadují kolaudaci (oznámení záměru o zahájení užívání stavby stavebnímu úřadu
ani kolaudační souhlas).
Údržba výtahu ve většině případů nebude podléhat posuzování stavebního úřadu s jedinou
výjimkou – pokud by nebyla splněna byť jedna jediná podmínka v § 103 odst. 1 písm. c) stavebního
zákona, tj. provedení udržovacích prací by mohlo negativně ovlivnit zdraví osob, požární bezpečnost,
stabilitu, vzhled stavby, životní prostředí nebo bezpečnost při užívání nebo pokud by byly udržovací
práce prováděny na stavbě, která je kulturní památkou (výtah je součástí stavby, která je kulturní
památkou). V takovém případě vyžadují udržovací práce ohlášení.
1
2

3
4

5
6

7

8

ČSN 27 4000 - Elektrické výtahy - Názvosloví
Vyhláška č. 19/1979 Sb., kterou se určují vyhrazená zdvihací zařízení a stanoví některé podmínky k zajištění jejich
bezpečnosti, ve znění pozdějších předpisů.
Zákon č. 174/1968 Sb., o státním odborném dozoru nad bezpečností práce, ve znění pozdějších předpisů.
Směrnice Evropského parlamentu a Rady 95/16/ES z 29. června 1995 o sbližování právních předpisů členských států
týkajících se výtahů.
Nařízení vlády č. 27/2003 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na výtahy, ve znění pozdějších předpisů.
§ 3 odst. 4 stavebního zákona: „Údržbou stavby se rozumějí práce, jimiž se zabezpečuje její dobrý stavební stav tak, aby
nedocházelo ke znehodnocení stavby a co nejvíce se prodloužila její uživatelnost.“
Za negativní ovlivnění požární bezpečnosti stavby, lze považovat především situace, při nichž dochází ke zvýšení
požárního rizika, např. zvětší se plocha požárního úseku, zhorší se podmínky evakuace osob a zásahu jednotek požární
ochrany, zhorší se vlastnosti stavebních konstrukcí či hmot z hlediska požární ochrany (např. požární odolnost, hořlavost,
reakce na oheň a šíření plamene po povrchu) nebo se vytvoří prostupy v požárně dělících konstrukcích.
Pojem vzhled stavby není definován ve stavebním zákoně ani v jeho prováděcích právních předpisech. Nicméně je to
pojem, který je v předpisech stavebního práva obsažen již téměř 40 let. V případě budov je vzhled stavby dán objektivně
zjistitelnými vnějšími charakteristikami, kterými jsou zejména tvar a rozměry stavby (obvodových stavebních konstrukcí),
tvar a rozměry stavebních otvorů v obvodových stavebních konstrukcích, tvar a rozměry předsazených částí stavby.
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K zajištění bezpečného provozu výtahu však musí být mnohdy přistoupeno k podstatným
změnám výtahu nebo jeho náhradě novým výtahem. Minimální technické a bezpečnostní požadavky
na výtahy při provádění podstatných změn provozovaných výtahů určených k dopravě osob nebo
9
osob a nákladů upravuje ČSN 27 4011 . Vzhledem k tomu, že výtah je technickým zařízením stavby
(je její součástí), považuje se z hlediska stavebního zákona provádění podstatné změny výtahu nebo
10
jeho náhrady výtahem novým za stavební úpravu (změnu dokončené stavby).
Z hlediska povolovacích procesů stavební zákon stanoví, že:
stavební úpravy

nevyžadují územní rozhodnutí ani územní souhlas (§ 79 odst. 6 stavebního zákona),

nevyžadují ohlášení ani stavební povolení, pokud se jimi nezasahuje do nosných konstrukcí
stavby, nemění se vzhled stavby ani způsob užívání stavby, nevyžadují posouzení vlivů
na životní prostředí a jejich provedení nemůže negativně ovlivnit požární bezpečnost stavby
a nejde o stavební úpravy stavby, která je kulturní památkou [§ 103 odst. 1 písm. d)
stavebního zákona],

vyžadují ohlášení, pokud jsou prováděny za účelem změny v užívání části stavby, nezasahuje
se do nosných konstrukcí stavby, nemění se vzhled stavby a stavební úpravy nevyžadují
posouzení vlivů na životní prostředí [§ 104 odst. 1 písm. k) stavebního zákona],

vyžadují stavební povolení, pokud nejsou splněny podmínky § 103 odst. 1 písm. d) ani § 104
odst. 1 písm. k) stavebního zákona; stavební povolení může být nahrazeno veřejnoprávní
smlouvou (§ 116 stavebního zákona) nebo oznámením stavebního záměru s certifikátem
autorizovaného inspektora (§ 117 stavebního zákona),

vyžadují kolaudaci (oznámení záměru o zahájení užívání stavby stavebnímu úřadu nebo
kolaudační souhlas), pokud vyžadovaly stavební povolení nebo ohlášení stavebnímu úřadu
podle § 104 odst. 1 písm. a) až d) a k).
Při povolování provádění stavebních úprav výtahu připadají v úvahu pouze dvě možnosti.
V prvním případě nebudou stavební úpravy výtahu podléhat posuzování stavebního úřadu, pokud
budou splněny všechny podmínky uvedené v § 103 odst. 1 písm. d) stavebního zákona, tj. jejich
provedení nevyžaduje ohlášení ani stavební povolení. Takové stavební úpravy nevyžadují ani
kolaudaci. Nicméně i v tomto případě je stavebník povinen dbát na řádnou přípravu a provádění
stavebních úprav a zajistit provedení a vyhodnocení zkoušek a měření předepsaných zvláštními
právními předpisy (§ 152 odst. 1 stavebního zákona), např. požadavky na požární ochranu,
hygienické požadavky (hygienické limity pro hluk a vibrace).
V druhém případě, tj. tehdy, kdy nebude splněna byť jen jedna podmínka uvedená v § 103
odst. 1 písm. d) stavebního zákona, vyžadují stavební úpravy vydání stavebního povolení, které může
být nahrazeno veřejnoprávní smlouvou nebo oznámením stavebního záměru s certifikátem
autorizovaného inspektora. Takové stavební úpravy se kolaudují, tj. lze je užívat na základě oznámení
stavebnímu úřadu (§ 120 stavebního zákona) nebo kolaudačního souhlasu (§ 122 stavebního zákona;
kolaudační souhlas vyžaduje stavba, jejíž vlastnosti nemohou budoucí uživatelé ovlivnit - § 122 odst. 1
stavebního zákona).
Ustanovení § 104 odst. 1 písm. k) stavebního zákona v tomto případě použít nelze, protože
se nejedná o stavební úpravy pro změny v užívání části stavby (stavebními úpravami souvisejícími
se změnou výtahu se nemění užívání stavby ani její části). Ke změně v užívání může dojít
např. při rozšiřování výtahové šachy nebo strojovny anebo provedením strojovny v jiné místnosti.
V takových případech však nebude splněna podmínka o tom, že se stavebními úpravami nesmí
zasahovat do nosných konstrukcí stavby, a proto nemůže být § 104 odst. 1 písm. k) stavebního
zákona aplikován.

9
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ČSN 27 4011 – Bezpečnostní předpisy pro konstrukci a montáž výtahů – Podstatné změny výtahů.
§ 2 odst. 5 písm. c) stavebního zákona: „Změnou dokončené stavby je stavební úprava, při které se zachovává vnější
půdorysné i výškové ohraničení stavby; za stavební úpravu se považuje též zateplení pláště stavby.“
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Příklady podstatných změn výtahů vyžadujících stavební povolení,
které může být nahrazeno veřejnoprávní smlouvou nebo oznámením stavebního záměru
s certifikátem autorizovaného inspektora

PODSTATNÉ ZMĚNY VÝTAHŮ (členění a označení změn podle ČSN 27 4011)
4.1
písm. a)

4.1
písm. c)

4.1
písm. d)
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Změny na zařízení výtahu, při nichž dojde ke změně technických parametrů


Zvětšení zdvihu výtahu nebo počtu stanic spojené se stavební úpravou šachty
zasahující do nosné konstrukce nebo vzhledu stavby



Zvýšení nosnosti výtahu spojené se zvýšením zatížení nosné konstrukce stavby

Změny částí výtahu


Změna šachetních dveří výtahu, pokud je spojena se zvětšením stavebního otvoru
v případech, kdy čelní stěna šachty výtahu, kde jsou ukotveny, je nosnou částí
stavby



Výměna hydraulického válce výtahu, pokud nová konstrukce pro umístění
hydraulického válce vyžaduje zásah do nosné konstrukce stavby



Výměna druhu nebo typu vodítek výtahu, pokud při výměně dojde ke změně
způsobu uchycení na zavěšení vodítek

Úpravy stavební části výtahu nebo výtahových prostor


Úprava rozměrů strojovny výtahu nebo její posunutí v případě možného zásahu
do nosných konstrukcí stavby nebo vzhledu stavby



Změna stávajících otvorů v podlaze strojovny výtahu v závislosti na změně
dispozice šachty v případě, je-li podlaha strojovny výtahu nosná



Úprava rozměrů prostoru pro kladky výtahu nebo jeho posunutí v případě možného
zásahu do nosných konstrukcí stavby nebo vzhledu stavby



Prodloužení zděné šachty výtahu v případě zvětšení zdvihu výtahu nebo v případě
změn rozměrů šachty – zásah do nosné konstrukce šachty



Zvětšení prohlubně šachty výtahu v případě zasahuje-li se do nosných konstrukcí
stavby



Změna původního ohrazení šachty výtahu na kovovou samonosnou šachtu výtahu



Změna materiálu opláštění kovové samonosné šachty výtahu spojená se zvýšením
hmotnosti konstrukce šachty výtahu



Změna materiálu výplně stávajícího ohrazení šachty výtahu spojená se zvýšením
hmotnosti konstrukce šachty výtahu



Doplnění chybějícího ohrazení šachty výtahu spojené se zvýšením hmotnosti
konstrukce šachty výtahu

3. Důležitá připomenutí
-

bezbariérové řešení staveb
spolupráce s HZS
doručování
průtahy řízení – přerušení
vedení správního spisu
předkládání správního spisu

72

Připomenutí používání „bezbariérové“
vyhlášky
Povinností stavebních úřadů je v řízení podle
stavebního zákona důsledně postupovat dle
vyhl.č. 398/2009 Sb., o obecných technických
požadavcích
zabezpečujících
bezbariérové
užívání staveb (OTP z BUS). Tato povinnost se
týká staveb občanského vybavení v částech
určených pro veřejnost, společných prostor a
domovního vybavení u bytového domu a pro
výkon práce celkově 25 a více osob, pokud provoz
v těchto stavbách umožňuje zaměstnávat osoby
se zdravotním postižením nebo stavby pro výkon
práce osob s těžkým postižením. Ustanovení této
vyhlášky se uplatní též u změn dokončených
staveb a změn v užívání staveb, pokud to závažné
územně nebo stavebně technické důvody
nevylučují.
Povolení
stavby
či
vydání
kolaudačního souhlasu v rozporu s vyhláškou
(OTP z BUS) je nezákonností, která s sebou nese
následné
zrušení
napadeného
správního
rozhodnutí či souhlasu a to i za použití
mimořádných opravných prostředků.

Připomínka k přerušení řízení – lhůty
Nemá-li žádost předepsané náležitosti a nelze-li je
odstranit na místě, vyzve žadatele k jejich
odstranění, poskytne mu k tomu přiměřenou lhůtu
a poučí jej o následcích neodstranění nedostatků
v této lhůtě; současně může řízení přerušit.
Přiměřenou lhůtou je doba úměrná náročnosti
odstranění nedostatku žádosti a zajištění jejího
doplnění. Stavební úřad určí tuto dobu vždy
v konkrétním na základě svých odborných znalostí
a zkušeností. Totéž obdobně platí i pro stanovení
lhůty k doplnění podání účastníků řízení např.
v případě uplatnění občanskoprávní námitky,
kterou není oprávněn rozhodnout stavební úřad
sám či v případě zpochybnění předložených
podkladů a navržení oponentních pokladů. Doba
k doplnění žádosti či podání, kdy účastník není
schopen odstranit nedostatek sám a potřebuje
k tomu
odborně
vzdělanou
osobu
/např.autorizovaná osoba, advokát/
by dle
náročnosti doplnění neměla přesahovat dobu 2
max. 3 měsíců.
Prodloužení lhůty určené k doplnění žádosti či
podání by měl stavební úřad povolovat pouze
výjimečně. Benevolence stavebních úřadů vede
k nedůvodným průtahům stavebně správních
řízení zejména pak v případech řízení o
odstranění stavby resp. řízení o dodatečném
povolení stavby, kdy nedisciplinovaný stavebník
není dostatečně aktivní k odstranění nezákonného
stavu a stavební úřad jeho liknavý přístup toleruje.
Průtahy řízení jsou nejen porušováním základních
zásad správního řízení, ale jsou kritizovány médii,
veřejností a ombudsmanem.

Připomínka Hasičského záchranného sboru
Zlínského kraje (dále jen „HZS ZK“)
Porušení ust. § 31 zákona č. 133/1985 Sb., o
požární ochraně. Při povolování změn užívání
stavby
a
kolaudačních
souhlasů
staveb
právnických osob a podnikajících fyzických osob
vyžadovat závazná stanoviska HZS ZK. Povolení
změny užívání stavby či vydání kolaudačního
souhlasu pro stavbu, která vyžaduje posouzení
HZS je v rozporu se zákonem. Nejenže se jedná o
pochybení, které odůvodňuje zrušení vydaného
rozhodnutí případně kolaudačního souhlasu, ale
v těchto případech stavební úřad na sebe bere
riziko odpovědnosti, což v případě eventuální
náhrady škody způsobená požárem, nebude
částka nízká.
HZS ZK opakovaně vyzývá stavební úřady o
informování o přijatých opatřeních na jejich
oznámení o užívání objektů bez kolaudačních
souhlasů či změnách v užívání staveb, případně
jiných upozornění. Tato zpětná vazba je jednou ze
základních zásad SŔ (§ 8).

Vedení správního spisu
Dle ust. § 17 odst. 1 správního řádu se v každé
věci zakládá spis, který musí být označen
spisovou značkou. Obsah spisu správní řád
vymezuje pouze příkladmo - spis tvoří zejména
podání, protokoly, záznamy, písemná vyhotovení
rozhodnutí a další písemnosti, které se vztahují
k dané věci. Přílohou, která je součástí spisu, jsou
zejména důkazní prostředky, obrazové a zvukové
záznamy a záznamy na elektronických médiích.
Je nutno rozlišit, co je součástí spisu a co jeho
přílohou. Je zakázáno vést jakékoli písemnosti
vztahující se k řízení v dané věci mimo správní
spis, pokud jejich vztah k věci lze dovodit nebo
pokud jich bylo k řízení ve věci užito. Výjimku tvoří
pouze obecné metodické a jiné pomůcky, na které
se však spis musí odvolávat a s nimiž správní
úřad účastníka řízení k jeho výzvě seznámí. Spis
musí obsahovat soupis všech svých součástí,
včetně příloh, s určením data, kdy byly do spisu
vloženy. V chronologickém časovém sledu se
vyznačují veškeré písemnosti a listiny, ať již
správnímu orgánu adresované nebo jím
vytvořené. Je zásadním porušením správního
řádu a nesprávným úředním postupem, pokud
správní orgán dodatečně doplní do spisu
písemnost či podklad mimo chronologický přehled.

Připomínka k doručování
Umožňuje-li to povaha dokumentu a má-li fyzická
osoba, podnikající fyzická nebo právnická osoba
zpřístupněnu svou datovou schránku, doručuje
správní
orgán
písemnosti
této
osobě
prostřednictvím datové schránky (zák.č. 300/2008
Sb.), pokud se nedoručuje veřejnou vyhláškou
nebo na místě zastižené fyzické osoby. Správní
orgán má při odesílání písemností povinnost
ověřit, zda adresát má zpřístupněnu datovou
schránku. Nedoručení do datové schránky
adresáta, který má zpřístupněnou datovou
schránku má význam na právní moc rozhodnutí,
včetně dalších důsledků tohoto pochybení.
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Zápisy ve spise a spisovém přehledu nesmí být
antidatovány.
Dle ust. § 17 odst. 2 správního řádu zasílají-li se
dožádané spisy v poštovní zásilce, musí
odesílající správní orgán zvolit takovou poštovní
službu, která zahrnuje stvrzení podání a dodání
poštovní zásilky. Důvodem tohoto požadavku je
důležitost, jakou má správní spis pro celé správní
řízení.
Ustanovení § 17 SŘ navazuje především na zák.
č. 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové službě a
na vyhl. č. 191/2009 Sb.,
Předkládání spisu odvolacímu orgánu
Správní orgán, který napadené rozhodnutí vydal je
povinen dle ust. § 88 odst. 1 SŔ předat spis se
SVÝM STANOVISKEM odvolacímu orgánu do 30
dnů ode dne doručení odvolání, pokud
nenastanou podmínky pro postup dle odst. 2
tohoto ustanovení SŘ, popř. se nejedná o
odvolání opožděné nebo nepřípustné, kde je
stanovena
lhůta
k předání
nadřízenému
správnímu orgánu 10 dnů.
Povinností SÚ je tedy společně se spisem předat i
své vyjádření, kterým SÚ reaguje na námitky
uvedené v odvolání.
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4. Vybrané rozsudky soudů vydané na
úseku správního
a stavebně správního rozhodování
2014
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konstatován vydáním územního rozhodnutí.
Pokud není stavební úřad oprávněn v rámci
stavebního řízení posuzovat soulad stavby s
územně plánovací dokumentací, jež byla
podkladem pro vydání územního rozhodnutí, tím
spíše mu nemůže příslušet posuzování souladu
stavby s územně plánovací dokumentací, která
nabyla účinnosti až po vydání rozhodnutí o
umístění stavby. Zásada, dle které přísluší
stavebnímu úřadu v rámci jednotlivých fází celého
procesu probíhajícího podle stavebního zákona
(od územního plánování přes územní řízení,
stavební řízení po kolaudační řízení) posuzovat
právě ty otázky, které do této fáze patří (srov.
rozsudek NSS ze dne 4. 2. 2009, č. j. 1 As
79/2008 – 128), a nikoli otázky či námitky, které
náleží do fáze jiné (předchozí), nemůže být
prolomena skutečností, že po ukončení určité fáze
procesu vydáním pravomocného rozhodnutí dojde
ke změně podstatné okolnosti, která byla
podkladem pro vydání tohoto rozhodnutí.
1 As 107/2012 – 145. V prvé řadě by takový
postup stavebního úřadu představoval nepřípustný
zásah do práv účastníků předcházejících řízení
(zde řízení územního) nabytých v dobré víře (§ 2
odst. 3 správního řádu). Žadateli o územní
rozhodnutí bylo umístění stavby povoleno a
nabylo právní moci. Tímto rozhodnutím byl stvrzen
soulad záměru s územně plánovací dokumentací
a žadatel je tak v dobré víře, že jeho záměr
vyhovuje zákonným požadavkům. Není myslitelné,
aby stavební úřad v pozdějších fázích procesu
zpochybnil pravomocné územní rozhodnutí na
základě skutečností, které nastaly až po jeho
vydání. Účinky územního rozhodnutí jsou závazné
nejen pro adresáty tohoto rozhodnutí, ale též pro
správní orgány, přičemž zákon neposkytuje
žádnou možnost, jak by stavební úřad mohl v
řízení o povolení stavby účinky tohoto rozhodnutí
zvrátit, změnit jej či snad konstatovat jeho
nezákonnost. Tato možnost je dána účastníkům
územního řízení prostřednictvím odvolání proti
rozhodnutí o umístění stavby a případně v
navazujících
soudních
řízeních
(resp.
prostřednictvím
mimořádných
opravných
prostředků). Pouze oprávněným z územního
rozhodnutí pak stavební zákon dává možnost na
jejich žádost toto rozhodnutí změnit nebo zrušit
postupem podle § 94 odst. 1 tohoto zákona. Z
moci úřední lze územní rozhodnutí změnit nebo
zrušit pouze v případě řízení o umístění veřejně
prospěšné stavby nebo veřejně prospěšného
opatření (§ 94 odst. 3 stavebního zákona).
Připuštění výkladu učiněného krajským soudem by
navíc vedlo k akceptaci retroaktivního působení
územně plánovací dokumentace. Výsledkem
územního
řízení
je
pravomocné
územní
rozhodnutí, které osvědčuje, že navržený záměr je
s územně plánovací dokumentací v souladu.
Přezkoumával-li by následně stavební úřad v
rámci stavebního řízení soulad stavby s nově
přijatým územním plánem, přiznal by de facto
územnímu plánu retroaktivní účinek, neboť by jeho

Vybrané rozsudky soudů vydané na
úseku správního a stavebně správního
rozhodování
2006
–
2012
–
publikovány v metodice z roku 2013
1)Rozsudek Nejvyššího správního soudu ze
dne 12. 9. 2012, čj. 1 As 107/2012 – 139 Sbírka
rozhodnutí NSS 1/2013 č. 2742
Stavební
řízení:
soulad
projektové
dokumentace s územním plánem; ochrana
práv nabytých v dobré víře
Stavební úřad není ve stavebním řízení
oprávněn
posuzovat
soulad
projektové
dokumentace s územním plánem, který nabyl
účinnosti poté, co v předcházejícím územním
řízení bylo vydáno pravomocné územní
rozhodnutí (§ 111 stavebního zákona z roku
2006). Takový postup stavebního úřadu by
představoval nepřípustný zásah do práv
účastníků územního (resp. stavebního) řízení
nabytých v dobré víře (§ 2 odst. 3 správního
řádu z roku 2004).
Krajský soud (HK) zrušil rozhodnutí odvolacího
orgánu i stavebního úřadu (stavební povolení na
stavbu Bioplynové stanice) mimo jiné z důvodu, že
stále platné územní rozhodnutí se stalo rozporné
s platným územním plánem. Na základě kasační
stížnosti žalovaného správního orgánu a
zúčastněných osob Nejvyšší správní soud shledal
námitky stěžovatelů důvodnými a rozsudek
Krajského soudu zrušil a věc mu vrátil k dalšímu
řízení. V odůvodnění mimo jiné uvedl:
Právě v územním rozhodnutí tedy stavební úřad
schvaluje navržený záměr a stanoví podmínky pro
využití a ochranu území (§ 92 stavebního zákona).
V územním, nikoli stavebním řízení stavební úřad
posuzuje, zda je záměr žadatele v souladu s
vydanou územně plánovací dokumentací, s cíli a
úkoly
územního
plánování,
zejména
s
charakterem území, s požadavky na ochranu
architektonických a urbanistických hodnot v
území, s obecnými požadavky na využívání
území, s požadavky na veřejnou dopravní a
technickou infrastrukturu, s požadavky zvláštních
právních předpisů a stanovisky dotčených orgánů
popř. s výsledkem řešení rozporů a s ochranou
práv a právem chráněných zájmů účastníků řízení
(rozsudek NSS ze dne 17. 2. 2012, č. j. 8 As
54/2011 – 344). Výsledkem shora nastíněného
posuzování je pak územní rozhodnutí, které
osvědčuje, že navržený záměr je v souladu mimo
jiné i s územně plánovací dokumentací, a
podmínkami obsaženými v územním rozhodnutí
tento soulad zajišťuje. Ze shora uvedeného
vyplývá pro nyní souzenou věc podstatný závěr –
stavebnímu úřadu v rámci řízení o povolení stavby
nepřísluší posuzovat soulad stavby s územně
plánovací dokumentací, neboť tato otázka již byla
posouzena v řízení o umístění stavby a soulad
záměru s územně plánovací dokumentací
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každém územním rozhodnutí, jímž se umisťuje
stavba, ať již příjezd ke stavbě existuje nebo
má být zřízen.
II. Při posouzení nejmenšího přípustného
odstupu staveb mezi stavbou rodinného domu
a stavbou pro rodinnou rekreaci (§ 25 odst. 2 a
3 vyhlášky č. 501/2006 Sb., o obecných
požadavcích na využívání území) je třeba
přihlédnout k záměrům využití daného území
vyjádřeným v územním plánu obce. Má-li být
území primárně určeno k zástavbě rodinnými
domy, je namístě analogicky aplikovat méně
přísný limit stanovený pro odstup mezi
rodinnými domy.
Stavební úřad rozhodl ve společném územním a
stavebním řízení o umístění a povolení stavby
rodinného domu na pozemku, sousedícím
s pozemkem, na němž žalobkyně vlastní rekreační
objekt. Ve vymezení stavby bylo uvedeno, že
napojení pozemku na veřejnou komunikaci bude
provedeno stávajícím vjezdem v šíři 3 m a rodinný
dům bude umístěn ve vzdálenosti 3,31 m od
hranice pozemku žalobkyně.
V odvolání
žalobkyně namítla, že připojení na pozemní
komunikace je nedostačující a chybí souhlas
dotčeného orgánu k připojení navrhované stavby
na veřejnou komunikační síť. Odvolání bylo
zamítnuto. V žalobě namítla žalobkyně, že
předložený projekt neřešil napojení na pozemní
komunikaci, čímž byl porušen § 23 odst. 1
vyhlášky č. 501/2006 Sb. Dále namítl
nedostatečnou
vzdálenost
balkonu
na
jihovýchodním průčelí stavby od pozemku
žalobkyně, které činí 2,25 m. Stavební úřad tuto
vzdálenost srovnával s § 25 odst. 6 vyhlášky č.
501/2006 Sb., které pozbylo účinnosti dne 26. 8.
2009 a ačkoliv toto ustanovení vyžaduje odstup
nejméně 3 m, stavbu povolil. Krajský soud
rozhodnutí žalovaného zrušil a věc vrátil k dalšímu
řízení.
Krajský soud se zabýval především tím, zda je
dostatečné komunikační připojení stavebního
pozemku. Žalovaný odkazuje na ust. § 20 odst. 7
vyhlášky o obecných požadavcích na využívání
území, které stanoví, že ke každé stavbě
rodinného domu nebo stavbě pro rodinnou
rekreaci musí vést zpevněná pozemní komunikace
široká neméně 2,5 m a končící nejdále 50 m od
stavby. Toto kritérium stavba splňovat bude,
předmětné ustanovení se však vztahuje v souladu
s textem § 1 odst. 2 vyhl. č. 501/2006 Sb. na
vymezování (stavebních) pozemků, nikoliv na
vlastní umisťování staveb územním rozhodnutím.
Na tyto případy dopadají ust. § 23 až § 25. Ust. §
23 odst. 1 vyhl. č. 501/2006 Sb., vyžaduje, aby při
vydání územního rozhodnutí na umístění stavby
byla mj. posouzena otázka, zda bude zajištěn
přístup ke stavbě z přilehlých pozemních
komunikací. Zde jde vyhláška o obecných
požadavcích na využívání území dále oproti
úpravě obsažené v ust. § 20 odst. 7, který
vyžaduje, aby nové stavební pozemky byly
v rozumné vzdálenosti od nějaké pozemní

použitím zpochybňoval zákonnost již vydaného (a
pravomocného) územního rozhodnutí.
2)Rozsudek Městského soudu v Praze ze dne
02. 11. 2011, čj. 5 Ca 298/2008 – 52 Sbírka
rozhodnutí NSS 3/2013 č. 2766
Správní řízení: náležitosti odvolání; blanketní
odvolání Veterinární správa: odběr vzorků
masa
I. Správní orgán není povinen vyzývat
účastníka k doplnění odvolání ve smyslu § 37
odst. 3 správního řádu z roku 2004, pokud
odvolání
obsahuje
alespoň
jeden
projednatelný důvod, a je z něj tedy zřejmé, v
čem odvolatel spatřuje rozpor s právními
předpisy (§ 82 odst. 2 správního řádu z roku
2004).
Takovou
povinnost
nezakládá
správnímu orgánu ani skutečnost, že účastník
výslovně označil odvolání jako „blanketní“ a
naznačil v něm, že odvolacích důvodů hodlá
vznést více.
II. Provozovatel zařízení vyrábějícího mleté maso
a masné polotovary je povinen odebírat vzorky
masa pro mikrobiologické vyšetření nejméně
jednou týdně [čl. 4 odst. 2 a příloha I kapitola 3
oddíl 3.2 nařízení Komise (ES) č. 2073/2005, o
mikrobiologických kritériích pro potraviny]; tato
povinnost
dopadá
i
na
maloobchodního
dodavatele, který ve své prodejně (řeznictví)
vyrábí mleté maso a masné polotovary ze surovin
pocházejících od certifikovaných dodavatelů a
prošlých veterinární kontrolou, které v téže
prodejně souběžně prodává jako kusové maso.
Této povinnosti se lze zprostit jen na základě
rozhodnutí orgánu veterinární správy.
Žalobkyně nazvala odvolání blanketní, ale toto
odvolání nebylo blanketní, neboť obsahovalo
zřetelnou a konkrétní hmotněprávní argumentaci.
Uvedla, že se odvolává proti všem částem
rozhodnutí s tím, že rozhodnutí je vadné po
stránce jak hmotněprávní, tak i procesní.
Žalobkyně
se
podle
svého
přesvědčení
nedopustila
vytýkaného
porušení
normy
evropského potravinového práva. Její činnost je
pouze lokální……….ustanovení nařízení č.
2073/2005 se na ni nevztahují. Závěrem navrhla
zrušení napadeného rozhodnutí a dodala, že toto
blanketní odvolání doplní v následujících dnech.
3)Rozsudek Krajského soudu v Praze ze dne 9.
10. 2012, č. j. 47 A 18/2012-98, Sbírka
rozhodnutí NSS 3/2013, č. 2775)
Stavební řízení: obecné požadavky na
využívání území
k § 23 odst. 1 a k § 25 vyhlášky č. 501/2006 Sb., o
obecných požadavcích na využívání území ve znění
vyhlášky č. 269/2009 Sb.

I. Vyhláška č. 501/2006 Sb., o obecných
požadavcích na využívání území, neomezuje
působnost § 23 odst. 1 pouze na nově
budované příjezdy, a je třeba jej tedy použít při
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komunikace a bylo tak možno v budoucnu bez
nepřiměřených nákladů napojit stavby nově
zřízenými sjezdy. Oproti tomu § 23 odst. 1 žádá
po stavebním úřadu učinit zjištění, zda takový
příjezd existuje nebo zda je jeho zřízená součástí
projektové dokumentace. Je třeba posoudit, zda
příjezd umožní bezpečné užívání staveb a
bezpečný a plynulý provoz na přilehlých
pozemních komunikacích, a zda je dostačující pro
dopravní obslužnost a parkování a příjezd požární
techniky. Vyhláška neomezuje působnost § 23
odst. 1 na nově budované příjezdy, ale je třeba jej
použít při každém územním rozhodnutí, jímž se
umisťuje stavba. Splnění požadavků na příjezd
k rodinnému domu je oprávněn posoudit dotčený
orgán, obecní úřad obce s rozšířenou působností,
který pro územní řízení vydává závazné
stanovisko. Jestliže si stavebník ani stavební úřad
toto stanovisko nevyžádali, porušili ust. § 23 odst.
1 vyhlášky č. 501/2006 Sb.

Současně se vždy uplatní i čl. 8 odst. 1
citované vyhlášky, který upravuje obecné
požadavky na odstupy staveb.
V. Pokud vzhledem k historické zástavbě
požadovaný odstup staveb dle čl. 8 odst. 2
vyhlášky č. 26/1999 Sb. hlavního města Prahy,
o obecných technických požadavcích na
výstavbu v hlavním městě Praze, nebyl
dodržen ani před vydáním stavebního
povolení, musí správní orgán o to přísněji
vážit, zda další zmenšování tohoto prostoru
povolí (např. prostřednictvím výjimky podle čl.
63 citované vyhlášky). V tom případě však
bude
nezbytné
přihlížet
k
obecným
požadavkům na odstupy staveb dle čl. 8 odst.
1 uvedené vyhlášky, zejména hygienickým,
veterinárním, požární ochrany, civilní ochrany
a požadavkům na osvětlení a oslunění i
zachování pohody bydlení.

4)Rozsudek Nejvyššího správního soudu ze
dne 01. 11. 2012, čj. 8 As 27/2012 – 113 Sbírka
rozhodnutí NSS 3/2013 č. 2776

Z odůvodnění:
K tvrzené nepřezkoumatelnosti rozsudku
Nejvyšší správní soud se musel nejprve zabývat
tvrzenou nepřezkoumatelností rozsudku. Pokud by
totiž Nejvyšší správní soud shledal napadený
rozsudek
nepřezkoumatelným,
nemohl
by
posuzovat další kasační námitky stěžovatele.
Nepřezkoumatelnost může spočívat zejména v
nedostatečném odůvodnění rozsudku v otázkách
narušení pohody bydlení žalobce, zhoršení
stávajícího výhledu z bytu žalobce, narušení
soukromí, úbytku oblohové složky, dotčení
vlastnického práva žalobce, omezení práva
žalobce se svou nemovitostí nakládat, výkladu
pojmu proluky a zásahu do práv žalobce nad míru
přiměřenou poměrům.
Všem těmto otázkám se však městský soud
dostatečně věnoval na str. 14 – 15 rozsudku.
Vyšel především ze skutečnosti, že žalobce měl
být
účastníkem
řízení
již
vzhledem
k
prokazatelnému snížení odstupové vzdálenosti
mezi budovou, ve které se nachází byt žalobce, a
upravovanou budovou hotelu. Tím došlo k
narušení pohody bydlení žalobce ve smyslu čl. 4
vyhlášky OTPP, které se mimo jiné projevilo ve
zhoršeném výhledu, narušení soukromí, úbytku
oblohové složky a dotčení vlastnického práva
žalobce. Tyto skutečnosti jsou tedy pouze dílčími
projevy narušené pohody bydlení žalobce a
všechny jsou důsledkem zkrácené odstupové
vzdálenosti mezi budovami.
Námitka stěžovatele, že nelze dovozovat zhoršení
pohody bydlení žalobce pouze ze zhoršeného
výhledu a že by uznání takové námitky vedlo k
rozšíření okruhu účastníků všech stavebních
řízení je zcela irelevantní. Předně se v
posuzovaném případě nejedná pouze o „o něco
menší výhled“, jak uvádí stěžovatel. Snížení
odstupové vzdálenosti o více než třetinu je za
situace, kdy původní vzdálenost byla cca 8 m,

Stavební řízení: obecné technické požadavky
na výstavbu – pojem „pohoda bydlení“
I. Mezi jednotlivé činitele ovlivňující pohodu
bydlení
(kvalitu
prostředí)
náleží
také
podstatné snížení odstupové vzdálenosti mezi
budovami, úbytek oblohové složky, omezení
výhledu, a tedy i míra oslunění a osvětlení
bytu, a narušení soukromí, protože i tyto
složky se na pohodě bydlení podílejí.
II. Správní orgán při posuzování, zda mohlo
dojít k narušení pohody bydlení, musí přihlížet
i ke konkrétním zvláštnostem lokality. V
lokalitě s vysokou úrovní státní, příp. i
mezinárodní památkové ochrany stavební
úřady vybírají pouze mírnější a citlivější
varianty zásahů do jejího vzhledu.
III. Jakkoli výhled z oken určité nemovitosti
nemůže být v průběhu času absolutně
neměnný, lze důvodně očekávat, že pokud
dojde v okruhu několika málo metrů od
nemovitosti jednotlivce k zásadní změně
výhledových poměrů jako nepochybné složce
pohody bydlení, která přímo souvisí i s
posuzováním oslunění nemovitosti a stíněním
okolních budov, bude se moci dotčená osoba
k těmto změnám vyjádřit ve správním řízení,
bude-li se toho domáhat.
IV. Článek 8 odst. 2 vyhlášky č. 26/1999 Sb.
hlavního
města
Prahy,
o
obecných
technických požadavcích na výstavbu v
hlavním
městě
Praze,
který
upravuje
požadavky na odstupy mezi sousedícími
stavbami pro bydlení, se dle své poslední věty
obdobně použije i na vzájemné odstupy staveb
pro bydlení a všech ostatních staveb.
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citelným zásahem do úpravy vnitrobloku. Stavební
úřad si toho musel být vědom. Nadto, jak již uvedl
městský soud, před provedením úprav stavby měl
žalobce výhled na vrcholky historických dominant
Starého Města pražského a vzrostlé stromy uvnitř
vnitrobloku, avšak v současnosti se z oken svého
bytu může dívat z pětimetrové vzdálenosti pouze
na protější budovu s vedením kouřovodu a
vysokou protihlukovou stěnou pro jednotky
vzduchotechniky a chlazení (viz Dokumentace pro
stavební povolení, 2.0 Stavební část, výkresy
Pohled dvorní a Půdorys střechy a rovněž
Průvodní zpráva - Souhrnná technická zpráva, č. l.
40). V této situaci je i z obecné zkušenosti jasné,
že takové omezení výhledu z bytu má podstatný
vliv i na jeho hodnotu. K tomu městský soud
pouze poznamenal, že se snížení hodnoty
majetku žalobce negativně projeví při realizaci
práva vlastníka s věcí nakládat, což představuje
závěr vyplývající z běžného lidského uvažování.
Konečně odkaz stěžovatele na možné rozšíření
okruhu účastníků stavebního řízení je nejen
nemístný, ale j e i v rozporu se základními
zásadami činnosti správních orgánů, plynoucích
mimo jiné z § 2 – 8 spr. ř., zejména se zásadou
veřejné správy jako služby veřejnosti (§ 4 spr. ř.).
Správní orgán musí provést co nejdůkladnější
posouzení předložené věci a vážit zájmy všech
dotčených osob, jakož i zájem veřejný (§ 2 spr. ř.).
Je ostatně i v zájmu správních orgánů, aby
prostřednictvím své řádné činnosti vyřešily věci
tak, že předejdou opakovanému projednávání věcí
před jimi samotnými, nadřízenými správními
orgány, i soudy.
Stěžovateli lze přisvědčit v tom, že nikdo nemůže
očekávat, že výhled z oken jeho nemovitosti bude
absolutně neměnný. V právním státě však lze
důvodně očekávat, že pokud dojde v okruhu
několika málo metrů od nemovitosti jednotlivce k
zásadní změně výhledových poměrů jako
nepochybné složce pohody bydlení, která přímo
souvisí i s posuzováním oslunění nemovitosti a
stíněním okolních budov, bude se moci k těmto
změnám vyjádřit ve správním řízení, bude-li se
toho domáhat.
Byť městský soud nikde výslovně nezmiňuje, zda
byla pohoda bydlení žalobce narušena nad míru
přiměřenou poměrům, z odůvodnění rozsudku je
tato skutečnost zřejmá (např. „další citelné
zkrácení o 3,097 m v důsledku povolených
stavebních
úprav
považuje
soud
za
neakceptovatelné“, na s. 14 rozsudku). Městský
soud rovněž neměl žádnou povinnost zabývat se
tím, zda byla pohoda bydlení žalobce narušena
víc než ostatních osob bydlících ve stejném domě
či stejné ulici. Předmětem tohoto řízení je pouze
přezkoumání, zda je žalobce osobou, jejíž
vlastnická práva k pozemku nebo stavbě mohla
být stavebním povolením dotčena [§ 59 odst. 1
písm. b) stavebního zákona z r. 1976], a zda proto
měl být účastníkem předmětného řízení. Městský
soud dospěl k závěru, že tomu tak je. Posouzení,
zda mohla být shodným či podstatnějším

způsobem dotčena i práva jiných osob,
městskému soudu vůbec nepříslušelo. Takové
posouzení může učinit stěžovatel či stavební úřad
ve správním řízení a další účastníky řízení přibrat,
jak si je ostatně dobře vědom.
Stěžovatel namítá, že městský soud nezdůvodnil,
v čem stěžovatel pochybil, když stavbu považoval
za stavbu v proluce. Soud se však této otázce
rovněž podrobně věnoval, uvedl typický příklad
proluky a za pomoci argumentu ad absurdum
prokázal, že vnitroblok zpravidla prolukou nebude.
Rozsudek
městského
soudu
tak
je
přezkoumatelný.
5)Rozsudek Nejvyššího správního soudu ze
dne 27. 11. 2012, čj. 1 As 136/2012 – 23 Sbírka
rozhodnutí NSS 4/2013 č. 2786
Správní trestání: výjimka ze zásady
koncentrace řízení
V řízení o správním deliktu se neužije § 82
odst. 4 správního řádu z roku 2004; obviněný
tedy v tomto řízení může uplatňovat nové
skutečnosti a navrhovat nové důkazy i v
odvolání a správní orgán nemůže odmítnout
provést navržené důkazy pouze s poukazem
na to, že nebyly navrženy v řízení v prvním
stupni.
6)Rozsudek Krajského soudu v Plzni ze dne
26. 9. 2012, č. j. 30 A 22/2011-67, Sbírka
rozhodnutí NSS 4/2013, č. 2793
Stavební řízení: šetrnost k zájmům vlastníků
sousedních pozemků
k § 76 odst. 2 a § 90 zákona č. 183/2006 Sb., o
územním plánování a stavebním řádu

Ustanovení § 76 odst. 2 stavebního zákona
z roku 2006, podle něhož každý, kdo navrhuje
vydání územního rozhodnutí nebo územního
souhlasu, je povinen dbát požadavků
uvedených v § 90 téhož zákona a být šetrný
k zájmům vlastníků sousedních pozemků a
staveb, nepředstavuje korektiv, za jehož
použití by vlastníci sousedních pozemků a
staveb mohli nárokovat, aby záměr žadatele o
vydání územního rozhodnutí byl upraven
v jejich zájmu výhodněji, než stanovuje
stavební zákon z roku 2006 a jeho prováděcí
předpisy, zejména obecné požadavky na
využívání území.
Stavební úřad rozhodl o umístění a povolení
stavby rodinného domu. Odvolání žalobců proti
tomuto rozhodnutí bylo zamítnuto. Žalobci
v podané žalobě namítali, že umístění stavby a
stavba nejsou šetrné k zájmům žalobců jako
vlastníků sousedního pozemku v rozporu s ust. §
76 odst. 2 stavebního zákona. Umístění stavby dle
rozhodnutí jim znehodnotí část zahrady určenou

79

k pěstování rostlin, nebude možno ji k tomu účelu
využít. Argumentaci, že problematika zastínění
pozemků není právními předpisy řešena a u
navrhované stavby rodinného domu je dodržena
vzdálenost 2 m od společných hranic pozemků
stanovená v § 25 odst. 2 vyhl. č. 501/2006 Sb.,
není dostatečným odůvodněním správního
uvážení při řešení odvolací námitky. Nešetrnost
k zájmům žalobců je dána i tím, že jim je
umístěním povolované stavby v bezprostřední
blízkosti hranice s jejich pozemkem, do budoucna
znemožněno užít vlastní pozemek ke stavbě
domu, resp. rekreační chaty. Přitom stavebníkům
nic nebrání v umístění stavby dále od pozemku
žalobců a nijak nezdůvodňují, proč by měla být
jejich stavba umístěna co nejblíže k pozemku
žalobců. Krajský soud podanou žalobu zamítl.
V odůvodnění uvedl, že je třeba zodpovědět
otázku, jaký dopad má povinnost „být šetrný
k zájmům vlastníků sousedních pozemků a
staveb“, resp. zda z ust. § 76 odst. 2 stavebního
zákona lze dovozovat povinnost žadatele o vydání
územního
rozhodnutí
(a
právo
vlastníků
sousedních pozemků), aby šel k uspokojení jejich
zájmů nad rámec požadavků stavebního zákona a
jeho prováděcích předpisů. Dle soudu ze zákonné
dikce nic takového dovodit nelze. Formulaci „je
povinen dbát požadavků uvedených v § 90 a být
šetrný k zájmům vlastníků sousedních pozemků a
staveb“ je nutno rozumět tak, že žadatel je
povinen jednak dbát požadavků uvedených v ust.
§ 90 stavebního zákona a jednak být šetrný
k zájmům vlastníků sousedních pozemků a
staveb. Kritéria posuzování záměru jsou
stavebním zákona vymezena taxativně, v
územním řízení stavební úřad posuzuje záměr
žadatele z hledisek uvedených v ust. § 90
stavebního zákona, ne též z hlediska šetrnosti
k zájmům vlastníků sousedních pozemků a
staveb. Stavební úřad je tedy povinen poskytnout
vlastníkům sousedních pozemků a staveb ochranu
proti nesouladu záměru žadatele s požadavky
uvedenými v § 90 stavebního zákona, není však
oprávněn jim poskytnout ochranu proti nešetrnosti
žadatele k jejich zájmům. Ust. § 76 odst. 2
stavebního zákona nepředstavuje podle soudu
korektiv (nápravný, opravný prostředek), jehož
prostřednictvím by vlastníci sousedních pozemků
a staveb mohli nárokovat, aby záměr žadatele byl
upraven v jejich zájmu výhodněji, než stanovuje
stavební zákon a jeho prováděcí právní předpisy.
Ust. § 76 odst. 2 stavebního zákona vlastníkům
sousedních pozemků a staveb neposkytuje takové
právo na šetrnost k jejich zájmům ze strany
žadatele o vydání územního rozhodnutí, které by
bylo svěřeno pod ochranu stavebních úřadů.
Krajský soud rovněž uvedl, že ustálená soudní
praxe se shoduje v právním názoru, dle něhož „
namítají – li sousedé jako účastníci územního
řízení či řízení o odstranění stavby, že by
navrhovaná nebo dodatečně povolovaná stavby
bránila jejich budoucím stavebním záměrům,
vezme stavební úřad takové námitky v úvahu

pouze tehdy, pokud již tito sousedé o povolení jimi
zamýšlené stavby sami požádali. K budoucím
eventuálním stavebním úmyslům se nepřihlíží a
sousedé se v tomto případě mohou úspěšně
bránit pouze odkazem na rozpor projednávané
stavby s obecně závaznými právními předpisy“
(viz. Rozsudek Krajského soudu v Hradci Králové
ze dne 6. 2. 2001, sp. zn. 30 Ca 206/2000).
7)Usnesení rozšířeného senátu Nejvyššího
správního soudu ze dne 20. 11. 2012, čj. 1 As
89/2010 – 119 Sbírka rozhodnutí 5/2013 č. 2802
Správní řízení: podjatost úřední osoby
Rozhoduje-li orgán územního samosprávného
celku ve správním řízení ve věci, která se týká
zájmu tohoto územního samosprávného celku,
je důvodem pochyb o nepodjatosti úřední
osoby dle § 14 odst. 1 správního řádu její
zaměstnanecký
poměr
k
územnímu
samosprávnému celku tehdy, je-li z povahy
věci či jiných okolností patrné podezření, že v
důsledku tohoto zaměstnaneckého poměru by
mohl být její postoj k věci ovlivněn i jinými než
zákonnými hledisky.
8)Rozsudek Krajského soudu v Hradci
Králové ze dne 9. 7. 2012, čj. 30 A 39/2011 –
66, Sbírka rozhodnutí NSS 6/2013 č. 2827
Územní řízení: umístění stavby; parkovací a
odstavná stání; zastínění sousední stavby
I. Požadavky na umístění odstavných a
parkovacích stání u staveb pro bydlení ve
smyslu § 20 odst. 5 písm. a) vyhlášky č.
501/2006 Sb., o obecných požadavcích na
využívání území, jsou naplněny pouhou
existencí prostoru pro ně, ať již přímo na
stavebním pozemku či pozemcích dalších (viz
§ 10 odst. 2 vyhlášky č. 137/1998 Sb., o
obecných
technických
požadavcích
na
výstavbu). Tato stání nemusí být stavebně
upravena, když v tomto směru záleží jen na
výši komfortu, s jakým je stavebník spojuje.
Lze tak parkovat i přímo na trávě. Ostatně
podle § 2 odst. 1 písm. c) stavebního zákona z
roku 2006 jsou i pozemkové parcely, a to
zpravidla pod společným oplocením či tvořící
souvislý celek s obytnými a hospodářskými
budovami, zastavěným stavebním pozemkem.
II. Předloží-li stavebník spolu se žádostí o
vydání stavebního povolení (§ 110 stavebního
zákona z roku 2006) na novou stavbu příslušný
dokument, podle něhož budou po její realizaci
dodrženy normové hodnoty pro zastínění či
proslunění
sousedních
staveb,
netřeba
opatřovat jako důkaz v tomto směru novou
(další) studii, omezí-li stavebník v průběhu
stavebního řízení svůj záměr (rozhodne se pro
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stavbu nižší či menšího objemu na stejném
místě). Byly-li normové hodnoty dodrženy při
vyšší (větší) stínící překážce, tím spíše budou
dodrženy, dojde-li k jejímu zmenšení.

posuzování vlivů záměru na životní prostředí
(případně jemu předcházející zjišťovací řízení)
podle zákona č. 100/2001 Sb., od speciálního
posuzování vlivů záměru na evropsky
významné lokality nebo ptačí oblasti podle §
45h a § 454i zákona č. 114/1992 Sb.
„Naturové“ hodnocení sice procesně probíhá,
až na základem stanovené odchylky, podle
zákona o posuzování vlivů na životní
prostředí (§ 45h odst. 2 zákona o ochraně
přírody a krajiny), má však jiný (specificky
zaměřený) obsah než obecný proces „EIA“

9)Rozsudek Krajského soudu v Ostravě ze
dne 23. 5. 2012, čj. 22 A 92/2010 – 26 Sbírka
rozhodnutí NSS 6/2013 č. 2828
Stavební řízení: účastníci řízení o dodatečné
povolení stavby
Účastníkem řízení o dodatečném povolení
stavby je ten, kdo by při řádném podání
žádosti o stavební povolení byl účastníkem
stavebního řízení; nedostatek výslovného
odkazu na § 109 stavebního zákona z roku
2006 v ustanoveních o řízení o dodatečném
povolení stavby (v § 129 odst. 3 citovaného
zákona) je toliko výrazem legislativní
nedůslednosti.

II.
Navrhoval-li stavebník poté, co bylo
vydáno rozhodnutí o umístění stavby a
stavební povolení (byť ve sloučeném
územním a stavebním řízení), změnu stavby,
která zahrnovala rovněž změnu jejího
umístění, nemohl stavební úřad o takové
žádosti rozhodnout výhradně v řízení o změně
stavby před jejím dokončením podle ust. § 68
stavebního zákona z roku 1976, aniž by vedl
zároveň územní řízení

10)Rozsudek Nejvyššího správního soudu ze
dne 29. 11. 2012, čj. 7 As 120/2012 – 40 Sbírka
rozhodnutí NSS 6/2013 č. 2829

Stavební úřad dne 7. 1. 2005 vydal rozhodnutí,
kterým umístil a povolil stavbu 3 ks stožárů
větrných elektráren. Dne 25. 5. 2006 vydal
stavební úřad rozhodnutí, kterým povolil změnu
stavby před dokončením. Změna spočívala
v posunutí větrné elektrárny VTE SO 01 o 216 m
jižním směrem a posunutí větrné elektrárny VTE
SO 03 o 317 m jihovýchodním směrem.

Při povolování stavby (zde dodatečného
povolení stavební úpravy rodinného domu
spočívající v rozšíření stávajícího bytu a
zřízení nových administrativních prostor
včetně dvou parkovacích stání u stavby
nacházející se v čistě obytné části města) se
stavba posuzuje vždy jako jeden funkční
celek. Proto nelze posuzovat dvě součásti
stavebních úprav (na jedné straně stavební
úpravy samotného domu, na straně druhé
zřízení parkovacích stání) odděleně, nýbrž
společně (viz čl. 10 odst. 3 vyhlášky č.
26/1999 Sb. hl. m. Prahy, o obecných
technických požadavcích na výstavbu v
hlavním městě Praze).

Žalobce (nejvyšší státní zástupce) se žalobou
podanou k ochraně veřejného zájmu domáhal
zrušení rozhodnutí ze dne 25. 5. 2006, neboť
stavba byla realizována na území, v němž se
nachází Ptačí oblasti Východní Krušné hory
náležející do soustavy Natura 2000 a v řízení o
změně stavby před dokončením byly porušeny
právní předpisy sledující ochranu ŽP. Krajský
soud žalobě vyhověl a konstatoval, že rozhodnutí
bylo vydáno v rozporu s § 126 odst. 1 SZ z roku
1976, dle něhož platilo, že dotýká-li se řízení dle
SZ zájmů chráněných zvláštními předpisy,
rozhodne SÚ jen v dohodě popřípadě se
souhlasem orgánu státní správy, který chráněné
zájmy hájí. Napadené rozhodnutí bylo vydáno
bez projednání s orgánem ochrany přírody. Soud
neakceptoval argumentaci žalovaného, že se
jednalo pouze o změnu záměru, která
nepodléhala hodnocení dle zákona 114/1992 Sb.
a uvedl, že změnu umístění stavby v řádech
stovek metrů, byť v rámci téže parcely, nelze
považovat za změnu záměru, ale za záměr zcela
nový, který podléhal hodnocení dle § 45h a násl.
zákona č. 114/1992 Sb. Nezákonnost rozhodnutí
spatřoval krajský soud i z toho důvodu, že bylo
vydáno pouze v řízení stavebním o změně stavby
před dokončením dle ust. § 68 SZ z roku 1976.
Pokud totiž došlo ke změně umístění stavby,
mělo být o věci rozhodnuto v územním řízení.

11)Rozsudek Nejvyššího správního soudu ze
dne 14. 3. 2013, č. j. 5 As 66/2011-98, Sbírka
rozhodnutí NSS č. 8/2013
Ochrana přírody a krajiny: posuzování vlivů
záměru na evropsky významné lokality nebo
ptačí oblasti
Stavební řízení: změna umístění stavby
k zákonu č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na
životní prostředí a o změně některých
souvisejících zákonů (zákon o posuzování vlivů
na životní prostředí)
k § 45h a § 45i zákona č. 114/1992 Sb., o
ochraně přírody a krajiny
k § 68 zákona č. 50/1976 Sb., o územním
plánování a stavebním řádu (stavební zákon)
I.

Je třeba důsledně odlišovat obecné
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rozhodnutí NSS č. 9/2013
Rozsudek krajského soudu byl napaden kasační
stížností. NSS tuto zamítl a k části týkající se
povolení o změně stavby před dokončením uvedl,
že došlo-li ke změně umístění stavby, byť se
jednalo o stejné parcely, mělo být o věci
rozhodnuto v územním řízení. Rozhodnutí SÚ ze
dne 7. 1. 2005 bylo totiž vydáno ve sloučeném
územním a stavebním řízení ve smyslu ust. § 32
odst. 3 SZ z roku 1976. Územní rozhodnutí
přitom dle ust. § 39 tohoto zákona muselo
obsahovat určení umístění stavby na pozemku;
cílem územního řízení tak bylo mj. rozhodnout o
konkrétním umístění stavby na stavebním
pozemku, přičemž byla zároveň sledována
ochrana rozličných veřejných zájmů. Na této
skutečnosti se nic nezměnilo ani v případě, že
bylo rozhodováno ve sloučeném územním a
stavebním řízení, neboť v tomto řízení bylo třeba
dostát požadavkům obou těchto řízení, byť
výsledem bylo pouze jedno rozhodnutí. Totéž
platilo pro případné změny tohoto rozhodnutí,
docházelo-li ke změně umístění stavby; a to už
z důvodu, že sloučené územní a stavební řízení
se týkalo konkrétního umístění stavby na
pozemku a k tomuto se vyjadřovaly dotčené
orgány. V případě napadeného rozhodnutí
žalovaný postupoval pouze dle ust. § 68 SZ
z roku 1976, přičemž žádost stavebníka o změnu
stavby před dokončením projednal pouze „v
rozsahu, v jakém se změna dotýká práv, právem
chráněných zájmů nebo povinností účastníků
stavebního řízení, jakož i zájmů chráněných
dotčenými orgány“. Skutečnost, že věc měla být
projednána v prvé řadě v územním řízení,
potvrzuje např. § 62 odst. 1 písm. a) SZ roku
1976, dle něhož „ve stavebním řízení SÚ
přezkoumá zejména, zda dokumentace splňuje
podmínky územního rozhodnutí“. Dle § 32 odst. 1
téhož zákona bylo možné stavby umisťovat jen
na základě územního rozhodnutí, a žalovaný
přitom fakticky změnil územní rozhodnutí pouze
rozhodnutím vydaným ve stavebním řízení.
V případě žádosti stavebníka o změnu stavby
před dokončením se jednalo především o změnu
v umístění části stavby, přičemž stavba samotná
nedoznala zásadních změn. V takovém případě
bylo třeba trvat na tom, aby tato změna byla
v souladu s územním rozhodnutím, přičemž o
změně územního rozhodnutí bylo možné
rozhodnout opět ve sloučeném územním a
stavebním řízení. Posouzení změny umístění
stavby na zájmy chráněné zvláštními předpisy,
včetně jednotlivých složkových zákonů v oblasti
ochrany ŽP mělo proběhnout v novém územním
řízení, případně ve sloučeném řízení o změně
umístění stavby a změně stavby před jejím
dokončením.

Řízení před soudem: lhůta pro podání žaloby
proti nečinnosti
Stavební a územní řízení: zahájení a přerušení
řízení
k § 85 odst. 5, § 111 odst. 3 a § 196 odst. 1
zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a
stavebním řádu (stavební zákon), ve znění
zákona č. 350/2012 Sb.
k § 44 odst. 1, § 45 odst. 2, § 64 odst. 1 písm. a),
§ 65 odst. 1 a § 71 správního řádu (č.500/2004
Sb.)
k § 80 soudního řádu správního

I.

Žádost o vydání územního rozhodnutí
či o stavební povolení, která v rozporu s § 196
odst. 1 SZ není podána na stanoveném
formuláři je sice žádostí vadnou, nicméně
přesto způsobilou zahájit ve smyslu ust. § 44
odst. 1 SR územní či stavební řízení. Je tedy
na stavebním úřadu, aby v takovém případě
vyzval žadatele o vydání územního rozhodnutí
či stavebníka k doplnění žádosti a současně
přerušil do doby odstranění vad žádosti řízení
(§ 86 odst. 5 a § 111 odst. 3 SZ, § 45 odst. 2 a
§ 64 odst. 1 písm. a) SŘ).

II.

V případě přerušení správního řízení
podle § 64 odst. 1 písm. a) SŘ spojeného
s výzvou k odstranění nedostatků žádosti
podle § 45 odst. 2 SŘ se má v souladu s § 65
odst. 1 SŘ za to, že pořádková lhůta pro
vydání
rozhodnutí
správního
orgánu
stanovená v § 71 SŘ neběžela již od podání
vadné žádosti, tj. od zahájení správního řízení,
a dále neběží až do uplynutí 15 dnů po
skončení přerušení řízení. Teprve ode dne,
kdy tato lhůta marně uplynula, počíná
účastníkům řízení běžet roční lhůta podle § 80
odst. 1 s.ř.s. pro případné podání nečinnostní
žaloby. Pokud však k přerušení správního
řízení došlo až po té, kdy lhůta pro vydání
rozhodnutí správního orgánu již uplynula,
nemá toto následné přerušení za následek
obnovení lhůty pro rozhodnutí správního
orgánu, a tudíž ani nijak neovlivňuje běh lhůty
pro podání nečinnostní žaloby.
Žalobci se dne 19. 10. 2009 obrátila na SÚ
s žádostí o vydání rozhodnutí o umístění stavba
a o SP na stavbu, která v samotné žádosti nebyla
definována. Z příloh žádosti bylo možné dovodit,
že žalobci hodlali vybudovat oplocení, sklad
zahradních potřeb označený jako altán, garáž,
cesty,
studnu,
terénní
úpravy,
přípojky
inženýrských sítí. Stavební úřad o této žádosti
dosud nerozhodl, a proto žalobci podali žalobu na
ochranu před nečinností. Krajský soud žalobu
odmítl jako opožděnou. Vycházel z toho, že
řízení o žádosti je zahájeno dnem, kdy žádost

12)Rozsudek Nejvyššího správního soudu ze
dne 12. 4. 2013, č. j. 5 Ans 4/2012-20, Sbírka
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(případně i vadná) dojde věcně a místně
příslušnému správnímu orgánu. Na samotné
zahájení již nemají vliv další úkony žalovaného
učiněné po zahájení řízení, např. odstraňování
vad žádosti či vydání usnesení o spojení řízení.
Rovněž skutečnost, že žalobci dne 27. 7. 2010
předložili vyplněný formulář žádosti o stavební
povolení, bylo možné ve vztahu k okamžiku
zahájení řízení vnímat jako doplnění původní
žádosti z hlediska její správné formy. Krajský
soud uvedl, že dle ust. § 80 odst. 1 s.ř.s. lze
žalobu na ochranu proti nečinnosti správního
orgánu podat nejpozději do jednoho roku ode
dne, kdy ve věci, v níž se žalobce domáhá
ochrany, marně proběhla lhůta stanovená
zvláštním zákonem pro vydání rozhodnutí nebo
osvědčení, a není-li taková lhůta stanovena, ode
dne, kdy byl žalobcem vůči správnímu orgánu
nebo správním orgánem vůči žalobci učiněn
poslední úkon. Podle ust. § 2 citovaného
ustanovení zmeškání lhůty nelze prominout.
Lhůtu pro vydání ÚR a SP stavební zákon
nestanoví. Dle ust. § 71 odst. 3 písm. a) SŘ
pokud nelze rozhodnutí vydat bezodkladně, je
správní orgán povinen vydat rozhodnutí
nejpozději do 30 dnů od zahájení řízení, k nimž
se připočítává doba až 30 dnů, jestliže je
zapotřebí nařídit ústní jednání nebo místní
šetření, je-li třeba někoho předvolat, někoho
nechat předvést nebo doručovat veřejnou
vyhláškou osobám, jimž se prokazatelně nedaří
doručovat, nebo jde-li o zvlášť složitý případ.

správního řádu, a neskončí dříve než 15 dnů ode
dne, kdy přerušení řízení skončilo. V daném
případě vyplývá ze správního spisu, že žalovaný
usnesením ze dne 1. 11. 2010, č. j. 61160/2010MUR/OSÚ/00356, přerušil spojené územní a
stavební řízení, zahájené, jak sám žalovaný
uvedl, podáním žádosti žalobců dne 19. 10.
2009. Toto řízení bylo přerušeno podle § 64 odst.
1 písm. a) správního řádu, tedy současně s
výzvou k odstranění nedostatků žádosti podle §
45 odst. 2 správního řádu, kterou žalovaný vydal
téhož dne pod týmž jednacím číslem.
NSS ve svém rozsudku uvedl, že se
stěžovatelkou lze souhlasit v tom, že v případě
přerušení řízení podle § 64 odst. 1 písm. a)
správního řádu se pořádková lhůta pro vydání
rozhodnutí správního orgánu staví v souladu s §
65 odst. 1 správního řádu nikoli až ode dne
přerušení řízení či ode dne oznámení výzvy
podle § 45 odst. 2 správního řádu k odstranění
vad žádosti, která má být ostatně vydána
současně s usnesením o přerušením řízení, ale
zpětně již ode dne, kdy správnímu orgánu došla
daná žádost trpící příslušnými vadami, tedy
vlastně od počátku řízení a její běh poté
pokračuje (v daném případě de facto začíná) až
patnáctým dnem ode dne skončení přerušení
řízení. K tomu, aby se tak stalo, je ovšem podle
názoru Nejvyššího správního soudu třeba, aby
tato lhůta pro vydání rozhodnutí byla v době
přerušení řízení stále zachována, tedy aby
nedošlo před přerušením řízení k jejímu
marnému uplynutí. Nejvyšší správní soud totiž
nesouhlasí s názorem stěžovatelky, že by § 65
odst. 1 správního řádu zakládal jakousi jinou,
„zvláštní“ lhůtu pro vydání rozhodnutí oproti
„obecné“ lhůtě podle § 71 správního řádu; § 65
odst. 1 správního řádu, vedle jiných ustanovení
správního řádu (např. § 133 odst. 6 a § 136 odst.
6) či zvláštních zákonů, pouze stanoví, za jakých
podmínek a po jakou dobu tato zákonem
stanovená lhůta pro vydání rozhodnutí během
řízení neběží. Je pravdou, že § 65 odst. 1
správního řádu počítá pro případ přerušení řízení
podle § 64 odst. 1 písm. a) správního řádu s tím,
že lhůta pro vydání rozhodnutí se nestaví od
okamžiku, který je pro samotnou skutečnost
stavění lhůty rozhodný, tedy od okamžiku
přerušení řízení, ale s tím, že se tato lhůta staví
zpětně od okamžiku podání vadné žádosti, tedy
od okamžiku zahájení řízení. Fakticky má tedy
přerušení řízení z uvedeného důvodu za
následek nikoliv stavění lhůty pro vydání
rozhodnutí, ale její přerušení s tím, že tato lhůta
počne běžet znovu po uplynutí 15 dnů ode dne
skončení přerušení řízení. I přerušení lhůty
ovšem může nastat pouze za jejího běhu, a
nikoliv až po jejím skončení. Pokud správní
orgán, tak jako žalovaný v předmětné věci,
oznámí účastníkům řízení usnesení o přerušení
řízení spojené s výzvou k odstranění vad žádosti
až po té, kdy došlo k uplynutí lhůty pro jeho

V posuzované věci bylo třeba nařídit ústní
jednání, zákonem stanovená lhůta pro vydání
rozhodnutí uplynula po 60 dnech od podání
žádosti, tj. dne 18. 12. 2009. Jelikož žalovaný v
této lhůtě v řízení neučinil žádný úkon, který by
lhůtu pro vydání rozhodnutí stavil (neopatřoval
stanoviska dotčených orgánů, neodstraňoval
vady žádosti, nepřerušoval řízení apod.),
vycházel krajský soud z toho, že uvedené datum
je určující pro běh lhůty pro podání nečinnostní
žaloby. Přerušoval-li žalovaný po uplynutí lhůty
pro vydání svého rozhodnutí řízení, nemůže již
tato skutečnost mít vliv na běh lhůty pro podání
nečinnostní žaloby, byť daným postupem mohli
být žalobci ovlivněni ve svých úvahách o podání
této žaloby. Přerušením správního řízení však lze
podle krajského soudu stavět toliko lhůtu pro
vydání správního rozhodnutí, nikoli již lhůtu pro
podání žaloby. Krajský soud tedy uzavřel, že
lhůta pro podání žaloby uplynula dne 18. 12.
2010, žaloba byla ovšem podána až dne 25. 7.
2011, a je tedy opožděná.
Usnesení krajského soudu napadla žalobkyně
kasační stížností, kterou NSS zamítl a
v odůvodnění rozsudku uvedl, že argumentace
žalobkyně se opírá o § 65 odst. 1 poslední větu
správního řádu, podle níž lhůta pro vydání
rozhodnutí ve věci přestává běžet již dnem, kdy
nastal některý z důvodů uvedených v § 64 odst. 1
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rozhodnutí ve smyslu § 71 odst. 3 správního
řádu, nemůže mít takové přerušení řízení účinky
předvídané v § 65 odst. 1 správního řádu.
Jednou uplynulá lhůta se nemůže ani na základě
§ 65 odst. 1 správního řádu „obnovit“.
NSS ve svém rozsudku dále uvedl, že krajský
soud rovněž správně vycházel z toho, že nejen
územní,
ale i stavební řízení v dané věci bylo skutečně
zahájeno již žádostí žalobců „o vydání rozhodnutí
o umístění stavby a o stavební povolení“,
doručenou žalovanému dne 19. 10. 2009, byť je
tato žádost podána pouze na formuláři určeném
pro žádost o vydání územního rozhodnutí. Je
pravdou, že § 110 stavebního zákona stanoví
pouze základní obsah a přílohy žádosti o
stavební povolení s tím, že podle odst. 5 tohoto
ustanovení má obsahové náležitosti této žádosti,
jakož i rozsah a obsah projektové dokumentace
stanovit prováděcí předpis. Tím byla vyhláška č.
526/2006 Sb., kterou se provádějí některá
ustanovení stavebního zákona ve věcech
stavebního řádu, jež v § 4 stanovila, že žádost o
stavební povolení stavebník podává na
předepsaném
formuláři,
jehož
obsahové
náležitosti byly stanoveny v příloze č. 2 k této
vyhlášce. Podle § 196 odst. 1 stavebního zákona
přitom ohlášení, žádosti, návrhy a další podání
podle tohoto zákona, pro která prováděcí právní
předpis určuje formuláře, lze činit pouze na
těchto formulářích, a to i v elektronické podobě
opatřené
elektronickým
podpisem
(toto
ustanovení se vztahuje rovněž na žádost o
vydání územního rozhodnutí podle § 86
stavebního zákona, k níž také příslušná vyhláška
předepisuje zvláštní formulář). Žádost o stavební
povolení podaná žalobci dne 19. 10. 2009
společně s žádostí o vydání územního rozhodnutí
tedy od počátku trpěla mj. tou vadou, že nebyla
podána na předepsaném formuláři. To ovšem,
jak
správně
konstatoval
krajský
soud,
neznamená, že nebyla způsobilá zahájit stavební
řízení. I tato vada žádosti měla vést žalovaného k
tomu, aby podle § 45 odst. 2 správního řádu
vyzval již v rámci běžícího řízení žalobce, aby
vady žádosti ve stanovené lhůtě odstranili, poučil
je o následcích neodstranění těchto nedostatků a
případně současně z toho důvodu přerušil řízení
(nyní ve vztahu k žádosti o stavební povolení viz
přímo § 111 odst. 3 stavebního zákona, v
aktuálním znění, a obdobně ve vztahu k žádosti o
vydání územního rozhodnutí - § 86 odst. 5
stavebního zákona, v aktuálním znění). Nutno
připustit, že se v odborné literatuře vyskytuje
rovněž opačný názor, podle něhož žádost o
stavební povolení či o vydání územního
rozhodnutí, která není podána na předepsaném
formuláři, představuje úkon, který není vůbec
možné považovat za žádost způsobilou zahájit
správní řízení, a stavební úřad by tedy měl podle
správního řádu [srov. § 43 odst. 1 písm. a)
správního řádu] věc usnesením odložit (viz

Doležal, J., Mareček, J., Sedláčková, V., Sklenář,
T. Tunka, M., Vobrátilová, Z. Nový stavební
zákon v teorii a praxi a předpisy související
s poznámkami).
Naproti tomu ovšem jiné dostupné komentáře ke
stavebnímu zákonu shodně považují nepodání
žádosti o vydání územního rozhodnutí či o
stavební povolení za vadu, k jejímuž odstranění
má stavební úřad v již takto zahájeném řízení
žadatele vyzvat (viz Hegenbart, M. Sakař, B. a
kol. Stavební zákon – komentář. 1. vydání.
Praha: C. H. Beck, 2008, s. 210, 310 a 476;
Potěšil, L., Roztočil, A., Hrůšová, K., Lachmann,
M.: Stavební zákon-online komentář. 2.
aktualizace. Praha: C. H. Beck, 2013). Rovněž
výše citovaný komentář ke správnímu řádu
(Vedral, J., op. cit.,s. 476 a 477) uvádí, že
některé zákonné úpravy mohou obsahovat
odchylky od obecného způsobu zahájení řízení
podle § 44 správního řádu a například výslovně
stanovit, že správní řízení je zahájeno až dnem,
kdy správnímu orgánu dojde bezvadný návrh.
Takové případy, které prolamují obecnou zásadu,
podle níž je řízení zahájeno podáním žádosti, i
když nemá všechny zákonem stanovené
náležitosti, však musí být podle citovaného
autora výslovně stanoveny zákonem.
Rovněž Nejvyšší správní soud má za to, že
pokud by podání žádosti o vydání územního
rozhodnutí či o stavební povolení jiným
způsobem než na stanoveném formuláři nemělo
mít za následek zahájení správního řízení, musel
by tento jiný procesní režim zákon výslovně
stanovit což ovšem § 196 stavebního zákona ani
jiné zákonné ustanovení nečiní. V takovém
případě je nutno vycházet z toho, že každý úkon
účastníka správního řízení má být v souladu s §
37 odst. 1 správního řádu posuzován podle
svého obsahu, nikoliv formy. Je-li tedy z obsahu
podání zjevné, že jím účastník žádá o vydání
územního rozhodnutí či o stavební povolení, je
třeba ho za takovou žádost považovat, byť není
podána na stanoveném formuláři. Jedná se tedy
o žádost sice vadnou, ale přesto způsobilou
zahájit správní řízení.
13)Rozsudek Nejvyššího správního soudu ze
dne 13. 3. 2013, č. j. 5 As 188/2012-25, Sbírka
rozhodnutí NSS č. 9/2013
Kulturní památky: omezení vlastnického
práva, obnova kulturní památky
k § 1 a § 39 odst. 1 písm. e) zákona č. 20/1987
Sb. o státní památkové péči
k § 11 odst. 1 písm. b) zákona č. 200/1990 Sb. o
přestupcích
I.
Smyslem
a
účelem
památkové
ochrany je mimo jiné zachování historicky
cenných stavebních či jiných strukturních
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nebo funkčních prvků nemovité kulturní
památky v jejich původním provedení, je-li to
technicky možné a lze-li to po jejím vlastníku
s přihlédnutím k poměrům kulturní památky
(zejména
hygienickým,
ekonomickým,
provozním a dalším) a s ohledem na její
památkový význam spravedlivě požadovat.

svým tvarem a objemem původní stavbu, bylo
rozhodnutím
ministerstva
kultury
zrušeno
prohlášení předmětného domu za kulturní
památku. Taková likvidace historické stavby
nemá v daném území obdobu. Výše pokuty byla
stanovena jako odstrašující i s ohledem na to,
aby jednání stěžovatelky nemohlo být pro jiné
osoby vodítkem, jak ekonomicky výhodným
způsobem narušit veřejný zájem na zachování
památek.

II.
To, jak nemovitou kulturní památku
obnovit, si nemůže posoudit bez dalšího její
vlastník sám. Byla-li nemovitá kulturní
památka z hlediska svých památkových
hodnot
vážně
poškozena
předchozími
stavebními úpravami a poté povodněmi, měl
její
vlastník
ve
spolupráci
s orgány
památkové ochrany hledat ekonomicky
únosná řešení, která by mu umožnila
nemovitost opravit a modernizovat tak, aby co
možná nejvíce odpovídala životním nárokům
současnosti, a přitom byly zároveň co možná
nejvíce zachovány či obnoveny původní
historicky cenné prvky, jež z nemovitosti
činily kulturní památku.

Ke stanovené výši pokuty NSS ve svém rozsudku
uvedl, že ojedinělá a nebývale vysoká pokuta být
může, ukládá-li se za neobvyklý a velmi závažný
správní delikt, tedy za něco, co vybočuje z
obvyklého standardu běžných deliktů a na co je
třeba reagovat přísnější sankcí. Správní orgány
obou stupňů přesvědčivě vyložily, proč je v
případě stěžovatelky uložená sankce na místě.
Krajský úřad v odůvodnění svého rozhodnutí
správně uvedl, že vedle represívní funkce sankce
směřující individuálně vůči stěžovatelce je důvod
pro uložení takové sankce i funkce generálně
preventivní. Sankce má být ukládána v takové
výši, aby měla odrazující účinek a aby tedy
zásadně nenastávaly případy, že stavebník raději
poruší ustanovení zákona o památkové péči a
nechá si za porušení uložit pokutu, neboť to je
pro něho ekonomicky výhodnější než citovaný
zákon respektovat. Tento smysl a účel sankce
ostatně ospravedlňuje i to, že pokutu má
stěžovatelka významně pocítit ve své majetkové
sféře. Právě taková újma, která bude pro
stěžovatelku vskutku citelná, je vzhledem k
povaze a následkům jejího jednání přiměřená.

III.
Pokuta může být ojedinělá a nebývale
vysoká, ukládá-li se za neobvyklý a velmi
závažný správní delikt, tedy za něco, co
vybočuje z obvyklého standardu „běžných“
deliktů a na co je třeba reagovat přísnější
sankcí
Rozhodnutím správního orgánu I. stupně byla
žalobkyně uznána vinnou ze spáchání přestupku
podle ust. § 39 odst. 1 písm. c) zákona o
památkové péči. Přestupku se dopustila tím, že
provedla obnovu kulturní památky bez závazného
stanoviska podle ust. § 14 odst. 1 zákona o
památkové péči. Za tento přestupek jí byla
udělena pokuta ve výši 300.000 Kč. Správní
orgán se výší pokuty velmi podrobně zabýval a
v odůvodnění svého rozhodnutí uvedl, že z
úřední činnosti je mu známo, že prvostupňový
správní orgán v roce 2010 pokutu v jiném případě
v obdobné výši vyměřil. V zákonném rozmezí
pokuty krajský úřad přihlédl k polehčujícím
okolnostem, např. že jednání stěžovatelky bylo
prvním porušením zákona o památkové péči a že
část prací proběhla v souladu se schválenou
projektovou dokumentací. Řada okolností však
byla přitěžujících. Objem zděných konstrukcí
provedených bez závazného stanoviska činil
přibližně 30 % hmoty objektu, jehož hodnota byla
podle údajů ze žádosti o závazné stanovisko
2.000.000 Kč. Případ stěžovatelky představuje
flagrantní nepochopení důvodu památkové
ochrany a způsob jejího zásahu do památky je
odstrašující. Došlo k likvidaci prakticky všeho, co
mělo památkovou hodnotu pokračování a k
nahrazení
historických
konstrukcí
zcela
nevhodnou atrapou. Z důvodu likvidace
památkově chráněné stavby a jejího nahrazení
novostavbou, která pouze částečně připomíná

14)Rozsudek Nejvyššího správního soudu ze
dne 10. 5. 2013, č. j. 6 As 65/2012-161, Sbírka
rozhodnutí NSS č. 9/2013
Ochrana přírody a krajiny: veřejný zájem
k § 56 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody
a krajiny, ve znění zákonů č. 16/1997 Sb. a č.
218/2004 Sb.
Veřejný zájem (§ 56 zákona č. 114/1992 Sb., o
ochraně přírody a krajiny) musí být výslovně
formulován
ve
vztahu
ke
konkrétní
posuzované
záležitosti
a
musí
být
přesvědčivě odlišen od zájmu soukromého či
kolektivního
Žalovaný vydal napadené správní rozhodnutí,
jímž potvrdil rozhodnutí Agentury ochrany přírody
a krajiny ČR, Správy Chráněné krajinné oblasti
Český kras, kterým byla povolena výjimka podle
§ 56 zákona č. 114/1992 Sb., ze zákazu škodlivě
zasahovat do přirozeného vývoje zvláště
chráněných živočichů pro realizaci stavby
nazvané dle projektové dokumentace „Milíčovský
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háj jih a východ obytný soubor“. Konkrétně se
jednalo o výjimku ze zákazu rušit a poškozovat
živočichy užívaná sídla, a to pro kriticky ohrožený
druh skokan skřehotavý, silně ohrožené druhy
kuňka ohnivá, skokan zelený, čolek obecný,
čolek velký, ještěrka obecná, slepýš křehký a
ledňáček říční.
Na základě podané žaloby bylo napadené
správní
rozhodnutí
zrušeno
rozsudkem
Městského soudu v Praze, protože žalovaný
dostatečně
nevypořádal
odvolací
námitky
žalobce. Požadovanou výjimku lze totiž podle §
56 odst. 3 písm. e) zákona o ochraně přírody a
krajiny udělit pouze tehdy, když se kumulativně
naplní podmínky, že je pro udělení výjimky
naléhavý důvod s výrazně převažujícím veřejným
zájmem, že neexistuje jiné uspokojivé řešení a že
populace chráněného druhu bude udržena v
příznivém stavu z hlediska její ochrany. Žalovaný
v napadeném rozhodnutí nevysvětlil svůj závěr,
že předmětná bytová zástavba je naléhavým
důvodem sociální povahy s výrazně převažujícím
veřejným zájmem. Městský soud připomněl, že
orgán ochrany přírody a krajiny může v případě
zvláště chráněných druhů živočichů povolit
výjimku ze zákazů dle § 50 zákona o ochraně
přírody a krajiny toliko v případech, kdy jiný
veřejný zájem výrazně převyšuje nad zájmem
ochrany přírody (§ 56 odst. 1 zákona ve znění do
30. 11. 2009).
NSS v odůvodnění svého rozsudku uvedl, že
zásada ochrany veřejného zájmu neznamená, že
by správní orgány měly veřejný zájem samy
formulovat, to je zásadně úkolem moci
zákonodárné. Úkolem správních orgánů je při
aplikaci zákonů, které jednotlivé veřejné zájmy
definují, v jednotlivých případech takto obecně
formulované veřejné
zájmy konkretizovat.
Ústavní soud k otázce definování veřejného
zájmu ve správním řízení uvedl, že „veřejný
zájem v konkrétní věci by měl být zjišťován v
průběhu správního řízení na základě poměřování
nejrůznějších partikulárních zájmů, po zvážení
všech rozporů a připomínek. Z odůvodnění
správního rozhodnutí pak musí zřetelně
vyplynout, proč veřejný zájem převážil nad řadou
jiných partikulárních zájmů. Veřejný zájem je
třeba nalézt v procesu rozhodování …“ (nález ze
dne 28. 6. 2005, sp. zn. Pl. ÚS 24/04)
Zásada ochrany veřejného zájmu spočívající v
hledání a přijímání takových řešení, která jsou v
souladu s veřejným zájmem, je rovněž jednou ze
základních zásad správního řízení, zakotvenou v
§ 2 odst. 4 správního řádu. Formulace „soulad
přijatého řešení s veřejným zájmem“ pak
znamená
aplikaci
ustanovení
zákonů
vyjadřujících obecně jednotlivé veřejné zájmy v
konkrétních případech. Přitom ve správním řízení
mnohdy stojí několik veřejných zájmů proti sobě
(či alespoň nejsou zcela v souladu) a není
možné, aby nakonec přijaté řešení bylo v souladu
se všemi veřejnými zájmy, které s rozhodovanou

věcí souvisejí.
V posuzovaném případě bylo udělení výjimky
žalovaným odůvodněno zejména tím, že onen
převažující veřejný zájem v podobě důvodů
sociálního
charakteru,
konkrétně
zájem
spočívající ve výstavbě bytů, převažuje nad
veřejným zájmem na ochraně přírody a krajiny,
tedy zde na ochraně zvláště chráněných
živočichů. Přitom přestože veřejný zájem nelze
zaměňovat za zájem soukromý, zároveň se
uznává, že „veřejné zájmy jsou v řadě případů
jen více či méně společnými soukromými zájmy
jednotlivců a jejich skupin“. V posuzovaném
případě je nesporným veřejným zájmem ochrana
zvláště chráněných živočichů, neboť napadené
správní rozhodnutí je rozhodnutím o udělení
výjimky pro soukromou společnost, která hodlá
realizovat svůj investiční záměr, jehož cílem je s
největší pravděpodobností její zisk. Skutečnost,
že vedlejším důsledkem podnikatelské činnosti
žadatele je uspokojení bytové potřeby jeho
zákazníků, ještě nemusí vytvářet odpovídající
sociální veřejný zájem. Jak již uvedl Ústavní soud
ČR ve svém nálezu ze dne 28. 3. 1996, sp. zn. I.
ÚS 198/95, „…ne každý kolektivní zájem lze
označit jako veřejný zájem společnosti…“. V
posuzované věci žalovaný dostatečně nevysvětlil,
zda se vůbec v daném případě jedná o veřejný
zájem,
který
je
předmětnou
výstavbou
uspokojován.
Nejvyšší správní soud zdůrazňuje, že i kdyby
žalovaný přesvědčivě odůvodnil, že stavební
činnost žadatele je skutečně prováděna ve
veřejném zájmu, bylo by třeba vycházet z toho,
že veřejný zájem je kategorie, „která má u
každého rozhodnutí svůj konkrétní obsah, jenž je
spojen s okolnostmi řešeného případu“. Je proto
nezbytné, „aby veřejný zájem byl správním
orgánem výslovně formulován ve vztahu ke
konkrétně řešené záležitosti. Je třeba jej vyvodit
z právní úpravy a jejích dílů, z právní politiky a
posouzením různých hodnotových hledisek podle
úkolů správy v příslušných oblastech (sociální,
kulturní, ochrany životního prostředí apod.)“
V případě vážení dvou veřejných zájmů, které
jsou v kolizi, obdobně jako v případě kolize
základních práv, musí správní úřad totiž nejprve
řádně určit a individualizovat na konkrétní případ
oba veřejné zájmy, které jsou ve hře, a poté
porovnat závažnost obou v kolizi stojících
veřejných zájmů s tím, že zásah do žádného z
obou chráněných veřejných zájmů nesmí svými
negativními důsledky přesahovat pozitiva. Při
řešení kolize veřejných zájmů je třeba, aby bylo
zachováno maximum z obou kolidujících zájmů,
přičemž by mělo být identifikováno jádro a
periferie kolidujícího veřejného zájmu a z obou
veřejných zájmů, které jsou ve hře, by mělo být
zachováno alespoň jejich jádro.
Žalobou napadené správní rozhodnutí však
náležité odůvodnění, zda a proč je výstavba v
předmětné lokalitě veřejným zájmem a jak
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žalovaný vážil zájem na výstavbě bytů a veřejný
zájem na ochraně zvlášť chráněných druhů
živočichů, neobsahuje, a proto výjimka jím
udělená nesplňuje zákonné požadavky.

Textová část regulačního plánu v části I. odst. 2
písm. b) Přílohy 11 vyhl. č. 500/2006 Sb. podle
rozsahu jím nahrazovaných územních rozhodnutí
obsahuje podmínky pro umístění a prostorové
uspořádání staveb, které nejsou zahrnuty do
staveb veřejné infrastruktury, včetně podmínek
ochrany navrženého charakteru území, zejména
ochrany krajinného rázu (například uliční a
stavební čáry, podlažnost, výšku zástavby,
objemy a tvary zástavby, intenzitu využití
pozemků).

15)Rozsudek Krajského soudu v Brně ze dne
8. 2. 2013, č. j. 63 A 6/2012-227, Sbírka
rozhodnutí NSS č. 9/2013
Opatření obecné povahy: stanovení výškové
regulace úrovni územního plánu
k § 43 odst. 1 zákona č. 183/2006 Sb., o
územním plánování a stavebním řádu (stavební
zákon)
k § 13 vyhl. č. 500/2006 Sb., o územně
analytických podkladech, územně plánovací
dokumentaci a způsobu evidence územně
plánovací činnosti

Byť z citovaných ustanovení je zřejmý rozdíl
v požadavcích na konkrétnost vymezení výškové
regulace
v předmětných
typech
územně
plánovací dokumentace, nelze z uvedeného
dovodit, že by relativně konkrétnější stanovení
výškové regulace zástavby již v územním plánu
(např. uvedením počtu nejvýše přípustného počtu
nadzemních podlaží v dané ploše) bylo a priori
nezákonné. Zde je totiž zejména podstatné, zda
taková regulace vyhovuje vymezení obsahu
územního plánu dle ust. § 43 odst. 1 stavebního
zákona (tedy zda ji lze posoudit jako součást
základní koncepce rozvoje území obce, ochrany
jeho hodnot, jeho plošného a prostorového
uspořádání, uspořádání krajiny…. a stanovení
podmínek pro využití ploch) či zda již svou
povahou odpovídá obsahu regulačního plánu dle
§ 61 odst. 1 SZ (tedy zda ji lze posoudit jako
součást stanovení podrobných podmínek pro
využití pozemků, pro umístění a prostorové
uspořádání staveb, pro ochranu hodnot a
charakteru území a ro vytváření příznivého
životního prostředí v řešené ploše).

Stanovení výškové regulace formou
určení nepřekročitelné výškové hladiny
v dané ploše je přípustné již na úrovni
územního plánu
Navrhovatelé se domáhali zrušení OOP –
územního plánu Zlína v části stanovující výškové
omezení zástavby na výšku pěti podlaží
stávajících objektů. Uvedli, že územním plánem
byli zkráceni na právu vlastnickém a právu na
podnikání. Textová část územního plánu
obsahovala podmínku, že maximální výšková
hladina zástavby bude odpovídat výšce atiky 14.
a 15. budovy, což jsou pětietážové budovy, výška
jejich atiky tedy odpovídá přibližně pěti
nadzemním podlažím. Při takto složitém
výškovém zónování lokality je vhodným řešením
uvést do územního plánu obecné regulativy a
přípustnou výšku konkrétních budov v areálu
posuzovat až v navazujících fázích územního
plánování.

Soud má za to, že před zákonem obstojí, pokud
obec v územním plánu pro určitou plochu stanoví
výškovou regulaci jako výškově nepřekročitelnou
mez zástavby (ať již stanovením kóty či počtem
nadzemních podlaží) a nesnaží se tak přesně
určit výšku jednotlivých staveb na konkrétních
pozemcích dané plochy. Takové vymezení
výškové regulace může být součástí koncepčních
řešení, k jejichž vyjádření územní plán slouží, a
to i v případě, kdy obec počítá s vydáním
regulačního plánu k předmětné ploše. Stanovení
výškové regulace již na úrovni územního plánu
formou jejího vztažení k výšce atiky konkrétních
(již existujících) staveb, tedy v podstatě určením
nepřekročitelné výškové hladiny tak nelze samo o
sobě označit za protizákonné.

Krajský soud návrh na zrušení OOP odmítl a
v odůvodnění rozsudku uvedl, že právní úprava
vychází ze skutečnosti, že jedním z řady
elementů, jimiž mohou obce účinně naplnit cíle
územního plánování, je i výšková regulace
zástavby. Výslovně pak tuto regulaci umožňuje
jak u územních plánů, tak u plánů regulačních.
Podle části I. odst. 1 písm. f) Přílohy 7 k vyhl. č.
500/2006 Sb. obsahuje textová část ÚP
stanovení podmínek pro využití ploch s rozdílným
způsobem využití s určením převažujícího účelu
využití (hlavní využití) pokud je možné jej
stanovit, přípustného využití, nepřípustného
využití, popřípadě podmíněně přípustného využití
těchto ploch a stanovení podmínek prostorového
uspořádání,
včetně
základních
podmínek
ochrany krajinného rázu (například výškové
regulace zástavby, intenzity využití pozemků
v plochách).

16)Rozsudek Nejvyššího správního soudu ze
dne 27. 3. 2013, č. j. 8 As 16/2012-52, Sbírka
rozhodnutí NSS č. 2890, 10/2013
Pro uložení pořádkové pokuty podle § 62
odst. 2 správního řádu z roku 2004 nebí třeba,
aby byl hrubě urážlivým podáním současně
též závažně ztížen postup v řízení podle
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Stavební
úřad
má
v případě
nařízení
neodkladného odstranění stavby, provedení
nutných zabezpečovacích prací nebo vyklizení
stavby dle § 135 stavebního zákona z roku
2006 jakožto mimořádného institutu pro případ
ohrožení životů a zdraví osob nebo zvířat
zákonnou možnost upustit od předchozího
projednání s účastníky, včetně výzvy dle § 36
odst. 3 správního řádu z roku 2004 k vyjádření
se k podkladům rozhodnutí, pokud to
okolnosti případu vyžadují, zejména pokud by
v důsledku prodlení hrozila okamžitá závažná
újma.
Stavební úřad nařídil žalobkyni neodkladné
odstranění souboru staveb (stodola, vepřín,
obytná budova s hospodářskou částí, včetně
příslušenství). Současně s rozhodnutím jí byla
zaslána listina označená Znalecký posudek
vypracovaná znalcem z oboru stavebnictví, která
konstatovala značnou zanedbanost předmětných
nemovitostí a doporučovala je odstranit. Na
podkladě odvolání žalovaný jako odvolací správní
orgán rozhodnutí stavebního úřadu částečně
změnil a ve zbytku potvrdil. V žalobě proti tomuto
rozhodnutí žalovaná namítala mimo jiné porušení
§ 36 odst. 3 správního řádu již stavebním úřadem,
kdy listina (znalecký posudek) jí byl zaslán až
s odvoláním napadeným rozhodnutím stavebního
úřadu. Žalobkyně namítala nesprávnost tohoto
posudku a chtěla se k němu před vydáním
napadeného rozhodnutí stavebního úřadu vyjádřit,
případně předložit dokumenty, které jeho závěry a
správnost vyvracejí. Žalobkyně v odvolacím řízení
žádala, aby namítaná procesní vada byla zhojena
tak, že odvolatelce bude poskytnuta lhůta k tomu,
aby mohla znaleckému posudku oponovat.
Odvolací správní orgán jí takovou lhůtu neposkytl
a zaujal stanovisko, že v případě řízení o
odstranění stavby není třeba dodržet § 36 odst. 3
správního řádu z roku 2004, uvedl, že postupek
dle tohoto ustanovení správního řádu by došlo ke
zbytečným průtahům a nezměnilo by to výsledné
rozhodnutí. Dle žalobkyně tento výklad neměl
oporu ve stavebním zákoně, byla jí upřena
nesprávným postupem možnost seznámit se
s podklady řízení, případně navrhnout jejich
doplnění.
Žalobkyně
objednala
provedení
revizního znaleckého posudku znalcem z oboru
statika, který chtěla předložit jako důkaz. Krajský
soud v Plzni žalobu zamítl.
Z odůvodnění:
Smyslem § 36 odst. 3 správního řádu z roku 2004
je umožnit účastníkům řízení, aby se mohli ještě
před vydáním konkrétního rozhodnutí seznámit,
příp. vyjádřit k podkladům, na jejichž základě
správní orgán rozhodne. V úvodu tohoto
ustanovení je řečeno, že povinnost správních
orgánů umožnit účastníkům před vydáním
rozhodnutí ve věci vyjádřit se k podkladům
rozhodnutí je dána tehdy, nestanoví-li zákon jinak.
Výjimka
z pravidla
nastaveného
tímto
ustanovením může být dána pouze zákonem,
přičemž to může být jakýkoliv zákon (nikoliv jen

prvního odstavce tohoto ustanovení
17)Rozsudek Nejvyššího správního soudu ze
dne 16. 5. 2013, č. j. 4 As 16/2013-39, Sbírka
rozhodnutí NSS č. 2905, 11/2013
Překážku litispendence dle § 48 odst. 1
správního řádu z roku 2004 je nutno vykládat
tak, že zahájení nového řízení v téže věci brání
nejen řízení zahájené dříve u jiného správního
orgánu, ale i řízení zahájené dříve u téhož
správního orgánu
18)Rozsudek rozšířeného senátu Nejvyššího
správního soudu ze dne 30. 7. 2013 č. j. 8 As
8/2011-66, Sbírka rozhodnutí NSS č. 2908,
11/2013
I.
Rozhodnutí
o
výjimce
z obecných
požadavků
na
výstavbu
zpravidla
nezakládá práva a povinnosti fyzických a
právnických osob samo o sobě, ale až ve
spojení s navazujícím aktem správního
orgánu, kterým je rozhodováno o celém
předmětu řízení. Takové rozhodnutí lze
proto soudně přezkoumat pouze v režimu
§ 75 odst. 2 s. ř. s.
II. Samostatně soudně přezkoumatelným ve
smyslu § 65 s. ř. s. by bylo rozhodnutí o
výjimce z obecných požadavků na
výstavbu pouze v případě, pokud by po
jeho
vydání
nebylo
k uskutečnění
příslušného stavebního záměru zapotřebí
žádného navazujícího úkonu stavebního
úřadu
Žaloba proti povolení výjimky z pražských OTP
byla Městským soudem v Praze odmítnuta
z důvodu, že rozhodnutí o povolení výjimky je
rozhodnutím předběžné povahy, které není
způsobilé zasáhnout do práv žalobkyně. Není
přitom rozhodné, zda řízení o výjimce probíhá ve
spojení s územním, stavebním či jiným řízením ve
věci samé, nebo samostatně. Usnesení MS bylo
napadeno kasační stížností žalobkyně. Osmý
senát NSS při předběžném posouzení věci zjistil,
že k otázce samostatného soudního přezkumu
rozhodnutí o povolení výjimky podle § 169
stavebního zákona z roku 2006 existuje rozporná
judikatura NSS. Předal věc rozšířenému senátu
NSS s návrhem, aby vyslovil právní závěr, že
rozhodnutí o povolení či nepovolení výjimky
z obecných technických požadavků na výstavbu
nepodléhá samostatnému soudnímu přezkumu,
neboť se jedná o úkon předběžné povahy. RS
NSS kasační stížnost zamítl se závěrem dle výše
uvedené právní věty.
19)Rozsudek Krajského soudu v Plzni ze dne
19. 3. 2013, č. j. 30 A 3/2012-84, Sbírka
rozhodnutí NSS č. 2921, 12/2013
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správní řád sám, neboť zákonodárce neužil dikci,
nestanoví-li tento zákon jinak).
Podle § 135 odst. 5 stavebního zákona odstranění
stavby, nutné zabezpečovací práce, popřípadě
vyklizení stavby může stavební úřad nařídit i bez
předchozího projednání s vlastníkem stavby.
Slovní spojení „předchozí projednání“ je pojmově
obsáhlejší a lze pod něj podřadit i možnost
účastníků řízení před vydáním rozhodnutí ve věci
vyjádřit se k jeho podkladům. Stavební úřad má
tedy v případě aplikace § 135 odst. 1 resp. § 135
odst. 5 stavebního zákona z roku 2006, jakožto
mimořádného institutu pro případ ohrožení životů
osob nebo zvířat tím, že stavba hrozí zřícením,
zákonnou možnost vybočit z mezí daných § 36
odst. 3 části věty před středníkem správního řádu
z roku 2004, a v jeho postupu tak v obecné rovině
nelze spatřovat porušení zákona.
Soud následně posuzoval to, zda se v souzeném
případě jednalo o takovou situaci, kdy správní
orgán mohl využít postup podle § 135 odst. 5
stavebního zákona z roku 2006.
Soud posoudil i okolnosti, které předcházely
vydání napadeného rozhodnutí. O tom, že
nemovitosti ve vlastnictví žalobkyně jsou ve stavu,
který začíná být nebezpečný okolí, byla žalobkyně
informována již šest let před vydáním rozhodnutí,
je zde nesplněný příslib nápravy uvedený v podání
ze dne 28. 11. 2006. 6alobkyně začíná fakticky
konat
až
v odvolání,
konstatuje
věcnou
nesprávnost posudku, vyjadřuje odhodlání se
k němu v případě seznámení se s ním před
vydáním rozhodnutí, obsáhle vyjádřit a doložit
dokumenty vyvracející jeho správnost. Pak soud
popsal jednotlivé správní úkony dle časové
posloupnosti s tím, že ode dne vydání odvoláním
napadeného rozhodnutí do dne vydání žalobou
napadeného rozhodnutí uplynuly dvě měsíce,
během nichž žalobkyně nebyla schopna ani
konkretizovat, jaké kroky hodlá ve věci podniknout
a jaká obsáhlá vyjádření a dokumenty předložit.
Na druhou stranu soud nemohl přehlédnout, že
stavební úřad několik let monitoroval nevyhovující
stav nemovitostí ve vlastnictví žalobkyně a měl
tedy k dispozici dostatek času, aby nechal nejen
vypracovat příslušný posudek, ale aby s ním, před
vydáním rozhodnutí, seznámil žalobkyni. Právě
ona dlouhá doba, kdy stavební úřad jen
stereotypně a planě konstatoval zchátralost
staveb, byla nakonec okolností, díky níž se soud i
přes výše popsaný přístup žalobkyně k situaci,
přiklonil k závěru, že v souzené věci nebyl postup
podle § 135 odst. 5 stavebního zákona nezbytný.
Podle názoru soudu situace nevyžadovala tak
razantní
postup.
Jestliže
stavební
úřad
nepovažoval stav nemovitosti za natolik kritický,
aby přistoupil k nařízení odstranění stavby dříve,
jistě bylo možné i za stavu daného v roce 2011
postupovat v souladu s § 36 odst. 3 správního
řádu z roku 2004 a umožnit žalobkyni seznámit se
s listinou označenou jako znalecký posudek č.
235-1/2011 a vyjádřit se k ní před vydáním
rozhodnutí. Tím, že žalovaný tak neučinil,

procesně pochybil, neboť aplikace § 135 odst. 5
stavebního zákona z roku 2006 nebyla v dané věci
důvodná. Ani tento závěr však automaticky
neznamená, že by soud musel přistoupit ke
zrušení napadeného rozhodnutí. I když podle
názoru soudu stavební úřad měl v dané věci
postupovat podle § 36 odst. 3 správního řádu
z roku 2004, nemělo jeho pochybení vliv na
zákonnost rozhodnutí. Jeho závěr, totiž nařízení
odstranění staveb, by byl stejný i v případě, že by
byla žalobkyně s posudkem seznámena před
vydáním rozhodnutí I. stupně. Závěry posudku
byly jednoznačné a žalobkyně, byť deklarovala
rozsáhlou
argumentaci
vyvracející
závěry
posudku, resp. stavebního úřadu, nebyla s to tak
učinit ani v průběhu odvolacího řízení. 6ádné
oponentní argumenty předložené žalobkyní
nebyly. Soud proto výše popsané procesní
pochybení nemohl posoudit za natolik zásadní,
aby bylo možno uvažovat o jeho vlivu na
zákonnost rozhodnutí správních orgánů obou
stupňů. Protože žalobkyně žádné jiné námitky
v žalobě neuplatnila, soud dospěl k závěru, že
žaloba není důvodná a zamítl ji.
20)Rozsudek Nejvyššího správního soudu ze
dne 31. 7. 2013, č. j. 7 As 17/2013-25, Sbírka
rozhodnutí NSS č. 2932, 12/2013
I.

II.

Vymezení okruhu účastníků územního
řízení (§ 85 stavebního zákona z roku
2006) vyžaduje s ohledem na konkrétní
okolnosti případu komplexní posouzení
situace
v území
a
zohlednění
nejrůznějších
vlivů,
neboť
v úvahu
přichází u vlastníků sousedních staveb a
pozemků dotčení nejrůznějšího druhu
Umožňuje-li situace v terénu zhotovit
přístup k umísťované stavbě více způsoby
(po různých komunikacích), pak v zásadě
každý z vlastníků pozemku nebo stavby,
jehož práva budou zasažena provozem po
těchto
komunikacích,
může
být
účastníkem územního řízení (§ 85
stavebního
zákona
z roku
2006).
Rozhodné je, zda měřítkem může být
intenzita
zvýšení
dopravy
a
míra
negativních efektů s tím spojených, ale i
povaha provozu umísťované stavby a
vlastnosti přilehlých komunikací. Pokud je
možné vyloučit, že tyto komunikace budou
v souvislosti
s provozem
stavby
využívány více než doposud, pak lze
zpravidla vyloučit i přímé dotčení
vlastníků pozemků, přes které má být
příjezd k umísťované stavbě umožněn.

Stavební úřad umístil stavu odchovny mladého
dobytka včetně souvisejících staveb, žalobkyni
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nevzal jako účastníka řízení a její podání, ve
kterém uvedla, že není jisté, zda přístupová cesta
k umísťované stavbě nepovede přes její pozemky,
vyhodnotil pouze jako připomínky veřejnosti, které
nepovažoval za oprávněné, neboť přístup ke
stavbě je řešen po obecních komunikacích osoby
zúčastněné na řízení. Odvolání žalobkyně proti
rozhodnutí
stavebního
úřadu
bylo
jako
nepřípustné zamítnuto. Krajský soud v Brně
rozhodnutí žalovaného odvolacího správního
orgánu zrušil rozsudkem, ve kterém zaujal názor,
že se nelze v řízení o umístění stavby omezit jen
na napojení či připojení pozemku, resp. stavby, na
veřejně přístupnou komunikaci, ale je třeba
zohlednit také podmínky provozu, zvláště zajišťujíli přístup k umísťované stavbě. Jedině tak bylo
možné dostát požadavku na komplexní řešení,
které by bylo souladné s cíli a úkoly územního
plánování. Za souseda lze považovat i vlastníka
pozemku nebo stavby na něm v širším okolí. Jak
široké takové okolí bude, je dáno tím, zda
umísťovanou stavbou může být jeho vlastnické
právo nebo jiné věcné právo dotčeno. Je namístě
odlišovat dotčení přímé a nepřímé, přičemž
určujícím kritériem je zpravidla účel plánované
stavby. V daném případě jde o stavbu odchovny
dobytka a bylo třeba posuzovat, jaký vliv mohla
mít na okolí a vlastnické právo žalobkyně.
Stavební úřad se takovým vlivem nezabýval. Dle
KS bylo třeba vymezit nejen napojení, nýbrž i
přístup k umísťované stavbě prostřednictvím
přilehlých komunikací. Okruh účastníků územního
řízení nebylo možné limitovat stanovením prosté
hranice v metrech. Pokud žalovaný posoudil
odvolání jako nepřípustné, pochybil, protože tak
učinil,
aniž
by
jasně
vymezilo
přístup
k umísťované stavbě, a v návaznosti na to vyvrátil
pochybnosti ohledně účastenství žalobkyně. Tím
zatížil
rozhodnutí
vadou
spočívající
v nepřezkoumatelnosti pro nedostatek důvodů.
6alovaný podal kasační stížnost, dle které
žalobkyně neučinila žádný konkrétní úkon
směřující k její aktivní úloze v územním řízení.
Podala jen strohé sdělení, že je-li přístupnost
k navrhované stavbě vedena mimo pozemky
v jejím vlastnictví, má stavební úřad považovat její
námitky za bezpředmětné, ačkoliv se mohla
domáhat u stavebního úřadu přiznání postavení
účastníka územního řízení podáním žádosti
s uvedením skutečností, které by její účastenství
odůvodňovaly. Stavební úřad nepřiznal žalobkyni
postavení účastníka řízení, neboť přístupnost
k navrhované stavbě nebyla řešena přes pozemky
v jejím vlastnictví a umístěním stavby by nedošlo
k přímému dotčení jejích práv a povinností. Údaj o
vzdálenosti pozemků žalobkyně cca 150m od
umísťované stavby byl použit jen pro ilustraci a
vetší názornost, nikoliv jako rozhodný údaj pro
rozhodnutí.
Územní
řízení
je
ovládáno
koncentrační zásadou, stěžovatel tedy nesouhlasil
s názorem krajského soudu, že byl povinen
v pozici správního orgánu přezkoumávajícího
pravomocné územní rozhodnutí jednat za

možného účastníka řízení a zkoumat případné
dotčení jeho práv, když ten svoji možnost být
účastníkem řízení nevyužil způsobem, který mu
zákon nabízel. Vyslovil též nesouhlas s názorem
krajského soudu v otázce širšího zkoumání
přístupnosti navrhované stavby.
Z odůvodnění rozsudku NSS:
Účastníkem řízení tedy bude soused pouze v
případě, že jeho vlastnické nebo jiné věcné právo
k pozemku nebo stavbě může být územním
rozhodnutím přímo dotčeno, a to vzhledem k
velikosti stavebního pozemku a umístění stavby
na něm, odstupovým vzdálenostem, rozměrům
stavby, účelu jejího užívání atd. Přímým dotčením
lze nepochybně rozumět především dotčení
stíněním, hlukem, prachem, pachem, zápachem,
kouřem, vibracemi, světlem apod., tj. různými
imisemi. Těmi se obecně rozumí výkon
vlastnického práva, kterým se s ohledem na
konkrétní okolnosti neoprávněně zasahuje do
cizího vlastnického nebo jiného práva nad míru
přiměřenou
poměrům.
Přímým
dotčením
sousedních nemovitostí bude i jejich dotčení
zvýšenou intenzitou dopravy v místě stavby
vzhledem k jejímu účelu. Podmínkou účastenství
přitom není, aby bylo námitkám vyhověno, ale
postačuje pouhá možnost dotčení práva. Stavební
úřady jsou povinny zkoumat, zda jsou tvrzeny
skutečnosti, jež zakládají účastenství dané osoby
v řízení, a shledají-li, že tomu tak je, musí věcně
tyto námitky projednat.
Co se týče otázky přímé dotčenosti účastnice
řízení, je nesporné, že přístup k zamýšlené stavbě
je možné realizovat několika způsoby, protože k ní
vede více pozemních komunikací, o kterých se dá
uvažovat v souvislosti s plánovaným užíváním
stavby. To vyplývá jak z vyjádření účastníků
řízení, tak z mapových podkladů, které jsou
součástí správního spisu. Jedna z možných
přístupových cest k umísťované stavbě může vést
přes pozemek ve vlastnictví účastnice řízení a
jejího manžela, a to zhruba ve vzdálenosti 150 m
od stavby, bude účastnice řízení rozhodnutím o
umístění stavby přímo dotčena tehdy, povede-li
příjezdová cesta k umísťované stavbě přes
pozemek v jejím vlastnictví a zároveň bude
provozem na této cestě dotčeno její vlastnické
právo. Pravděpodobný výskyt negativních jevů
spojených s provozem umísťované stavby, a tedy
možný zásah do vlastnického práva účastnice
řízení, lze dovodit z obsahu správního spisu. Při
realizaci stavby by mělo dojít proti původnímu
stavu ke snížení stavů dojnic z 394 kusů na 298
kusů, nicméně nově má být vybudována stáj pro
127 jalovic, což vyplývá mimo jiné z posouzení
vlivů záměru na životní prostředí. To představuje
zintenzivnění využití stávajícího zemědělského
areálu, přičemž lze očekávat i negativní vliv na
okolí umisťované stavby. Z uvedeného je zřejmé,
že se může zvýšit provoz na přístupových
pozemních komunikacích v důsledku rozšíření
zemědělského chovu, s čímž může být spojeno
obtěžování zápachem a znečištěním převáženými
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materiály. Naopak, v případě, že by napojení
umísťované stavby na pozemní komunikace
nebylo realizováno přes pozemky ve vlastnictví
účastnice řízení, nelze dospět k závěru, že by byla
vlastnická práva účastnice řízení přímo dotčena.
Nedochází
totiž k výrazným změnám v technologii chovu, a
rozsah navržených změn nevybočuje ze
stávajícího zemědělského areálu. Proto vliv
samotné umísťované stavby není s ohledem na
její vzdálenost od pozemků účastnice řízení
zásadní. Stavební úřad obdržel námitky účastnice
řízení a jejího manžela a označil je jako námitky
veřejnosti, které však nepovažuje za oprávněné,
neboť přístup ke stavbě je řešen po obecních
komunikacích nebo po účelových komunikacích
družstva. Stavební úřad byl seznámen s obavami
účastnice řízení, že bude příjezd k umístěné
stavbě realizován přes pozemky v jejím vlastnictví.
Zároveň bylo zřejmé, že provoz umísťované
stavby může mít negativní vliv především v
podobě různých imisí na vlastníky sousedních
pozemků a pozemků, přes které bude realizován
přístup k umísťované stavbě. V souladu s výše
citovanými ustanoveními a za účelem vymezení
okruhu účastníků řízení o umístění stavby bylo
proto třeba jasně vymezit, kudy bude realizován
příjezd k umísťované stavbě, zda přes pozemky
účastnice řízení nebo nikoliv. Bez toho nelze
dospět k závěru, zda účastnice řízení měla být
účastníkem řízení o umístění stavby, a tedy ani
odmítnout její odvolání jako nepřípustné. Stavební
úřad tak neučinil. Rozhodnutí o umístění stavby
tuto otázku uspokojivě neřeší, protože nevylučuje,
že pozemní komunikace na pozemku účastnice
řízení bude užívána v souvislosti s provozem
umisťované
stavby.
Předmětem
přezkumu
napadeného správního rozhodnutí nebyla otázka
nejvhodnějšího způsobu napojení umísťované
stavby na pozemní komunikace, nebyl, a ani
nemohl být, krajským soudem vysloven závěr, že
účastnice řízení je účastnicí správního řízení, jak
se domnívá stěžovatel. Ústřední otázkou je, zda
účastnice řízení mohla být přímo dotčena
rozhodnutím o umístění stavby. Pokud tuto
možnost stavební úřad nevyloučil a přitom s
účastnicí řízení jako s účastnicí správního řízení
nejednal, pak je nutné toto pochybení napravit.
Vymezení okruhu účastníků řízení o umístění
stavby je sice v prvé řadě úkolem stavebního
úřadu, ale stěžovatel se musí v rámci přezkumu
prvostupňového rozhodnutí zabývat i námitkami
směřujícími proti posouzení účastenství v řízení
před stavebním úřadem, a závěry stavebního
úřadu v tomto směru buď potvrdit, nebo vyvrátit.
Se stěžovatelem lze souhlasit, že vymezení
okruhu účastníků územního řízení je úkolem
náročným a vyžadujícím s ohledem na konkrétní
okolnosti případu komplexní posouzení situace v
území a zohlednění nejrůznějších vlivů, neboť v
úvahu přichází u vlastníků sousedních staveb a
pozemků dotčení nejrůznějšího druhu. Umožňujeli situace v terénu realizovat přístup k umísťované

stavbě více způsoby, pak v zásadě každý z
vlastníků pozemku nebo stavby, jehož práva
budou
zasažena
provozem
po
těchto
komunikacích, může být účastníkem územního
řízení. Rozhodné je, zda intenzita zásahu do jeho
vlastnického práva představuje přímé dotčení.
Určujícím měřítkem může být intenzita zvýšení
dopravy a míra negativních efektů s tím
spojených, ale i povaha provozu umísťované
stavby a vlastnosti přilehlých komunikací. Pokud je
možné vyloučit, že tyto nebudou v souvislosti s
provozem stavby využívány více než doposud,
pak lze zpravidla vyloučit i přímé dotčení vlastníků
pozemků, přes které má být příjezd k umísťované
stavbě realizován. Z výše uvedeného vyplývá, že
námitky stěžovatele nejsou důvodné. Krajský soud
správně
dospěl k závěru, že v daném případě absentuje
úvaha o rozsahu okruhu účastníků, na jejímž
základě by bylo možno posoudit, zda je účastnice
řízení opomenutým účastníkem řízení o umístění
stavby.
Nejvyšší správní soud proto podle ust. § 110 odst.
1 s. ř. s. kasační stížnost zamítl.

21) Rozsudek Nejvyššího správního soudu ze
dne 02. 08. 2013, čj. 4 As 28/2013 24, Sbírka
rozhodnutí NSS 1/2014, Rozhodnutí č: 2938
Správní řízení: audiovizuální záznam; důkaz
získaný v rozporu se zákonem
I. Audiovizuální záznam pořízený policistou ve
službě o průběhu úředního úkonu je záznamem
pořízeným
orgánem veřejné moci, nikoli
záznamem soukromým, a to i přesto, že byl
záznam pořízen na soukromý mobilní telefon
policisty, jehož záměrem bylo použít záznam
pouze pro svou vlastní potřebu, a nebyl tedy po
jeho pořízení úředně evidován a archivován.
II. Ustanovení § 60 a § 62 odst. 1 zákona č.
273/2008 Sb., o Policii České republiky, obsahují
dostatečnou právní úpravu zmocňující policii k
pořizování
audiovizuálních
záznamů
dokumentujících průběh úředního úkonu. Pokud
audiovizuální záznam zasahující do práva na
soukromí fyzické osoby (čl. 10 Listiny základních
práv a svobod) pořízený policií o průběhu
úředního úkonu nebyl dle § 60 zákona o Policii
České republiky pořízen a zpracován tak, aby byl
zabezpečen proti neoprávněnému přístupu,
změně, zničení, zneužití nebo neoprávněnému
zpracování, jedná se o záznam, který nebyl
pořízen v souladu se zákonem, a proto jej nelze
dle § 51 odst. 1 správního řádu z roku 2004 použít
jako důkaz ve správním řízení.
III. Je-li ve správním řízení použit důkaz
získaný v rozporu se zákonem (§ 51 odst. 1
správního řádu z roku 2004), nemusí to být
vždy bez dalšího důvodem pro zrušení
rozhodnutí správního orgánu pro vady řízení
dle § 76 odst. 1 s. ř. s. Žaloba může být
nedůvodná, pokud lze i při odhlédnutí od
nezákonného důkazu z ostatních důkazů
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provedených ve správním řízení učinit
jednoznačný závěr, že skutkový stav, který
vzal správní orgán za základ napadeného
rozhodnutí, obstojí.

podobě uložené pokuty převýší náklady, které
správní orgán na vedení takového řízení vynaložil
(§ 6 odst. 2 správního řádu z roku 2004)
26) Rozsudek Nejvyššího správního soudu ze
dne 26. 08. 2013, čj. 8 As 37/2013 – 40, Sbírka
rozhodnutí NSS 2/2014, Rozhodnutí č: 2967
Stavební řízení: stavba na hranici pozemku
I. Ustanovení § 25 odst. 6 vyhlášky č. 501/2006
Sb., o obecných požadavcích na využívání
území, se vztahuje pouze na „rodinný dům,
garáž a další stavby a zařízení související s
užíváním rodinného domu“. Umístění ostatních
staveb na hranici pozemku vyloučeno není za
předpokladu, že jsou dodrženy obecné
požadavky pro odstupy staveb vymezené v §
25 odst. 1 téže vyhlášky.
II. Pro posouzení odstupových vzdáleností
staveb podle § 25 vyhlášky č. 501/2006 Sb., o
obecných požadavcích na využívání území, je
rozhodná povaha daného objektu jako stavby
ve smyslu stavebního práva (§ 2 odst. 3
stavebního zákona z roku 2006), nikoliv
občanského práva.
III. Skutečnost, že parkoviště není považováno
za stavbu ve smyslu občanského práva,
nebrání závěru, že parkoviště může být
stavbou pro účely stavebního práva, pokud
splňuje předpoklady § 2 odst. 3 stavebního
zákona z roku 2006.
Stavební úřad vydal územní rozhodnutí o umístění
stavby skladu zahradní techniky a výstavní zelené
plochy včetně přeložek sítí, což bylo na základě
odvolání zrušeno a vráceno. Poté vydal stavební
úřad územní rozhodnutí o umístění stavby, o
změně stavby a změně vlivu stavby na využití
území pro výše uvedený záměr včetně
souvisejících staveb – přeložky sítí, parkoviště,
příjezdová komunikace atd. Odvolání bylo
zamítnuto. Žalobkyně (s.r.o.) podala žalobu (KS v
Brně), který ji rozsudkem zamítl, neboť neshledal
důvodnou námitku žalobkyně, že umístěním
předmětné stavby na hranici pozemku žalobkyně
došlo k porušení § 25 vyhlášky č. 501/2006 Sb.
Odst. 6 zmiňovaného ustanovení se týká
umísťování rodinných domů, garáží a dalších
staveb a zařízení souvisejících s užíváním
rodinného domu. Pokud by zákonodárce zamýšlel
vztáhnout toto ustanovení na všechny stavby,
nepoužil by termín „rodinný dům“ a výčet by
neuzavřel spojením „zařízení související s
bydlením“. Krajský soud dále nesouhlasil s
žalobkyní ani v tom, že předmětná stavba
nesplňuje obecné požadavky na vzájemné
odstupy staveb podle § 25 odst. 1 vyhlášky č.
501/2006 Sb. Požadavky uvedené v tomto
ustanovení se týkají vzdálenosti mezi jednotlivými
stavbami,
nikoliv
vzdálenosti
stavby
od
sousedního pozemku. Na pozemku žalobkyně
žádná stavba umístěna není, požadavky § 25
odst. 1 vyhlášky č. 501/2006 Sb. jsou proto
splněny.

22) Rozsudek Krajského soudu v Hradci
Králové, pobočky Pardubice, ze dne 10. 04.
2013, čj. 52 A 67/2012 – 38, Sbírka rozhodnutí
NSS 1/2014, Rozhodnutí č: 2939
Správní
řízení:
podmínky
pro
vydání
rozhodnutí v řízení o určení právního vztahu
První podmínkou na straně žadatele, požaduje-li
tento vydání deklaratorního rozhodnutí o žádosti
podle § 142 odst. 1 správního řádu z roku 2004, je
prokázání nezbytnosti takového rozhodnutí pro
uplatnění práv žadatele, přičemž jedná-li se o
opětovné rozhodnutí o témže právním vztahu, pak
kumulativně přistupuje druhá podmínka, a to
podmínka povinnosti tvrzení a následně povinnosti
prokázání nových skutečností (s výhradou
možnosti správního orgánu provést i nenavržené
důkazy ve smyslu § 142 odst. 3 ve spojení s § 141
odst. 4 správního řádu z roku 2004), které
odůvodňují změnu v posouzení právního vztahu.
Právě splnění této posledně uvedené podmínky
tvrzení a prokázání změny poměrů je způsobilé
prolomit překážku řízení tzv. věci rozhodnuté („rei
administratae“) ve smyslu procesně právním a
právní jistotu ostatních účastníků právního vztahu
či ostatních osob dotčených na svých právech
představovanou právní mocí rozhodnutí ve smyslu
hmotněprávním.
23) Rozsudek Městského soudu v Praze ze dne
30. 05. 2013, čj. 9 Ca 348/2009 – 35, Sbírka
rozhodnutí NSS 1/2014, Rozhodnutí č: 2948
Každý subjekt, na jehož pozemku má být
povolovaná stavba prováděna a který není
stavebníkem, musí být vždy bez dalšího vzat za
účastníka stavebního řízení týkajícího se takové
stavby. Vlastník pozemku musí mít právo účastnit
se řízení ohledně stavby, která má být postavena
na jeho pozemku, aby se mohl k takové stavbě
vyjádřit a aby mohl v řízení uplatňovat další práva,
která účastníkům řízení zákon přiznává.
24) Rozsudek Městského soudu v Praze ze dne
27. 06. 2013, čj. 7 A 86/2011 – 42, Sbírka
rozhodnutí NSS 2/2014, Rozhodnutí č: 2955
Pro vydání usnesení dle § 156 odst. 2 správního
řádu z roku 2004, jímž se ruší vyjádření,
osvědčení nebo sdělení správního orgánu, které je
v rozporu s právními předpisy, neplatí lhůty pro
zahájení a vydání rozhodnutí v přezkumném řízení
uvedené v § 96 odst. 1 a § 97 odst. 2 citovaného
zákona.
25) Rozsudek Městského soudu v Praze ze dne
29. 05. 2013, čj. 9 A 19/2010 – 49, Sbírka
rozhodnutí NSS 2/2014, Rozhodnutí č: 2960
Správní orgán je povinen vést řízení o správním
deliktu bez ohledu na to, zda případný výnos v
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Žalobkyně podala kasační stížnost a odůvodnila ji
nezbytností přiměřeného použití ust. § 25 odst. 6
vyhlášky č. 501/2006 Sb., pro absenci právní
úpravy umísťování jiných druhů staveb, neboť
smyslem právní úpravy § 25 vyhlášky je
nepochybně
ochrana
sousedských
práv.
Nesouhlasila ani s dodržením ust. § 25 odst. 1
vyhlášky z důvodu sesuvu sněhu z předmětné
stavby na přilehlé parkoviště, které je dle
stěžovatelky stavbou a ve vztahu k ní měla být
posouzena předmětná stavba dle ust. § 25 odst. 1
vyhlášky č. 501/2006 Sb. Nejvyšší správní soud
kasační stížnost zamítl.
NSS nepřisvědčil stěžovatelce, že je v
posuzované věci třeba přiměřeně použít § 25 odst.
6 vyhlášky č.201/2006 Sb., a závěry KS v Brně v
tomto ohledu měl za správné. Umístění ostatních
staveb (než rodinný dům, garáž a další stavby a
zařízení související s užíváním rodinného domu)
na hranici pozemku vyloučeno není za
předpokladu, že jsou dodrženy obecné požadavky
pro odstupy staveb vymezené v § 25 odst. 1 téže
vyhlášky. Tímto ustanovením je zaručena také
obecná ochrana sousedských práv. NSS
neshledal důvod, pro který by se měl požít § 25
odst. 6 vyhlášky č. 501/2006 Sb. ve vztahu k
ostatním stavbám alespoň „přiměřeně“. Určitou
právní normu lze užít „přiměřeně“ na právní
vztahy, na které výslovně nedopadá, pouze
výjimečně,
zpravidla
tehdy,
neobsahuje-li
příslušný právní předpis vlastní úpravu. Přiměřené
použití zvláštní úpravy stanovené v § 25 odst. 6
vyhlášky č. 501/2006 Sb. proto není namístě tam,
kde je vytvořen skutkový základ pro použití jiné
konkrétní právní normy, která věc upravuje, v
tomto případě § 25 odst. 1 téže vyhlášky.
NSS neshledal důvodnou ani námitku, že při
umístění stavby nebyly dodrženy požadavky § 25
odst. 1 cit. vyhlášky a že správní orgány
nepřihlédly ke značným rizikům spojeným s
možným
sesuvem
sněhu.
Stěžovatelka
neupřesnila, jaká konkrétní odstupová vzdálenost
nebyla
dodržena,
ani
nevysvětlila,
proč
nepovažuje vzdálenost 0,8m za dostatečnou k
zamezení nebezpečí spádu sněhu a proč
nepovažuje opatření navržená v projektové
dokumentaci (střešní zachytávače, zařízení pro
vyhřívání střešních žlabů) za dostatečná. Námitky
odvolatelky nemohly být úspěšné pro jejich
obecnost, nijak nezpochybnila správnost závěrů
správních orgánů týkajících se dodržení
odstupových vzdáleností. Správní soudnictví není
založeno na zásadě vyšetřovací a soud není
povinen ani oprávněn sám vyhledávat možné
nezákonnosti správních aktů. Je-li žalobní bod
způsobilý projednání, soud jej posoudí v té míře
obecnosti, v níž byl formulován. Míra podrobnosti
žalobních bodů do značné míry určuje i to, jaké
právní ochrany se žalobci u soudu dostane. Čím je
žalobní bod obecnější, tím obecněji k němu může
správní soud přistoupit a posuzovat jej.
NSS přisvědčil stěžovatelce, že KS v Brně
nesprávně uzavřel, že na pozemku stěžovatelky

není umístěna žádná stavba. Takový závěr neměl
dostatečnou oporu ve zjištěných skutkových
okolnostech. Ks neměl ve spisu dostatek podkladů
pro posouzení, zda je předmětné parkoviště na
pozemku stěžovatelky stavbou ve smyslu
stavebního práva (§2 odst. 3 SZ z roku 2006). Pro
posouzení odstupových vzdáleností staveb je
rozhodná povaha daného objektu jako stavby ve
smyslu stavebního práva, nikoliv občanského
práva. S ohledem na smysl předmětné právní
úpravy není podstatné, zda se jedná o
samostatnou nemovitou věc v právním smyslu,
která
je
způsobilá
být
předmětem
občanskoprávních vztahů. Rozhodným kritériem
je, zda se jedná o stavbu podle § 2 odst. 3
stavebního zákona z roku 2006. Stavba podle
stavebních předpisů tedy nemusí být samostatnou
věcí v právním smyslu. Skutečnost, že parkoviště
není považováno za stavbu ve smyslu
občanského práva, proto nebrání závěru, že
parkoviště může být stavbou pro účely stavebního
práva.
27) Rozsudek Nejvyššího správního soudu ze
dne 30. 07. 2013, čj. 4 As 97/2013 – 40, Sbírka
rozhodnutí NSS 2/2014, Rozhodnutí č: 2968
Stavební řízení: právo na soukromí
Požadavek žalobkyně, aby vlastník sousední
nemovitosti odstranil (§ 129 odst. 3 stavebního
zákona z roku 2006) stavební úpravy (zde
terasu), jež umožňují ve vysoké míře zasahovat
do dlouhodobě zavedené úrovně soukromí v
daném místě, je oprávněný bez ohledu na to,
zda došlo ke konkrétním zásahům do práva
žalobkyně na soukromí, či nikoliv. Rozhodující
je skutečnost, že stavba terasy svým vysokým
potenciálem způsobovat zásahy nad míru
přiměřenou poměrům narušila zavedený a
žalobkyní
legitimně
očekávaný
rozsah
soukromí.
Stavební úřad dodatečně povolil Přístavbu
ocelové konstrukce k bytovému domu. Odvolání
žalobkyně bylo zamítnuto, neboť odvolací správní
orgán dospěl k závěru, že stavební úřad správně
vypořádal námitku žalobkyně týkající se zásahu
do jejího soukromí a posoudil stavbu v souladu s
ust. § 25 odst. 1 vyhlášky č. 501/2006 Sb.
Žalobkyně podala žalobu u KS v Brně, který
rozhodnutí zrušil a věc vrátil k dalšímu řízení.
Soud zvážil umístění stavby v řadové zástavbě
rodinných domů, její tvar a velikost, popis stavby a
definic stavby „terasa“ (Wikipedia). Na základě
těchto skutečností dospěl soud k závěru, že
stavba mohla fungovat i jako terasa a její
existence tedy umožňovala zasahovat do práva
žalobkyně
na
soukromí.
Soud
zdůraznil
potencialitu rizika zásahu, neboť dříve či později
by k zásahu do soukromí došlo. V řadové
zástavbě není obecně možné dosáhnout úplného
soukromí. Stav před provedením terasy, kdy mezi
jednotlivými dvory byly zbudovány toliko zídky,
zabezpečoval určitou míru soukromí, zjevně
existoval dlouhodobě a žalobkyně jej vnímala jako

93

takový. Tento status quo byl ale narušen právě
postavením terasy. Soud současně poukázal na
to, že pokud by stavba sloužila pouze k průchodu
na zahradu, bylo by legitimní požadovat po
žalobkyni strpění tohoto zásahu. Stavba však
mohla současně plnit i funkci terasy a žalobkyně
by byla nucena strpět mimořádné zásahy imisí
pohledem, které by výrazně zasahovaly do jejího
práva na soukromí. Po žalobkyni není možné
požadovat, aby v souladu s rozsudkem NSS ze
dne 12. 3. 2010, čj. 7As13/2010-145, odvrátila
zásahy do svého soukromí zřízením bariéry, která
by musela dosahovat výšky 4m. Situace by byla
odlišná v případě umístění nové stavby v
sousedství, jež by nutně znamenala snížení míry
soukromí. Případ rozšíření stavby stávající, kdy
žalobkyně legitimně počítala s určitou mírou
soukromí, která byla snížena, bylo nutné posoudit
odlišně.
Osoba zúčastněná na řízení podala kasační
stížnost, v níž namítala, že posuzovaná stavba
nebyla terasa, nýbrž podesta. K využití podesty
stěžovatelka uvedla, že je tak malých rozměrů, že
by bylo vyloučeno její komfortní využití početnou
rodinou. Dle stěžovatelky soud neodůvodnil, z
jakého důvodu shledal stavbu za mimořádný
zásah do soukromí žalobkyně. Odkázala na cit.
rozsudek NSS 7 As 13/2010-145 podle něhož
nemůže vlastník sousední nemovitosti zcela
vyloučit stavební změny v sousedství a musí
případně sám podniknout kroky, aby provedl
opatření proti obtěžování. Dle kasační stížnosti
žalobkyně v domě nebydlela a dvorek nikdy
nevyužívala k odpočinkovým aktivitám. Otázka
omezení soukromí byla jen hypotetickým
problémem, jenž reálně nenastal. Žalovaný se ve
vyjádření ztotožnil s argumentací stěžovatelky, dle
něj soud opomenul skutečnost, že stěžovatelka
vidí na dvorek žalobkyně již nyní z oken svého
domu. NSS kasační stížnost zamítl.
NSS nepovažuje pro posouzení funkce stavby za
důležité, jak je nazývána a byla označena ve
správním řízení. Posouzení není příliš účelné pro
stanovení míry, v jaké stavba omezuje právo na
soukromí, přesto se zcela prokazatelně o terasu
jedná. NSS postrádá ze strany stěžovatelky
argument, z jakého důvodu byla část stavby,
označovaná jako podesta, postavena v rozměrech
malé terasy, přestože měla zajišťovat „pouze“
spojení domu se zahradou. Naproti tomu
žalobkyně doložila hrozbu zásahu do soukromí
fotografií, na které byl na terase umístěn stolek s
jednou židlí a slunečník. Z terasy je v plné míře
vidět na dvorek žalobkyně, popř. i do oken jejího
domu a není nutné k tomu vynakládat nějaké úsilí.
Žalobkyně se navíc nemůže účinně bránit, protože
ochrana by vyžadovala postavení bariéry o výšce
několika metrů. V případě stěžovatelky došlo
zbudováním terasy ke značné změně poměrů
vytvořením pohledu zcela nové kvality. Dvorek
žalobkyně, tedy relativně uzavřený prostor,
chránily v původním uspořádání určitou měrou
boční zídky. Zorné pole při výhledu z okna je, v

závislosti na míře vyklonění, relativně omezené a
pohled ven vyžaduje určitý záměr. Přestože i
cílenými pohledy z oken je možné zasáhnout do
soukromí vlastníka sousední nemovitosti, při
výkonu vlastnického práva v souladu s dobrými
mravy jsou nežádané pohledy marginální. Naopak
terasa je a priori určena k trávení volného času,
výhled z ní je neomezený a bezděčně je možné
pohledem registrovat okolní dění. Zásah do práva
žalobkyně na soukromí dosahuje proto daleko
vyšší intenzity. V souzené věci byla terasa
postavena na samotném rozhraní pozemků,
pohled na nemovitost žalobkyně je z ní
bezprostřední a vzhledem k prostorovému
uspořádání není možná ochrana zřízením optické
bariéry.
Právní věty jsou zabstraktněnými závěry s širokým
potenciálem k aplikaci na skutkově podobné
případy, nemají všeobecnou platnost (nejsou
právními normami), nejsou nepřekonatelné a jejich
závaznost je pouze v rovině argumentační. Stavbu
terasy a stavbu vikýře nelze podle názoru NSS
považovat za skutkově obdobné případy. Při
pobytu na terase – stavbě určené primárně k
relaxaci – jsou zásahy z povahy věci soustavné,
dlouhotrvající a nikoliv nahodilé. Terasy mají oproti
oknům a vikýřům nesrovnatelně vyšší potenciál k
zásahu do práva na soukromí. Sporná terasa nese
potenciál změnit místní podmínky a ovlivnit míru
soukromí žalobkyně nad míru přiměřenou
poměrům. Oprávněným krokem je i požadavek,
aby vlastník sousední nemovitosti neprováděl
takové stavební změny, jež umožňují zasahovat
do soukromí mimořádně intenzivním způsobem,
zvláště pokud je určitá úroveň soukromí v daném
místě dlouhodobě zavedena. Předmětnou terasu
umístěnou nad úroveň stávající ohradní zdi přímo
na hranici sousedního pozemku lze s trochou
nadsázky přirovnat k tribuně, z níž lze sledovat
každý detail „chráněného prostoru“ dvora
umístěného za domem žalobkyně. Míra soukromí
se přitom nepojí pouze k osobě žalobkyně, k jejím
způsobům užívání dvorku, popřípadě k druhům
vykonávaných činností, jak se mylně domnívá
stěžovatelka. Váže se prvotně na institut
vlastnictví, jehož výkon je chráněn přímo zákonem
vymezením sousedských práv v § 127 odst. 1
občanského zákoníku. Je legitimním požadavkem
udržet určitou míru soukromí u nemovitosti z titulu
vlastnictví i pro futuro nehledě na chvilkovou
(ne)přítomnost vlastníků. Na základě vyhodnocení
námitek činí stavební úřad rozhodnutí, zda je
stavební záměr přijatelný, nebo zda by
nepřiměřeně zasahoval do zájmů určitých
účastníků ve prospěch jiných a přijatelný tedy
není. Kromě hledání výsledku v souladu s
veřejným zájmem je úkolem stavebního úřadu i
ochrana práv vlastníků sousedních nemovitostí.
Konkrétní zásahy do práva na soukromí řeší
soudy o občanskoprávním soudním řízení.
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28) Rozsudek Městského soudu v Praze ze dne
04. 12. 2013, čj. 5 A 241/2011 – 69, Sbírka
rozhodnutí NSS 5/2014, Rozhodnutí č. 3018
Stavební řízení: námitky; právo nahlížet do
spisu; přezkum závazného stanoviska
I. Ustanovení § 168 odst. 2 stavebního zákona z
roku 2006, které opravňuje stavební úřad
poskytnout žadateli kopii dokumentace stavby
pouze se souhlasem toho, kdo dokumentaci
pořídil, nebo se souhlasem vlastníka stavby, které
se dokumentace týká, nedopadá na účastníka
běžícího stavebního (případně územního) řízení.
Tomuto účastníku je stavební úřad povinen pořídit
kopii dokumentace v souladu s § 38 odst. 4
správního řádu z roku 2004.
II. Nevypořádá-li se nadřízený orgán, jemuž bylo
podle § 149 odst. 4 správního řádu z roku 2004
předloženo odvolání směřující proti obsahu
závazného stanoviska, s námitkami odvolatele,
nemůže odvolací správní orgán nahradit jeho
chybějící odbornou skutkovou úvahu svou úvahou
vlastní: k tomu totiž není odborně způsobilý.
Odvolací správní orgán by však měl ověřit, zda
nadřízený orgán řádně reagoval na odvolací
námitky, a není-li tomu tak, měl by od něj žádat
nápravu. Jinak se vystavuje riziku, že pro
nepřezkoumatelnost bude zrušeno jeho vlastní
rozhodnutí, ačkoli on sám při zdůvodňování svých
hmotněprávních úvah nepochybil.
Ve stavebním řízení na stavbu bytového domu v
Praze včetně přípojky vody a kanalizace
žalobkyně žádala pořízení kopií Hlukové studie a
Posouzení hluku ze stavební činnosti, což ji dle
ust. § 168 odst. 2 stavebního zákona nebylo
umožněno pro absenci souhlasu stavebníka
(dokumenty byly součástí PD). Na základě těchto
dokumentů bylo vydáno i závazné stanovisko
orgánu hygieny a následné sdělení. V odvolacím
řízení bylo vyžádáno potvrzení či změna
závazného stanoviska od MZ, které závazné
stanovisko potvrdilo a vyjádřilo se i k následnému
sdělení orgánu hygieny s tím, že hluková studie
splňuje požadavky.
Žalobkyně v žalobě namítala, že jí stavební úřad
neposkytl kopie hlukové studie, ani jí neumožnil
pořídit si fotokopie digitálním fotoaparátem, čímž
porušil její právo na spravedlivý proces zaručený
čl. 36 odst. 1 LZPS. Bylo jí fakticky znemožněno,
aby se kvalifikovaně vyjádřila k podkladům
rozhodnutí a aby využila svého práva na odvolání
jak proti stavebnímu povolení, tak proti obsahu
závazného stanoviska, které mělo hlukovou studii
za svůj podklad. Hluková studie dle žalobkyně
nenaplňuje znaky autorského díla – jde pouze o
výsledek aplikování obvyklých měřících a
výpočetních postupů. Žalovaný podle žalobkyně
pochybil i v souvislosti s přezkoumáním
závazného stanoviska v odvolacím řízení.
Účastníci řízení měli mít možnost se dle ust. § 36
odst. 3 SŘ seznámit se sdělením MZ, což se při
nahlížení žalobkyně do spisu nestalo, neboť
sdělení MZ nebylo součástí spisu. Žalovaný se
však na podkladě tohoto sdělení vypořádal s

odvolacími
námitkami
nedostatečným
a
nepřezkoumatelným
způsobem.
Zatímco
žalobkyně studii vytýkala, že nepřihlíží k
stávajícímu hlukovému pozadí v lokalitě, žalovaný
pouze citoval MZ, podle něhož hluková studie
splňovala požadavky, když jejím smyslem byl
odhad důsledků realizace záměru v území.
Městský soud v Praze rozhodnutí žalovaného
zrušil a věc mu vrátil k dalšímu řízení.
Soud souhlasil s námitkou žalobkyně, podle níž
měl stavební úřad umožnit, aby si pořídila kopii
hlukové studie. Na žalobkyni v její procesní situaci
ust. § 168 odst. 2 SZ nedopadá z více důvodů:
Argument systematický – zařazení uvedeného ust.
do části páté hlavy druhé SZ nazvané Evidence
územně plánovací činnosti, ukládání písemností a
nahlížení do nich. Z celého předmětu úpravy části
páté, hlavy druhé SZ je zřejmé, že tu jde o
pravidla pro to, jak naložit s písemnostmi vzešlými
z územního plánování a z územního a stavebního
řízení poté, co tato řízení nebo územně plánovací
postupy již skončily – nikoli v okamžiku, kdy
probíhají. Věta první § 168 odst. 2 SZ (nahlížení
do spisu se řídí ustanoveními správního řádu) by
byla zbytečná, pokud by se toto ustanovení týkalo
obecně „řízení“ a zjišťování obsahu spisu v
souvislosti s řízením: jestliže totiž mezi stavebním
zákonem z roku 2006 a správním řádem z roku
2004 existuje vztah subsidiarity (§ 192 SZ), bylo
by i bez první věty § 168 odst. 2 SZ jasné, že při
nahlížení se postupuje podle správního řádu z
roku 2004. To, že se toto ustanovení výslovně
dovolává úpravy správního řádu, naznačuje, že tu
nejde o nahlížení v rámci řízení, ale primárně o
postup, jakým se mohou zájemci seznamovat s
informacemi
obsaženými
v
uložených
písemnostech
mimo
běžící
řízení.
Soud
nepovažuje za přiléhavý komentář JUDr. Vedrala
(Správní řád) k ust. § 168 odst. 2 SZ v souvislosti
s ust. § 37 odst. 4 SŘ (vyloučení použití tohoto
obecného ustanovení o pořizování kopií
dokumentace ze spisu), protože dle soudu toto
ustanovení (§168 odst. 2 SZ) nedopadá na
účastníky v běžícím řízení: krom toho se tu úřadu
paušálně nezakazuje, aby poskytoval součinnost
při kopírování spisu, pouze se jeho součinnost
podmiňuje souhlasem třetí osoby. Dle rozsudku i
ve vztahu k dokumentaci stavby tak platí, že
účastník má právo, aby mu správní orgán pořídil
kopie požadovaných listin.
Druhým argumentem – smysl vykládaného
ustanovení, resp. důvod jeho vzniku. Obdobou
tohoto ustanovení byl § 133 SZ z roku 1976.
Územně plánovací dokumentace a dokumentace
staveb (dokumentace evidovaná a uložená) byla
podle § 133 zájemcům k dispozici ve stejné míře
jako jakékoliv jiné spisy vedené v běžícím
správním řízení: mohl do ní nahlížet a výpisy si z
ní mohl pořizovat kdokoli, kdo prokázal
odůvodněnost svého požadavku. Judikatura
dovodila, že se tím mínilo i právo pořizovat si
opisy (kopie), případně to požadovat od správního
orgánu.
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Nová úprava § 168 odst. 2 SZ se v tomto ohledu
jeví jako přísnější (DZ k tomuto neposkytuje bližší
vysvětlení). Podle soudu míří toto ustanovení k
ochraně
autorského
práva
pořizovatele
dokumentace, resp. k ochraně odvozeného práva
vlastníka věci, jejímž prostřednictvím je dílo
vyjádřeno – stavba. Potenciální „rizikovost“
souseda jako účastníka řízení, který žádá o kopii
dokumentace, je z tohoto pohledu takřka nulová.
Nelze rozumně dle soudu předpokládat, že
sousedovi jde ve skutečnosti o to, dostat se
„zadarmo“ k dokumentaci a podle ní si postavit
vlastní stavbu.
Jako třetí argument soud uvedl, že stavební úřad
měl vzít v úvahu, o jakou konkrétní součást
dokumentace má žalobkyně zájem a zda by
poskytnutím právě této části dokumentace mohlo
být zasaženo do práv jejího pořizovatele, která
jsou chráněna § 168 odst. 2 SZ. Obsah projektové
dokumentace pro stavební povolení je souhrnem
dokumentů grafických i textových s různým
podílem autorského vkladu. Hluková studie, o níž
byl spor v předmětné věci, dle soudu patrně
odpovídá položce B. 6 přílohy 5 (Popis vlivu
stavby na životní prostředí a jeho ochrana), která
žádá, aby byl v dokumentaci popsán i vliv hluku.
Dle soudu samotná studie však už nemůže být
předmětem nějakého neoprávněného nakládání,
jemuž se snaží předcházet § 168 odst. 2 SZ (na
rozdíl např. od podrobných výkresů stavby či
popisu specifického technologického řešení).
Soud v odůvodnění uvedl, že je mu znám
rozsudek MS v Ústí n/Labem (59 A 97/2010-27),
který hodnotil jako neodůvodněnou žalobní
námitku, podle níž stavební úřad pochybil, když
neumožnil sousedovi (jako účastníku řízení) v
běžícím územní řízení pořídit si kopie projektové
dokumentace stavby; nepovažuje jej však za
přesvědčivě zdůvodněný.
Dle soudu měl stavební úřad žalobkyni umožnit
pořídit si kopii hlukové studie; pokud tak neučinil,
zatížil řízení vadou, která mohla mít vliv na
zákonnost napadeného rozhodnutí, protože
žalobkyně nemohla tento dokument, který byl
výlučným podkladem pro souhlasné závazné
stanovisko orgánu ochrany zdraví, předložit k
odbornému
posouzení;
výsledek
tohoto
oponentního posouzení přitom nelze předvídat.
Tato vada je dle soudu o to závažnější, že
žalobkyně se ani v odvolacím řízení nedomohla
relevantní a argumentačně podložené reakce na
východiska a závěry hlukové studie a na
stanovisko HS HMP, která se studií vyslovila bez
dalšího souhlas.
Jako důvodnou posoudil soud třetí námitku, v níž
žalobkyně nesouhlasila se způsobem, jakým
žalovaný obstaral potvrzení nebo změnu
závazného stanoviska HS HMP od MZ, a s
obsahem potvrzujícího aktu MZ. Ve správním
spisu žalovaného a stavebního úřadu nebyl
založen (když žalobkyně nahlížela do spisu)
potvrzující akt MZ (poté co bylo přezkoumáno ZS
a následné sdělení HS HMP). Pro závěr o tom,

zda odvolací orgán shromáždil dostatečné
podklady pro své rozhodnutí, je ovšem podstatné,
zda byl tento akt MZ zařazen do správního spisu
žalovaného (který si jej vyžádal). Ve správním
spisu, který byl předložen soudu, již tento akt
nechybí a není v možnostech soudu zjistit, kdy se
stal součástí správního spisu a zda v době
nahlížení žalobkyně skutečně ve spisu nebyl,
nebo jej žalobkyně pouze přehlédla. Samotná
žalobní námitka však míří dále: jednak tvrdí, že
žalobkyně nebyla seznámena se všemi podklady
pro rozhodnutí ve smyslu ust. § 36 odst. 3 SŘ,
jednak usuzuje na obsah aktu MZ z odůvodnění
rozhodnutí žalovaného a vytýká mu chybějící
argumenty.
Soud souhlasí, že ve smyslu § 36 odst. 3 SŘ měla
být žalobkyně seznámena s aktem MZ, jímž bylo
potvrzeno souhlasné závazné stanovisko HS
HMP. Tato vada dle soudu neměla vliv na
zákonnost napadeného rozhodnutí. Obsah aktu
MZ je velice stručný, jediná konkrétní zmínka se
týká způsobu používání ručního nářadí při stavbě.
Tento akt jinak jen potvrdil dosavadní závěry HS
HMP; z toho je zřejmé, že nemohl mít vliv na
zjištění, k jakým dospěl stavební úřad v prvním
stupni, a nemohl mít tedy ani vliv na závěry
žalovaného v napadeném rozhodnutí. Ačkoli byl
porušen § 36 odst. 3 SŘ, nemohlo to vést ke
zrušení napadeného rozhodnutí.
Jinou otázkou je samotný obsah aktu MZ. Ačkoli §
149 SŘ nijak neupravuje obsah tohoto typu aktu
(nestaví ani jeho formu; proto nelze hovořit o
„rozhodnutí“), je s ohledem na základní zásady
činnosti správních orgánů a na smysl potupu
podle § 149 jasné, že akt, jímž nadřízený orgán
potvrzuje nebo mění závazné stanovisko
dotčeného orgánu, by měl reagovat právě na ty
konkrétní námitky v odvolání účastníka, které se
vztahují k jeho působnosti, a měl by obsahovat
argumenty, které tyto námitky vyvracejí, nebo jim
naopak přisvědčují. Akt MZ byl v tomto ohledu
nedostatečný.
MZ na námitky žalobkyně reagovalo způsobem,
který neumožňuje zjistit, jaké úvahy jej vedly k
potvrzení závazného stanoviska HS HMP.
Ministerstvo
pouze
rekapitulovalo
odvolací
námitky, které se týkaly hluku, a vlastní názor
zaujalo jen k otázce ručního nářadí. Nijak se
nevyjádřilo k metodice výpočtu a k tomu, zda je při
výpočtech třeba brát v úvahu i vysoký hluk v
pozadí (a pokud ne, proč).
Závěr MZ, podle nějž HS HMP postupovala v
souladu s právními předpisy, neobstojí, protože
nevyvrací všechny námitky žalobkyně, a není tedy
řádně zdůvodněn. Soudu navíc nebyl zřejmý
původ formulace žalovaného, podle níž se MZ
vyjádřilo ke sdělení HS HMP a konstatovalo, že
hluková studie splňuje požadavky, když jejím
smyslem je odhad důsledků realizace záměru v
území. V aktu MZ se dle soudu nic takového
neříká, a jiný dokument od MZ soud ve spisu
nenalezl.
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Žalovaný sám se nemůže odborně vyjadřovat k
námitkám týkajícím se hluku a ochrany veřejného
zdraví. Zjistí-li soud podstatnou vadu závazného
stanoviska či aktu nadřízeného orgánu, nemůže
udělat nic jiného, než zrušit napadené rozhodnutí
– ačkoli si je zároveň vědom toho, že žalovaný
sám nemohl doplnit vadný či nedostatečný akt
odborného orgánu „vlastními silami“. Úkolem
žalovaného je, aby v řízení byly vypořádány i
odborné otázky, k jejichž řešení on sám není
příslušný; musí tedy dbát na to, aby se nadřízený
orgán vyjádřil ke všem konkrétním odvolacím
námitkám, které se týkají jeho působnosti, a pokud
to předložený akt nesplňuje, musí žádat o
doplnění.

Zcela dle žaloby absentuje odůvodnění, v čem
spočívá toto negativní ovlivnění. Namítla porušení
ust. § 2 správního řádu – správní orgány
nepostupovaly tak, aby byl zjištěn skutečný stav
věci, v rozsahu, který je nezbytný pro soulad jejich
úkonu se základními zásadami. Namítla, že
nebyla o úkonech stavebního úřadu nijak
informována, nebyla ji dána možnost se k nim
vyjádřit nebo jich být účastna. Pokud dle
žalobkyně nedošlo ke změně charakteru zemí,
kde bylo reklamní zařízení (stavba pro reklamu)
umístěno, měly správní orgány postupovat v
souladu se zásadou legitimního očekávání. Pokud
v předchozím řízení bylo reklamní zařízení –
stavba, byť na dočasnou dobu, povolena, pak
mělo být žádosti o změnu jejího užívání vyhověno,
neboť žalobkyně splnila veškeré podmínky pro
vydání souhlasu se změnou užívání.
Žalovaný ve vyjádření uvedl, že stavba pro
reklamu se nachází v ploše IZ – izolační zeleň, ve
které nejsou stavby pro reklamu vůbec uvedeny.
Při umísťování staveb pro reklamu ve funkčních
plochách určených obecně pro zeleň je však nutno
záměr posoudit z hlediska ovlivnění funkčního
systému této plochy a ochrany krajinného rázu.
Přezkoumání předmětné stavby pro reklamu bylo
zjištěno, že negativně ovlivňuje krajinný ráz, rozvoj
a kvalitu volně rostoucí flóry a volně žijící fauny, a
lze tedy posoudit, že není v souladu se záměry
územního plánování. Proto bylo nutno změnu v
užívání stavby zakázat.
Městský soud v Praze žalobu zamítl a z
odůvodnění: …Skutečnost, že územní plán
sídelního útvaru HMP výslovně neupravuje
umisťování staveb pro reklamu v zastavěném
území obce, neznamená, že stavby tohoto druhu
lze umisťovat bez jakéhokoliv omezení. Z
územního plánu je zřejmé, že pozemek, na kterém
předmětná stavba stojí, se nachází v ploše IZ –
izolační zeleň. Pak byla plocha soudem dle ÚP
definována včetně funkčního využití, doplňkového
funkčního využití a výjimečně přípustného
funkčního využití. Dle této definice dle soudu je
zřejmé, že umístění stavby pro reklamu není s
takto vymezeným funkčním využitím plochy
izolační zeleně v souladu. Žalovaný dle soudu
právem dovodil, že prodloužení lhůty trvání
předmětné stavby pro reklamu není v souladu se
záměry územního plánování. Žalovaný v tomto
směru přiléhavě konstatoval, že hlavní funkcí
plochy IZ je funkce ochranná, tedy oddělení ploch
technické a dopravní infrastruktury od jiných
funkčních ploch, a tuto funkci nelze narušovat
prováděním staveb na dané ploše, s výjimkou
takových staveb, jejichž umístění územní plán
výslovně připouští. Mezi ně však stavby pro
reklamu nepatří. Soud k námitce žalobkyně, že z
rozhodnutí správních orgánů ani ze spisu
nevyplývá, kdy a kým byla předmětná stavba
přezkoumána, na základě jakých procesních
úkonů a jakými důkazními prostředky, uvedl, že
posouzení charakteru stavby správní orgán
provedl výlučně na základě těch podkladů, které

29) Rozsudek Městského soudu v Praze ze dne
27. 11. 2013, čj. 9 A 152/2010-33, Sbírka
rozhodnutí NSS 5/2014, Rozhodnutí č. 3019
Stavební řízení: zákaz změny v užívání stavby
Podle § 127 odst. 2 stavebního zákona z roku
2006 je rozhodnutí, kterým stavební úřad
zakáže oznámenou změnu v užívání stavby,
prvním úkonem v řízení. Při vydání tohoto
rozhodnutí proto stavební úřad vychází toliko z
údajů obsažených v oznámení změny v užívání
stavby a jeho příloh; žádné další dokazování za
účelem zjištění skutečného stavu věci není
povinen provádět.
V rozhodované věci se jednalo o dočasnou stavbu
reklamního zařízení (dle SZ z roku 1976), ohledně
kterého žalobkyně podala oznámení změny v
užívání dle ust. 127 SZ z roku 2006, spočívající v
opětovné prodloužení lhůty trvání stavby pro
reklamu, povolené jako stavba dočasná. Stavební
úřad vydal na základě oznámení a jeho příloh
rozhodnutí, jímž požadovanou změnu užívání
stavby zakázal, neboť dospěl k závěru, že změna
v užívání stavby není v souladu se záměry
územního plánování. Odvolání žalobkyně odvolací
orgán zamítl. Uvedl mimo jiné, že z hlediska
územního plánu jsou stavby pro reklamu (stavby
reklamních zařízení větší než 8 m2) sice mimo
měřítko, se kterým ÚP pracuje a ve kterém jsou
stavby regulovány, při umisťování staveb pro
reklamu ve funkčních plochách určených obecně
pro zeleň je však nutno záměr posoudit z hlediska
ovlivnění funkčního systému této plochy a
umožnění
rozvoje
zeleně.
Přezkoumáním
předmětné stavby pro reklamu bylo zjištěno, že
negativně ovlivňuje rozvoj zeleně, a lze tedy
posoudit, že není v souladu se záměry územního
plánování a bylo tedy nutno změnu v užívání
zamítnout.
Dle žaloby není umísťování reklamních zařízení
(staveb pro reklamu) ÚP jakkoli upravováno, jsou
mimo měřítko, se kterým ÚP sídelního útvaru
HMP pracuje, zřízení stavby pro reklamu nelze
automaticky hodnotit jakožto porušení regulativu
nezastavitelnosti území. Dle žalobkyně z obou
rozhodnutí ani ze správních spisů nevyplývá, kdy
a kým bylo provedeno přezkoumání stavby a
zjištění negativního ovlivnění rozvoje zeleně.
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mu žalobkyně sama předložila, a žádné další
šetření neprováděl, neboť to nebylo zapotřebí.
Správní orgán nebyl povinen provádět žádné další
dokazování
ohledně
předmětné
stavby.
Ustanovení § 127 odst. 2 SZ totiž výslovně
stanoví, že rozhodnutí, kterým stavební úřad
změnu v užívání stavby zakáže, je prvním úkonem
v řízení. V souladu s tímto ustanovením správní
orgán při posouzení věci samé vycházel toliko z
údajů obsažených v oznámení změny v užívání
stavby a jejích příloh. Neobstojí tak námitka, že
správní orgán v rozporu s § 3 správního řádu v
řízení nedostatečně zjistil skutkový stav věci. Ani
žalobní námitka, že napadené rozhodnutí je
rozporu se zásadou předvídatelnosti dle § 2 odst.
4 SŘ, není dle soudu důvodná. Oznámení změny
v užívání stavby bylo vzhledem ke změně právní
úpravy (nový SZ) správními orgány posuzováno
podle jiného právního předpisu, než tomu bylo při
povolení předmětné stavby, a žalobkyně se proto
nemůže s úspěchem dovolávat předchozího
rozhodnutí, jímž bylo předmětné reklamní zařízení
na dočasnou dobu povoleno. Toto předchozí
rozhodnutí vydané podle jiné právní úpravy,
nepředstavuje závaznou praxi, kterou by byl
stavební úřad povinen při nově prováděném
posouzení souladu oznámené změny v užívání
stavby se záměry územního plánování podle §
126 odst. 3 SZ respektovat.

jiné plyne, že všichni účastníci správního řízení
mají právo osobně se dokazování zúčastnit. Z §
51 odst. 2 vyplývá povinnost správního orgánu
provádět důkazy pouze za předpokladu, že
poskytne účastníku řízení možnost být přítomen
jejich provádění. I ve správním řízení se pak
uplatní ústavně zaručené právo účastníka řízení
vyjádřit se ke všem prováděným důkazům ve
smyslu č. 38 odst. 2 LZPS. Jedním z účelů ústního
jednání spojeného s ohledáním na místě je přispět
ke zjištění stavu věci bez důvodných pochybností.
Z judikatury Nejvyššího správního soudu pak
vyplývá, že ohledání je jeden z nejbezpečnějších
důkazů umožňujících správnímu orgánu, aby si
mohl na základě vlastního pozorování a přímého
srovnání zjištěných skutečností s výsledky
dosavadního šetření učinit potřebné závěry pro
rozhodnutí, a účastníci řízení musí být k ohledání
přizváni, mají právo klást otázky svědkům, popř.
znalcům, jsou-li přítomni. Ustanovení § 54
správního řádu umožňuje správnímu orgánu uložit
povinnost strpět ohledání věci mimo jiné uživateli
věci a za předpokladu dodržení zákonných
podmínek pro využití tohoto institutu se uplatní i ve
střetu s nedotknutelností obydlí garantovanému čl.
12 Listiny základních práv a svobod (srov.
rozsudek Nejvyššího správního soudu ze dne 22.
7. 2010, č. j. 8 As 42/2009 - 242). Správní řád také
zná prostředky pro zajištění účelu a průběhu řízení
(srov. § 58 a násl. správního řádu). V
posuzovaném případě by bylo dotčeno především
právo na soukromí osoby zúčastněné na řízení; při
posuzování závažnosti zásahu do tohoto práva
pak není možné pominout to, že její pozemek
sousedí s pozemkem žalobkyně a); osoba
zúčastněná na řízení ostatně sama ve svém
vyjádření ke kasační stížnosti uvedla, že ke dni 1.
7. 2010 nebyla na hranici těchto pozemků žádná
překážka, která by bránila ve sledování jejího
pozemku. Z hlediska poměřování proporcionality
jednotlivých práv je třeba vzít v potaz také to, že
řízení o dodatečném povolení stavby je řízením
návrhovým, a je to tedy osoba zúčastněná na
řízení, kdo se ve správním řízení něčeho
domáhala.
Výše nastíněné úvahy však stěžovatel při
formulaci svého názoru o nemožnosti zajištění
přítomnosti účastníků řízení při ohledání na místě
přes nesouhlas vlastníka pozemku zcela pominul.
Pokud svůj náhled na tuto problematiku založil
toliko na tom, že stavební zákon ani správní řád
takový postup (výslovně) neumožňují, dopustil se
dle
názoru
Nejvyššího
správního
soudu
nepřijatelného zjednodušování této právní otázky.
Lze tedy souhlasit s názorem krajského soudu, že
přítomnost účastníků řízení při ohledání na místě
byla v nyní posuzované věci nezbytná k zajištění
jejich práv, a Nejvyšší správní soud neshledal
žádnou (právní) překážku, která by provedení
ohledání na místě za přítomnosti účastníků řízení
bránila.

30) Rozsudek Nejvyššího správního soudu ze
dne 20. 11. 2014, čj. 2 As 69/2014-57
Stavební úřad podle § 129 odst. 2 a 3 SZ
dodatečně povolil terénní úpravu spočívající v
rozdělení vodní plochy hrází; odvolací správní
orgán odvolání žalobkyň zamítl. Na základě
žaloby KS v Plzni rozhodnutí žalovaného zrušil a
věc vrátil k dalšímu řízení. Kasační stížnost byla
NSS zamítnuta s odůvodněním: v předmětné věci
byly dva zřetelně oddělitelné a samostatné
důvody, pro které bylo rozhodnutí žalovaného
zrušeno. Stěžovatel polemizuje pouze s jedním z
nich, když zcela bez povšimnutí ponechává
zrušovací důvod spočívající v absenci řádného
vypořádání námitek žalobkyň proti znaleckému
posudku. KS přitom výslovně uvedl, že obě
procesní pochybení mohla mít vliv na zákonnost
napadeného rozhodnutí. NSS nemohl shora
zmiňovaný důvod věcně přezkoumat, neboť mu
stěžovatel ve vztahu k němu žádné věcné
argumenty nepředložil.
Argumentace stěžovatele v otázce přítomnosti
účastníků řízení při ohledání na místě, resp. v
možnosti jejich vstupu na pozemek osoby
zúčastněné na řízení bez jejího souhlasu,
neshledává příliš přesvědčivou. Se stěžovatelem
lze sice souhlasit v tom, že ze samotného znění §
172 SZ, resp. z jeho gramatického výkladu,
skutečně nevyplývá, že by účastníci řízení měli být
na pozemku osoby zúčastněné na řízení při
ohledání stavby přítomni. Tuto situaci je však
třeba posuzovat v širším kontextu daném
základními principy správního řízení. Z nich mimo
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5. Z vybraných rozsudků Krajského
soudu v Brně či rozsudků Nejvyššího
správního soudu, v němž byl
žalovaný Krajský úřad Zlínského
kraje
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komunikace.
Ačkoli
argument
týkající
se
vzdálenosti domu od hospodářské části objektu
domu žalobkyně nebyl žalobkyní v odvolání
výslovně uplatněn, nelze přehlédnout, že nesplnění
požadavků na odstupovou vzdálenost, byť obecně,
bylo ze strany žalobkyně konstantně již od počátku
správního řízení namítáno. Pokud tedy žalobkyně
po celou dobu řízení zpochybňovala umístění této
stavby i z hlediska nesplnění odstupové
vzdálenosti, pak bylo na stavebním úřadu a
následně na žalovaném, aby se v rámci vypořádání
argumentu ohledně nesplnění požadavků na
odstupovou vzdálenost zabýval tím, jaké části
staveb jsou pro dodržení pravidla odstupové
vzdálenosti určující a jaké jsou jejich odstupové
vzdálenosti. Napadené rozhodnutí tedy nemohlo
otázku odstupové vzdálenosti pojímat povšechně,
nýbrž součástí odůvodnění nutně muselo být i
zohlednění umístění hospodářské části stavby.
Bylo-li argumentováno nedodržením pravidla
odstupové vzdálenosti, pak z rozhodnutí musela
být zřejmá úvaha žalovaného, jakým způsobem
byly tyto odstupové vzdálenosti konkrétně
hodnoceny. Napadené rozhodnutí však takový
požadavek nesplňuje, neboť z něj ani v obecných
rysech neplyne, zda se žalovaný zabýval
vzdáleností umísťovaného rodinného domu od
hospodářské části sousedního objektu, a tedy z něj
nemůže ani plynout, jak se s otázkou odstupové
vzdálenosti ve vztahu k této hospodářské části
objektu vypořádal. Je třeba dodat, že žalovaný v
napadeném rozhodnutí nepostavil najisto ani pro
posouzení věci podstatnou otázku, a sice zda
uvedenou hospodářskou část objektu považoval za
část rodinného domu či nikoli. Ani sama projektová
dokumentace skutečný stav ohledně této otázky
nikterak neozřejmuje. Pak tedy ani z kontextu
odůvodnění, jak je obsaženo v napadeném
rozhodnutí, se zohledněním podkladu rozhodnutí
(především projektové dokumentace), nemůže
vyplynout, zda při úvahách ohledně dodržení
pravidla odstupové vzdálenosti bylo zohledňováno
umístění uvedené hospodářské části objektu či
nikoli. Napadené rozhodnutí tedy v této části
nesplňuje základní materiální požadavek k tomu,
aby je bylo možno na základě žalobního bodu
směřujícího proti pochybení v posuzování
odstupové vzdálenosti přezkoumat. Zdejší soud
tedy dospěl k závěru, že se jedná o část rozhodnutí
nepřezkoumatelnou pro nedostatek důvodů. To je
důvodem ke zrušení napadeného rozhodnutí podle
§ 76 odst. 1 písm. a) s.ř.s.

Předchozí rozsudky jsou publikovány
v metodice z roku 2013.
1. Rozsudek Krajského soudu v Brně č.j. 62 A
84/2012-155 ze dne 16. 1. 2014 týkající se ust. §
25 odst. 2 vyhl. č. 501/2006 Sb. – odstupová
vzdálenost mezi RD
Stavební úřad vydal ve spojeném územním a
stavebním řízení rozhodnutí, kterým umístil
stavbu RD včetně zpevněných ploch, opěrné
zdi a plotu a současně povolil stavbu RD
včetně zpevněných ploch a opěrné zdi.
Pozemek sousedící s navrhovanou stavbou byl
zastavěn stavbou rodinného domu, přičemž z
výkresu situace bylo zřejmé, že tento stávající
RD je tvořen jednak „obytnou částí“ a jednak
částí označenou jako „zázemí objektu –
hospodářská část“, přičemž u této části bylo
v projektové dokumentaci uvedeno „provozně
nepropojená s obytnou částí“. Stavební úřad
vycházel
při
posuzování
odstupových
vzdáleností ze vzdálenosti navrhované stavby
od obytné části stávajícího objektu, přičemž
tato vzdálenost činila 18 resp. 13 m. Ve svém
rozhodnutí pak dále uvedl, že „hospodářská
část (stodola) není s obytnou částí provozně
propojena. Rozhodnutí stavebního úřadu bylo
napadeno odvoláním, které odvolací správní
orgán
zamítl,
přičemž
při
stanovení
odstupových vzdáleností stavby vycházel
rovněž jako stavební úřad ze vzdálenosti mezi
navrhovanou stavbou a „obytnou částí“
stávajícího RD s ohledem na v projektové
dokumentaci uvedené provozní nepropojení
obytné a hospodářské části sousedního RD.
Rozhodnutí odvolacího orgánu bylo napadeno
žalobou, které Krajský soud v Brně vyhověl a
rozhodnutí odboru ÚP zrušil.
Ve svém rozsudku uvedl, že z odůvodnění
napadeného rozhodnutí, a to i s ohledem na
předloženou situaci stavby, jež je součástí
projektové dokumentace, nelze dospět k závěru, že
se žalovaný v napadeném rozhodnutí se splněním
požadavků na odstupovou vzdálenost vypořádal
korektně, dostatečně a pro soud přezkoumatelně.
Z projektové dokumentace vyplývá, že součástí
nemovitosti je i její hospodářská část. Právě tato
hospodářská část přiléhá k hranici pozemku, na
němž má být předmětná stavba umístěna. Z
projektové dokumentace, a nadto ani z jiného
podkladu, jenž by procházel správním spisem, není
zřejmá přesná vzdálenost mezi samotnou
umísťovanou stavbou a hospodářskou částí
nemovitosti, a nelze tak určit přesnou vzdálenost
odstupu, a tedy ani posoudit soulad ve smyslu § 25
odst. 8 vyhlášky č. 501/2006 Sb. Podle tohoto
ustanovení se vzájemné odstupy a vzdálenosti
měří na nejkratší spojnici mezi vnějšími povrchy
obvodových stěn, balkonů, lodžií, teras, dále od
hranic pozemků a okraje vozovky pozemní

2. Rozsudek Krajského soudu v Brně č.j. 62 A
38/2012-71 ze dne 5. 12. 2013 týkající se ust. 129
odst. 1 písm. b) zákona č. 183/2006 Sb. a ust. §
79 odst. 5 zákona č. 500/2004 Sb., v platném
znění – řízení o odstranění stavby, stavba
nepovolená a neoprávněná, náhrada nákladů
řízení
Ze spisu vyplývá, že stavební úřad zahájil řízení
o odstranění stavby oplocení na základě
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podnětu státního podniku Lesy České
republiky, v němž bylo uvedeno, že předmětné
oplocení je postaveno i na pozemku p.č. 1045,
který je ve vlastnictví tohoto podniku. Stavební
úřad vyzval žalobce k předložení dokladů
osvědčujících stavbu oplocení v souladu se
stavebně technickými předpisy. Žalobce
předložil sdělení komise výstavby, že proti
ohlášené drobné stavbě – oplocení na pozemku
nyní p.č. 1076 nemá námitek. Stavební úřad
však dospěl k závěru, že oplocení na pozemku
p.č. 1045 je stavbou provedenou v rozporu s
tímto sdělením a poučil žalobce o tom, že může
požádat o dodatečné povolení stavby. To
žalobce neučinil. Stavební úřad následně nařídil
odstranění předmětného oplocení na pozemku
p.č. 1045 neboť dospěl k závěru, že předmětné
oplocení bylo povoleno na jiném pozemku než
na kterém bylo ve skutečnosti realizováno, a
proto jde z hlediska stavebního zákona o
stavbu oplocení provedenou v rozporu s
vydaným sdělením k ohlášení drobné stavby.
Proti tomuto rozhodnutí podal žalovaný
odvolání, které bylo v odvolacím řízení
zamítnuto.

zahájeno řízení o dodatečném povolení stavby.
Ostatně ani o zahájení řízení o dodatečné povolení
stavby nepožádal. Stavební úřad tak nemohl
postupovat jinak, než že nařídil odstranění stavby,
neboť stavba oplocení na pozemku p. č. 1045
nebyla předmětem tehdejšího ohlášení a sdělení
MNV, a bylo-li oplocení na tomto pozemku
postaveno, stalo se tak v rozporu se souhlasem
tehdejšího MNV. Soud tedy neshledal na straně
stavebního úřadu ani žalovaného žádnou
nezákonnost.
Pokud jde o otázku vlastnictví pozemku p.č. 1045,
jedná se o otázku v daném řízení zcela
nepodstatnou. Předmětem řízení o odstranění
stavby totiž nebylo posuzování toho, kdo je
vlastníkem tohoto pozemku, ale toliko toho, zda
bylo
oplocení
postaveno
v
souladu
s
veřejnoprávními předpisy na úseku stavebního
zákona. Je totiž třeba rozlišovat mezi stavbou
„neoprávněnou“ a „nepovolenou“. K rozdílu mezi
nepovolenou a neoprávněnou stavbou se vyjádřil i
Ústavní soud ve svém nálezu ze dne 24.10.2000,
sp. zn. II. ÚS 325/2000, dostupném na
www.nalus.usoud.cz, který uvedl: „Ustanovení §
135c občanského zákoníku řeší případy, kdy
stavebník
postaví
na
pozemku
stavbu
neoprávněně, tj. není-li k tomu z hlediska předpisů
občanského
práva
oprávněn.
Z
hlediska
občanskoprávního může zřídit občan stavbu
především na základě práva vlastnického. Pokud
tento
předpoklad
není
splněn,
jde
z
občanskoprávního hlediska o tzv. neoprávněnou
stavbu. Podle § 135c obč. zák. se tedy rozhoduje o
tom, zda má stavebníku vlastnictví ke stavbě zůstat
nebo zda bude se stavbou naloženo jinak v
případě, že stavebník - vlastník stavby neměl
potřebné
občanskoprávní
oprávnění.
Od
občanskoprávního oprávnění zřídit stavbu je třeba
rozlišovat, zda stavebník je oprávněn stavbu zřídit i
podle předpisů správního práva, stavebních
předpisů. Od neoprávněné stavby je tedy třeba
odlišovat nesplnění některé z náležitostí, které při
stavbě vyžadují stavební předpisy - zda tedy na
stavbu bylo vydáno územní rozhodnutí, zda bylo
vydáno rozhodnutí o přípustnosti stavby čili
stavební povolení atd.“. Zjednodušeně řečeno:
stavba neoprávněná je stavbou umístěnou na
cizím pozemku, aniž by k tomu dal vlastník
pozemku souhlas, zatímco stavba nepovolená je
stavbou postavenou v rozporu se stavebním
zákonem, a to bez ohledu na to, zda na pozemku
ve vlastnictví stavebníka či někoho jiného.
Stavební úřad přitom nemá pravomoc hodnotit
vlastnické právo a nemůže tedy ani určit, zda se v
daném případě jednalo o neoprávněnou stavbu ve
smyslu § 135c občanského zákoníku a případně na
základě takového závěru nařídit odstranění stavby.
Ostatně stavební úřad tak v daném případě ani
nečinil, toliko posuzoval, zda byla stavba oplocení
na pozemku p. č. 1045 stavbou nepovolenou ve
smyslu § 129 odst. 1 písm. b) stavebního zákona,
tedy stavbou provedenou bez rozhodnutí, opatření

Rozhodnutí odvolacího orgánu bylo následně
napadeno žalobou, v níž žalobce namítal, že
rozhodnutí žalovaného je nezákonné, neboť dle
přesvědčení žalobce se v daném případě jedná o
stavbu neoprávněnou, avšak povolenou, a tedy
stavbu, která nespadá do pravomoci stavebního
úřadu. Zásah do vlastnického práva na ochranu
vlastníka, na jehož pozemku někdo zřídí stavbu, je
upraven v § 135c zák. č. 40/1964 Sb., občanský
zákoník. Žalovaný tedy neměl důvod postupovat
podle § 129 stavebního zákona a zahájit řízení o
odstranění stavby s tvrzením, že jde o stavbu
provedenou v rozporu s vydaným povolením, ale
naopak měl vyslovit svou věcnou nepříslušnost v
dané věci a odkázat dotčeného vlastníka pozemku
k příslušnému soudu. Žalobce rovněž poukázal na
to, že je výlučným vlastníkem stavby pro rodinnou
rekreaci včetně součástí a příslušenství této
stavby, a tedy i vlastníkem sporného oplocení. Má
tedy za to, že jeho matka neměla být ve správním
řízení účastníkem, kterému by byla ukládána
povinnost odstranit předmětnou stavbu oplocení.
Svůj nesouhlas vyslovil žalobce i ve vztahu k
výroku č. II. prvostupňového rozhodnutí, kterým mu
byla uložena povinnost k náhradě nákladů řízení
podle § 79 odst. 5 správního řádu. Žalobce
poukazuje na to, že jako dědic nemovitostí (i
oplocení) žádnou právní povinnost neporušil.
Soud ve svém rozsudku uvedl, že napadeným
rozhodnutím bylo nařízeno odstranění pouze té
části oplocení, která se nachází na pozemku jiného
vlastníka a ve vztahu k němuž nepředložil žalobce
žádného dokladu. Žalobce tak neprokázal, že bylo
oplocení na tomto pozemku postaveno v souladu s
veřejnoprávními předpisy a ani nepředložil
požadované doklady k tomu, aby mohlo být
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nebo
jiného
úkonu
stavebního
úřadu
vyžadovaného stavebním zákonem nebo v rozporu
s ním. V daném případě tedy nebylo předmětem
řízení to, zda je předmětná stavba oplocení i
stavbou neoprávněnou ve smyslu § 135c
občanského zákoníku, ale toliko to, zda se jedná o
stavbu nepovolenou ve smyslu stavebního zákona.
K posouzení této otázky stavební úřad oprávněný i
příslušný je a toliko tuto otázku posuzoval. Soud
souhlasí se žalovaným i v tom, že je pro dané
řízení o odstranění stavby zcela nepodstatné, že
vlastník pozemku p. č. 1045 po více než dvě
desetiletí nevznesl proti stavbě oplocení žádnou
námitku. Soud má totiž v rozporu se žalobcem za
to, že stavební úřad je oprávněn nařídit odstranění
nepovolené stavby bez časového omezení. Je
totiž ve veřejném zájmu, aby stavby, které jsou
postaveny v rozporu s veřejnoprávními předpisy
(se stavebním povolením či jiným úkonem
stavebního úřadu), byly buď dodatečně povoleny,
nebo odstraněny.

případně s jeho souhlasem stavebníkovi stavby. Ze
spisu vyplynulo, že sice pozemek p. č. 1076 je v
podílovém spoluvlastnictví žalobce a jeho matky,
nicméně stavba pro rodinnou rekreaci je ve
výlučném vlastnictví toliko žalobce. S ohledem na
tvrzení žalobce tedy bude v novém řízení na
žalovaném (případně na stavebním úřadu), aby
postavil najisto, zda je vlastníkem předmětného
oplocení žalobce i jeho matka z titulu
spoluvlastnictví k pozemku p. č. 1076 nebo toliko
žalobce jako výlučný vlastník stavby pro rodinnou
rekreaci, která je umístěna uprostřed tohoto
pozemku (na pozemku p. č. 1075). Při tom mu
může být inspirací usnesení Nejvyššího soudu ze
dne 27. 6. 2011, sp. zn. 22 Cdo 370/2010, v němž
je poukázáno na to, že dřívější právní názor, že
stavby vedlejší (kůlny, stodoly, oplocení, žumpy)
plní doplňkovou funkci ke stavbě hlavní a jsou jejím
příslušenstvím, uvedený v rozsudku Nejvyššího
soudu ze dne 14. 8. 2001, sp. zn. 28 Cdo
133/2001, byl překonán rozsudkem velkého senátu
občanskoprávního kolegia Nejvyššího soudu ze
dne 11. září 2003, sp. zn. 31 Cdo 2772/2000, a
judikatura z něj nadále nevychází (viz např.
rozsudek Nejvyššího soudu ze dne 29. ledna 2004,
sp. zn. 30 Cdo 63/2003). V usnesení ze dne 27. 6.
2011 Nejvyšší soud uvedl, že „názor o tom, že
oplocení je příslušenstvím domu, má kořeny ve
starších stavebních předpisech, jak plyne z užití
obratu „stavby, které plní doplňkovou funkci ke
stavbě hlavní“ (viz § 55 zákona č. 50/1976 Sb.).
Toto vymezení však sloužilo jen k účelům
stavebního
práva,
vymezovalo
pro
účely
stavebního řízení tzv. drobné stavby a navíc
podléhalo vývoji. Z § 3 vyhlášky č. 85/1976 Sb., ve
znění pozdějších předpisů, se podává, že drobnými
stavbami se rozumí doplňkové stavby ke stavbě
hlavní uvedené v odstavci 1 a také další (tedy
nikoliv již doplňkové) stavby uvedené v odstavci 2,
včetně oplocení. Stavební předpisy navíc neurčují,
co je a co není příslušenstvím podle § 120 obč.
zák.; pro klasifikaci věci jako příslušenství záleží
vždy na konkrétních okolnostech věci“. Nejvyšší
soud zde dovodil, že základní funkcí oplocení je
ochrana pozemku (a jen nepřímo domu na něm
postaveného), a že tedy v určitých případech může
být oplocení příslušenstvím pozemku, na kterém
stálo. Zdejší soud k tomu dodává, že otázku
vlastnictví oplocení je třeba vždy posuzovat
individuálně na základě konkrétních skutkových
zjištění. V daném případě tedy bude třeba vážit,
zda je oplocení příslušenstvím pozemku p. č. 1076
nebo stavby pro rodinnou rekreaci. Nikoli
zanedbatelnou úlohu při tom bude mít i sdělení
žalobce a jeho matky k otázce vlastnictví oplocení.

Jinak tomu ale bylo, pokud šlo o námitku týkající se
výroku II. prvostupňového rozhodnutí, kterým byla
žalobci i jeho matce uložena povinnost k náhradě
nákladů řízení podle § 79 odst. 5 správního řádu.
Tuto námitku totiž soud shledal důvodnou. Podle §
79 odst. 5 správního řádu uloží správní orgán
povinnost nahradit náklady řízení paušální částkou
účastníkovi, který řízení vyvolal porušením své
právní povinnosti. Prováděcí právní předpis stanoví
výši paušální částky nákladů řízení a výši paušální
částky nákladů řízení ve zvláště složitých
případech nebo byl-li přibrán znalec. V případech
hodných zvláštního zřetele lze výši paušální částky
na požádání snížit. V případě řízení o odstranění
stavby je třeba považovat za osobu, která toto
řízení porušením své právní povinnosti vyvolala,
toho, kdo stavbu v rozporu se stavebním zákonem
jako stavebník realizoval (tj. toho, kdo oplocení na
pozemku p. č. 1045 jako stavebník postavil). V
daném případě to nebyl žalobce, ale zřejmě jeho
právní předchůdce. Žalobce se totiž vlastníkem
oplocení stal až na základě dědické dohody v roce
2003, zatímco oplocení bylo vybudováno dávno
předtím (zřejmě v roce 1987). Za této situace nelze
považovat žalobce za účastníka, který je ve smyslu
§ 79 odst. 5 správního řádu povinen platit náklady
řízení.
Soud se v rozsudku vyjádřil rovněž k otázce, zda
stavební úřad správně uložil povinnost odstranit
stavbu oplocení žalobci i jeho matce, přestože
výlučným vlastníkem stavby pro rodinnou rekreaci
je žalobce.
Podle § 129 odst. 1 písm. b)
stavebního zákona nařídí stavební úřad odstranění
stavby vlastníku stavby nebo s jeho souhlasem
stavebníkovi stavby prováděné nebo provedené
bez rozhodnutí nebo opatření nebo jiného úkonu
vyžadovaného stavebním zákonem anebo v
rozporu s ním, a stavba nebyla dodatečně
povolena. Uvedené ustanovení tak umožňuje
nařídit odstranění stavby vlastníkovi stavby,

3. Rozsudek Krajského soudu v Brně č.j. 29 A
27/2010-94 ze dne 31. 7. 2012 týkající se řízení
o odstranění stavby, jejímuž dodatečnému
povolení brání existence okna ve štítové zdi
sousedního RD, přičemž toto okno bylo
realizováno cca před 30ti lety
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Rozhodnutím Krajského úřadu Zlínského kraje
bylo
zamítnuto
odvolání
žalobce
proti
rozhodnutí stavebního úřadu, kterým bylo
nařízeno
vlastníkovi
stavby
odstranění
dozdívky svislého nosného a štítového zdiva a
dřevěného krovu sedlového tvaru, zakrytého
keramickou
krytinou.
Touto
stavbou,
provedenou bez rozhodnutí stavebního úřadu,
bylo překryto okno ve štítové stěně sousedního
domu. Proti rozhodnutí KÚZK byla podána
žaloba, v níž vlastník stavby (dále jen
„žalobce“) namítal, že oba správní orgány
postupovaly v rozporu se stavebním zákonem a
správním řádem, jestliže v rámci předběžné
otázky nevyřešily spornou existenci okna ve
štítové zdi rodinného domu č. p. 1837, když
žalobce v průběhu celého řízení namítal
existenci okna v rozporu s právními předpisy a
navrhoval řízení o jeho odstranění. Žalobce
poukázal na to, že pouhým uplynutím času
nemůže být nepovolená stavba (rekonstrukce 2.
nadzemního podlaží včetně štítového okna),
zlegalizována a zůstává nepovolenou tak
dlouho, pokud nebyla stavebním úřadem
dodatečně povolena nebo dokud nebyla
odstraněna.

téměř úplnému zakrytí okna ve štítové zdi – došlo
tedy zásahu do vlastnických práv vlastníků
sousedního domu č. p. 1837 bez jejich souhlasu a
stavba nesplňovala požadavek ust. § 23 odst. 1
vyhlášky č. 137/1998 Sb., o obecných požadavcích
na výstavbu, neboť má negativní vliv na denní
osvětlení pobytové místnosti ve stávající zástavbě.
4) Rozsudek Nejvyššího správního soudu
sp.zn. 5 As 111/2013-31 ze dne 29. 8. 2014
týkající se pojmu „řadová zástavba“, pojmu
„řadový rodinný dům“, pojmu „proluka“
Stavební úřad rozhodl o zamítnutí žádosti
žadatele o vydání územního rozhodnutí na
stavbu školícího střediska. Odvolací orgán
v odvolacím řízení toto rozhodnutí částečně
změnil a ve zbytku potvrdil. Důvodem
k zamítnutí žádosti byla skutečnost, že záměr
neodpovídá ust.§ 90 stavebního zákona, neboť
odporuje požadavku na dostatečné proslunění
okolních staveb (konkrétně domu č. p. 427) dle
§ 13 odst. 3 vyhlášky č. 268/2009 Sb., o
technických požadavcích na stavby, ve znění
pozdějších předpisů (dále též „vyhláška“).
Rodinný dům č. p. 427 dle odvolacího orgánu
není řadovým domem, na tuto skutečnost nelze
usuzovat jen z toho, že nemá ve štítových
stěnách umístěných na hranicích pozemku
okna. Podle odvolacího orgánu je „rozhodným
pro posouzení, zda se jedná o řadový dům,
především ta skutečnost, zda domy tvoří
skupinu a navazují (přiléhají) na další domy. Za
řadový dům se považuje dům ve skupině
nejméně
3
řadových
domů
na
sebe
navazujících
přilehlými
vlastními
nebo
společnými zdmi. Rodinný dům č. p. 427 však
nemá žádnou společnou zeď s jiným domem
ani na další domy nenavazuje, ale právě
naopak, jednotlivé sousední rodinné domy (v
nejbližším okolí) vytvářejí mezi sebou volný
prostor.“ Odvolací orgán v rozhodnutí o
odvolání dále dovodil, že stavební úřad
nepochybil, jestliže při posouzení proslunění
stavby rodinného domu č. p. 427 vycházel ze
současného stavu tohoto rodinného domu,
přestože na tomto domě byly provedeny
stavební
úpravy
v
rozporu
s vydaným
stavebním povolením a tyto nebyly dosud
zkolaudovány, protože vlastník domu č. p. 427
podal žádost o dodatečné povolení těchto
nepovolených stavebních úprav a projevil tak
zájem na jejich legalizaci. Odvolací orgán
dospěl také k závěru, že ani v případě, kdy by
stavební úřad k těmto nepovoleným stavebním
úpravám nepřihlédl a vycházel ze stavu
schváleného stavebním povolením z roku 1997,
nebyly by požadavky na proslunění domu č. p.
427 po výstavbě navrhované stavby školícího
střediska dodrženy, což vyplývá ze studie
(odborného posudku) proslunění domu č. p.
427.

Soud žalobu zamítl a rozhodnutí KÚZK potvrdil,
přičemž ve svém rozsudku uvedl, že je nutno
přisvědčit argumentaci žalovaného, že stavba či
stavební úpravy sousedního rodinného domu č. p.
1837 nebyly předmětem řízení o odstranění
předmětné stavby tedy jinými slovy účelem
správního řízení zahájeného na žádost žalobce
nebyla otázka, zda předmětné okno bylo
vybudováno ve štítové zdi domu č. 1837 bez
stavebního povolení či nikoliv, zda tato situace
existovala v roce 1970 až 1972, zda se jednalo o
„černou“ stavbu či nikoliv. Je však zřejmé, že
vlastníci domu č. p. 1028 nijak proti zřízení tohoto
okna nezakročili a s instalací okna souhlasili a
brání-li se teprve nyní po uplynutí více než 30 let,
nemůže stavební úřad s určitostí prohlásit, že
předmětné okno povoleno nebylo a zahájit řízení o
jeho odstranění, neboť již při prošetřování v roce
2006 bylo předloženo několik verzí (čestných
prohlášení) ve věci jeho existence. Okno ve štítové
zdi tudíž v technické dokumentaci neexistuje a
neexistuje ani žádné stavební povolení. V této
souvislosti
nutno
poukázat
na
judikaturu
Nejvyššího soudu ze dne 17. 4. 2002, sp. zn. 22
Cdo 432/2002, který uvádí: „v případě, že vlastník
pozemku od počátku o neoprávněné stavbě věděl
a bez vážného důvodu se u stavebního úřadu nebo
u soudu nedomáhal zastavení stavebních prací a
brání se až po dokončení stavby, je třeba zvážit,
zda jeho jednání není šikanou a zda by rozhodnutí
o odstranění stavby nebylo v rozporu s dobrými
mravy.“ Z obsahu správního spisu i písemného
vyjádření osob k žalobě vyplynulo, že žalobce po
celou dobu existence předmětného okna ve štítové
zdi věděl a vědomě jeho existenci nerespektoval. I
sám žalobce v žalobě přiznal, že stavbou došlo k
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Žadatel o vydání územního rozhodnutí (dále jen
„žalobce“) podal proti rozhodnutí odvolacího
orgánu žalobu ke Krajskému soudu v Brně, který jí
rozsudkem ze dne 12. 12. 2013, č. j. 62 A 41/2012
-108 vyhověl a rozhodnutí odvolacího orgánu zrušil
a věc mu vrátil k dalšímu řízení.

povoleny (či bude nařízeno jejich odstranění), měl
dle krajského soudu vycházet ze stavu domu č. p.
427, který byl v souladu se stavebním povolením z
roku 1997.
Rozsudek krajského soudu napadl odvolací orgán
kasační stížností, v níž předně namítl, že dům
sousedící s nemovitostí žalobce (č. p. 427) se
koncovým řadovým domem stane teprve v případě,
pokud by byla navrhovaná stavba školicího
střediska realizována. V současné době, kdy tento
dům stojí samostatně a z žádné strany na něj
nenavazuje žádný jiný dům, je rodinný dům č. p.
427 domem samostatně stojícím.. Odvolací orgán
dále napadl postup krajského soudu, který zrušil
jeho rozhodnutí na základě údajných vad studie
proslunění, přičemž tyto žalobce neučinil
předmětem sporu před krajským soudem a mezi
účastníky byly nesporné. Odvolací orgán tedy
namítal, že krajský soud překročil dispoziční
zásadu, jestliže se zabýval mezi účastníky
nespornou otázkou úrovně proslunění domu č. p.
427, kdy krajský soud navíc dle názoru odvolacího
orgánu závěry studie proslunění domu č. p. 427
nesprávně vyhodnotil a své závěry dostatečně
neodůvodnil.

Žalobce v řízení před krajským soudem namítal
nesprávné právní posouzení věci, kterého se měl
odvolací
orgán
dopustit
při
přezkumu
prvostupňového rozhodnutí. Uvedl, že nesouhlasí s
tím, že stavba č. p. 427, která se nachází na
sousedním pozemku, je samostatně stojícím
domem. Toto nesprávné posouzení mělo dle jeho
názoru vliv na určení správné hodnoty proslunění
podle § 13 vyhlášky. Tato stavba je totiž umístěna
v řadové zástavbě a hodnota proslunění této
nemovitosti je v souladu s technickými požadavky.
Žalobce dále poukázal na to, že stav domu č. p.
427 také neodpovídá stavu, který předpokládala
stavební dokumentace předložená k žádosti o
vydání stavebního povolení v roce 1997, neboť
stavebník
v
mezidobí
protiprávně
zvětšil
podlahovou plochu, čímž došlo ke změně v
poměrech zastínění. Žalobce uvedl, že uvedený
zásah mu nemůže být na újmu.
Z hlediska právního hodnocení věci krajský soud
konstatoval, že byť je v současné době dům č. p.
427 domem samostatně stojícím, nachází se v
místě řadové zástavby a je tedy třeba jej považovat
za dům řadový. Vzhledem k tomu, že z pravé
strany domu č. p. 427 stojí samostatně stojící dům
a od domu č. p. 427 je oddělen částí zahrady, je
třeba dům č. p. 427 podle krajského soudu
považovat za koncový řadový dům, neboť řadová
zástavba domem č. p. 427 v dané ulici končí.
Krajský soud shledal, že odvolací orgán
nesprávně posoudil stavbu č. p. 427 jako
samostatně stojící dům. Uvedená nesprávnost
ovšem nemá vliv na zákonnost napadeného
rozhodnutí, neboť požadavek na proslunění
samostatně stojícího domu i koncového řadového
domu je stejný a dle § 13 odst. 3 vyhlášky činí
nejméně polovinu součtu podlahových ploch všech
obytných místností bytu.

Nejvyšší správní soud v dané věci uvedl, že v první
kasační námitce odvolací orgán namítá, že dům č.
p. 427 je domem samostatně stojícím, koncovým
řadovým domem by byl teprve v případě realizace
navrhované stavby školícího střediska. Z této
námitky také plyne otázka, k jakému okamžiku má
být posuzováno splnění zákonných podmínek pro
vydání územního rozhodnutí. Uvedená otázka již
byla judikaturou správních soudů řešena. Vrchní
soud v Praze v rozsudku ze dne 31. 8. 2000, č. j. 7
A 89/98 – 35, uvedl, že „stavební úřad v územním
řízení
při
posuzování
splnění
obecných
technických požadavků na výstavbu ve smyslu §
37 odst. 2 stavebního zákona [pozn.: nyní § 90
písm. c) stavebního zákona] zkoumá možnost vlivu
umísťované stavby na sousední pozemek podle
skutečného stavu a podle stávajícího využití v době
rozhodování…Splnění všech zákonných podmínek
pro vydání územního rozhodnutí posuzuje stavební
úřad ke dni vydání rozhodnutí.“ Zdejší soud
neshledal jakékoli důvody pro odklon od
uvedeného závěru.

Námitku, že dům č. p. 427 měl být posuzován dle
stavu stavebně povoleného a nikoli dle stavu, v
jakém se ve skutečnosti nachází, shledal soud
důvodnou. Správní orgán je sice dle názoru soudu
povinen vzít v potaz skutečný stav věci, je však
třeba dbát, aby byl tento stav v souladu se stavem
právním. Pokud tedy vlastník domu č. p. 427
prováděl stavební úpravy v rozporu se stavebním
povolením, aniž by dosud došlo k dodatečnému
povolení těchto úprav, nelze dle krajského soudu
při posuzování proslunění této stavby vycházet ze
skutečného stavu (tedy stavu domu, který není
zkolaudován a je v rozporu se stavebním
povolením). Jestliže tedy stavební úřad v daném
případě řízení nepřerušil a nevyčkal, zda
nepovolené stavební úpravy budou dodatečně

Definici pojmu „řadová zástavba“ či „řadový dům“
stavební zákon a vyhláška neobsahuje, nicméně
rozlišují mezi „samostatně stojícím domem“,
„řadovým domem“ a počítají také s „prolukou v
řadové zástavbě.“ Nejvyšší správní soud
konstatuje, že samostatně stojícími domy jsou
domy, které mezi sebou mají volný prostor. Oproti
tomu řadové domy jsou logicky domy, které mezi
sebou volný prostor nemají, nepředstavuje-li volný
prostor proluku v řadové zástavbě. Krajský soud v
Hradci Králové v rozsudku ze dne 17. 5. 2001, sp.
zn. 30 Ca 58/2001, dovodil, že „rozhodujícím
kritériem řadové zástavby je vzájemná návaznost

104

staveb na sebe bez ohledu na jejich délky, šířky či
výšky.“ Při definování pojmu „řadová zástavba“ lze
vyjít také z definice uvedené v příloze č. 6 vyhlášky
č. 540/2002 Sb., kterou se provádějí některá
ustanovení zákona č. 151/1997 Sb., o oceňování
majetku a o změně některých zákonů (zákon o
oceňování majetku), ve znění pozdějších předpisů:
„Za řadový rodinný dům se pro účely oceňování
považuje rodinný dům v řadě minimálně dvou
rodinných domů, které na sebe navazují nejméně
1/2 délky společné zdi. Za řadový rodinný dům
vnitřní se považuje rodinný dům, který má dvě
společné zdi
se sousedními rodinnými domy, řadový rodinný
dům koncový navazuje pouze jednou společnou
zdí na sousední rodinný dům.“ Při aplikaci této
definice je však nutno vzít v úvahu, že byla
vytvořena pro účely oceňování majetku, je proto
nutné v územním řízení také přihlížet i k další
kritériím. Citovaná vyhláška přitom byla následně
zrušena vyhláškou č. 3/2008 Sb., o provedení
některých ustanovení zákona č. 151/1997 Sb., o
oceňování majetku a o změně některých zákonů,
ve znění pozdějších předpisů, která byla poté
zrušena vyhláškou č. 441/2013 Sb., k provedení
zákona o oceňování majetku. Posledně dvě
uvedené vyhlášky pak již definici řadového domu
neobsahují, rozlišují však mezi dvojdomky a
řadovým domem. Obdobně mezi dvojdomem a
řadovým domem rozlišuje rovněž vyhláška č.
268/2009 Sb., o technických požadavcích na
stavby, ve znění pozdějších předpisů. Výše
uvedená definice se proto neuplatní především v
části, v níž jako podmínku stanovení domu jako
řadového uvádí jeho umístění v řadě alespoň dvou
domů, neboť v takovém případě jde o dvojdomek;
o řadový dům se bude jednat až v případě řady
minimálně tří domů. Je proto možné konstatovat,
že právní úprava rozlišuje mezi domem
samostatným, dvojdomkem a domem řadovým, za
který se, jak správně odvolací orgán v napadeném
rozhodnutí uvedl, považuje dům, kdy alespoň tři
rodinné domy k sobě přiléhají částí obvodové zdi.
Tato
definice však nepočítá s existencí stavební proluky
(dále jen „proluka“).

2013: „Pojem „proluka“ je terminus technicus
běžně užívaný nejen odbornou, ale též laickou
veřejností.
V
prováděcích
předpisech
ke
stavebnímu zákonu je pojem „proluka“ užíván s
cílem umožnit doplnění stávající souvislé zástavby
vhodnou
stavbou
při
respektování
všech
urbanistických a architektonických zásad a zároveň
zajistit vhodné podmínky pro vnitřní prostředí
staveb (např. denní osvětlení a proslunění), a to jak
staveb pro bydlení, tak i staveb nebytových.
Přestože je pojem „proluka“ užíván v předpisech
stavebního práva, stavební zákon jej nedefinuje.
Definici lze nalézt ve vyhlášce hl. m. Prahy č.
26/1999 Sb. hl. m. Prahy 2, v české technické
normě ČSN 73 4301 – Obytné budovy nebo v
Naučném slovníku architektury (SNTL 1961) od
Doc. Ing. Arch. Dr. Bohuslava Syrového: • Čl. 3
odst. 1 písm. l) vyhlášky hl. m. Prahy č. 26/1999
Sb. hl. m. Prahy 2: „Prolukou se rozumí
nezastavěný prostor ve stávající souvislé zástavbě
včetně nezastavěného nároží, který je určen k
zastavění; v zástavbě rodinných domů se prolukou
rozumí také nezastavěný pozemek v souvislé řadě
pozemků stávajících rodinných domů včetně
volného pozemku na nároží ulic, určený k zástavbě
rodinným domem“, ČSN 73 4301 – Obytné budovy
– Poznámka k čl. 4.3.4.: „Prolukou se rozumí
dočasně nezastavěný prostor ve stávající souvislé
zástavbě, který je určen k zastavění. Pro
nezastavěné nároží (např. při blokové zástavbě)
lze použít termín rohová proluka“, Doc. Ing. Arch.
Dr. Bohuslav Syrový – Architektura – Naučný
slovník (SNTL 1961): „Proluka – nezastavěné
místo vzniklé vybouráním některé části v souvislém
zastavění nebo ponecháním volné parcely v
zastavěné řadě.“
Lze proto uzavřít, že za řadový dům je třeba
považovat také dům ve stávající souvislé zástavbě
řady alespoň tří domů a proluk, kterými se rozumí
nezastavěné pozemky ve stávající souvislé řadě
pozemků stávajících domů včetně volného
pozemku na nároží ulic, který je určený k zástavbě
domem. Za řadový dům je proto třeba považovat i
dosud „samostatně“ stojící dům, jestliže jednou
nebo oběma zdmi přímo navazuje na proluku, tj.
pozemek určený k zastavění domem v souvislé
řadové zástavbě. S výše uvedeným je závěr
krajského soudu o posouzení domu č. p. 427 v
souladu. Pozemek, na kterém je žalobcem
navrhovaná stavba školícího střediska, je
pozemkem určeným k zastavění, přičemž z obou
stran na něj navazují domy a jeho zastavěním
bude doplněna stávající zástavba, což potvrzuje i
sám stěžovatel. Tyto domy budou na sebe
navazovat společnými zdmi, a to dům, který má být
v řadové zástavbě postaven, dvěma společnými
zdmi a dům č. p. 427 jednou společnou zdí s
domem, který má být postaven na předmětném
pozemku. Jde tedy o pozemek, proluku v řadové
zástavbě. Existenci této proluky odvolací orgán při
svém závěru o nemovitosti č. p. 427 jako domu
samostatně stojícího opomíjí.

Pojem „proluka“ je termín užívaný ve stavebních
předpisech, a to např. v § 58 odst. 2 písm. b)
stavebního zákona, § 25 odst. 4 vyhlášky č.
501/2006 Sb., o obecných požadavcích na
využívání území, nebo v § 12 odst. 5 vyhlášky,
podle kterého při doplňování stávající souvislé
zástavby výstavbou v prolukách, popřípadě formou
nástaveb a přístaveb, se posuzuje vliv na stínění
okolních budov porovnáním se stavem při úplné
souvislé zástavbě, zejména s výškovou úrovní
zástavby a půdorysným rozsahem. Pojem „proluka“
však není v právních předpisech opět výslovně
definován. Lze ovšem souhlasit s definicí tohoto
pojmu uvedenou např. v Metodické pomůcce k
umísťování staveb v prolukách Ministerstva pro
místní rozvoj, odboru stavebního řádu, z června
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Nejvyšší správní soud se tedy se závěrem
krajského soudu ztotožňuje.

studie proslunění, postupoval v rozporu s
ustanovením § 75 odst. 2 s. ř. s., neboť vybočil
mimo rámec žalobních námitek. Zhodnocení dané
otázky přitom bylo rozhodujícím důvodem pro
vyhovění žalobě. Krajský soud tedy nepostupoval v
souladu s dispoziční zásadou, na níž je soudní
řízení správní založeno. Správní soud není
oprávněn sám vyhledávat možné nezákonnosti
napadeného rozhodnutí a v jejich mezích
posuzovat zákonnost tohoto správního aktu.]
Jestliže krajský soud přezkoumal a poté zrušil
žalobou napadené rozhodnutí z důvodu (žalobní
bod), který nebyl žalobcem uplatněn, znemožnil
tímto postupem účastníkům řízení, zejména
odvolacímu orgánu, aby se mohl vyjádřit a předložit
argumentaci k otázce, kterou, ač nebyla namítána
v žalobě, vzal krajský soud za rozhodnou. Krajský
soud tak zatížil své rozhodnutí vadou, která má za
následek nezákonné rozhodnutí o věci samé ve
smyslu § 103 odst. 1 písm. d) s. ř. s. (viz rozsudek
Nejvyššího správního soudu ze dne 14. 2. 2008,
č.j. 7 Afs 216/2006 – 63).

K porušení dispoziční zásady krajským soudem
Nejvyšší správní soud uvedl, že k otázce rozsahu
soudního přezkumu ve správním soudnictví se v
minulosti již vícekrát vyjádřil. Konkrétně rozšířený
senát Nejvyššího správního soudu v usnesení ze
dne 8.3.2011,č. j.7 Azs 79/2009 -84, publ. pod č.
2288/2011 Sb. NSS uvedl, že v případě ochrany
před nezákonným rozhodnutím je na žalobci, aby v
zákonné lhůtě soustředil důvody, v jejichž mezích
má být rozhodnutí soudem zkoumáno: „Soudní
přezkum není a nemůže být všeobecnou kontrolou
zákonnosti postupu a rozhodování správních
orgánů. Je vždy na osobě rozhodnutím dotčené,
zda toto rozhodnutí akceptuje, či zda se proti němu
bude bránit u soudu; je rovněž na její vůli, jaká
pochybení označí za podstatná.“ Podle § 75 odst. 2
věty prvé s. ř. s. soud přezkoumá napadené výroky
správního rozhodnutí v mezích žalobních bodů. Z
toho vyplývá, že řízení ve správním soudnictví je
striktně založeno na dispoziční zásadě. Tato
zásada se promítá i do § 71 odst. 1 písm. d) s. ř. s.,
které ukládá žalobci povinnost specifikovat žalobní
tvrzení, z nichž musí být patrno, z jakých
skutkových a právních důvodů považuje napadené
výroky přezkoumávaného správního
rozhodnutí
za
nezákonné
nebo
nicotné.
Označením napadených výroků předmětného
rozhodnutí a vymezením žalobních bodů vytyčí
žalobce rámec soudního přezkumu; tento princip je
prolomen pouze výjimečně (§ 76 odst. 2 s. ř. s.)
Žalobní námitky proti rozhodnutí odvolacího orgánu
spočívaly jen v tom, že dům č. p. 427 je třeba
považovat za dům řadový a současně, že
neodpovídá projektové dokumentaci z roku 1997.
Krajský soud při posouzení těchto námitek dospěl k
závěru, že pro posouzení relevance projektové
dokumentace z roku 1997 je třeba se zabývat také
otázkou stanovení procentuálního limitu pro
proslunění staveb podle § 13 odst. 3 vyhlášky
nacházejícího se ve studii proslunění. Učinil tak
přesto,
že námitka
nesprávného
výpočtu
proslunění rodinného domu č. p. 427, resp. vad
studie proslunění, nebyla obsažena ve správní
žalobě a šlo o skutečnost, která mezi účastníky
řízení byla nesporná. Uvedené body právní
argumentace krajského soudu sice spolu souvisí,
nejde však o závislost takovou, kdy by bylo
vypořádání
žalobcem
vznesených
námitek
nemožné, aniž by soud přistoupil k vypořádání
otázky
další,
tj.
posouzení
stanovení
procentuálního limitu pro proslunění staveb podle
žalobcem předložené studie. To ostatně dokládá i
to, že krajský soud se v napadeném rozsudku
zcela s žalobcem uplatněnými námitkami vypořádal
a dovodil, že stavební úřad a stěžovatel měli
posoudit splnění limitu proslunění podle stavu, v
němž se dotčený dům č. p. 427 měl dle schválené
projektové dokumentace z roku 1997 nacházet.
Vypořádal-li však krajský soud nad rámec
žalobních námitek také otázku správnosti obsahu

5) Rozsudek Krajského soudu v Brně sp.zn.
62A 1/2013-140 ze dne 28. 5. 2014 týkající se
rozsahu námitek uplatňovaných občanským
sdružením jehož hlavní činností je ochrana
přírody a krajiny
Stavební úřad vydal územní rozhodnutí o
umístění stavby „telekomunikační rozvody
v rámci průmyslové zóny Holešov“. Proti tomu
rozhodnutí bylo podáno odvolání spolku Za
zdravé a krásné Holešovsko, v němž odvolatel
mimo jiné namítal absenci závěru zjišťovacího
řízení, neúplnost dokumentace, pochybení při
vedení správního spisu a poukazoval na rizika
plynoucí ze skutečnosti, že stavba je situována
v ochranném pásmu II. stupně vodního zdroje.
V odvolacím řízení bylo podané odvolání
zamítnuto a rozhodnutí stavebního úřadu bylo
potvrzeno.
Proti rozhodnutí odvolacího orgánu podal odvolatel
(dále jen „žalobce“) žalobu ke Krajskému soudu
v Brně v níž namítal, že ve správním spise se
nenachází
závěr
zjišťovacího
řízení,
že
dokumentace nevyhovuje vyhlášce č. 503/2006
Sb., že se odvolací orgán dostatečně nevypořádal
s námitkou
týkající
se
umístění
záměru
v ochranném pásmu vodního zdroje, že správní
spis nebyl veden dle ust. § 17 odst. 1 správního
řádu.
Krajský soud podanou žalobu zamítl a uvedl, že
„žalobní argumentace, obsahující obecný výčet
nezákonností a porušení zásad správního řízení a
obecné konstatování porušení ustanovení právních
předpisů a zásad nejsou řádně uplatněným
žalobním bodem. Při podávání námitek se žalobce
musí pohybovat v mezích svého předmětu činnosti,
tj. přípustné jsou z jeho strany jen takové námitky,
které se týkají ochrany přírody a krajiny. Před
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soudem pak může účinně namítat jen takové
porušení svých procesních práv, které by mohlo
mít za následek nezákonné rozhodnutí ve věci.
Soud zdůraznil, že ve smyslu rozsudku Nejvyššího
správního soudu ze dne 3. 3. 2011 č.j. 1 As
7/2011-397 nebyla založena aktivní legitimace
žalobce podle § 23 odst. 9 zákona č. 100/2001 Sb.,
k námitkám týkajícím se dalších složek životního
prostředí, než na které dopadá § 2 zákona o
ochraně přírody a krajiny. Soud je toho názoru, že
žalobce na základě zákona o ochraně přírody a
krajiny (ve spojení s § 85 odst. 2 písm. c)
stavebního zákona) není nadán procesní legitimací
k podávání námitek týkajících se ovlivnění vodního
zdroje pitné vody. Takovou legitimaci by bylo
možné dovodit pouze u ostatních účastníků
územního řízení; žalobce je totiž oprávněn se
účastnit územního řízení pouze z toho důvodu, že
v něm mohou být dotčeny zájmy ochrany přírody a
krajiny.

proti výstavbě rekreačních objektů v katastru obce
Košíky, což není případ předmětného řízení. K
předmětnému záměru udělil formou závazného
stanoviska na základě § 77 odst. 1 písm. j) v
souvislosti s § 12 odst. 2 zákona 114/1992 Sb. o
ochraně přírody a krajiny, (dále jen zákon o
ochraně přírody a krajiny), souhlas odbor životního
prostředí MÚ Uherské Hradiště jako příslušný
orgán ochrany přírody a krajiny. Dalším důvodem
je, že předmětný záměr je umístěn v lokalitě a na
pozemcích určených platným územním plánem
obce jako plochy s obytnou zástavbou rodinných
domů, tedy v zastavitelných plochách, pro které
jsou podmínky ochrany krajinného rázu dohodnuty
s orgánem ochrany přírody v souladu s § 12 odst. 4
zákona o ochraně přírody a krajiny. V následném
odvolacím řízení odvolací orgán odvolání žalobce
zamítl a rozhodnutí stavebního úřadu potvrdil,
přičemž konstatoval, že dospěl ke stejnému
závěru, jako stavební úřad, tedy že žalobce není
účastníkem spojeného územního a stavebního
řízení. K tomuto závěru však dospěl na základě
jiné právní kvalifikace, a to proto, že žalobce
neoznámil svou účast v řízení ve lhůtě stanovené
zákonem, a tudíž nesplnil podmínku stanovenou v
ust. § 70 odst. 3 zákona o ochraně přírody a
krajiny. Stavební úřad tuto skutečnost před
vydáním usnesení nezjistil. Dle žalovaného však
tento nedostatek nebyl natolik závažný, aby mohl
být důvodem k zásahu do napadeného usnesení.
Žalovaný proto s ohledem na hospodárnost řízení
odvolání zamítl a napadené usnesení potvrdil.
Výsledkem nového projednání věci by totiž bylo
stejné rozhodnutí, neboť žalobce nesplnil
podmínku pro účastenství v řízení. Pokud se
občanské sdružení nepřihlásí za účastníka řízení
ve lhůtě stanovené v § 70 odst. 3 zákona o
ochraně přírody a krajiny, účastenství přiznat
nelze.

Krajský soud V Brně v tomto rozsudku rovněž
odkázal na závěry rozsudku Městského soudu
v Praze ze dne 27. 10. 2010, č.j. 5 Ca 341/2007249, který uvedl, že soudu mohou “…k žalobě
občanského sdružení hájícího zájmy ochrany
přírody a krajiny zrušit napadené rozhodnutí pro
rozpor s hmotným právem, pokud toto porušení
hmotného práva souvisí se zájmy ochrany přírody
a krajiny a správní orgány se v řízení dostatečně
nevypořádaly s námitkou občanského sdružení
poukazující na takové porušení….“ a dále, že
„….postavení….občanských
sdružení
je....privilegované…..jen v tom smyslu, že se vůbec
mohou řízení účastnit, vznášet tu námitky a
případně i vést soudní řízení, ačkoli v řízení nejde
o
žádná
jejich
hmotná
práva;
ono
…privilegium…však nedává občanským sdružením
právo vykonávat jakýsi dohled nad čistotou a
formální dokonalostí všech procesních kroků, byť
by se vůbec netýkaly jejich předmětu činnosti…“

Následně stavební úřad rozhodl o umístění a
povolení stavby rodinného domu. Proti tomuto
rozhodnutí podal žalobce odvolání, které odvolací
orgán zamítl jako odvolání nepřípustné, neboť
žalobce nebyl účastníkem řízení.

6.) Rozsudek Krajského soudu v Brně sp.zn. 29
A 89/2011-62 ze dne 31. 3. 2014 týkající se
určení počátku lhůty pro přihlášení občanského
sdružení k účastenství v řízení - ust. § 70
zákona č. 144/1992 Sb.

Proti uvedeným rozhodnutím odvolacího orgánu
podal žalobce včas dvě samostatné žaloby, které
soud spojil ke společnému projednání, neboť
směřují proti rozhodnutím, která spolu skutkově
souvisejí.

Stavební úřad vedl k žádosti stavebníků spojené
územní a stavební řízení ve věci stavby
„Novostavba rodinného domu“. Opatřením ze dne
23. 8. 2011 oznámil stavební úřad zahájení
územního a stavebního řízení. Oznámení bylo
vyvěšeno a zveřejněno na úřední desce
stavebního úřadu 25. 8. 2011, sejmuto bylo dne 12.
9. 2011. Dne 7. 9. 2011 obdržel stavební úřad
podání, ve kterém žalobce (občanské sdružení
Salamandr) oznamuje svou účast v tomto řízení.
Dne 8. 9. 2011 vydal stavební úřad usnesení,
kterým rozhodl, že žalobce není účastníkem řízení.
Stavební úřad odůvodnil svůj závěr tím, že dle
stanov je předmětem činnosti občanského sdružení
ochrana životního prostředí a obrana občanů obce

Žalobce v podaných žalobách konstatoval, že
nesouhlasí se závěrem odvolacího orgánu (dále
jen „žalovaného“), že nebyla splněna zákonem
stanovená lhůta pro přihlášení a uvedl, že stavební
úřad porušil § 70 odst. 2 zákona o ochraně přírody
a krajiny neboť žalobce předem neinformoval o
zahájení správního řízení. Dále porušil rovněž ust.
§ 21 odst. 1 správního řádu, neboť svůj záměr
nedoručoval na adresu sídla žalobce. Dále
zdůraznil, že žalobce, se do předmětného
územního a stavebního řízení přihlásil včas a že
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dle jeho názoru žalovaný zásadně změnil
odůvodnění svého názoru o opožděnosti, když
původně uváděl, že k doručení došlo oznámením o
zahájení řízení veřejnou vyhláškou, následně ale
hovořil o zveřejnění na úřední desce.

svou účast v řízení. Ustanovení o doručování
stanovené správním řádem se pro počátek běhu
lhůty k přihlášení nepoužijí.
Soud se nejprve zabýval otázkou, zda žalovaný
mohl tímto způsobem postupovat. Jak vyplývá z
obsahu spisu, správní orgány obou stupňů
vycházely ze stejného skutkového stavu, stavební
úřad však původně vyhodnotil, že žalobce své
účastenství oznámil ve lhůtě stanovené v §70 odst.
3 zákona o ochraně přírody a krajiny. Jak je zřejmé
z jeho vyjádření k odvolání žalobce, až po vydání
svého rozhodnutí zjistil, že tomu tak nebylo.
Žalovaný v napadeném rozhodnutí otázku
včasnosti posoudil a dospěl k závěru o opožděném
oznámení. Soud konstatuje, že v souladu s
ustálenou judikaturou soudu správní řízení tvoří v
zásadě jeden celek (od zahájení řízení až do
právní moci konečného rozhodnutí).
V předmětné věci je však nutno přihlédnout i k
tomu, že byť jiné posouzení věci odvolacím
orgánem nemělo žádný vliv na výsledek řízení,
bylo pro žalobce překvapivé, žalobce již neměl
možnost brojit proti tomuto názoru v rámci
správního řízení a do jisté míry došlo k porušení
zásady dvojinstančnosti správního řízení. Přes
uvedený názor však soud dospěl k závěru, že
uvedená vada neměla vliv na zákonnost
rozhodnutí. Především je nutno zdůraznit, že závěr
rozhodnutí správních orgánů obou stupňů byl
shodný. Pokud by kvůli zjištěné vadě došlo ke
zrušení napadeného rozhodnutí soudem, výsledek
správních řízení by zůstal stejný. Soud se totiž
zcela ztotožnil se závěry vyslovenými ve věci
žalovaným. Takový postup by byl jednoznačně v
rozporu se zásadou ekonomie řízení, neboť by vedl
pouze k prodloužení řízení.

Žalovaný ve vyjádření k podané žalobě uvedl, že
právo účasti na předmětném řízení podle § 70
zákona o ochraně přírody a krajiny by žalobci
svědčilo pouze při splnění všech podmínek v tomto
ustanovení uvedených. Podle ust. § 70 odst. 3
zákona o ochraně přírody a krajiny je občanské
sdružení oprávněno se zúčastnit správního řízení,
pokud oznámí svou účast písemně do osmi dnů
ode dne, kdy mu bylo příslušným správním
orgánem zahájení řízení oznámeno; a v tomto
případě má postavení účastníka řízení. Dnem
sdělení informace o zahájení řízení se rozumí den
doručení jejího písemného vyhotovení nebo první
den jejího zveřejnění na úřední desce správního
orgánu a současně způsobem umožňujícím
dálkový přístup. Oznámení o zahájení řízení bylo
vyvěšeno na úřední desce stavebního úřadu dne
25. 8. 2011, téhož dne bylo zveřejněno způsobem
umožňujícím dálkový přístup. Na úřední desce
Obecního úřadu Košíky bylo vyvěšeno dne 24. 8.
2011 a stejného dne bylo zveřejněno způsobem
umožňujícím dálkový přístup. Den vyvěšení a
zveřejnění na úřední desce stavebního úřadu, tedy
25. 8. 2011, je prvním dnem sdělení informace o
zahájení řízení. Osmý den od sdělení této
informace připadl na 2. 9. 2011. Žalobce oznámil
písemně svoji účast v řízení dne 7. 9.2011, což je
čtrnáctý den od zveřejnění informace na úřední
desce stavebního úřadu. Je tedy zřejmé, že
žalobce neoznámil svoji účast v zákonem
stanovené osmidenní lhůtě ode dne oznámení
zahájení řízení. Nebyla tedy splněna podmínka
stanovená v § 70 odst. 3 zákona o ochraně přírody
a krajiny pro účastenství v předmětném spojeném
územním a stavebním řízení. Protože obec Košíky
má pro své území vydán územní plán, stavební
úřad postupoval při doručování oznámení o
zahájení územního řízení podle § 87 odst. 1
stavebního zákona,
podle kterého se v takovém případě oznámení o
zahájení územního řízení účastníkům uvedených v
§ 85 odst. 1 a dotčeným orgánům doručuje
jednotlivě, účastníkům řízení uvedených v § 85
odst. 2, ke kterým patří i osoby, o kterých tak
stanoví
zvláštní
právní
předpis,
veřejnou
vyhláškou. Stavební úřad při doručování oznámení
o zahájení řízení postupoval dle § 87 odst. 1
stavebního zákona, nemohlo tedy dojít k porušení
§ 21 odst. 1 správního řádu ani § 25 správního
řádu, tak jak uvádí žalobce. Způsob informování
občanských sdružení, která podala žádost o
informování předem, je upraven v § 70 odst. 3
zákona o ochraně přírody a krajiny. Je na
odpovědnosti občanského sdružení sledovat v
zájmu ochrany přírody a území úřední desku
správního orgánu, včetně dálkového přístupu tak,
aby mohlo ve lhůtě osmi dnů od zveřejnění oznámit

Podle §70 odst. 2 zákona o ochraně přírody a
krajiny „Občanské sdružení nebo jeho organizační
jednotka, jehož hlavním posláním podle stanov je
ochrana přírody a krajiny (dále jen "občanské
sdružení"), je oprávněno, pokud má právní
subjektivitu, požadovat u příslušných orgánů státní
správy, aby bylo předem informováno o všech
zamýšlených zásazích a zahajovaných správních
řízeních, při nichž mohou být dotčeny zájmy
ochranypřírody a krajiny chráněné podle tohoto
zákona. Tato žádost je platná jeden rok ode dne
jejího podání, lze ji podávat opakovaně. Musí být
věcně a místně specifikována.“ Podle odst. 3
„Občanské sdružení je oprávněno za podmínek a v
případech podle odstavce 2 účastnit se správního
řízení, pokud oznámí svou účast písemně do osmi
dnů ode dne, kdy mu bylo příslušným správním
orgánem zahájení řízení oznámeno; v tomto
případě má postavení účastníka řízení. Dnem
sdělení informace o zahájení řízení se rozumí den
doručení jejího písemného vyhotovení nebo první
den jejího zveřejnění na úřední desce správního
orgánu a současně způsobem umožňujícím
dálkový přístup.“ Mezi účastníky nebylo sporu o
tom, že žalobce splnil svou povinnost §70 odst. 2
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poté běží ona osmidenní lhůta pro případné
oznámení svého účastenství v daném řízení..........
Tato podmínka navíc garantuje občanským
sdružením určitou informační jistotu v případě, že
oznámení o zahájení správního řízení nebude
zveřejněno na úřední desce;“ Vzhledem k tomu,
že bylo prokázáno, že oznámení o zahájení
předmětného spojeného územního a stavebního
řízení bylo vyvěšeno na úřední desce stavebního
úřadu dne 25. 8.2011, a od tohoto dne začala
žalobci běžet v souladu s §70 odst. 3 zákona o
ochraně přírody a krajiny osmidenní lhůta k
oznámení jeho účasti v předmětném řízení,
poslední den lhůty připadl na 2. 9. 2011. Je zřejmé,
že pokud žalobce oznámil svou účast 7. 9. 2011,
učinil tak opožděně a postavení účastníka mu z
důvodu marného uplynutí stanovené lhůty
nenáleželo. Vzhledem k uvedenému se soud
ztotožňuje i s rozhodnutím žalovaného ze dne 25.
1.2012, kterým bylo dle §92 odst. 1 správního řádu
zamítnuto jako nepřípustné odvolání žalobce proti
rozhodnutí stavebního úřadu, kterým bylo vydáno
územní rozhodnutí a stavební povolení pro
předmětnou stavbu. Důvodem pro zamítnutí
odvolání byla skutečnost, že žalobce neměl
postavení účastníka řízení podle § 27 správního
řádu.

zákona o ochraně přírody a krajiny. Spornou je
otázka, zda oznámení, že se chce zúčastnit
předmětného řízení, učinil ve lhůtě stanovené v
odst. 3 uvedeného ustanovení. Nutnost splnění
této podmínky pro účastenství v řízení vyplývá
mimo jiné i z rozsudku Nejvyššího správního soudu
sp. zn. 5 As 19/2006 ze dne 19.06.2007,
publikovaného ve Sb. NSS pod č. 1483/2008,
podle kterého „Občanské sdružení, jehož hlavním
posláním podle stanov je ochrana přírody a krajiny,
má právo na přístup k soudu dle § 65 odst. 2 s. ř. s.
za účelem přezkumu rozhodnutí správních orgánů
v řízeních, kterými jsou dotčeny zájmy ochrany
přírody a krajiny, avšak pouze za splnění podmínek
předepsaných v § 70 zákona č. 114/1992 Sb., o
ochraně přírody a krajiny (zejména musí oznámit
svou účast v řízení před správním orgánem), a
dalších podmínek předepsaných soudním řádem
správním [zejména § 68 písm. a) s. ř. s., tedy
vyčerpání řádných opravných prostředků].“ Žalobce
nijak nerozporoval datum 7.9.2011, kdy projevil
vůli, že hodlá být účastníkem řízení, namítal však,
že zahájení řízení mu nebylo adekvátním
způsobem oznámeno, neboť stavební úřad porušil
svoji povinnost předem ho informovat o zahájení
správního řízení. Zveřejnění na úřední desce
nebylo dle jeho názoru dostatečné. Dle žalobce
došlo k porušení ust. § 21 odst. 1 správního řádu,
neboť nedošlo k doručení na adresu sídla žalobce,
tedy občanského sdružení. Podle § 25 odst. 1
správního řádu se veřejnou vyhláškou doručuje
osobám, které nejsou k zastižení nebo známy, což
nebylo splněno, přičemž podle odst. 2 se za
doručení považuje patnáctý den po vyvěšení.
Uvedený názor žalobce je nesprávný. Na sdělení
informace o zahájení řízení se v tomto případě
nevztahuje správní řád, neboť doručování je v
tomto případě upraveno speciálním zákonem,
kterým je zákon o ochraně přírody a krajiny. Přímo
v citovaném §70 odst. 3 tohoto zákona je uvedeno,
že „Dnem sdělení informace o zahájení řízení se
rozumí den doručení jejího písemného vyhotovení
nebo první den jejího zveřejnění na úřední desce
správního orgánu a současně způsobem
umožňujícím dálkový přístup.“ Je tedy zřejmé, že
zahájení řízení lze oznámit zveřejněním na úřední
desce. Skutečnost, že v souladu s uvedeným
ustanovením je postačující oznámení o zahájení
řízení zveřejnit na úřední desce správního orgánu,
vyplývá rovněž z rozsudku Nejvyššího správního
soudu ze dne 18. 8. 2011, č.j. 9 As 40/2011-51.
Podle kterého „Případné účastenství občanského
sdružení ve správním řízení se odvíjí od jeho
oznámení, které je limitováno osmidenní lhůtou,
jejíž běh počíná dnem, kdy bylo občanskému
sdružení zahájení daného řízení ze strany
příslušného správního orgánu oznámeno....V
případě, kdy správní orgán oznámení o zahájení
řízení nezveřejní na úřední desce tak, jako se to
stalo v nyní projednávané věci, je totiž třeba
písemné vyhotovení oznámení o zahájení řízení
doručit danému občanskému sdružení, kterému

109

6. Tabulky výkonu státní správy
na úseku územního rozhodování a
stavebního řádu
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6.1Okres Kroměříž

Výkon státní správy 2013 - okres Kroměříž
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

Bystřice
p./H.

7

3520

296

64

221

21

67

235

1853

5

1

0

Hulín

6

561

130

30

101

0

45

95

260

3

0

3

Holešov

7

1675

283

153

65

21

144

23

490

12

0

6

Chropyně

3

461

140

25

39

10

32

70

90

11

0

0

Koryčany

3

420

102

12

46

5

22

40

182

5

0

1

Kroměříž

11

2275

489

105

274

22

127

290

808

20

0

34

Kvasice

2

169

74

23

6

0

22

76

103

0

0

0

Morkovice

2

257

41

43

2

0

37

21

79

0

0

1

Zdounky

2

186

59

36

3

1

15

10

36

2

0

1
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6.2 okres Vsetín

Výkon státní správy 2013 - okres Vsetín

odvolání

sdělení k
ohlášení

kontrolní
prohlídky

vyjádření, výzvy,
sdělení

stížnosti,
petice

oznámení
staveb.
záměru s
certifikátem

VPS

27

3

42

35

218

2

0

1

54

63

15

31

78

249

2

0

1

637

212

533

27

181

492

1624

6

2

4

2523

738

216

214

19

318

298

1667

6

0

0

2596

709

788

466

36

536

367

9561

6

0

21

stavební úřad

počet
pracovníků

rozhodnutí

územní
souhlas

podání

usnesení

Horní Lideč

3

464

106

59

Karolinka

3

746

151

Rožnov pod
Radhoštěm

8

3212

Valašské
Meziříčí

9

Vsetín

11
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6.3 okres Zlín
Výkon státní správy 2013 - okres Zlín
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

20

5094

1684

354

740

49

815

536

1525

21

0

2

Brumov
Bylnice

3

1017

169

40

114

4

27

44

364

6

0

2

Fryšták

2

660

127

70

22

4

93

84

235

0

0

0

Luhačovice

4

751

178

69

17

1

55

96

149

1

0

0

Napajedla

4

968

243

35

85

12

39

120

240

5

0

0

Otrokovice

7

1391

396

74

271

7

47

55

384

7

0

0

Slavičín

3

573

150

33

16

0

24

72

193

0

0

0

Slušovice

3

872

214

101

1024

6

126

85

391

5

0

1

Valašské
Klobouky

4

925

128

49

23

0

53

33

327

4

0

0

Vizovice

4

1128

131

68

8

5

27

125

278

6

0

2
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6.4 okres Uherské Hradiště

Výkon státní správy 2013 - 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

Bílovice

2

454

80

70

7

4

42

50

82

4

0

2

Bojkovice

3

389

72

33

17

1

35

94

123

1

0

1

Boršice

2

316

82

47

7

0

29

59

112

0

0

0

Buchlovice

2

236

90

126

11

1

64

45

59

2

0

0

Hluk

2

429

105

43

4

1

53

3

103

2

0

1

Kunovice

1,8

269

83

44

31

15

27

57

134

0

0

0

Polešovice

2

405

82

78

0

1

57

55

89

0

0

0

Staré Město

5

755

220

72

35

0

66

111

213

0

0

0

Strání

1,5

251

25

31

18

6

54

35

220

0

0

0

Uherské
Hradiště

7

1629

806

176

301

33

340

240

543

2

0

0

Uherský Brod

8

1839

430

216

307

5

172

326

648

6

0

0

Uherský
Ostroh

3

642

111

34

16

9

48

85

160

5

0

0
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6.5 Obce s rozšířenou působností
Výkon státní správy 2013

odvolání

sdělení k
ohlášení

kontrolní
prohlídky

vyjádření, výzvy,
sdělení

stížnosti,
petice

ozn.
staveb.
záměru s
certifikátem

VPS

740

49

815

536

1525

21

0

2

64

221

21

67

235

1853

5

1

0

283

153

65

21

144

23

490

12

0

6

2275

489

105

274

22

127

290

808

20

0

34

4

751

178

69

17

1

55

96

149

1

0

0

Otrokovice

7

1391

396

74

271

7

47

55

384

7

0

0

Rožnov pod
Radhoštěm

8

3212

637

212

533

27

181

492

1624

6

2

4

Uherské Hradiště

7

1629

806

176

301

33

340

240

543

2

0

0

Uherský Brod

8

1839

430

216

307

5

172

326

648

6

0

0

Valašské Klobouky

4

925

128

49

23

0

53

33

327

4

0

0

Valašské Meziříčí

9

2523

738

216

214

19

318

298

1667

6

0

0

Vizovice

4

1128

131

68

8

5

27

125

278

6

0

2

Vsetín

11

2596

709

788

466

36

536

367

9561

6

0

21

Obce s rozšířenou
působností

počet
pracovníků

rozhodnutí

územní
souhlas

podání

usnesení

Magistrát města
Zlína

20

5094

1684

354

Bystřice pod
Hostýnem

7

3520

296

Holešov

7

1675

Kroměříž

11

Luhačovice
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6.6 Obce s pověřeným obecním úřadem

Výkon státní správy 2013
odvolání

sdělení k
ohlášení

kontrolní
prohlídky

vyjádření,
výzvy, sdělení

stížnosti,
petice

ozn.
staveb.
záměru s
certifikátem

VPS

17

1

35

94

123

1

0

1

40

114

4

27

44

364

6

0

2

106

59

27

3

42

35

218

2

0

1

561

130

30

101

0

45

95

260

3

0

3

3

461

140

25

39

10

32

70

90

11

0

0

Karolinka

3

746

151

54

63

15

31

78

249

2

0

1

Koryčany

3

420

102

12

46

5

22

40

182

5

0

1

Morkovice - Slížany

2

257

41

43

2

0

37

21

79

0

0

1

Napajedla

4

968

243

35

85

12

39

120

240

5

0

0

Slavičín

3

573

150

33

16

0

24

72

193

0

0

0

Staré Město

5

755

220

72

35

0

66

111

213

0

0

0

Uherský Ostroh

3

642

111

34

16

9

48

85

160

5

0

0

Obce s pověřeným
obecním úřadem

počet
pracovníků

rozhodnutí

územní
souhlas

podání

usnesení

Bojkovice

3

389

72

33

Brumov - Bylnice

3

1017

169

Horní Lideč

3

464

Hulín

6

Chropyně
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6.7 Obce

Výkon státní správy 2013
stížnosti,
petice

ozn. staveb.
záměru s
certifikátem

VPS

82

4

0

2

59

112

0

0

0

64

45

59

2

0

0

4

93

84

235

0

0

0

4

1

53

3

103

2

0

1

23

6

0

22

76

103

0

0

0

83

44

31

15

27

57

134

0

0

0

405

82

78

0

1

57

55

89

0

0

0

3

872

214

101

1024

6

126

85

391

5

0

1

Strání

1,5

251

25

31

18

6

54

35

220

0

0

0

Zdounky

2

186

59

36

3

1

15

10

36

2

0

1

Obce

počet
pracovníků

podání

rozhodnutí

územní
souhlas

usnesení

odvolání

sdělení k
ohlášení

Bílovice

2

454

80

70

7

4

42

50

Boršice

2

316

82

47

7

0

29

Buchlovice

2

236

90

126

11

1

Fryšták

2

660

127

70

22

Hluk

2

429

105

43

Kvasice

2

169

74

Kunovice

1,8

269

Polešovice

2

Slušovice

117

kontrolní vyjádření, výzvy,
prohlídky
sdělení

