
Rozsudky správních soudů k semináři stavebních úřadů 25. 6. 2015 

 
 

Rozsudek NSS č.j. 6 As 37/2015 z 14.5. 2015 – k problematice definice proluky.  

Pojem proluka může mít dva významy – prostor po dřívější odstraněné zástavbě, nebo záměrně 

vynechané místo pro budoucí stavbu tam, kde dosud žádná nestála.  

Na stavby umisťované v prolukách se neaplikují povinné odstupy mezi stavbami pro bydlení 

(§ 25 odst. 4 vyhlášky č. 501/2006 Sb., o obecných požadavcích na využívání území) a jejich 

vliv na stínění okolních budov se porovnává se stavem při úplné souvislé zástavbě (§ 12 odst. 5 

vyhlášky č. 268/2009 Sb., o technických požadavcích na stavby). Proluku může představovat 

i téměř jedna chybějící polovina domovního bloku v souvislé městské zástavbě, jestliže je 

doloženo, že historicky se jednalo o kompletní domovní blok a volné místo vzniklo stržením 

několika domů. Není žádný důvod vyžadovat, aby takováto proluka byla zastavěna stavbou 

jedinou. 

 

Rozsudek NSS č.j. 8 As 41/2014 z 27. 1. 2015 – k námitkám účastníka proti projektové 

dokumentaci a ust. § 159 SZ.  

Podle NSS se v územním řízení plně projevuje zásada materiální pravdy. Stavební úřad je 

povinen zjistit všechny okolnosti potřebné k vypořádání námitek a k ochraně práv účastníků 

řízení. Odpovědnost za zjištění skutkového stavu v žádném případě nemůže přenést na 

projektanta, který zpracoval dokumentaci, jež tvoří povinnou přílohu žádosti o vydání 

územního rozhodnutí.  

Pokud by stavební úřady pouze nekriticky přejímaly veškeré informace nutné k vydání 

rozhodnutí z dokumentace předložené žadatelem, ztratil by význam nejen § 12 odst. 4 písm. a) 

zákona o výkonu povolání, ale celé územní řízení.  

Stavební úřad se musí vypořádat s řádně vznesenými námitkami, o nichž se účastníci nedohodli. 

Je nepřijatelné, aby tyto rozpory vyřešil tak, že plně přijme stanovisko žadatele, aniž by věc 

sám posoudil. Jestliže pro posouzení určité otázky příslušné úřední osoby nemají dostatečnou 

odbornou způsobilost, je nutno postupovat dle § 56 správního řádu.  

Ustanovení § 159 stavebního zákona neznamená, že by autorizované osoby měly suplovat roli 

stavebního úřadu nebo že by stavební úřady mohly na tyto osoby přenášet odpovědnost za 

dostatečné zjištění skutkového stavu potřebné k vydání územního rozhodnutí. 

 

Rozsudek 7 As 158/2014 ze dne 13. 2. 2015 

Vznesení námitky podjatosti způsobuje, že v řízení o věci samé nesmí být pracovníkem 

správního orgánu, proti němuž byla námitka podjatosti vznesena, činěny žádné úkony, vyjma 

úkonů neodkladných. Má-li mít procesní rozhodnutí o tom, zda je pracovník správního orgánu 

vyloučen smysl, musí předcházet rozhodnutí o věci samé. Je-li tedy námitka podjatosti 

vznesena, je pracovník, jemuž jinak projednání a rozhodnutí ve věci přísluší, povinen vyčkat 

až do rozhodnutí o vznesené námitce. Rozhodovat o této námitce dodatečně zákon neumožňuje. 

 

 

 



Rozsudek 2 As 34/2013 ze dne 18. 2. 2015 

Smlouva o smlouvě budoucí je institut civilního práva, z čehož vyplývá, že její obsah je 

zákonem limitován pouze minimálně, účastníci si mohou v jejím rámci ujednat neomezené 

množství dalších skutečností, které odpovídají povaze vztahu. Je-li stavebnímu úřadu taková 

smlouva předložena jako doklad o právu provést stavbu, stavební úřad je povinen zjistit, zda 

z jejího obsahu takový doklad skutečně vyplývá, Nelze tedy akceptovat, aby stavební úřad 

vydal rozhodnutí o umístění stavby žadateli, kterému by v době vydání předmětného rozhodnutí 

právo provést stavbu na dotčených pozemcích jiného vlastníka nesvědčilo, spoléhaje přitom na 

to, že mu takové právo někdy v budoucnu skutečně vznikne. 

 

Rozsudek 7 As 261/2014 ze dne 26. 2. 2015 

Pro účely vydání rozhodnutí ve stavebním řízení je rozhodující skutkový a právní stav (tedy 

i stav územně plánovací dokumentace) nikoliv ke dni podání žádosti, ale ke dni vydání 

rozhodnutí. Při posouzení, zda konkrétní úřední osoba je či není podjatá, je nutno aplikovat 

následující třífázový algoritmus. Nejprve je třeba zjistit, zda existuje relevantní poměr úřední 

osoby k věci, k účastníkům řízení nebo jejich zástupcům. Relevantnost poměru lze přitom 

odvozovat z řady skutečností, ať už předem daných, například příbuzenský či profesní vztah 

k účastníkům, či vzniklých až v průběhu správního řízení – např. přátelský či nepřátelský poměr 

úřední osoby vyplývající ze způsobu vedení řízení, z komunikace s účastníky, z komunikace 

úřední osoby s médii nebo zapříčiněný protiprávním jednáním úřední osoby. Následně je třeba 

zhodnotit, zda z takového poměru vyplývá zájem úřední osoby na výsledku řízení. Do třetice 

je nutné posoudit, zda tento zájem má takový charakter, že lze pro něj pochybovat o nepodjatosti 

příslušné úřední osoby. Teprve jsou-li splněny všechny tyto podmínky, je možno vyloučit 

úřední osobu z úkonů v konkrétním řízení, přičemž tyto podmínky se mohou vázat pouze na 

faktický a nikoliv hypotetický poměr úřední osoby k projednávané věci či účastníkům řízení.   

 

Rozsudek 1 As 199/2014 ze dne 15. 4. 2015 

Přezkoumání zákonnosti vedení správního řízení v rámci soudního řízení o ochraně před 

nezákonným zásahem by bylo přezkumem předčasným a odporujícím systematice soudního 

řádu správního. 

 

Rozsudek 1 As 167/2014 ze dne 15. 4. 2015 

Zahrnutí rozhodnutí o námitkách proti územnímu plánu do opatření obecné povahy je odrazem 

specifického postupu předcházejícího vydání tohoto opatření, v jehož rámci jsou námitky 

vypořádávány. Rozhodnutí o námitkách však nelze s opatřením obecné povahy ztotožňovat, 

jedná se o samostatný postup orgánu veřejné správy, individuální správní akt, který je od 

opatření obecné povahy věcně oddělitelný. Rozhodnutí o námitkách je z materiálního hlediska 

samostatným správním rozhodnutím, jehož soudní přezkum je možný podle ustanovení § 65 

soudního řádu správního. Vždy je však nutné posuzovat, zda k dotčení na právech osoby došlo 

již samotným rozhodnutím o námitkách, nebo až územním plánem (v tom případě by soudní 

ochrana byla poskytnuta až proti konečnému správnímu aktu, tedy opatření obecné povahy). 



 

Rozsudek 6 As 131/2014 ze dne 23. 4. 2015 

Funkcí územního opatření o stavební uzávěře je zastavení stavební činnosti v území, pro které 

obec připravuje novou regulaci v podobě nové územně plánovací dokumentace, do doby, než 

tato nová dokumentace nabude účinnosti. Při přezkumu územního opatření o stavební uzávěře 

soud zkoumá pouze naplnění zákonných požadavků na jeho vydání a nezkoumá důvody, které 

obec vedou k přípravě nové územně plánovací dokumentace, byť by vůči nim navrhovatel 

vznášel sebepádnější námitky. 

 

Rozsudek 3 As 142/2014 ze dne 29. 4. 2015 

Odvolací správní orgán podle § 89 odst. 2 správního řádu přezkoumává soulad napadeného 

správního rozhodnutí a řízení, které mu předcházelo, s právními předpisy v plném rozsahu, 

věcnou správnost rozhodnutí pak jen v rozsahu uplatněných námitek. Je tedy zřejmé, že při 

svém rozhodování není vázán jen tím, jak rozpor s právními předpisy vymezí účastník řízení 

ve svém odvolání. To však neznamená, že by správní orgány mohly blanketní odvolání bez 

dalšího projednávat a na výzvy k doplnění podání rezignovat. Nová správní řád ve srovnání se 

starým zvýšila odpovědnost účastníka řízení za rozsah odvolacího přezkumu, neboť jeho 

dispozici svěřil, v jaké rozsahu a z jakých hledisek má být prvostupňové rozhodnutí 

přezkoumáno. 

 

V Hradci Králové 25. 6. 2015  


