
 

Zápis 

z odborného semináře pracovníků stavebních úřadů Královéhradeckého kraje,  

který se konal dne 26. 6. 2014 

1) Odborný seminář zahájil vedoucí odboru územního plánování a stavebního řádu Krajského úřadu 

Královéhradeckého kraje Ing. Milan Pacák. 

2) S prezentací na téma Ochrana staveb proti pronikání radonu vystoupila Ing. Eva Pravdová, zástupce 

Státního úřadu pro jadernou bezpečnost, Regionální centrum Hradec Králové. Posluchačům byly 

rozdány písemné materiály týkající se Využití informace o radonovém indexu pozemku. Tyto informace 

a současně i prezentace týkající se ochrany staveb proti pronikání radonu jsou přílohou tohoto zápisu.   

3) Na toto téma navazovala prezentace p. Aleše Froňky, pracovníka radonové expertní skupiny Státního 

ústavu radiační ochrany Praha, nazvaná Měření radonu v budovách, v které se přednášející zaměřil 

především na prezentaci konkrétních případů a případových studií. Prezentace je rovněž přílohou 

tohoto zápisu. 

4) Předseda Společenstva kominíků České republik p. Zbigniew Adamus představil prezentaci na téma 

Požární bezpečnost spalinových cest. Zaměřil se především na otázky aplikace příslušných ustanovení 

zákona č. 183/2006 Sb., stavební zákon, vyhlášky č. 268/2009 Sb., o technických požadavcích 

na stavby, vyhlášky č. 23/2008 Sb., o požární bezpečnosti staveb, a nařízení vlády č. 91/2010 Sb., 

o podmínkách požární bezpečnosti při provozu komínů, kouřovodů a spotřebičů paliv. Prezentace je 

přílohou tohoto zápisu.  

5) Pracovníkům stavebních úřadů přiblížil aktuální otázky stavebně právní praxe Ing. Milan Pacák, 

vedoucí odboru územního plánování a stavebního řádu Krajského úřadu Královéhradeckého kraje. 

Zejména informoval o obsahu Sdělení Ministerstva pro místní rozvoj České republiky ze dne 

11. 6. 2014 týkající se problematiky právního režimu v území, kdy byl zrušen nebo částečně zrušen 

územní plán. 

Ministerstvo k uvedené problematice uvádí: „Ustanovení § 2 odst. 1 písm. c) stavebního zákona definuje 

zastavěné území jako území vymezené územním plánem nebo postupem podle stavebního zákona. Nemá-li 

obec takto vymezené zastavěné území, je zastavěným územím zastavěná část obce, vymezená 

k 1. září 1966 a vyznačená v mapách evidence nemovitostí (dále jen „intravilán“). Postup vymezení 

zastavěného území je upraven v § 58 stavebního zákona, resp. v případě, že obec nemá územní plán 

a zastavěné území, se vymezuje samostatným postupem podle § 56 - § 60 stavebního zákona. Podle § 58 

odst. 2 stavebního zákona se do zastavěného území zahrnují pozemky v intravilánu, s výjimkou vinic, 

chmelnic, pozemků zemědělské půdy určených pro zajišťování speciální zemědělské výroby,(zahradnictví) 

nebo pozemků přiléhajících k hranici intravilánu navrácených do orné půdy nebo do lesních pozemků, a dále 

pozemky vně intravilánu, a to  

1.1. zastavěné stavební pozemky, 

1.2. stavební proluky 

1.3. pozemní komunikace nebo jejich části, ze kterých jsou vjezdy na ostatní pozemky zastavěného území 

1.4. ostatní veřejná prostranství 

1.5. další pozemky, které jsou obklopeny ostatními pozemky zastavěného území, s výjimkou pozemků vinic, 

chmelnic a zahradnictví. 



 Z výše uvedeného vyplývá, že při vymezování zastavěného území nebudou v zastavěném území zahrnuty 

některé pozemky intravilánu. Bude se jednat o pozemky vinic, chmelnic, pozemků zemědělské půdy 

určených pro zajišťování speciální zemědělské výroby (zahradnictví) nebo pozemků přiléhajících k hranici 

intravilánu navrácených do orné půdy nebo do lesních pozemků. Lze uzavřít, že při vymezování zastavěného 

území nebudou v zastavěném území zahrnuty pozemky intravilánu, které § 58 odst. 2 stavebního zákona 

taxativně vylučuje. Při vymezování zastavěného území v územním plánu se postupuje podle § 58 stavebního 

zákona. Vymezení zastavěného území je nezávislé na vymezování ploch s rozdílným způsobem využití 

(jedná se o samostatný postup vykonávaný v rámci procesu pořizování územního plánu nebo jeho 

změny).  

Lze uzavřít, že v případě, že soud zruší vymezení plochy s rozdílným způsobem využití a nezruší vymezení 

zastavěného území, platí vymezení zastavěného území v územním plánu i po nabytí právní moci soudního 

(zrušujícího) rozhodnutí. Vymezení zastavěného území je nezávislé na vymezení ploch s rozdílným způsobem 

využití. Toto pravidlo platí bez ohledu na to, zda se vymezují plochy s rozdílným způsobem využití 

v zastavěném území nebo zda se vymezuje zastavitelná plocha.  Proto zrušení vymezení plochy s rozdílným 

způsobem využití bez ohledu na to, zda se jedná o plochu v zastavěném území nebo o zastavitelnou plochu, 

nemá vliv na vymezení zastavěného území. Zjednodušující postupy při umisťování změn v území (§ 2 odst. 1 

písm. a) stavebního zákona) je možno uplatnit v zastavěném území nebo zastavitelné ploše za podmínek 

stanovených stavebním zákonem. Také platí, že při umisťování změn v území v nezastavěném území (§ 2 

odst. 1 písm. f) stavebního zákona) se použije § 18 odst. 5 stavebního zákona.  

Tam, kde soud zrušil vymezení plochy s rozdílným způsobem využití a ponechal vymezení zastavěného 

území, rozhoduje se v případě, že území dotčené zrušujícím rozsudkem soudu  

3.1. je ve vymezeném zastavěném území, jako v území s vymezeným zastavěným územím bez územního 

plánu (použije se § 20 odst. 2 vyhlášky č. 501/2006 Sb. který tyto případy upravuje 

3.2. je mimo vymezené zastavěné území, jako v nezastavěném území – použití § 188a stavebního zákona 

není vyloučeno. 

Tam, kde soud zrušil vymezení plochy s rozdílným způsobem využití a rovněž zrušil vymezení zastavěného 

území, rozhoduje se v případě, že území dotčené zrušující rozsudkem soudu se týká pozemku: 

3.3. v zastavěném území, kterým je v takovém případě intravilán, rozhoduje se jako v území 

s vymezeným zastavěným územím bez územního plánu (použije se § 20 odst. 2 vyhlášky č. 501/2006 Sb.) 

3.4. mimo zastavěné území (intravilán), rozhoduje se jako v nezastavěném území. Použití § 188a není 

vyloučeno.“ 

Vedoucí odboru územního plánování a stavebního řádu Ing. Milan Pacák rovněž informoval o zákonu 

č. 255/2012 Sb., kontrolní řád a o aktuálních judikátech Nejvyššího správního soudu, případně krajských 

správních soudů a upozornil na nejdůležitější právní věty, které tyto rozsudky obsahují. Jedná se o tyto 

rozsudky: 

Rozsudek Městského soudu v Praze ze dne 4. 12. 2013 č. j. 5 A 241/2011-69 - ustanovení § 168 odst. 2 

stavebního zákona z roku 2006 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. 



Rozsudek Nejvyššího správního soudu ze dne 31. 7. 2013 č. j. 7 As 17/2013-25 - vymezení okruhu 

účastníků územního řízení - § 85 stavebního zákona – 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. 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 umisťované 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. 

Rozhodnutí Krajského soudu v Plzni ze dne 19. 3. 2013 č. j. 30 A 3/2012 – stavební úřad má v případě 

nařízení neodkladného odstranění stavby, provedení nutných zabezpečovacích prací nebo vyklizení stavby 

jakožto mimořádného institutu pro případ ohrožení životů a zdraví osob nebo zvířat zákonnou možnost 

upustit od předchozího projednání s účastníky, včetně výzvy podle § 36 odst. 3 správního řádu, pokud by 

v důsledku prodlení hrozila okamžitá závažná újma. 

Usnesení Nejvyššího správního soudu ze dne 14. 1. 2014 č. j. 5 As 12/2011 - povinnost prokázat přestupek 

obviněnému má správní orgán. Obviněnému stačí k tomu, aby nemohl být za přestupek postižen, rozumná 

pochybnost o otázce, kdo se předmětného jednání dopustil. Nabízet důkazy a uplatnit prostředky ke své 

obraně je právo osoby, proti níž se řízení vede, a nikoliv povinnost správních orgánů. Obviněný z přestupku 

není povinen se hájit. Jestliže však obviněný uvede tvrzení a navrhne k jeho prokázání důkazy, je správní 

orgán povinen tyto důkazy provést. 

Rozsudek Nejvyššího správního soudu ze dne 31. 10. 2013 č. j. 8 Afs 40/2012 - v řízení o správním deliktu 

je přípustné využít jako důkaz nahrávku telefonního hovoru. Je však třeba zohlednit, že dochází ke střetu 

ústavně chráněných zájmů, a sice zájmu na ochraně soukromí a osobnostních práv účastníků telefonního 

hovoru a zájmu společnosti na objasnění a potrestání deliktního jednání. 

Rozsudek Nejvyššího správního soudu ze dne 4. 4. 2014 č. j. 4 As 170/2013 – žádost o změnu stavby před 

dokončením doručená údajně na stavební úřad e-mailem bez elektronického podpisu a bez následného 

doplnění v pětidenní lhůtě podepsaným originálem není úkon, k němuž by měl správní orgán přihlížet. Při 

absenci žádosti o změnu stavby před dokončením tedy nebylo vydáno rozhodnutí o změně stavby před 

dokončením. Smyslem kolaudačního řízení je zkoumat, zda byla stavba provedena podle dokumentace 

ověřené stavebním úřadem ve stavebním řízení. Stavební úřad však v kolaudačním rozhodnutí o změnách 

stavby před jejím dokončením vůbec nerozhodl. Tím se dopustil závažného pochybení, neboť svým 

kolaudačním rozhodnutím nevyčerpal celý předmět řízení, což představuje závažnou vadu řízení 

způsobující nezákonnost rozhodnutí správního orgánu. V rozhodnutí, kterým se správní řízení končí, je 

správní orgán zásadně povinen rozhodnout o celém předmětu řízení. V důsledku opomenutí posoudit 

a povolit změnu stavby před dokončením stavební úřad nemohl ověřit, zda stavba byla provedena 

v souladu s ověřenou projektovou dokumentací a se stavebním povolením.  

Rozsudek Nejvyššího správního soudu ze dne 9. 4. 2014 č. j. 1 As 12/2014 - Základní spornou otázkou 
předkládaného případu je, zda byla ve stavebním řízení řádně vyřešena otázka založení komplexu bytových 
domů. Podle § 111 odst. 1 písm. b) stavebního zákona musí stavební úřad přezkoumat podanou žádost 
o stavební povolení a připojené podklady z toho hlediska, zda stavbu lze podle nich provést, a ověřit 
zejména, zda projektová dokumentace je úplná, přehledná a zda jsou v odpovídající míře řešeny obecné 
požadavky na výstavbu. Obecnými požadavky na výstavbu rozumí § 2 odst. 2 písm. e) stavebního zákona 
mimo jiné technické požadavky na stavby stanovené prováděcími právními předpisy. Podle § 169 odst. 1 
stavebního zákona jsou právnické osoby, fyzické osoby a příslušné orgány veřejné správy povinny při 
územně plánovací a projektové činnosti, při povolování, provádění, užívání a odstraňování staveb 



respektovat též obecné požadavky na výstavbu stanovené prováděcími předpisy. Vyhláška č. 268/2009 Sb., 
o technických požadavcích na stavby, pak v § 18 odst. 1 stanoví, že stavby se musí zakládat způsobem 
odpovídajícím základovým poměrům zjištěným geologickým průzkumem a musí splňovat požadavky dané 
normovými hodnotami, nesmí být při tom ohrožena stabilita jiných staveb. Nejvyšší správní soud k tomu 
uvádí, že založení stavby je zásadní a v podstatě prvotní otázkou, kterou je třeba při plánování výstavby 
řešit. Pokud by před započetím výstavby nebylo postaveno najisto, že založení stavby je s ohledem na 
geologické podmínky území bezpečné a že neohrozí jak samotnou novou stavbu, tak i nemovitosti 
sousední, mohlo by v průběhu výstavby či po jejím dokončení dojít ke katastrofálním následkům se 
škodami na majetku i lidských životech. Právě z tohoto důvodu vyhláška č. 268/2009 Sb. požaduje, aby 
základové poměry stavby byly zjištěny geologickým průzkumem – tedy opřeny o data získaná odbornou 
činností specialisty. K tomu soud dodává, že k naplnění požadavků citovaného ustanovení není nutné 
provádět pro každou plánovou stavbu nový geologický průzkum.  Jsou-li v zájmovém území geologické 
poměry dostatečně známy díky již provedeným geologickým průzkumům a jsou-li výsledky těchto 
průzkumů aplikovatelné i na navrhovanou stavbu vzhledem k jejím vlastnostem a účelu, není nutno 
realizovat další průzkum.  
 
Rozsudek Nejvyššího správního soudu ze dne 11. 4. 2014  č. j. 5 As 82/2013 – instalace komína není 
nástavbou ve smyslu stavebního zákona, problematika odpojování od tepelné soustavy, námitky podle 
§ 114 stavebního zákona 
 
Rozsudek Nejvyššího správního soudu ze dne 18. 4. 2014 č. j. 4 As 157/2013 – okruh účastníků řízení 
podle § 124 stavebního zákona – zkušební provoz, je taxativně uveden v § 124 stavebního zákona, nikoli 
v § 27 správního řádu. Výjimečně je možno přiznat právo podat žalobu bez předchozího odvolání i osobě, 
která nebyla účastníkem řízení podle § 124 stavebního zákona.  
 
Rozsudek Nejvyššího správního soudu ze dne 13. 5. 2014 č. j. 8 Aps 14/2013 – zásahová žaloba podle § 82 
s.ř.s. proti kolaudačnímu souhlasu poté, co bylo soudem zrušeno stavební povolení – objektivní dvouletá 
lhůta pro podání žaloby podle § 82 s.ř.s. počíná běžet dnem vydání kolaudačního souhlasu a nikoli až 
okamžikem zrušení stavebního povolení. 
 
Rozsudek Nejvyššího správního soudu ze dne 13. 5. 2014 č. j. 6 As 57/2014 – účastenství v územním řízen 
nutno odvíjet pouze od vlastnického nebo jiného věcného práva a jeho případného přímého dotčení, nikoli 
od práva obecného užívání komunikace. 
 
Rozsudek Nejvyššího správního soudu ze dne 14. 5. 2014 č. j. 1 As 43/2014 – odložení ohlášení podle 
§ 105 odst. 4 stavebního zákona z důvodu, že nesplňovalo náležitosti podle odst. 1 až 3 tohoto ustanovení 
bylo na místě i v případě, že jako důvod pro odložení stavební úřad uvedl, že mezitím byla již stavba 
realizována. Sama skutečnost, že byla ohlášena již realizovaná stavba, totiž nebyla s to zabránit vzniku 
případné fikce souhlasu stavebního úřadu s jejím provedením podle § 106 odst. 1 stavebního zákona. Vznik 
této fikce byl totiž zákonem vázán pouze na podání ohlášení uplynutí 40-ti denní lhůty a absencí 
relevantního úkonu ze strany stavebního úřadu. Jinými slovy i stavebník již realizované stavby mohl 
uplynutím lhůty získat souhlas stavebního úřadu s jejím provedením mlčky, tedy pokud stavební úřad 
vzniku této fikce nezabránil svým úkonem. Podle názoru Nejvyššího správního soudu nebylo možné již 
realizovanou stavbu zakázat postupem podle § 107 stavebního zákona, neboť takový taxativní důvod 
v tomto ustanovení není uveden. Nadto zakazovat provedení stavby, která je již provedena nedává logický 
smysl a výrok takového rozhodnutí by byl fakticky nevykonatelný.  Nebylo možno užít ani § 66 odst. 1 
písm. g) správního řádu, protože řízení se nevede. Zbývalo tedy pouze odložení podání podle § 105 odst. 4 
stavebního zákona z důvodu, že ohlášení nemělo náležitosti. I údaje obsažené v ohlášení (včetně doby 
realizace) se mohly týkat jen stavby dosud nerealizované. Podání obsahující údaje o již realizované stavbě 
proto z povahy věci nesplňovalo náležitosti podle § 105 odst. 1 až 3 stavebního zákona, proto nebylo 
ohlášením a takové podání bylo nutno odložit. 
 
Rozsudek Nejvyššího správního soudu ze dne 3. 1. 2014 č. j. 1 As 155/2013 – v řízení o žádosti 
o dodatečné povolení spočívá důkazní břemeno ohledně prokázání naplnění všech zákonných podmínek 
pro dodatečné povolení stavby na stavebníkovi. Nesplní-li stavebník tuto svou povinnost ve lhůtě 
stanovené stavebním úřadem a ani přes oprávněnou výzvu stavebního úřadu neodstraní vady žádosti či její 
nedostatky, nelze stavbu dodatečně povolit. Nebyl doložen soulad stavby s projektovou dokumentací. 



Byla-li stavba v projektové dokumentaci deklarována jako rodinný dům, ale využívána jako penzion, je 
zřejmé, že podmínky stavebního zákona nebyly dodrženy. Druhým důvodem pro zamítnutí žádosti 
o dodatečné povolení bylo odmítnutí součinnosti stavebníka při místním šetření. Stavebník při místním 
šetření neumožnil pracovníkům stavebního úřadu pořídit fotodokumentaci s odkazem na ochranu 
soukromí.  
 
Rozsudek Nejvyššího správního soudu ze dne 23. 1. 2014 č. j. 9 As 40/2013 – vodovodní přípojka – cílem 
řízení o odstranění stavby a rozhodnutí v tomto řízení je uvedení právního a skutečného stavu do souladu, 
a to buď nařízením odstranění nepovolené stavby, nebo vydáním dodatečného stavebního povolení. Pro 
posouzení věci je nerozhodné, kdy byla vodovodní přípojka vybudována. Rozhodnou je pouze skutečnost, 
že vodovodní přípojka je stavbou povolenou či nepovolenou. Ze stavebního povolení pro stavbu rodinného 
domu však vyplývá, že vodovodní přípojka byla povolena umístit pouze na určitém pozemku. Pokud došlo 
v průběhu času ke změně trasy vodovodní přípojky např. kvůli chybě v projektové dokumentaci, měla 
stěžovatelka v duchu naplnění obecné právní zásady „nechť si každý střeží svá práva“ celou řadu možností, 
jak tento faktický neprávní stav uvést do souladu se stavem právním. Stavební zákon poskytoval celou řadu 
právních institutů pro dosažení takového souladu od změny stavby před dokončením, dodatečné povolení 
stavby. Došlo tak k naplnění všech zákonných podmínek pro vydání rozhodnutí o nařízení odstranění 
stavby, jehož cílem je uvést faktický stav do souladu se stavem právním. 
 
Rozsudek Nejvyššího správního soudu ze dne 30. 1. 2014 č. j. 1 As 103/2013 – užívání zpevněných 
a nezpevněných ploch patřících k areálu bývalého cukrovaru k jinému účelu, než ke kterému byly původně 
určeny. (Změna využití zpevněných ploch ke skladování uhlí – původně skladování zemědělských produktů 
– řepy – ke zpracování v cukrovaru). Klíčová právní otázka spočívá v posouzení toho, zda existovaly nutné 
předpoklady pro zahájení územního řízení ve věci změny využití území.  Je především podstatné vyhodnotit 
povahu změny ve využití území, její zasazení do území, její vlivy na životní prostředí, na hospodářský rozvoj 
území a důsledky na okolí. Nutno respektovat cíle a úkoly územního plánu podle § 18 a § 19 stavebního 
zákona a ustanovení § 76 odst. 2 stavebního zákona – šetrnost k sousedství. Stavební úřad rozhoduje dle 
§ 80 stavebního zákona o změně využití území rovněž v případech, kdy se sice kategorie způsobu využití 
pozemku evidovaná v katastru nemovitostí nemění (skladová a manipulační plocha), ale faktické využití 
a vnější vlivy určité plochy se zcela nebo zčásti proměňují. Osoba, která zamýšlí využití území změnit 
(z původního skladování zemědělských produktů – řepy ke zpracování v cukrovaru, skladování pevných 
paliv pro potřeby provozu cukrovaru - se mění na skládku uhlí – aktuálně skladováno 100 000 tun uhlí), 
je povinna podat žádost o územní rozhodnutí pro změnu využití území, neboť současné využití pozemků 
uvnitř areálu bývalého cukrovaru je zcela odlišné od využití území za éry provozu bývalého cukrovaru.   
 
Rozsudek Nejvyššího správního soudu ze dne 14. 2. 2014 č. j. 2 As 27/2013 -  rozsudek krajského soudu, 
kterým bylo zrušeno územní rozhodnutí pro údajný nesoulad s územním plánem, byl Nejvyšším správním 
soudem zrušen z důvodu, že za situace, kdy byl klíčovým důkazem pro vydání napadeného rozsudku 
znalecký posudek, mu měl krajský soud věnovat mimořádnou pozornost a svůj závěr odůvodnit. To se však 
nestalo a krajský soud pouze bez bližšího odůvodnění konstatoval, že nemá důvodu o správnosti 
a objektivitě tohoto znaleckého posudku pochybovat a zhodnotil jej jako objektivní, a to i přesto, že se 
v zásadních otázkách rozcházel s jiným odborným stanoviskem. 
 
 
V Hradci Králové dne 2. 7. 2014 


