
Judikáty správních soudů k vybraným 
ustanovením zákona č. 183/2006 Sb., o 
územním plánování a stavebním řádu, 
ve znění novely č. 350/2012 Sb. 



Rozsudek Městského soudu v Praze č .j. 10 Ca 280/2008 ze dne 18. 12. 2010

Městský soud v Praze č .j. 10 Ca 280/2008 ze dne 18. 12. 2010 – „pojmu

výrobek plnící funkci stavby

Pojem „výrobek plnící funkci stavby“ - jedná se o výrobek, který plní takovou funkci,
jakou obvykle plní stavby ve smyslu § 2 odst. 3 stavebního zákona. Nejpodstatnějším
charakteristickým znakem výrobku plnícího funkci stavby je to, že se jedná o výrobek
umístěný v určitém konkrétním místě trvale nebo dlouhodobě.

Takovým výrobkem může být i silniční vozidlo – tzv. „mobilní domy“. Skutečnost, že
mobilní dům – maringotka, karavan, je napojen na sítě, nemění nic na tom, že jde o
silniční vozidlo. Sama pouhá tato skutečnost z něj však nečiní výrobek plnící funkci
stavby. To z něj činí skutečnost, je umístěn trvale, neboť základním znakem staveb je
to, že jsou umisťovány trvale nebo dlouhodobě. Další funkci stavby lze odvozovat z
ustanovení § 3 odst. 1 vyhlášky č. 268/2009 Sb., podle něhož „budovou“ je
nadzemní stavba včetně její podzemí části prostorově soustředěná a navenek
převážně uzavřená obvodovými stěnami a střešní konstrukcí“.

Funkcí stavby tedy je poskytnout prostor, uzavřený střešními a obvodovými
konstrukcemi. Pokud výrobek splňuje tyto parametry, jedná se o výrobek plnící
funkci stavby a spadá pod režim stavebního zákona.



Rozsudek NSS 8 As 75/2010 ze dne 19.dubna 2013 

Pojem podzemní podlaží - právní výklad, který každou budovu, která je postavena ve
svahu, a je tedy částečně (na jedné straně domu) zanořena pod úroveň terénu, považuje
za budovu o více podzemních podlažích a vylučuje tak to, aby formálně byla rodinným
domem, je v očividném rozporu s obvyklým chápáním pojmu „podzemní podlaží“. Ještě
méně je takový názor pochopitelný tehdy, když tato „podzemní podlaží“ s obytnými
prostorami jsou z větší části umístěna nad zemí, mj. s plnohodnotnými okny a vstupními
dveřmi z ulice, přičemž „první podzemní podlaží,“ je užíváno jako hlavní obytné podlaží,
jako je tomu u domu čp. 771 ve vlastnictví osob zúčastněných na řízení, zatímco jediné
„nadzemní“ podlaží má toliko malá kruhová a půlkruhová okna pod střechou.

Odstranění převážné většiny původní stavby až do základů a následnou realizaci nové
stavby s využitím několika fragmentů stavby původní nelze hodnotit jako stavební
úpravu“ (též odst. [19]). Při ubourání převážné většiny původní stavby a následném
postavení stavby nové s využitím zbylých částí stavby původní nelze hovořit o tom, že
původní stavba byla zachována; jedná se o zhotovení nové stavby, do níž byly toliko
zakomponovány zachované prvky původní, jinak z valné části odstraněné stavby.

K těmto otázkám se ostatně již soudy vyslovovaly v jiných věcech(např. Městský soud v
Praze ve věci čj. 7 Ca 1/2005 - 33 vyslovil, že pokud dojde k úplné výměně stožárů
elektrického vedení, včetně nového zemního osazení takových stožárů)



Rozsudek NSS 5 As 82/2013 ze dne 11. 4. 2014 + 5 AS 89, 90, 91, 92/2013 ze 
dne 11. 4. 2014

+ 10 As 208/2014 ze dne 14. 1. 2015 
+ 9 As 67/2014 ze dne 22. 1. 2015

+ 7 As 108/2010

umístění komína pro odvod spalin – změna vytápění bytového domu z centrálního zásobování

teplem na plynovou kotelnu v domě. Součástí stavebních prací byla i instalace komínu pro
odvod spalin, vysokého ½ m nad úroveň atiky domu. NSS odmítl výklad, že jde o nástavbu ve
smyslu § 2 odst. 5 písm. a) stavebního zákona. Dle názoru NSS nedojde umístěním komína
k půdorysným či výškovým změnám na dotčeném bytovém domě, a proto stavba v souladu
s ustanovení § 81 odst. 3 nevyžaduje vydání územního rozhodnutí.

Změnu vytápění lze povolit jen ve stavebním řízení – stavebním povolením – účastníkem řízení
je i vlastník centrální otopné soustavy, který může ve stavebním řízení podávat pouze námitky
podle § 114 stavebního zákona, tedy týkající se jeho práva věcného břemene k přístupu k CZT
nebo přímého dotčení vlastnického práva k centrální otopné soustavě by musel doložit
konkrétními důkazy, nikoli jen obecným tvrzením, že bude jeho soustava ohrožena na výkonu
nebo provozuschopnosti.

Námitky směřující k absenci závazného stanoviska orgánu ochrany ovzduší nebo k absenci
územní energetické koncepce vytápění nejsou námitkami, kterými by mohlo být přímo dotčeno
právo věcného břemene nebo právo k vlastnictví otopné soustavy.



8 As 33/2012 – posuzování stavby podle jejího charakteru a 
nikoli označení názvu v projektové dokumentaci

„Dům pro seniory“ - pro posouzení druhu navržené stavby v územním řízení je
rozhodující skutečný charakter stavby a nikoliv její označení v projektové
dokumentaci či v dalších podkladech pro vydání rozhodnutí o umístění stavby.

Skutečnost, že plánovanou cílovou skupinou obyvatel domu mají být senioři,
ještě sama o sobě neznamená, že se bude jednat o domov pro seniory ve
smyslu § 49 zákona o sociálních službách, a o veřejně prospěšnou stavbu, v níž
má docházet k poskytování sociálních služeb seniorům, a nikoliv stále o bytový
dům. Rozhodujícím prvkem je zde suma služeb orientovaná na péči a
uspokojování potřeb seniorů

NSS č. j. 8 As 51/2008 ze dne31. 8. 2009 – nepřesné označení stavby v žádosti
nemůže být zásadní překážkou pro vyhovění žádosti stavebníka za situace, kdy
se jedná toliko o formální nepřesnost – na stavebním úřadu je, aby vždy
posoudil kvalifikaci předmětné stavby, přičemž vychází ze skutečností
zjištěných v průběhu stavebního řízení, především z projektové dokumentace.



Rozsudek Ústavního soudu č. j. ÚS 76/15 ze dne 4. 8. 2015

§ 90 písm. a) stavebního zákona – soulad záměru s územním plánem – dodatečně povolovaná stavba
oplocení na pozemku, který vznikl oddělením od původního pozemku, který byl v územním plánu
zahrnut v ploše funkčního využití pro motorovou dopravu. Nově oddělený pozemek se nachází v
místech, kde již před jeho oddělením nebylo rozhraní funkčních ploch vedeno po hranicích pozemků.
Z toho důvodu stavební úřad uvedl, že je nutno použít zásadu vztaženou k závaznosti hranic
funkčních ploch, kdy se jedná o zpřesnění hranice funkčních ploch na základě nově vzniklých
vlastnických hranic pozemků. Na základě tohoto zpřesnění příslušný stavební úřad vyhodnotil, že
pozemek je součástí plochy přestavby na čistě obytné plochy. Stěžovatelka uvedl, že nelze souhlasit s
tím, že územní plán stanovuje pouze koncepci, která není závazná, protože nikoliv územním plánem,
ale až v dalších řízeních dochází de facto k vymezování a využívání pozemků ke konkrétnímu využití.
Takový výklad by dle stěžovatelky znamenal, že územní plán není závazným dokumentem, což by bylo
v rozporu nejen s účelem tohoto dokumentu, ale též s ustanovením § 43 stavebního zákona. Naopak
územní rozhodnutí musí být v souladu s územním plánem. Správní soudy a posléze shodně i Ústavní
soud rozhodl, že namítá-li stěžovatelka, že rozhodnutím správního orgánu není možné se odchýlit od
funkčního zařazení pozemku vymezeného územním plánem, jedná se v obecné rovině nepochybně o
trvzení pravdivé, nicméně v daném případě se jednalo o zpřesnění hranice plochy různého
funkčního využití.

Územní plán stanoví toliko koncepci řešení území a je tak nutně nadán jistou mírou
obecnosti. Představa, že je možné hranice funkčního využití stanovené ve výkrese
územního plánu přesně přenést na konkrétní parcely, je iluzorní a mimo životní realitu.



3 As 49/2012 28. 3. 2013 – pojem „lokalita“

Mezi neurčité právní pojmy je možné zařadit i pojem „lokalita“. Lokalitou se běžně

rozumí nějaké konkrétní místo či oblast, ale důležitý je především úhel pohledu, ze
kterého je lokalita vnímána.

Jiný význam má pojem lokalita v pohledu světovém, evropském, celostátním nebo
místním. Přesto je možné konstatovat, že se vždy jedná o nějaké místo nacházející
se uvnitř většího celku, ke kterému jej vztahujeme.

Podobně je nutné vykládat pojem „lokalita“ i v nyní posuzovaném případě.

Vztažným místem přitom nepochybně bude území pokryté daným
územním plánem. Pod pojmem „lokalita“ tak v daném případě, s ohledem
na stupeň dokazování, lze mít na mysli část sídelního útvaru v nějakém
okolí konkrétní stavby.



Rozsudek Nejvyššího správního soudu č.j. 7 As 2/2012 ze dne 21. 8. 2013

rozhodnutí o výjimce z obecných požadavků na výstavbu

nezakládá práva a povinnosti fyzických osob ani právnických
osob samo o sobě, ale až ve spojení s meritorním
rozhodnutím.

Samostatně soudně přezkoumatelné by bylo rozhodnutí o
výjimce pouze v případě, že by po něm nenásledovalo žádné
navazující rozhodnutí - např. u staveb podle § 79 odst. 2
stavebního zákona.

Není právní nárok na povolení výjimky.



Rozsudek Krajského soudu v Plzni č. j. 30 A 22/2011 ze dne 26. 9. 2012

Šetrnost k sousedství - podle ustanovení § 76 odst. 2
stavebního zákona, každý, kdo navrhuje vydání územního
rozhodnut nebo územního souhlasu, je povinen dbát
požadavků uvedených v § 90 a být šetrný k zájmům vlastníků
sousedních pozemků a staveb což neznamená, že by vlastníci
sousedních pozemků mohli nárokovat, aby záměr byl upraven
v jejich zájmu výhodněji, než stanoví stavební zákon



Rozsudek NSS č. j. 5 As 40/2010 ze dne31. 3. 2011 

• Jestliže v průběhu stavebního řízení došlo ke změně projektové 
dokumentace, musí být tato změněná projektová dokumentace znovu
projednána minimálně s těmi účastníky stavebního řízení, jichž by se změna 
mohla přímo dotknout na jejich vlastnických právech či právu věcného břeme

Rozsudek NSS č. j. 9 As 36/2010 ze dne 22. 7. 2010

• - pokud je na základě námitky účastníka stavebního řízení uplatněné dle § 114 
odst. 1 stavebního zákona provedena úprava projektové dokumentace, je 
stavební úřad povinen před vydáním stavebního povolení dát účastníkům 
řízení možnost uplatnit případné námitky k projektové dokumentace v 
upravené podobě.



§ 109 – účastenství ve stavebním řízení

Základní předpoklady účastenství:

1) vlastnické právo nebo právo věcného břemene

2) přímé dotčení tohoto práva

Rozsudek Nejvyššího správního soudu č. j. 9 As 63/2012 ze dne 23. 8. 2012 + rozsudek
NSS 1 As 80/2008 k účastenství ve správním řízení (v tomto případě sloučené územní a
stavební) postačí pouhá „potence“ neboli „možnost“přímého dotčení, nikoli reálnost
zásahu do práv účastníka, která se řeší až v meritorním řízení.

Je totiž nutno rozlišovat posuzování, zda bude účastníkem řízení (řízení podle § 28 SŘ),
tedy zda existuje pouhá možnost přímého dotčení. Jestliže taková možnost existuje,
pak jej nutno zahrnout do okruhu účastníků řízení a teprve v meritorním řízení
zkoumat, zda bude dotčen, či nikoli. Nutno tedy rozlišovat námitku účastenství v řízení
podle § 28 SŘ a námitku přímého dotčení účastníka v meritorním řízení.



Rozsudek Nejvyššího správního soudu ze dne 31. 5. 2011 č.j. 9 As 4/2011

„ani mezující soused není vždy účastníkem řízení o umístění

stavby a povolení stavby, zákon pro účastenství předpokládá
vedle podmínky sousedského vlastnického vztahu současně
splnění předpokladu, aby byla navrhovanou stavbou přímo
dotčena práva těchto sousedů k jejich pozemkům či stavbám.

Je tedy zřejmé, že pokud chce být soused účastníkem řízení,
musí tvrdit a prokázat, že se tato stavba dotýká jeho práv a
povinností.“



Rozsudek Krajského soudu v Hradci Králové ze dne 27. 11. 2009  č.j. 30 Ca 190/2008

Pohoda bydlení, resp. kvalita prostředí – hodnocení dle „standardů

obvyklých v místě a vzhledem k charakteru stavby“, posouzení „míry
soukromí“ vzhledem k okolní zástavbě, snížení hodnoty nemovitostí –
vlastnické právo nutno hájit v procesu územního plánování.

Totéž „urbanistická vhodnost“ navrhované stavby – nutno posuzovat
v kontextu s územním plánem.

Míra soukromí vlastníků řadových RD se blíží soukromí v bytovém domě.
Nahlížení do soukromí – obtěžování pohledem – nelze považovat za imisi ve
smyslu § 1013 NOZ.

Snížení hodnoty nemovitosti – jde o námitku, která měla být uplatněna v
procesu pořizování územního plánu, omezení osobnostních práv – nutno
posuzovat míru soukromí vlastníků řadových domů ve vztahu k vlastníkům
bytových domů.

• Rozsudek NSS č. j. 7 As 13/2010-145 ze dne 12. 3. 2010 – dtto – potvrzení
výše uvedeného rozsudku Krajského soudu v Hradci Králové



Rozsudek Nejvyššího správního soudu č.j. 1 As 68/2008 ze dne 
17.12.2008

Problematika hluku – hodnocení hlukové studie náleží Krajské 

hygienické stanici, jako dotčenému orgánu, ale pouze 
v rozsahu § 30 zákona č.  258/2000 Sb., o zdraví lidu. 

Pokud hluková studie neobsahuje vyhodnocení v rozsahu 
námitek, je nutno obstarat další podklady.

Novela § 77 zákona o zdraví lidu – území zasažené hlukem



Rozsudek  Nejvyššího správního soudu č. j. 1 As 
16/2008-48  ze dne 30. 4. 2008

Bioplynová stanice - „přímo dotčen na vlastnickém právu“ – tento neurčitý
právní pojem je nutno interpretovat vždy s ohledem na okolnosti spočívající v
povaze stavby a jejich možných dopadech na okolí.

Přímým dotčením vlastníka nemovitosti na jeho vlastnickém právu může být i
dotčení vlastníka zvýšenou hlukovou hladinou nebo jiným znečištěním
(výfukové plyny) způsobeným intenzitou dopravy v důsledku rozhodnutí o
povolení stavby, která bude zásobována denně přijíždějícími a odjíždějícími
kamiony pohybujícími se tak v bezprostřední blízkosti jeho nemovitosti.

Je nutná hluková studie a rozptylová studie



Rozsudek NSS č. j. 1 As 68/2008-126

§ 114 - jestliže stavební úřad rozhodl o námitce účastníka

stavebního řízení týkajícího se překročení hygienických limitů
hluku, aniž si vyžádal odborné vyjádření orgánu ochrany
veřejného zdraví ke vznesené námitce, ale vycházel pouze ze
souhlasného stanoviska vydaného orgánem ochrany
veřejného zdraví k dokumentaci, která však nikterak na
námitky účastníka nereaguje, a není proto dostatečným
odborným podkladem pro rozhodnutí, zatížil své rozhodnutí
vadou, která má vliv na zákonnost rozhodnutí



Rozsudek NSS  č.j. 1 As 96/2010 ze dne 27.1.2011

§ 169 - smyslem řízení o výjimce je fakt, že obecné technické
požadavky mohou být v řadě případů příliš přísné.

Možnost povolit výjimku však předpokládá posouzení
konkrétních okolností případu a zohlednění místních
podmínek a vhodnosti stavby v dané lokalitě a typu zástavby.

Při rozhodování správního orgánu o povolení výjimky je zde
prostor pro správní uvážení, ale možnost povolení výjimky
není neomezená, neboť výjimka nesmí popřít samotnou
podstatu právního omezení daného příslušným ustanovením
vyhlášky, resp. řešením výjimky musí být dosaženo účelu
sledovaného obecnými požadavky na výstavbu (§ 169 odst. 2
stavebního zákona).



Rozsudek Nejvyššího správního soudu č. j. 8 As 27/2012 ze dne 1. 
11. 2012

Mezi jednotlivé činitele ovlivňující pohodu bydlení (kvalitu
prostředí) náleží také podstatné snížení odstupové
vzdálenosti mezi budovami, úbytek oblohové dostatečnosti,
omezení výhledu a tedy i míra oslunění a osvětlení bytu, a
narušení soukromí, protože i tyto složky se na pohodě bydlení
podílejí.

Správní orgán při posuzování, zda mohlo dojít k narušení
pohody bydlení, musí přihlížet i ke konkrétním zvláštnostem
dané lokality např. v lokalitě s vysokou úrovní památkové
ochrany.



§ 114 - Rozsudek Nejvyššího správního soudu č. j. 10 A 138/2010 ze dne 13. 
10. 2011

Nároky na rodinné bydlení - při posuzování vlivu stavby na stavby okolí
platí zásada, že obytné místnosti, které normovým hodnotám vyhovují
před realizací, musí těmto hodnotám vyhovovat i po realizaci stavby.
V obytných místnostech, které již před realizací nové stavby
nevyhovovaly normovým hodnotám, se nesmí tento stav po realizaci
navrhované stavby zhoršit. ČSN totiž nedává v případě prohloubení
současného nevyhovujícího stavu prosto pro posouzení, zda lze toto
zhoršení označit za přiměřené, nebo nikoli, ale zakazuje zhoršení jakékoli.



§ 114 – námitky
Rozsudek Nejvyššího správního soudu č. j. 2 As 44/2005-116

Definice pojmu „pohoda bydlení“ jako souhrn činitelů a vlivů, které přispívají k tomu,
aby bydlení bylo zdravé a vhodné pro všechny kategorie uživatelů, resp. aby byla
vytvořena vhodná atmosféra klidného bydlení. Pohoda bydlení – nyní „kvalita
prostředí“ je v tomto pojetí dána zejména kvalitou jednotlivých složek životního
prostředí, např. nízkou hladinou hluku (z dopravy, výroby, zábavních podniků, ze
stavebních prací aj.), čistotou ovzduší, přiměřeným množstvím zeleně, nízkými imisemi
pachů a prachu, osluněním apod.

Pro zabezpečení pohody bydlení se pak zkoumá intenzita narušení jednotlivých činitelů
a jeho důsledky, tedy objektivně existující souhrn činitelů a vlivů, které se posuzují
každý jednotlivě a všechny ve vzájemných souvislostech. Správní orgán při posuzování,
zda je v konkrétním případě pohoda bydlení zajištěna, nemůže ovšem zcela abstrahovat
ani od určitých subjektivních hledisek daných způsobem života osob, kterých se má
stavba, jejíž vliv na pohodu bydlení je zkoumán, dotkat. Podmínkou zohlednění těchto j
subjektivních hledisek ovšem je, že způsob života dotčených osob a jejich z toho
plynoucí subjektivní nároky na pohodu bydlení nevybočují v podstatné míře od
obecných oprávněně požadovatelných standardů se zohledněním místních zvláštností
dané lokality.



Judikáty z roku 2013 a 2014
Rozsudek Městského soudu v Praze ze dne 4. 12. 2013 č. j. 5 A 241/2011-69 

kopie dokumentace :

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 Krajského soudu v Hradci Králové č. j. 30 A 80/2012 ze dne 28. 4. 2014
Rozsudek Nejvyššího správního soudu č.j. 7 As  111/2014 ze dne 20. 8. 2014

• Rozsudek Krajského soudu v Hradci Králové č. j. 30 A 80/2012 ze dne 28. 4. 2014  

• - přestože není obecně stanovena doba platnosti požadavků vyjádřených v závazných
stanoviscích dotčených orgánů veřejné správy uplatněných jimi ve stavebním řízení, nelze je
akceptovat jako podklady pro stavební povolení, jsou-li starší dvou let. Tento závěr lze
analogicky dovodit z doby platnosti samotného stavebního povolení.

•

• Rozsudek Nejvyššího správního soudu č.j. 7 As  111/2014 ze dne 20. 8. 2014

• – základním smyslem prodloužení platnosti územního rozhodnutí je toliko zachování práva
žadatele provést stavbu na základě již vydaného a pravomocného územního rozhodnutí za
podmínek v tomto rozhodnutí stanovených, a to za předpokladu, že žadatel uvede důvody,
pro které nepožádal o vydání stavebního povolení. Nejedná se tedy již o přezkoumání
podmínek pro vydání územního rozhodnutí podle § 90 stavebního zákona, ale o správní
uvážení správního orgánu, zda s ohledem na důvody uvedené v žádosti tuto platnost
územního rozhodnutí prodlouží či nikoli.

•


