
Hlavní město Praha 

 

RADA HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY 
 

U S N E S E N Í  

Rady hlavního města Prahy 
 

číslo 1047 
ze dne  9.5.2022 

k připomínkám a zásadním připomínkám k návrhu zákona, kterým se mění                         
zákon č. 283/2021 Sb., stavební zákon, a některé další související zákony 

 

Rada hlavního města Prahy   

I .   b e r e  n a  v ě d o m í  

návrh zákona, kterým se mění zákon č. 283/2021 Sb., stavební zákon, a některé další 
související zákony, včetně důvodové zprávy, uvedené v přílohách č. 1 a č. 2 důvodové 
zprávy 

I I .   p r o j e d n a l a  

připomínky k návrhu zákona, kterým se mění zákon č. 283/2021 Sb., stavební zákon,         
a některé další související zákony, uvedené v příloze č. 1 tohoto usnesení 

I I I .   u k l á d á  

1.  MHMP - LEG MHMP 

1.  uplatnit připomínky hlavního města Prahy dle bodu II. tohoto usnesení                  
v meziresortním připomínkovém řízení prostřednictvím elektronické knihovny 
Úřadu vlády České republiky (e-KLEP) 

Termín: 9.5.2022 

 

 
MUDr. Zdeněk Hřib v. r. 

primátor hl.m. Prahy 
 
 
 
 
 

doc. Ing. arch. Petr Hlaváček v. r. 
I. náměstek primátora hl.m. Prahy 

 
 
 
 
 
  
Předkladatel:  radní JUDr. Hana Kordová Marvanová, I. náměstek primátora doc. Ing. arch. Petr 

Hlaváček  
Tisk: R-44165  
Provede: MHMP - LEG MHMP  
Na vědomí: odborům MHMP  
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Příloha č. 1 k usnesení Rady HMP č. 1047 ze dne 9. 5. 2022 

 

 

Příloha k č. j. MHMP 710543/2022 

 

 

P ř i p o m í n k y  

 hl. m. Prahy 

k návrhu zákona, kterým se mění zákon č. 283/2021 Sb., 

stavební zákon, a některé další související zákony 

(dále jako „návrh novely“) 

 

Pokud není uvedeno jinak, pak se body týkají části první návrhu novely. 

 

 

Ministerstvo pro místní rozvoj („MMR“) 

obce s rozšířenou působností („ORP“) 

územně plánovací dokumentace („ÚPD“), územně plánovací podklady („ÚPP“) 

 
(1) Připomínka č. 1 – zásadní připomínka 

§ 322 

Zkrácení  platnost i  stávajících územních plánů  

Hl. m. Praha zásadně odmítá zkrácení platnosti územních plánů, tj. zkrácení platnosti 

stávajícího územního plánu hl. m. Prahy. Nový stavební zákon vědomě hlasováním 

Poslanecké sněmovny (153 PRO, 1 PROTI) prodloužil možnou existenci platného územního 

plánu z roku 1999 z 31. prosince 2025 až do 31. prosince 2028, ale návrh novely tuto dobu 

zkracuje jen do 31. prosince 2025. V § 233 požadujeme bez náhrady vypustit novelizační body 

č. 283 a 285. 

Odůvodnění: 

Bez jakéhokoli odborného odůvodnění i bez jakéhokoli politického zadání a v rozporu 

s prakticky jednomyslně vyjádřenou vůlí Poslanecké sněmovny je zkracována platnost 

územních plánů z původně stanoveného roku 2028 na rok 2025, ačkoli je evidentní, že do r. 

2025 nemohou být všude schváleny a vydány nové územní plány. 

Ke zkrácení podle našeho názoru není důvod, hl. m. Praha nemá zájem zbytečně oddalovat 

přijetí svého nového územního plánu, naopak. Problémem jsou vnější změny podmínek pro 

jeho přípravu, např. vynucování jednotného standardu. 

 



 
2 

(2) Připomínka č. 2 – zásadní připomínka 

Obecně k části územního plánování 

Doplnění  zkráceného postupu změn územního plánu do návrhu novely  

Hl. m. Praha trvá na přepracování návrhu novely tak, aby byla zachována možnost 

pořizování změn stávajících územních plánů ve zkráceném postupu pořizování, jako u 

původního stavebního zákona. Tím je možno urychlit již tak pomalé procesy v územním 

plánováním a povolování staveb a vyhnout se mrhání veřejných prostředků, kterým 

bezesporu vynucování fáze zadání změn územního plánu je, tím spíš, je-li předem znám návrh 

obsahu změny, a tudíž možno přejít přímo do fáze návrhu. 

Odůvodnění: 

Ze zkušenosti pořizovatele změn územního plánu, Odboru územního rozvoje Magistrátu hl. m. 

Prahy, ze zkušenosti určeného zastupitele pro pořizování územního plánu hl. m. Prahy i ze 

zkušenosti zpracovatele územního plánu a jeho změn, Institutu plánování a rozvoje hl. m. Prahy, 

zcela jednoznačně vyplývá, že zkrácený postup pořizování změn územního plánu umí ušetřit 

jeden až dva roky v každé změně územního plánu. 

V hl. m. Praze proto již v zásadě standardní režim pořizování nových změn územního plánu 

nepřipouštíme, a to ve shodě všech zúčastněných a ve shodě veřejného i soukromého sektoru. 

 
(3) Připomínka č. 3 – zásadní připomínka 

§ 323, primárně odst. 6, 8, 9 a 10 

Zastavení téměř všech změn územního plánu –  změna podmínek a  kontinuity  

v průběhu běžícího pořizování  (změn)  územních plánů  

Hl. m. Praha zásadně odmítá tuto část novely jako celek. MMR bez jakéhokoli politického zadání a 

znalosti stavu věci a reality měst v České republice mění za běhu podmínky pro pořizování 

územních plánů i jejich běžících změn. Původně platilo, že pokud bylo přede dnem nabytí 

účinnosti nového stavebního zákona zahájeno zpracování návrhu územně plánovací dokumentace 

nebo její změny bez využití jednotného standardu, bylo možné proces dokončit bez využití 

jednotného standardu. Nově však musí pořizovatel zajistit úpravu návrhu územně plánovací 

dokumentace do jednotného standardu v zásadě ve všech případech (tj. v různých fázích 

pořizování před vydáním). To znamená úplné přepracování územních plánů a jejich změn, a navíc 

ještě opakované projednání každé změny, což bude představovat zásadní komplikace pro obce a 

ve svém důsledku to katastrofálně ovlivní rozvoj města a zcela paralyzuje výstavbu dostupného 

bydlení, městských bytů, nových čtvrtí i veřejné vybavenosti. MMR by si tímto krokem vzalo na 

odpovědnost umrtvení měst v České republice a úplné zastavení jejich rozvoje na několik let. Hl. 

m. Praha proto požaduje vypuštění nových odstavců č. 6, 8, 9 a 10 a vrácení vypuštěných odstavců 

6 a 8, resp. 11. Za mnohem lepší právní úpravu ovšem z hlediska veřejného zájmu pak Hl. m. 

Praha považuje zásadní přepracování návrhu novely v této části tak, aby všechny pořizované 

územního plány a jejich změny, které mají ve standardním postupu pořizování schválené 

minimálně zadání (a všechny pořizované změny územních plánů ve zkráceném postupu 

pořizování, které mají minimálně schválen návrh na pořízení změny) mohly doběhnout a dokončit 

svůj proces pořizování dle původní právní úpravy a bez nutného přepracování do jednotného 

standardu. 

Odůvodnění: 

MMR se zcela bez politické a odborné diskuse a zcela bez politické a odborné obhajoby 

pustilo do snahy zcela umrtvit a zastavit rozvoj měst, v hl. m. Praze na minimálně 10 let. 
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Nejenže téměř všechny běžící změny navrhuje tímto krokem MMR o jeden až dva roky 

zdržet povinnou standardizací a opakovaným projednáním ještě před jejich vydáním, 

nýbrž MMR rovnou požaduje standardizovat celý stávající územní plán, aby změny vůbec 

šly vydat. 

Přepracování a „přeprojednání“ stávajícího územního plánu do jednotného standardu (ať už 

jakéhokoli) by trvalo právě zmíněných 10 let. První změna územního plánu by se do stávajícího 

územního plánu musela „vsazovat“ již jako „standardizovaná“ do „standardizovaného“. 

Ze zkušenosti pořizovatele změn územního plánu, Odboru územního rozvoje Magistrátu hl. m. 

Prahy, ze zkušenosti určeného zastupitele pro pořizování územního plánu hl. m. Prahy i ze 

zkušenosti zpracovatele územního plánu a jeho změn, Institutu plánování a rozvoje hl. m. Prahy, 

zcela jednoznačně vyplývá, že uvedení stávajícího územního plánu do jednotného standardu 

znamená v zásadě pořízení zcela nového územního plánu. 

• Změna územního plánu jen pro oblast Nákladového nádraží Žižkov však trvá nyní 

pořizovateli 13,5 roku, stejně dlouhou dobu trvá pořizovateli změna územního plánu 

jen pro oblast Bubnů. 

• Pouhá „aktualizace“ textové části změnou územního plánu trvala pořizovateli 6 let. 

• Pouhá jedna formální čára (hranice zastavěného území) trvala pořizovateli 10,5 roku. 

• Jak dlouho MMR předpokládá, že bude trvat projednat znovu grafické i textové 

regulativy a jejich obsah pro celé území hl. m. Prahy? 

Stávající územní plán hl. m. Prahy je svým pojetím a členěním v přímém rozporu s 

požadavky na pojetí standardizace, kterou bez znalosti reálného stavu věci a potřeb a 

problémů měst připravilo MMR. 

Návrh novely potvrzuje povinnost uvést platnou územně plánovací dokumentaci do souladu 

s jednotným standardem územního plánování při první změně platné územně plánovací 

dokumentace po navržené účinnosti nového stavebního zákona, tedy po 1. červenci 2023. 

Zatímco pořizovaný Metropolitní plán je na jednotný standard v zásadě převoditelný, 

stávající územní plán je s ním zcela neslučitelný. 

 

(4) Připomínka č. 4 – zásadní připomínka 

Obecně k části územního plánování 

Pořizování  v  samostatné  působnosti  

Hl. m. Praha požaduje zásadním způsobem přepracovat návrh novely. Hl. m. Praha konstatuje, 

že MMR vůbec neřešilo požadavky, které slíbilo řešit a které po něm požadují samosprávy. 

Ministerstvo pro místní rozvoj v navržené novele nijak neřeší posílení samospráv přesunem 

pořizování jejich vlastní územně plánovací dokumentace do samostatné působnosti, a to ani pro 

ty samosprávy, které si to přejí a volají po takové právní úpravě. MMR slíbilo řešit tyto 

požadavky již v minulém roce při projednávání nového stavebního zákona, ale dosud v této věci 

neučinilo prakticky nic. Blíže tuto připomínku rozvíjíme v samostatném dopise MMR, jehož 

přílohou je i vypořádání připomínek a hotový paragrafový návrh potřebné právní úpravy 

včetně odůvodnění. 

Odůvodnění: 

Řada měst a obcí považuje možnost pořizování ÚPD v samostatné působnosti za zásadní 

nástroj, jak zlepšit plánovaný rozvoj vlastního území, a to při splnění všech „limitů“ 

a zájmů daných zákony i stanovených MMR. 
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Obec i kraj mají ze zákona povinnost pečovat o všestranný rozvoj svého území a o potřeby 

svých občanů, a to zejména v souladu s místními předpoklady a s místními zvyklostmi 

pečovat o uspokojování potřeby bydlení, ochrany a rozvoje zdraví, dopravy a spojů atp. (§ 2 

odst. 1 a § 35 odst. 2 zákona o obcích, § 1 odst. 4 zákona o krajích). Není proto důvod jim 

v tom bránit a vnucovat jim pořizování jejich vlastní ÚPD státní správou, na kterou nemají 

přímý vliv, pokud mohou tyto činnosti vykonávat samy. 

Přesun pořizování územně plánovací dokumentace do samostatné působnosti krajů a obcí by 

do jisté míry čelil dlouhodobě kritizovanému trendu postupné byrokratizace, etatizace a 

přehnané míry regulace na všech úsecích státní správy, které plíživě vzrůstají natolik, ze 

samospráva sice de iure rozhoduje o pořízení, zadání o výsledném schválení územního plánu, 

ale samotný proces pořizování i obsah pořizované ÚPD týkající se jejího vlastního území 

nemá pod kontrolou a v mnoha ohledech se jí podstatně omezuje prostor, jak může do svého 

vlastního (a klíčového) dokumentu mluvit, s výjimkou „spouštěcího mechanismu“ a 

konečného ne/schváleni. 

Dlouhodobě je též neuspokojivý stav oddělenosti až roztříštěnosti funkcí zpracovatele, 

pořizovatele a orgánu oprávněného rozhodnout o pořízení územního či regulačního plánu a 

jeho schválení, na nichž se dosud podílí pouze z části samospráva a ve zbytku státní správa 

vykonávaná v přenesené působnosti. 

Sjednocení týmů (rolí) zpracovatele i pořizovatele ÚPD pod samostatnou působnost by 

vedlo k zásadnímu zvýšení efektivity pořizování ÚPD a k ušetření významného množství 

veřejných prostředků. 

Je však zřejmé, že i pod samostatnou působností by v každém procesu existovaly různé 

role a týmy, přičemž by jednoznačně bylo dáno jasné rozdělení kompetencí, 

odpovědnosti i odborné způsobilosti. 

 

(5) Připomínka č. 5 – zásadní připomínka 

K návrhu novely vyhlášky, kterou se mění vyhláška č. 500/2006 Sb., o územně analytických podkladech, 

územně plánovací dokumentaci a způsobu evidence územně plánovací činnosti, ve znění pozdějších 

předpisů 

Účinnost   

Hl. m. Praha zásadně nesouhlasí se stanovením účinnosti návrhu novely vyhlášky, kterou se mění 

vyhláška č. 500/2006 Sb., o územně analytických podkladech, územně plánovací dokumentaci a 

způsobu evidence územně plánovací činnosti, ve znění pozdějších předpisů, na 1. 7. 2022, protože 

by to znamenalo prohloubení krize nedostupného bydlení, nemožnost výstavby městských bytů i 

nemožnost odblokování brownfieldů, a to úplným zastavením pořizování veškerých nových změn 

ÚP v Praze i celé řadě dalších měst a obcí; v případě Prahy navíc vytvoření zcela patové situace 

nemožnosti pokračovat v aktualizaci platného ÚP formou změn, u kterých je v mnoha případech 

žadatelem přímo samospráva hl. m. Prahy, městské části či dokonce pořizovatel, a to z 

důvodu udržitelného rozvoje hl. m. Prahy, potažmo celé ČR. 

Odůvodnění: 

Stanovení účinnosti vyhlášky na 1. 7. 2022 je zcela bezúčelné. Povinnost předávat data ÚP v 

jednotné struktuře je spojena i v odůvodnění novely vyhlášky se vznikem NGÚP a dalšími 

komponentami digitalizace stavebního řízení. Termín zahájení provozu NGÚP podle zákona č. 

47/2020 Sb. je až 1. 7. 2023, do této doby tedy není nezbytné vyžadovat zpracování v 

jednotném formátu, neboť není komu tato data předat. 
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V momentě, kdy je v PS ČR pozměňovací návrh na další odklad systémů digitalizace SŘ na rok 

2024, je navrhovaný termín 1. 7. 2022 zcela zbytečný. 

Jediným výsledkem by bylo zastavení pořizování nových změn UP v Praze i celé řadě dalších 

měst a obcí, v případě Prahy navíc vytvoření zcela patové situace nemožnosti pokračovat v 

aktualizaci platného ÚP formou změn (které v mnoha případech nutně požaduje a potřebuje 

samospráva hl. m. Prahy, městské části i přímo pořizovatel) a současně nemožnosti pořídit 

jedinou změnu po případném vydání nového ÚP. 

Města jako Praha, Brno, Ostrava, Plzeň (i další města a obce) budou mít od 1. 7. 2022 

zablokovaný rozvoj na 5 až 10 let. Pro aplikaci jednotného grafického standardu MMR do 

územního plánu budou muset projednat a vydat nové územní plány. MMR uvádí, že se jedná 

„pouze“ o jednu změnu územního plánu – de iure ano, ale de facto to znamená celý plán 

přepracovat a projednat, tedy to znamená pořídit nový územní plán. Dle zkušenosti měst tedy 

lze odvodit, jak dlouho takový proces trvá. A do té doby města nemohou ani své stávající plány 

měnit. 

Výsledkem tohoto zbytečného procesu „standardizace“ navíc nebudou funkční územní plány, 

ale plány, které budou blokovat rozvoj. Jen vyvolané administrativní náklady na pořizování 

změn stávajícího územního plánu v Praze jsou jen za posledních 10 let cca 150 mil. Kč, 

ekonomické dopady jsou však o několik řádů vyšší.  

Především však tento postup vyvolá velkou nejistotu v území, zastavení rozvoje veřejných i 

soukromých záměrů. V současné ekonomické situaci i situaci stran dostupného bydlení se jedná 

o naprosto nepochopitelný krok, který možná vyhovuje několika úředníkům, ale má devastující 

dopad na ekonomiku celého státu. 

 
(6) Připomínka č. 6 – zásadní připomínka 

Obecně k části územního plánování, ke standardizaci územně plánovací dokumentace 

Standardizace  jednotně  strukturovanými  daty,  nikol i  „omalovánkami“.  

Hl. m. Praha požaduje změnu nastavení tzv. digitalizace územního plánování z dávno 

překonaného principu standardizace grafických prvků legendy ke standardizaci výměnného 

datového formátu tak. Ukázkou možné cesty je např. původní pozměňovací návrh k novému 

stavebnímu zákonu č. 8043 (předkladatel O. Profant). 

Odůvodnění: 

Tento rozpor mezi principem digitálního územního plánování jako systému informací o 

budoucím rozvoji území a aplikovanou standardizací grafických je jednoznačnou cestou zpět a 

je v přímém rozporu s principy digitalizace územního plánování. Projednávaný návrh novely 

společně s projednávaným návrhem novely vyhlášky tuto nesystémovou cestu zpět v čase dále 

prohlubuje. 

 
(7) Připomínka č. 7 – zásadní připomínka 

Obecně k části územního plánování, ke standardizaci územně plánovací dokumentace 

Návrh  řešení  digitalizace  a standardizace plánování  pro 21. století   

Hl. m. Praha kategoricky odmítá návrh podrobné standardizace – takto pojatého jednotného 

standardu MMR, a to zejm. požadavky na členění předávaných dat a grafické znázornění 

standardizovaných jevů. Hl. m. Praha zásadně odmítá takto pojatou standardizaci jako celek, 

neboť dopady jsou nejen v přímém rozporu s veřejnými zájmy i zájmy měst a obcí, ale pro hl. m. 
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Prahu znamenají katastrofální negativní následky na rozvoj města, ochranu jeho hodnot a další 

extrémní prodloužení povolovacích procesů i zásadní komplikace ve výstavbě obecních bytů 

městem. Návrh novely tím ještě výrazněji zhoršuje stávající situaci nedostupnosti bydlení a 

znemožní odblokování brownfieldů. Hl. m. Praha požaduje pro statutární města možnost 

neaplikovat takto pojatou standardizaci. 

Odůvodnění: 

Národní geoportál územního plánování (NGÚP) má shromažďovat jednotně strukturovaná 

DATA o území. Bohužel MMR zaměňuje jednotně strukturovaná DATA za jednotnou 

GRAFICKOU LEGENDU (kterou vytvořilo přes 6 lety jako metodickou pomůcku pro 

projektanty). Důsledky mají na rozvoj hl. m. Prahy i dalších měst devastující dopad. 

Používání jednotné grafické legendy MMR vede v případě měst k velmi složitým územním 

plánům, které vyžadují neustálé změny trvající několik let (v Praze často cca 5 až 10 let 

jedna změna územního plánu) a rozvoj města nestimulují, ale naopak blokují. Vysoká povinná 

podrobnost územních plánů v prostředí velkých měst s enormním tlakem na každý metr a 

vysokou mírou vrstev a konfliktu různých (i veřejných) zájmů není aplikovatelná. Proto hl. m. 

Praha ani některá jiná velká města nemají ÚP členěn podle jednotné grafické legendy MMR – 

protože vědí (napříč odborníky i politickým spektrem), že aplikace tohoto přístupu vede pouze 

k zablokování rozvoje. Podle jednotné grafické legendy MMR nelze udělat dobrý územní 

plán, který by umožňoval stavět dostupné bydlení, reagovat na dynamiku doby a aktuální 

rozvojové potřeby. 

Jednotná grafická legenda MMR má tedy zásadní negativní dopad na rychlé povolování staveb 

ve velkých městech, protože se zaměřuje pouze na grafické členění územních plánů, ale 

nestandardizuje data (informace o území). Výsledkem bude NGÚP napříč Českem si bude 

možné rozsvítit „stejnou červenou plochu“, ale o využití území, o míře využití území 

(kapacitách) apod. jednotné informace obsahovat nebude. 

JEDNOTNÝ GRAFICKÝ STANDARD MMR ≠ STANDARDIZOVANÁ DATA PRO 

FUNKČNÍ NÁRODNÍ GEOPORTÁL 

JEDNOTNÝ GRAFICKÝ STANDARD MMR = ZABLOKOVANÁ MĚSTA 

A ZHORŠENÍ DOSTUPNOSTI BYDLENÍ 

Předkládaná verze z věcného hlediska do velké míry předurčuje podobu územních plánů, což 

bude mít za následek jejich praktickou nepoužitelnost, nízkou flexibilitu a úplnou ztrátu 

regulace a ochrany struktury, charakteru a jedinečnosti území i specifik každého města, čtvrti, 

lokality. 

Analytické a popisné pojetí ÚAP (územně analytických podkladů) je zcela nevhodně a 

mechanicky převáděno do ÚPD (územně plánovací dokumentace), jejímž hlavním účelem je 

ale „budoucí vize rozvoje / plánování budoucnosti“. Navíc z předkládaných materiálů vyplývá, 

že míra členění prvků územního plánu je jednotná, nezávislá na velikosti a typu obce. Nikde 

není zřejmé, že je možné učinit pro danou obci nějaký výběr nebo využít odlišné prvky 

v případě odůvodněné potřeby. 

Z pohledu současné praxe hl. m. Prahy je členění ploch s rozdílným způsobem využití 

nepřiměřené a zcela nepoužitelně podrobné; zejména v návrhové části by využití 

předepsané škály ploch s rozdílným způsobem využití mělo fatální dopady, územní plán 

by byl ještě rigidnější, než je ten současný, a vyžadoval by neustálé změny. 

To povede ve svém důsledku k mrhání veřejnými prostředky. 
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V hl. m. Praze pořizujeme 700 změn stávajícího územního plánu, ale při povinné standardizaci 

by se jich muselo pořizovat násobně více. Územní plán se pak navíc stává „trhacím 

kalendářem“, město zcela ztrácí koncepci, vizi. 

Zásadním důvodem změn stavební legislativy, zejména její části zvané „standardizace“, má 

být dle důvodové zprávy to, že „Individuální pojetí zpracování jednotlivých dokumentů 

ztěžuje čitelnost a interpretaci územně plánovací dokumentace a snižuje efektivitu práce 

odpovědných úředníků v procesu rozhodování o území“. 

Cílem MMR tedy není zlepšení dopadů územního plánování na reálný rozvoj obcí a 

ochranu jejich hodnot, ale usnadnění práce úředníkům. Hl. m. Praha nesdílí tuto 

premisu návrhu novely. 

 
(8) Připomínka č. 8 – zásadní připomínka 

Obecně k části územního plánování, ke standardizaci územně plánovací dokumentace 

Specif ické  pojetí  s tandardizace  pro území  hl. m. Prahy 

Požadujeme, aby v případě povinné aplikace jednotného standardu hlavní město Praha získalo 

v oblasti jednotného standardu výjimku (Pražské stavební předpisy ji neposkytují), tj. aby si 

samo mohlo jednotný standard přizpůsobovat v zákonem obecně daných mezích, a to jak 

u územně plánovacích dokumentací, tak u územně plánovacích podkladů (typicky územních 

studií). 

Odůvodnění: 

Viz připomínka č. 7. 

 

(9) Připomínka č. 9 – zásadní připomínka 

§ 152 odst. 2 a obecně k části územního plánování 

Městské  s  tavební  předpisy  –  statutární  města  

Hl. m. Praha kategoricky odmítá omezení významu městských stavebních předpisů. Hl. m. 

Praha jednoznačně trvá na ponechání oprávnění statutárním městům zpracovat a vydat vlastní 

městské stavební předpisy. S oslabováním role samospráv bez jakékoli odborné i politické 

dohody nelze v žádném případě souhlasit. 

Odůvodnění: 

Bez jakékoli diskuse se zástupci samospráv a bez jakéhokoli politického i odborného 

odůvodnění se navrhuje odejmout statutárním městům Brnu a Ostravě část oprávnění, které 

získaly podle nového stavebního zákona, a hl. m. Praze část oprávnění, které má již dnes podle 

§ 194 písm. e) současného stavebního zákona, a to včetně oprávnění stanovit technické 

požadavky na stavby odchylně od celostátních vyhlášek MMR. 

Je třeba připomenout, že toto oprávnění má hl. m. Praha historicky a že jeho realizace 

nařízením Rady hl. m. Prahy č. 10/2016 Sb., kterým se stanovují obecné požadavky na 

využívání území a technické požadavky na stavby v hlavním městě Praze (Pražské stavební 

předpisy), je podstatně modernější, použitelnější a významně více osvědčený než 

unifikované celostátní vyhlášky MMR. 

Hlavní město Praha je svým stavebním vývojem, významem a počtem obyvatel v rámci 

České republiky naprosto rozdílné a nesouměřitelné město, které by mělo mít k tomu určená 
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specifická pravidla. Praha si upravuje stavební pravidla, s malým přerušením v době 

socialismu, kontinuálně od roku 1815 a není důvodné tuto tradici rušit.  

Už jen prostý fakt počtu obyvatel dle sčítání lidu z roku 2011 ukazuje, že Praha je se svými 

1.272.690 obyvateli třikrát větší než druhé největší město v republice Brno s 384.277 

obyvateli a čtyřikrát větší než třetí město Ostrava s 302.456 obyvateli. Takto rozdílný počet 

obyvatel vytváří specifické prostorové podmínky uspořádaní a specifické nároky na regulaci 

výstavby zejména z urbanistického hlediska. Kritické množství obyvatel vyžaduje jinou a 

specifickou organizaci sídla. Například zavedení metra, které ostatní města nemají, implikuje 

odlišné možnosti dopravní obsluhy a zcela jistě jiné nároky na prostorové uspořádání 

metropole a na výstavbu parkovacích míst. Násobně vyšší počet obyvatel vytváří v území jiné 

vazby. Vyšší hustota osídlení ve spojení s historickou zástavbou chráněnou UNESCO je na 

území státu v takovéto rozloze skutečně výjimečná. Kompaktní město úzkých uliček je 

zároveň jediným širším centrem, protože Praha přese všechna přání není polycentrická, a 

proto nutně vyžaduje jiný přístup k regulaci staveb.  

Hlavní město státu má z povahy své reprezentace a světového významu vyšší nároky na 

kvalitu veřejných prostranství a uspořádání území. V roce 2014 navštívilo Prahu více než šest 

miliónů turistů. Počet návštěvníků tak výrazně převyšuje počet obyvatel a město staví svými 

nároky do výjimečné situace oproti dalším městům v republice. Praha se v posledních letech 

zařadila mezi desítku nejnavštěvovanějších měst světa a stojí tím na prahu nového globálního 

významu. Podle Evropské charty urbanismu, která je strategickým dokumentem EU v 

plánování měst, mají velká významná města Evropy pracovat na své autenticitě a 

specifičnosti. Města jsou z pohledu EU vnímána jako motor inovací pro trvale udržitelný 

rozvoj. Proto by bylo v protikladu k požadované podpoře budování vlastního charakteru 

odebírat Praze tradiční právo na své vlastní prostorové uspořádání.  

Násobně vyšší počet obyvatel v Praze vytváří násobně vyšší tlak na využití pozemků, a proto 

vyžaduje podrobnější a přesnější regulaci prostorových parametrů výstavby, úpravy veřejných 

prostranství a přesnější specifikaci požadavků na parkování.  

Přesná definice uliční a stavební čáry a regulované výšky budovy včetně všech dalších 

upřesňujících pravidel, co a jak může tyto čáry překročit, vytváří v nových pražských 

stavebních předpisech jasně a přesně definovaný rámec prostorového uspořádání. Tyto 

pravidla navazují na předchozí právní úpravy, zejména na stavební řád z roku 1886, než byla 

přerušena obdobím necitlivého socialistického plánování, které mělo pochopitelně jinou 

představu o podobě města. Standard veřejných prostranství definuje požadavky na chodníky, 

veřejné osvětlení, sdružování inženýrských sítí do společných tras, eliminaci překážek ve 

formě sloupů z veřejných prostranství, požadavky na stromořadí včetně přípravy 

výsadbových pásů, požadavky na křížení pěších a cyklistických tras s motorovou dopravou, 

přisvětlení přechodů pro chodce, upřesnění umístění svodidel a protihlukových stěn, vedení 

kolektorů, umísťování technické infrastruktury pod zem, požadavky na přípravu na obchodní 

parter budov. Tyto pravidla obecně míří k vyšším nároků na obytnou kvalitu prostoru města s 

vyšším počtem obyvatel. Některá ze zavedených ustanovení by bylo jistě možné převzít a 

aplikovat i jinde po republice, je třeba si však uvědomit, že nastavená pravidla ve svém součtu 

znamenají větší finanční nároky na standard veřejných prostranství, které se v Praze rozloží 

na větší počet obyvatel a větší hospodářské možnosti metropole. Nebylo by důvodné po celé 

zemi vyžadovat například přípravu výsadbového pásu pro každou ulici, která je širší než 12 

m. Urbanistické typy ulic budou v Praze rozměrově jiné než v menších městech. S ohledem 

na výše zmíněný počet obyvatel a turistů, kteří Prahu navštěvují, má hlavní město vyšší 

nároky na veřejná prostranství. A zase opačně by bylo velkou chybou zrušit dosavadní 
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pravidla, které ošetřují specifické požadavky hlavního města. Užití celostátních předpisů je 

pro Prahu nevhodné, protože nedostatečně zohledňují konkrétní problémy města. 

Pražské stavební předpisy určují přesná pravidla pro práci s uličními a stavebními čarami, 

určují přesah římsy, přesahy základů, soklů, obkladů fasád, stavebních prvků, které 

architektonicky člení průčelí, zařízení a prvků dodatečného zateplení budovy, arkýřů, 

balkónů, vstupních částí staveb apod. Výšková regulace má stanoveny výškové hladiny, 

podrobná pravidla pro měření regulované výšky budovy, včetně pravidel pro uspořádaní 

tvaru, ustoupená podlaží, vikýře a další prvky. Mezi jednotlivými stavbami, pokud mezi nimi 

vzniká volný prostor, jsou přesně specifikována pravidla pro odstupy včetně doplňkových 

staveb na pozemku. Z těchto pravidel by bylo jistě možné některé vybrat a využít je například 

v regulačních plánech vybraných částí jiných měst, jistě ale není možné je v takto přísné a 

přesné podobě uvažovat paušálně platné po celé republice. K tomu chybí důvod. Buď by 

celorepubliková pravidla byla v urbanistickém řešení měkčí, jak dnes ostatně jsou, a to by 

Prahu poškodilo, nebo by byla celkově náročnější, to by však bylo nedůvodné vůči menším 

městům natož malým obcím. Praha je v nárocích na své uspořádání specifická. 

Do určité míry samostatným tématem je úprava požadavků na parkovací stání, která se 

realizují u novostaveb. Počtem obyvatel dochází k nesrovnatelně většímu přetížení 

komunikací, dopravním zácpám, problémům s parkováním, znečištění ovzduší a hlukové 

zátěži z osobní individuální dopravy. Praha musí proto přijímat jiná opatření než města, kde je 

zatížení nesrovnatelně nižší. Obecně se velká města v Evropě snaží zmenšovat podíl 

individuální automobilové dopravy a podporovat veřejnou hromadnou dopravu ve spojení s 

pěší a cyklistickou dopravou. Důvodem je zvýšení obytné kvality ulic a náměstí, snížení 

hluku a exhalací v centrech měst. Investice do individuální dopravy se městům prodraží hned 

dvakrát, protože vedle vlastních nákladů na stavby navíc přicházejí o cestující v městské 

hromadné dopravě. Proto je logické ve městech od cca 1 miliónu obyvatel hledat nástroje pro 

omezení množství automobilů v centrech měst. Požadavky na parkování jsou většinou 

snižovány a často bývá stanovena horní hranice maximálního možného počtu stání, protože si 

města osobní automobily pro svou velikost, hluk a znečištění ve svých centrech nepřejí. Praha 

se svou specifickou topografií a morfologií podél říčního koryta Vltavy s mnoha navazujícími 

údolími vyžaduje své vlastní nastavení pravidel pro výpočet dopravy v klidu, které bude 

přesné a nebude jej možné obcházet. Norma ČSN, podle které je možné také vypočítat nároky 

na dopravu v klidu, není pro Prahu vhodná. Sice podobně jako pražské stavební předpisy 

uvažuje se snížením požadavků směrem do centra, ale již neřeší tak zásadní věc, kdo určí 

stupeň automobilizace a docházkovou vzdálenost k MHD. Tím je výpočet nejednotný a pro 

město nepřesný. Praha je navíc charakteristická srůstem s malými původními vesnicemi a 

vytváří tak velmi specifickou skladbu, ve které se do původně vesnického osídlení prolíná 

metropolitní charakter. Z praxe je obecně známé, že problém s garážemi není v menších 

městech tolik významný proto, že v nich není tak velký tlak na využití pozemků. 

Dalším samostatným tématem je systém protipovodňových zábran, které si hlavní město 

Praha vybudovalo po ničivých povodních v roce 2002. Podle vodního zákona se nesmí stavět, 

vyjma staveb vodních děl, v aktivní zóně záplavových území. Aktivní zóna je většinou určena 

hladinou dvacetileté vody. Za touto čarou se však stavět smí, přestože je to záplavové území, 

které sahá přes stoletou vodu až k hranici záplav v roce 2002. Do těchto území spadá velká 

část Starého Města, Karlína, Smíchova, Holešovic, Troje a dalších částí města. Je logické, že 

si Praha stanovila jiná pravidla pro výstavbu v záplavovém území, které je ochráněno 

zábranami, a těmi, které ochráněné nejsou. Když území není ochráněno, tak musí být podlaha 

obytné místnosti nejméně 1 m nad hladinou nejvyšší zaznamenané povodně, stejně tak 

rozvaděče elektřiny, zařízení kotelen, strojovny výtahů, strojovny vzduchotechnických 
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zařízení a další vybavení. Pokud je ochráněno, tak jsou tyto požadavky zbytné. Jestliže by byl 

podobně účinný a výborný systém vybudován i jinde po republice, bylo by vhodné, aby tam 

platila podobná pravidla, opět je však nejde paušalizovat na celé území našeho státu a v Praze 

by zase chyběla.  

Význam a charakter hlavního města má svá další specifika zakotvená ve stavebních 

předpisech, jako je např. omezení výstavby žump, limity pro chaty a zahrádky, oplocení a 

reklamu. Je přirozené, že Praha svou velikostí a významem omezuje žumpy, které jsou jinak v 

odlehlých místech po republice přirozenou součástí technického vybavení domu a není 

důvodné tyto požadavky sjednocovat. Stejně tak to platí pro omezení zahrádkářských chat na 

25 m2 zastavěné plochy včetně teras, verand a vstupů a omezení pro stavby pro rodinnou 

rekreaci do 80 m2 hrubé podlažní plochy, maximálně dvou nadzemních podlaží a výšky do 6 

m k římse a celkovou výškou do 8 m. Bylo by nedůvodné a nevhodné aplikovat tato omezení 

po celé republice. A naopak by hrozila nedostatečná ochrana veřejného zájmu, pokud by se 

pro Praha tato specifická ustanovení ztratila. Podle dosavadní úpravy vyhlášky z roku 1999 

bylo omezení na zahrádkářské chaty již zavedeno a stavby pro rodinnou rekreaci byly 

dokonce omezeny úplně. Hlavní město Praha má v těchto ohledech jiné nároky, než ostatní 

území státu.  

Podobně specifická pravidla platí i pro reklamu, která vyšším počtem obyvatel logicky 

generuje větší zájem o umístění. Praha má specificky nastavena pravidla pro reklamu 

umisťovanou na samostatné konstrukci, nad rovinou střechy, na fasádách budov, na oplocení, 

opěrných zdech a zábradlí. Spolu s výjimečnou ochranou historického dědictví a nároky na 

veřejná prostranství je přesná a přísná regulace reklamy použitelná opět jen na vybraných 

místech v republice a nelze ji aplikovat paušálně. Stejně tak není možné, aby jednotně po celé 

republice platila pravidla pro oplocení pozemků. Opět je to specifický nástroj Prahy pro 

ovlivnění kvality veřejných prostranství, na které jsou z výše uvedených důvodů kladeny 

vysoké nároky a využívá je nesrovnatelně větší počet lidí než jinde v republice. 

 
(10) Připomínka č. 10 – zásadní připomínka 

§ 334 body 54 a 55 a obecně k části územního plánování 

Zrušení  pražských  stavebních  předpisů   

Hl. m. Praha zásadně odmítá zrušení Pražských stavebních předpisů, které návrh novely k 31. 

červenci 2023 ruší. Hl. m. Praha sice bude smět „vzápětí“ vydat nové, ale ty již budou muset 

respektovat např. jednotný standard, čímž se hlouběji fixuje zcela nevhodně nastavené pojetí 

standardizace, které je v přímém rozporu se zájmy hl. m. Prahy i dalších měst a které výrazně 

zhoršuje krizi bydlení, prohlubuje jeho nedostupnost a zamezuje odemykání brownfieldů i 

jakémukoli dalšímu rozvoji města na mnoho let dopředu. Zrušení Pražských stavebních 

předpisů by též vedlo k enormnímu nárůstu právní nejistoty ohledně toho, kdy a podle čeho 

projektovat a povolovat stavby. Jde o dlouhodobé procesy, které potřebují svou stabilitu a 

právní jistotu. Zrušení Pražských stavebních předpisů žádný subjekt nepožadoval a je naprosto 

nepochopitelné, proč to MMR v rozporu se zájmy a vůlí hl. m. Prahy, které se tento předpis 

týká, navrhuje. Hl. m. Praha považuje navíc tento krok MMR za protiústavní a vnímá ho jako 

zásah do ústavně zaručeného práva na samosprávu (čl. 100 odst. 1 Ústavy). Hl. m. Praha 

upozorňuje MMR, že právní předpis, k jehož vydání zákonodárce svěřil působnost obci, nelze 

rovnou zrušit pouhým zákonem, pokud by nedošlo ke změně působnosti k jeho vydání. Ústavní 

soud v nálezu Pl. ÚS 52/03 došel k závěru, že: „Zmocní-li zákonodárce v konkrétním případě 

exekutivu k provedení zákona, je nepřípustné z hlediska dělby moci, aby pak sám takovou právní 

úpravu měnil s výhradou změny nebo odejmutí kompetenčního příkazu.“ Jinými slovy, pokud 
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zmocnění Rady hl. m. Prahy k vydání Pražských stavebních předpisů v zákoně obsahově 

zůstává, nemůže zákonodárce Pražské stavební předpisy zrušit zákonem, neboť by tím 

protiústavně vstupoval do pravomoci Rady hl. m. Prahy. Dostane-li se právní předpis do 

eventuálního rozporu se zákonem, má nejdříve sama obec dostat možnost uvést jej do souladu 

se zákonem novým. Požadujeme navrhovaný bod návrhu novely, tj. bod 301, vypustit. 

Odůvodnění: 

K vydání nařízení (provedení § 169 původního stavebního zákona) byla Rada hlavního města 

Prahy výslovně zmocněna v § 194 písm. e) původního stavebního zákona. Nařízení obce 

(v tomto případě nařízení hlavního města Prahy) vydané v přenesené působnosti nelze zrušit 

zákonem. 

Změnu a zrušení nařízení lze provést pouze nařízením obce (hl. m. Prahy); zrušit právní 

předpis obce pak může i za zákonem stanovených podmínek Ústavní soud podle zákona č. 

182/1993 Sb., o Ústavním soudu, ve znění pozdějších předpisů. 

Dozor nad vydáváním a obsahem nařízení hl. m. Prahy a usnesení, rozhodnutí a jiných 

opatření orgánů hlavního města Prahy v přenesené působnosti upravuje § 108 zákona o 

hlavním městě Praze. 

Podle § 108 odst. 1, odporuje-li nařízení hlavního města Prahy zákonu nebo jinému právnímu 

předpisu, vyzve věcně příslušné ministerstvo nebo jiný ústřední správní úřad hlavní město 

Prahu ke zjednání nápravy. Nezjedná-li příslušný orgán hlavního města Prahy nápravu do 60 

dnů od doručení výzvy, rozhodne věcně příslušné ministerstvo nebo jiný ústřední správní úřad 

o pozastavení účinnosti tohoto nařízení hlavního města Prahy. Účinnost nařízení hlavního 

města Prahy je pozastavena dnem doručení rozhodnutí věcně příslušného ministerstva nebo 

jiného ústředního správního úřadu hlavnímu městu Praze. Věcně příslušné ministerstvo nebo 

jiný ústřední správní úřad v rozhodnutí současně stanoví hlavnímu městu Praze lhůtu ke 

zjednání nápravy. Zjedná-li příslušný orgán hlavního města Prahy nápravu ve stanovené 

lhůtě, věcně příslušné ministerstvo nebo jiný ústřední správní úřad své rozhodnutí o 

pozastavení účinnosti nařízení hlavního města Prahy zruší neprodleně poté, co obdrží sdělení 

hlavního města Prahy o zjednání nápravy, jehož přílohou je i nařízení hlavního města Prahy, 

kterým byla zjednána náprava. 

 
(11) Připomínka č. 11 – zásadní připomínka 

Obecně k části stavebního řádu 

Ještě  horší  stavební  zákon  

MMR v navrhované novele sice ruší novou soustavu státní stavební správy a zachová současný 

systém stavebních úřadů na obecních a krajských úřadech v přenesené působnosti, což bylo 

vzhledem k politickému zadání i programovému prohlášení vlády očekáváno, avšak v mnohých 

ohledech nabourává pozitivní změny, které nový stavební zákon měl přinést. Se svými 347 

novelizačními body je novela rozsáhlejší než samotný nový stavební zákon, který má 335 

paragrafů. Neomezuje se pouze na institucionální změny, ale řeší množství dalších oblastí, do 

kterých zasahuje v rozporu s původními cíli rekodifikace veřejného stavebního práva. 

Odůvodnění: 

S odkazem na upuštění od centrálního modelu státní stavební správy se zpět zavádí 

kompetence některých dotčených orgánů a různé podkladové akty s různou závazností, 

různým důsledky a různou formou přezkumu (stanovisko, vyjádření, koordinované vyjádření, 

závazné stanovisko, jednotné závazné stanovisko) – zejména se vrací plošně v celém území 
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ČR samostatné závazné stanovisko orgánů ochrany přírody a samostatné závazné stanovisko 

krajských hygienických stanic a v ochranných pásmech též samostatné závazné stanovisko 

orgánů státní památkové péče. 

Není tedy dodržen záměr vlády udržet systém jednoho řízení zakončeného jedním razítkem 

a dochází k dezintegraci toho, co již bylo sjednoceno a prosazeno v rámci rekodifikace 

stavebního práva. Jakékoli plošně zavedené závazné stanovisko povede k návratu k 

současnému stavu, který je tak špatný právě kvůli existenci samostatných závazných 

stanovisek a jejich samostatných přezkumů, na které se čeká v hlavním povolovacím řízení. 

Toto je zcela zásadní výhrada, neboť tímto dochází k popření hlavního smyslu reformy 

stavebního práva, která si kladla za cíl zjednodušit a zrychlit povolování staveb. Popírají se 

tím i závazky vlády uvedené v programovém prohlášení, které slibuje, že stavebník bude 

jednat jen s jedním úřadem. Ve skutečnosti bude nucen plošně získat vedle stavebního 

povolení ještě další dvě závazná stanoviska (razítka). 

Novela mění či ruší i řadu dalších politicky nesporných benefitů nového stavebního zákona, 

což nevyplývá ani z koaličního zadání ani z programového prohlášení vlády a je to ke škodě 

právní úpravy i všech občanů, kteří od nové vlády očekávají zlepšení, a nikoli zhoršení situace 

v oblasti stavebního práva, oproti již schválenému novému stavebnímu zákonu. 

 
(12) Připomínka č. 12 – zásadní připomínka 

§ 2 odst. 1 a § 176 

Dezintegrace a návrat  samostatných  podkladových  aktů  („razítek“)  

Jedním ze základních pilířů nového stavebního zákona měla být integrace rozhodování v 

povolovacím řízení. Cílem bylo různé podkladové akty v co nejširším rozsahu zrušit a integrovat 

je do rozhodování stavebního úřadu. Nicméně novela v § 2 odst. 1 doplňuje, že „Dotčený orgán 

vydává pro řízení a postupy podle tohoto zákona stanovisko, vyjádření, koordinované vyjádření nebo 

závazné stanovisko.“. Opět se tedy vracejí různé formy podkladových aktů s různou závazností a 

různými důsledky pro povolovací proces, který se tím opět komplikuje, což je ve zjevném rozporu 

s cíli rekodifikace veřejného stavebního práva. Hl. m. Praha požaduje úpravu návrhu novely v 

tomto smyslu a nevracet do povolovacího řízení zpátky razítka, která byla již v minulosti 

konsenzuálně vypuštěna, resp. integrována do rozhodování stavebního úřadu. 

Odůvodnění: 

V některých složkových zákonech novela opět vrací kompetence dotčeným orgánům k 

předkládání vyjádření a stanovisek a tím pádem odebírá příslušné kompetence stavebním 

úřadům. Zavádí se zejména kompetence orgánů ochrany veřejného zdraví a ochrany přírody 

jako dotčených orgánů státní stavební správy ve stavebním řízení k vydávání podkladového 

stanoviska či vyjádření. To povede k dezintegraci, zesložitění a zpomalení povolovacího řízení, 

což je přesný opak toho, co je cílem změn stavebního práva. 

V § 2 odst. 1, § 176 a v doprovodných novelách zákona o veřejném zdraví, zákona o státní 

památkové péči a zákona o ochraně přírody a krajiny novela vrací kompetence dotčeným 

orgánům k vydávání závazných stanovisek.  
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(13) Připomínka č. 13 – zásadní připomínka 

§ 325 odst. 5 a 6 

Zastavěné  území   

Návrh novely je v mnoha ohledech veden spíše akademickými přáními než praktickými 

zkušenostmi. Až dosud platilo, že pokud pozbude platnosti územní plán, zůstane hl. m. Praze 

alespoň vymezení zastavěného území. Hl. m. Praha zásadně odmítá tuto změnu, která nemá 

žádnou odbornou ani politickou oporu. Hl. m. Praha požaduje navrhovaný bod návrhu novely, 

tj. bod 290, vypustit. 

Odůvodnění: 

Hl. m. absolutně nerozumí tomuto kroku, který nemá žádnou odbornou ani politickou oporu. 

 
(14) Připomínka č. 14 – zásadní připomínka 

§ 37 odst. 2 

Vyloučení  stavebních  úřadů  obcí,  které  uzavřely  plánovací  smlouvu 

Hl. m. Praha zásadně odmítá vložení nového odstavce, který zcela zbytečně prodlužuje 

a komplikuje dohodu v území. Klíčové brownfieldy, rozvojové plochy i výstavba dostupného 

bydlení, veřejné infrastruktury a nových městských čtvrtí se jinak zásadně zkomplikuje a na 

mnoho měsíců zastaví. Hl. m. Praha dosáhlo konsensu a po třech letech intenzivní práce napříč 

politickým spektrem, odborníky, právníky, architekty, ekonomy i developery schválilo a vydalo 

dne 27. 1. 2022 usnesením Zastupitelstva hl. m. Prahy jasná a transparentní pravidla pro 

spolupráci soukromého a veřejného sektoru, tj. pro uzavírání plánovacích smluv (tzv. Metodika 

spoluúčasti investorů na rozvoji území hl. m. Prahy, autorský tým doc. Ing. arch. Petr Hlaváček, 

Ing. arch. Filip Foglar, Ing. arch. Zdeněk Völfl). Není důvod paušálně přesouvat rozhodování 

o záměru do jiné obce, která není místně příslušná a její úřad o záměru nic neví. 

Odůvodnění: 

Do návrhu novely byl bez politické i odborné diskuse doplněn odstaven ve znění „Je-li 

stranou plánovací smlouvy obec nebo kraj, jejichž obecní úřad nebo krajský úřad je 

příslušným stavebním úřadem k povolení záměru, který je předmětem plánovací smlouvy, 

nadřízený správní orgán usnesením pověří k projednání a povolení záměru jiný věcně 

příslušný stavební úřad ve svém správním obvodu.“. 

Návrh novely nevhodně paušálně vylučuje působnost stavebního úřadu v dané obci, která 

uzavřela s investorem plánovací smlouvu, a to z důvodu vyloučení systémové podjatosti 

daných úřadů při povolování staveb. 

Úmyslem bylo sice vyloučit riziko systémové podjatosti zakotvením detailní právní 

úpravou plánovacích smluv v novém stavebním zákoně, nicméně hl. m. Praha má 

schválena a do praxe implementována nová pravidla, která tuto problematiku řeší. 

 
(15) Připomínka č. 15 – zásadní připomínka 

§ 13 písm. l) 

Požadavek na přímé  osvětlení  obytné  místnosti  

Hl. m. Praha zásadně nesouhlasí s novým požadavkem na přímé osvětlení obytné místnosti, 

neboť to ve svém důsledku prohlubuje krizi bydlení a zhoršuje nedostupnost bytů. Navíc to 

ohrožuje projekty obecních bytů a městské bytové výstavby. Požadavek přímého osvětlení 
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zásadně blokuje i rekonstrukci stávajících staveb. Hl. m. Praha jednoznačně požaduje vypuštění 

tohoto požadavku. 

Odůvodnění: 

Do definice obytné místnosti se doplňuje požadavek na přímé osvětlení s odůvodněním, že 

vzhledem k tomu, že již dnes pro byty v hl. m. Praze platí jiné požadavky (např. byty v hl. m. 

Praze nemusí být osluněny), lze předpokládat, že bude tento trend stanovení odchylných 

(nižších) požadavků na výstavbu (od celostátní úpravy) pokračovat, což může údajně 

znamenat snížení ochrany zdraví; bytem by mohla být i kobka. 

Přímé osvětlení však nelze vždy zajistit a tento požadavek často brání nové bytové výstavbě, 

která by naopak měla být vzhledem k stále trvajícímu nedostatku bytů podporována. Zároveň 

nelze očekávat, že by vypuštěním požadavku na přímé osvětlení začaly hromadně vznikat 

kobky, jak se MMR obává. Jde pouze o větší prostor pro variabilitu při bytové výstavbě. 

Navíc není ani jasné, jaký obsahový význam a smysl má zrovna požadavek „přímosti“ 

osvětlení, když stejnou, a mnohdy i příjemnější funkci zajistí i nepřímé osvětlení. 

 
(16) Připomínka č. 16 – zásadní připomínka 

§ 15 odst. 2 a § 226 odst. 3 a další 

Central izace  státní  stavební  správy  opět v  Praze  

Rekodifikace stavebního práva měla přinést mj. také integraci a decentralizaci státní stavební 

správy. Návrh novely je v tomto ohledu krokem zpátky, jelikož ruší Nejvyšší stavební úřad 

v Ostravě. Na vrcholu státní stavební správy má opět stát MMR v Praze, u kterého není možné 

dosáhnout takové integrace napříč resorty, jak to bylo zamýšleno v případě Nejvyššího 

stavebního úřadu. Hl. m. Praha požaduje projednat a dořešit tuto problematiku i důsledky 

tohoto kroku. Hl. m. Praha požaduje úpravu návrhu novely v tomto smyslu. 

Odůvodnění: 

Návrh novely je v tomto ohledu krokem zpátky, jelikož ruší Nejvyšší stavební úřad v Ostravě, 

který měl integrovat veškeré oblasti stavebního práva, tedy jak agendu MMR, tak i ostatních 

ministerstev. 

Problémovost tohoto řešení je patrná i z navrženého znění § 226 odst. 3, k němuž se v důvodové 

zprávě uvádí, že jelikož MMR nebude mít podle zvláštních právních předpisů kompetence 

k přezkumu některých otázek ochrany veřejných zájmů (zdravotnictví či nakládání 

s výbušninami), je potřeba, aby si MMR jako odvolací orgán uplatňující striktně apelační princip 

v souladu s § 225 a § 193 odst. 2 stavebního zákona vyžádalo vyjádření pro účely odvolacího 

řízení od příslušných dotčených orgánů. 

 
(17) Připomínka č. 17 – zásadní připomínka 

§ 16 

Nové  povinnosti  obcí  –  bez odpovídajících  kompetencí  a  zohlednění  zátěže  

Návrh novely přenáší nové povinnosti na obce v samostatné působnosti, ačkoli z povahy věci by 

tyto úkoly měly být svěřeny stavebním úřadům v přenesené působnosti. Návrh novely se rovněž 

nijak nezabývá zvýšenou zátěží pro obce, kterou tyto nové povinnosti přinesou, a to jak v oblasti 

administrativní, tak i personální a finanční. Hl. m. Praha požaduje projednat a dořešit tuto 

problematiku i důsledky tohoto kroku. Hl. m. Praha požaduje úpravu návrhu novely v tomto 

smyslu. 
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Odůvodnění: 

Návrh novely stanovuje obcím povinnosti „sledovat veškerou stavební činnost v obci, dbát, 

aby se rozvíjela v souladu s územně plánovací dokumentací a cíli a úkoly územního plánování, 

dohlížet na stav staveb na svém území a kontrolovat, zda se záměry podle tohoto zákona 

neprovádějí bez povolení nebo v rozporu s tímto zákonem“. 

Dále obce mají mít povinnost, dojdou-li k závěru, že se záměr provádí bez povolení nebo v 

rozporu s ním, nebo v rozporu s jinými právními předpisy „vyzývat stavebníka ke zjednání 

nápravy nebo k zastavení provádění záměru“. 

Jedná se o nové povinnosti obcí v samostatné působnosti, ačkoli z povahy věci by tyto 

úkoly měly být svěřeny stavebním úřadům v přenesené působnosti. 

Není jasné, jakým způsobem mají obce dodržování zákonů vynucovat, návrh jim k tomu 

nesvěřuje žádné odpovídající kompetence. A naopak lze očekávat, že stavební úřady, které 

by měly mít tuto agendu na starosti, budou nečinné s odůvodněním, že jde o povinnosti 

samospráv. 

 
(18) Připomínka č. 18 – zásadní připomínka 

§ 59  

Uplatňování  jednotného  s tandardu na územní  studie 

Hl. m. Praha zásadně odmítá požadavek na uplatnění jednotného standardu pro územní studie. 

Hl. m. Praha požaduje jasnější formulaci ohledně neuplatnění jednotného standardu u 

územních studií. Územní studie jsou osvědčeným územně plánovacím podkladem, který hl. m. 

Praha běžně používá, a který vyžaduje velmi flexibilní a specifické zadání s ohledem na řešené 

území i účel územní studie. 

Odůvodnění: 

Důvodová zpráva ani příloha č. 10 novely SZ, na níž se v § 59 odst. 3 odkazuje, nenasvědčují 

tomu, že by i územní studie, tedy relativně flexibilně zpracovávaný územně plánovací podklad, 

měla jednotnému standardu podléhat také z hlediska grafického vyjádření standardizovaných 

jevů. 

Z novelizovaných odstavců 1 a 2 § 59 se ovšem zdá, že toto pro územní studii má platit, 

ačkoliv z původní verze zákona takový požadavek nevyplýval. Hl. m. Praha jednoznačně 

požaduje, aby tato část byla formulována jasněji, tj. aby si územní studie by si z hlediska 

grafického vyjádření měla zachovat větší míru volnosti. 

Zároveň ani z důvodové zprávy k novele vyhlášky ani z jejího úvodního § 1 (předmět úpravy) 

nevyplývá uplatňování standardu na územní studie: „Tato vyhláška dále upravuje podrobnosti 

jednotného standardu územně plánovací dokumentace.” 

 
(19)  Připomínka č. 19 – zásadní připomínka 

§ 41 

Definování  charakteru území  územním  plánem  

Hl. m. Praha zásadně odmítá vypuštění odkazu na vymezení charakteru území v územním 

plánu. Charakter území by měl být naopak určován zejména požadavky územního plánu. 

Charakter území je klíčovým kritériem pro rozhodování v území, které by mělo vést právě k 

naplňování územního plánu. Charakter území může být jednak odvozen od stavu v území, ale 
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zároveň může být cílovým charakterem, který územní plán navrhuje. Hl. m. Praha nerozumí 

MMR, co touto akademickou úpravou, bez politické i odborné shody, sledovalo. 

Odůvodnění: 

Navržená úprava MMR nemá šanci obstát ani mezi odborníky. V důvodové zprávě se k tomu 

zcela bez znalosti praxe a požadavků samospráv uvádí, že „tento postup nemá vliv na to, zda 

je tak vymezeno v územním plánu, neboť charakter území je popis aktuální objektivní podoby 

daného území bez ohledu na to, jak je vymezen v územním plánu“. To prostě a jednoduše není 

pravda. 

 
(20) Připomínka č. 20 

Neobsazeno. 

 
(21) Připomínka č. 21 – zásadní připomínka 

§ 68 odst. 5 

Odlišení  kroků  v  procesu po řízení  územní  s tudie  a způsob jej ího schválení  

Hl. m. Praha požaduje 1. jasněji odlišit kroky, jež spolu přímo nesouvisejí, tedy a) zajištění úpravy 

územní studie (tento krok evidentně váže na odst. 4) a b) schválení územní studie a její vložení do 

národního geoportálu územního plánování, což přímou vazbu na odst. 4 nemá a platí obecně pro 

veškeré územní studie. Hl. m. Praha požaduje 2., aby stavební zákon jasně uváděl, kdo územní 

studii schvaluje. 

Odůvodnění: 

V odstavci jsou nyní zkombinovány kroky, jež spolu přímo nesouvisejí, a to: a) zajištění 

úpravy územní studie (tento krok evidentně váže na předchozí odst. 4 a b) schválení územní 

studie a její následné vložení do národního geoportálu územního plánování, což přímou 

vazbu na odst. 4 nemá, platí obecně pro veškeré územní studie. 

Navíc musí být ze zákona zcela zřejmé, kdo územní studii schvaluje, tj. zda je to pořizovatel. 

 
(22) Připomínka č. 22 – zásadní připomínka 

§ 67 odst. 2 písm. b 

Doplněn í  možnosti  pořízení ÚS i  pro účel  pořízení  změny  ÚPD  

Předpokládáme, že se jedná o formální nepřesnost. Požadujeme doplnit (podrženo) možnost 

pořízení územní studie i pro účel pořízení změny ÚPD: „b) pořizování územně plánovací 

dokumentace nebo její změny, a to pouze v těch částech, v nichž není v rozporu s politikou 

územního rozvoje a nadřazenou územně plánovací dokumentací“. 

 
(23) Připomínka č. 23 – zásadní připomínka 

§ 11 odst. 1 

Vymezení  veřejně  prospěšné  s tavby  

Pro vyloučení pochybností, zda se ustanovení nového stavebního zákona týkající se VPS vztahují 

i na VPS vymezené jinými právními předpisy, navrhujeme doplnění dovětku do § 11 odst. 1 

nového stavebního zákona, aby zněl takto: „Veřejně prospěšnou stavbou se v tomto zákoně rozumí 

stavba nebo zařízení pro veřejnou infrastrukturu určená k rozvoji nebo ochraně území obce, kraje 

nebo státu vymezená v územně plánovací dokumentaci a stavby a zařízení s ní související nebo 
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podmiňující její realizaci, jakož i stavba nebo zařízení, kterou jako veřejně prospěšnou stavbu 

označí jiný právní předpis.“ 

Odůvodnění: 

Zákon v § 11 odst. 1 pro jeho účely vymezuje pojem veřejně prospěšné stavby. Nicméně nad 

rámec tohoto vymezení rozšiřují okruh VPS i další zákony (viz § 5 odst. 1 zákona o dráhách a 

§ 17 odst. 1 zákona o pozemních komunikacích), tyto nutně nemusí zároveň naplňovat 

požadavky § 11 odst. 1 nového stavebního zákona (např. nutnost jejich vymezení v ÚPD). 

 
(24) Připomínka č. 24 

Neobsazeno. 

 

(25) Připomínka č. 25 – zásadní připomínka 

§ 39 písm. b), e) 

Vyloučení  vymezování  ploch pro průmysl  a  zemědělství   

Jde zřejmě o nepochopení daného ustanovení. Uvedená právní úprava nestanovuje povinnost 

vymezovat v každém území plochy pro průmysl a zemědělství. Hl. m. Praha požaduje úpravu 

návrhu novely v tomto smyslu. 

Odůvodnění: 

V tomto ustanovení se z úkolů územního plánování vypouští požadavek na vymezování ploch 

pro průmysl a zemědělství s odůvodněním, že „Zabezpečení ploch pro průmysl a zemědělství 

v rámci územně plánovací činnosti je zajištěno, aniž by bylo nutné výslovné zmínění těchto 

ploch přímo v ustanovení k úkolům územního plánování.“ a „Není účelné, aby v každém území 

byly vymezovány plochy pro průmysl a zemědělství pouze proto, že je to vyžadováno přímo 

právním předpisem, přestože dané území nemá k vymezení takovýchto ploch prakticky žádné 

předpoklady.“. 

 
(26) Připomínka č. 26 – zásadní připomínka 

§ 74 

Oslabování  významu  (celostátního)  územního  rozvojového  plánu  

Hl. m. Praha nesouhlasí s oslabováním významu územního rozvojového plánu a požaduje 

úpravy návrhu novely v tomto smyslu. I tato navrhovaná změna je jen obtížně srozumitelná, co 

k ní MMR vede, neboť územní rozvojový plán byl konsenzuálně vnímán jako benefit nejen 

nového stavebního zákona, ale již současného stavebního zákona, do kterého byl územní 

rozvojový plán doplněn novelou č. 403/2020 Sb. 

Odůvodnění: 

Územní rozvojový plán měl podpořit koncepční plánovaný a koordinovaný rozvoj území a 

měl se stát základním nástrojem, na který měly navazovat další strategie. Proto § 74 odst. 1 

stanovil, že „Územní rozvojový plán rozvíjí cíle a úkoly územního plánování v celostátních 

souvislostech a stanovuje strategické záměry státu v oblasti rozvoje a ochrany hodnot jeho 

území…“. 

Naopak navrhované znění § 74 odst. 1 uvádí pouze tolik, že „Územní rozvojový plán zpřesňuje 

plochy a koridory vymezené v politice územního rozvoje v souladu s cíli a úkoly územního 

plánování, zohledňuje požadavky vyplývající ze strategických koncepcí…“. Je tedy evidentní, 
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že územní rozvojový plán ztrácí schopnost samostatně stanovovat strategické záměry v území 

a jen reaguje na požadavky jiných koncepcí, aniž by bylo zřejmé, proč se toto činí. 

Ze stejných důvodů nelze souhlasit ani s tím, že se v § 75 odst. 1 vypouští ustanovení o tom, 

že „Územní rozvojový plán koordinuje tvorbu koncepcí ministerstev a jiných ústředních 

správních úřadů majících průmět do území a územně plánovací činnost krajů, popřípadě obcí, 

a stanovuje pro ně úkoly.“ 

 
(27) Připomínka č. 27 – zásadní připomínka 

§ 87 a násl. 

Vypuštění  lhůt  z  pořizování  územně  plánovací  dokumentace 

Hl. m. Praha zásadně nesouhlasí s vypuštěním lhůt pro jednotlivé úkony pořizovatele a požaduje 

je v návrhu novely ponechat. 

Odůvodnění: 

MMR bohužel v této novele opět nesplnilo slib zabývat se požadavky samospráv na přesun 

pořizování ÚPD do samostatné působnosti obcí a krajů, a to ani na dobrovolné bázi pro ty 

obce a kraje, které si to přejí a chtějí si pořizovat ÚPD na vlastní náklady a vlastní 

odpovědnost samy, aby nebyly odkázány na úkony pořizovatele, na kterého nemají vliv, neboť 

pořizuje ÚPD sice pro danou samosprávu, ale činí tak v přenesené působnosti státní správy. 

Možnost pro samosprávy pořizovat si svou ÚPD v samostatné působnosti nepřinesl ani nový 

stavební zákon, byť byla tato možnost diskutována a rovněž navrhována v rámci 

pozměňovacích návrhů. 

Z těchto důvodů byly do nového stavebního zákona oproti současnému zákonu doplněny 

jako jediný benefit pro samosprávy vůči pořizovateli alespoň zákonné lhůty pro jednotlivé 

úkony pořizovatele, aby nebyl při pořizování ÚPD nečinný. Tyto lhůty nyní MMR ze 

zákona z nejasných důvodů vypouští. 

 
(28) Připomínka č. 28 – zásadní připomínka 

§ 158 odst. 1 

Podrobnost  dokumentace  

Hl. m. Praha zásadně nesouhlasí se snahou opět zesložiťovat požadavky na podrobnost 

dokumentace a okruh otázek řešených stavebním úřadem. Nebylo dáno žádné odborné ani 

politické zadání na změně popsaného principu. 

Odůvodnění: 

Vypuštěním věty, že „Dokumentace pro povolení záměru stanovená prováděcím právním 

předpisem musí obsahovat urbanistické a základní architektonické a technické řešení záměru 

umožňující posouzení jeho mechanické odolnosti a stability, požární bezpečnosti a vlivů na 

území a životní prostředí.“ se záměrně, byť nenápadně likviduje jeden ze základních přínosů 

celé reformy stavebního práva, a to myšlenka, že stát má povolovat a „mluvit“ lidem pouze 

do toho, co se z jejich záměrů dotýká veřejných zájmů či zájmů jiných osob navenek, ale 

nikoli do toho, jaké je vnitřní uspořádání či vybavení jejich stavebních záměrů. 

Tato myšlenka byla sdílena jako nesporné zadání reformy od samého počátku prací a znamenala, 

že povolení podle nového stavebního zákona by mělo z hlediska podrobnosti dokumentace a 

okruhu řešených otázek odpovídat spíše současnému obecnějšímu územnímu rozhodnutí o 
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umístění stavby, než konkrétnějšímu a technicistnějšímu stavebnímu povolení. Tento posun byl 

široce vítán občany i zástupci odborné a dotčené veřejnosti. 

 
(29) Připomínka č. 29 – zásadní připomínka 

§ 178 odst. 4 písm. b) 

Vyloučení  požadavku  na dodržování  lhůt  u JES  

Hl. m. Praha zásadně nesouhlasí s nově navrhovaným ustanovením, kdy podle § 178 odst. 4 se 

fikce souhlasného závazného stanoviska nepoužije v případě nečinnosti orgánů ochrany přírody 

pro vydání jednotného závazného stanoviska podle zákona o jednotném povolování v oblasti 

ochrany životního prostředí. S tím hl. m. Praha nesouhlasí, neboť v takovém případě by nebyla 

zajištěna dostatečná ochrana proti nečinnosti orgánu ochrany přírody. 

Odůvodnění: 

Podle § 178 odst. 3 platí, že „Nevydá-li dotčený orgán vyjádření, koordinované vyjádření 

nebo závazné stanovisko ve lhůtě pro jeho vydání, považuje se za souhlasné a bez podmínek.“. 

Jde o klíčové ustanovení k zajištění dodržování lhůt ze strany dotčených orgánů, které bylo 

převzato do nového stavebního zákona již ze současné právní úpravy, ve znění zákona č. 

403/2020 Sb. 

 
(30) Připomínka č. 30 – zásadní připomínka 

§ 187 odst. 2 

Nemožnost  zpětvzet í  souhlasu vlastníka  pozemku nebo stavby  

Hl. m. Praha zásadně nesouhlasí s nově navrhovaným ustanovením a požaduje jej upravit. Podle § 

187 odst. 2 není-li stavebník vlastníkem pozemku, na němž má být záměr uskutečněn, a není-li ani 

oprávněn k realizaci záměru z práva stavby nebo ze služebnosti, dokládá stavebník souhlas vlastníka 

pozemku, který je zapsán v katastru nemovitostí ke dni podání žádosti. Návrh novely doplňuje, že 

souhlas vlastníka pozemku nebo stavby lze vzít zpět nejpozději do okamžiku podání žádosti o 

povolení záměru. Dle judikatury má však takový souhlas povahu soukromoprávního jednání. 

Odůvodnění: 

V případech, kdy je udělen prostý souhlas vlastníka stavby nebo pozemku jako jednostranné 

právní jednání, což je i souhlas vyznačený na situačním výkresu dokumentace podle odstavce 

3, jde o výprosu a lze jej tedy kdykoliv vzít zpět (rozsudek Nejvyššího soudu sp. zn. 22 Cdo 

89/2019, ze dne 27. 2. 2019 nebo sp. zn. 22 Cdo 2261/2001 ze dne 19. 5. 2003). 

Lze očekávat, že tento přístup bude v judikatuře zachován navzdory navrhovanému zákazu 

zpětvzetí souhlasu vlastníka. 

 
(31) Připomínka č. 31 – zásadní připomínka 

§ 194 a § 162 odst. 2 písm. c) 

Omezení  předvídate lnost i  rozhodování  stavebního ú  řadu a zatížení  

projektantů novými povinnostmi  

Hl. m. Praha zásadně nesouhlasí s nově navrhovaným ustanovením a požaduje jej upravit. 

Návrh nahrazuje vyjádření stavebníka vyjádřením projektanta. Navrhované znění je 

formulováno tak, že z něj vyplývá, že si stavební úřad musí vždy (ačkoli dle důvodové zprávy to 

má být jen možnost stavebního úřadu), když je podána námitka nebo připomínka, která se týká 
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technických požadavků na stavby, vyžádat vyjádření projektanta k obsahu námitky nebo 

připomínky. Jde o zbytečnou administrativní zátěž jak stavebního úřadu, tak projektanta. 

Odůvodnění: 

Podle § 194 měl stavebník právo na to, aby ho stavební úřad vyrozuměl a poučil o možnostech 

řešení, pokud by jinak musel jeho žádost zamítnout. Návrh toto ustanovení ruší s odůvodněním, 

že je nadbytečné, jelikož § 36 odst. 3 správního řádu tuto úpravu již v obecné rovině obsahuje. 

Uvedené ustanovení § 194 však nesměřovalo jen na povinnost správního orgánu umožnit 

účastníkovi řízení vyjádřit se k podkladům rozhodnutí (§ 36 odst. 3 správního řádu). Jednalo 

se o tzv. procesní poučovací povinnost úřadu, která se využívá i u soudů v zájmu 

předvídatelnosti rozhodování a pomoci účastníkům. 

Smyslem mělo být dát prostor stavebníkovi pro seznámení se s názorem stavebního 

úřadu a případně na jeho názory reagovat. Ustanovení bylo speciální k § 51 odst. 3 

správního řádu, neboť aplikací tohoto ustanovení by stavební úřad musel automaticky žádost 

zamítnout vždy, dojde-li k závěru, že žádosti nelze vyhovět. 

 
(32) Připomínka č. 32 – zásadní připomínka 

§ 194 odst. 2 

Vyjádření  projektanta  

Hl. m. Praha nesouhlasí s navrženou textací a požaduje větu druhou vypustit, nebo alternativně 

nahradit větou: „Vyjádření projektanta je odborným podkladem pro posouzení námitky nebo 

připomínky.“ Věta druhá je totiž zavádějící v tom smyslu, že výslovně upravuje situaci, kdy se 

projektant nevyjádří, resp. vytváří tak nesprávnou domněnku, že v případě, že se projektant 

vyjádří, nemusí tuto námitku/připomínku stavební úřad vypořádat zákonným způsobem. 

Odůvodnění: 

Jak vyplývá z Důvodové zprávy, vyjádření projektanta má sloužit jako odborný podklad pro 

posouzení námitky či připomínky, není závazným podkladem pro rozhodování stavebního řádu. 

At již se projektant vyjádří či nevyjádří, povinnost posoudit námitku nebo připomínku a 

vyhodnotit ji podle požadavků na výstavbu, má vždy stavební úřad. 

 
(33) Připomínka č. 33 – zásadní připomínka 

§ 198 odst. 5 

Ústní  jednání   

Hl. m. Praha nesouhlasí s tím, že okruh účastníků řízení o prodloužení platnosti stavebního 

povolení není navržen stejný jako byl okruh účastníků řízení při vydání stavebního povolení. Hl. 

m. Praha požaduje doplněnou větu vypustit. 

Odůvodnění: 

Tím, že nebudou účastníci vyrozuměni o zahájení řízení, nemohou uplatnit případné námitky a 

vlastní posouzení námitek se přesune až do případného odvolacího řízení. 
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(34) Připomínka č. 34 – zásadní připomínka 

§ 200 odst. 2 

Možnost  zrušit  nebo změnit  povolení  v  řízení  o  povolení  veřejně  prospěšné 

stavby poté, co bylo se stavbou započato  

Hl. m. Praha nesouhlasí s navrženou úpravou a požaduje ponechat původní textaci. Zákaz 

zrušení nebo změny povolení má směřovat k ochraně práv nabytých v dobré víře (a již zčásti či 

úplně realizovaných), kdy již stavba na základě povolení byla zcela nebo částečně provedena. V 

takovém případě by nemělo být umožněno rušit nebo měnit povolení ani v zájmu povolování 

veřejně prospěšné stavby. 

Odůvodnění: 

Původní ustanovení § 200 odst. 2 stanovovalo, že povolení lze změnit nebo zrušit na žádost 

stavebníka nebo z moci úřední v řízení o povolení veřejně prospěšné stavby nebo veřejně 

prospěšného opatření, přičemž povolení nelze změnit nebo zrušit, pokud bylo se stavbou 

započato. 

Dle důvodové zprávy k návrhu striktní zákaz změny nebo zrušení povolení v případě již 

započaté veřejně prospěšné stavby je neadekvátním zásahem do práv stavebníka. 

Zde jde pravděpodobně o nepochopení dané úpravy, jelikož se nejedná o případ započaté 

veřejně prospěšné stavby, ale právě jiné stavby, než je veřejně prospěšná stavba, která je 

předmětem povolovacího řízení (např. rozsudek Nejvyššího správního soudu ze dne 9. 12. 

2010, sp. zn. 5 Ao 6/2010). 

 
(35) Připomínka č. 35 – zásadní připomínka 

§ 218 a § 220 

Nesprávné rozl išování  mezi rozhodnutím a opatřením obecné povahy při  

stanovení  ochranného pásma  

Návrh novely počítá s tím, že ochranné pásmo u povolované stavby nebo zařízení se stanovuje 

rozhodnutím současně s povolením stavby nebo zařízení a u dokončené stavby nebo zařízení se 

stanovuje formou opatření obecné povahy. Takové rozlišování je však v rozporu s povahou jak 

rozhodnutí, tak i opatření obecné povahy. Hl. m. Praha požaduje upravit v tomto smyslu návrh 

novely. 

Odůvodnění: 

Pojmovými znaky opatření obecné povahy jsou jednak konkrétnost předmětu a jednak 

obecnost adresátů. Naopak u rozhodnutí je konkrétní jak předmět, tak i okruh adresátů. 

Kritériem, zda má být ochranné pásmo stanoveno rozhodnutím či opatřením obecné povahy 

není, zda se jedná o stavbu dokončenou či nedokončenou, ale jaký je okruh adresátů. 

Původní znění rozlišovalo mezi ochranným pásmem chránícím stavbu (zařízení) a ochranným 

pásmem chránícím okolí stavby (zařízení) před jejími negativními účinky. 

Jak je uvedeno v důvodové zprávě k původnímu znění § 218, v prvém případě je ochranné 

pásmo v zájmu vlastníka stavby, popř. stavebníka, a proto se ochranné pásmo stanoví na 

základě návrhu stavebníka nebo vlastníka stavby. Ve druhém případě o stanovení ochranného 

pásma rozhoduje stavební úřad z moci úřední. V obou případech lze stanovit ochranné pásmo 

jak k existující stavbě, tak nově povolované stavbě. 
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Pokud u dokončené stavby podá stavebník nebo vlastník stavby návrh na stanovení 

ochranného pásma z důvodu ochrany stavby (ne okolí před stavbou), je zde konkrétně 

vymezený adresát a ochranné pásmo nelze stanovit opatřením obecné povahy, jak 

navrhuje návrh novely. 

 

(36) Připomínka č. 36 – zásadní připomínka 

§ 236 odst. 3 

Návrat  dokládání  dohody se zhotovitelem při  předčasném  užívání  

Hl. m. Praha nesouhlasí s navrženou úpravou a požaduje jí přepracovat. Pokud stavebník 

souhlas zhotovitele stavebnímu úřadu předloží, lze jej využít jako podklad pro rozhodnutí 

stavebního úřadu o zajištěné bezpečnosti, nemá se však jednat o povinnou přílohu. Je to 

zbytečné omezení pro stavebníka, který může být schopen prokázat předčasnou uživatelnost i 

bez tohoto dokumentu. 

Odůvodnění: 

Dle navrženého znění u stavby prováděné dodavatelsky stavebník k žádosti o povolení 

předčasného užívání stavby připojí dohodu se zhotovitelem stavby, obsahující jeho souhlas, 

popřípadě sjednané podmínky předčasného užívání stavby, a to z důvodu, že musí být rovněž 

zkoumáno mj. i to, zda je zajištěno respektování smluvních závazků stavebního podnikatele, 

který stavbu provádí. 

Způsob prokázání předčasné uživatelnosti stavby by měl být ponechán na stavebníkovi. 

Stavební úřad nemá kompetence zkoumat smluvní závazky. 

 
(37) Připomínka č. 37 – zásadní připomínka 

§ 259 odst. 1 

Odstranění  stavby v opakovaném řízení  bez ohledu na dobrou víru  a  

možnou újmu  

Hl. m. Praha nesouhlasí s navrženou úpravou a požaduje návrh novely v tomto smyslu 

přepracovat. Při odstranění stavby v opakovaném řízení jsou obě podmínky, tj. jak dobrá víra 

povinného, tak zohlednění možné újmy, zcela na místě. 

Odůvodnění: 

Ustanovení § 259 odst. 1 umožňovalo v opakovaném řízení po zrušení povolení povolit a 

neodstraňovat předmětnou stavbu i v případě nesplnění podmínek § 193, pokud povinný jednal v 

dobré víře a pokud by nařízením odstranění stavby vznikla třetím osobám nebo veřejnému 

zájmu újma, která by byla ve zjevném nepoměru k újmě vzniklé nenařízením odstranění stavby. 

Uvedené ustanovení tak při již existující stavbě zjemňovalo tvrdost zákona a zohledňovalo 

ochranu práv nabytých v dobré víře. Obě podmínky, tj. jak dobrá víra povinného, tak 

zohlednění možné újmy, jsou zcela na místě. Zároveň jelikož zneužití práva nepožívá ochrany, 

musí být tyto podmínky naplněny kumulativně, jak bylo uvedeno v původním znění § 259 

odst. 1. 
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(38) Připomínka č. 38 – zásadní připomínka 

§ 305 

Oslabení  postavení  stavebníka v  ř í z e n í  o  žalobě proti  rozhodnutí  

stavebního  úřadu  

MMR bez jakéhokoli odborného a politického zadání navrhuje zhoršení postavení stavebníka 

v řízení u soudu. Hl. m. Praha zásadně nesouhlasí s navrženou úpravou a požaduje ponechat 

původní znění. 

Odůvodnění: 

Stavebník, jehož stavební povolení je napadeno žalobou ze strany odpůrce záměru, by již 

nebyl účastníkem řízení se stejnými procesními právy jako žalobce, ale jen tzv. „osobou 

zúčastněnou na řízení“, která má méně procesních práv (nedoručují se jí ani všechny 

písemnosti, nemá právo navrhovat důkazy, nemá právo závěrečné řeči, nemá právo na náhradu 

nákladů řízení apod.). 

 
(39) Připomínka č. 39 – zásadní připomínka 

§ 308 

Zpomalení  rozhodování  o  žalobách  s  přiznaným  odkladným  účinkem  

Hl. m. Praha nesouhlasí s tím, že MMR bez jakéhokoli politického a odborného zadání navrhuje 

zpomalení rozhodování o žalobách, kterým byl přiznán odkladný účinek. Hl. m. Praha 

nesouhlasí s tím, že by již neměly být projednávány mezi přednostními věcmi s nejvyšším 

urychlením, a požaduje úpravu textace na původní znění. 

Odůvodnění: 

Pokud je žalobě přiznán odkladný účinek, znamená to, že se tím odkládají všechny účinky již 

vydaného a pravomocného stavebního povolení a stavebník nemůže dělat nic jiného než čekat 

na rozhodnutí soudu, jehož vydání může trvat roky. 

 
(40) Připomínka č. 40 – zásadní připomínka 

§ 309 

Vrácení  formalismu a procesního  „ ping- pongu“   

Hl. m. Praha zásadně nesouhlasí s tím, že MMR bez jakéhokoli politického a odborného zadání 

ruší možnost soudu věc definitivně skončit a nahradit rozsudkem vadné pasáže rozhodnutí 

stavebního úřadu. Hl. m. Praha požaduje úpravu textace na původní znění. 

Odůvodnění: 

Soud by totiž musel při zjištění vad napadeného rozhodnutí toto vždy jen zrušit a věc vrátit 

stavebnímu úřadu k dalšímu řízení a k vydání nového rozhodnutí (tzv. procesní ping-pong 

mezi soudy a úřady). 
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(41) Připomínka č. 41 

§ 312 odst. 6 

Hl. m. Praha navrhuje na konci textu bodu návrhu novely, tj. bodu 272, doplnit slova „a slova 

„nebo Stavebního úřadu pro hlavní město Prahu“ se zrušují.“. 

Odůvodnění: 

Stavební úřad pro hlavní město Prahu, stejně jako ostatní krajské stavební úřady, byl novelou 

stavebního zákona v souvislosti se změnou struktury stavební správy zrušen (viz bod 15 – 

komplexní nahrazení § 18 stavebního zákona – krajské úřady ustanovením týkajícím se 

součinnosti orgánů veřejné správy). Předmětná slova, podle našeho názoru, nebyla ze zákona 

vypuštěna pouze nedopatřením. 

 

(42) Připomínka č. 42 

§ 13 písm. i 

Trvalé  bydlení  

Hl. m. Praha doporučuje v textu ustanovení slovo bydlení „bydlení“ nahradit slovy „trvalé 

bydlení“. 

Odůvodnění: 

Uvedená definice byla podle Důvodové zprávy doplněna ve vazbě na aktuální aplikační 

problémy související s problematikou sdíleného ubytování. Doporučujeme proto tuto definici 

dále upřesnit o skutečnost, že se jedná o trvalé bydlení, tj. zajištění bytových potřeb. 

 
(43) Připomínka č. 43 

§ 18 odst. 3 

Součinnost  orgánů  veřejné  správy  

Hl. m. Praha doporučuje navrhovaný odstavec 3 vypustit. Ten zavádí povinnost společného 

řízení, pokud je stavební úřad (míněno zřejmě obecní či krajský úřad jako celek) zároveň 

příslušným k vydání povolení vyžadovanému pro záměr jiným právním předpisem. 

Odůvodnění: 

Domníváme se, že dané ustanovení by v praxi způsobovalo spíše obtíže. Stavební úřad si 

nemusí být ani vědom kompetence jiného odboru téhož obecního či krajského úřadu ve vztahu 

k projednávanému záměru. Často se navíc bude jednat o natolik odlišná řízení s různým 

okruhem účastníků, že jejich nucené spojení do společného řízení znepřehlední i vlastní 

procesní stránku vydávání povolení záměru. Krajský úřad může být kromě vydání povolení 

záměru v I. instanci (vyjmenované stavby) zároveň příslušným i k vydání povolení dle zákona 

č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů, pokud záměr 

zasahuje do zvláště chráněného území nebo jeho ochranného pásma. Například spojení těchto 

dvou řízení do jednoho celku nám přijde těžko představitelné. I při odstranění původně 

zařazeného odstavce 3 zůstává možnost spojení vícero skutečně souvisejících správních řízení 

do společného řízení v obecné rovině zachována za podmínek § 140 správního řádu. 
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(44) Připomínka č. 44 

§ 52, odst. 1 písm. d 

Nejednoznačné  požadavky  k oprávnění  k výkonu  územně  plánovací  

činnosti   

Hl. m. Praha navrhuje nové (doplněné) znění v souladu s § 50, odst. 1, písm. e: „d) výčet 

žadatelem pořizované územně plánovací dokumentace, případně územní studie, na níž se osobně 

podílel, s uvedením rozsahu jeho podílu“. 

Odůvodnění: 

Mezi § 50 odst. 1 písm. e a § 52 odst. 1 písm. d existují nesrovnanosti ve výčtu požadavků na 

doložení splnění územně plánovací činnosti. 

 

(45) Připomínka č. 45 

§ 68 odst. 4 

Projednání  územní  studie  v zastupitelstvu  

Hl. m. Praha požaduje vyjasnění, kdo územní studii projednává či předkládá k projednání. Hl. 

m. Praha doporučuje nahradit znění předmětného odstavce zněním: „Jedná-li se o územní studii, 

jejíž pořízení je uloženo územním plánem jako podmínka pro rozhodování v území, předloží 

pořizovatel k projednání její návrh v zastupitelstvu obce, které územní plán schválilo. Neprojedná-li 

zastupitelstvo obce návrh územní studie ve lhůtě 60 dnů ode dne jeho předložení zastupitelstvu obce 

pořizovatelem, platí, že s návrhem souhlasí.“ 

Odůvodnění: 

Předmětné ustanovení nebylo zcela srozumitelné. 

 
(46) Připomínka č. 46 

§ 239 odst. 4 

Vlastník  pozemku,  pokud není  vlastníkem  stavby 

Hl. m. Praha požaduje v textu za slova „účastníky řízení jsou vlastník stavby“ doplnit slova „vlastník 

pozemku, pokud není současně vlastníkem stavby a jeho vlastnické právo může být povolení změny 

přímo dotčeno,“. 

Odůvodnění: 

Návrhem došlo ke sjednocení terminologie ve vazbě na přesné definování dotčenosti práv 

účastníků řízení, současně však úpravou textu došlo k tomu, že z okruhu účastníků řízení 

vypadnul vlastník pozemku, pokud není současně vlastníkem stavby. 

 
(47) Připomínka č. 47 

§ 304 odst. 3 

Příslušnost  k řízení  o  přestupku  

Zařazení této speciální úpravy do stavebního zákona je podle názoru hl. m. Prahy zbytné 

a nesystémové. Hl. m. Praha požaduje nově vložený odstavec 3 vypustit. 
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Odůvodnění: 

Nově vkládaný odstavec 3 je duplicitní k obecné právní úpravě obsažené v § 63 odst. 1 zákona 

č. 250/2016 Sb., o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich. Podle tohoto obecného 

ustanovení platí, že je-li podezřelým z přestupku územně samosprávný celek či člen 

zastupitelstva územně samosprávného celku, jehož úřad je příslušný k projednání přestupku, 

musí být věc povinně delegována na jiný věcně příslušný správní orgán. 

 
(48) Připomínka č. 48 

§ 313 odst. 5 

Kvalif ikační  požadavky  pro výkon  obecného  stavebního  úřadu  

Hl. m. Praha nesouhlasí s navrženou textací a doporučuje nově vložený odstavec 5 vypustit. 

Odůvodnění: 

Domníváme se, že nově zařazované ustanovení nereflektuje skutečnost, že na stávající 

zaměstnance speciálních stavebních úřadů se nevztahovaly kvalifikační požadavky uvedené 

v § 13a zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), 

ve znění zákona č. 350/2012 Sb. (rušenému novým stavebním zákonem ke dni 1. července 

2023). 

V okamžiku nabytí účinnosti nového stavebního zákona tak může nastat situace, kdy 

zaměstnanci dosavadních speciálních stavebních úřadů nebudou splňovat požadavky na 

kvalifikaci a budou nuceni odcházet, ačkoliv se může jednat o odborníky prověřené léty 

praxe. 

 
(49) Připomínka č. 49 

Neobsazeno. 

 
(50) Připomínka č. 50 – zásadní připomínka 

§ 172 odst. 4 

Vložení  dokumentace  do evidence  elektronických  komunikací  

Ačkoliv dané ustanovení není přímo dotčeno návrhem novely, považuje hl. m. Praha i nadále 

za nelogickou a nesystémovou poslední větu odstavce 4 ve znění: „Dokumentaci pro povolení 

záměru, která nemusí být zpracovaná projektantem, vloží do evidence elektronických dokumentací 

stavební úřad, neučiní-li tak spolu s podáním žádosti stavebník.“. I v uvedeném případě 

jednoznačně hl. m. Praha preferuje povinné předání dokumentace v elektronické podobě do 

evidence elektronických dokumentací ze strany stavebníka. 

Odůvodnění: 

Pokud by takovou dokumentaci předkládal stavebník stavebnímu úřadu v listinné podobě, 

bylo by její převedení do elektronické podoby stavebním úřadem zbytečnou administrativní a 

časovou zátěží. Protože i daná dokumentace musí být nakonec do evidence elektronických 

dokumentací vložena, požadujeme, aby náklady na převedení dokumentace do elektronické 

podoby (pokud snad nebyla od počátku digitálně zpracována) nesl ten, v jehož zájmu je záměr 

povolován. 
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(51) Připomínka č. 51 – zásadní připomínka 

Část třicátá první – Změna zákona o prevenci závažných havárií § 49 odst. 1 

Hl. m. Praha požaduje nahradit odst. 1 zněním: „(1) Krajské úřady zasílají ministerstvu návrhy a 

jiné dokumenty předkládané jim provozovatelem podle tohoto zákona, včetně svých rozhodnutí 

týkajících se těchto návrhů a jiných dokumentů, a informace zpracovávané pro objekty zařazené do 

skupiny A nebo do skupiny B podle § 35 odst. 1.“. 

Odůvodnění: 

Požadujeme ponechat ustanovení ve znění aktuálně účinného zákona č. 224/2015 Sb., o 

prevenci závažných havárií způsobených vybranými nebezpečnými chemickými látkami nebo 

chemickými směsmi a o změně zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění 

pozdějších předpisů, (zákon o prevenci závažných havárií), ve znění pozdějších předpisů, neboť 

považujeme za naprosto nesmyslné, aby agendu podle zákona o prevenci závažných havárií 

vykonávaly stavební úřady. Agenda na úseku prevence závažných havárií je agendou velmi 

odbornou a specializovanou. K jejímu výkonu je nezbytná zvláštní odborná způsobilost pro 

výkon správních činností při prevenci závažných havárií způsobených vybranými 

nebezpečnými chemickými látkami nebo chemickými směsmi podle zákona č. 312/2002 Sb., o 

úřednících územních samosprávných celků a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších 

předpisů, která je ale pouze nejzákladnějším a teoretickým předpokladem. Agenda předpokládá 

rovněž vzdělání úředníka v chemickém oboru, mj. znalost chemických a fyzikálních vlastností 

látek (zdrojů rizik) či znalost klasifikace látek podle nařízení Evropského parlamentu a Rady 

(ES) č. 1272/2008 ze dne 16.prosince 2008 o klasifikaci, označování a balení látek a směsí, o 

změně a zrušení směrnic 67/548/EHS a 1999/45/ES a o změně nařízení (ES) č. 1907/2006. 

Úředník stavebního úřadu se specializovaným stavebním vzděláním nesplňuje kvalifikační 

požadavky pro výkon agendy na úseku prevence závažných havárií. 

Provozovatel předkládá návrhy na zařazení i návrhy bezpečnostní dokumentace a jejich 

aktualizace krajskému úřadu, a to jak podle aktuálně účinného zákona o prevenci závažných 

havárií, tak podle zákona o prevenci závažných havárií účinného ode dne 1. července 2023, 

nikoliv úřadu stavebnímu. O jemu předložených návrzích rozhoduje krajský úřad, který z logiky 

věci zasílá svá rozhodnutí Ministerstvu životního prostředí. Krajský úřad vydává a zasílá 

Ministerstvu životního prostředí v souladu se zákonem i jiná rozhodnutí, např. rozhodnutí o 

schválení návrhu konečné zprávy o vzniku a dopadech závažné havárie (podle § 37 odst. 1 

zákona o prevenci závažných havárií), rozhodnutí o uložení nápravného opatření vydané na 

základě zprávy o kontrole (podle § 42 odst. 1 zákona o prevenci závažných havárií). Stejně tak 

informace pro objekty zařazené do skupiny A nebo do skupiny B v souladu s § 35 odst. 1 

zákona o prevenci závažných havárií zpracovává úřad krajský, nikoliv stavební. Proto návrhy a 

jiné dokumenty a rozhodnutí týkající se těchto návrhů a jiných dokumentů i informace pro 

zařazené objekty musí Ministerstvu životního prostředí jako jejich původce zasílat úřad krajský, 

nikoliv stavební. Pravděpodobně se jedná jen o omyl z přehlédnutí. Pokud je předmětným 

rozhodnutím stavebního úřadu myšleno rozhodnutí o povolení záměru, pak musí být řešeno 

samostatným ustanovením. 

 
(52) Připomínka č. 52 – zásadní připomínka 

Část třicátá první – Změna zákona o prevenci závažných havárií § 49 odst. 2 

Hl. m. Praha požaduje odst. 2 nahradit zněním: „(2) Krajský úřad je dotčeným orgánem na úseku 

prevence závažných havárií při projednávání územně plánovací dokumentace, v řízení o povolení 

záměru a v řízení o odstranění stavby podle stavebního zákona, pokud je jeho předmětem objekt 
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zařazovaný do skupiny A nebo do skupiny B nebo část objektu zařazeného do skupiny A nebo do 

skupiny B.“ 

Odůvodnění: 

Požadujeme ponechat ustanovení ve znění aktuálně účinného zákona o prevenci závažných 

havárií s rozšířením působnosti i na stávající zařazené objekty a s použitím terminologie 

nového stavebního zákona. Předmětem stavebního řízení nemusí být jen nově zařazovaný 

objekt, ale i stavební záměr v rámci stávajícího zařazeného objektu (např. výstavba nové 

plnírny plynů). Úředník stavebního úřadu nesplňuje kvalifikační požadavky pro výkon 

činnosti na úseku prevence závažných havárií (viz odůvodnění k § 49 odst. 1 návrhu), nemá 

potřebnou kvalifikaci k posouzení rizik závažné havárie ani ke stanovení podmínek pro 

umístění a provedení nového objektu, tj. objektu, ve kterém jsou umístěny nebezpečné látky, 

nebo jeho uvedení do zkušebního provozu nebo užívání. 

Podle § 49 odst. 2 věty druhé návrhu by měl vydávat rozhodnutí a stanovovat uvedené 

podmínky „krajský stavební úřad a speciální stavební úřad“. „Krajský stavební úřad“ ale 

předkládaný návrh ruší. Ani krajský úřad vykonávající působnost stavebního úřadu není 

v tomto případě příslušným stavebním úřadem. Krajský úřad vykonávající působnost 

stavebního úřadu vykonává tuto působnost pouze ve věcech stanovených v § 34 odst. 2 

písm. 

a) nového stavebního zákona (viz Část první čl. I bod 50 návrhu novely), mezi které nepatří 

objekty zařazované či zařazené do skupiny A nebo do skupiny B ve smyslu zákona o prevenci 

závažných havárií, tj. objekty s umístěnými nebezpečnými látkami. Dále je zde uveden 

„speciální stavební úřad“, tento pojem ale nový stavební zákon nezná. Působnosti speciálních 

stavebních úřadů byly svěřeny Specializovanému a odvolacímu stavebnímu úřadu, a to pouze ve 

věcech vyhrazených staveb uvedených v příloze č. 3 nového stavebního zákona (viz Část první 

čl. I body 305 a 306 návrhu novely). Mezi tyto vyhrazené stavby opět nepatří objekty 

zařazované či zařazené do skupiny A nebo do skupiny B ve smyslu zákona o prevenci 

závažných havárií, tj. objekty s umístěnými nebezpečnými látkami. Příslušným stavebním 

úřadem je proto podle našeho názoru obecní stavební úřad tak, jak je tomu i v současné době. 

 
(53) Připomínka č. 53 – zásadní připomínka 

Část třicátá první – Změna zákona o prevenci závažných havárií § 49 odst. 3 

Hl. m. Praha požaduje odst. 3 nahradit zněním: „(3) Krajský úřad vydá na základě posouzení rizik 

závažné havárie a jeho posudku závazné stanovisko, které je podkladem pro vydání rozhodnutí v 

řízení o povolení záměru a v řízení o odstranění stavby podle stavebního zákona, pokud je jeho 

předmětem objekt zařazovaný do skupiny A nebo do skupiny B nebo část objektu zařazeného do 

skupiny A nebo do skupiny B, v němž stanoví podmínky z hlediska prevence závažných havárií pro 

umístění a provedení nového objektu nebo jeho uvedení do zkušebního provozu nebo užívání v 

případě, že se zkušební provoz neprovádí.“ 

Odůvodnění: 

Požadujeme ponechat ustanovení ve znění aktuálně účinného zákona o prevenci závažných 

havárií s použitím terminologie nového stavebního zákona (viz Část první návrhu) s tím, že 

slova „podmínky pro umístění nového objektu“ se nahradí slovy „podmínky pro umístění a 

provedení nového objektu“. Vydané závazné stanovisko by mělo sloužit jako podklad pro 

rozhodnutí obecního stavebního úřadu, jehož pracovníci nesplňují kvalifikační požadavky na 

výkon činnosti na úseku prevence závažných havárií. 
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(54) Připomínka č. 54 

Část třicátá první – Změna zákona o prevenci závažných havárií § 49 odst. 3, resp. 4 

Hl. m. Praha požaduje navrhovaný odstavec 3 přečíslovat na odstavec 4, který zní: „(4) Stavební 

úřad na základě posouzení rizik závažné havárie a jeho posudku posuzuje úsek prevence závažných 

havárií při projednávání územně plánovací dokumentace a při vydání rozhodnutí v řízení podle 

stavebního zákona, pokud realizace nového stavebního záměru situovaného v dosahu havarijních 

projevů, které jsou specifikované v příslušném posouzení rizik závažné havárie objektu zařazeného 

do skupiny A nebo do skupiny B, může způsobit nebo zvýšit riziko závažné havárie nebo zhoršit její 

následky. V tomto rozhodnutí obecní stavební úřad stanoví z hlediska prevence závažných havárií 

podmínky pro umístění a provedení příslušného stavebního záměru, jakož i pro jeho uvedení do 

zkušebního provozu nebo užívání v případě, že se zkušební provoz neprovádí.“. Dosavadní odstavce 

4 až 6 se označují jako odstavce 5 až 7. 

Odůvodnění: 

Jedná se o původně navrhovaný § 49 odst. 3, v němž navrhujeme nahradit slova „krajský 

stavební úřad a speciální stavební úřad“ slovy „obecní stavební úřad“. 

Podle § 49 odst. 3 věty druhé návrhu by měl vydávat rozhodnutí a stanovovat uvedené 

podmínky „krajský stavební úřad a speciální stavební úřad“. „Krajský stavební úřad“ ale návrh 

ruší. Ani krajský úřad vykonávající působnost stavebního úřadu není v tomto případě 

příslušným stavebním úřadem. Krajský úřad vykonávající působnost stavebního úřadu 

vykonává tuto působnost pouze ve věcech stanovených v § 34 odst. 2 písm. a) nového 

stavebního zákona (viz Část první čl. I bod 50 návrhu novely), nikoliv ve věcech běžných 

stavebních záměrů. Dále je zde uveden „speciální stavební úřad“, tento pojem ale nový 

stavební zákon nezná. Působnosti speciálních stavebních úřadů byly svěřeny 

Specializovanému a odvolacímu stavebnímu úřadu, a to pouze ve věcech vyhrazených staveb 

uvedených v příloze č. 3 nového stavebního zákona (viz Část první čl. I body 305 a 306 

návrhu novely). Ustanovení pojednává o umístění běžných stavebních záměrů, např. 

rodinných a bytových domů, byť umístěných v dosahu havarijních projevů příslušného 

objektu. K vydání rozhodnutí by tak měl být příslušný obecní stavební úřad. 

Domníváme se, že i v tomto případě by posouzení z důvodu kvalifikačních požadavků měl 

provádět krajský úřad, který by následně vydal závazné stanovisko jako podklad pro 

rozhodnutí stavebního úřadu. Stavební úřad by ovšem musel být schopen posoudit, že daný 

stavební záměr je situovaný v dosahu havarijních projevů příslušného objektu a že může 

způsobit nebo zvýšit riziko závažné havárie nebo zhoršit její následky a stanovisko si po 

krajském úřadu vyžádat. Nabízí se tedy opět otázka, zda je stavební úřad v této věci 

kompetentní. Pokud by tato působnost zůstala krajskému úřadu, bylo by ale třeba dopracovat 

předkládaný návrh o příslušná související ustanovení, která by řešila, jak se krajský úřad o 

předmětném stavebním záměru vůbec dozví. Ponecháváme předkladateli návrhu ke zvážení. 

Ať už uvedená působnost bude v gesci krajského či stavebního úřadu, měla by být stanovena 

minimálně obecná kritéria pro posuzování uvedeného stavebního záměru, nejlépe prováděcím 

předpisem, příp. metodickým pokynem Ministerstva životního prostředí, příp. Ministerstva 

pro místní rozvoj. 
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(55) Připomínka č. 55 

Nad rámec návrhu novely 

Část třicátá první – Změna zákona o prevenci závažných havárií § 49 odst. 5 

1) Návrh znění v případě přijetí změn navrhovaných v § 49 odst. 2 a 3 a akceptování výše 

uvedených připomínek, tj. v případě, že stávající kompetence krajského úřadu podle aktuálně 

účinného zákona o prevenci závažných havárií přejdou na příslušný stavební úřad: „(5) 

Stavební úřad zajišťuje, aby se braly v úvahu cíle prevence závažných havárií a omezení jejich 

následků při: povolování nových objektů, b) provádění změn existujících objektů, c) udržování 

vzájemných odstupů mezi objekty a obytnými oblastmi, budovami a oblastmi navštěvovanými 

veřejností, hlavními dopravními trasami, rekreačními oblastmi a územími chráněnými podle 

jiných právních předpisů, a to při územním plánování a povolování záměrů podle jiného 

právního předpisu, d) povolování nových stavebních záměrů situovaných v dosahu havarijních 

projevů, které jsou specifikované v příslušném posouzení rizik závažné havárie objektu 

zařazeného do skupiny A nebo do skupiny B.“. 2) V případě, že budou akceptovány naše 

připomínky k § 49 odst. 2 a 3 (výše uvedené), doporučujeme ponechat § 49 odst. 2 a 3 v 

navrhovaném znění. 

Odůvodnění: 

Pokud působnosti stanovené krajskému úřadu v § 43 odst. 2 a 3 aktuálně účinného zákona o 

prevenci závažných havárií přejdou na stavební úřady, ztratí krajské úřady jakýkoliv nástroj 

k zajištění, aby se braly v úvahu cíle prevence závažných havárií a omezování jejich následků 

podle písmen a) až c). Proto by působnost podle § 49 odst. 4 zákona o prevenci závažných 

havárií rovněž měla přejít na stavební úřady. Aktuálně jsou jediným nástrojem krajského 

úřadu závazná stanoviska při projednávání územně plánovací dokumentace, která by podle 

návrhu již neměla být vydávána. 

K písmenu d) uvádíme, že posuzování nových stavebních záměrů v dosahu havarijních 

projevů objektů s nebezpečnými látkami je navrhováno § 49 odst. 3 (viz bod 5 návrhu novely) 

obdobně předat do kompetence stavebního úřadu a krajskému úřadu návrh nedává možnost 

toto jakkoliv ovlivnit. 

 
(56) Připomínka č. 56 

Část třicátá první – Změna zákona o prevenci závažných havárií § 49 

Hl. m. Praha požaduje, že ať již bude zákonem přisouzena působnost hájit cíle prevence 

závažných havárií podle § 49 odst. 4 zákona o prevenci závažných havárií účinného od 1. 

července 2023 krajskému nebo stavebnímu úřadu, je třeba stanovit výslovnou pravomoc 

příslušného úřadu prosazovat zájmy chráněné tímto ustanovením, tzn. stanovit minimálně 

obecná kritéria pro stanovení vzájemných odstupů v závislosti na míře rizika, kterou 

představuje umístění stavebního záměru v dosahu havarijních projevů příslušného objektu 

(povolit či nepovolit, za jakých podmínek povolit), a to nejlépe prováděcím předpisem, 

příp. metodickým pokynem Ministerstva životního prostředí, příp. Ministerstva pro místní 

rozvoj. 

 
(57) Připomínka č. 57 

§ 39 písm. e 

Doporučujeme za vkládané slovo „znehodnocených“ vložit čárku. 
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(58) Připomínka č. 58 

§ 59 odst. 1 

Doporučujeme doplnit zrušení poznámky pod čarou č. 11. 

Odůvodnění: 

Navrhovaným bodem, tj. bodem 75 návrhu novely, je rušen odkaz na poznámku pod čarou č. 

11, samotná poznámka pod čarou však zrušena není, ačkoli se na ni v zákoně žádný odkaz již 

nevyskytuje. 

 
(59) Připomínka č. 59 

§ 71a 

Doporučujeme doplnit poznámky pod čarou č. 67 a 68. 

Odůvodnění: 

Nově se vkládá § 71a a s ním i odkazy na nové poznámky pod čarou č. 67 a 68 – samotné 

poznámky však doplněny nejsou. 

 
(60) Připomínka č. 60 

§ 78 odst. 2, § 79 odst. 2 a § 80 odst. 3 

Doporučujeme navrhovaný bod, tj. bod 95 návrhu novely, rozdělit do 2 bodů, které znějí: 

„V § 78 odst. 2 se za slova „obsažené v“ vkládají slova „politice územního rozvoje a“ 

„V § 79 odst. 2 a § 80 odst. 3 větě druhé se za slovo „v“ vkládají slova „politice územního rozvoje 

a“. 

Odůvodnění: 

V § 78 odst. 2 se slovo „v“ vyskytuje dvakrát, striktně vzato tedy není jednoznačně určitelné, 

za které z nich má být vložen nový text. 

 
(61) Připomínka č. 61 

K části třetí – Platné znění dotčených ustanovení zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve 

znění pozdějších předpisů, k jednotlivým bodům novely  

k bodu 2 (§ 14 odst. 2) 

Doporučujeme text „§ 17“, v souladu s čl. 70 odst. 1 Legislativních pravidel vlády, nahradit slovy 

„a 17“. 

 
(62) Připomínka č. 62 

K části třetí – Platné znění dotčených ustanovení zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve 

znění pozdějších předpisů, k jednotlivým bodům novely 

k bodu 3 (§ 17 odst. 1) 

Doporučujeme slova „větě třetí“, v souladu s čl. 73 odst. 2 Legislativních pravidel vlády, 

nahradit slovy „větě poslední“. 
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(63) Připomínka č. 63 

K části třetí – Platné znění dotčených ustanovení zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve 

znění pozdějších předpisů, k jednotlivým bodům novely  

k bodu 6 (§ 27 odst. 1) 

Doporučujeme slova „větě druhé“, v souladu s čl. 73 odst. 2 Legislativních pravidel vlády, 

nahradit slovy „větě poslední“. 

 
(64) Připomínka č. 64 

K části čtvrté – Platné znění dotčených ustanovení zákona č. 44/1988 Sb., o ochraně a využití 

nerostného bohatství (horní zákon), ve znění pozdějších předpisů, k jednotlivým bodům novely  

k bodu 2 (§ 33 odst. 7) 

Doporučujeme za text „§ 33 odst. 7“ vložit slova „větě první“. 

 
(65) Připomínka č. 65 

K části páté – Platné znění dotčených ustanovení zákona č. 61/1988 Sb., o hornické činnosti, 

výbušninách a o státní báňské správě, ve znění pozdějších předpisů, k jednotlivým bodům novely  

k bodu 3 (poznámce pod čarou č. 5) 

Doporučujeme na konci poznámky pod čarou, v souladu s čl. 61 Legislativních pravidel vlády, 

doplnit slova: „stavební zákon.“ 

 
(66) Připomínka č. 66 

K části šesté – Platné znění dotčených ustanovení zákona č. 62/1988 Sb., o geologických pracích, ve 

znění pozdějších předpisů, k jednotlivým bodům novely  

k bodu 2 (§ 25) 

Doporučujeme slova „věta druhá“, v souladu s čl. 73 odst. 2 Legislativních pravidel vlády, 

nahradit slovy „věta poslední“. 

 
(67) Připomínka č. 67 

K části sedmé – Platné znění dotčených ustanovení zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a 

krajiny, ve znění pozdějších předpisů, k jednotlivým bodům novely  

k bodu 3 (§ 45i odst. 1) 

Doporučujeme slova „větě třetí“, v souladu s čl. 73 odst. 2 Legislativních pravidel vlády, 

nahradit slovy „větě poslední“. 

 
(68) Připomínka č. 68 

K části deváté – Platné znění dotčených ustanovení zákona č. 360/1992 Sb., o výkonu povolání 

autorizovaných architektů a o výkonu povolání autorizovaných inženýrů a techniků činných ve 

výstavbě (autorizační zákon), ve znění pozdějších předpisů, k jednotlivým bodům novely  

k bodu 2 (§ 7 odst. 1 písm. b) 

Doporučujeme za text „§ 7 odst. 1 písm. b)“ vložit slova „úvodní části“. 
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(69) Připomínka č. 69 

K části třinácté – Platné znění dotčených ustanovení zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních 

komunikacích, ve znění pozdějších předpisů, k jednotlivým bodům novely 

k bodu 6 (§ 30 odst. 3) 

Doporučujeme na samostatný řádek, v souladu s čl. 57 odst. 5 Legislativních pravidel vlády, 

doplnit větu: „Poznámka pod čarou č. 27 se zrušuje.“. 

 
(70) Připomínka č. 70 

K části čtrnácté – Platné znění dotčených ustanovení zákona č. 22/1997 Sb., o technických 

požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, 

k jednotlivým bodům novely 

k poznámce pod čarou č. 18 

Doporučujeme právní předpisy, v souladu s čl. 47 odst. 4 Legislativních pravidel vlády, 

oddělovat tečkou a každý z nich uvádět na samostatném řádku. 

 
(71) Připomínka č. 71 

K části patnácté – Platné znění dotčeného ustanovení zákona č. 49/1997 Sb., o civilním letectví a o 

změně a doplnění zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění 

pozdějších předpisů, ve znění pozdějších předpisů, k jednotlivým bodům novely 

k § 88 odst. 1 písm. k) 

Doporučujeme slova „ve znění zákona č. 189/1999 Sb., zákona č. 258/2002 Sb., zákona 

č. 225/2006 Sb., zákona č. 186/2006 Sb., zákona č. 274/2008 Sb., zákona č. 301/2009 Sb., zákona 

č. 137/2011 Sb., zákona č. 127/2014 Sb., zákona č. 319/2016 Sb., zákona č. 183/2017 Sb., zákona 

č. 261/2017 Sb. a zákona č. 284/2021 Sb.“, v souladu s čl. 65 odst. 2 Legislativních pravidel vlády, 

nahradit slovy „ve znění zákona č. 225/2006 Sb., zákona č. 301/2009 Sb., zákona č. 137/2011 Sb., 

zákona č. 127/2014 Sb., zákona č. 319/2016 Sb., zákona č. 261/2017 Sb. a zákona č. 284/2021 

Sb.“ 

 
(72) Připomínka č. 72 

K části šestnácté – Platné znění dotčených ustanovení zákona č. 222/1999 Sb., o zajišťování obrany 

České republiky, ve znění pozdějších předpisů, k jednotlivým bodům novely k úvodní části 

Doporučujeme slova „zákona č. 267/2006 Sb.,“, v souladu s čl. 64 odst. 2 Legislativních pravidel 

vlády, vypustit (neboť zákon č. 267/2006 Sb., o změně zákonů souvisejících s přijetím zákona o 

úrazovém pojištění zaměstnanců, ve znění pozdějších předpisů, byl ke dni 1. 10. 2015 zrušen 

zákonem č. 205/2015 Sb., kterým se mění zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění 

pozdějších předpisů, zrušuje zákon č. 266/2006 Sb., o úrazovém pojištění zaměstnanců, a zrušují 

nebo mění některé další zákony). 

 

(73) Připomínka č. 73 

K části šestnácté – Platné znění dotčených ustanovení zákona č. 222/1999 Sb., o zajišťování obrany 

České republiky, ve znění pozdějších předpisů, k jednotlivým bodům novely k bodu 2 (§ 47) 

Doporučujeme slova „věta druhá“, v souladu s čl. 73 odst. 2 Legislativních pravidel vlády, 

nahradit slovy „věta poslední“. 
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(74) Připomínka č. 74 

K části sedmnácté – Platné znění dotčených ustanovení zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění 

pozdějších předpisů, k jednotlivým bodům novely 

k bodu 1 (§ 31 odst. 2 písm. c) 

Doporučujeme za text „§ 31 odst. 2 písm. c)“ vložit slova „úvodní části“. 

 
(75) Připomínka č. 75 

K části osmnácté – Platné znění dotčených ustanovení zákona č. 239/2000 Sb., o integrovaném 

záchranném systému a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, k jednotlivým bodům 

novely 

k bodu 3 (§ 10 odst. 6) 

Doporučujeme za text „§ 10 odst. 6“ vložit slova „větě první“. 
 

 

 

Osoby pověřené vypořádáním připomínek:  

JUDr. Hana Kordová Marvanová, členka Rady hlavního města Prahy pro oblast 

legislativy, veřejné správy a podpory bydlení, telefon: +420 236 00 3117, 

e-mail: hana.marvanova@praha.eu, 

Doc. Ing. arch. Petr Hlaváček, 1. náměstek primátora hlavního města Prahy pro oblast 

územního rozvoje a územního plánu, telefon: +420 236 00 2013, 

e-mail: petr.hlavacek@praha.eu, 

**** *******, Magistrát hlavního města Prahy, telefon: ***********,  

e-mail: **********. 

mailto:hana.marvanova@praha.eu
mailto:petr.hlavacek@praha.eu
mailto:filip.foglar@praha.eu


Důvodová zpráva 

 

Dne 7. 4. 2022 byl hlavnímu městě Praze v rámci meziresortního připomínkového řízení 

předložen návrh zákona, kterým se mění zákon č. 283/2021 Sb., stavební zákon, a některé další 

související zákony. Lhůta pro vložení připomínek do elektronické knihovny Úřadu vlády České 

republiky (e-Klep) je stanovena do dne 9. 5. 2022.  

Odbor legislativní a právní Magistrátu hlavního města Prahy dne 8. 4. 2022, v souladu 

s Pravidly pro provádění připomínkového řízení k návrhům právních předpisů zasílaných 

ministerstvy a jinými ústředními správními úřady hlavnímu městu Praze, schválenými jako 

příloha č. 1 k usnesení Rady hlavního města Prahy č. 3074 ze dne 11. 12. 2018, rozeslal návrh 

zákona všem odborům Magistrátu hlavního města Prahy a všem zvláštním organizačním 

jednotkám hlavního města Prahy k připomínkování a stanovil lhůtu pro jejich vyjádření 

do 27. 4. 2022. 

Na základě dohody se sekretariátem I. náměstka primátora hl. m. Prahy doc. Ing. arch. Petra 

Hlaváčka pro oblast územního rozvoje a územního plánu zajišťoval koordinaci připomínek 

k návrhu zákona sekretariát pana náměstka.  

S ohledem na výše uvedený termín vložení připomínek k návrhu zákona do e-Klepu je proto 

nezbytné projednání těchto připomínek Radou hlavního města Prahy v posledním možném 

termínu, tj. dne 9. 5. 2022.  

 

Přílohy: 1. návrh zákona 

              2. důvodová zpráva 

 


	Usnesení č.1047
	Příloha č.1 k usnesení Rady HMP (veřejná kopie)

	Důvodová zpráva



