
MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ ČR

Rekodifikace veřejného 

stavebního práva



Programové 

prohlášení Vlády 

ČR 

Urychlit a 

zjednodušit 

přípravu realizace 

staveb

Cíl: 1 stavební úřad,  

1 řízení, 1 povolení
3



Rekodifikace = 

komplexní 

právní úprava

S veřejným 

stavebním právem 

souvisí minimálně 

80 dalších 

zákonů, které jsou 

v gesci řady 

různých ústředních 

správních orgánů.



Dosažený milník

▪ Návrh věcného záměru schválen vládou dne 24. června 

2019 (usnesení č. 448/2019)

✓ vláda rozhodla, že vznikne státní stavební správa a 

Nejvyšší stavební úřad bude ústředním orgánem 

státní správy

✓ vláda rozhodla, že stavební úřady MV a MO nebudou 

integrovány do Nejvyššího stavebního úřadu

✓ vláda rozhodla, že územně plánovací dokumentace 

bude vydávána obecně závaznou vyhláškou (dosud 

opatřením obecné povahy)



Další postup

▪ Usnesením vlády bylo ministryni uloženo předložit návrh 

zákona (paragrafové znění) do 31. 1. 2020, z toho plyne:

✓návrh stavebního zákona a novely souvisejících 

právních předpisů budou do meziresortního 

připomínkového řízení odeslány na konci listopadu 

2019

✓ vypořádání připomínek z MPŘ proběhne 

pravděpodobně v lednu 2020

✓platnost nového zákona v roce 2020 s postupným 

nabýváním účinnosti v roce 2021



Problém: Mnoho druhů stavebních úřadů



Problém: Personální obsazení stavebních úřadů

data za rok 2018, zdroj: Analýza stavu na úseku stavebního řádu a územního plánování

17 % tj. 118 z 695 stavebních úřadů

Podíl stavebních úřadů o 1 oprávněné úřední osobě v ČR (2018)

1 2

Počet oprávněných 

úředních osob

a více úřední osoby



Problém: Černé stavby

data za rok 2018, zdroj: Analýza stavu na úseku stavebního řádu a územního plánování

91%

9%

Podíl "černých staveb" v rámci rozhodovací činnosti stavebních úřadů; ČR (2018)

řádně povoleno

dodatečně povoleno či
nařízeno odstranit



Neprovádění výkonů rozhodnutí

476

5

Pravomocná
rozhodnutí o
odstranění stavby

Vykonané exekuční
příkazy

- stavba bez 

stavebního povolení 

nebo v rozporu s ním

1%



Procesní změny

Základní princip úpravy stavebního procesního práva

DNES

Téměř 20 typů stavebních úřadů => vede jen

v souvislosti s umísťováním a povolováním staveb

nejméně 10 typů různých povolovacích procesů práva

=> odpovídající počet opravných prostředků

NOVÝ STAVEBNÍ ZÁKON

Jeden úřad => jedno řízení => jedno rozhodnutí

=> jedno odvolání



Procesní změny

Sjednocení forem povolování staveb

▪ povolování staveb v jednotně upraveném jediném

správním řízení s jedinou alternativou – zachováním

veřejnoprávní smlouvy

▪ zrušení všech ostatních „alternativních“ forem umisťování

a povolování staveb

Jediné správní řízení povolující stavební (případně

nestavební) záměr = integrace celé škály řízení do jediného

správního řízení

▪ celé řízení o povolení stavby povede jeden stavební úřad

▪ stavební úřad nebude posuzovat soukromoprávní otázky



Procesní změny

Integrace agend stávajících dotčených orgánů spolu

s ochranou příslušného veřejného zájmu do činnosti

stavebních úřadů v rámci státní stavební správy

Automaticky vygenerované rozhodnutí o povolení stavby

v prvním stupni

▪ pokud stavební úřad nerozhodne v zákonem stanovené

(prodloužené) lhůtě, a to ve složitých případech do

120 dnů (60+60), v ostatních případech do 90 dnů

(60+30)



Soudní přezkum rozhodnutí stavebních úřadů

▪ Posílení apelačních prvků = soud bude moci za

zákonem stanovených podmínek rozhodnutí

stavebního úřadu změnit

▪ Odmítnutí žaloby z důvodu zneužití práva => např.

žalobce uvádí vědomě v žalobě nepravdivé skutečnosti s

cílem uvést soud v omyl

▪ Povinnost soudu projednat všechny žalobní body

▪ Zavedení speciální místní příslušnost u vybraných

krajských soudů = specializace soudců na stavební

právo



Soudní přezkum územně plánovacích 

dokumentací

Proces soudního přezkumu se bude odvíjet od formy

územně plánovací dokumentace => obecně závazná

vyhláška (právní předpis)

▪ Soudní přezkum bude probíhat na jednom stupni

před Nejvyšším správním soudem (ústavní stížnost

bude nadále přípustná)

▪ Stanovení jasných podmínek pro účast spolků

v procesu přijímání územně plánovací dokumentace a

pro jejich možnost napadnout územně plánovací

dokumentaci u soudu



Řešení schválené vládou – státní stavební 

správa:

Krajské stavební 

úřady

Nejvyšší stavební úřad

Územní pracoviště 

krajských stavebních 

úřadů na úrovni ORP

Kontaktní místa

2. + některé 1. obce 

správní orgány v 1. stupni

ÚPP a ÚPD obcí

odvolací správní orgány

správní orgán 1. stupně u strategických a

složitých staveb

ÚPP a ÚPD kraje

Metodika

odvolací orgán u strategických a složitých 

staveb



Řešení schválené vládou

▪ Jasná struktura státní stavební správy

▪ Odstranění problému, že stavební úřady nejsou v řadě 

případů dostatečně personálně a někdy ani materiálně 

vybaveny.

▪ Jednoduché sdílení úředníků v rámci celého kraje.

▪ Odstranění systémové podjatosti. 

▪ Provádění výkonů rozhodnutí nezávisle na rozpočtu 

obce.

▪ NSÚ bude metodicky sjednocovat činnost orgánů celé 

státní stavební správy.



Problém: Mnoho dotčených orgánů



Problém: Mnoho „razítek“ před podáním žádosti 



Řešení schválené vládou: maximální integrace a 

redukce dotčených orgánů

▪ Integrace agend stávajících dotčených orgánů spolu         

s ochranou příslušného veřejného zájmu do činnosti 

stavebních úřadů v rámci státní stavební správy.

▪ Sjednocená forma výstupu zbývajících 

(neintegrovaných) dotčených orgánů na vyjádření (dnes 

stanoviska, závazná stanoviska, rozhodnutí, vyjádření).



Řešení: Digitalizace stavebního řízení


