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Abstrakt
Příspěvek pojednává o problematice tzv. závazných stanovisek dotčených orgánů státní 
správy, se zvláštním zaměřením na změny jejich procesního režimu, které pro oblast jejich 
nejčastějšího využití přinesla novelizace stavebního zákona s účinností od 1. 1. 2018. Změny 
se týkají zejména režimu jejich přezkoumání v odvolacím řízení a v tzv. přezkumném řízení. 
Příspěvek na tyto nově zaváděné odlišnosti režimu závazných stanovisek ve stavebním 
zákoně od  jejich obecné úpravy ve  správním řádu nejen poukazuje, ale současně se 
z pohledu jeho autorů také vyjadřuje ke vhodnosti zvolených řešení.
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Abstract
The contribution discusses the issue of so-called binding opinions of aff ected authorities 
of the state administration, with a particular focus on changes to their procedural regime, 
which has been brought for the area of their most frequent use by the amendment to the 
building act, with eff ect from January1, 2018. Changes relate in particular to the mode 
of their examination in appeal proceedings and in the so-called review procedure. The 
contribution of these newly introduced diff erences of the mode of binding of the opinions 
in construction law from their general adjustment in the administrative order not only 
points, but at the same time, from the perspective of its authors, also comments the 
suitability of the chosen solutions.
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Úvod

Předmětem tohoto příspěvku je problematika tzv. závazných stanovisek dotčených 
orgánů státní správy jako podkladových aktů při vydávání správních rozhodnutí, příp. 
pro potřeby jiných správních úkonů, a to se zvláštním zřetelem k jejich právnímu režimu 
ve smyslu nejaktuálnější novelizace stavebního zákona. 

Procesní režim závazných stanovisek byl v  našich podmínkách, jako obecný, poprvé 
upraven správním řádem s  účinností od  1. ledna 2006 s  tím, že jejich využití přichází 
v úvahu na nejrůznějších úsecích výkonu veřejné správy. Svým způsobem nejvýznamnější 
je potom jejich využití v režimu stavebního zákona, který dosud vycházel toliko z úpravy 
jejich obecného procesního režimu. Avšak nyní novelizací provedenou zákonem 
č. 225/2017 Sb., s účinností od 1. 1. 2018, přinesl pro svoje potřeby u závazných stanovisek 
některé významné změny, které vedou přinejmenším k zamyšlení.

Uvedenou novelizací dochází u  závazných stanovisek vydávaných pro postupy dle 
stavebního zákona, vedle posílení postavení dotčených orgánů při kontrole dodržování 
podmínek, které dané orgány v příslušných závazných stanoviscích vymezily, zejména 
k odlišné úpravě některých otázek možností a podmínek jejich přezkumu. Příspěvek si 
tak klade za  cíl jednak poukázat na  tyto nově zaváděné odlišnosti režimu závazných 
stanovisek ve stavebním zákoně od jejich úpravy obecné, a dále se také současně chce 
z  pohledu jeho autorů vyjádřit ke  vhodnosti zvolených řešení. To především z  toho 
důvodu, že zaváděné změny nejsou jen změnami v činnosti veřejné správy jako takové, 
ale že se současně tyto změny rovněž významně promítají i do sféry možností dotčených 
osob efektivně chránit svá veřejná subjektivní práva. A to jak prostředky ochrany, jimiž 
disponuje úprava obsažená ve správním řádu,4 tak potom návazně i prostředky ochrany, 
které ve vztahu k příp. nezákonným závazným stanoviskům přichází v úvahu ve správním 
soudnictví. 

1 Poslání závazných stanovisek a jejich procesní režim

Výkon veřejné správy je realizován řadou tzv. forem činnosti veřejné správy,5 mezi nimiž 
nejvýznamnější, a  také nejčastější, postavení zaujímají akty aplikace práva v  podobě 
správních rozhodnutí. Proces přípravy a vydání správních rozhodnutí, stejně jako i proces 
u jiných úkonů a forem činnosti veřejné správy, je přitom zpravidla spojen s potřebou 
nejrůznějších podkladových aktů, které jsou často vydávány dalšími odlišnými, tzv. 
dotčenými, správními orgány.

To je případ i tzv. závazných stanovisek, která jsou specifi ckou formou podkladových aktů 
pro rozhodování ve veřejné správě. Jejich ucelenější, a to i když jen rámcová, procesní 

4 Zákon č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů.
5 blíže viz PRŮCHA, P.: Správní právo, obecná část, 8. vydání, nakl. Doplněk a nakl. A. Čeněk, Brno - Plzeň 

2012, str. 264 a násl., dále HENDRYCH, D. a kol.: Správní právo, obecná část, 7. vydání, C. H BECK Praha 2009, 
str. 191 a násl.
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úprava je poprvé obsažena až v současném správním řádu, a to právě jako úprava aktů 
vydávaných dotčenými orgány státní správy. Zvláštní právní předpisy potom zpravidla 
stanoví účely, k nimž mají být závazná stanoviska vydávána, a současně také i příslušnost 
jmenovitých dotčených správních orgánů k jejich vydávání.

Dotčené správní orgány vystupují v zákonech stanovených případech ve správním řízení, 
popř. i u  jiných postupů veřejné správy, jako správní orgány, kterým v daných věcech 
sice nepřísluší meritorně rozhodovat, ale které výkonem své působnosti a  pravomoci 
poskytují rozhodujícím správním orgánům nezastupitelnou veřejnosprávní součinnost. 
Jejich posláním je zabezpečovat prostřednictvím svých podkladových aktů, obvykle 
právě jako závazných stanovisek, či příp. vyjádření k projednávaným věcem, ochranu vždy 
příslušných veřejných zájmů.

Typickým případem výraznějšího zastoupení dotčených správních orgánů ve jmenovitých 
správních řízeních a dalších procesních postupech jsou řízení a  jiné postupy v  režimu 
zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), v nichž 
přichází v  úvahu vystupovat nejrůznějším dotčeným správním orgánům, zajišťujícím 
ochranu veřejných zájmů v různorodých oblastech, jako zejména při tvorbě a ochraně 
životního prostředí, ochraně přírody a  krajiny, ochraně ložisek nerostných surovin, 
ochraně veřejného zdraví, požární ochraně, ale dále také např. v odpadovém hospodářství, 
památkové péči apod.

Stavební zákon v daných souvislostech výslovně ve svém § 4 uvádí, že orgány územního 
plánování a  stavební úřady postupují ve  vzájemné součinnosti s  dotčenými orgány 
chránícími veřejné zájmy podle zvláštních právních předpisů nebo tohoto zákona, přičemž 
dotčené orgány vydávají závazná stanoviska pro rozhodnutí a pro jiné úkony stavebního 
úřadu nebo úkony autorizovaného inspektora, pokud zvláštní právní předpis nestanoví 
jinak. Pokud jde, či šlo, o procesní režim těchto závazných stanovisek, stavební zákon až 
do shora zmíněné novelizace provedené zákonem č. 225/2017 Sb., jeho žádná specifi ka 
neupravoval, a proto bylo třeba jednotně vycházet z obecné úpravy jejich procesního 
režimu ve správním řádu. 

Ve správním řádu je úprava závazných stanovisek primárně spojována s jeho § 149, který 
však striktně vzato spíše než závazná stanoviska samotná upravuje režim rozhodnutí 
podmíněného závazným stanoviskem. Nicméně současně platí, že z tohoto ustanovení 
lze alespoň v základním dovodit přinejmenším povahu závazných stanovisek a některé 
otázky jejich správního přezkumu.

Uváděné ustanovení správního řádu především zprostředkovaně pojednává o „podmi-
ňujících závazných stanoviscích“, která nejsou „samostatnými rozhodnutími“. Z dikce, že 
jde o akty, které nejsou „samostatnými rozhodnutími“, se zřejmě nesporně podává pouze 
to, že jde o akty, které nejsou způsobilé obstát samy o sobě, tedy, jejichž účel a poslání 
spočívá v  tom, že slouží jako podklad, a  to v  daných souvislostech jako „podmiňující“ 
podklad pro vždy typově určité návazné rozhodnutí.6 

6 Typicky příkladem jsou závazná stanoviska jako podklad pro o územní rozhodnutí, stavební povolení, apod.



FORENZNÍ VĚDY, PRÁVO, KRIMINALISTIKA, 1/2018, ročník 370

Samotný výraz „není samostatným rozhodnutím“ patrně nevylučuje, aby mezi tyto 
podmiňující akty byly zahrnovány jak akty, které nebyly vydány jako rozhodnutí, tak akty, 
které sice byly vydány (s ohledem na jejich režim stanovený ve zvláštních zákonech) jako 
rozhodnutí, ale nikoliv jako rozhodnutí, která by mohla obstát sama o sobě. Tak tomu ostatně 
v době vydání a také i nabytí účinnosti stávajícího správního řádu v některých případech 
bylo (např. závazná stanoviska podle § 14 zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči,7 
„souhlas“ podle § 44 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody, apod.).

Nicméně postupně byly zvláštní právní předpisy v tomto směru novelizovány, nej-souhrnněji 
zákonem č. 186/2006 Sb., a dnešní právní stav je v podstatě takový, že závazným stanoviskem 
ve smyslu § 149 jsou toliko akty, které ve  formálním slova smyslu rozhodnutími nejsou. 
Tj. nejsou nejen samostatná, ale nejsou ani rozhodnutími.8 Tomu potom koresponduje 
i skutečnost, že tato závazná stanoviska jsou svou povahou i formou úkony podle části čtvrté 
správního řádu (§§ 154 – 158), pro něž se hovorově užívá výraz „nonrozhodnutí“. 

Jiná situace je však tam, kde daná závazná stanoviska slouží jako podklad např. pro 
vydání územního souhlasu či při ohlášení stavby, kdy příp. formu rozhodnutí míti 
mohou, nicméně protože však v takových případech nejsou podkladem pro „rozhodnutí“ 
vydávaná ve správním řízení, nejsou také (právě v těchto případech) ani podřaditelná pod 
režim § 149 správního řádu.

Proto je tak v praxi procesně vždy třeba rozlišovat, kdy se na vydání závazného stanoviska 
jako podmiňujícího podkladového aktu bude vztahovat část druhá, popř. i třetí, správního 
řádu (to tam, kde bude takový akt vydáván jako rozhodnutí), a  kdy se na  vydání 
podmiňujícího aktu bude vztahovat část čtvrtá správního řádu (to tam, kde takový akt 
nebude vydáván jako rozhodnutí).

Ve  spojení s  dosud uvedeným je rovněž nezbytné podtrhnout i  specifi cký režim pře-
zkoumání závazných stanovisek.

Pokud bude závazné stanovisko jako podmiňující akt samostatným správním rozhodnutím, 
potom bude pro jeho přezkoumání platit obecná úprava režimu opravných prostředků 
spojovaných s  rozhodnutími, tzn., že proti němu bude především přicházet v  úvahu 
podání samostatného odvolání.. Jestliže však půjde o závazné stanovisko, které bude 
bezezbytku podřaditelné § 149 správního řádu, potom naopak platí, že takovéto závazné 
stanovisko samostatně napadnout odvoláním nelze, a přezkoumat je v odvolacím řízení 
v režimu správního řádu je možné jen v rámci odvolacího řízení vedeného o odvolání 
podaném proti rozhodnutí podmíněnému, resp. fi nalizačnímu.9 

7 To ostatně platí i nadále pro případy, že je závazné stanovisko vydáváno orgánem státní památkové péče 
ve věci, o které není příslušný rozhodovat stavební úřad podle zvláštního právního předpisu.

8 srov. závěr Poradního sboru ministra vnitra ke správnímu řádu č. 31, ze dne 10. 4. 2006, popř. i rozsudek 
rozšířeného senátu NSS ze dne 23. 8. 2011, čj. 2 As 75/2009-113.

9 Současně se nabízí poznamenat, že tento princip přezkoumání závazného stanoviska až společně 
s  podmíněným rozhodnutím aktuálně podle judikatury platí obdobně i  ve  správním soudnictví (srov. 
rozsudek rozšířeného senátu NSS ze dne 23. 8. 2011, čj. 2 As 75/2009-113), i když daná judikatura se k tomuto 
právnímu názoru propracovávala poměrně obtížně.
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Zákonná úprava (§ 149 odst. 4) přitom výslovně počítá s tím, že směřuje-li takové odvolání 
i proti obsahu podmiňujícího závazného stanoviska, odvolací správní orgán si vyžádá 
jeho potvrzení nebo změnu od  správního orgánu nadřízeného správnímu orgánu 
příslušnému k vydání závazného stanoviska. Tomuto správnímu orgánu zasílá odvolání 
spolu s vyjádřením správního orgánu prvního stupně a s vyjádřením účastníků. Potvrzení 
či změna závazného stanoviska je potom závazným stanoviskem pro návazné rozhodnutí 
odvolacího správního orgánu. To potvrzuje i judikatura.10 

Naproti tomu jako samostatné, tedy jako „samo o sobě“, lze závazné stanovisko potom 
zrušit nebo změnit v přezkumném řízení v případě jeho nezákonnosti, k čemuž je příslušný 
nadřízený správní orgán správního orgánu, který závazné stanovisko vydal (§ 149 odst. 
5). Přezkumné řízení je přitom zpravidla iniciováno dotčeným účastníkem řízení. Mimo to 
však právní úprava také počítá s tím, že podnět k přezkumnému řízení stran závazného 
stanoviska může také dát kterýkoliv správní orgán, který při své úřední činnosti zjistí, že 
jiný správní orgán vydal nezákonné závazné stanovisko. 

Pro tento přezkum přitom platí, že probíhá v podstatě v jeho obecném režimu (§ 94 až 99), 
s tím, že k přezkoumání je vždy příslušný nadřízený správní orgán. To je zajímavé zejména 
ve spojení se skutečností, že samotné závazné stanovisko je aktem podléhajícím režimu 
části čtvrté správního řádu, a ta pro přezkumné řízení obsahuje zvláštní úpravu v § 156 
odst. 2. Z uvedeného je tak třeba dovodit, že byť je závazné stanovisko ve smyslu režimu 
§ 149 aktem podléhajícím úpravě části čtvrté správního řádu (§ 154 až 158), ustanovení 
§ 156 odst. 2 se v jeho případě, vzhledem k dikci v § 149 odst. 5, nepoužije. Je však třeba 
poznamenat, že odlišný názor je zaujat v  závěru poradního sboru ministerstva vnitra 
ke správnímu řádu č. 122 ze dne 23. 3. 2013, byť dřívější „závěry“ téhož poradního sboru 
vycházely z pozice přesně opačné.11 

K  režimům možného přezkoumávání závazných stanovisek podle úpravy obsažené 
ve správním řádu je nutno ještě také poznamenat, že správní řád dále výslovně počítá 
rovněž s tím, že změna či zrušení závazného stanoviska může být důvodem obnovy řízení 
ve vztahu k podmíněnému, resp. fi nalizačnímu, rozhodnutí. Význam tohoto výslovného 
pravidla potom spočívá především v  tom, že vzhledem ke  skutečnosti, že závazné 

10 Úkon, kterým nadřízený orgán dotčeného orgánu postupem podle § 149 odst. 4 správního řádu z roku 2004 
v rámci odvolacího řízení potvrdí nebo změní závazné stanovisko dotčeného orgánu, je z hlediska obsahu 
i formy opět závazným stanoviskem. Podle rozsudku NSS ze dne 19. 2. 2015, čj. 4 As 241/2014-30.

11 Přezkumné řízení, které se vede o závazném stanovisku, nelze považovat za správní řízení podle části druhé 
a třetí správního řádu, ale za postup podle části čtvrté správního řádu s tím, že ustanovení o přezkumném 
řízení se aplikují přiměřeně. (Závěr č. 122 ze dne 22. 3. 2013 – http://www.mvcr.cz/clanek/zavery-poradniho-
sboru-ministra-vnitra-ke-spravnimu-radu.aspx).

 Naproti tomu dříve: V případě existence nezákonného závazného stanoviska je úprava přezkumného řízení 
podle § 149 odst. 5 správního řádu speciální ve vztahu k § 156 správního řádu. Na přezkum závazného 
stanoviska se tudíž nebude aplikovat § 156 odst. 2 správního řádu, nýbrž § 94 až 99 správního řádu. (Závěr 
č. 71 ze dne 15. 12. 2008 – http://www.mvcr.cz/clanek/zavery-poradniho-sboru-ministra-vnitra-ke-
spravnimu-radu.aspx).
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stanoviska není „rozhodnutím“, by při jeho zrušení principiálně obdobný obecný režim 
důvodů obnovy řízení (§ 101) využit být nemohl. 

Tato úprava procesního režimu závazných stanovisek ve správním řádu byla nepatrně 
změněna, resp. doplněna, toliko jednou, a  to právě shora deklarovanou novelizací 
stavebního zákona12, s účinností od 1. 1. 2018, neb touto novelizací byl částečně novelizován 
i správní řád. Jmenovitě tak byl do § 149 doplněn jako odst. 2 text: Závazné stanovisko 
obsahuje závaznou část a odůvodnění. V závazné části dotčený orgán uvede řešení otázky, 
která je předmětem závazného stanoviska, ustanovení zákona, které zmocňuje k jeho vydání 
a další ustanovení právních předpisů, na kterých je obsah závazné části založen. V odůvodnění 
uvede důvody, o které se opírá obsah závazné části závazného stanoviska, podklady pro jeho 
vydání a úvahy, kterými se řídil při jejich hodnocení a při výkladu právních předpisů, na kterých 
je obsah závazné části založen., a ostatní odstavce § 149 byly posunuty a přečíslovány.

K  této změně procesního režimu závazných stanovisek lze poznamenat, že ve  své 
podstatě byla jen potvrzením praxe, a také soudní judikatury, kde se ve vztahu k vydávání 
závazných stanovisek stalo via facti pravidlem, že musí mít také jisté obsahové a formální 
náležitosti.13 To potom zejména proto, že jedním ze základních požadavků kladených 
na  správní akty, včetně závazných stanovisek, je jejich přezkoumatelnost, a  ta v  prvé 
řadě nepřichází v úvahu tehdy a tam, kde daný akt trpí nedostatkem důvodů (rozuměno 
nedostatkem „odůvodnění“). 

Daleko významnější změny ve  vztahu k  závazným stanoviskům, jak bylo již shora 
poznamenáno, však tato novelizace, primárně pojatá jako novelizace stavebního zákona, 
přinesla u závazných stanovisek vydávaných právě pro potřeby a postupy dle stavebního 
zákona (a tedy toliko pro ně), a to zejména (vedle ještě některých dalších dílčích změn 
a doplnění) v režimu jejich přezkoumávání. 

2  Přezkoumávání závazných stanovisek vydávaných 

pro potřeby a postupy dle stavebního zákona 

Novelizací stavebního zákona provedenou zákonem č. 225/2017 Sb. došlo v  režimu 
přezkumu závazných stanovisek, která jsou vydávána právě pro potřeby a postupy dle 
stavebního zákona, k poměrně významným změnám, resp. odchylkám od shora přiblížené 
obecné úpravy obsažené ve správním řádu. 

Shora připomínané ustanovení § 4 stavebního zákona, které akcentuje vzájemnou 
součinnost orgánů územního plánování a stavebních úřadů s dotčenými orgány chránícími 

12 Zákon č. 225/2017 Sb., kterým se mění zákon č. 183/2006 Sb., o  územním plánování a  stavebním řádu 
(stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony.

13 Při vydávání závazného stanoviska podle § 149 správního řádu z roku 2004, jehož obsah je závazný pro 
výrokovou část rozhodnutí správního orgánu, je třeba na základě § 154 správního řádu přiměřeně použít 
ustanovení o obsahu, formě a náležitostech rozhodnutí (§ 67 a § 68 správního řádu z roku 2004). Podle 
rozsudku NSS ze dne 22. 10. 2009, čj. 9 As 21/2009-150.
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veřejné zájmy podle zvláštních právních předpisů a vydávajícími za tímto účelem závazná 
stanoviska pro rozhodnutí a pro jiné úkony stavebního úřadu, bylo ve vztahu k přezkumu 
závazných stanovisek doplněno o odstavce 9 až 11. Tato ustanovení v podstatě pro závazná 
stanoviska vydávaná pro potřeby a postupy dle stavebního zákona značně modifi kovala 
obecnou úpravu jejich přezkumu, když nastavila jeho výrazně specifi cký režim, a to jak 
ve spojení s odvolacím řízením u rozhodnutí podmíněných závazným stanoviskem, tak 
potom dále také u tzv. přezkumného řízení ve vztahu k závazným stanoviskům.

Již zběžný pohled na danou úpravu působí dojmem, že zakotvila určité limity či omezení 
přezkumu závazných stanovisek oproti dosavadní úpravě obecné, a  je otázkou, zda 
je takovéto omezení v  souladu s  obecnými principy dobré správy a  zda je současně 
dostatečně způsobilé pro efektivní ochranu veřejných subjektivních práv dotčených osob. 
Proto také dále na přijaté změny poukazujeme poněkud blíže.

Odstavec 9 citovaného ustanovení specifi cky upravuje režim odvolacího řízení 
u  rozhodnutí podmíněného závazným stanoviskem. Toto ustanovení bylo schváleno 
v následujícím znění: „(9) Nezákonné závazné stanovisko dotčeného orgánu, vydané pro účely 
řízení podle tohoto zákona, lze zrušit nebo změnit správním orgánem nadřízeným dotčenému 
orgánu pouze v rámci odvolacího řízení proti rozhodnutí, které bylo závazným stanoviskem 
podmíněno, postupem podle § 149 odst. 4 správního řádu. Na postup nadřízeného správního 
orgánu se přiměřeně použijí ustanovení o přezkumném řízení podle § 94 a násl. správního 
řádu, včetně lhůt podle § 96, s tím, že lhůta jednoho roku se počítá ode dne vydání závazného 
stanoviska dotčeného orgánu.“

Touto změnou dochází v  první řadě k  přesunu přezkumu závazného stanoviska 
výhradně do odvolacího řízení vedené ve vztahu k rozhodnutí, které bylo podmíněno 
napadaným závazným stanoviskem. Podle našeho názoru tím, že daná úprava omezuje 
možnost zrušení nebo změny nezákonného závazného stanoviska pouze na  odvolací 
řízení proti rozhodnutí, které bylo závazným stanoviskem podmíněno, současně také 
došlo k vyloučení samostatného přezkumu závazného stanoviska jako nezákonného dle 
ustanovení § 149 odst. 5 (nově odst. 6) správního řádu. To, jak se zdá, vcelku jednoznačně 
vyplývá již z  jazykového výkladu daného zákonného ustanovení. Současně lze zřejmě 
také předpokládat, že důvodem k této změně byla snaha zákonodárce přispět ke zrychlení 
procesů podle stavebního zákona.

Je ovšem otázkou jestli vůbec lze takovýto příp. záměr danou změnou právní úpravy 
dosáhnout. Dosud bylo i  v  režimu závazných stanovisek pro potřeby a  postupy 
podle stavebního zákona možno případně závazné stanovisko při jeho namítané 
nezákonnosti přezkoumat samostatně, a to ještě před příp. odvolacím řízením ve vztahu 
k podmíněnému, tj. fi nalizačnímu, rozhodnutí. V praxi tak daná změna může způsobit, 
že pokud se vydané závazné stanovisko některého z  dotčených orgánů bude jevit již 
na první pohled nezákonné, např. kdy dotčený orgán zjevně překročí své pravomoci dané 
mu zvláštními předpisy, nebude se stavebník moci bránit v přezkumném řízení ihned 
po vydání takového závazného stanoviska, ale až po vydání podmíněného rozhodnutí 
ve věci v rámci odvolacího řízení proti němu, a tím se průběh celé věci naopak protáhne. 
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Další otázkou, která se ve vztahu k tomuto novelizovanému ustanovení nabízí, je problém 
samotného režimu posouzení závazného stanoviska nadřízeným orgánem, a ve spojení 
s tím i problém lhůty pro toto posouzení. 

Novelizovaná úprava odvolacího řízení ve  vztahu k  podmíněnému rozhodnutí zavádí 
jeho „hybridní“ procesní režim. Zatímco podle obecné úpravy i pro závazná stanoviska 
uplatňovaná v  podmínkách stavebního zákona dosud platilo, že i  na  posouzení 
závazného stanoviska nadřízeným orgánem ve spojení s odvoláním proti podmíněnému 
rozhodnutí se uplatňovaly principy odvolacího řízení, nyní novelizovaná úprava naopak 
ukládá nadřízenému orgánu posuzovat dotčené závazné stanovisko podle pravidel 
předepisovaných ve  správním řádu pro přezkumné řízení. Prakticky vzato se tak nově 
nebude vedle souladu závazného stanoviska s  právními předpisy posuzovat také jeho 
věcná správnost (za zákonných podmínek), což platí pro odvolací řízení, ale bude se nadále 
posuzovat již jen jeho soulad s právními předpisy. To přirozeně přezkoumání a nápravu 
vadného závazného stanoviska nežádoucím způsobem omezí, neb možnost řádné 
nápravy příp. věcně nesprávného závazného stanoviska zcela vyloučí. Tím se nepřímo 
omezí i  možnost nápravy příp. věcně nesprávného podmíněného rozhodnutí, byť by 
za zákonem stanovených podmínek u něho samotného k  takové nápravě dojít mohlo. 
Avšak pokud původ věcné nesprávnosti bude spočívat v závazném stanovisku, potom se 
za daného stavu do posouzení věcné nesprávnosti podmíněného rozhodnutí tato věcná 
nesprávnost (tj. věcná nesprávnost závazného stanoviska) ani nebude moci promítnout.

Pokud jde o  samotnou lhůtu „jednoho roku“, ta se v  režimu uváděného § 96 odst. 1 
správního řádu vztahuje k zahájení přezkumného řízení, které se zahajuje usnesením, a to 
je možné vydat nejpozději do 1 roku od právní moci rozhodnutí ve věci. V případě rušení 
nebo změny závazného stanoviska v rámci odvolacího řízení se však usnesení o zahájení 
přezkumného řízení nevydává a přezkum lze považovat za zahájený patrně tím, že odvolací 
orgán, po obdržení odvolání se spisem správního orgánu I. stupně, postoupí odvolání 
nadřízenému orgánu (ve  vztahu k  dotčenému orgánu, jenž dané závazné stanovisko 
vydal), který závazné stanovisko ve smyslu § 97 správního řádu zruší nebo změní, příp. 
zruší a vrátí dotčenému orgánu. Pokud by však daný nadřízený orgán zjistil, že závazným 
stanoviskem právní předpis porušen nebyl, potom jeho přezkum „zastaví“. Zatímco 
počátek předmětné jednoroční lhůty je dán jednoznačně vydáním vždy předmětného 
závazného stanoviska, problematickou je otázka, k jakému okamžiku se má vázat konec 
této lhůty. Při dané dikci zákona se tak zřejmě nabízí nejen výklad, v  jehož smyslu je 
konec jednoroční lhůty spojován s okamžikem, kdy si odvolací orgán od správního orgánu 
nadřízeného správnímu orgánu příslušnému k vydání závazného stanoviska vyžádá jeho 
posouzení, ale stejně tak nelze vyloučit ani výklad, kdy by mohl být konec předmětné 
jednoroční lhůty spojován již s  okamžikem podání odvolání. Nicméně tak či onak 
danou novelizací dochází ke značnému zúžení prostoru pro přezkoumání nezákonných 
závazných stanovisek, neboť ne vždy bude podmíněné rozhodnutí (typicky územní 
rozhodnutí, stavební povolení) vydáno do jednoho roku od vydání všech vyžadovaných 
závazných stanovisek. To proto, že závazná stanoviska se pro řízení ve vztahu k návazným 
rozhodnutím vydávají logicky zpravidla předem, a často také podmiňovaná rozhodnutí 
fakticky časově výrazně „předbíhají“. Snad určitým pozitivním rysem tohoto řešení je, 
že vytváří jistý časový tlak na to, aby od vydání závazného stanoviska bylo podmíněné 
rozhodnutí vydáno co nejdříve, a to nejpozději do jednoho roku, s čímž současně souvisí 
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i  to, že takové závazné stanovisko bude k  datu vydání fi nalizačního rozhodnutí stále 
ještě aktuální. Nicméně v případě územních či stavebních řízeních (kdy existuje celá řada 
i protichůdných zájmů účastníků) může být takovýto časový tlak i sporný.

Další nově zakotvený odstavec 10 citovaného ustanovení upravuje možnost přezkumu 
závazného stanoviska nadřízeného orgánu. Toto u  stanovení bylo chváleno ve  znění: 
(10) Nezákonné závazné stanovisko nadřízeného správního orgánu lze zrušit nebo změnit 
v přezkumném řízení, k němuž je příslušný nadřízený správní orgán správního orgánu, který 
vydal závazné stanovisko. Na  postup nadřízeného správního orgánu se přiměřeně použijí 
ustanovení o přezkumném řízení podle § 94 a násl. správního řádu, včetně lhůt podle § 96, 
s tím, že lhůta jednoho roku se počítá ode dne vydání závazného stanoviska správního orgánu 
nadřízeného dotčenému orgánu.

Toto zákonné ustanovení zavádí pro případy závazných stanovisek vydávaných pro 
potřeby a  postupy podle stavebního zákona, na  rozdíl od  obecné úpravy obsažené 
ve  správním řádu, výslovnou možnost přezkumného řízení ve  vztahu k  závazným 
stanoviskům14 tzv. „druhým“ v řadě, tzn., k závazným stanoviskům, která jsou výsledkem 
posouzení „prvostupňových“ závazných stanovisek příslušným nadřízeným orgánem 
v odvolacím řízení.15 

Již výše bylo zmíněno, že novelizované znění § 4 odst. 9 stavebního zákona vylučuje užití 
§ 149 odst. 5 (nově odst. 6) správního řádu, tj. že závazné stanovisko vydávané pro potřeby 
a postupy podle stavebního zákona nelze samostatně přezkoumat v přezkumném řízení. 
Proto také musí platit, že v  režimu § 4 odst. 10 stavebního zákona nelze v „třetí“ řadě 
uvažovat o  přezkoumání závazných stanovisek, které by příp. byly na  druhém stupni 
výsledkem přezkumného řízení, a  nutně tak přichází v  úvahu jen přezkum závazných 
stanovisek, jež byly vydány toliko v odvolacím řízení. Tomu ostatně koresponduje i dikce 
§ 94 odst. 2 věty druhé, správního řádu, v jejímž smyslu nelze přezkoumávat rozhodnutí 
vydaná v přezkumném řízení.

Přiměřené použití § 94 a násl. správního řádu, včetně lhůt podle § 96 na toto přezkumné 
řízení jako takové, s nímž nynější ustanovení také výslovně počítá, se přitom podle našeho 
názoru jeví daleko přiléhavější než v  případě úpravy v  předchozím odstavci tohoto 
zákonného ustanovení, kde se jednalo primárně o odvolací řízení. Nicméně na straně druhé 
jistou otázkou, která zůstává nezodpovězena, je, co zákonodárce tímto „obkročmým“ 

14 Tady se nabízí poznamenat, že právní úprava se nechala inspirovat judikaturou, podle níž výsledkem 
přezkoumání závazného stanoviska není rozhodnutí, ale opět toliko „závazné stanovisko“. Úkon, kterým 
nadřízený orgán dotčeného orgánu postupem podle § 149 odst. 4 správního řádu z  roku 2004 v  rámci 
odvolacího řízení potvrdí nebo změní závazné stanovisko dotčeného orgánu, je z hlediska obsahu i formy 
opět závazným stanoviskem. Podle rozsudku NSS ze dne 19. 2. 2015, čj. 4 As 241/2014-30. 

 Rozhodnutí vydané podle § 149 odst. 5 správního řádu má z hlediska soudní přezkoumatelnosti ve smyslu 
§ 65 soudního řádu správního taktéž povahu závazného stanoviska. Podle rozsudku NSS ze dne 8. 7. 2015, 
čj. 10 As 97/2014-127.

15 Pro režim závazných stanovisek ve smyslu obecné úpravy ve správním řádu takovýto samostatný přezkum 
zřejmě dovodit nelze, neboť závazná stanoviska nejsou „rozhodnutím“, u  kterých by takový přezkum 
zpravidla možný byl.
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přezkumným řízením závazného stanoviska až z „druhé“ řady sledoval, když přezkumné 
řízení ve vztahu k „provostupovémuˇ“ závaznému stanovisku předtím vyloučil. Opět se 
zdá, že ani toto řešení příliš nezapadá do příp. konceptu přispět novelizací stavebního 
zákona ke zrychlení procesů podle jeho úpravy. 

Současně je ale třeba poznamenat, že o jisté urychlení nápravy u takovéhoto závazného 
stanoviska „druhého“ v  řadě by zřejmě mohlo jít tehdy, a  také patrně jen tehdy, kdy 
by po proběhnuvším odvolacím řízení ve vztahu k podmíněnému rozhodnutí měl být 
zvažován podle obecné úpravy obsažené ve správním řádu podnět k jeho přezkoumání 
v přezkumném řízení tam, kde by výlučnou námitkou nezákonnosti byla nezákonnost 
v pořadí „druhého“ závazného stanoviska. V takové situaci by bylo ve vztahu k nápravě 
rychlejší samostatné přezkoumání závazného stanoviska. Naproti tomu tam, kde by 
přicházely\ v úvahu i  jiné námitky nezákonnosti podmíněného rozhodnutí, by zřejmě 
muselo být postupováno obdobně jako v rámci odvolacího řízení a zákonnost souběžně 
rozporovaného závazného stanoviska by byla posuzována zprostředkovaně. 

S  ohledem na  výše citovanou judikaturu ve  vztahu k  povaze přezkumného aktu při 
přezkoumání závazného stanoviska, a také na její refl exi § 4 odst. 10 stavebního zákona, 
je potom rovněž nutno obdobně dovodit, že i  „rozhodnutí“, které bude výsledkem 
přezkoumání v pořadí „druhého“ závazného stanoviska, je z hlediska obsahu i formy opět 
závazným stanoviskem.

Za nejspecifi čtější a možná i jednu z nejproblematičtějších změn můžeme považovat nově 
zakotvené ustanovení odstavce 11 § 4 stavebního zákona, který zní: „(11) Zrušení nebo 
změna závazného stanoviska správního orgánu nadřízeného dotčenému orgánu v případě, že 
rozhodnutí, které bylo podmíněno závazným stanoviskem dotčeného orgánu, o jehož zrušení 
nebo změně nadřízený správní orgán rozhodl, a které současně založilo jeho adresátům právo 
podle tohoto zákona a již nabylo právní moci, není důvodem obnovy řízení.“.

Již výše bylo uvedeno, že obecná úprava přezkumu závazných stanovisek obsažená 
ve správním řádu výslovně počítá rovněž s tím, že zrušení či změna závazného stanoviska 
může být důvodem obnovy řízení ve  vztahu k  podmíněnému, resp. fi nalizačnímu, 
rozhodnutí. Jde o úpravu v § 149 odst. 6 (nově odst. 7), s tím, že z povahy věci je zřejmé, že 
takovým zrušením či změnou závazného stanoviska lze rozumět jen jeho zrušení či změnu 
jako nezákonného v přezkumném řízení podle § 149 odst. 5 (nově odst. 6). To proto, že takto 
upravená obnova řízení ve vztahu k podmíněnému rozhodnutí je možná jen při změně či 
zrušení závazného stanoviska tam, kde podmíněné rozhodnutí již nabylo právní moci. 

S ohledem na dikci novelizovaného znění § 4 odst. 9 stavebního zákona však je, jak bylo 
již shora vyloženo, postup podle § 149 odst. 5 (nově odst. 6) správního řádu u závazných 
stanovisek, která jsou vydávána právě pro potřeby a  postupy dle stavebního zákona, 
vyloučen. Tzn., že obnova řízení ve vztahu k podmíněnému, resp. fi nalizačnímu, rozhodnutí 
při zrušení či změně závazného stanoviska takto v úvahu nepřichází. 

Nabízelo by se tedy očekávat, že stavební zákon v předmětné novelizaci nastaví možnost 
obnovy řízení ve  vztahu k  podmíněnému rozhodnutí ve  spojení s  příp. rušenými či 
měněnými nezákonnými stanovisky jinak. Nicméně právě citované ustanovení odstavce 
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11 § 4, které k obnově řízení ve vztahu k podmíněnému rozhodnutí (byť jinou cestou) míří, 
obnovu řízení vylučuje. Činí tak sice jen pro případy, kdy bylo podmíněným rozhodnutím, 
které bylo příp. dotčeno zrušeným či změněným závazným stanoviskem, založeno jeho 
adresátům právo, nicméně ve skutečnosti vzhledem k představitelné povaze rozhodnutí 
podle stavebního zákona toto dopadá na všechna v úvahu přicházející rozhodnutí.

Na vyloučení možnosti obnovy řízení ve vztahu k fi nalizačním rozhodnutím ve smyslu 
dané úpravy nic nemění ani skutečnost, že úprava tuto výluku spojuje se zrušením či 
změnou závazného stanoviska až „druhého“ v řadě, neb i toto závazné stanovisko má či 
mělo, byť zprostředkovaně, svůj průmět do podmíněného, resp. fi nalizačního, rozhodnutí.

Pokud byl zákonodárce veden myšlenkou, či záměrem, že touto výlukou obnovy řízení 
budou chráněna založená práva jmenovitých adresátů, pak je otázkou, proč je tomu tak 
jen v režimech podle stavebního zákona a nikoliv obecně, a zda se tím tedy současně tato 
úprava nedostává do přímého rozporu s úpravou obsaženou právě v § 149 odst. 6 (nově 
odst. 7) správního řádu. I tam totiž většinově platí, že příp. zrušená či změněná závazná 
stanoviska podmiňují fi nalizační rozhodnutí, jimiž se jejich adresátům zakládají práva. 

Bez významu podle našeho názoru přitom není ani to, že vyloučení možnosti obnovy 
řízení v uvedených případech může omezovat i ochranu veřejného zájmu, jež by měla jít 
takříkajíc ruku v ruce s ochranou subjektivních veřejných práv. Ochrana veřejných zájmů 
je stěžejním cílem činnosti dotčených orgánů při vydávání závazných stanovisek. Pokud 
by došlo k  takovému pochybení dotčeného orgánu, které by zakládalo nezákonnost 
podkladového závazného stanoviska, avšak nebyla by možnost změny správního 
rozhodnutí, jež bylo vydáno na základě takového nezákonného závazného stanoviska, 
nepochybně by to nežádoucí zásah do ochrany veřejných zájmů představovalo. 

Závěr

V  návaznosti na  výše popsaná východiska úpravy závazných stanovisek dotčených 
správních orgánů lze souhrnně konstatovat, že přijaté změny stavebního zákona ve vztahu 
k  režimům jejich přezkoumání, představované zákonem č. 225/2017 Sb., jsou velmi 
významné. Byla-li cílem předmětné novelizace stavebního zákona obecně deklarovaná 
snaha o zrychlení a zjednodušení postupů, je nutno uvést, že ve spojení s nastaveným 
režimem přezkumu závazných stanovisek v podmínkách stavebního zákona k  tomuto 
převážně docházet nebude, a navíc u těchto ustanovení vzniká pochybnost o vhodnosti 
zvolených řešení. Jako problematická se přitom daná úprava jeví nejenom z  pohledu 
ochrany veřejných subjektivních práv dotčených osob, ale stejně tak dílem i z pohledu 
ochrany veřejných zájmů chráněných zvláštními právními předpisy.

Spornost těchto ustanovení16 dokládá i  ústavní stížnost skupiny senátorů, kteří vedle 
omezení přezkumu závazných stanovisek napadli i některá další ustanovení předmětné 

16 Spornost těchto ustanovení je kritizována i  jinými autory. Viz např. Vedral, J.: K  přezkumu závazných 
stanovisek podle novely stavebního zákona, in Stavební právo, bulletin, č. 3/2017.
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novelizace. Posouzení předmětné právní úpravy Ústavním soudem je tak s  ohledem 
na  shora uvedené předmětem značného očekávání.17 Smyslem tohoto příspěvku bylo 
především na dané problémy poukázat, zaujmout k nim určitý postoj, a dále též podnítit 
k nim i příp. odbornou diskusi.
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