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JAKÉ ZMĚNY 
BY MĚLA PŘINÉST NOVELA 
NOVÉHO STAVEBNÍHO ZÁKONA
Poslanecká sněmovna v polovině loňského roku po přehlasování veta senátu nakonec s velkou pompou schvá-
lila nový zákon č. 283/2021 sb., stavební zákon (dále jen „stavební zákon“), který měl dle záměru předchozí 
vlády nabýt účinnosti v polovině roku 2023, s cílem přinést do českého stavebního řízení doslova revoluci. 
Jelikož už ve schvalovacím procesu byl stavební zákon pod velkou palbou kritiky z řad politiků, stavebníků, 
architektů a dalších odborníků a legislativním procesem prošel doslova s „odřenýma ušima“, dala si nová 
vláda za úkon stavební zákon ještě před nabytím jeho účinnosti upravit a novelizovat.

HLAVNÍ ZMĚNY PODLE PŮVODNÍHO 
ZNĚNÍ STAVEBNÍHO ZÁKONA

Jednou z hlavních změn, kterou měl staveb-
ní zákon ve své původní podobě zavést, byl pře-
chod stavebních úřadů (nacházejících se dnes 
převážně v působnosti územní samosprávy) pod 
stát. Je pravda, že současná soustava stavebních 
úřadů je poněkud komplikovaná a nepřehled-
ná, neboť vedle „obecných“ stavebních úřadů 
existuje i řada „zvláštních“ stavebních úřadů. 

Podle názorů velké části odborné veřejnosti 
by však úplný převod stavebních úřadů pod 
stát znamenal výrazné odcizení systému po-
volování staveb občanům a obcím, kteří znají 
nejlépe potřeby lokalit, v nichž žijí, a kteří by 
dle původního znění zákona pozbyli možnost 
do povolování staveb výrazněji promlouvat. 

Podle původního znění stavebního zákona 
tak měla vzniknout zbrusu nová soustava staveb-
ních úřadů, která už neměla podléhat přenesené 
působnosti obcí a krajů. Základním pilířem této 
nové soustavy se měly stát krajské stavební úřady 
a v jejím čele pak měl stát Nejvyšší stavební 
úřad. Ten měl být podřízen Ministerstvu pro 
místní rozvoj a měl vykazovat aktivitu nejen 
v konkrétních správních řízeních, ale i v oblasti 
výkonu vrchního státního dozoru v povolovacích 
procesech, ekonomiky, lidských zdrojů atd. 

Nová soustava stavebních úřadů se tak měla 
podobat například dnešní soustavě katastrálních 
či finančních úřadů. Jedním z hlavních argumen-
tů pro převod stavebních úřadů pod stát bylo 
vyřešení podjatosti místních úředníků vůči sta-
vebníkům a omezení lokální korupce, jelikož na 
místní úrovni se stavebníci a úředníci často znají.

CO NABÍDNE PŘEDLOŽENÁ NOVELA 
STAVEBNÍHO ZÁKONA?

Podle předložené novely stavebního záko-
na představuje jednu z nejvýraznějších změn 
právě úplné zrušení Nejvyššího stavebního 
úřadu a soustavy krajských stavebních úřadů, 
přičemž kompetence Nejvyššího stavebního 
úřadu převezme Ministerstvo pro místní rozvoj. ▲  JUDr. Jiří Matzner, Ph.D., LLM., zakladatel advokátní kanceláře MATZNER Legal
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V důsledku novely stavebního zákona by tak 
soustava stavebních úřadů měla zůstat zachována 
v aktuálním smíšeném modelu na obecní úrovni. 

vZákladem soustavy stavebních úřadů v po-
době navrhované novelou stavebního zákona by 
tím pádem měly zůstat obecní úřady, které budou 
příslušné jako stavební úřady v prvním stupni 
u všech staveb, k nimž nejsou v prvním stupni 
příslušné krajské úřady nebo Specializovaný 
a odvolací stavební úřad. Krajské úřady by v této 
soustavě stejně jako dnes měly vykonávat působ-
nost nadřízeného správního orgánu vůči obecním 
úřadům, přičemž nově by mohly v prvním stupni 
povolovat některé významnější stavby (například 
stavby podléhající posouzení vlivů na životní 
prostředí nebo některá významnější vodní díla). 

Odvolacím orgánem vůči krajským úřadům 
by byl Specializovaný a odvolací stavební úřad 
a ústředním správním úřadem na úseku územ-
ního plánování, stavebního řádu a vyvlastnění 
by mělo zůstat Ministerstvo pro místní rozvoj. 
To by současně fungovalo i jako odvolací orgán 
pro uvedený Specializovaný a odvolací stavební 
úřad. Novela stavebního zákona tak počítá se 
zachováním Specializovaného a odvolacího 
stavebního úřadu, který bude příslušným sta-
vebním úřadem ve věcech vyhrazených staveb, 
jejichž specifikace je uvedena v příloze č. 3 ke 
stavebnímu zákonu. 

Důvodem pro zrušení Nejvyššího stavebního 
úřadu a soustavy krajských stavebních úřadů je 
podle důvodové zprávy k novele nejen odcizení 
systému povolování staveb občanům a obcím, ale 
také rozsáhlé personální přesuny a významné 
nároky na státní rozpočet, které by bylo potřeba 
pro zřízení nové soustavy vynaložit. 

ZMĚNY V OBLASTI ÚZEMNÍHO  
PLÁNOVÁNÍ A DALŠÍ DÍLČÍ ZMĚNY

V oblasti územního plánování novela nového 
stavebního zákona přináší rovněž řadu dílčích 
změn. Jednou z nich je například navrácení politi-
ky územního rozvoje do stavebního zákona, která 
je nástrojem územního plánování na celostátní 
úrovni a jakožto strategický dokument slouží 
ke koordinaci územního rozvoje na celostátní 
úrovni, přičemž je závazný i pro pořizování na-
vazujících územně plánovacích dokumentací. 

Novelou by současně mělo dojít k posílení 
role samosprávy v oblasti územních opatření, kdy 
radě kraje a radě obce v samostatné působnosti 
by měla být svěřena kompetence rozhodnout 
o pořízení územního opatření o stavební uzávěře 
nebo o asanaci území. To bylo dle původního zně-
ní stavebního zákona v kompetenci státní správy.

Novelou zákona se dále také vypouští kon-
krétní požadavky na zabezpečení ploch pro prů-
mysl a zemědělství v rámci územně plánovací 

Jednou z hlavních 
změn, kterou měl  
stavební zákon ve své 
původní podobě zavést, 
byl přechod stavebních 
úřadů pod stát.
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činnosti. Vymezení požadavků na zabezpečení 
ploch pro průmysl a zemědělství bude vždy 
předmětem řešení konkrétní územně plánovací 
dokumentace. Nedávalo by smysl, aby v každém 
území byly uváděny plochy pro průmysl a země-
dělství jen proto, že to vyžaduje zákon. Zejména 
v případech, kdy dané území nemá k vymezení 
takovýchto ploch prakticky žádné předpoklady. 

Současně dojde i k vypuštění či úpravě lhůt 
v procesu pořizování nástrojů územního pláno-
vání, které byly v původně schváleném znění sta-
vebního zákona nesystémové a špatně nastavené. 
Například lhůty o stejné délce byly stanoveny pro 
dokumentaci týkající se malých obcí, jakož i pro 
celostátní dokumentaci. Řada lhůt byla také ve 
vzájemném rozporu a některé byly s ohledem na 
svou délku dokonce zcela nereálně nastavené.

Novelou stavebního zákona dochází rovněž 
k vypuštění vyjádření stavebníka při nemožnosti 
vyhovění žádosti, které bylo ve stavebním pro-
cesu zcela nadbytečné, neboť už nemohlo nijak 
ovlivnit či dokonce zvrátit negativní rozhodnutí 
stavebního úřadu a ve svém důsledku stavební 
řízení pouze prodlužovalo. Na druhou stranu 
novela do stavebního zákona nově zakotvila vy-
jádření projektanta, pro případ podání námitky 
či připomínky týkající se technických požadavků 
stavby tak, aby byl otevřen prostor pro jeho sou-
činnost se stavebním úřadem při řešení vysoce 
odborných otázek, za účelem urychlení posouzení 
námitek, směřujících do projektové dokumentace 
uplatněných účastníky řízení.

ZMĚNY V PROCESNÍ INTEGRACI  
NA ÚSEKU OCHRANY ŽIVOTNÍHO 
PROSTŘEDÍ

Společně s novelou nového stavebního zá-
kona předkládá Ministerstvo životního prostře-
dí k projednání v legislativním procesu také 
návrh zákona o jednotném povolování v oblasti 
ochrany životního prostředí. Návrh předmět-
ného zákona zavádí jednotné environmentální 
povolení v podobě závazného stanoviska (tzv. 
jednotné environmentální stanovisko), které 
bude platné pro všechny záměry povolované 
podle stavebního zákona, bez ohledu na to, 
zda půjde o záměry vyžadující EIA či nikoli. 

Jednotné environmentální stanovisko bude 
v sobě obsahovat správní akty, které jsou dnes 
obsaženy v devíti různých zákonech a které budou 
mít dle nové právní úpravy již podobu pouhého 
vyjádření dotčených orgánů s tím, že budou sou-
částí jednotného environmentálního stanoviska 
vydaného příslušným správním orgánem – tím 
bude buď krajský úřad (v zákonem konkrétně 
stanovených případech) nebo obecní úřad obce 
s rozšířenou působností (v ostatních případech).

Stavebník bude moci o vydání jednotného 
environmentálního stanoviska požádat ještě 
před samotným řízením o povolení záměru. Po-
kud tak ovšem neučiní, vyžádá si toto stanovisko 
u příslušného správního orgánu stavební úřad, 
které pak bude podkladem pro rozhodnutí o po-

volení záměru podle stavebního zákona. Lhůta 
pro vydání jednotného environmentálního zá-
vazného stanoviska je v tuto chvíli nastavena 
na 60 dnů a ve složitých případech na 90 dnů. 
Stavební řízení by se touto změnou v každém 
případě mělo výrazně urychlit.

ZÁVĚREM
Pomineme-li řadu dílčích změn staveb-

ního zákona, které novela přináší a jsou spí-
še „kosmetického“ charakteru, představuje 
nejvýraznější zásah do původně schváleného 
znění stavebního zákona především zrušení 
Nejvyššího stavebního úřadu a soustavy kraj-
ských stavebních úřadů. Jakkoli lze obtížně 
definovat míru, v jaké bude mít tato konkrétní 
změna vliv na přiblížení rozhodování o povolo-
vání staveb občanům, v relativně krátkém čase 
uvidíme velmi konkrétně, jaký vliv bude mít 
konečná podoba stavebního zákona na rychlost 
a jednoduchost stavebního řízení jako celku, 
což je jeden z hlavních cílů stavebního zákona. 

Doufejme, že výsledek bude po tolika letech 
přípravy a legislativního dohadování přinej-
menším dobrý. ■

Základem soustavy stavebních úřadů v podobě  
navrhované novelou stavebního zákona by tím  
pádem měly zůstat obecní úřady.


