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Novela stavebního zákona, 

která začala platit od ledna, už 
zkracuje stavebníkům povolo-
vací řízení. Zásadní zrychlení 
a zjednodušení přípravy staveb 
však vyžaduje změnu dalších 
zákonů, tvrdí nová ministryně 
pro místní rozvoj Klára Dostálo-
vá. V rozhovoru pro Právo také 
uvedla, že chce řešit i dostup-
nost bydlení či nedostatek 
zdrojů obcí a měst na veřejné 
projekty.
■ Od 1. ledna platí novela 

stavebního zákona. Ta zjedno-
dušuje povolování nových sta-
veb. Můžete detailně přiblížit, 
co vlastně stavebníkům při-
nesla? 

Mojí snahou je, aby se úřado-
valo rychleji a někde aby se ne-
úřadovalo vůbec. Smyslem no-

vely stavebního zákona bylo a je 
zjednodušení a zrychlení proce-
sů a  postupů, které jsou u  sta-
vebních úřadů.  

Například u malých stavební-
ků došlo k několika zásadním 
změnám, které jim přinesou úle-
vu. Na stavbu rodinného domu 
bude místo stavebního povolení 
nově stačit jednodušší ohlášení, 
které bylo loni možné použít jen 
pro menší domky do 150 metrů 
čtverečních. A mohou si je po-
stavit svépomocí. Díky novele 
dojde ke snížení čekání na úřa-
dech pro drobné stavebníky. 

U  ohlášení musí úřady roz-
hodnout výrazně rychleji. To se 
dá vyřídit do měsíce. Zjednodu-
šená pravidla platí také pro za-
hradní stavby, jsou to například 
bazény nebo skleníky, které ne-
musí procházet úmorným vyři-
zováním. Další novinkou je, že 
stavebník nemá povinnost hlásit 
stavbu plotu, pokud plot nepře-
sáhne výšku dvou metrů a  ne-
hraničí s veřejným prostran-
stvím nebo s veřejně přístupnou 
pozemní komunikací.

Stavebníkům malých i  vel-
kých stavebních záměrů pomů-
že novela tak, že umožní namís-
to několika řízení vést jedno 
řízení. Stavebník tak musí při-
pravit doklady jednou, ne více-
krát. 
■ Co mění novela v oblasti 

územního plánování?
Novela v  ní přináší zásadní 

změny. Výrazně se zkrátí doba 
pořízení aktualizací a  změn 
územně plánovacích dokumen-
tací při zachování všech práv 
dotčených osob, což také přináší 
zrychlení povolovacího řízení. 
Spojí se fáze společného jedná-
ní a veřejného projednání návr-
hu. 

Už tento zkrácený postup 
umožňuje pořídit změnu územ-
ního plánu, u které nejsou poža-
dovány varianty řešení, o zhru-
ba šest až dvanáct měsíců rych-
leji. Dále došlo k významnému 
zkrácení lhůt pro přezkum 
územně plánovací dokumentace 
ze tří let na jeden rok. 

Rušení územně plánovacích 
dokumentací v době, kdy jsou 
na jejich základě vydaná nava-
zující rozhodnutí a  stavby jsou 
rozestavěné, působí v praxi ob-
rovské problémy. Novela tak po-
siluje jistotu stavebníků. Vý-
znamná je také nová povinnost 
vyhotovovat územně plánovací 
dokumentaci rovněž v elektro-
nické verzi. To usnadňuje její 
použitelnost a následnou práci 
s územně plánovacími doku-
mentacemi. 

Velmi významnou změnou je, 
že nabytí účinnosti aktualizace 
nebo změny územně plánovací 
dokumentace je nově vázáno na 
doručení úplného znění. To 
v praxi znamená, že se odstranil 

stav, kdy na jednom území pla-
tilo třeba několik změn územní-
ho plánu a stavebník musel čas-
to složitě dohledávat, v jaké po-
době vlastně územní plán platí. 
Jsem přesvědčena, že toto opat-
ření stavebníkům výrazně uleh-
čí život a uchrání je mnoha ne-
milých překvapení a stresu.  
■ Přestože již tato novela 

stavebníkům ulehčuje život, 
při uvedení do funkce jste se 
vyjádřila, že ji chcete znovu 
rekodifi kovat. Co vám nejvíc 
vadí? 

Na zkrácení procesu přípravy 
projektu, umístění, povolení 
a užívání staveb má novela roz-
hodně pozitivní dopad. Ráda 
bych ale, abychom stavebníkům 
pomohli ještě daleko více.  

Vyřídit si povolení má určité 
fáze. Poté, co si stavebník nechá 
v první fázi zpracovat projekto-
vou dokumentaci stavby, násle-
duje 
druhá 
fáze, tj. 
shánění 
různých 
dokladů 
a  povolení 
na úřadech, 
které tvoří po-
vinnou přílohu 
žádosti. Samot-
ný povolovací 
proces upra-
vený staveb-
ním záko-
nem začíná 
až podáním 
žádosti na 
stavební 
úřad. Až 
pouze tuto 
třetí fázi 
upravuje 
stavební zá-
kon. 

Všeobecná kri-
tika komplikované 

a  zdlouhavé přípravy staveb se 
ale soustřeďuje jenom na sta-
vební zákon, protože z pohledu 
stavebníka představuje fi nální 
fázi povolení jeho stavebního 
záměru před započetím realiza-
ce. Vedle stavebního zákona 
však do problematiky přípravy 
a  povolování staveb významně 
zasahuje řada dalších zvláštních 
zákonů na ochranu jednotlivých 
veřejných zájmů.  

Novela stavebního zákona 
zmohla jen to, co mohla. Zkrátit 
nebo spojit povolovací procesy, 
ne snížit počet potřebných do-
kladů. Pokud má být dosaženo 
opravdu zásadního zrychlení, 
zefektivnění a zjednodušení pří-
pravy staveb, je nutné přijmout 
zásadní, rozsáhlejší systémové 
úpravy mnoha souvisejících zá-
konů. 

Budeme muset prověřit mož-
né změny kompetencí jednotli-
vých orgánů, zhodnotit opod-
statněnost spojeného modelu 
výkonu veřejné správy, zamýš-
let se musíme i  nad tím, jestli 
současný počet samostatných 
obcí není příliš velký a  zda je 
smysluplné, aby zastupitelstvo 
každé z nich schvalovalo územ-
ní plán. 

Další věc, která není součas-
nou právní úpravou řešena, je 
vazba vymezování zastavitel-
ných ploch, včetně případné in-
tenzity jejich využití, na jejich 
zdanění, což by v důsledku ved-
lo ke spravedlivějšímu zpoplat-
nění využívání území a k ome-
zení spekulativně vymezova-
ných zastavitelných ploch. 

V procesu rekodifi kace veřej-
ného stavebního práva nás tedy 
čeká ještě dlouhá cesta. 
■ Stavebníky nyní zatěžuje 

hlavně dokládání „desítek“ 
vyjádření různých institucí. 
Myslíte si, že se to dá změnit? 

Určitě se to dá změnit a musí-
me to změnit. Naší ambicí je je-
den úřad, jedno razítko, jedno 
povolení čili méně byrokracie 
plus elektronizace. Jako zásadní 
problém se jeví velký počet do-
tčených zákonů a  roztříštěnost 
jejich kompetencí, respektive 
také rozdílnost forem vyjadřo-
vání i závaznost jejich vyjádře-
ní.  

K tomu ale bude třeba víc než 
nový stavební zákon.  
■ Jaká povolení musí tedy 

stavebník získat? 
Stavebník musí například zís-

kat závazné stanovisko dotčené-
ho orgánu. V současné době je 
více než čtyřicet zákonů, podle 
kterých dotčené orgány vydáva-
jí svá závazná stanoviska 
k ochraně veřejných 
zájmů podle několi-
ka zákonů. Je to 
třeba ochrana 
památek, 
ochrana ve-
řejného 
zdraví, po-
žární 
ochrana, 
ochrana 

přírody a  krajiny, ochrana ze-
mědělského půdního fondu, 
ochrana nerostného bohatství, 
ochrana životního prostředí, 
ochrana vod a další a další. 

Pak musí například získat 
stanoviska vlastníků veřejné in-
frastruktury, musí získat pod-
kladová povolení vydávaná 
podle zvláštních zákonů (např. 
povolení k nakládání s povrcho-
vými nebo podzemními voda-
mi, povolení ke kácení dřevin, 
povolení výjimky ze zákazů ve 
zvláště chráněných územích, 
povolení výjimky ze zákazů tý-
kajících se  památných stromů 
a  zvláště chráněných druhů 
rostlin a živočichů a tak dále).  

Další problémy způsobuje 
současná organizace veřejné 
správy jak v oblasti povolování 
staveb, tak vydávání závazných 
stanovisek či podkladových 
povolení. V současné organiza-
ci veřejné správy je těžké se 
vyznat, přirovnala bych to 
k džungli. 

O úrovni elektronizace veřej-
né správy asi není třeba hovořit. 
Ke skutečně razantnímu zlep-
šení situace musí být přijaty zá-
sadní úpravy mnoha zákonů, 
musí být prosazena reforma ve-
řejné správy, která zahrnuje ně-
kolik opatření legislativních, 
organizačních i  rozpočtových. 
Musí být změněny zákony 
ukládající stavebníkovi povin-
nosti, které jej nejvíc zatěžují. 
A to je úkolem rekodifi kace ce-
lého veřejného stavebního prá-
va, na kterém už usilovně pra-
cujeme. 
■ Noví stavebníci jsou ale 

limitováni i  územními roz-
hodnutími obcí. Dá se s tím 
něco dělat? 

Tady jde spíše než o limitová-
ní stavebníků územními roz-
hodnutími obcí o limitování sta-

vebníků územními plány, které 
má většina obcí v České repub-
lice. 

V  každém řešeném území 
existuje více zájmů, ať už jsou 
veřejné, nebo soukromé. Jedním 
z  cílů územního plánování je 
protichůdné zájmy v území vzá-
jemně koordinovat a najít přija-
telné kompromisní řešení, které 
nesmí být v rozporu s právními 
předpisy. 

Územní plán je pak společen-
ská dohoda na využití území. 
Uživatelům území tak přináší 
jistá omezení v tom, jak svůj po-
zemek mohou využívat, na dru-
hou stranu přináší do území jis-
totu, předvídatelnost, takže ob-

čané vědí, jaké využití území 
a  jaké stavební aktivity 

se v území, např. v je-
jich sousedství, mo-

hou rámcově ode-
hrávat. 

Pokud nelze 
kompromis 
v řešení 
území najít, 
má před-
nost veřej-
ný zájem, 

který převažuje. Územní plán se 
nepřipravuje za zavřenými dveř-
mi, občané mají zákonem dané 
právo se k němu v různých fá-
zích projednávání vyjadřovat.  

Připomínky a  námitky 
k územnímu plánu jsou tím 
správným prostředkem, pokud 
se chtějí občané bránit napří-
klad proti možné výstavbě 
v sousedství, kterou považují za 
rušivou či za nadměrně hmot-
nou. Musí však svá práva uplat-
nit včas, protože pokud pak do 
území už vjedou bagry, zpravi-

dla je na rozumné řešení oprav-
du pozdě.

Připomínám, že vedle námi-
tek, jejichž uplatňování přísluší 
pouze vlastníkům pozemků 
a staveb dotčených návrhem ře-
šení, oprávněným investorům 
a stavebním zákonem defi nova-
ným zástupcům veřejnosti, mů-
že proti návrhu územního plánu 
uplatňovat připomínky úplně 
každý. 

Pokud se tedy vrátím k vaší 
otázce, zda se dá s limitovaný-
mi územními plány něco dělat, 
odpověď zní jednoznačně ano – 
zajímat se, co se v mé obci děje, 
a  včas uplatňovat svá zákonná 
práva. 

■ MMR by se mělo podle 
vás transformovat na minis-
terstvo veřejného investování, 
o část agendy by pak mělo při-
jít. Proč? 

Chtěla bych, aby ministerstvo 
veřejného investování spravova-
lo kompletní otázky, které se 
týkají krajů, obcí a  měst, tedy 
včetně veřejné správy. Chci totiž 
věci skutečně měnit a dobré věci 
prosazovat. K tomu potřebuji 
mít zákon o  krajích a  zákon 
o obcích v naší kompetenci, aby 
cesta zavedení dobrých věcí by-
la kratší. Pak jde o samotné in-
vestování jako takové. 

I z tohoto důvodu byla od No-
vého roku zřízena sekce veřej-
ného investování a  výstavby, 
kde se budou připravovat meto-
diky, zákony a bude se dělat vše 
pro to, aby se v ČR více stavělo. 
Dále jsou to fi nance, což zname-
ná, aby naši partneři v podobě 
krajů, měst a obcí měli zdroje na 
fi nancování. Budeme chtít záro-
veň změnit název Státního fon-
du rozvoje bydlení na Státní 
fond regionálního rozvoje. Za-
býváme se také otázkami zvý-

hodněných půjček, ale 
i  dotací 
a  dalších 

možností, jak 
pomoci našim 

městům, obcím 
i krajům. 
Ministerstvo 

pro místní rozvoj, 
tedy veřejného 

investování, má 
být přiroze-

ným partne-
rem pro 
kraje, měs-
ta i  obce. 
Tedy být 
jejich ma-
teřským 
minister-

stvem, které pomůže regionům, 
aby každý občan i v té nejmenší 
obci mohl jezdit po kvalitních 
silnicích, měl přístup ke kvalit-
ním zdravotnickým či školským 
zařízením. Ať se žije všude dob-
ře, minimálně stejně tak jako 
v  Praze. To je cílem m inister-
stva veřejného investování.
■ Obce někdy nemají na 

potřebné projekty dostatek 
peněz, ani když získají dotaci. 
Dá se jim nějak pomoci? 

V nejbližší době budeme na-
příklad zkušebně prověřovat, 
jak se budou města, obce a kra-
je stavět k motivaci získat na 
veřejná prostranství jak dotaci, 
tak zvýhodněný úvěr. V reálu 
by to mělo vypadat tak, že měs-
to získá dotaci, ale na další část 
si vezme zvýhodněný úvěr, 
čímž bude moci naráz uskuteč-
nit větší akce a  nekouskovat je 
na etapy, protože na to nemělo 
peníze.  

Chtěli bychom také vytvořit 
národní investiční plán a  pro-
gram, který by fungoval na po-
dobném principu jako Integro-
vaný regionální operační pro-
gram (IROP). Zmapovaly by se 
všechny dotační tituly České 
republiky z národních zdrojů – 
není totiž možné, aby například 
kvůli opravě hřbitovní zdi nebo 
sakrální památce bylo potřeba 
se obracet na několik minister-
stev. 

Tohle vše by mělo být pod 
jedním dotačním titulem, 
aby nedocházelo k dublování 
a  ke zmatku, ve kterém se sta-
rostky a  starostové nevyznají. 
Podobně je tomu třeba i  u  zá-
kladních škol, kde se část dotací 
vyplácí prostřednictvím IROP, 
část je v kompetenci minister-
stva školství a část ministerstva 
fi nancí. Ministerstvo veřejného 
investování by v tomto případě 

rozhodovalo, kdo bude prioritně 
řešit záležitosti dané oblasti, tak 
aby poskytované dotační tituly 
byly pro naše partnery v podo-
bě obcí, měst i  krajů jasné 
a přehledné.  
■ V posledních letech se 

u  nás staví málo bytů. Jaká 
opatření chce vaše minister-
stvo udělat, aby se více stavělo 
a bydlení bylo dostupnější?  

Musíme si uvědomit, že na 
počet dokončených bytů po ro-
ce 2008 měla vliv ekonomická 
krize, která ovlivnila výstavbu 
nových bytů, až do roku 2014, 
kdy bylo jejich množství nej-
nižší. Od té doby počet dokon-
čených bytů roste, stejně jako 
rostou počty zahajovaných sta-
veb bytů. 

Výstavba se přesunula do 
krajů ČR a hlavním hybatelem 
je zatím výstavba rodinných 
domů. Za první pololetí roku 
2017 byl již celkový počet nově 
zahájených staveb bytů o  více 
než 20 % vyšší, přičemž díky 
nízké základně z předchozího 
roku byl nárůst u bytových do-
mů vyšší o téměř 47 %. Situace 
v rámci České republiky se te-
dy lepší. 

MMR kromě prosazení již 
zmiňované novely stavebního 
zákona, která pomůže zrychlit 
povolovací řízení a zrychlí vý-
stavbu bytů, podporuje také 
prostřednictvím zvýhodněných 
úvěrů Státního fondu rozvoje 
bydlení mladé domácnosti do 
36 let s dítětem do šesti let. Dá-
le pak úvěry nebo dotacemi 
podporuje výstavbu nájemních 
bytů pro seniory anebo pro spe-
cifi cké skupiny dalších potřeb-
ných skupin obyvatelstva. 

V současnosti se připravuje 
nový nástroj na bázi zvýhodně-
ných úvěrů pro mladé na poří-
zení nebo opravy stávajícího 
bydlení, kde již nebude povin-
ností v době podání žádosti pe-
čovat o  dítě. Významnou roli 
při výstavbě nových bytů bude 
hrát také v budoucnu zákon 
o sociálním bydlení, který bude 
zacílen na úzkou skupinu těch 
skutečně nejpotřebnějších osob, 
které se obtížně uplatňují na 
současném trhu nájemního by-
dlení. Zde doufáme v úzkou 
spolupráci s obcemi, protože 
bez jejich aktivního přístupu 
nelze systém sociálního bydle-
ní realizovat.  
■ Česko po roce 2020 při-

jde kvůli brexitu proti sou-
časnému programovému ob-
dobí minimálně o  pětinu ev-
ropských dotací. Jak se ČR 
musí na vysychání zdrojů 
z EU připravit? 

Česká republika se na tento 
okamžik připravuje tak, že se 
velmi aktivně účastní diskuse 
o podobě budoucího programo-
vého období. Tato diskuse již 
téměř dva roky probíhá, a to jak 
na české, tak na mezinárodní 
úrovni. Ministerstvo pro místní 
rozvoj v nich hraje velmi aktiv-
ní roli – iniciuje debaty, připra-
vuje zásadní materiály a  zdů-
razňuje potřeby České republi-
ky. 

Byla zpracována Východiska 
pozice ČR k budoucnosti poli-
tiky soudržnosti po roce 2020 
a v současné době se připravuje 
Národní koncepce realizace 
politiky soudržnosti v  ČR po 
roce 2020 a Strategie regionál-
ního rozvoje ČR 2021–2027. To 
jsou zásadní dokumenty mající 
za cíl stanovit budoucí oblasti, 
do kterých ČR bude prostředky 
z EU směrovat. 

Vystoupení Velké Británie 
z EU bude mít na politiku sou-
držnosti zcela jistě dopad, ne-
lze však nyní předjímat jeho 
konkrétní podobu. 

Naší snahou je zachovat sil-
nou politiku soudržnosti, která 
bude podporovat méně rozvinu-
té regiony EU, ale zároveň ne-
nechá zcela stranou ani ty roz-
vinutější. Snažíme se také 
o celkové zefektivnění systému, 
obzvláště pak o  zjednodušení 
administrace. 

MINISTRYNĚ PRO MÍSTNÍ ROZVOJ KLÁRA DOSTÁLOVÁ (ANO) PRO PRÁVO:

Stavby by měl povolovat jen jeden úřad

p p
bych ale, abychom stavebníkům 
pomohli ještě daleko více.  

Vyřídit si povolení má určité 
fáze. Poté, co si stavebník nechá 
v první fázi zpracovat projekto-
vou dokumentaci stavby, násle-
duje 
druhá
fáze, tj. 
shánění 
různých 
dokladů 
a  povolení 
na úřadech, 
které tvoří po-
vinnou přílohu 
žádosti. Samot-
ný povolovací 
proces upra-
vený staveb-
ním záko-
nem začíná 
až podáním 
žádosti na 
stavební 
úřad. Až 
pouze tuto 
třetí fázi 
upravuje 
stavební zá-
kon. 

Všeobecná kri-
tika komplikované 

y , p
kterých dotčené orgány vydáva-
jí svá závazná stanoviska 
k ochraně veřejných 
zájmů podle několi-
ka zákonů. Je to 
třeba ochrana 
památek, 
ochrana ve-
řejného 
zdraví, po-
žární 
ochrana, 
ochrana

, p ,
čané vědí, jaké využití území 

a  jaké stavební aktivity 
se v území, např. v je-

jich sousedství, mo-
hou rámcově ode-

hrávat. 
Pokud nelze 

kompromis 
v řešení 
území najít, 
má před-
nost veřej-
nýný zájem,

j
ného investování a  výstavby, 
kde se budou připravovat meto-
diky, zákony a bude se dělat vše 
pro to, aby se v ČR více stavělo. 

y y

Dále jsou to fi nance, což zname-
ná, aby naši partneři v podobě 
krajů, měst a obcí měli zdroje na 
fi nancování. Budeme chtít záro-
veň změnit název Státního fon-
du rozvoje bydlení na Státní 
fond regionálního rozvoje. Za-
býváme se také otázkami zvý-

hodněných půjček, ale 
i  dotací 
a  dalších 

možností, jak 
pomoci našim 

městům, obcím 
i krajům. 
Ministerstvo 

pro místní rozvoj, 
tedy veřejného 

investování, má 
být přiroze-

ným partne-
rem pro
kraje, měs-
ta i obce. 
Tedy být 
jejich ma-
teřským
minister-

Novela stavebního 
zákona zkrátila 
nebo spojila 
povolovací 
procesy, ale 
nemohla snížit 
počet potřebných 
dokladů

Naší ambicí 
je jeden úřad, 
jedno razítko, 
jedno povolení

Foto PRÁVO – Petr Horník
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