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PŮSOBNOST OMBUDSMANA
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Zákon č. 349/1999 Sb., o veřejném ochránci práv

 Orgány v působnosti ochránce:

 Obecní/městské úřady jako orgány státní památkové péče

 Obecní/městské úřady jako obecné stavební úřady

Ministerstvo kultury

 Památková inspekce ministra kultury

 Orgány mimo působnost ochránce:

 Obce a města jako orgány samosprávy

 Národní památkový ústav



POLITIKA ARCHITEKTURY 
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A STAVEBNÍ KULTURY ČR

Usnesení vlády č. 22/2015 Sb.

 řeší podporu rozvoje architektury a stavební kultury jako 
principu zvyšování kvality prostředí vytvářeného výstavbou

 účelem je přinést zlepšení kvality života lidí zvyšováním 
kvality prostředí, ve kterém žijí stavby a jejich okolí, veřejná 
prostranství i krajina tvoří základní součást tohoto prostředí 

„Citlivé začlenění staveb do okolního prostředí je důsledkem 
respektu k prostorovým vztahům, atmosféře místa a struktuře 
stávající zástavby i vztahu ke kulturnímu a přírodnímu dědictví.“ 



OCHRANA HODNOT ÚZEMÍ
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 Územní plánování

 ve veřejném zájmu chrání a rozvíjí přírodní, kulturní a
civilizační hodnoty území, včetně urbanistického,
architektonického a archeologického dědictví

(§18 odst. 4 SZ)

 Územní plán obce/města

 stěžejní právní instrument, který stanoví základní koncepci
rozvoje území obce, ochrany jeho hodnot, jeho plošného
a prostorového uspořádání

(§ 43 SZ)



OCHRANA HODNOT ÚZEMÍ 
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K tomu, abychom mohli hodnoty území, které se
významně podílejí na kvalitě veřejného prostoru,
chránit, je musíme znát

 je důležité, aby úřad územního plánování jako
autor územně plánovacích podkladů ve spolupráci
s obcí, památkáři a veřejností hodnoty území
pečlivě popsal v územně analytických podkladech,
které jsou pro stavební úřad důležitým podkladem
pro rozhodování v území

 orgán územního plánování je dotčeným orgánem
(§ 96b SZ)



ZBOŘENÉ HODNOTNÉ STAVBY
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Pivovar v Chomutově
Přádelna bratří Grohmannů, Bystřany u Teplic 



OCHRANA URBANISTICKÝCH 
HODNOT ZÁSTAVBY
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 Vyhláška č. 500/2006 Sb., účinná od 1. 1. 2007

 Vyhláška č. 13/2018 Sb., účinná od 29.1. 2018

 (Příloha č. 7, část I., odst. 2, písm. f)

 pokud je to účelné, textová část územního plánu obsahuje
vymezení architektonicky nebo urbanisticky významných
staveb.

 nový požadavek na vymezení architektonicky nebo
urbanisticky významných staveb v textové části územního
plánu



OCHRANA URBANISTICKÝCH 
HODNOT ZÁSTAVBY
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 MMR vydalo metodické sdělení k problematice 

vymezování architektonicky nebo urbanisticky       

významných staveb v územním plánu.

 Sdělení MMR ze dne 26. 6. 2018, 

č.j. MMR-29172/2018-81

 Podle MMR je třeba tento institut využívat v územních 
plánech v přiměřeném rozsahu, který však nelze paušálně 
stanovit.



OCHRANA URBANISTICKÝCH 
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HODNOT ZÁSTAVBY

Územní plány je třeba uvést do souladu s vyhláškou

č. 500/2006 Sb. podle přechodných ustanovení čl. II  odst. 2 
a 3 vyhlášky č. 13/2018 Sb., kterou se mění vyhláška č. 
500/2006 Sb. 

Při nejbližší změně je třeba do dokumentace 

promítnout nový název kapitoly „vymezení 

architektonicky nebo urbanisticky významných 

staveb“ a doplnit odůvodnění navrženého vymezení 

architektonicky nebo urbanisticky významných 

staveb, pokud již odůvodnění nebylo součástí 

územního plánu.



PAMÁTKOVÉ ZÁJMY V ŘÍZENÍCH
PODLE STAVEBNÍHO ZÁKONA
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 Orgán státní památkové péče (OSPP) – Dotčený orgán (DO) - §
11 PZ

 StÚ posuzuje, zda záměr je v souladu se závaznými stanovisky 
DO (§ 4, 90, 111 SZ a § 11 PZ…) 

 StÚ povinnost projednat záměr v co nejjednodušším režimu SZ

 k 1.1. 2018 vypuštěn § 79 odst. 3 SZ, ale pozor na § 129 odst.
1 písm. d) SZ – stavba ve volném režimu, ale je v rozporu s
jinými právní předpisy (například v rozporu s PZ)

 OSPP + StÚ - vzájemná součinnost (§ 8 SŘ) - expertní
součinnost (§ 174 SZ)



PAMÁTKOVÉ ZÁJMY V ŘÍZENÍCH
PODLE STAVEBNÍHO ZÁKONA
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 OSPP – vázanost svým přechozím stanoviskem (§ 4 odst. 4 SZ)

 Výjimka: změna skutkových okolností věci

 OSPP – povinnost kontroly podmínek stanovených v ZS

StÚ – povinnost součinnosti při kontrole (§ 4 odst. 6 SZ)

 OSPP - právo napadnout pravomocné rozhodnutí/opatření 
StÚ

 podnět k provedení přezkumného řízení (§ 94 SŘ, § 156 odst. 2 SŘ + 
výjimky v SZ - § 96 odst. 4, § 106 odst. 2, § 122 odst. 4, § 126 odst. 3 SZ)

- např. územní rozhodnutí o umístění stavby – podnět k přezkumu dle § 94 SŘ

- např. územní souhlas – podnět k přezkumu dle § 96 odst. 4 SZ



NAHLÍŽENÍ DO SPISU 
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 Právo nahlížet a pořizovat kopie ze spisu 
 základní právo účastníka řízení (§ 38 SŘ)

 právo na pořízení kopie PD – speciální úprava (§ 168 odst. 2 SZ)

Usnesení o odepření nahlížení, pořízení kopie 
 účastník řízení – právo odvolání (§ 38 odst. 5 SŘ)

VOP ze dne 19. 11. 2014, sp. zn. 6974/2014/VOP/SN
„Nedílnou součástí úvahy StÚ při odepření pořízení kopie PD musí
být uplatnění principu proporcionality tj. v jakém nezbytném
rozsahu je nutné ústavní právo na spravedlivý proces a právo na
informace omezit, aby bylo dosaženo zákonem sledovaného účelu.“



ZÁVAZNÉ STANOVISKO  
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 Forma a obsah závazného stanoviska

 stanovisko dle § 149 SŘ

 správní rozhodnutí dle § 67 a násl. SŘ

 Změna či zrušení závazného stanoviska  (§ 4 odst. 9-11 SZ)

 ZS lze napadnout jen v rámci odvolacího řízení ve věci samé (účastník)

 přezkumné řízení ZS vede nadřízený dotčený orgán

 ZS lze zrušit či změnit jen ve lhůtě 1 roku ode dne vydání ZS

 po dobu přezkumného řízení – odvolací řízení neběží

 napadeno ústavní stížnosti – sp. zn. 22/2017



MOŽNOSTI ŘEŠENÍ ZÁVAD NA 
KULTURNÍ PAMÁTCE DLE SZ
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 Nástroje řešení závad na stavbě (§ 132 a násl. SZ)

 Kontrolní prohlídka stavby, nařízení údržby, nařízení nezbytných úprav, 
nařízení nutných zabezpečovacích prací, nařízení neodkladného odstranění 
stavby a nařízení vyklizení stavby

 Volba nástroje je odvislá od intenzity závady na stavbě + 
veřejný zájem (§ 132 odst. 2 SZ)

 Účastníci řízení (§ 142 SZ)

 občanskoprávní námitky vlastnické – posuzuje StÚ

MMR – Podpora výkonů rozhodnutí StÚ – dotační program

www.mmr.cz/cs/Národní-dotace/Podpora-a-rozvoj-regionu/Program -vykonu-
rozhodnuti-stavebních-uradu.   



KONTROLNÍ PROHLÍDKA STAVBY 
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 Provádění nebo odstranění stavby bez povolení StÚ (§ 134 odst. 4SZ)

 StÚ – výzva/rozhodnutí k bezodkladnému zastavení prací

 StÚ – zahájí řízení o odstranění stavby

 Užívání stavby v rozporu s povoleným účelem nebo v rozporu 
se stanoveným způsobem (§ 134 ods.t 5 SZ)

 StÚ – výzva/rozhodnutí k bezodkladnému ukončení nepovoleného užívání 

 StÚ – poučí o možnosti požádat o změnu v užívání stavby

 Ostatní závady na stavbě (§ 134 odst. 2, 3 SZ)

 StÚ – výzva/rozhodnutí k zjednání nápravy v určené lhůtě



VSTUP NA POZEMKY A DO STAVEB
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 Oprávněná úřední osoba – pověřený zaměstnanec (§ 172 odst. 1 SZ)

 Účel vstupu na pozemky a do staveb
 zjištění stavu stavby a pozemku

 opatření důkazů a podkladů pro rozhodnutí

 S vědomím vlastníka x bez vědomí vlastníka

 Stavba – obydlí (§ 172 odst. 3 SZ)

 Rozhodnutí o nařízení povinnosti vstupu (§ 172 odst. 4, 5 SZ)

 Pořádková pokuta (§ 173 SZ, § 62 SŘ)



VSTUP NA POZEMKY A DO STAVEB
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MS Praha ze dne 3. 12. 2014, č.j. 8 A 75/2010-26
Obydlí je širší pojem než stavba, která je k bydlení zkolaudována.
Rozhodující je fakticita stavu.

NSS ze dne 20. 11. 2014, č. j. 2 As 69/2014-57
§172 SZ upravuje výhradně podmínky pro vstup oprávněných úředních
osob na pozemky a do staveb. Uvedené nevylučuje, aby byli účastníci
řízení přítomni ohledání.

VOP ze dne 23. 11. 2015, sp. zn.: 6843/2014/VOP/SN
Nepřizvání účastníka řízení ke kontrolní prohlídce není v rozporu s § 172
odst. 4 SZ, pokud stavební úřad dá účastníku řízení možnost seznámit se s
protokolem o průběhu a výsledku prohlídky namístě samém“.



OHRADNÍ ZEĎ – VLASTNICTVÍ
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• Jde o součást památky?

• Řízení podle § 142 SŘ

• NS - opěrná zeď tvoří oporu

podpíraného pozemku a je jeho 

součástí, nejde o samostatnou věc 

v právním smyslu

• Řízení podle § 142 SZ

• Judikatura: 

• NS sp.zn. 25 Cdo 300/2005, z 29.8.2006

• NS sp.zn. 22 Cdo 2716/2011, z 17.4.2013



OHRADNÍ ZEĎ – JUDIKATURA 
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NSS ze dne 22. 1. 2009,  č.j. 1 As 93/2008-95
Zřícenina je součástí pozemku, když není patrné dispoziční řešení 1. NP, 
zřícenina pak není samostatnou stavbou, ale je součástí pozemku. 

KS Ústí nad Labem ze dne 6. 1. 2014, č.j. 15 A 22/2012-62
Úsudek StÚ o občanskoprávní námitce podle § 142 SZ.

OS Tachov ze dne 30. 9. 2014, č.j. 4 C 128/2013
Zřícenina kostela jako součást pozemku.

KS Hradec Králové ze dne 9. 6. 2015, č.j. 30A 81/2014-42
Oprava ohradní zdi na církevním hřbitově spravovaném obcí, údržba 
stavby je povinností jejího vlastníka (církev).



OPRAVA HŘBITOVNÍ ZDI
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Sp.zn. 3828/2016/VOP/MH – oprava hřbitovní zdi

Oprava hřbitovní zdi na Sv. Kopečku v Olomouci v ochranném
pásmu nemovité kulturní památky spočívající v demolici části
původní zdi z režného zdiva a její nahrazení betonovými
tvárnicemi. Nešlo o údržbu, ale o vznik nové stavby oplocení.

V použití betonových tvárnic nelze s ohledem na zjištěné
skutečnosti spatřovat porušení zákona o státní památkové
péči, byť se tato obnova může jevit ze subjektivního hlediska
jako přinejmenším diskutabilní, což potvrzují následné reakce
některých místních obyvatel kritizujících obnovu hřbitovní zdi.



VÝMĚNA STŘEŠNÍ KRYTINY
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Sp. zn.: 3891/2011/VOP/MH

Víska u Mladé Boleslavi, památková rezervace



VÝMĚNA STŘEŠNÍ KRYTINY 
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Sp. zn. 3891/2011/VOP/MH – Víska u Mladé Boleslavi

K § 14 a § 16 PZ – závazné stanovisko, příspěvek na zachování a obnovu
kulturní památky

Orgán státní památkové péče se nemusí řídit odbornými závěry
vyslovenými národním památkovým ústavem v jeho odborném vyjádření.
Pokud však dospěje k odlišnému závěru, musí své rozhodnutí řádně
zdůvodnit a s odborným vyjádřením se vypořádat.

Omezení, jež z této památkové regulace plynou, jsou přitom v konečném
důsledku stejná jako u prohlášených kulturních památek. Podle ochránce
současný stav právní úpravy odporuje Listině základních práv a svobod.



JUDIKATURA K VÝMĚNĚ OKEN
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KS ze dne 15. 9. 2011, č.j. 52 A 4/2011-63
Výměna oken v městské památkové zóně 

NSS ze dne 4. 12. 2014, č.j. 7 As 183/2014-43
Výměna oken v městské památkové zóně

NSS ze dne 13. 8. 2009, č.j. 7 As 43/2009-52
Test proporcionality – památková péče nesmí volit extrémní 
řešení, je třeba zkoumat, zda je dosavadní praxe v souladu          
s aktuálním vědeckým poznáním a tomu se přizpůsobit. 

NSS ze dne 4. 12. 2013, č.j. 1 As 95/2013-31
Porušení zákona v obdobných případech nezakládá ustálenou
správní praxi.



PAMÁTKOVĚ CHRÁNĚNÉ NÁDRAŽÍ
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Sp. zn.: 4102/2013/VOP/MH

Děčín, nemovitá kulturní památka



PAMÁTKOVĚ CHRÁNĚNÉ NÁDRAŽÍ
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Sp. zn. 4102/2013/VOP/MH – Děčín

K § 10 a § 15 PZ – ochrana kulturních památek

V důsledku složitých organizačních vztahů a rozhodovacích procedur
řídících orgánů na straně vlastníka nebyl drážní úřad ani orgán státní
památkové péče schopen dosáhnout zjednání nápravy v přiměřené době.

Ochránce vyzval drážní úřad, aby v součinnosti s ministerstvem kultury
a Národním památkovým ústavem vedl diskusi s vedením resortu
ministerstva dopravy a železniční společnosti nad tím, zda a v jakém směru
lze podobným případům předcházet a zajistit větší operativnost při řešení
stavebně technických závad na památkách v působnosti drážního úřadu.



ZMĚNA VZHLEDU NEPAMÁTKY
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Sp.zn. 2985/2015/VOP/MH - Olomouc



ZMĚNA VZHLEDU NEPAMÁTKY
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Sp. zn. 2985/2015/VOP/MH – Olomouc

K § 2 a § 103 SZ – ochrana hodnot zástavby

Vzhled stavby určuje zejména její výška, objem, tvar střechy, celková prostorová 

orientace v území, stavebně technické provedení fasády, její barevnost, včetně 

umístění a členění okenních a dveřních výplní.

Odstranění zdobných prvků fasády ve spojení se zateplením a změnou barevnosti

vnějšího pláště stavby je třeba pokládat za změnu vzhledu stavby a stavební úpravy

vyžadující stavební povolení (§ 103 odst. 2 stavebního zákona).

V případech, kdy v důsledku stavebních úprav dochází ke změně vzhledu stavby, 

musí stavební úřad vždy posoudit, zda navrhovanou změnou stavby nebudou 

narušeny urbanistické a architektonické hodnoty stávající zástavby.



ZMĚNA VZHLEDU NEPAMÁTKY

28

Sp. zn.: 5628/2017/VOP/MST

Kamenné Žehrovice, Základní škola – památkově
nechráněná stavba

https://www.ochrance.cz/fileadmin/user_upload/Letaky/Desatero_staveb
ni_urady.pdf

https://www.ochrance.cz/fileadmin/user_upload/Letaky/Desatero_stavebni_urady.pdf


ZMĚNA VZHLEDU STAVBY 
V SOUSEDSTVÍ PAMÁTKY
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Sp. zn.: 3390/2017/VOP/MH

Česká Třebová, Rotunda sv. Kateřiny



ZMĚNA VZHLEDU STAVBY
V SOUSEDSTVÍ PAMÁTKY
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Sp. zn. 3390/2017/VOP/MH - Česká Třebová

K § 11 PZ a § 23 odst. 3 vyhl. č. 501/2006 Sb.

Vyjádření národního památkového ústavu není pro orgán státní 
památkové péče závazné, nemusí se jím proto řídit. 

Pokud se však orgán státní památkové péče od vyjádření národního 
památkového ústavu odchýlí, je povinen svůj odlišný názor řádně 
(přezkoumatelným způsobem) zdůvodnit.



ZMĚNA NEMOVITÉ PAMÁTKY
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Sp. zn.: 5239/2017/VOP/JSV

Brno, soubor rodinných domů „Nová kolonie“



ZMĚNA NEMOVITÉ PAMÁTKY
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Sp.zn. 5239/2017/VOP/JSV – Brno

K § 14 PZ, § 149 odst. 2 SŘ – obsah závazného stanoviska

„Výrok“ závazného stanoviska a jeho „odůvodnění“ tvoří jeden
celek. Obsahem odůvodnění je rozbor a hodnocení podkladů
včetně úvah, kterými se při hodnocení OSPP řídil. V opačném
případě jde o nepřezkoumatelné závazné stanovisko.

Nepřezkoumatelné je takové závazné stanovisko, které zamýšlený
stavební záměr v odůvodnění označuje jako nevhodný, ale ve
„výroku“ jej označuje za přípustný.



POVOLENÍ DEMOLICE NEPAMÁTKY
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Sp. zn. 4666/2018/VOP/MH - most přes řeku 
Balinku, Velké Meziříčí



POVOLENÍ DEMOLICE NEPAMÁTKY
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Sp.zn. 4666/2018/VOP/MH – Velké Meziříčí

K § 14 PZ – závazné stanovisko, vymezení hranic MPZ

V daném případě nebyly digitalizované mapové podklady poskytnuté 
NPÚ v souladu s mapovým podkladem, který byl součásti vyhlášky o 
MPZ Velké Meziříčí.

Krajský úřad postupoval svévolně, když se fakticky postavil do pozice 
„arbitra“ v oblasti státní památkové péče, tedy zcela mimo svou 
pravomoc, když namísto příslušného orgánu státní památkové péče 
hodnotil územní rozsah MPZ Velké Meziříčí, ačkoliv věděl, že tato 
otázka je přinejmenším sporná. 



PAMÁTKOVÁ PÉČE
A STAVEBNÍ ZÁKON 
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