Spolek pro obnovu venkova ČR
Mgr. Eduard Kavala
předseda Spolku
Sekretariát: Bělotín 151, 753 64
Tel., fax: 581 612 100; E-mail: spov@belotin.cz

V Bělotíně 26. února 2013

Vážený pane ministře,
dopisem ze dne 14. února 2013, č. j. 5377/2013-81 jste požádal Spolek pro obnovu
venkova ČR o připomínky k materiálu „Analýza stavu na úseku územního plánování
a stavebního řádu“, který připravujete pro jednání vlády.
1. Oceňujeme, že analýza a zejména předcházející rozsáhlé šetření svým pojetím
představují dobrý základ pro metodickou a kontrolní činnost Vašeho resortu.
2. Nemůžeme se však ztotožnit s některými závěry analýzy, pokud jde podjatost
a zastupitelnost úředníků.
2.1. Zejména shrnutí výsledků analýzy je založeno na kritice tzv. systémové
podjatosti, aniž by analýza přinesla a kvantifikovala konkrétní případy nestrannosti úředníků,
odvíjející se z jejich zaměstnaneckého poměru. Připomínám v této souvislosti usnesení
rozšířeného senátu Nejvyššího správního soudu ze dne 20.11.2012, zn. 1 As 89/2010-119,
které v podstatě setrvává na stanovisku Nejvyššího správního soudu ze dne 16. 12. 2004, č. j.
2 As 21/2004 – 67, když rozhodl takto:
„Rozhoduje-li orgán územního samosprávného celku ve správním řízení ve věci, která se týká
zájmu tohoto územního samosprávného celku, je důvodem pochyb o nepodjatosti úřední osoby
dle § 14 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správního řádu, její zaměstnanecký poměr
k územnímu samospávnému celku tehdy, je-li z povahy věci či jiných okolností patrné
podezření, že v důsledku tohoto zaměstnaneckého poměru by mohl být její postoj k věci
ovlivněn i jinými než zákonnými hledisky.“
Rozšířený senát Nejvyššího správního soudu považuje současný spojený model veřejné
správy za ústavně konformní a poznamenává, „že zaměstnanci státních orgánů nemají ani
takový standard záruk své nestrannosti, jaký zaměstnancům územních samosprávných celků
zajišťuje zákon o úřednících samosprávných celků“ (bod 47 odůvodnění).
2.2. Něco jiného je podjatost v konkrétních případech, kterou je však možné vyloučit
důsledným postupem podle správního řádu. Z pohledu zákona není proto možné kritizovat jen

pouhou skutečnost, že např. pracovník nebo útvar obecního úřadu vykonává správní činnosti
podle stavebního zákona a současně zajišťuje povolování investičních akcí obce.
Nepochybným porušením nestrannosti by bylo, kdyby tentýž úředník či útvar zodpovídal za
investiční přípravu konkrétní akce obce a sám ji povoloval. Na takové případy ale pamatují
ustanovení správního řádu, a sice § 14 odst. 4 podle které by představený úřední osoby, která
je vyloučena určil jinou osobu a § 131 odst. 4, které umožní nadřízenému správnímu úřadu
pověřit k projednání a rozhodnutí ve věci sousední věcně příslušný podřízený správní orgán,
jestliže podřízený správní orgán není z důvodu vyloučení všech úředních osob tohoto orgánu
způsobilý věc projednat a rozhodnout.
2.3. Obdobně v souladu se správním řádem je nutno pohlížet na zastupitelnost, jejíž
význam je v předloženém textu analýzy předpojatě nadhodnocen a neopírá se zjištění
konkrétních nedostatků. Podle § 80 odst. 3 správního řádu může nadřízený správní orgán
učinit opatření proti nečinnosti i v případě, kdy je z okolností zjevné, že věcně a místně
příslušný správní orgán nedodrží lhůtu pro vydání rozhodnutí nebo zahájit řízení z moci
úřední anebo v řízení řádně pokračovat. Podle § 80 odst. 4 písm. b) může nadřízený správní
orgán také usnesením pověřit jiný správní orgán vedením řízení. To znamená, že „problém“
zastupitelnosti (např. při dlouhodobývh onemocněních příslušných úředníků v nejmenších
správních obvodech) je v rámci stávající právní úpravy řešitelný na podnět toho úřadu, kde
nečinnost hrozí, spoluprací správních orgánů v zájmu dobré správy (§ 8 odst. 2 správního
řádu) a není ho nutno v porovnání s výhodami státní správy na nejnižší možné úrovni
(subsidiarita) nikterak problematizovat a nadhodnocovat. K tomu podotýkáme, že i u velkých
úřadů na obcích s rozšířenou působností je zcela běžné, že jednotliví pracovnící mají na
starosti určitá konkrétní území, a že se ve vedení řízení vzájemně zastupují jen při skutečně
dlouhodobých absencích.
2.4. Požadavky na úpravy textu analýzy:
K části 2.1.1 Začlenění činností ÚP v úřadech a jejich vybavení
Vypustit poslední větu 4. odstavce „Zejména na ÚÚP pouze s jedním pracovníkem pro
ÚPČ, který navíc vykonává i jiné agendy úřadu ORP, je výkon ÚPČ značně problematický.
Problémem je v těchto případech řešení zastupitelnosti úředníka, jehož pracovní náplní je
ÚPČ.“.
Odůvodnění: Podle analýzy je úřadů územního plánování (které mohou být ze zákona jen
součástí úřadů obcí s rozšířenou působností) s jedním pracovníkem jen 12.
Charakter územně plánovací činnosti je dlouhodobý a proto nepovažujeme
případné onemocnění nebo jinou nepřítomnost pracovníků za fatální.
Vykonávání jiných činností nemusí vést k podjatosti, jak by tomu nepochybně
bylo v konkrétních správních řízeních, k čemuž však analýza žádné konkrétní
důkazy neposkytla. Pokud by k takovým případům docházelo, jsou řešitelné
aplikací § 14 odst. 4, případně § 131 odst. 4 správního řádu.
Tuto připomínku považujeme za zásadní.
V 1. odstavci dílčího shrnutí vypustit text: „Nejméně vhodné a často i problematické
jsou případy, kdy pracovník ÚÚP v rámci pracovní náplně vykonává jak ÚPČ tak i jiné
činnosti, které jsou při tom výkonem samostatné působnosti obce, např. problematika investic
ORP. V těchto případech je velice obtížné dešifrovat, z jakých finančních zdrojů mají být
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hrazeny náklady na tohoto pracovníka (zda z příspěvku na přenesenou působnost nebo
z finančních prostředků na samostatnou působnost).“.
Odůvodnění: Vykonávání dalších agend souvisí se snahou o plné vytížení konkrétního
pracovníka a je určitým důsledkem spojeného modelu. Jak je odůvodněno
u předešlého bodu, nevyvolává však zásadní problémy a je řešitelné v rámci
zákona.
Tuto připomínku považujeme za zásadní.
K části 2.2 Výkon územně plánovací činnosti
V 2. odstavci v bodě a) vypustit část textu v znění „umožňující zastupitelnost v době
nepřítomnosti, tj. alespoň 2 a více trvalých pracovních úvazků“.
Odůvodnění: Viz předchozí body.
Tuto připomínku považujeme za zásadní.
K části 2.2.1 Úřady územního plánování
V dílčím shrnutí na str. 23 vypustit první větu „Zásadním problémem je výkon ÚPČ
na ÚÚP s méně než 2 pracovními úvazky. Na ÚÚP pouze s jedním pracovním úvazkem je
dále problém zajištění zastupitelnosti tohoto pracovníka pracovníkem, který splňuje
kvalifikační požadavky a zda obsazení ÚÚP pouze jedním pracovníkem neohrožuje plnění
úkolů vyplývajících ze SZ“.
Odůvodnění: Tento problém rozhodně není zásadní. Jinak viz předchozí body.
Tuto připomínku považujeme za zásadní.
K části 3.2 Problematika personálního obsazení stavebních úřadů
Vypustit text na konci 1. odstavce „Tento stav je problematický, jak z hlediska kvality
a efektivity práce, tak z hlediska nulové zastupitelnosti. Logicky z výše uvedeného vyplývá,
že oprávněné úřední osoby na těchto typech úřadů vykonávají veškerou agendu vyplývající ze
stavebního zákona a je zde značná přetíženost těchto pracovníků, což v konečném důsledku
může vést např. k nedodržování správních lhůt“.
Odůvodnění: V analýze nebyly konkrétně kvantifikovány ani efektivita, ani případy problémů
vzniklých „nulovou“ zastupitelností. I když lze připustit, že přetíženost
pracovníků vede k nedodržování lhůt, nevidíme žádnou logiku v tom, že by se
tak mělo dít právě na úřadech, obsazených 1 pracovníkem. Případná zcela
výjimečná nečinnost, řešitelná dle § 80 odst. 4 písm. b) ve spojení s § 8 odst. 2
správního řádu, je vyrovnána běžnou efektivní činností úřadu na nejnižší
možné úrovni (princip subsidiarity).
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Tuto připomínku považujeme za zásadní.
K části 3.2.2 Praxe
Vypustit 2. odstavec ve znění „Prvoinstanční stavební úřady jsou nevhodně
obsazovány pouze jedním pracovníkem, což způsobuje následně problémy a to zejména
v případě nutné zastupitelnosti.“.
Odůvodnění: Viz předešlý bod.
Tuto připomínku považujeme za zásadní.

K části 3.4 Začlenění obecných stavebních úřadů v organizačních strukturách úřadů
V 2. odstavci vypustit poslední větu „Z výsledků a reakcí v rámci hodnocení
krajskými úřady vyplývá, že jakékoli spojení stavebního úřadu s jinými agendami je
nevhodné.“.
Odůvodnění: Odvolání na „výsledky a reakce“ krajských úřadů bez uvedení konkrétních
příkladů pochybení, překračujících zákon, považujeme za nedostatečné.
Apriorní vyloučení spojení stavebního úřadu s jinými agendami by popíralo
princip uplatněný jak v zákonech o obcích, tak o krajích, že o dělbě práce
v rámci jejich úřadů, rozhodují obce a kraje samostatně.
Tuto připomínku považujeme za zásadní.
Vypustit 3. odstavec ve znění „Dalším, často zmiňovaným rizikem v rámci spojování
agend, je spojení stavebního úřadu s čistě samosprávnými agendami (správa majetku,
investice atp.). V tomto případě by mohlo docházet k přímému střetu kompetencí v návaznosti
na plnění zadaných úkolů. Z výše uvedeného vyplývá, že propojení státní správy
se samosprávou je ve svém důsledku nepřijatelné.“
Odůvodnění: Uvedené riziko nepochybně existuje. Je však řešitelné aplikací § 14 odst. 4
a § 131 odst. 4 správního řádu. V rámci stávající právní úpravy je třeba
přijatelnost – nepřijatelnost ponechat na dané obci, která musí sama posoudit,
jak nejefektivněji dostát všem zákonným předpisům. A priorní soudy
ministerstva považujeme za nevhodné.
Tuto připomínku považujeme za zásadní.
K části 3.5.4 Dodržování zákonem stanovených lhůt, popř. lhůt přiměřených, není-li
zákonná lhůta stanovena
Požadujeme přepracovat celou tuto část analýzy.
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Odůvodnění: Pouze z procentuálního zastoupení jednotlivých typů opatření proti nečinnosti
přijatých nadřízenými správními orgány vůči prvoinstančním stavebním
úřadům nelze dovozovat „největší problémy SÚ – obcí typu I.“. K tomu by
bylo zapotřebí alespoň srovnání s ukazateli, charakterizujícími jejich celkovou
agendu.
Tuto připomínku považujeme za zásadní.
K části 4 SHRNUTÍ VÝSLEDKŮ ANALÝZY 2011
Vypustit 6. odstavec tohoto znění: „Z vyhodnocení KÚ, které byly podkladem pro
zpracování Analýzy 2011, vyplývá, že na některých obecních úřadech jsou využíváni vysoce
kvalifikované úřední osoby, které jsou zařazeny do útvarů pověřených výkonem přenesené
působnosti na úseku stavebního zákona, k přípravě či participaci na úkonech v působnosti
samostatné (ať již na úseku stavebního zákona či v jiné agendě). Nežádoucím důsledkem této
praxe je mj. ohrožení důvěry adresátů veřejné správy v nestrannost těchto úředních osob.
Tento fakt se také projevuje vzrůstajícím počtem námitek podjatosti, které uplatňují účastníci
řízení vůči všem úředním osobám, které jsou zaměstnanci územního samosprávného celku.
Územnímu samosprávnému celku, jako nositeli přenesené působnosti, může v jím vedeném
správním řízení také náležet postavení účastníka řízení ve smyslu § 27 správního řádu;
případně může mít zájem na výsledku správního řízení jako účastník soukromoprávních
vztahů. Při pořizování územně plánovací dokumentace pro územní samosprávný celek
pořizovatelem, který je zaměstnancem tohoto celku, mohou nastat podobné situace jako
v případě správních řízení. Kvalitativní posun v této otázce je při zachování stávajícího
systému výkonu veřejné správy na daném úseku možný jen obtížně. Řešením by bylo
důsledné oddělení výkonu přenesené a samostatné působnosti.“
Odůvodnění: Tyto závěry, směřující k zavedení odděleného modelu veřejné správy, se kterým
Spolek pro obnovu venkova ČR nesouhlasil ve svém stanovisku k návrh
věcného záměru zákona o stavebních úřadech ze dne 5. února 2013, jsou nejen
v rozporu s dosavadními zkušenostmi z celkového fungování spojeného
modelu, vycházejícího z doporučení Poslanecké sněmovny Parlamentu České
republiky ze dne 19. května 1999 připravit reformu koncepce veřejné správy
spojením státní správy a samosprávy na všech územních úrovních.
Neodpovídají také poslednímu usnesení rozšířeného senátu Nejvyššího
správního soudu ze dne 20. listopadu 2012, zn. 1 As 89/2010-119
(http://www.nssoud.cz/files/SOUDNI_VYKON/2010/0089_1As__100_2012121
1035803_prevedeno.pdf), který považuje spojený model za ústavně konformní
a samotnou tzv. systémovou podjatost za nedostatečnou pro vyloučení
pracovníků obecních a krajských úřadů z rozhodování ve věci.
Tuto připomínku považujeme za zásadní.
V části „Úsek územního plánování“ na str. 63 ve druhém odstavci vypustit text:
„Výkon agendy územního plánování na úřadech územního plánování s pouze jedním
pracovním místem je z řady důvodů problematický – např. nezastupitelnost, nedostatečná
kapacita pro potřeby obcí ve správním obvodu.“.
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Odůvodnění: Podle analýzy je úřadů územního plánování (které mohou být ze zákona jen
součástí úřadů obcí s rozšířenou působností) s jedním pracovníkem jen 12.
Charakter územně plánovací činnosti je dlouhodobý a proto nepovažujeme
případné onemocnění nebo jinou nepřítomnost pracovníků za fatální. Analýza
neobsahuje žádné konkrétní poznatky z těchto 12 úřadů, které by tento závěr
potvrzovaly.
Tuto připomínku považujeme za zásadní.
V části „Úsek stavebního řádu“ vypustit první odstavec ve znění „Na základě
obdržených podkladů lze konstatovat, že u obcí I. typu je i nadále setrvávající stav jak
z hlediska personálního obsazení (stále existují stavební úřady na obcích I. typu, které jsou
personálně obsazeny pouze jedním pracovníkem), tak i z hlediska mnohdy nevyhovujícího
programového a technického vybavení.“.
Odůvodnění: V analýze nebyly konkrétně uvedeny problémy a pochybení vzniklé na úřadech
s jedním pracovníkem. Vyhodnocení průzkumu stavebních úřadů Spolku pro
obnovu venkova ČR z března 2011
(http://www.spov.org/aktuality/vyhodnoceni-pruzkumu-stavebnich-uradu.aspx)
naopak vykazuje srovnatelnou kvalitu jejich rozhodnutí s rozhodnutími
ostatních úřadů, vyjádřené v procentním podílu z hlediska žadatele úspěšných
odvolání proti rozhodnutí stavebních úřadů na celkovém počtu vydaných
rozhodnutí. Případná výjimečná nečinnost je řešitelná dle § 80 odst. 4 písm.
b) ve spojení s § 8 odst. 2 správního řádu. V materiálu postrádáme také odkazy
na konkrétní zjištění o nevyhovujícím programovém a technickém vybavení na
těchto úřadech ve vztahu k agendám, kterou převážně vykonávají.
Tuto připomínku považujeme za zásadní.
3. Doporučujeme další prohloubení analýzy, pokud jde o hodnocení hlavních výkonů
jednotlivých úřadů.
3.1. V oblasti územně plánovací činnosti např. doplněním vyhodnocování průměrného
počtu pořizované územně plánovací dokumentace, připadající ve sledovaném období na
jednoho pracovníka úřadu, o vztah k náročnosti pořizování jednotlivých dokumentů podle
velikostních kategorií obcí (např. koeficientem obtížnosti).
3.2. V oblasti stavebního řádu a územního rozhodování zavedením pravidelného
vyhodnocování rozhodujících aktivit (územní řízení, stavební povolování, souhlasy atp.),
nejlépe také v kategoriích podle obtížnosti, na jednoho pracovníka úřadu.
4. Takto dopracovanou analýzu bude možno okamžitě využít pro zpracování modelu
financování státní správy pro další období (obdobně jak to navrhuje Ministerstvo vnitra na
základě stanovení standardů) a předložit ho k diskusi obcím, krajům a dotčeným resortům
v rámci diskuse o zefektivnění financování státní správy.
4.1. Úsporný model by se opíral o statisticky významnou část úřadů (z rozlišením na
prvoinstanční obecní úřady a na krajské úřady) s nadprůměrnou výkonností. Podle jejich
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skutečných nákladů (pro dostatečnou orientaci v problému by postačilo zjištění nákladů na
mzdové prostředky) by byly vypočteny standardní náklady pro stanovené ukazatele (např.
počet daného typu rozhodnutí na 1 pracovníka).
4.2. Stát by pak přispíval obcím na přenesený výkon státní správy podle standardních
nákladů, zbytek by dorovnávaly obce z vlastních zdrojů. Mohlo by jít o zálohovou formu
podle skutečnosti z minulého roku, prostředky by byly vyúčtovány po uzavření daného roku
podle skutečně dosažených výsledků.
4.3. Ke snížení nákladů státu by přispělo i postupné větší zapojení autorizovaných
inspektorů do povolování staveb (náklady na část státní správy by se nepřenášely na všechny
daňové poplatníky, ale jen na stavebníky, kteří by činnost inspektorů přímo hradili).
Ve svém, výše uvedeném dopise, jste požádal o uvedení jména pracovníka, který bude
oprávněn k vypořádání zásadních připomínek. Jménem Spolku je v této věci oprávněn jednat
člen předsednictva Spolku pro obnovu venkova ČR Ing. arch. Jan Florian, tel. 733 607 513, email ing.florian@gmail.com.

V úctě

Vážený pan
Ing. Kamil Jankovský
ministr pro místní rozvoj
Praha
Na vědomí (dle požadavku výše uvedeného dopisu):
lucie.vocaskova@mmr.cz
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