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STavební úřaDy by měly být pod státem
Připravovaná novela stavebního zákona 
by měla zachovat původní přesun všech 
stavebních úřadů pod stát, a nikoliv část 
z nich ponechat pod obecními úřady, jak 
s tím nyní počítá ministerstvo pro místní 
rozvoj. Shodli se na tom pražská radní 
Hana Marvanová, ředitelka strategie fir-
my UDI Group Marcela Fialková a práv-
ník a člen rady Transparency Internatio-
nal Petr Leyer.

Léta připravovaný nový stavební zá-
kon předložila bývalá vláda Andreje Ba-
biše a Sněmovna ho schválila loni v létě 
přes veto Senátu. Nový kabinet Petra 
Fia ly letos prosadil roční odklad účin-

nosti zásadních pasáží zákona a připra-
vuje komplexní novelu. Ta především 
ruší Nejvyšší stavební úřad a jemu podří-
zené nové krajské stavební úřady a podle 
MMR zachovává část úřadů pod obcemi.

Současný stav je takový, že stavební 
úřady vykonávají takzvanou přenesenou 
působnost státní správy a organizačně 
spadají pod obecní úřady, i když nikoliv 
pod kontrolu samospráv. Při rozhodová-
ní se mají řídit výhradně zákony a před-
pisy a politici na jejich rozhodování ne-
mají mít žádný vliv. Tak je to teoreticky, 
v praxi však neformální tlak ze strany po-
litiků na úřady podle odborníků existuje.

Proto je podle 
Leyera chybou, že 
zřejmě na základě 
tlaku poslanců, 
kteří jsou často 
zároveň místní-
mi politiky, úplné 
oddělení asi nena-
stane. „Sjednocení 
úřadů pod státní 
správou by bylo 
přirozené a logic-
ké, ale myslím, že 
se ho nedočkáme. 
Tlak samospráv na 

to, aby si zachovaly svůj stavební úřad, 
tady prostě je,“ uvedl.

Úřadů by podle něj také mělo být 
méně. Současný stav, kdy úředníci čas-
to čelí tlaku ze strany místních politiků 
i developerů, a navíc jsou zahlceni prací 
a nedostatečně zaplaceni, podle něj zna-
mená velký korupční potenciál.

Marvanová k tomu uvedla, že zástupci 
samospráv sice vesměs prosazují zacho-
vání stavebních úřadů pod obcemi, ale 
ona osobně považuje jejich přesun pod 
stát za rozumné. Zdůraznila také zahlce-
nost úřadů a státem určované tabulkové 
platy, které znemožňují získávání kva-
lifikovaných úředníků. „Třeba stavební 
úřady v Praze, když dělají složitější věc, 
tak si najímají na pomoc advokátní kan-
celáře,“ řekla.

Fialková zdůraznila nutnost co nej-
rychlejší rekodifikace českého stavební-
ho práva. Současný zákon a byrokracie 
spojená s povolováním staveb podle ní 
zásadně brzdí bytovou výstavbu, což 
vede k nedostupnosti bydlení. „Česká 
republika ze zemí, kde působíme, je na 
tom z hlediska vymahatelnosti práva 
zdaleka nejhůř,“ řekla. Dodala, že v pří-
padě projektu ve Varšavě s asi 900 byty 
trvalo polským úřadům povolení celé 
stavby půl roku, zatímco v Praze to běž-
ně trvá dekádu a více.
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Ivana bartoše, místopředsedu vlády pro digitalizaci 
a ministra pro místní rozvoj

> Přicházíte s dalším zjednodušením stavby solárních 
panelů, které by mohly přispět k řešení energetické krize. 
v čem to spočívá?

Nově bude možné instalovat solární panely pro výrobu 
elektřiny (FVE) do součásti stavby v zastavěném 
i nezastavěném území do výkonu 50 kW. Řešíme 
energetickou krizi způsobenou Putinovou válkou. Zvládneme 
ji i díky rychlé výstavbě solárních panelů všude tam, kde 
je to vhodné. Už teď není ve většině případů třeba řešit 
instalaci se stavebním úřadem. Na ministerstvu pro místní 
rozvoj ale jdeme dál a přichystali jsme zcela zásadní 
zjednodušení povolování a provozování všech obnovitelných 
zdrojů energie včetně instalace solárních panelů. Mimo 
jiné také jednáme s ministerstvem průmyslu a obchodu, 
hasiči i památkáři. Musíme najít vyvážení mezi ochranou 
veřejných zájmů, která se zejména ve městech dnes vykládá 
dosti extenzivním způsobem, a akutních potřeb obyvatel 
v současné energetické krizi.
MMR se zasazuje o zvýšení limitu z 10 kW na 50 kW, 
od kterého je nutné získat licenci podle energetického 
zákona. Do tohoto limitu bude provozování obnovitelných 
zdrojů energie zcela ve volném režimu. Zjednoduší se 
rovněž povolování samostatných staveb obnovitelných 

zdrojů energie do výkonu 50 kW, které nebudou vyžadovat 
jakékoliv posouzení ze strany stavebního úřadu. 
Při stavebních úpravách, 
kde bude součástí 
instalace obnovitelného 
zdroje energie, nebude 
posuzována podmínka 
vzhledu stavby, protože 
jde o subjektivní kritérium. 
Všechny tyto úpravy 
jsou součástí změny 
zákona, který jsme 
za MMR předložili vládě 
k projednání. Zároveň je 
nutné, aby energetické 
firmy plynule připojovaly již instalovaná řešení do sítě, 
stále mám totiž informace, že je s tím v některých částech 
republiky, zejména na Moravě, problém. Na to se ještě 
musíme jako vláda zaměřit, i když jsme tím směrem již 
intervenovali.
Na MMR současně připravujeme v úzké spolupráci s dalšími 
resorty komplexní metodickou pomůcku k umisťování, 
povolování a kolaudaci obnovitelných zdrojů energie, jako 
je fotovoltaika, větrné elektrárny, tepelná čerpadla, malé 
vodní elektrárny, biomasa, a to z pohledu konkrétního druhu 
obnovitelného zdroje energie, ať už jde o agrovoltaiku nebo 
plovoucí fotovoltaiku, malé větrné turbíny.
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