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Vážení manželé K., 
 

z pověření veřejného ochránce práv JUDr. Pavla Varvařovského odpovídám 
na Vaše podání doručené Kanceláři veřejného ochránce práv dne 11. 1. 2011.  
 

Veřejného ochránce práv žádáte o stanovisko v situaci, kdy je u Krajského 
soudu v Brně vedeno pod sp. zn. 30Ca 72/2009 řízení o žalobě proti rozhodnutí 
správního orgánu – odboru územního rozvoje a výstavby Úřadu městské části Brno-
sever (dále také „stavební úřad“) čj. RV/06/0007824, ze dne 10. 5. 2006, v právní 
moci dne 7. 6. 2006. Zahájení soudního řízení iniciovala nejvyšší státní zástupkyně, 
jež dne 29. 5. 2009 podala proti rozhodnutí stavebního úřadu ze dne 10. 5. 2006 
žalobu k ochraně veřejného zájmu a navrhla jeho zrušení (ustanovení § 66 soudního 
řádu správního1). Tímto rozhodnutím Vám stavební úřad povolil změnu stávající 
stavby rodinného domu X, na pozemku p.č. Z v k.ú. Y , spočívající v provedení 
konkrétních stavebních prací (půdní vestavby).  
 

Úvodem mi dovolte, abych Vám poskytla základní informace o působnosti 
(činnosti) veřejného ochránce práv tak, jak vyplývá z ustanovení § 1 zákona 
o veřejném ochránci práv2. Ochránce působí k ochraně občanů před jednáním úřadů 
a dalších institucí státní správy (např. stavební úřady, finančních úřady), pokud by 
postupovaly v rozporu s právem nebo porušovaly principy právního státu, dobré 
správy, jakož i před jejich nečinností. Současně však zákon o veřejném ochránci práv 
výslovně uvádí, že působnost ochránce se nevztahuje na státní zastupitelství 
a soudy, s výjimkou orgánů správy státního zastupitelství a státní správy soudů. 
Uvedené prakticky znamená, že veřejný ochránce práv nemůže hodnotit postup 
Nejvyššího státního zastupitelství, resp. nejvyššího státního zástupce, rovněž 
nemůže hodnotit ani zasahovat či jinak ovlivnit rozhodování Krajského soudu v Brně 
o žalobě nejvyšší státní zástupkyně proti rozhodnutí stavebního úřadu ze dne 10. 5. 
2006. Ochránce má možnost působit „pouze“ na orgány státního zastupitelství 
(vedoucí státní zástupci a jejich náměstci) a orgány soudů (předsedové 
a místopředsedové soudů) především v případech stížností na neodůvodněné 
průtahy či jejich nevhodné chování.   
 

                                                 
1
 Zákon č. 150/2002 Sb., soudní řád správní, ve znění pozdějších předpisů.  

2
 Zákon č. 349/1999 Sb., o veřejném ochránci práv, ve znění pozdějších předpisů.  
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Vážení manželé K., se zřetelem k probíhajícímu soudnímu řízení ve věci 
žaloby nejvyšší státní zástupkyně proti rozhodnutí stavebního úřadu ze dne 10. 5. 
2006, které je vedeno Krajským soudem v Brně pod sp. zn. 30Ca 72/2009, Vám 
doporučuji vyhledat právní pomoc, protože soudní řízení o projednání tzv. žaloby ve 
veřejném zájmu je řízením složitým, vyžadujícím detailní znalosti všech souvislostí. 
Doporučuji Vám proto vyhledat služby advokáta se specializací na správní právo a 
občanské právo procesní, který by nastalý právní stav věci odborně posoudil a 
v soudním řízení Vás zastupoval. Podrobnosti o právní pomoci naleznete 
v přiloženém informačním letáku nebo na webových stránkách www.cak.cz.   
 

Věřím, že uvedené informace přijmete s pochopením. 
 

S pozdravem 
 
 
 
 
 
 
 
 

Mgr. Kateřina   V a l a c h o v á ,   Ph.D. 
vedoucí právního odboru 
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