
 

 
zástupce veřejné ochránkyně práv 

JUDr. Stanislav Křeček 
 

si Vás dovoluje pozvat na kulatý stůl 

Vybrané problémy z aplikace stavebního zákona 

který se koná dne 23. dubna 2019 
 

ve velkém konferenčním sále Otakara Motejla 
Kanceláře veřejného ochránce práv 

Údolní 39, 602 00 Brno 
 

Cílem kulatého stolu je vzájemná výměna zkušeností z aplikace stavebního zákona, diskuse 
aplikačních nejasností a jejich praktického řešení. Mezi hlavní témata letošního ročníku bude 
patřit zamyšlení se nad možnostmi odvolacích orgánů aktivně ovlivňovat postupy 
prvoinstančních orgánů v rámci řešení nečinnosti, podjatosti a metodického vedení. Zaměříme 
se také na některé praktické procesní otázky, jako je řešení obstrukčního jednání stavebníka 
v řízení o dodatečném povolení stavby, nebo aplikace přechodných ustanovení novely zákona 
č. 225/2017 Sb. Rovněž bude vytvořen prostor pro vzájemnou diskuzi těchto témat.  

Předpokládanými účastníky kulatého stolu budou vedle pracovníků Kanceláře veřejného 
ochránce práv zástupci Ministerstva pro místní rozvoj, jednotlivých krajských úřadů, 
Magistrátu hlavního města Prahy a Magistrátu města Brna a České společnosti pro stavební 
právo.  

Účast na kulatém stole je bezplatná, kapacita je omezená na dva zástupce z každé instituce. 
Občerstvení zajištěno. 

V případě zájmu se prosím registrujte prostřednictvím formuláře dostupného pod tímto 
odkazem: REGISTRAČNÍ FORMULÁŘ1, a to nejpozději do středy 17. dubna 2019. 
Každého účastníka či účastnici prosím registrujte jednotlivě. 

 

Dotazy k programu ráda zodpoví Mgr. Jana Gregorová (tel. 542 542 358, 
gregorova@ochrance.cz). 

 

Organizaci zajišťuje Bc. Barbora Höklová (hoklova@ochrance.cz). 

  
                                                        
1  Registrační formulář je umístěn na stránkách www.ochrance.cz v sekci Ombudsmanská akademie. 
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RÁMCOVÝ PROGRAM 
 

23. dubna 2019 
 

09:30 – 10:00 Registrace účastníků 

10:00 – 10:30 Úvodní slovo  

Mgr. Anna Šabatová, Ph.D., veřejná ochránkyně práv  

JUDr. Stanislav Křeček, zástupce veřejné ochránkyně práv 

Mgr. Jana Gregorová, Kancelář veřejného ochránce práv 

10:30 – 11:30 Limity nadřízeného orgánu při řešení nečinnosti, podjatosti a 
metodické pomoci 

• podjatost podle § 14 odst. 4 správního řádu  
• efektivní řešení nečinnosti podřízeného orgánu 
• limity individuální metodické pomoci nadřízeného orgánu 

JUDr. Stanislava Neubauerová, Kancelář veřejného ochránce práv 

Mgr. Martin Studnička, Kancelář veřejného ochránce práv 

11:30 – 12:15 Přestávka na oběd 

12:15 – 13:45 Obstrukční jednání stavebníka v řízení o dodatečném povolení stavby 

• interpretace obstrukčního jednání 
• právní prostředky řešení obstrukcí  

JUDr. Jana Vašíková, Kancelář veřejného ochránce práv 

12:45 – 13:15 Dopady přechodného ustanovení novely stavebního zákona vs. stavby 
ve „volném režimu“  

Mgr. Pavel Půček, Kancelář veřejného ochránce práv 

13:15 – 13:30 Přestávka  

13:30 – 14:30 Diskuze, aktuality a témata ze strany účastníků kulatého stolu 

14:30 – 14:45 Závěrečné shrnutí 

 

 


