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Přestupky na úseku stavebního 
zákona v kontextu novely  
stavebního zákona 
PODROBNÁ ANOTACE KURZU 
Akreditace Ministerstva vnitra České republiky  

MÍSTO  
 
TERMÍN 

22. března 2022 , 9:00 – 15:30 

LEKTOR 

Mgr. Bc. Petra Juřátková 

CENA 

1.790,- Kč bez DPH (pro úředníky ÚSC osvobozeno od DPH, pro ostatní účastníky 
2.166,-  Kč vč. DPH) 

 

CÍLE KURZU 

 

Cílem kurzu je seznámit účastníky s řešením přestupků na úseku stavebního zákona 
z hlediska hmotněprávního i procesního v kontextu nového stavebního zákona.  

K datu 1. 7. 2023 vstoupí v účinnost podstatná část zákona č. 283/2021 Sb., stavební 
zákon (dále jen „nový stavební zákon“), který razantním způsobem změní dosavadní 
podobu stavebního práva. Kurz se tak zaměří na přestupkové právo v kontextu 
stávající právní úpravy obsažené v zákoně č. 183/2006 Sb., stavební zákon, v platném 
znění (dále jen „starý stavební zákon“), ve srovnání s novým stavebním zákonem. 
Důraz je kladen jak na hmotněprávní odlišnosti, tak na řádnost a bezvadnost vedení 
přestupkového řízení.  

Program je zásadně rozdělen do dvou částí.  

V první části programu jsou detailně rozebírány jednotlivé skutkové podstaty 
obsažené v § 178 a násl. starého stavebního zákona, které jsou komparovány se 
skutkovými podstatami obsaženými v § 301 a násl. nového stavebního zákona. 
Skutkové podstaty jsou analyzovány s pomocí judikatury, u níž bude v kontextu nové 
právní úpravy řešena především otázka její další použitelnosti do budoucna, 
metodických závěrů a stanovisek a parlamentní rozpravy a důvodových zpráv.  

V druhé části je kurz zaměřen na vedení přestupkového řízení podle zákona 
č. 250/2016 Sb., o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich, v platném znění, kdy je 
na vybrané skutkové podstatě analyzován postup správního orgánu při řešení 
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konkrétního přestupku od fáze oznámení/zjištění podezření spáchání protiprávního 
jednání, přes zahájení přestupkového řízení, dokazování, rozhodování až po následně 
vymáhání pravomocně a vykonatelně uloženého trestu.  

 

 
 
 
 
 
OBSAH KURZU 

1) Úvod do problematiky 
a. Zdroje  
b. Cíle a očekávání 

2) Právní úprava 
a. Starý vs. nový stavební zákon 

• Legislativní proces 
• Podstatné změny dotýkající se přestupkového práva 

3) Přestupky dle stávajícího stavebního zákona 
a. Černá stavba 

• Analýza relevantních ustanovení stavebního zákona  
• Prokazování skutkové podstaty - objekt, objektivní stránka, subjekt, 

subjektivní stránka, objektivní odpovědnost za přestupky vs. zavinění 
• Společenská škodlivost 
• Nejčastější námitky „pachatele“ a okolnosti vylučující protiprávnost 
• Účelové a obstrukční jednání podezřelého/obviněného/pachatele a 

obrana proti němu 
b. Užívání stavby bez kolaudačního rozhodnutí/souhlasu  
c. Užívání stavby v rozporu s účelem vymezeným v kolaudačním 

rozhodnutí/souhlasu (…) 
d. Další neoprávněné užívání stavby 
e. Odstranění stavby, nezajištění odstranění stavby, neodstranění stavby 
f. Nesplnění oznamovací povinnosti 
g. Další skutkové podstaty přestupků dle starého stavebního zákona 

4) Přestupky dle nového stavebního zákona 
a. Komparace skutkových podstat 

5) Řízení o přestupku na úseku stavebního práva  
b. Přestupkové řízení obecně 
c. Vztah ke správnímu řízení a odlišnosti 
d. Demonstrace vedení přestupkového řízení na modelovém příkladu 

• Způsoby zjištění protiprávního jednání 
• Kontrolní prohlídky 
• Zahájení řízení 
• Vedení řízení  
• Dokazování 
• Rozhodnutí 

Účastníci kurzu mají možnost klást lektorce dotazy a podněty korigující obsah kurzu 
předem (max. 2 pracovní dny před konáním semináře) na kontaktní e-mail 
juratkova@kolumbuspm.cz (v předmětu uveďte název semináře a datum jeho 
konání). Využití této možnosti lektorka vřele vítá! 
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• Vymahatelnost rozhodnutí 
6) Rozbor judikatury nad rámec předchozích částí 
7) Diskuse a konzultace 

 

 
 

LEKTOR KURZU 

 

Mgr. Bc. Petra Juřátková 

advokátka, lektorka s mnoholetými zkušenostmi v oblasti vzdělávání 

úředníků veřejné správy zejména v oblasti přestupkového práva, správního 

řízení a stavebního práva, autorka a spoluautorka řady odborných článků a 

publikací.  


