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VEŘEJNÁ SPRÁVA
MĚSÍČNÍK

UŽ NÁS MÁTE?

https://specialista-verejnasprava.cz/
https://www.ucetni-portal.cz/knihy/eshop
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Krásný den milé kolegyně, vážení kolegové,

v tiskárně je poslední kniha, kterou jsme našim uživatelům Účetního Portálu slibovali. Je to Komentář 
k dani z přidané hodnoty s příklady 2021. Knih je letos v nabídce celkem devět. 
Za mne je jedna zajímavější než druhá. Navíc všechny příklady ze všech knih jsou k dispozici na  
www.ucetni-portal.cz k vyhledávání.
Možná Vás napadá, proč potřebuji jít do každé z těchto devíti knih? To rozhodně není sázka na jistotu, 
tušíte. A máte pravdu. Nevím, jestli bude výdělečná a jestli ji lidé budou chtít.
Na každé z těchto knih je moje „stopa“, chci seznam příkladů, chci názvy příkladů, chci dílo každoročně 
rozšiřovat, zapojovat do něj nové autory, aby zjednodušeně bylo dílo prospěšné.

Na minulé návštěvě u mojí rodiny, konkrétně bratr se mne ptal, proč to dělám?
Zvláštní zamyšlení… kde je ten „pohon do akce“, myšlenka, že toto bude to ono, to pravé. Kde beru svoji 
jistotu, očekávání? Odpověď je, že nikde. Dělám celý život jen to, co za potřebné považuji, a neřeším, 
zda mi to vyjde. Jestli to někdy nevychází?

Ano, nevychází, ale ve finále to vždy dobře dopadne…
Jestli je to způsob, který lze doporučit? To opravdu nevím. Můžete se inspirovat, jestli to tak cítíte.

Co ale vím, je to jízda, když si můžete dělat to, co Vás baví, a ještě můžete být prospěšní.
Neměnila bych.
Můj bratr jde vždy na jistotu. Vůbec by to jako já nemohl dělat. Je velmi úspěšný a nad mým způsobem 
financování velmi nedůvěřivý.

Poslední knihu rozesíláme ve středu 21. 4. 2021.
Užijte si ji, pokud Vás zaujala a je tam toho hodně i pro veřejnou správu…

Moc se těším na přicházející jaro, které letos jaksi váhá, jestli má opravdu přijít.

Mějte se hezky…

P.

Pěva Čouková
zakladatelka a   Účetního Portálu ®
majitelka účetní a daňové kanceláře Oswald a.s. ®
auditorka č. 1149, daňová poradkyně č. 23
zkušební komisařka KDP ČR ®
DAŇAŘ ROKU 2020 v kategorii DANĚ Z PŘÍJMŮ
www.pevacoukova.cz

»  Kola se točí… 
»  Jedeme dál… 
»  Spolu to zvládneme… 
»  Jsme optimističtí… 
»  Nevzdáváme se…

ÚVODNÍ SLOVO

https://www.ucetni-portal.cz/
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strany 11–15
Fikce závazného stanoviska –  novela stavebního zákona 
účinná od 1. ledna 2021
Autor: JUDr. RNDr. Jitka Jelínková, Ph.D.

strany 6–10
Co lze zveřejnit na webových stránkách obce ve vztahu 
k žádostem o informace
Autor: JUDr. RNDr. Jitka Jelínková, Ph.D.

strany 16–23
Fondy účetní jednotky – příspěvkové organizace a obce
Autor: Ing. Pěva Čouková

26. 3. 2021

strany 24–31

K metodice přezkoumání hospodaření vyúčtování 
a vypořádání finančních vztahů ke státnímu rozpočtu, 
rozpočtům krajů, obcí, jiným rozpočtům,  
státním fondům a dalším osobám
Autor: Mgr. et Mgr. Martina Smetanová

25. 2. 2021 

V TOMTO ČÍSLE NAJDETE

Citát:

„Moc nad druhými je slabost převlečená za sílu.“
Eckhart Tolle

Články

12. 2. 2021

10. 3. 2021
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KAŽDÝ DEN PRO VÁS VYBÍRÁME AKTUALITY KAŽDÝ DEN PRO VÁS VYBÍRÁME AKTUALITY

Metodický pokyn CHJ č. 20 – Metodický pokyn pro hodnocení kvality  
interního auditu v orgánech veřejné správy

Metodický pokyn pro hodnocení kvality interního auditu v orgánech veřejné správy představuje metodickou pomůcku, 
kterou orgány veřejné správy mohou využít pro vlastní nastavení hodnocení kvality interního auditu. Zajištění kvality výstupů 
interního auditu je jedním ze základních předpokladů pro účinné naplňování ustanovení zákona o finanční kontrole.
Požadavek na pravidelné provádění hodnocení kvality interního auditu je zakotven v Mezinárodním rámci profesní praxe 
interního auditu. I když zákon o finanční kontrole výslovně nestanoví povinnost zavést proces hodnocení kvality interního 
auditu, lze toto v orgánech veřejné správy doporučit. Hodnocení kvality interního auditu je důležitý nástroj pro rozvoj 
interního auditu, zefektivnění jeho činnosti a pro zvyšování přidané hodnoty, kterou interní audit orgánu veřejné správy 
přináší.
Cílem tohoto metodického pokynu je poskytnout návod pro nastavení systému hodnocení kvality interního auditu 
v orgánech veřejné správy. Součástí metodického pokynu je i vzorový Program pro zabezpečení kvality interního auditu pro 
útvary interního auditu i pro samostatného interního auditora.
Tento metodický pokyn nahrazuje Manuál k jednotnému postupu při hodnocení kvality auditní činnosti zajišťované útvary 
interního auditu v orgánech veřejné správy č. j. 17/15897/2011 ze dne 1. března 2012.

SP/02/2021 – Přiznání slevy na správním poplatku  
podle § 9 zákona o správních poplatcích

MF na svých stránkách odpovídá na dotaz: “Ve kterých případech má správní úřad povinnost snížit správní poplatek podle 
ustanovení § 9 zákona o správních poplatcích, který upravuje slevu na poplatku?“
Správní úřad sníží poplatek o 20 %, nejvýše však o 1 000 Kč, pokud je žádost nebo jiný návrh k provedení úkonu podán na 
elektronickém formuláři zveřejněném podle zákona upravujícího právo na digitální služby. To neplatí, pokud žádost nebo 
jiný návrh nelze podat jinak než na tomto elektronickém formuláři.
Pro přiznání slevy na správním poplatku musí být současně splněny dvě podmínky:
podání nebo jiný úkon vůči orgánu veřejné moci je učiněn na formuláři v elektronické podobě, který umožňuje automatické 
předvyplňování údajů (tzv. interaktivním formuláři) a formulář byl zveřejněn prostřednictvím Ministerstva vnitra.

Informace GFŘ – Výklad pojmu komunální odpad pro účely DPH

Zákon o DPH v příloze č. 2 neobsahuje výslovnou definici, co se rozumí pojmem komunální odpad, a to ani odkazem na jiný 
právní předpis . V této informaci je tedy podrobný výklad tohoto pojmu.

Více aktualit na www.ucetni-portal.cz/aktuality/

13. 4. 2021

8. 4. 2021

12. 2. 2021

https://www.ucetni-portal.cz/metodicky-pokyn-chj-c-20-metodicky-pokyn-pro-hodnoceni-kvality-interniho-auditu-v-organech-verejne-spravy-5896-a.html
https://www.ucetni-portal.cz/metodicky-pokyn-chj-c-20-metodicky-pokyn-pro-hodnoceni-kvality-interniho-auditu-v-organech-verejne-spravy-5896-a.html
https://www.ucetni-portal.cz/stahnout/metodicky-pokyn_10892.pdf
https://www.ucetni-portal.cz/sp-02-2021-priznani-slevy-na-spravnim-poplatku-podle-9-zakona-o-spravnich-poplatcich-5888-a.html
https://www.ucetni-portal.cz/sp-02-2021-priznani-slevy-na-spravnim-poplatku-podle-9-zakona-o-spravnich-poplatcich-5888-a.html
https://www.ucetni-portal.cz/informace-gfr-vyklad-pojmu-komunalni-odpad-pro-ucely-dph-5747-a.html
https://www.ucetni-portal.cz/stahnout/informace-gfr-vyklad-pojmu-komunalni-odpad-pro-ucely-dph_10273.pdf
https://www.ucetni-portal.cz/aktuality/
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SPECIALISTA PRO 
VEŘEJNOU SPRÁVU

ONLINE / 10 DNŮ 

ÚČTUJETE NA OBCI? TAK TOHLE JE OPRAVDU TŘEBA MÍT! 
NAPROSTO JEDINEČNÝ ONLINE SPECIALISTA PRO VEŘEJNOU SPRÁVU!

Proč?

 1  Tápete? Teď už nebudete!

 2  Jste si opravdu jistí? S námi v zádech budete vždy! GARANTUJEME!

 3  Komplexní vzdělávání krok za krokem, které pochopí každý! Jinak vracíme peníze!

LEKTOR
Pěva Čouková

auditorka
daňová poradkyně

členka sekce neziskových osob KDP ČR
majitelka účetní a daňové 

kanceláře Oswald a.s.®
zakladatelka a   Účetního Portálu®

DAŇAŘ ROKU 2020 v kategorii DANĚ Z PŘÍJMŮ

www.specialista-verejnasprava.cz

IHNED K DISPOZICI

Akreditováno MV ČR jako e-learning. Záznam programu z 31. 10. 2019 – 13. 2. 2020

#závěrečný účet   #účtování   #účetní závěrka   #rozpočet    
#přiznání k dani z příjmů právnických osob   #kontroly účetnictví    

#vnitřní směrnice   #FIN 2-12 M   #transfery   #inventarizace   #majetek
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Typově druhým případem, kdy se řeší otázka, zda lze, resp. je nutné informaci poskytnutout na žádost bez dalšího „překlopit“ 
na internet na základě § 5 odst. 3 zákona o svobodném přístupu k informacím, je poskytnutí informace tzv. privilegovanému 
žadateli. Jím se rozumí žadatel, který má na základě jiného zákona k informaci neomezený přístup. Např. podle § 16 odst. 2 
písm. e) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, má občan obce právo nahlížet do rozpočtu obce a do závěrečného účtu obce za 
uplynulý kalendářní rok, do usnesení a zápisů z jednání zastupitelstva obce, do usnesení rady obce, výborů zastupitelstva 
obce a komisí rady obce a pořizovat si z nich výpisy. Má tedy zaručen přímý přístup formou nahlédnutí a pořízení výpisů. 
Povinný subjekt tak není v případě žádosti občana obce o kopie těchto dokumentů povinen zajistit zákonem stanovenou 
ochranu práv a svobod jiných osob způsoby předvídanými v § 12 zákona o svobodném přístupu k informacím – jako by 
byl povinen v případě ostatních žadatelů (rozsudek Nejvyššího správního soudu č.j. 6 As 40/2004 - 62 ze dne 25. 8. 2005, 
Sb. NSS č. 711/2005). Při zveřejnění na internetu podle § 5 odst. 3 zákona o svobodném přístupu k informacím však 
musí povinný subjekt oddělit chráněné údaje, tj. zveřejnit informaci pouze tak, jak by byla poskytnuta jinému žadateli. 
V takovém případě by povinný subjekt měl privilegovanému žadateli (občanu obce) poskytnout spolu s požadovanou 
informací doprovodnou informaci ve smyslu poučení, že zveřejněním informace v plném rozsahu by se mohl vystavit právní 
odpovědnosti za neoprávněné nakládání s osobními údaji apod. Takové obavy mohou být legitimní u sdělování citlivých 

Co lze zveřejnit na webových stránkách obce ve vztahu k žádostem o informace
JUDr. RNDr. Jitka Jelínková, Ph.D.

VELMI UŽITEČNÉ VZDĚLÁVÁNÍ ROKU 2021
Speciálně pro Vás jsme sestavili tuto skladbu naší 
ŠESTKY ONLINE SEMINÁŘŮ pro veřejný sektor.

DPH pro obce a  příspěvkové organizace 2020 
a novinky 2021
Ing. Simona Pacáková (5. 1. 2021)

BALÍČEK Č. 6

Účetní a daňová závěrka 2020 – komplikované 
účetní a daňové problémy příspěvkových organizací  
Ing. Simona Pacáková (15. 1. 2021)

Účetní a  daňová závěrka 2020 – komplikované 
účetní a daňové problémy obcí 
Ing. Simona Pacáková (18. 1. 2021)

Dlouhodobý majetek a DPH u veřejné správy 
Ing. Bc. Lenka Zábojová (16. 3. 2021)

Daň z přidané hodnoty v praxi
Ing. Bc. Lenka Zábojová (17. 3. 2021)

Účtování dotací ve veřejném sektoru 
Ing. Simona Pacáková (6. 4. 2021)

Každý den má 6 vyučovacích hodin, se záznamem navždy.

Více na www.ucetni-portal.cz/online-balicky/

IHNED K DISPOZICI

#účetní závěrka obcí   #účetní závěrka příspěvkových organizací   
#DPH veřejného sektoru   #dotace správně   #koeficienty DPH   

#majetek a koeficienty

https://www.codexisuno.cz/aHF?lang=cs
https://www.codexisuno.cz/aHS?lang=cs
https://www.codexisuno.cz/aHS?lang=cs
https://www.codexisuno.cz/aHT?lang=cs
http://www.nssoud.cz/files/SOUDNI_VYKON/2004/0040_6As__0400062A_prevedeno.pdf
https://www.codexisuno.cz/aHF?lang=cs
https://www.ucetni-portal.cz/balicek-c-6-obce-a-prispevkove-organizace-set-6-online-seminaru-55-S.html
https://www.ucetni-portal.cz/1-dph-pro-obce-a-prispevkove-organizace-2020-a-novinky-2021-balicek-c-6-59-S.html
https://www.ucetni-portal.cz/balicek-c-6-obce-a-prispevkove-organizace-set-6-online-seminaru-55-S.html
https://www.ucetni-portal.cz/2-ucetni-a-danova-zaverka-2020-komplikovane-ucetni-a-danove-problemy-prispevkovych-organizaci-balicek-c-6-60-S.html
https://www.ucetni-portal.cz/3-ucetni-a-danova-zaverka-2020-komplikovane-ucetni-a-danove-problemy-obci-balicek-c-6-61-S.html
https://www.ucetni-portal.cz/4-dlouhodoby-majetek-a-dph-u-verejne-spravy-balicek-c-6-66-S.html
https://www.ucetni-portal.cz/5-dan-z-pridane-hodnoty-v-praxi-balicek-c-6-67-S.html
https://www.ucetni-portal.cz/6-uctovani-dotaci-ve-verejnem-sektoru-balicek-c-6-115-S.html
https://www.ucetni-portal.cz/balicek-c-6-obce-a-prispevkove-organizace-set-6-online-seminaru-55-S.html
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Fikce závazného stanoviska –  
novela stavebního zákona 
účinná od 1. ledna 2021
Autor: JUDr. RNDr. Jitka Jelínková, Ph.D.

Úvod

Přestože návrh nového stavebního zákona je teprve projednáván v Poslanecké sněmovně, zásadní změny přináší s účinností 
od 1. 1. 2021 již novela stavebního zákona (zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, dále jen „stavební 
zákon“) spojená s novelou zákona č. 416/2009 Sb., o urychlení výstavby dopravní, vodní a energetické infrastruktury 
a infrastruktury elektronických komunikací (liniového zákona). Tzv. fikce souhlasného závazného stanoviska dotčeného 
orgánu, pokud není vydáno ve lhůtě, má zrychlit povolování staveb, resp. chránit žadatele před nečinností veřejné správy. 
Představuje však vážné riziko pro ochranu veřejných zájmů i soukromých zájmů osob dotčených stavebním záměrem, 
a prakticky i pro právní jistotu stavebníka, pokud podmínky pro souhlas bez podmínek nebyly splněny.

Novela liniového zákona, správního řádu  
a stavebního zákona

Zákon č. 403/2020 Sb., kterým se mění zákon č. 416/2009 Sb., o urychlení výstavby dopravní, vodní a energetické 
infrastruktury a infrastruktury elektronických komunikací, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony, (dále jen 
„zákon č. 403/2020 Sb.“) přinesl významné změny v úpravě závazných stanovisek dotčených orgánů. 

Změny v obecné úpravě závazných stanovisek v § 149 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, (dále jen „správní řád“) spočívající 
především ve stanovení lhůt pro vydání závazného stanoviska a v úpravě postupu vůči žadateli, pokud žádost o závazné 
stanovisko nemá předepsané náležitosti, nejsou právně nijak „revoluční“.

Naproti tomu zavedení fikce souhlasného závazného stanoviska dotčeného orgánu, pokud není vydáno ve lhůtě, a to 
obecně pro všechny stavby, jak činí § 4 odst. 9 stavebního zákona, právně revoluční nesporně je. Dosud byla fikce závazného 
stanoviska, přesněji toho, že veřejný zájem hájený dotčeným orgánem není konkrétním záměrem dotčen, pokud dotčený 
orgán závazné stanovisko neuplatní ve lhůtě, upravena pouze v zákoně č. 416/2009 Sb., o urychlení výstavby dopravní, vodní 
a energetické infrastruktury a infrastruktury elektronických komunikací (§ 2c odst. 4 tohoto zákona, ve znění účinném do 
31. 12. 2020).

Účelem tohoto článku není rozebírat, nakolik je přijatá úprava preferující zájem na zrychlení povolování staveb před ostatními 
zájmy vhodná, či zda není dokonce protiústavní. Jeho účelem je osvětlit především dotčeným orgánům, co pro jejich praxi 
zavedení fikce vydání souhlasného závazného stanoviska znamená. Týká se to zejména obecních úřadů obcí s rozšířenou 
působností, které jsou podle zvláštních zákonů příslušné k vydávání řady závazných stanovisek na úseku životního prostředí 
a dalších úsecích veřejné správy (např. ochrana ovzduší, vod, přírody a krajiny, lesa, zemědělského půdního fondu, nakládání 
s odpady, státní památková péče). 

Změny v obecné úpravě závazných stanovisek  
v § 149 správního řádu

Před novelou správního řádu provedenou zákonem č. 403/2020 Sb. bylo z § 154 správního řádu vyvozováno, že se na 
vydání závazného stanoviska přiměřeně použije § 71, který stanoví lhůty pro vydání rozhodnutí. Aktuální novelou byly do 

1

2

3

S účinností od 1. 1. 2021 přinesla novela stavebního zákona tzv. fikci souhlasného závazného stanoviska, která má chránit 
žadatele před případnou nečinností veřejné správy. Mohou se obecní úřady, které závazná stanoviska vydávají, na tuto 
fikci spoléhat? A víte, co znamená fikce závazného stanoviska pro žadatele, další účastníky řízení, stavební úřady a dotčené 
orgány? Více se dozvíte v článku paní Jitky Jelínkové. 
Lenka

12. 2. 2021

Fikce závazného stanoviska – novela stavebního zákona účinná od 1. ledna 2021
JUDr. RNDr. Jitka Jelínková, Ph.D.

https://www.codexisuno.cz/aA9?lang=cs
https://www.ucetni-portal.cz/zakon-kterym-se-meni-zakon-c-416-2009-sb-o-urychleni-vystavby-dopravni-vodni-a-energeticke-infrastruktury-a-infrastruktury-elektronickych-komunikaci-ve-zneni-pozdejsich-predpisu-a-dalsi-souvisejici-zakony-2431-x.html
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§ 149 správního řádu vloženy nové odstavce 4 a 5, podle nichž platí, že „Správní orgán příslušný k vydání závazného stanoviska 
vydá závazné stanovisko bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 dnů ode dne, kdy byl o vydání závazného stanoviska požádán. 
K této lhůtě se připočítává doba až 30 dnů, jestliže je zapotřebí nařídit ohledání na místě nebo jde-li o zvlášť složitý případ.“ a „Nemá-
-li žádost o vydání závazného stanoviska předepsané náležitosti nebo trpí-li jinými vadami, vyzve správní orgán žadatele k jejich 
odstranění, poskytne mu k tomu přiměřenou lhůtu a poučí jej o následcích neodstranění nedostatků žádosti. Neodstraní-li žadatel 
vady žádosti, které brání vydání závazného stanoviska, správní orgán písemně sdělí žadateli, že závazné stanovisko nemůže být 
vydáno. Po dobu odstraňování vad žádosti lhůta pro vydání závazného stanoviska neběží. Ode dne odstranění vad žádosti počne 
běžet nová lhůta pro vydání závazného stanoviska.“. 

Z pohledu praxe je významných několik skutečnosti. 
  Za prvé, dotčený orgán by se měl žádostí o vydání závazného stanoviska zabývat „co nejdříve“, ověřit, zda má předepsané 

náležitosti nebo netrpí jinými vadami, a pokud tomu tak je, vyzvat žadatele k jejich odstranění v přiměřené lhůtě. 
  Za druhé, ode dne odstranění vad žádosti počne běžet nová lhůta pro vydání závazného stanoviska, tj. celá nová lhůta 30, 

příp. až 60 dnů.
  Za třetí, pokud dotčený orgán hodlá vydat závazné stanovisko ve lhůtě až 60 dní, protože je před jeho vydáním třeba 

konat ohledání na místě nebo jde o zvlášť složitý případ, nečiní o tom usnesení poznamenané do spisu (k připočítávání 
až 30 dnů dochází ze zákona) a není povinen vyrozumívat žadatele; to je rozdíl od zvláštní úpravy v § 4 odst. 9 stavebního 
zákona, o níž bude pojednáno dále.

  Za čtvrté, lhůty pro vydání závazného stanoviska mají stejně jako lhůty pro vydání rozhodnutí pořádkový charakter, 
tj. jejich nedodržení nepůsobí nezákonnost „opožděně“ vydaného správního aktu, byť je nesprávným úředním postupem 
a může zakládat odpovědnost za škodu i nemajetkovou újmu podle zákona č. 82/1998 Sb., o odpovědnosti za škodu 
způsobenou při výkonu veřejné moci rozhodnutím nebo nesprávným úředním postupem.  

Poznámka:

Pro úplnost dodávám, že v dalších odstavcích § 149 správního řádu byly rovněž doplněny lhůty pro potvrzení nebo změnu 
závazného stanoviska nadřízeným orgánem dotčeného orgánu v rámci odvolacího řízení proti rozhodnutí podmíněnému 
závazným stanoviskem (nově odst. 7 § 149) a lhůty pro přezkum závazného stanoviska pro nezákonnost v přezkumném 
řízení (nově odst. 8 § 149).

Zvláštní úprava závazných stanovisek  
v § 4 stavebního zákona

Podle § 4 odst. 2 stavebního zákona dotčené orgány vydávají

a)  závazná stanoviska podle § 149 správního řádu pro rozhodnutí a pro jiné úkony stavebního úřadu nebo úkony 
autorizovaného inspektora podle tohoto zákona, nestanoví-li zvláštní právní předpis jinak (tj. pokud se podle zvláštního 
předpisu nevydává samostatné rozhodnutí - povolení), a dále 

b)  stanoviska, která nejsou samostatným rozhodnutím ve správním řízení a jejichž obsah je závazný pro politiku územního 
rozvoje a pro opatření obecné povahy podle tohoto zákona.

Předesílám, že fikce souhlasného závazného stanoviska, zaváděná novým zněním odstavce 9 § 4 stavebního zákona, se 
netýká stanovisek podle § 4 odst. 2 písm. b) stavebního zákona, tj. např. stanovisek vydávaných dotčenými orgány k návrhu 
územního plánu.

Nové znění odstavců 9 až 12 § 4 stavebního zákona, které přináší zákon č. 403/2020 Sb., nahradilo předchozí zvláštní úpravu 
přezkumu závazných stanovisek, kterou představovaly odst. 9 až 11 § 4 stavebního zákona ve znění účinném od novely 
č. 225/2017 Sb. Není bez zajímavosti, že tato zvláštní úprava znamenající zásadní omezení přezkumu závazných stanovisek 
dotčených orgánů oproti obecné úpravě v § 149 správního řádu byla v srpnu 2017 napadena skupinou senátorů u Ústavního 
soudu (sp. zn. Pl. ÚS 22/17), Ústavní soud však o návrhu „nestačil“ rozhodnout.

Podle § 4 odst. 9 stavebního zákona, ve znění účinném od 1. 1. 2021 platí, že „O prodloužení lhůty k vydání závazného 
stanoviska podle správního řádu vydá dotčený orgán usnesení, které se pouze poznamená do spisu, a dotčený orgán vyrozumí 
o této skutečnosti žadatele. Jestliže není závazné stanovisko dotčeného orgánu vydáno ve lhůtě pro jeho vydání, považuje se za 
souhlasné a bez podmínek.“.

Podle navazujícího odstavce 10 platí, že „Jestliže v případě uvedeném v odstavci 9 větě druhé nebyly splněny předpoklady pro 
vydání souhlasného závazného stanoviska bez podmínek, vydá nadřízený správní orgán nové závazné stanovisko, kterým se 
závazné stanovisko podle odstavce 9 ruší. Nové závazné stanovisko lze vydat do 6 měsíců od právní moci rozhodnutí, které bylo 
závazným stanoviskem podmíněno.“.
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Fikce souhlasného závazného stanoviska se podle odstavce 12 nepoužije na závazné stanovisko EIA a na ta závazná 
stanoviska orgánů ochrany přírody podle zákona o ochraně přírody a krajiny, která vycházejí z požadavků evropských 
směrnic v oblasti soustavy Natura 2000; fiktivní, nikoli skutečné posouzení záměru by v těchto případech bylo porušením 
povinností plynoucích z příslušných evropských směrnic. 

Pro praxi je třeba zdůraznit tyto skutečnosti, pokud jde o vztah úpravy v § 4 odst. 9 a 10 stavebního zákona k obecné úpravě 
v § 149 správního řádu: 

Stavební zákon vychází z lhůt pro vydání závazného stanoviska nově upravených v § 149 odst. 4 správního řádu, avšak 
jako zvláštní úpravu obsahuje to, že pokud nemá nastat fikce závazného stanoviska po uplynutí lhůty 30 dnů od podání 
žádosti, musí dotčený orgán o prodloužení lhůty k vydání závazného stanoviska až o 30 dnů vydat usnesení, které se pouze 
poznamená do spisu, a vyrozumět o této skutečnosti žadatele.

NOVINKA

AUTOR
Pěva Čouková

auditorka
daňová poradkyně

členka sekce neziskových osob KDP ČR ®
majitelka účetní a daňové 

kanceláře Oswald a.s. ®
zakladatelka a   Účetního Portálu ®

DAŇAŘ ROKU  v kategorii DANĚ Z PŘÍJMŮ

JEDINEČNÉ 
KNIHY PRO 
VEŘEJNOU 

SPRÁVU 
+ E-BOOK

JEŠTĚ NENÍ NA VAŠEM STOLE?
JE TŘEBA JI TAM MÍT…

Vyřešené příklady pro příspěvkové organizace revidovala expertka na 
veřejnou správu Ing. Simona Pacáková.

60 příkladů - OBCE - včetně rozpočtové skladby

51 příkladů - PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE – včetně účtování fondů

P.S. všechny příklady jsou k dispozici  
na Účetním Portálu pro členy – balíček GOLD

Více na www.ucetni-portal.cz/eshop/

NOVINKA
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Reference
uvnitř knih
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Samozřejmě se uplatní obecná úprava v novém odst. 5 § 149 správního řádu, tj. nemá-li žádost o vydání závazného stanoviska 
předepsané náležitosti nebo trpí-li jinými vadami, vyzve správní orgán žadatele k jejich odstranění, poskytne mu k tomu 
přiměřenou lhůtu a poučí jej o následcích neodstranění nedostatků žádosti. Ode dne odstranění vad žádosti počne běžet 
nová lhůta pro vydání závazného stanoviska (tj. fikce nastane po 30 dnech od odstranění vad žádosti, pokud dotčený orgán 
usnesením poznamenaným do spisu neprodlouží lhůtu až na 60 dnů a nevyrozumí o této skutečnosti žadatele).

Zvláštní úpravou oproti § 149 správního řádu je především zavedení důsledku nedodržení zákonných lhůt pro vydání 
závazného stanoviska v podobě fikce vydání souhlasného závazného stanoviska bez podmínek (§ 4 odst. 9 věta druhá 
stavebního zákona).  

S tím se pojí zvláštní úprava přezkumu fiktivního souhlasného závazného stanoviska v § 4 odst. 10 stavebního zákona. 
V zájmu ochrany veřejných zájmů musí mít nadřízený správní orgán dotčeného orgánu možnost nahradit fiktivní závazné 
stanovisko skutečným, pokud nejsou splněny předpoklady pro vydání závazného stanoviska bez podmínek podle právních 
předpisů chránících tyto veřejné zájmy.     

Úprava přezkumu fiktivního souhlasného závazného stanoviska v § 4 odst. 10 stavebního zákona je zvláštní úpravou oproti 
přezkumu nezákonných závazných stanovisek podle § 149 odst. 8 správního řádu. Nadřízený orgán dotčeného orgánu, který 
svou nečinností fikci způsobil, je oprávněn (a jsou-li pro to splněny podmínky, tak také povinen) konat z moci úřední a kdykoli 
do 6 měsíců od právní moci rozhodnutí, které bylo závazným stanoviskem podmíněno, vydat nové závazné stanovisko, kterým 
se fiktivní nahrazuje. Nadřízený orgán má tak možnost, resp. povinnost posoudit nejen zákonnost, ale i věcnou správnost, 
tj. zda byly splněny předpoklady pro vydání souhlasného závazného stanoviska bez podmínek, vzhledem k hmotněprávním 
limitům zásahu do chráněného veřejného zájmu podle příslušného zvláštního zákona. 

Nahrazení fiktivního souhlasného závazného stanoviska bez podmínek skutečným závazným stanoviskem nadřízeného 
orgánu, ať již nesouhlasným, nebo souhlasným s podmínkami, bude v případě, že rozhodnutí stavebního úřadu podmíněné 
závazným stanoviskem již nabylo právní moci, důvodem obnovy řízení (§ 149 odst. 9 správního řádu).

Poznámka:

Dodávám, že samozřejmě není vyloučeno, že fiktivní souhlasné stanovisko bude v rámci odvolání proti rozhodnutí 
stavebního úřadu napadat některý z účastníků řízení. V takovém případě nadřízený orgán dotčeného orgánu, požádaný 
odvolacím stavebním úřadem o potvrzení nebo změnu závazného stanoviska (§ 149 odst. 7 správního řádu), fakticky rovněž 
musí posoudit splnění předpokladů pro vydání souhlasného závazného stanoviska bez podmínek, tj. nahradit nečinnost 
dotčeného orgánu prvního stupně.    

Co znamená fikce závazného stanoviska pro žadatele,  
další účastníky řízení, stavební úřady a dotčené orgány

Pro žadatele je fikce vydání souhlasného závazného stanoviska samozřejmě výhodou, přinejmenším v tom, že silně motivuje 
dotčené orgány k dodržování lhůt. Vzhledem k možnosti nadřízeného orgánu dotčeného orgánu nahradit fiktivní závazné 
stanovisko skutečným včetně následné obnovy řízení by se však „spoléhání“ na fikci nemuselo stavebníkovi vyplatit. Proto 
lze žadateli doporučit, aby si nadále opatřoval skutečná, řádně vydaná závazná stanoviska. Dalším důvodem je to, že jak 
stavební zákon, tak zvláštní zákony, např. zákon o ochraně přírody a krajiny, obsahují ustanovení, která umožňují zakázat 
i formálně legální stavební činnost, resp. nařídit odstranění stavby, pokud dochází k ohrožení života nebo zdraví osob nebo 
zvířat, bezpečnosti, životního prostředí anebo majetku třetích osob.  

Ostatní účastníci řízení, typicky sousedé stavebníka či obec jako účastník ze zákona, mohou v rámci odvolání proti rozhodnutí 
stavebního úřadu své námitky směřovat proti fiktivnímu závaznému stanovisku. Jestliže soudy konstatovaly, že námitky 
účastníků vůči skutečným závazným stanoviskům dotčených orgánů musí být v zájmu zákonnosti rozhodnutí odvolacího 
stavebního úřadu řádně vypořádány nadřízenými orgány dotčených orgánů, tím spíše to musí platit, pokud budou námitky 
směřovat proti fiktivnímu závaznému stanovisku. Účastník řízení však ztrácí možnost polemizovat s důvody dotčeného 
orgánu, účinně rozporovat úplnost podkladů pro jeho vydání, napadat úvahy, kterými se dotčený orgán řídil při hodnocení 
podkladů a výkladu právních předpisů, na kterých je obsah závazné části založen, protože fiktivní souhlasné závazné 
stanovisko samozřejmě žádné odůvodnění nemá. 

Stavební úřad musí v souladu se základními zásadami činnosti správních orgánů ověřit u příslušného dotčeného orgánu, že 
nastala fikce závazného stanoviska, pokud to žadatel v žádosti o vydání rozhodnutí či jiného úkonu stavebního úřadu tvrdí, 
aniž by tuto skutečnost doložil (důvodová zpráva uvádí, že není vyloučeno, aby ten, kdo podal žádost o vydání závazného 
stanoviska, požádal dotčený správní orgán o vydání osvědčení postupem podle části čtvrté správního řádu o tom, že fikce 
nastala).   

5

Fikce závazného stanoviska – novela stavebního zákona účinná od 1. ledna 2021
JUDr. RNDr. Jitka Jelínková, Ph.D.

https://www.codexisuno.cz/aAt?lang=cs
https://www.codexisuno.cz/aAn?lang=cs
https://www.codexisuno.cz/aAr?lang=cs
https://www.codexisuno.cz/aAr?lang=cs
https://www.codexisuno.cz/aAr?lang=cs
https://www.codexisuno.cz/aAr?lang=cs
https://www.codexisuno.cz/aAu?lang=cs
https://www.codexisuno.cz/aAv?lang=cs
https://www.codexisuno.cz/aAw?lang=cs
https://www.codexisuno.cz/aAx?lang=cs


15

Měsíčník pro veřejnou správu č. 2/2020 internetového portálu 
www. ucetni-portal.cz

Fikce souhlasného závazného stanoviska však klade vysoké nároky především na dotčené orgány a jejich nadřízené 
orgány.   

Dotčené orgány v žádném případě nesmějí fikci chápat jako zákonný, alternativní způsob vyřízení žádosti o závazné 
stanovisko, přestože jejich přetížení je leckdy objektivním faktem. Musí si být vědomy, že fikce nastává jako důsledek 
nezákonné nečinnosti, která by mohla být posuzována i jako záměrná, motivovaná např. korupčně. Sama důvodová zpráva 
k zákonu č. 403/2020 Sb. uvádí, že „uplatnění fikce souhlasného závazného stanoviska by mělo být v praxi výjimkou, neboť 
závazná stanoviska jsou důležitým podkladem pro řízení, které vedou stavební úřady, a jejichž prostřednictvím chrání dotčené 
orgány veřejné zájmy na svěřeném úseku veřejné správy. Stát, potažmo orgány veřejné správy, nesmí rezignovat na ochranu 
veřejných zájmů ...“. 

Dotčené orgány proto musí důsledně vyzývat žadatele k odstranění vad žádosti, nařizovat ohledání na místě a činit 
úkony podle novelizovaného § 4 odst. 9 stavebního zákona, je-li to potřebné. Zejména pro obecní úřady obcí s rozšířenou 
působností, které jsou dotčeným orgánem podle řady zvláštních právních předpisů a vydávají tedy koordinovaná závazná 
stanoviska zahrnující požadavky na ochranu všech dotčených veřejných zájmů, které hájí (§ 4 odst. 7 stavebního zákona), 
to rovněž znamená nutnost zrevidovat a případně upravit své interní postupy tak, aby u některých závazných stanovisek 
nedošlo v důsledku nečinnosti k fikci.   

Nadřízené správní orgány dotčených orgánů by měly postup podle § 4 odst. 10 stavebního zákona chápat jako povinnost 
konat z moci úřední, jsou-li pro to splněny podmínky; tak je zmíněné ustanovení i napsáno („jestliže nebyly splněny 
předpoklady pro vydání souhlasného závazného stanoviska bez podmínek, vydá nadřízený správní orgán nové závazné 
stanovisko, kterým se závazné stanovisko podle odstavce 9 ruší“ - „vydá“, tedy nikoli „může vydat“). Řádné odůvodnění, 
proč podle nadřízeného orgánu případně byly splněny předpoklady pro vydání souhlasného závazného stanoviska 
bez podmínek (fikcí), má zásadní význam pro přezkoumatelnost jeho postupu, tj. pro posouzení, zda nedošlo k zneužití 
správního uvážení, k porušení zásady ochrany veřejného zájmu a legitimního očekávání, jinými slovy, zda nedošlo 
k v právním státě nepřípustné libovůli.  

Soudní přezkum

Je zbytečné dodávat, že pokud by správní orgány připustily uplatňování fikce souhlasných  závazných stanovisek pro stavební 
záměry v rozporu s výše uvedenými základními právními zásadami, budou se dotčené osoby v řadě případů úspěšně bránit 
před správními soudy. Fikce tak může v praxi způsobit více škody než užitku. 
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ucetni-portal.cz/sestka-s-ing-pavlem-lampou-neziskove-organizace-v-souvislostech-116-S.html

Fikce závazného stanoviska – novela stavebního zákona účinná od 1. ledna 2021
JUDr. RNDr. Jitka Jelínková, Ph.D.

https://www.ucetni-portal.cz/zakon-kterym-se-meni-zakon-c-416-2009-sb-o-urychleni-vystavby-dopravni-vodni-a-energeticke-infrastruktury-a-infrastruktury-elektronickych-komunikaci-ve-zneni-pozdejsich-predpisu-a-dalsi-souvisejici-zakony-2431-x.html
https://www.codexisuno.cz/aAy?lang=cs
https://www.codexisuno.cz/aAz?lang=cs
https://www.codexisuno.cz/aAy?lang=cs
https://www.codexisuno.cz/aAy?lang=cs
https://www.ucetni-portal.cz/sestka-s-ing-pavlem-lampou-neziskove-organizace-v-souvislostech-116-S.html
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Závěr 

Auditor by měl klást velký důraz na dokumentaci provedené práce a uvědomit si, že co není zdokumentováno a uvedeno ve 
spisu auditora, jako by nebylo. 

V aplikační části ISA 230 je uvedeno, že ústní vysvětlení auditora nestačí samo o sobě ke zdůvodnění auditorem provedené 
práce ani dosažených závěrů, ale lze jej použít k vysvětlení nebo objasnění informací obsažených v dokumentaci.

Auditorský standard č. 52 v odstavci 60 uvádí, že auditor je povinen včas vypracovat dokumentaci k přezkoumání hospodaření, 
která dostatečným a vhodným způsobem zdokumentuje východiska, na jejichž základě byla zpráva o výsledku přezkoumání 
hospodaření zpracována, a to tak, aby jiný zkušený auditor, který neměl se zakázkou v minulosti žádnou spojitost, pochopil: 

a)  charakter, načasování a rozsah postupů provedených s cílem dosáhnout souladu s tímto standardem, zákonem o auditorech 
a zákonem o přezkoumávání,

b) výsledky provedených postupů a získané důkazní informace, 

c)  významné záležitosti, které z přezkoumání hospodaření vyplynuly, závěry, k nimž auditor dospěl, a významné odborné 
úsudky učiněné při formulování těchto závěrů.

Při dokumentaci povahy, načasování a rozsahu provedených auditorských postupů je auditor povinen zaznamenat, v souladu 
s ISA 230, charakteristické identifikační znaky konkrétních testovaných položek nebo záležitostí, osobu, která provedla 
auditorské práce, a datum, kdy byly tyto práce dokončeny, a osobu, která zkontrolovala provedené auditorské práce, a datum 
a rozsah této kontroly.
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ZNÁTE NAŠE PŘÍKLADY PRO VEŘEJNOU SPRÁVU?
ucetni-portal.cz/priklady/

...

PRO ČLENY ÚČETNÍHO PORTÁLU OD BALÍČKU GOLD

Příklady pro obce a dobrovolné svazky obcí

Příklady pro příspěvkové organizace

...

K metodice přezkoumání hospodaření vyúčtování a vypořádání finančních vztahů ke  
státnímu rozpočtu, rozpočtům krajů, obcí, jiným rozpočtům, státním fondům a dalším osobám

Mgr. et Mgr. Martina Smetanová

https://www.kacr.cz/file/5667/as-52-po-snemu-web.pdf
https://www.ucetni-portal.cz/priklady/


32

VEŘEJNÁ SPRÁVA MĚSÍČNÍK INTERNETOVÉHO PORTÁLU www.ucetni-portal.cz | Číslo 2/2021
Vydáno: 16. 4. 2021 v Bohuňovicích 
Vydavatel: Účetní Portál a.s., V Drahách 39, 783 14 Bohuňovice | tel.: 585 389 003, infolinka: +420 730 585 423 | IČ 053 14 674

ucetni-portal.cz/videa/eshop

WEBINÁŘE ÚČETNÍHO PORTÁLU

1 h 12 min

Účetní a daňová závěrka 2019 – komplikované 
problémy příspěvkových organizací
Ing. Simona Pacáková
Ing. Pěva Čouková

12. 12. 2019

Pro členy Účetního Portálu od balíčku GOLDVIDEOSEMINÁŘ

2 h 00 min

Účetní závěrka 2019 subjektů  
z veřejného sektoru
Ing. Simona Pacáková
Ing. Pěva Čouková

12. 12. 2019

Pro členy Účetního Portálu od balíčku GOLDWEBINÁŘ

1 h 39 min

Zákon o finanční kontrole  
a interní audit ve veřejné sféře
Ing. Simona Pacáková
Ing. Pěva Čouková

20. 5. 2019

Pro členy Účetního Portálu od balíčku GOLDVIDEOSEMINÁŘ

1 h 46 min

DPH s paní Olgou v otázkách

Ing. Mgr. Olga Hochmannová
Ing. Pěva Čouková

1. 4. 2021

Pro členy Účetního Portálu od balíčku GOLDWEBINÁŘ

Víte, že webináře jsou v den konání ZDARMA pro všechny?
Sledujte videa na Účetním Portálu a naše pozvánky.

Záznam na věky pro členy GOLD Účetního Portálu.

https://www.ucetni-portal.cz/videa/
https://www.ucetni-portal.cz/videoseminar-ucetni-a-danova-zaverka-2019-komplikovane-ucetni-a-danove-problemy-prispevkovych-organizaci-natoceno-12-12-2019-146-V.html
https://www.ucetni-portal.cz/webinar-ucetni-zaverka-2019-subjektu-z-verejneho-sektoru-12-12-2019-139-V.html
https://www.ucetni-portal.cz/videoseminar-b-za-kon-o-financni-kontrole-a-interni-audit-ve-verejne-sfe-re-b-20-5-2019-119-V.html
https://www.ucetni-portal.cz/webinar-dph-s-pani-olgou-v-otazkach-ctvrtek-1-4-2021-19-00-217-V.html
https://www.ucetni-portal.cz/videa/

