
S íd lo :  Mar i ánské nám.  2/2 ,  110  01  P raha 1   

Pracovi š t ě :  Jungmanno va 35/29 ,  110  00  P raha 1  

Tel . :  Kontaktn í  cen t ru m:  1 2  444 ,  fax :  236  007  157  

1/6                        e -mai l :  posta@p rah a.eu  ID DS: 48ia97h  

 

 

 dle rozdělovníku  

 

 

Váš dopis zn./ze dne: Vyřizuje/tel.: 

         --- JUDr. Zuzana Lovíšková 

Č. j.: 236 00 4784 

MHMP 1996541/2018 Počet listů/příloh: 3/0 

Sp. zn.: Datum: 

S-MHMP 1814426/2018/STR 11. 12. 2018 

 

 

 

 

ROZHODNUTÍ 

Magistrát hlavního města Prahy, odbor stavebního řádu, jako odvolací správní orgán příslušný 

podle ustanovení § 81 odst. 3 písm. a) zákona č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze, ve znění 

pozdějších předpisů, a podle ustanovení § 89 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, 

ve znění pozdějších předpisů, na základě odvolání spolku MALLORN, z. s., IČ 26593751, se 

sídlem Chelčického 1130/12, Praha 3, proti usnesení Úřadu městské části Praha 3, odboru 

výstavby, sp. zn. S UMCP3 146429/2018, zn. OV/1838/18/Char, čj. UMCP3 191294/2018 ze 

dne 15. 10. 2018, kterým bylo podle ustanovení § 28 odst. 1 správního řádu ve věci přihlášky 

spolku MALLORN, z. s. k účasti ve stavebním řízení pro stavbu „Novostavba polyfunkčního 

objektu VIKTORIA ŽIŽKOV CENTER na pozemcích parc. č. 163/1, 163/4, 163/6, 163/7, 

163/11, 163/19, 163/22, 166/2, 167/8, 167/9, 1232 a 4342, vše v k. ú. Žižkov, Praha 3“, 

vedeném pod sp. zn. S UMCP3 146429/2018, zn. OV/1541/18/Char-z, rozhodnuto, že spolek 

MALLORN, z. s. není účastníkem předmětného stavebního řízení, 

rozhodl podle ustanovení § 90 odst. 5 správního řádu tak, že odvolání zamítá a odvoláním 

napadené usnesení Úřadu městské části Praha 3, odboru výstavby, sp. zn. S UMCP3 

146429/2018, zn. OV/1838/18/Char, čj. UMCP3 191294/2018 ze dne 15. 10. 2018, potvrzuje. 

 

Za účastníka řízení podle ustanovení § 27 odst. 1 správního řádu se v souladu s ustanovením 

§ 68 odst. 2 správního řádu označuje spolek MALLORN, z. s., IČ 26593751, se sídlem 

Chelčického 1130/12, Praha 3. 

 

HLAVNÍ MĚSTO PRAHA 

MAGISTRÁT HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY  

Odbor stavebního řádu 

Oddělení právní 

*MHMPXPA1IK4D* 
*MHMPXPA1IK4D* 



2/ 6                                Č.j. MHMP 1996541/2018 

Odůvodnění: 

Proti shora citovanému usnesení Úřadu městské části Praha 3, odboru výstavby (dále též 

stavební úřad), podal odvolání spolek MALLORN, z. s., IČ 26593751, se sídlem Chelčického 

1130/12, Praha 3 (dále jen odvolatel), jako účastník řízení v zákonem stanovené lhůtě (usnesení 

bylo odvolateli oznámeno dne 22. 10. 2018, odvolání bylo do datové schránky Úřadu městské 

části Praha 3 doručeno dne 24. 10. 2018 a doplněno podáním ze dne 31. 10. 2018). Odvolatel 

s vydáním napadeného usnesení nesouhlasí. Namítá, že osoba či orgán, proti kterému je 

vyslovena námitka podjatosti, nemůže konat žádné právně relevantní kroky, dokud není 

rozhodnuto o jejich podjatosti. Poukazuje na ustanovení § 28 odst. 1 správního řádu, podle 

něhož za účastníka bude v pochybnostech považován i ten, kdo tvrdí, že je účastníkem, dokud 

se neprokáže opak a argumentuje, že se dne 9. 10. 2018, kdy se přihlásil do řízení, stal 

účastníkem stavebního řízení a jako plnoprávný účastník řízení zároveň napadl a doložil 

systémovou podjatost Úřadu městské části Praha 3. Má za to, že stavební úřad za této situace 

nemohl napadené usnesení vydat. Dále namítá, že vyloučení z účasti v řízení podle 

novelizovaného ustanovení § 70 odst. 3 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve 

znění pozdějších předpisů, je neústavní a s odkazem na Ústavu České republiky poukazuje 

nutnost aplikace mezinárodních smluv, jimiž je Česká republika vázána, a to na Aarhuskou 

úmluvu, která stanoví účast veřejnosti na rozhodování. Namítá, že česká právní praxe, zejména 

právní úprava ve stavebním zákoně dotčené veřejnosti nepřiznává dostatečný rozsah práv, účast 

je umožněna pouze vlastníkům a např. nájemníci jsou z procesu vyloučeni. Poukazuje na to, že 

tento právní stav je v rozporu Aarhuskou úmluvou a Česká republika Úmluvu nedodržuje. 

Uvádí, že Úmluva má přednost před vnitrostátním právem, a tak je nutné vykládat české právo 

v souladu s požadavky Aarhuské úmluvy, což znamená dvojí vázanost a dvojí kontrolu 

dodržování, neboť Úmluva je součástí jak mezinárodního práva, tak komunitárního práva. 

Předmětem podání ze dne 31. 10. 2018 (doplnění odvolání) je vyjádření předsedy spolku 

MALLORN, z. s., pana Jana Kutého k průběhu událostí v době vydávání územního rozhodnutí 

pro předmětnou stavbu, jež podle odvolatele dokládá hrubé zasahování vedení radnice Prahy 3 

do správního řízení, nestandardní postupy stavebního úřadu a dokumentuje zjevnou systémovou 

podjatost Úřadu městské části Praha 3. 

Magistrát hlavního města Prahy, odbor stavebního řádu (dále jen odvolací správní orgán), 

přezkoumal odvoláním napadené usnesení a řízení jemu předcházející v rozsahu uvedeném 

v ustanovení § 89 odst. 2 správního řádu. 

Podle ustanovení § 89 odst. 2 správního řádu přezkoumává odvolací správní orgán soulad 

napadeného rozhodnutí (usnesení) a řízení, které jeho vydání předcházelo, s právními předpisy. 

Správnost přezkoumává v rozsahu námitek uvedených v odvolání, jinak jen tehdy, vyžaduje-li 

to veřejný zájem. V souladu s ustanovením § 82 odst. 4 správního řádu k novým skutečnostem 

a k návrhům na provedení nových důkazů, uvedeným v odvolání nebo v průběhu odvolacího 

řízení, se přihlédne jen tehdy, jde-li o takové skutečnosti nebo důkazy, které účastník nemohl 

uplatnit dříve. 

Z předloženého spisového materiálu byly zjištěny následující skutečnosti: 

Dne 21.8.2018 byla stavebnímu úřadu doručena žádost společnosti CTR Viktoria Center s. r. o., 

IČ 24733857, se sídlem Francouzská 454/74, Praha 10, o stavební povolení pro stavbu 

označenou jako »VIKTORIA ŽIŽKOV CENTER – novostavba polyfunkčního objektu včetně 
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souvisejících stavebních a inženýrských objektů a zařízení staveniště při ulici Seifertova 

a Krásova, Praha 3, na pozemcích parc. č. 166/2, 163/4, 163/6, 163/7, 163/22, 167/8, 167/9, 

163/1, 163/11, 163/19, 163/20, 1232, 233 a 4342, vše v k. ú. Žižkov, Praha 3« s tím, že stavba 

obsahuje byty, ateliery – jednotky pro krátkodobé ubytování, administrativní prostory, 

obchody/služby – supermarket, restauraci a kavárnu. 

Opatřením zn. OV/1541/18/Char-z ze dne 3. 10. 2018 stavební úřad v souladu s ustanovením 

§ 112 odst. 1 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), 

ve znění pozdějších předpisů, ve spojení s ustanovením § 144 správního řádu, oznámil 

zahájení stavebního řízení známým účastníkům řízení a dotčeným orgánům. Vzhledem k tomu, 

že poměry staveniště byly stavebnímu úřadu dobře známy a žádost obsahovala dostatečné 

podklady pro posouzení navrhované stavby, stavební úřad v souladu s ustanovením § 112 

odst. 2 stavebního zákona upustil od ústního jednání a ohledání na místě stavby. 

Dne 9. 10. 2018 bylo stavebnímu úřadu doručeno podání spolku MALLORN, z. s., označené 

jako „Přihláška k účasti v řízení, námitka systémové podjatosti úřadu MČ Praha 3“. 

Dne 18. 10. 2018 bylo vydáno odvoláním napadené usnesení sp. zn. S UMCP3 146429/2018, 

zn. OV/1838/18/Char, čj. UMCP3 191294/2018 ze dne 15. 10. 2018, jehož přezkoumání, jako 

i přezkoumání řízení, které jeho vydání předcházelo, je předmětem tohoto rozhodnutí 

o odvolání.  

Odvolací správní orgán k věci uvádí: 

Předmětná stavba byla pravomocně umístěna rozhodnutím sp. zn. S UMCP3 042995/2017/2, 

zn. OV/830/17/Souč, čj. UMCP3 0730076/2017 ze dne 28. 7. 2017 (právní moc 5. 9. 2017). 

Spolek MALLORN, z. s. se domáhal účastenství ve stavebním řízení, zahájeném k žádosti 

stavebníka, společnosti CTR Viktoria Center s. r. o., ze dne 21. 8. 2018, tj. ve stavebním řízení 

vedeném podle právní úpravy novelizovaného stavebního zákona (novelizace provedená 

zákonem č. 225/2017 Sb.) a účinné od 1. 1. 2018.  

Podle ustanovení § 109 stavebního zákona „Účastníkem stavebního řízení je 

a) stavebník, 

b) vlastník stavby, na níž má být provedena změna, není-li stavebníkem, 

c) vlastník pozemku, na kterém má být stavba prováděna, není-li stavebníkem, může-li být jeho 

vlastnické právo k pozemku prováděním stavby přímo dotčeno, 

d) vlastník stavby na pozemku, na kterém má být stavba prováděna, a ten, kdo má k tomuto 

pozemku nebo stavbě právo odpovídající věcnému břemenu, mohou-li být jejich práva 

prováděním stavby přímo dotčena, 

e) vlastník sousedního pozemku nebo stavby na něm, může-li být jeho vlastnické právo 

prováděním stavby přímo dotčeno, 

f) ten, kdo má k sousednímu pozemku nebo stavbě na něm právo odpovídající věcnému 

břemenu, může-li být toto právo prováděním stavby přímo dotčeno.“ 

g) zrušeno 

V ustanovení § 109 stavebního zákona jsou vymezeni účastníci stavebního řízení. To znamená 

pouze toho správního řízení, které je zahájeno dnem, kdy žádost o vydání stavebního povolení 

dojde stavebnímu úřadu. Ve stavebním řízení se neřeší věci, o kterých bylo pravomocně 
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rozhodnuto v územním řízení. Tomu odpovídá vymezení okruhu účastníků stavebního řízení. 

Budou jimi osoby, jejichž vlastnické právo či právo odpovídající věcnému břemenu k pozemku 

nebo ke stavbě, může být přímo dotčeno prováděním stavby. 

Stavební zákon tak jednoznačně určuje, kdo bude účastníkem stavebního řízení. Výčet 

účastníků, uvedený v § 109 stavebního zákona, je konečný (uzavřený, taxativní) a není možné 

rozšiřovat jej ani aplikací obecného pravidla, obsaženého v § 27 správního řádu (k tomu srov. 

rozsudek NSS ze dne 1. 6. 2011, čj. 1 As 6/2011 - 347). Obecná právní úprava účastenství, 

uvedená ve správním řádu, má význam pouze pro rozlišení jednotlivých kategorií účastníků 

a určení práv, která jsou s těmito kategoriemi spojená.  

Z taxativního výčtu účastníků stavebního řízení je zjevné, že účastníkem řízení není „osoba, 

o které tak stanoví zvláštní právní předpis, pokud mohou být stavebním povolením dotčeny 

veřejné zájmy chráněné podle zvláštních právních předpisů a o těchto věcech nebylo 

rozhodnuto v územním rozhodnutí“, jak tomu bylo podle ustanovení § 109 písm. g) stavebního 

zákona, ve znění účinném do 31. 12. 2017, kdy byly spolky účastníky stavebního řízení, neboť 

zvláštní právní předpis, § 70 odst. 3 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve 

znění účinném do 31. 12. 2017 stanovil: „Občanské sdružení je oprávněno za podmínek 

a v případech podle odstavce 2 účastnit se správního řízení (tzn. jakéhokoliv správního řízení), 

pokud oznámí svou účast písemně do osmi dnů ode dne, kdy mu bylo příslušným správním 

orgánem zahájení řízení oznámeno; v tomto případě má postavení účastníka řízení. Dnem 

sdělení informace o zahájení řízení se rozumí den doručení jejího písemného vyhotovení nebo 

první den jejího zveřejnění na úřední desce správního orgánu a současně způsobem 

umožňujícím dálkový přístup.“. Od 1. 1. 2018 bylo toto ustanovení novelizováno a nově zní 

takto: „Občanské sdružení je oprávněno za podmínek a v případech podle odstavce 2 účastnit 

se řízení podle tohoto zákona (tzn. podle zákona o ochraně přírody a krajiny), pokud oznámí 

svou účast písemně do osmi dnů ode dne, kdy mu bylo příslušným správním orgánem zahájení 

řízení oznámeno; v tomto případě má postavení účastníka řízení. Dnem sdělení informace 

o zahájení řízení se rozumí den doručení jejího písemného vyhotovení nebo první den jejího 

zveřejnění na úřední desce správního orgánu a současně způsobem umožňujícím dálkový 

přístup.“. 

Stavební zákon ve znění účinném od 1. 1. 2018, ani zákon o ochraně přírody a krajiny ve znění 

účinném od 1. 1. 2018, tedy spolkům postavení účastníka ve stavebním řízení nepřiznává. 

Jelikož stavební zákon ani zákon o ochraně přírody a krajiny, oba v platném znění, spolkům 

postavení účastníka řízení nepřiznává, argumentace odvolatele ustanovením § 28 odst. 1 

správního řádu je irelevantní. Ustanovení § 28 odst. 1 věta první správního řádu, jež stanoví: 

„Za účastníka bude v pochybnostech považován i ten, kdo tvrdí, že je účastníkem, dokud se 

neprokáže opak.“, tak na posuzovanou věc nelze aplikovat. Správní orgán ve shodě s odvolacím 

právním orgánem totiž ohledně účastenství, resp. neúčastenství spolku MALLORN, z. s. ve 

vedeném stavebním řízení nemá vzhledem ke skutečnostem popsaným výše, sebemenší 

pochybnost, neboť tato skutečnost vyplývá striktně ze zákona a není založena na případném 

správním uvážení správního orgánu. 

Odvolací správní orgán k odvolacím námitkám (kráceno) uvádí: 
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 námitka – z právního hlediska nemůže osoba či orgán, proti kterému je vyslovena námitka 

podjatosti, konat žádné právně závazné kroky, dokud není rozhodnuto o jejich 

podjatosti 

Z ustanovení § 14 odst. 2 správního řádu, ve znění účinném do 31. 10. 2018, vyplývá, že 

podjatost úřední osoby může namítat pouze účastník řízení. Odvolatel nebyl účastníkem 

vedeného stavebního řízení, postavení účastníka řízení mu nepřísluší a od momentu zahájení 

stavebního řízení vzhledem k zákonné úpravě ani nepříslušelo, což je skutečnost, o které správní 

orgán nemá žádné pochybnosti a která byla odvoláním napadeným usnesením ztvrzena. 

Odvolatel proto není osobou oprávněnou uplatnit námitku podjatosti úřední osoby, či tzv. 

systémové podjatosti. O namítané systémové podjatosti tak nemohlo být rozhodnuto, neboť tuto 

námitku neuplatnil účastník řízení. Odvolací správní orgán shledal postup prvoinstančního 

správního orgánu souladný se zákonem. 

Námitka je nedůvodná. 

 námitka – vyloučení z účasti v řízení podle novelizovaného ustanovení § 70 odst. 3 zákona 

o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů, je neústavní, nutnost 

aplikace Aarhuské úmluvu, mezinárodní smlouvy, která má přednost před vnitrostátním 

právem, a tak je nutné vykládat české právo v souladu s požadavky Úmluvy 

Správní orgány vycházejí z presumpce správnosti právních norem vydaných a aplikovaných na 

území České republiky. Správní orgány včetně stavebních úřadů nejsou kompetentní při 

aplikaci právních předpisů posuzovat otázku, nakolik je v současné době platná a účinná právní 

úprava obsažená ve stavebním zákoně či v zákoně o ochraně přírody a krajiny v souladu 

s mezinárodním právem, mezinárodními smlouvami, včetně Aarhuské úmluvy, jejíž ustanovení 

jsou natolik všeobecná, že není dost dobře možné je bezprostředně aplikovat.  

Námitka je nedůvodná.  

Vyjádření předsedy spolku MALLORN, z. s., pana Jana Kutého k průběhu událostí v době 

vydávání územního rozhodnutí pro předmětnou stavbu (doplnění odvolání ze dne 31. 10. 2018), 

se týká řízení, které není předmětem tohoto rozhodnutí o odvolání. Pro posouzení souladu 

napadeného usnesení a řízení, které jeho vydání předcházelo, s právními předpisy, nemá 

relevanci. 

S přihlédnutím ke všem skutečnostem shora popsaným odvolací správní orgán rozhodl tak, jak 

je uvedeno ve výroku tohoto rozhodnutí o odvolání. 

 

Poučení o odvolání: 

Proti tomuto rozhodnutí o odvolání se podle ustanovení § 91 odst. 1 správního řádu nelze dále 

odvolat. 

 

 

Ing. Markéta Vacínová 

ředitelka odboru 

podepsáno elektronicky 
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Rozhodnutí se doručuje: 

I. účastníkům řízení dle § 27 odst. 1 správního řádu a odvolatelům doporučeně, 

   fyzickým osobám do vlastních rukou: 

MALLORN, z.s., Chelčického 1130/12, 130 00  Praha 3-Žižkov, IDDS: uyzidq5 

 

II. dále se doručuje: 

Úřad městské části Praha 3, odbor výstavby, IDDS: eqkbt8g  

 sídlo: Seifertova 559/51, 130 00 Praha 3, spolu se spisem 

 

III. ostatním účastníkům řízení dle § 27 odst. 2 správního řádu NA VĚDOMÍ veřejnou 

      vyhláškou vyvěšenou na úředních deskách po dobu 15 dnů a podání zprávy o zveřejnění: 

1. MHMP Jungmannova 35/29, Praha 1 

2. Městská část Praha 3, Havlíčkovo nám. 700/9, 130 85 Praha 3, IDDS: eqkbt8g 

     – má informativní charakter bez právních účinků doručení (Úřad se žádá o zaslání dokladu 

    o vyvěšení a sejmutí odboru stavebnímu MHMP) 

vlastníci pozemků: parc. č. 1224 s domem č. p. 1042, parc. č. 1225 s domem č. p. 914, parc. č. 

1226 s domem č. p. 957,parc. č. 1228 s domem č. p. 1010, parc. č. 1230 s domem č. p. 1011, 

parc. č. 1216/1 s domem č. p. 800, parc. č. 136 s domem č. p. 803, parc. č. 137, parc. č. 134 

s domem č. p. 802, parc. č. 131 s domem č. p. 801, parc. č. 132 s domem č. p. 799, parc. č. 133, 

parc. č. 140 s domem č. p. 602, parc. č. 146 s domem č. p. 468, parc. č. 238 s domem č. p. 570, 

parc. č. 232 s domem č. p. 447, parc. č. 224 s domem č. p. 559, parc. č. 223 s domem č. p. 560, 

parc. č. 219 s domem č. p. 555, parc. č. 138 s domem č. p. 804, parc. č. 141 s domem č. p. 821, 

parc. č. 142 s domem č. p. 366, parc. č. 143,  parc. č. 144 s domem č. p. 365, parc. č. 145, parc. 

č. 1232, 4342, parc. č. 163/1, parc. č. 163/11, parc. č. 163/19, parc. č. 163/20, parc. č. 167/1, vše 

v k. ú. Žižkov 

 

IV. na vědomí (na doručenku): 

1. STOPRO spol. s r.o., IDDS: cmispwj 

sídlo: Radlická 901/37, 150 00  Praha 5-Smíchov (zástupce stavebníka) 

2. CTR Viktoria Center s.r.o., IDDS: cnvt6ie 

sídlo: Francouzská 454/74, 101 00  Praha 10 (stavebník) 

3. MHMP STR – spis 
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