
 
 

  
 

 Městský soud v Praze 
 pracoviště Slezská 
 správní senát 

Slezská 9  
120 00  Praha 2 č.j.:  OP - 0017 / 19     zn.:  Ri. 18/028/08 
  
IDDS: snkabbm 

                                          
 
V Praze dne 19.01.2019 
 
Věc: Žaloba proti rozhodnutí Magistrátu hlavního města Prahy (odboru stavebního řádu). 
                                                                                                                                                 

 
Žalobce:   
 

Mallorn, z.s. 
se sídlem Chelčického 1130/12, 130 00 Praha 3 
IČO 265 93 751 
IDDS: uyzidq5 

 
osoba oprávněna jednat jménem žalobce: 
místopředseda spolku:  
Bc. Petr Bittner,  
Bytem: K Myslivně 7, 439 07 Peruc 
nar.: 25. září 1976 

 
     
Žalovaný:   
 

Hlavní město Praha 
Magistrát hlavního města Prahy  
se sídlem Mariánské nám. 2/2, 110 01 Praha 1 
IČO 00064581 
IDDS: 48ia97h 

 
 
Osoby zúčastněné na řízení:  
 

Úřad městské části Praha 3, odbor výstavby, IDDS: eqkbt8g 
IČO 00063517 
se sídlem Seifertova 559/51, 130 00 Praha 3 
 
STOPRO spol. s r.o., IDDS: cmispwj  
IČO 48034614 
sídlo: Radlická 901/37, 150 00 Praha 5-Smíchov (zástupce stavebníka)  
 
CTR Viktoria Center s.r.o., IDDS: cnvt6ie  
IČO 24733857 
sídlo: Francouzská 454/74, 101 00 Praha 10 (stavebník) 

bankovní spojení:  FIO banka       číslo účtu  290 065 46 90 / 2010                  IČ  265 93 751 
registrace MV ČR č.   VS/1-1/50 394/02-R                                                                                      DIČ  CZ 265 93 751 
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Předmět žaloby – označení napadeného výroku rozhodnutí: 
 

Rozhodnutí Magistrátu hlavního města Prahy, odboru stavebního řádu 

č.j.:  MHMP 1996541/2018 
sp.zn.: S-MHMP 1814426/2018/STR 
ze dne: 11. 12. 2018 
 
doručený spolku Mallorn, z.s. datovou schránkou dne 13.12.2018 
 

jako odvolacího správního orgánu 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. 

 
 
 
 
Návrh výroku soudu: 
 

1. Městský soud v Praze zrušuje rozhodnutí Magistrátu hlavního města Prahy, odboru 
stavebního řádu č.j.: MHMP 1996541/2018, sp.zn.: S-MHMP 1814426/2018/STR, ze dne 
11.12.2018, a vrací věc jmenovanému k novému projednání. 

2. Městský soud v Praze ukládá odpůrci uhradit navrhovateli vynaložené náklady soudního 
řízení v této věci. 

 
 
 
 
K rozhodování soudu: 
 

1. Souhlasíme, aby soud ve věci rozhodl v souladu s § 51, odst. 1 s.ř.s. bez jednání. 
 
2. Nejsou nám známy žádné okolnosti, které by nasvědčovaly podjatosti kteréhokoli soudce 

Městského soudu v Praze. 
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Žalobní důvody: 
 

1. Nesouhlasíme s procesním postupem Úřadu městské části Praha 3, odboru 
výstavby, potvrzeným námi napadeným odvolacím rozhodnutím Magistrátu 
hlavního města Prahy, odboru stavebního řádu, kdy podle našeho názoru mělo být 
procesně nejprve rozhodnuto o námitce systémové podjatosti Úřadu městské části 
Prahy 3, a až poté mohlo být rozhodováno o našem účastenství v předmětném 
řízení. 

 
Odůvodnění: 
 

Dle ustanovení § 28 Správního řádu, odst. (1) „Za účastníka bude v pochybnostech 
považován i ten, kdo tvrdí, že je účastníkem, dokud se neprokáže opak …“  Správní řád 
z tohoto ustanovení neuvádí žádné výjimky, ve kterých by bylo řečeno, kdy správní orgán 
nemusí považovat za účastníka řízení někoho, kdo o sobě tvrdí že účastníkem je. 
V každém případě takového podání tedy musí správní orgán vydat usnesení o vyloučení 
z účasti v řízení. 
 
Náš spolek podal dne 5.10.2018 přihlášku č.j. 0135/18 do uvedeného řízení a prohlásil se 
jeho účastníkem. Úřad městské části Praha 3, odbor výstavby vydal usnesení o odmítnutí 
našeho účastenství pod číslem jednacím UMCP3 191294/2018, dne 15.10.2018. Proti 
tomuto usnesení jsme podali naše odvolání č.j. 0145/18 k Magistrátu hlavního města 
Prahy, odboru stavebního řádu dne 24.10.2018. Magistrát hlavního města Prahy zamítl 
toto naše odvolání námi napadeným rozhodnutím č.j.: MHMP 1996541/2018 ze dne 
11.12.2018. Z právního hlediska jsme tedy byli od 5.10.2018 do 11.12.2018 účastníkem 
předmětného řízení. 

 
Dle ustanovení § 14 Správního řádu, odst. (1) „Každá osoba bezprostředně se podílející 
na výkonu pravomoci správního orgánu (dále jen "úřední osoba"), o níž lze důvodně 
předpokládat, že má s ohledem na svůj poměr k věci, k účastníkům řízení nebo jejich 
zástupcům takový zájem na výsledku řízení, pro nějž lze pochybovat o její nepodjatosti, je 
vyloučena ze všech úkonů v řízení, při jejichž provádění by mohla výsledek řízení 
ovlivnit.“ 

 
V postavení účastníka řízení jsme stejného dne (5.10.2018) a stejným dokumentem č.j. 
0135/18 zároveň napadli a doložili systémovou podjatost úřadu MČ Prahy 3. Od tohoto 
okamžiku tedy byla každá úřední osoba, o níž bylo možno důvodně předpokládat, že má s 
ohledem na svůj poměr k věci, k účastníkům řízení nebo jejich zástupcům takový zájem 
na výsledku řízení, pro nějž lze pochybovat o její nepodjatosti, vyloučena ze všech úkonů 
v řízení, při jejichž provádění by mohla výsledek řízení ovlivnit. Vzhledem k tomu, že jsme 
vyslovili a doložili možnou systémovou podjatost celého Úřadu městské části Prahy 3, byli 
tímto z dalšího rozhodování vyloučeni všichni pracovníci Úřadu. 

 
Usnesení o odmítnutí našeho účastenství pod číslem jednacím UMCP3 191294/2018, 
dne 15.10.2018 bylo beze sporu úkonem v řízení a to takovým, jehož provedení mohlo 
výsledek řízení ovlivnit. Úřad městské části Prahy 3 tak porušil procesní ustanovení § 14 
Správního řádu, odst. (1). Správný procesní postup by byl, aby Úřad městské části Prahy 
3 nejprve nechal rozhodnout příslušný nadřízený orgán o námitce systémové podjatosti a 
teprve poté rozhodoval o našem účastenství (pokud by bylo rozhodnuto, že podjat není), 
nebo rozhodnutí o našem účastenství, spolu s celým řízením, předal k rozhodnutí jinému 
stanovenému úřadu (pokud by bylo rozhodnuto, že podjat je). 
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Na toto procesní pochybení Úřadu městské části Prahy 3 jsme poukázali v odvolání proti 
našemu vyloučení z řízení č.j. 0145/18 ze dne 24.10.2018. Magistrát hlavního města 
Prahy však ve svém rozhodnutí č.j. MHMP 1996541/2018 ze dne 11. 12. 2018 v tomto 
námi napadeném rozhodnutí v odůvodnění uvádí, že: 

 
„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.“ 

 
S uvedeným odůvodněním nesouhlasíme z následujících důvodů: 

 
a) Obecná aplikace uvedeného názoru by vedla ke svévoli úřadů a v konečném 

důsledku k bezobsažnosti uvedeného zákonného ustanovení. Proto je také orgán 
povinen o takovém prohlášení účastenství rozhodnout a rozhodnutí odůvodnit. 
Nezpochybňujeme zde, že novelizace zákona 114/1992 Sb. od 1.1.2018 značně 
ztížila a zkomplikovala účastenství spolků v územních a stavebních řízeních a že 
správní orgány v zásadě nemají jinou možnost než takovou účast zamítnout. Trváme 
však na právním názoru, že i tak vzniká účastenství dnem prohlášení se účastníkem 
řízení dle odst. (1) § 28 Správního řádu a zaniká dnem pravomocného rozhodnutí o 
jeho odmítnutí. 

 
b) Nesouhlasíme ani s obecným konstatováním, že orgán nemá „sebemenší 

pochybnost“, neboť zde je zcela důvodná pochybnost s ohledem na aplikaci 
Aarhuské úmluvy v našem právním řádu. Zatímco, jak jsme uvedli v předchozím 
bodě, „správní orgány v zásadě nemají jinou možnost než takovou účast zamítnout“, 
není taková „jistota“ na místě vzhledem k možným následným rozhodnutím soudů, 
včetně soudu Ústavního. Konečně v tomto smyslu se vyjádřil i odvolací orgán, jestliže 
uvádí: „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.“ V tomto kontextu se tedy odůvodnění „bezpochybností“ jeví 
jako nekonzistentní a rozporné.  

 
Výkladem, že vzhledem k tomu, že odvolací orgán „nemá sebemenší pochybnost a tím 
tedy naše účastenství nevzniklo, ani nemohlo vzniknout“, se odvolací orgán jednoduše 
vypořádal i s námitkou podjatosti, jestliže podle „§ 14 odst. 2 správního řádu, ve znění 
účinném do 31. 10. 2018, vyplývá, že podjatost úřední osoby může namítat pouze 
účastník řízení“. 
 
Z uvedeného důvodu žádáme soud o zrušení rozhodnutí Magistrátu hlavního města 
Prahy, odboru stavebního řádu č.j.: MHMP 1996541/2018, sp.zn.: S-MHMP 
1814426/2018/STR, ze dne: 11. 12. 2018, a vrácení věci jmenovanému k novému 
projednání s tím, že nejprve musí být rozhodnuto o naší námitce systémové podjatosti a 
teprve následně může být rozhodováno o našem účastenství v řízení. 
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2. Žádáme o přiznání našeho účastenství na základě obecných ustanovení Aarhuské 

úmluvy jako součásti právního řádu České republiky a tím závazné mezinárodní 
smlouvy. 

 
Jak jsme uvedli již v napadeném odvolání:  
 
Vyloučení z účasti v řízení dle uváděné novelizace § 70 odst. 3 z.č. 114/1992 Sb., o 
ochraně přírody a krajiny, je neústavní. Dle Článku 1 ústavního zákona č. 1/1993 Sb., 
Ústava České republiky: „(2) Česká republika dodržuje závazky, které pro ni vyplývají z 
mezinárodního práva.“ Dále Článek 10 uvádí: „Vyhlášené mezinárodní smlouvy, k jejichž 
ratifikaci dal Parlament souhlas a jimiž je Česká republika vázána, jsou součástí právního 
řádu; stanoví-li mezinárodní smlouva něco jiného než zákon, použije se mezinárodní 
smlouva.“  
 
V tomto případě je takovou mezinárodní smlouvou Aarhuská úmluva. Česká republika 
Aarhuskou úmluvu podepsala 25. června 1998. K ratifikaci došlo o šest let později, 6. 
července 2004, kdy byla úmluva přijata Parlamentem a podepsána prezidentem ČR. V 
platnost pro Českou republiku Aarhuská úmluva vstoupila 4. října 2004. II. pilíř Aarhuské 
úmluvy stanoví účast veřejnosti na rozhodování. A uvádí: „Veřejnost může být ovlivněna 
rozhodováním o specifické činnosti nebo na rozhodování může mít nějaký jiný zájem. Jde 
o zapojení veřejnosti do rozhodování o konkrétních činnostech nebo záměrech, které 
mohou mít významný dopad na životní prostředí, například stavba velkých budov.“  

 
Česká právní praxe dotčené veřejnosti nepřiznává dostatečný rozsah práv. Jedná se 
zejména o právní úpravu ve stavebním zákoně. Účast je tak umožněna pouze vlastníkům 
nebo sem patří další práva věcného charakteru, a tak například nájemníci jsou z procesu 
vyloučeni. Tento právní stav se dostal do rozporu s Aarhuskou úmluvou. Výbor pro plnění 
Aarhuské úmluvy uvedl, že dochází k omezování postavení jednotlivců v oblasti užívání 
půdy a stavebních povolení. Česká republika tak nedodržuje část úmluvy. Znění 
stavebního zákona se nezměnilo a nadále se mohou účastnit rozhodování jen ti, kteří 
uplatňují vlastnické právo. Úmluva má přednost před vnitrostátním právem, a tak je nutné 
vykládat české právo v souladu s požadavky Aarhuské úmluvy. Pro Českou republiku z 
právního hlediska Aarhuská úmluva znamená dvojí vázanost a dvojí kontrolu dodržování. 
Důvodem je to, že 17. 2. 2005 ratifikovala Evropská unie Aarhuskou úmluvu jako celek. Z 
toho pro Českou republiku vyplývá, že úmluva je součástí jak mezinárodního práva, tak 
komunitárního práva. 
 
Je nám však zřejmé, že v řešení takto vzniklé právní situace nám pravděpodobně 
nepomůže ani správní soud a bude nutno projít právním procesem až k soudu Ústavnímu, 
pokud do té doby Ústavní soud situaci nevyřeší rozhodnutím již dříve v této věci podaných 
žalob. 

 
Z uvedeného důvodu žádáme soud o zrušení rozhodnutí Magistrátu hlavního města 
Prahy, odboru stavebního řádu č.j.: MHMP 1996541/2018, sp.zn.: S-MHMP 
1814426/2018/STR, ze dne: 11. 12. 2018, a vrácení věci jmenovanému k novému 
projednání s tím, že je ve věci našeho účastenství vázán aplikací předpisu vyšší právní 
síly, tedy Ústavy a mezinárodní smlouvy - Aarhuské úmluvy. 
 

Strana 5 (celkem 6) 



soubor: 0017_190119_ viktoria žižkov center žaloba_final 
Mallorn, o.s., Chelčického 12/1130, 130 00 Praha 3 

Strana 6 (celkem 6) 

Věcně uvádíme, že jsme již v územním řízení napadali uvedenou stavbu pro následující 
důvody od kterých odvozujeme i naše oprávnění k účasti ve stavebním řízení podle 
Aarhuské úmluvy: 
 
1. Jde o porušení regulativů uvnitř ochranného pásma městské památkové rezervace, 

které zde pokračuje až do Vršovic. 
 
2. Uskočené domy jsou flagrantní ukázka nedodržení hmotových regulativů staveb a 

oproti nedaleké stavbě Penzijního ústavu, tedy dnes domu odborových svazů jde o 
devastační stavbu z hlediska krajinného rázu uvnitř města. 

 
3. Odhlédneme-li od architektonického zpracování, které je pro danou historickou 

zástavbu Žižkova z přelomu 19. století - 20. století nevhodné, tak navržená stavba je i 
v jednoznačném rozporu s územním plánem hlavního města Prahy, neboť zásadním 
způsobem přesahuje určený stavební objem určený tímto plánem a zasahuje do 
veřejného prostoru svými vyloženými částmi ve druhém až xtém nadzemním podlaží. 

 
4. Skladba zeleně a chodníky v okolí stavby nejsou sladěny do uliční čáry a současně 

není dostatečně využito klasického průhledu Seifertovou ulicí směrem k Západu, 
který je pro toto exponované místo charakteristický, což opět narušuje krajinný ráz 
místa. Takto výstavba působí pouze jako autonomní centrum v běžné zástavbě 
Žižkova. 

 
5. Stavba není adaptována na podmínky změny klimatu, a to ani lapáním srážkových 

vod, skladbou zeleně nebo poměry odtokových žlabů a kanalizací ve svém objektu. 
stavba se nachází v relativně prudkém svahu a z velké části i pod ním, a proto ji 
mohou např. přívalové deště významně poškodit. 

 
 
S pozdravem 
         Bc. Petr Bittner 

                místopředseda spolku 

 

 
 
 
Důkazy (jsou součástí spisu):  
 
1. zahájení stavebního řízení Praha 3 č.j. UMCP3 185212/2018 ze dne 3.10.2018 
2. přihláška do řízení a námitka podjatosti Mallorn č.j. 0135/18 ze dne 5.10.2018 
3. usnesení o odmítnutí účastenství Praha 3 č.j. UMCP3 191294/2018 ze dne 15.10.2018 
4. odvolání proti odmítnutí účastenství Mallorn č.j. 0145/18 ze dne 24.10.2018 
5. doplnění odvolání proti odmítnutí účastenství Mallorn č.j. 0148/18 ze dne 29.10.2018 
6. rozhodnutí o odvolání odmítnutí účastenství Magistrát č.j. MHMP 1996541/2018  ze dne 

11.12.2018 (napadené rozhodnutí) 
 
 
Příloha – věcné námitky proti stavbě (podané v rámci územního řízení): 
 
1. stanovisko účastníka (Mallorn, z.s.) územního řízení, č.j. OP – 0111/17 ze dne 13.6.2017 


