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         V Praze dne  27. dubna 2016 
         .j.: MK 10107/2016 OLP  

                                                                                                     
  

R o z h o d n u t í 
 

Podle ustanovení § 152 a § 94 a násl. zákona . 500/2004 Sb., správní ád, v platném 
zn ní (dále též „správní ád“), jsem na základ  podání ze dne 19. 2. 2015 (dopln no podáním 
ze dne 11. 3. 2015), které podala spole nost Václavské nám stí 19, a.s., se sídlem Mostecká 
12/49, 118 00 Praha 1, I : 267 54 592 (dále též „stavebník“ nebo „vlastník“), které obsahuje 
rozklad a zárove  podn t k zahájení p ezkumného ízení, a to ve v ci závazného stanoviska 
Ministerstva kultury .j. MK 70015/2014 OPP ze dne 2. 2. 2015 (dále též „napadené závazné 
stanovisko Ministerstva kultury“), kterým Ministerstvo kultury, jako p íslušný správní orgán 
na úseku státní památkové pé e, rozhodlo k žádosti Magistrátu hlavního m sta Prahy, odboru 
stavebního a územního plánu (dále též „MHMP OST“) o potvrzení nebo zm nu závazného 
stanoviska podle ustanovení § 14 odst. 2 v souladu s § 14 odst. 3 a § 44a odst. 3 zákona . 
20/1987 Sb., o státní památkové pé i, ve zn ní pozd jších p edpis  (dále též „památkový 
zákon“) v režimu ustanovení § 149 odst. 4 správního ádu, vydaného odborem kultury, 
památkové pé e a cestovního ruchu Magistrátu hlavního m sta Prahy (dále též „MHMP OPP“ 
nebo „MHMP OKP“) pod .j. MHMP 851826/2009 ze dne 24. 6. 2010 k zám ru demolice 
objekt  .p. 1601/II, ást .p. 920/II, ást .p. 818/II, v k.ú. Nové M sto, a realizace 
novostavby polyfunk ního objektu namísto odstran ných nemovitostí ležících na území 
památkové rezervace v hlavním m st  Praze, a to v souvislosti s odvoláním ú astníka 
územního ízení Milana Bryndy, nar. 7. 3. 1949, bytem Opletalova 922/8, Praha 1, 
zastoupeného JUDr. Petrem Kužvartem, advokátem, se sídlem Za Zelenou liškou 967/2b, 140 
00 Praha 4 (dále též „odvolatel“) proti rozhodnutí o umíst ní stavby „novostavba 
polyfunk ního objektu v etn  p ípojek vody, plynu, a vedení kabelu VN elektro a 
slaboproudu Praha 1, Nové M sto .p. 1601, Václavské nám. 47 na pozemcích parc. . 27, 
28/4, 29/2, 59 pro stavbu hlavní, na pozemku parc. . 2323/1 pro inženýrské sít , s do asným 
záborem na pozemku 2306/1, v k.ú. Nové M sto“, vydanému odborem výstavby Ú adu 
M stské ásti Praha 1 (dále též „ÚM  Praha 1“) pod sp. zn. ÚMCP 1 135712/2012/VÝS-Hk-
2/1601, .j. ÚMCP1 076750/2013, ze dne 4. 9. 2013, sm ujícímu, krom  jiného, proti obsahu 
závazného stanoviska MHMP OKP .j. MHMP 851826/2009 z 24. 6. 2010, vydaného ve 
zn ní: „Navržené práce uvedené pod bodem A. (pozn.: upravuje demolici stávajících objekt  
.p. 1601/II, ást .p. 920/II, ást .p. 818/II v k.ú. Nové M sto) v rozsahu p edložené 

projektové dokumentace „Nárožní d m Václavské nám. - Opletalova, dokumentace bouracích 
prací, kterou zpracoval Chapman Taylor International Services, s.r.o., v 04/2010, je z hlediska 
zájm  státní památkové pé e p ípustné za podmínek 1. a 2. a navržené práce uvedené pod 
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bodem B. (pozn.: upravuje novostavbu polyfunk ní budovy) v rozsahu p edložené projektové 
dokumentace (DUR) „Nárožní d m Václavské nám stí-Opletalova, architektonická studie k 
územnímu rozhodnutí, varianta duben 2010“, kterou zpracoval Chapman Taylor International 
Services, s.r.o., v 04/2010, je z hlediska zájm  státní památkové pé e p ípustné za podmínek 
1. - 8.“, takto: Ministerstvo kultury postupem podle ustanovení § 149 odst. 4 správního ádu 
m ní závazné stanovisko formulované v rozhodnutí MHMP OKP .j. MHMP 851826/2009 z 
24.6.2010, tak, že jeho výrok zní: „Závazné stanovisko: Navržené práce uvedené pod bodem 
A. na první stran  závazného stanoviska .j. MHMP 851826/2009 z 24. 6. 2010, definující 
rozsah demolice stávajících objekt  .p. 1601/II, ást .p. 920/II, ást .p. 818/II, v k.ú. Nové 
M sto, dle p edložené projektové dokumentace „Nárožní d m Václavské nám. - Opletalova, 
dokumentace bouracích prací zpracované Chapman Taylor International Services, s.r.o., v 
04/2010“ a navržené práce uvedené pod bodem B. na první a druhé stran  závazného 
stanoviska .j. MHMP 851826/2009 z 24. 6. 2010 zajiš ující umíst ní novostavby komer n  
administrativního centra na míst  demolovaných objekt  v rozsahu p edložené projektové 
dokumentace (DUR) „Nárožní d m Václavské nám stí - Opletalova, architektonická studie k 
územnímu rozhodnutí, varianta duben 2010“ zpracované Chapman Taylor International 
Services, s.r.o., v 04/2010, jsou z hlediska zájm  státní památkové pé e nep ípustné.“, jsem 
po projednání v ci rozkladovou komisí, ustavenou podle § 152 odst. 3 správního ádu, 
rozhodl  

 

n á s l e d o v n  : 
 

I. 
 

Podle § 152 odst. 4 a § 92 odst. 1 správního ádu se rozklad  z a m í t á , nebo  je               
n e p  í p u s t n ý . 
 

II. 
 

Ve smyslu § 95 odst. 6 a § 152 odst. 3 správního ádu jsem ve zkráceném 
p ezkumném ízení dle § 97 odst. 3, § 98 a § 149 odst. 5 správního ádu rozhodl takto: 
 

A) Napadené závazné stanovisko Ministerstva kultury .j. MK 70015/2014 OPP ze 
dne 2. 2. 2015 se  z r u š u j e  v té ásti, kterou jím bylo z p ípustného na nep ípustné 
zm n no závazné stanovisko MHMP OPP .j. MHMP 851826/2009 ze dne 24. 6. 2010, a to 
v rozsahu navržených prací uvedených pod bodem A., které definují rozsah demolice 
stávajících objekt  .p. 1601/II, ást .p. 920/II, ást .p. 818/II, v k.ú. Nové M sto, dle 
p edložené projektové dokumentace „Nárožní d m Václavské nám. - Opletalova, 
dokumentace bouracích prací zpracované Chapman Taylor International Services, s.r.o., v 
04/2010“. 

 
B) Napadené závazné stanovisko Ministerstva kultury .j. MK 70015/2014 OPP ze 

dne 2. 2. 2015 se   m  n í   tak, že se jím podle § 149 odst. 4 správního ádu  p o t v r z u j e  
závazné stanovisko MHMP OPP .j. MHMP 851826/2009 ze dne 24. 6. 2010, a to v rozsahu 
navržených prací uvedených pod bodem B., které zajiš ují umíst ní novostavby komer n  
administrativního centra na míst  demolovaných objekt  v rozsahu p edložené projektové 
dokumentace (DUR) „Nárožní d m Václavské nám stí - Opletalova, architektonická studie k 
územnímu rozhodnutí, varianta duben 2010“ zpracované Chapman Taylor International 
Services, s.r.o., v 04/2010“. 
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O d  v o d n  n í : 
  

Podáním, které obsahuje zárove  rozklad a podn t k zahájení p ezkumného ízení, se 
stavebník domáhá toho, aby napadené závazné stanovisko Ministerstva kultury bylo zrušeno a 
bylo potvrzeno závazné stanovisko MHMP OKP. 

 

Ze správního spisu byly zjišt ny následující podstatné skute nosti: 
 

Ministerstvu kultury (dále též „MK“) byla dne 31. 12. 2013 doru ena žádost 
odvolacího stavebního ú adu - Magistrátu hl. m. Prahy, odboru stavebního, sp.zn. S-MHMP 
1561722/2013/SUP/ e ze dne 20. 12. 2013 podle § 149 odst. 4 správního ádu o potvrzení 
nebo zm nu závazného stanoviska .j. MHMP 851826/2009 z 24. 6. 2010 vydaného k žádosti 
vlastníka pozemk  a na nich se nacházejících staveb k jeho zám ru provést demolici objekt  
.p. 1601/II, .p. 920/II a ást .p. 818/II, všechny v k.ú. Nové M sto, a realizovat novostavbu 

polyfunk ního objektu na míst  odstran ných objekt .  
 

Ministerstvo kultury v napadeném závazném stanovisku ze dne 2. 2. 2015 uvedlo 
následující popis vývoje ízení. Dne 21. 10. 2009 byla podána žádost k zám ru demolice 
stávajících budov s tím, že na uvoln ných pozemcích bude realizována stavba polyfunk ní 
budovy. Odborná organizace státní památkové pé e - Národní památkový ústav, územní 
odborné pracovišt  v hl. m. Praze (dále jen „NPÚ HMP“) zpracoval dne 1. 2. 2010 vyjád ení 
podle § 14 odst. 6 památkového zákona, ve kterém popsal stavební vývoj a hodnotu 
p edm tných nemovitostí. Zám r žadatele byl NPÚ HMP ozna en za vylou ený, s odkazem 
na to, že demolice a nahrazení objekt  novostavbou byla odmítnuta tehdejší Památkovou 
radou NPÚ HMP z následujících d vod . P i realizaci zám ru by došlo k narušení 
prostorových vztah ; uli ní trakt by pozbyl významu (dvorní trakt by nabyl stejné 
výraznosti), zamýšlená novostavba odsouvá do pozadí fasádu hotelu Jalta, demolice by 
zp sobila úbytek památkového fondu památkové rezervace, nutnost zachování stávajících 
objekt  818/II a 1601/II, které jsou po generální rekonstrukci pln  funk ní, u objektu 920/II 
doporu ila Památková rada zachování dochovaných pr elí v etn  parteru, novostavba je 
nevhodn  hmotov  p evýšena ve své dvorní ásti, návrh po ítá s vypln ním p vodn  volného 
dvorního prostoru, m ní rovn ž hmotové uspo ádání uli ní fronty Václavského nám stí 
v etn  novotvaru vestavby p evýšeného v žového nároží a narušuje tak jeho urbanistické 
dlouhodobé koncepce a historické architektonické v domí klasického stavebního ádu místa 
provázaného ve všech dálkových pohledech.    

 

Ministerstvo kultury pak v napadeném závazném stanovisku ze dne 2. 2. 2015 dosp lo 
k záv ru, že MHMP OPP se v závazném stanovisku z 24. 6. 2010 v bec nevypo ádal s 
popsanými argumenty NPÚ HMP, jeho vyjád ení opominul, námitky NPÚ HMP v závazném 
stanovisku nejsou v bec uvedeny, natož komentovány a p ípadn  vyvráceny. Již tato 
skute nost je d vodem ke zm n  závazného stanoviska v ízení vedeném podle ustanovení § 
149 odst. 4 správního ádu pro jeho nezákonnost, nebo  odporuje ust. § 68 odst. 3 správního 
ádu. Od vodn ní závazného stanoviska postrádá dále úvahy, kterými se správní orgán ídil 

p i hodnocení podklad  a p i výkladu právních p edpis . Naproti tomu se MHMP OPP 
zabýval obšírn  námitkami žadatele, když do od vodn ní závazného stanoviska p evzal celé 
stránky žadatelova vyjád ení. V závazném stanovisku z 24. 6. 2010 došlo na základ  
doporu ení Sboru expert  MHMP k odsouhlasení zm n né projektové dokumentace bez toho, 
že by bylo p edem vyžádáno písemné vyjád ení odborné organizace státní památkové pé e. 
D ív jší písemné vyjád ení NPÚ HMP se vztahovalo k p edchozí verzi projektové 
dokumentace. Došlo k porušení § 14 odst. 6 památkového zákona. P edm tné závazné 
stanovisko z 24. 6. 2010 bylo vydáno pouze dle § 14 odst. 2 památkového zákona, který se 
vztahuje na nemovitosti, které nejsou kulturní památkou, ale leží v památkové rezervaci, v 
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památkové zón  nebo v ochranném pásmu nemovité kulturní památky, nemovité národní 
kulturní památky, památkové rezervace, nebo památkové zóny. MHMP OPP však rozhodoval 
i o ásti kulturní památky hotelu Jalta, respektive jeho dvorní ásti, bez toho, že by ve výroku 
použil ustanovení § 14 odst. 1 památkového zákona, které je nutné použít v p ípad  obnovy 
kulturních památek. Z p edchozího textu je z ejmé, že p i vydání p edm tného závazného 
stanoviska došlo k n kolika porušením právních p edpis , která neumož ují jeho potvrzení. 
Ministerstvo kultury nejprve rozhodnutím .j. MK 323/2011 OPP ze dne 5. 1. 2011 ve 
zkráceném p ezkumném ízení zrušilo závazné stanovisko z 24. 6. 2010 pro jeho nezákonnost 
podle ustanovení § 97 odst. 3 a § 98 správního ádu a v c vrátilo MHMP OPP k dalšímu 
ízení. Na základ  rozkladu vlastníka nemovitostí z 2. 2. 2011 proti rozhodnutí Ministerstva 

kultury .j. MK 323/2011 OPP ze dne 5. 1. 2011 po projednání rozkladovou komisí tehdejší 
ministr kultury rozhodnutí .j. MK 323/2011 OPP ze dne 5. 1. 2011 zrušil a p ezkumné ízení 
zastavil. V d sledku toho závazné stanovisko z 24. 6. 2010 z stalo nezm n no a následn  
bylo použito jak v ízení p edcházejícím vydání územního rozhodnutí odboru výstavby Ú adu 
M  Praha 1 ze dne 4. 9. 2013, ve v ci umíst ní novostavby polyfunk ního objektu, tak i v 
ízení p edcházejícím vydání rozhodnutí odboru výstavby Ú adu M  Praha 1 z 25. 9. 2013 o 

povolení odstran ní stávajících objekt  na dot ených pozemcích. 
 

V souvislosti s výše popsaným p ezkumným ízením Ministerstvo kultury 
v napadeném závazném stanovisku ze dne 2. 2. 2015 uvedlo, že v p ípad  ízení probíhajících 
podle ustanovení § 149 odst. 4 a 5 správního ádu není v cn  rozhodováno, jde jen o 
podkladová závazná stanoviska pro rozhodnutí stavebního ú adu, nelze proto namítat 
porušení zásady „res iudicata“, jak bylo u in no zástupcem vlastníka dot ených nemovitostí v 
pr b hu nyn jšího vy izování žádosti odvolacího stavebního orgánu (MHMP OST) podané ve 
smyslu ust. § 149 odst. 4 správního ádu. Ministerstvo kultury dále v napadeném závazném 
stanovisku ze dne 2. 2. 2015 konstatovalo, že v pr b hu let 2011 až 2014 probíhala p ed 
stavebním ú adem M stské ásti Praha 1 a stavebním odborem MHMP ízení ohledn  
odstran ní stávajících objekt  .p. 1601/II, .p. 920/II a ásti .p. 818/II v k.ú. Nové M sto, a 
ízení o umíst ní novostavby polyfunk ního objektu. Proti územnímu rozhodnutí ÚM  Praha 

1 ze dne 4. 9. 2013 o umíst ní novostavby polyfunk ního domu bylo podáno k MHMP OST 
odvolání ze dne 11. 10. 2013. V sou asné dob  tedy nejsou ízení probíhající p ed stavebními 
ú ady ukon ena.  

 

Ministerstvo kultury po seznámení se s p edanými spisy shledalo, že za ú elem 
vyrovnání se s protich dnými výklady rozhodných skute ností podávanými ze strany orgánu 
státní správy na úseku památkové pé e, odborné organizace památkové pé e (NPÚ HMP) a 
stavebníka - vlastníka dot ených nemovitostí, je nezbytné obstarat vyjád ení Generálního 
editelství NPÚ (dále „NPÚ G “) k otázce p ípustnosti realizace zám ru nahradit stávající 

stavby ležící v pražské památkové rezervaci novodobým polyfunk ním domem, ešící 
novostavbu jako „dvanáctipodlažní monoblok s nosnou železobetonovou konstrukcí 
zast ešený plochou st echou“. Proto Ministerstvo kultury dne 6. 3. 2014 vyzvalo NPÚ G  
jednak k posouzení závazného stanoviska z 24. 6. 2010, jednak k vyjád ení ohledn  možnosti 
jeho použití v územním ízení zakon eným vydáním rozhodnutí ze dne 4. 9. 2013 ve v ci 
umíst ní novostavby polyfunk ního objektu. Za tím ú elem byly NPÚ G  spolu s žádostí 
poskytnuty relevantní dokumenty ze spisu MHMP OPP. Dne 30. 6. 2014 obdrželo 
Ministerstvo kultury vyjád ení NPÚ G  z 27. 6. 2014 obsahující záv r, že jak odstran ní 
stávajících objekt , tak zamýšlená novostavba polyfunk ního domu, jsou z památkového 
hlediska v cn  nep ijatelné. Uvádí se zde, že nep ijatelnost zám ru jako celku je konstatována 
a zd vodn na již ve vyjád ení NPÚ HMP z 1. 2. 2010, které m l správní orgán vydávající 
posuzované závazné stanovisko k dispozici. NPÚ G  op el sv j záv r o platné p edpisy 
upravující ochranu památek v eské republice, a dále o Úmluvu o ochran  sv tového 
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kulturního a p írodního d dictví a Úmluvu o ochran  architektonického d dictví Evropy, 
jimiž je eská republika vázána. Jako hlavní d vody negativního postoje k zám ru stavebníka 
jsou ve vyjád ení NPÚ G  uvedeny: - d m .p. 1601/II je architektonicky hodnotná stavba, 
která je sou ástí tamního prostoru; - jeho odstran ním by byly narušeny kompozi ní vazby 
Václavského nám stí s cílem zd razn ní dominantního postavení budovy Národního muzea; - 
stavby navržené k odstran ní požívají ochrany jako sou ást památkové rezervace, jejich 
demolice je nep ijatelná; - ob  ásti zám ru (demolice i novostavba) spolu souvisejí. Pokud 
není p ípustné odstran ní stavby, není p ijatelná žádná jiná nová stavba na jejím míst ; - 
navrhovaný polyfunk ní d m je stavbou p edimenzovanou, jejíž architektonické ešení 
znehodnocuje prostorové kompozi ní vazby Václavského nám stí, nevyhovuje nárok m 
daného prost edí“. NPÚ G  dále poukazuje na cíl sledovaný mezinárodními úmluvami o 
ochran  kulturního a architektonického d dictví, na smysl ochrany památkových rezervací a 
zón. V souvislosti s tím konstatuje, že použití p edm tného závazného stanoviska je 
problematické také z d vodu, že bylo vydáno na základ  podklad , která p edpokládají v 
pozd jším období zp esn ní a dopl ování v návaznosti na nutné korigování z d vodu 
dodate ných zm n projektu. 
 

Podáním ze dne 5. 9. 2014 spole nost Václavské nám stí 19, a.s., vyjád ila negativní 
stanovisko k záv r m ve vyjád ení  NPÚ G  z 27. 6. 2014. V textu výše uvedeného p ípisu se 
uvádí: a) Ministerstvo kultury nebylo oprávn no požadovat vyjád ení NPÚ G ; b) vyjád ení 
zpracoval Ing. arch. Sola , který je podjatý ve smyslu § 14 správního ádu, z d vodu jeho 
lenství v Domácí rad  Klubu za starou Prahu, ... má osobní zájem na zastavení projektu (dle 

Ministerstva kultury p ípadné zd vodn ní tohoto tvrzení chybí); c) právní rozbor NPÚ je 
irelevantní a nesprávný ... Ing. arch. Sola  není kompetentní ... odvolávat se na p edpisy a 
hodnotit památkový zákon, na ízení vlády . 66/1971 Sb., Úmluvu o ochran  sv tového 
kulturního a p írodního d dictví a Úmluvu o ochran  architektonického d dictví Evropy ... d) 
s odkazem na Úmluvu o ochran  architektonického d dictví Evropy, rozporuje záv r NPÚ 
G  ohledn  nemožnosti demolice, zd raz uje, že závazné stanovisko z 24. 6. 2010 m že 
sloužit jak pro odstran ní budov, tak pro výstavbu nové budovy, protože je zcela zákonným 
podkladem pro územní ízení .... K podpo e svého stanoviska p ipojuje „Oponentní odborné 
posouzení Ing. arch. M. Kroulíka“ ze dne 3. 9. 2014, které údajn  vyvrací tvrzení NPÚ G  
uvedená v jeho vyjád ení z 27. 6. 2014. V posudku Ing. arch Kroulíka se uvádí, že hodnota 
domu .p. 1601/II nebyla argumenta n  prokázána, odkaz NPÚ G  na pot ebu zd razn ní 
dominantnosti budovy Národního muzea je použit z d vodu nedostatku jiné argumentace 
prokazující nutnost zachování budovy. Dle názoru Ministerstva kultury tento text bez 
zd vodn ní odmítá, až znevažuje, názory jiných architekt  a odborník  inných na úseku 
památkové pé e, vyslovené v pr b hu minulých let k otázce odstran ní domu .p. 1601/II, 
k.ú. Nové M sto, a k umíst ní plánované novostavby na území Pražské památkové rezervace. 
Dle názoru Ministerstva kultury jde o exkurs do historie stavební innosti v horní ásti 
Václavského nám stí, který zabírá podstatnou ást posudku, je kompilací názor  
publikovaných v odborné literatu e a pro daný p ípad je bez právního významu. P íloha k 
vyjád ení spole nosti Václavské nám stí 19, a.s., tedy posouzení Ing. arch. Miroslava 
Kroulíka, byla p edána dne 11. 9. 2014 NPÚ G  s žádostí o komentá  k jeho obsahu.  
 

Ve vyjád ení NPÚ G  z 18. 9. 2014 se uvádí: „Posudek zpracovaný panem Ing. arch. 
Miroslavem Kroulíkem dne 3. 9. 2014 nereaguje na argumentaci NPÚ, ale snaží se formáln  
zpochybnit relevantnost vyjád ení. Neobsahuje žádné nové skute nosti. Snaží se vyvolat 
dojem, že vyjád ení NPÚ není zd vodn né, respektive že je nesprávn  i chybn  zd vodn né, 
ale tato tvrzení nejsou prokázána, protože argumentace posudku je mimob žná se 
zd vodn ním p edm tného odborného vyjád ení. S ohledem na výše uvedené NPÚ G  
neshledalo d vod pro p ehodnocení svého vyjád ení z 27. 6. 2014. Navrhovanou demolici 
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považuje nadále z hlediska ve ejného zájmu na zachování architektonického d dictví eské 
republiky a závazku eské republiky zajistit na svém území ochranu a zachování kulturního 
d dictví podle Úmluvy o ochran  sv tového kulturního a p írodního d dictví za nep ijatelnou. 
Z nep ijatelnosti demolice domu p. 1601/II vyplývá nep ijatelnost novostavby na jeho 
míst .... P edm tem žádosti Ministerstva kultury nebylo primární posouzení zám ru, ale 
vyjád ení k závaznému stanovisku z 24. 6. 2010. ... konstatoval kulturní hodnotu domu a 
skute nost, že se p ezkoumávané závazné stanovisko nevypo ádalo z argumentací písemného 
vyjád ení odborné organizace a že v od vodn ní zcela chybí rozbor památkových hodnot 
objekt  navržených k demolici a vypo ádání se s otázkou, zda je s ohledem na smysl právní 
ochrany Pražské památkové rezervace a závazky, které eská republika p ijala p istoupením 
k Úmluv  o ochran  sv tového kulturního a p írodního d dictví, demolice p ípustná ... D m 
p. 1601/II považujeme za architektonicky hodnotnou stavbu navrženou a posléze upravenou 

významnými architekty, která se spolupodílí na kulturn  historických hodnotách Pražské 
památkové rezervace a tvo í zažitou a pln  funk ní sou ást prostoru Václavského nám stí. ... 
p ipomínáme význam, který má tato budova v kompozi ních vazbách Václavského nám stí ... 
S ohledem na její vlastní hodnotu, urbanistickou kompozici Václavského nám stí a právní 
ochranu, kterou požívají stavby na území památkové reservace, je podle našeho názoru její 
demolice z hlediska památkové pé e nep ijatelná“. .... Smyslem právního institutu rezervace 
(památkové i p írodní – jde o princip) je zachování existujících hodnot, nikoliv jejich 
nahrazování jinými hodnotami... Likvidace hodnotného domu ... je v p ímém rozporu se 
smyslem památkové ochrany historického jádra Prahy.... hodnocení vlastní architektonické 
kvality domu .... odborné organizaci památkové pé e takové hodnocení p ísluší z podstaty její 
p sobnosti. .... Toto hodnocení je podporováno i dalšími nezávislými autoritami, jmenovit  
autoritou Ústavu d jin um ní AV R (Um lecké památky Prahy) a representativními zástupci 
odborné ve ejnosti. ... Hodnoty, které je žádoucí p i pé i o historická m sta uchovat, jsou 
vyjmenovány nap . v l. 2 Washingtonské charty (Mezinárodní charta pro záchranu 
historických m st, ICOMOS, Washington 1987). Podrobn  jsou rozebrány v metodice 
„Principy památkového urbanismu“ Karel Ku a, V ra Ku ová, Praha 2000. ... Václavské 
nám stí v podob  dané transformací první republiky je nedílnou sou ástí prohlášené 
památkové rezervace a zapsané na seznam UNESCO. To však neznamená, že by tento trend 
m l pokra ovat, tj. že je p ípustné p ekra ovat prvorepublikovou výškovou regulaci. Z tohoto 
hlediska návrh novostavby jednozna n  nevyhovuje.“ 
 

Následn  Ministerstvo kultury vydalo napadené závazné stanovisko ze dne 2. 2. 2015, 
v jehož od vodn ní uvedlo následující hodnotící záv ry:  Ministerstvo kultury konstatuje, že 
MHMP OPP p i vypracování posuzovaného závazného stanoviska nedostate n  vyhodnotil 
dopad navrhovaného odstran ní stavby na skute nost, že objekt je umíst n v pražské 
památkové rezervaci, a v d sledku toho nesprávn  posoudil spisový materiál. Text závazného 
stanoviska krom  toho postrádá ádné zd vodn ní odklonu správního orgánu od zákonem 
požadovaného vyjád ení odborné organizace památkové pé e, zde NPÚ HMP, ze dne 1. 2. 
2010. Toto závažné pochybení bylo jedním z d vod , pro  Ministerstvo kultury zrušilo 
závazné stanovisko z 24. 6. 2010 již dne 5. 1. 2011 v rámci p ezkumného ízení. Správnost 
posouzení ze strany NPÚ MHMP byla potvrzena ob ma vyjád eními NPÚ G  po ízenými v 
sou asném ízení probíhajícím podle ustanovení § 149 odst. 4 správního ádu k žádosti 
MHMP OST v souvislosti s vy izováním odvolání proti rozhodnutí ÚM  Praha 1 ze dne 4. 9. 
2013 o umíst ní novostavby polyfunk ního domu. K podání spole nosti Václavské nám stí 
19, a.s., ze dne 5. 9. 2014 Ministerstvo kultury konstatuje, že p i vy izování žádosti podle 
ustanovení § 149 odst. 4 správního ádu posuzuje orgán nad ízený dot enému správnímu 
orgánu, jehož závazné stanovisko bylo v rámci odvolání proti kone nému rozhodnutí 
napadeno, a to jak zákonnost závazného stanoviska, tak i jeho v cnou správnost. Za tím 
ú elem shromaž uje podklady, které byly použity v p edcházejícím ízení, a také p ípadné 
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další, které mu pomohou objasnit v c v celém rozsahu. Je proto t eba odmítnout názor 
spole nosti Václavské nám stí 19, a.s., projevený v její replice ze dne 5. 9. 2014, podle 
kterého Ministerstvo kultury „nebylo oprávn no požadovat vyjád ení NPÚ G “.  S odkazem 
na ustanovení § 14 správního ádu vznesená námitka podjatosti Ing. arch. Sola e - 
zpracovatele vyjád ení vyžádaného Ministerstvem kultury od NPÚ G , není d vodná. 
Ustanovení § 14 správního ádu se vztahuje pouze na správní ú edníky, mezi které 
zam stnanci odborné organizace památkové pé e nepat í (NPÚ není správním orgánem). 
Námitka pod bodem c) není na míst , nebo  odborná organizace památkové pé e - NPÚ (její 
pracovníci) je p íslušná k takovému hodnocení, v etn  posouzení konkrétních okolností z 
pohledu platných p edpis  na úseku památkové pé e a s odkazy na mezinárodní úmluvy 
vztahující se k ešenému p ípadu. Ministerstvo kultury porovnalo rovn ž záv ry obsažené ve 
vyjád eních NPÚ G  z 27. 6. 2014 a 18. 9. 2014 s posudkem p ipojeným k podání 
spole nosti Václavské nám stí 19, a.s., komentovanému v p edcházejícím odstavci (pozn. 
Ministerstva kultury: Ing. arch Miroslav Kroulík není uveden v seznamu architekt  
zabývajících se historickými budovami, informace o jeho osob  lze dohledat pouze v rejst íku 
ekonomických subjekt  ARES, kde se v p edm tu innosti uvádí: Provád ní staveb, jejich 
zm n a odstra ování, výroba, obchod a služby neuvedené v p ílohách 1 až 3 živnostenského 
zákona, zprost edkovatelská innost v oblasti stavebnictví, projektová innost ve výstavb ; ve 
ve ejných databázích absentuje jakákoli zmínka o jím zpracovaných projektech a p ípadné 
publika ní innosti specializující se na památkov  chrán né stavby). Posudek Ing. arch. 
Miroslava Kroulíka ze dne 3. 9. 2014, vypracovaný na základ  zadání subjektu usilujícího o 
odstran ní dot ených objekt , Ministerstvo kultury ohodnotilo jako ú elový a nezp sobilý 
vyvrátit záv ry odborné organizace pov ené mj. k podávání posudk  do ízení probíhajících 
p ed orgány státní správy na úseku památkové pé e. Zm na odvoláním napadeného 
závazného stanoviska je d sledkem zjišt ní, že použití závazného stanoviska z 24. 6. 2010 pro 
ú ely ízení vedeného stavebním orgánem je vylou eno pro nerespektování základních 
princip  památkové ochrany. Ministerstvo kultury došlo k záv ru, že jak navrhovaná 
demolice sou asných staveb, tak realizace novostavby, je z hlediska památkové pé e 
neakceptovatelná.  

 

Na základ  výše uvedených skute ností Ministerstvo kultury vydalo dle § 149 odst. 4 
správního ádu závazné stanovisko .j. MK 70015/2014 OPP ze dne 2. 2. 2015, kterým 
zm nilo z p ípustného na nep ípustné závazné stanovisko MHMP OPP j. S-MHMP 
851826/2009 ze dne 24. 6. 2010. Závazné stanovisko .j. MK 70015/2014 OPP ze dne 2. 2. 
2015 obsahuje následující pou ení: Rozhodnutí o vydání závazného stanoviska podle 
ustanovení § 149 odst. 4 správního ádu není ve smyslu tohoto p edpisu rozhodnutím 
zakládajícím práva a povinnosti, ale jde o úkon u in ný správním orgánem na základ  
zákona, jehož obsah je pro výrokovou ást meritorního správního rozhodnutí závazný. 
Vzhledem k tomu, že plní pouze funkci jednoho z podklad  pro vydání správního rozhodnutí, 
nelze závazné stanovisko napadnout samostatným opravným prost edkem. 
  

Shora citované závazné stanovisko Ministerstva kultury .j. MK 70015/2014 OPP ze 
dne 2. 2. 2015 napadla spole nost Václavské nám stí 19, a.s. podáním ze dne 19. 2. 2015 
(dopln no podáním ze dne 11. 3. 2015), které obsahuje rozklad a zárove  podn t k zahájení 
p ezkumného ízení. Toto podání z 19. 2. 2015 obsahuje následující od vodn ní: 
 

Závazné stanovisko napadáme pro jeho nezákonnost i v cnou nesprávnost, a to 
zejména z následujících d vod : a) Závazné stanovisko MHMP OPP z 24. 6. 2010 není v 
rozporu se zájmy státní památkové pé e; b) Za ú elem vydání závazného stanoviska 
Ministerstvo kultury nebylo povinno ani oprávn no požadovat od Národního památkového 
ústavu vyjád ení k závaznému stanovisku; c) V rozporu s § 36 odst. 3 správního ádu, nám 
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nebyla poskytnuta možnost vyjád it se k podklad m závazného stanoviska, konkrétn  k 
vyjád ení NPÚ G  z 18. 9. 2014 k oponentnímu odbornému posouzení Ing. arch. M. 
Kroulíka, které si Ministerstvo kultury vyžádalo jako podklad pro závazné stanovisko; d) 
Ministerstvo kultury již jednou závazné stanovisko MHMP OPP z 24. 6. 2010 p ezkoumávalo 
a v rámci tohoto p ezkumu nebylo toto závazné stanovisko zrušeno; vydání závazného 
stanoviska tedy bránila p ekážka v ci rozhodnuté. Jsme p esv d eni, že závazné stanovisko 
obsahuje nesprávné pou ení o nemožnosti podat ádný opravný prost edek. Pokud by však 
ministr kultury p esto dosp l k záv ru, že proti závaznému stanovisku není možné podat 
rozklad, navrhujeme, aby v souladu s ustanovením § 92 odst. 1 a § 94 a násl. správního ádu 
ohledn  závazného stanoviska zahájil p ezkumné ízení, a to na základ  d vod  uvedených 
v tomto rozkladu a jeho následném dopln ní. Upozor ujeme, že v rámci ízení o vydání 
závazného stanoviska a jemu p edcházejících ízeních vedených Ministerstvem kultury v 
souvislosti s budovou Václavské nám stí 47 došlo opakovan  k p ekro ení zákonných lh t 
pro vydání rozhodnutí podle správního ádu. Tento postup zakládá odpov dnost eské 
republiky – Ministerstva kultury za škodu zp sobenou nesprávným ú edním postupem ve 
smyslu § 13 zákona . 82/1998 Sb. V d sledku uvedeného nesprávného ú edního postupu naší 
spole nosti, jakož i dalším spole nostem v rámci skupiny Flow East, vznikla škoda zp sobená 
odkladem realizace zám ru povoleného závazným stanoviskem MHMP OPP z 24. 6. 2010. 
Tato škoda již v sou asné dob  iní více než n kolik desítek milion  korun a neustále nar stá. 
Nedojde-li ke zrušení závazného stanoviska na základ  tohoto rozkladu, budeme nuceni 
p istoupit k vymáhání zp sobené škody. 

 

Podání ze dne 11. 3. 2015, kterým je dopln no podání ze dne 19. 2. 2015 (rozklad a 
zárove  podn t k zahájení p ezkumného ízení), obsahuje následující od vodn ní: 
 

Závazné stanovisko z 2. 2. 2015 obsahuje nesprávné pou ení o tom, že proti n mu 
není možné podat opravný prost edek. Uvedené pou ení je zjevn  v rozporu se základními 
principy demokratického právního státu (zejména s lánkem 36 Listiny základních práv a 
svobod), protože odnímá dot ené osob  právo podat opravný prost edek. Principy relevantní 
pro správní ízení jsou uvedeny v § 2 - 8 Správního ádu. Pou ení rovn ž porušuje tém  
všechny základní zásady správního ádu (tj. § 2 odst. 1,2,3 a 4, § 3 a § 4 odst. 4). Tyto zásady 
se aplikují dokonce i v p ípadech, kdy je aplikace správního ádu výslovn  vylou ena (§ 177 
odst. 1 správního ádu). Proto musí být tyto zásady použity i v tomto ízení. Jak již judikoval 
Nejvyšší správní soud ve svém rozhodnutí .j. 2 Afs 207/2005-55 ze dne 27. 7. 2006: „…v 
pochybnostech o tom, zda ur itý úkon m že být p edm tem p ezkumu (a to nejen soudního, 
ale i p ezkumu v rámci ízení dle da ového ádu), i nikoliv, je vždy zapot ebí se p iklonit k 
záv ru, že jej p ezkoumat lze“.  
 

V závazném stanovisku z 2. 2. 2015 Ministerstvo kultury uvádí, že závazné stanovisko 
MHMP OPP z 24. 6. 2010 je v rozporu se zájmy státní památkové pé e. K tomuto záv ru 
Ministerstvo kultury dochází v zásad  jen automatickým ztotožn ním se s názory NPÚ, 
zejména s vyjád ením NPÚ G  k závaznému stanovisku MHMP OPP z 24. 6. 2010. 
Ministerstvo kultury nebylo povinno ani oprávn no požadovat vyjád ení od NPÚ a porušilo 
správní ád již tím, že si vyjád ení vyžádalo.  Navíc, jak jsme již uvád li, závazné stanovisko 
MHMP OPP z 24. 10. 2010 je pln  v souladu se zájmy státní památkové pé e. V úvodu 
vyjád ení NPÚ G  prohlašuje, že není kompetentní k rozboru právní stránky p ípadu. Jeho 
právní rozbor ve vyjád ení je zcela irelevantní (nekvalifikovaný) a Ministerstvo kultury jej 
v bec nem lo brát v potaz. Dále, protože odvolání pana Bryndy nerozporuje povolení 
demolice, ale jen stavební povolení vydané Stavebním ú adem pro Prahu 1, jakákoliv 
argumentace NPÚ týkající se demolice p edm tné budovy je rovn ž bez významu. Ve 
vyjád ení NPÚ prohlašuje, že demolice budovy je v rozporu s na ízením vlády, nebo  
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nezachovává podstatné ásti dot ené budovy. Ust. § 3 písm. a) na ízení vlády nestanoví 
obecný zákaz demolic v rámci Pražské památkové rezervace, ale pouze upravuje ur ité 
podmínky pro rekonstruk ní práce p íslušných budov. Ze samotné podstaty je tak z ejmé, že 
zbourání nem že cílit na zachování podstatných ástí p íslušných budov. Jakákoliv demolice 
v rámci Pražské památkové rezervace musí být detailn ji vyhodnocena. Nepochybn  existují 
situace, kdy jsou demolice dokonce nevyhnutelné (nap . z d vodu ochrany bezpe nosti lidí 
p i špatném technickém stavu budovy). Na ízení vlády proto nem že obecn  zakázat (a ani 
tak ne iní) demolice v Pražské památkové rezervaci. NPÚ G  dále zd raz uje, že § 14 odst. 
3 památkového zákona požaduje, aby podmínky závazného stanoviska byly založeny na 
sou asném stavu poznání kulturn  historických hodnot, aniž by uvedl d vody, v em je 
závazné stanovisko MHMP OPP z 24. 6. 2010 v rozporu s tímto ustanovením. Závazné 
stanovisko MHMP OPP je zcela v souladu s památkovým zákonem. Obsahuje ádné 
od vodn ní a podmínky v n m vyjád ené jsou založeny na sou asném stavu poznání kulturn  
historických hodnot – viz strany 11 – 15 závazného stanoviska. NPÚ G  dále tvrdí, že 
demolice p edm tné budovy (potvrzena závazným stanoviskem MHMP OPP) je v rozporu s 
Úmluvou o ochran  architektonického d dictví Evropy a Úmluvou o ochran  sv tového 
kulturního a p írodního d dictví, nebo  podle t chto úmluv je eská republika povinná 
chránit své kulturní/architektonické d dictví. Takové prohlášení bezd vodn  absolutizuje 
ochranu podle mezinárodních smluv a jako takové je nepodložené a nepravdivé. Ani jedna z 
úmluv obecn  nezakazuje demolice kulturního/architektonického d dictví. Naopak jejich 
existenci p edpokládají a stanoví, že takové demolice musí být sd leny p íslušným správním 
orgán m. Výše uvedené mezinárodní úmluvy byly implementovány do eského právního 
ádu p íslušnými stavebními p edpisy, nap . stavebním zákonem, památkovým zákonem atd. 

Podle t chto právních p edpis  musí být stavební práce v rámci Pražské památkové rezervace 
schváleny p íslušným stavebním povolením/povolením k odstran ní stavby na základ  
p edchozího závazného stanoviska p íslušného správního orgánu. V našem p ípad  byly tyto 
zákonné podmínky spln ny. V ásti 4 vyjád ení NPÚ G  je dále uvedeno, že užití závazného 
stanoviska MHMP OPP v rámci stavebního ízení je právn  problematické. Závazné 
stanovisko MHMP OPP výslovn  íká, že bylo vydáno jak pro demolici budovy, tak i pro 
výstavbu nové budovy. Z toho d vodu bylo zcela zákonným podkladem pro územní ízení, 
což také potvrzuje sd lení Magistrátu hl. m. Prahy ze dne 31. 7. 2013, sp. zn.: S-MHMP 
851826/2009. V návaznosti na údajnou památkovou hodnotu p edm tné budovy a nesoulad 
nové budovy s památkovými p edpisy odkazujeme na odborná posouzení, která jsme již d íve 
založili do spisu ministerstva, v etn  odborného posudku Ing. Arch. M. Kroulíka. 
Ministerstvo kultury se s výše uvedeným vyjád ením NPÚ G  v závazném stanovisku z 2. 2. 
2015 ztotožnilo, aniž by na základ  vlastního správního uvážení uvedlo jakékoliv relevantní 
d vody pro nezákonnost závazného stanoviska MHMP OPP. 

 

Dále zd raz ujeme, že vyjád ení NPÚ G  vypracoval Ing. arch. M. Sola , který je 
lenem Domácí rady (statutárního orgánu) Klubu Za starou Prahu, a to po dobu delší než t i 

roky. Je všeobecn  známo, že Klub dlouhodob  aktivn  podniká kroky k zastavení projektu 
schváleného závazným stanoviskem, a to tím, že ovliv uje ve ejné mín ní a rozhodování 
p íslušných správních orgán . Nap . v roce 2013 Klub organizoval petici proti demolici (jež 
byla schválena závazným stanoviskem MHMP OPP), internetové stránky Klubu obsahují 
samostatnou sekci, v níž Klub aktivn  vystupuje v i demolici atd. Je tedy z ejmé, že Ing. 
arch. Sola  má osobní zájem na zastavení našeho zám ru z d vodu jeho lenství ve 
statutárním orgánu Klubu a s tím spojenou povinností loajality ke Klubu podle § 159 odst. 1 
ob anského zákoníku. Pan Sola  je podjatý ve smyslu § 14 správního ádu, proto Ministerstvo 
kultury nem lo k vyjád ení NPÚ G  p ihlížet. V rozporu s § 36 odst. 3 správního ádu nám 
nebyla poskytnuta možnost vyjád it se k podklad m závazného stanoviska z 2. 2. 2015. Na 
vyjád ení NPÚ G  jsme reagovali prost ednictvím dopisu ze dne 5. 9. 2014. Ministerstvo 
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kultury následn  zaslalo naši reakci spole n  s oponentním posudkem Ing. Arch. Miroslava 
Kroulíka zp t na NPÚ G  a vyžádalo si jeho dodate né vyjád ení.  Jak je uvedeno 
v závazném stanovisku z 2. 2. 2015, Ministerstvo kultury dne 23. 9. 2014 obdrželo dodate né 
vyjád ení NPÚ G , kterým reagovalo na oponentní odborný posudek. Toto dodate né 
vyjád ení NPÚ G  nám však nebylo poskytnuto.  
 

Ministerstvo kultury již jednou závazné stanovisko p ezkoumávalo a v rámci tohoto 
p ezkumu nebylo závazné stanovisko MHMP OPP z 24. 6. 2010 zrušeno ani zm n no; vydání 
rozhodnutí tedy bránila p ekážka v ci rozhodnuté - ústavn  garantovaná zásada res iudicata – 
p ekážku v ci rozhodnuté a zásada ne bis in idem („ne dvakrát o tomtéž“ ) - viz nález 
Ústavního soudu zn. II. ÚS 1500/08. Závazné stanovisko bylo již p ed vydáním rozhodnutí 
p ezkoumáváno ministerstvem. Dne 5. 1. 2011 ministerstvo vydalo rozhodnutí .j. MK 
323/2011 OPP, kterým závazné stanovisko MHMP OPP z 24. 6. 2010 zrušilo. Proti 
uvedenému rozhodnutí jsme podali rozklad a následn  ministr kultury dne 23. 5. 2011 vydal 
rozhodnutí .j. MK 27601/2011 OLP, kterým rozhodnutí Ministerstva kultury zrušil a 
p ezkumné ízení zastavil a závazné stanovisko MHMP OPP tak z stalo v platnosti.  Tvrzení 
Ministerstva kultury v závazném stanovisku z 2. 2. 2015 o tom, že ve výše uvedeném ízení 
nebylo v cn  rozhodováno a proto nem že být porušení zásady res iudicata namítáno, je 
nesprávné. Obsah závazného stanoviska MHMP OPP zjevn  zasahuje do práv a povinností 
ú astník  ízení a Ministerstvo kultury o závazném stanovisku MHMP OPP v cn  
rozhodovalo. Ministerstvo kultury m lo závazné stanovisko MHMP OPP potvrdit (ne zm nit) 
bez dalšího p ezkumu a pr tah  ve v ci. Závazné stanovisko z 2. 2. 2015 je nezákonné ve 
smyslu ustanovení § 8 zákona . 82/1998 Sb. a jeho vydání povede k nezákonnému zrušení 
územního rozhodnutí. Navíc, pokud Ministerstvo kultury nyní tvrdí, že závazné stanovisko je 
v rozporu se zájmy památkové pé e, pak Ministerstvo kultury (ministr kultury) nem lo samo 
závazné stanovisko MHMP OPP z 24. 6. 2010 ponechat v platnosti v rámci d ív jších 
p ezkumných ízení.  Výše uvedená škoda vzniklá v d sledku nesprávného ú edního postupu 
a vydání nezákonného závazného stanoviska z 2. 2. 2015 sestává zejména z: 1) Náklad  
vynaložených v d sledku legitimních o ekávání, kdy vydáním závazného stanoviska MHMP 
OPP z 24. 6. 2010 naše spole nost nabyla legitimní o ekávání, že její rozsáhlé investice do 
projektu nebudou zma eny. V p ípad  zrušení územního rozhodnutí by spole nosti pat ící do 
skupiny Flow East utrp ly škodu spo ívající v p ímých nákladech realizace projektu ode dne 
vydání závazného stanoviska ve výši 176.285.278,- K ; 2) Ušlého zisku na nájemném, tj. 
rozdíl mezi p íjmem z nájemného, kterého nyní dosahujeme pronájmem nebytových prostor v 
nemovitosti, a nájemného, kterého bychom dosahovali z projektu. V p epo tu na jednotlivé 
dny tedy dochází každým dnem prodlení s dokon ením projektu ke vzniku ušlého zisku v 
majetkové sfé e naší spole nosti ve výši 212.000,- K ; 3) Nenavýšení hodnoty nemovitosti, 
kdy dokon ením projektu by došlo k zásadnímu zhodnocení majetku naší spole nosti. 
Využitím metody diskontovaných pen žních tok  projektu byla stanovena jeho hodnota na 
143.406.918,- EUR (p ibližn  3.932.217.692,- K ). Po ode tení uvedených náklad  vychází 
istá hodnota nové budovy jako ástka 71.637.386,- EUR, tedy p ibližn  1.963.580.750,- K . 

O tuto ástku se zhodnotí majetek spole nosti v p ípad  dokon ení projektu. Naopak 
zma ením projektu vznikne skupin  Flow East v uvedené ástce škoda ve form  ušlého zisku; 
4) Další škodou, která by vznikla v majetkové sfé e naší spole nosti, je snížení hodnoty 
sousedního pozemku Opletalova 3 a na n m umíst né stavby. Nabývací cena za tuto 
nemovitost ve výši 12.400.000,- EUR odpovídala zám ru vystav t na p evád ném pozemku 
projekt. Nemožností realizace projektu by došlo ke snížení ceny této nemovitosti až na cenu 
ve výši cca 4.400.000,- EUR. Naší spole nosti by tedy nemožností realizace projektu vznikla 
další škoda ve výši p ibližn  8.000.000,- EUR, tj. 219.280.000,- K . 

 



 11 

Pokud by ministr kultury p es výše uvedené dosp l k záv ru, že proti rozhodnutí není 
možné podat opravný prost edek, navrhujeme, aby v souladu s ustanovením § 92 odst. 1 a § 
94 a násl. správního ádu ohledn  závazného stanoviska z 2. 2. 2015 zahájil p ezkumné ízení, 
a to na základ  stejných d vod  uvedených v tomto od vodn ní.  

 

V souladu s § 152 a § 94 správního ádu bylo p ezkoumáno rozkladem a podn tem 
napadené závazné stanovisko Ministerstva kultury ze dne 2. 2. 2015, jakož i ízení, které jeho 
vydání p edcházelo, a to zejména s p ihlédnutím k námitkám v rozkladu a podn tu uvedeným.    

 

Nejprve jsem se zabýval otázkou p ípustností podaného rozkladu proti závaznému 
stanovisku. P ipomínám, že jak je ostatn  konstatováno v Záv ru . 71 ze zasedání poradního 
sboru ministra vnitra ke správnímu ádu ze dne 15. 12. 2008, že podle § 149 odst. 4 správního 
ádu pokud odvolání sm uje proti obsahu závazného stanoviska, vyžádá odvolací správní 

orgán potvrzení nebo zm nu závazného stanoviska od správního orgánu nad ízeného 
správnímu orgánu, který závazné stanovisko vydal. Správní ád tudíž p ipouští odvolací 
námitky proti závaznému stanovisku. Odvolání sm uje proti rozhodnutí podmín nému 
závazným stanoviskem, nikoliv proti závaznému stanovisku samotnému.  
 

Podotýkám, že rozkladem napadené závazné stanovisko ze dne 2. 2. 2015 je úkon, 
který není samostatným rozhodnutím. To znamená, že není rozhodnutím ve smyslu § 9 a § 67 
odst. 1 správního ádu, kterým se v ur ité v ci zakládají, m ní nebo ruší práva anebo 
povinnosti jmenovit  ur ené osoby nebo kterým se v ur ité v ci prohlašuje, že taková osoba 
práva nebo povinnosti má anebo nemá, nebo  nemá popsané právní ú inky. Z toho vyplývá, 
že vzhledem k § 9 správního ádu nelze závazné stanovisko vydávat postupem podle ásti 
druhé a t etí správního ádu. Na základ  § 158 odst. 1, resp. § 177 odst. 2 správního ádu se 
tedy bude p i vydávání závazného stanoviska postupovat podle ásti tvrté správního ádu. 
Odvolání (resp. rozklad) je právní institut, který slouží jako prost edek ochrany práva 
aplikovatelný za situace, kdy ú astník (§ 27 a § 28 správního ádu), jehož se správní ízení 
týká, má za to, že rozhodnutí vydané v rámci ur itého správního ízení nespl uje p edpoklady 
požadované správním ádem. V daném p ípad  však Ministerstvo kultury nevydávalo 
rozhodnutí ve v ci ve smyslu správního ádu, proto je rozklad proti závaznému stanovisku ze 
dne 2. 2. 2015 nep ípustný. K tomu viz nap . právní v tu publikovanou v Záv ru Poradního 
sboru ministra vnitra ke správnímu ádu . 122/2013 ze dne 22. 3. 2013 a k n mu p ijatý 
dodatek ze dne 25. 10. 2013 ve zn ní: „... Pokud se závazné stanovisko, které je pouze 
podkladem pro vydání rozhodnutí, a nikoli samotným rozhodnutím, ruší nebo m ní, správní 
orgán o tom vydává rozhodnutí. Proti tomuto rozhodnutí se však nelze odvolat.“ Uvedený 
právní názor se dále opírá mimo jiné rovn ž o dále uvedené výklady: Usnesení rozší eného 
senátu NSS .j. 2 As 75/2009-113 ze dne 23. 11. 2011 a záv ry . 31 a 71 ze zasedání 
poradního sboru ministra vnitra ke správnímu ádu. 

 

Mám tak za to, že z výše uvedeného vyplývá, že odvoláním (rozkladem) lze 
napadnout pouze rozhodnutí správního orgánu (zde stavebního ú adu), jemuž slouží závazné 
stanovisko jako podklad. Odvoláním (rozkladem) proto nelze napadnout závazné stanovisko, 
kterým bylo dle § 149 odst. 4 správního ádu na základ  odvolání zm n no závazné 
stanovisko, které bylo podkladem pro vydání prvoinstan ního správního rozhodnutí. Podaný 
rozklad je proto nep ípustný ve smyslu § 92 odst. 1 správního ádu a nezbývá ho než 
zamítnout tak, jak je u in no v I. výrokové ásti tohoto rozhodnutí. 

 

Dále konstatuji, že závazné stanovisko vydané podle § 149 odst. 4 správního ádu sice 
nelze napadnout rozkladem, nicmén  jej lze p ezkoumat postupem dle § 149 odst. 5 správního 
ádu. Proto jsem zkoumal, zda jsou ve v ci napadeného závazného stanoviska Ministerstva 

kultury ze dne 2. 2. 2015 dány d vody pro jeho zrušení i zm nu v p ezkumném ízení dle § 
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149 odst. 5 správního ádu, a to zejména s p ihlédnutím k námitkám uplatn ným v 
nep ípustném rozkladu, kde ostatn  jeho podatel uvádí, že pokud bude rozklad shledán 
nep ípustným, pak má být alternativn  posouzen jako podn t dle § 149 odst. 5 správního ádu. 

 

Ohledn  lh ty pro provedení p ezkumného ízení ve v ci závazného stanoviska, které 
je toliko podkladem pro rozhodnutí stavebního ú adu, uvádím, že vzhledem k tomu, že takové 
závazné stanovisko není rozhodnutím a nenabývá právní moci, nepoužijí se na 
p ezkoumávání obsahu závazného stanoviska ustanovení o lh tách pro zahájení, resp. 
rozhodnutí v p ezkumném ízení (§ 96 odst. 1 a § 97 odst. 2 správního ádu). Lh ta pro 
p ezkum závazného stanoviska v p ezkumném ízení, jehož p edm tem je závazné 
stanovisko, je fakticky limitována lh tou, ve které je možné podat žádost, pop . na ídit 
obnovu ízení (§ 149 odst. 6, § 100 odst. 2 a 3 správního ádu) ve v ci, ve které bylo vydáno 
rozhodnutí, kterému závazné stanovisko slouží za podklad. K tomu blíže viz záv r . 71 
Poradního sboru ministra vnitra ke správnímu ádu (str. 5). Tento názor zastává rovn ž JUDr. 
Josef Vedral, Ph.D. ve své publikaci Správní ád. Komentá , II. aktualizované a rozší ené 
vydání, Praha leden 2012, vyd. BOVA Polygon, s. 1162, 1163. Konstatuji, že p íslušné 
rozhodnutí stavebního ú adu o umíst ní stavby sp. zn. ÚMCP 1 135712/2012/VÝS-Hk-
2/1601, .j. ÚMCP1 076750/2013, ze dne 4. 9. 2013 doposud nenabylo právní moci, nebo  
stále probíhá odvolací ízení, tudíž p edm tná t íletá lh ta pro obnovu ízení (§ 149 odst. 6, § 
100 odst. 2 a 3 správního ádu) nepo ala b žet. P ezkum závazného stanoviska Ministerstva 
kultury ze dne 2. 2. 2015 tedy lze z hlediska b hu lh t provést. 

 

Zkoumal jsem proto, zda shromážd né podklady oprav ovaly Ministerstvo kultury 
v p ezkoumávaném závazném stanovisku ze dne 2. 2. 2015 dosp t k záv ru, že ve smyslu § 
14 odst. 2 zákona . 20/1987 Sb. je i není z hlediska zájm  státní památkové pé e p ípustná 
realizace A. p edm tného zám ru demolice stávajících objekt  a B. umíst ní novostavby na 
jejich míst .  

 

Shledal jsem, že Ministerstvo kultury posuzovalo závazné stanovisko ze dne 24. 6. 
2010 podle § 149 odst. 4 správního ádu na základ  odvolání Milana Bryndy ze dne 11. 10. 
2013, které sm ovalo proti územnímu rozhodnutí ze dne 4. 9. 2013, kterému sloužilo za 
podklad závazné stanovisko ze dne 24. 6. 2010 v rozsahu p ípustnosti prací pod bodem B., tj. 
umíst ní novostavby. 

 

Na základ  posouzení v ci jsem dosp l k záv ru, že p ezkoumávané závazné 
stanovisko Ministerstva kultury ze dne 2. 2. 2015 bylo vydáno v rozporu s právními p edpisy 
v té ásti, kterou bylo zm n no z p ípustného na nep ípustné závazné stanovisko ze 24. 6. 
2010 v rozsahu navržených prací pod bodem A., které definují rozsah demolice stávajících 
objekt  .p. 1601/II, ást .p. 920/II, ást .p. 818/II, v k.ú. Nové M sto, dle p edložené 
projektové dokumentace „Nárožní d m Václavské nám. - Opletalova, dokumentace bouracích 
prací zpracované Chapman Taylor International Services, s.r.o., v 04/2010“. Ministerstvo 
tímto vybo ilo z mezí p edm tu odvolacího ízení, když tato ást pod bodem A. závazného 
stanoviska ze dne 24. 6. 2010 nesloužila za podklad odvoláním Milana Bryndy napadeného 
rozhodnutí o umíst ní novostavby ze dne 4. 9. 2013, nýbrž za podklad pro rozhodnutí Ú adu 
m stské ásti Praha 1, oboru výstavby, .j. UMCP1 124418/2013, sp. zn. 
S UMCP1/113811/2013/VÝS-OD-2/161,920 ze dne 25. 9. 2010, kterým bylo povoleno 
vlastníku stavby „odstran ní objekt  .p. 1601 a .p. 920 a objektu bez .p. Praha 1, Nové 
M sto, v ul. Václavské nám stí 47 a Opletalova 3“ na pozemcích parc. . 27, 28/4, 29/2, 59 
v k.ú. Nové M sto, které bylo na základ  odvolání eské tiskové kancelá e zrušeno 
rozhodnutím Magistrátu hl. m. Prahy, odboru stavebního a územního plánu, .j. MHMP 
731762/2014, sp. zn. S-MHMP 1606789/2013/SUP/Dl/Hn, ze dne 9. 6. 2014. Mám tak za to, 
že Ministerstvo kultury bylo oprávn no posuzovat a p ípadn  následn  m nit závazné 
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stanovisko ze dne 24. 6. 2010 pouze v rozsahu p ípustnosti prací pod bodem B. (tj. 
p ípustnost umíst ní novostavby), a nikoliv v rozsahu prací uvedených pod bodem A. (tj. 
p ípustnost demolice stávajících objekt ).  

 

Na základ  výše uvedeného mi proto nezbylo než v ásti II. A) výroku tohoto 
rozhodnutí  p ezkoumávané závazné stanovisko Ministerstva kultury ze dne 2. 2. 2015 zrušit 
ve zkráceném p ezkumném ízení pro jeho rozpor s právními p edpisy, a to v rozsahu té jeho 
ásti, kterou jím bylo z p ípustného na nep ípustné zm n no závazné stanovisko .j. MHMP 

851826/2009 ze dne 24. 6. 2010, a to v rozsahu navržených prací uvedených pod bodem A., 
které definují rozsah demolice stávajících objekt  .p. 1601/II, ást .p. 920/II, ást .p. 
818/II, v k.ú. Nové M sto, dle p edložené projektové dokumentace „Nárožní d m Václavské 
nám. - Opletalova, dokumentace bouracích prací zpracované Chapman Taylor International 
Services, s.r.o., v 04/2010“. 

 

Dále jsem p ezkoumal napadené závazné stanovisko Ministerstva kultury ze dne 2. 2. 
2015 v té ásti, kterou jím bylo z p ípustného na nep ípustné zm n no závazné stanovisko ze 
dne 24. 6. 2010, a to v rozsahu navržených prací uvedených pod bodem B., které zajiš ují 
umíst ní novostavby komer n  administrativního centra na míst  demolovaných objekt  v 
rozsahu p edložené projektové dokumentace (DUR) „Nárožní d m Václavské nám stí - 
Opletalova, architektonická studie k územnímu rozhodnutí, varianta duben 2010“ zpracované 
Chapman Taylor International Services, s.r.o., v 04/2010“. 

 

Shledal jsem, že Ministerstvo kultury op elo sv j záv r o nep ípustnosti zám ru 
umíst ní p edm tné novostavby o hodnotící záv ry uvedené v odborném vyjád ení NPÚ 
HMP ze dne 1. 2. 2010, dále v odborných vyjád eních NPÚ G  ze dne 27. 6. 2014 a 18. 9. 
2014 a rovn ž v rozhodnutí Ministerstva kultury .j. MK 323/2011 OPP, kterým bylo ve 
zkráceném p ezkumném ízení zrušeno závazné stanovisko ze dne 24. 6. 2010 a v c vrácena 
MHMP k novému projednání. Konstatuji, že v t chto podkladech uvedené d vody 
nep ípustnosti umíst ní novostavby lze shrnout do t chto základních okruh :  

 

1) Stávající objekty, v etn  dvorní ásti kulturní památky hotel Jalta, na jejichž míst  
má být umíst na novostavba, je nutno zachovat nebo  jsou památkov  hodnotné, nachází se 
v pražské památkové rezervaci a jejich stavebn  technický stav nevyžaduje jejich odstran ní, - 
tj., že z nep ijatelnosti demolice stávajícího domu p. 1601/II vyplývá nep ijatelnost 
novostavby na jeho míst . K tomu uvádím, že otázka odstran ní stávajících objekt  (a tedy 
jejich památkových hodnot) není p edm tem ízení, v n mž bylo vydáno rozhodnutí o 
umíst ní novostavby ze dne 4. 9. 2013, nýbrž p edm tem ízení, v n mž bylo vydáno 
rozhodnutí ze dne 25. 9. 2013, kterým bylo povoleno odstran ní stávajících objekt . Tyto 
d vody tedy nelze akceptovat, nebo  nejsou a nemohou být p edm tem tohoto odvolacího 
ízení ve v ci odvolání Milana Bryndy, na jehož základ  bylo dle § 149 odst. 4 správního ádu 

vydáno nyní p ezkoumávané závazné stanovisko Ministerstva kultury ze dne 2. 2. 2015.  
 

2) Závazné stanovisko ze dne 24. 6. 2010 neobsahuje ádné vypo ádání argumentace 
obsažené v odborném vyjád ení NPÚ HMP ze dne 1. 2. 2010. Toto bylo hlavním d vodem 
pro vydání rozhodnutí Ministerstva kultury .j. MK 323/2011 OPP a rovn ž nyní 
p ezkoumávaného závazného stanoviska Ministerstva kultury ze dne 2. 2. 2015. K tomu 
uvádím, že p evážná ást argumentace NPÚ HMP v tomto vyjád ení (a rovn ž v následných 
vyjád eních NPÚ G  ze dne 27. 6. 2014 a 18. 9. 2014) se zabývá d vody, které sv d í o 
nep ípustnosti odstran ní stávajících objekt  z d vodu jejich památkových hodnot, dobrého 
stavebn  technického stavu a umíst ní v pražské památkové rezervaci. K tomu op t uvádím, 
že otázky odstran ní stávajících objekt , v etn  dvorní ásti kulturní památky hotel Jalta (a 
jejich památkových hodnot) nejsou p edm tem tohoto ízení.  
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Relevantními otázkami v tomto ízení, které se týká umíst ní novostavby, jsou 
zejména otázky objemu a výšky zamýšlené novostavby. I v tomto sm ru NPÚ HMP vyjád il 
námitky v i p edloženému projektu, že novostavba je nevhodn  hmotov  p evýšena ve své 
dvorní ásti, která monoliticky vypl uje p vodní volné dvorní prostory, m ní hmotové 
uspo ádání uli ní fronty Václavského nám stí, v etn  novotvaru vestavby p evýšeného 
v žového nároží a narušuje tak jeho urbanistické dlouhodobé koncepce a historické 
architektonické v domí klasického stavebního ádu místa provázaného ve všech dálkových 
pohledech. K tomu uvádím, že vyjád ení NPÚ HMP ze dne 1. 2. 2010 reaguje na p edchozí 
p edimenzovaný projekt, který byl však následn  v dubnu 2010 výrazn  upraven, a to 
zejména co do jeho hmoty a výšky, což je podrobn  popsáno v závazném stanovisku ze dne 
24. 6. 2010, cit.:  „Sbor expert  shledal tehdy p edložený (p edchozí) návrh nep ijatelným s 
tím, že novostavba dostate n  nenahrazuje svou kvalitou stávající stavbu na nároží obou ulic, 
vytvá í v horní ásti Václavského nám stí novou dominantu a p íliš zd raz uje novou p í nou 
osu v horní ásti Václavského nám stí. Projekt (jak je uvedeno výše) prošel od svého prvního 
podání adou zásadních zm n a úprav. Vývoj projektu podrobn  dokládá projektová 
dokumentace a v ni zachycené vývojové fáze projektu. V poslední posuzované podob  je 
p edkládáno již významn  hmotov  redukované ešení, které na základ  doporu ení NPÚ i 
MHMP OKP snížilo absolutní výšku objektu, jeho podlažnost i akcentovanou nárožní ást. 
Redukce nárožní ásti, stejn  jako redukce ustoupených podlaží a výšek dvorních ástí 
(doporu ovaných i renomovaným historikem architektury Zde kem Lukešem) p isp la ve 
finální podob  k tomu, že realizací projektu prokazateln  nedojde k narušení hmotové a 
objemové skladby daného prostoru Václavského nám stí i v jeho širší návaznosti na ostatní 
okolní budovy. Z dálkových pohled  by se projekt nem l nijak výrazn  uplat ovat, protože 
jeho absolutní výška nekonkuruje ostatním prostorovým dominantám. MHMP OKP byla 
stanovena podmínka p edložit v dalších rozpracovaných variantách ešení fasády p i 
zachování výšky hlavní ímsy nároží 28 m a výšky h ebene 31‚7 m.“. 

 

Dosp l jsem proto k záv ru, že námitky NPÚ HMP v i výšce a objemu hmoty 
novostavby byly v závazném stanovisku ze dne 24. 6. 2010 ádn  vypo ádány, p i emž dle 
hodnoceného projektu má mít novostavba i výšky hlavní ímsy nároží 28m a výšky h ebene 
31‚7m, což v zásad  výškov  odpovídá sousedním objekt m, nap . objektu hotelu Jalta. Proto 
již v p ípad  takto upraveného projektu nelze hovo it o výrazném p evýšení novostavby a její 
nep im ené výškové dominanci v blízkých i dálkových pohledech. Dodávám, že vyjád ení 
NPÚ G  ze dne 27. 6. 2014 a 18. 9. 2014 nep inesla oproti výše vypo ádaným argument m 
NPÚ HMP ve v ci výšky a objemu navrhované novostavby žádné nové konkrétní argumenty 
a v tomto sm ru je v nich opakována již ádn  vypo ádaná argumentace NPÚ HMP.   

 

3) Kone n  je pak v odborném vyjád ení NPÚ HMP ze dne 1. 2. 2010 namítáno, 
s odkazem na záv ry Památkové rady NPÚ HMP (obdobn  pak i ve vyjád eních  NPÚ G  ze 
dne 27. 6. 2014 a 18. 9. 2014), že „Výraz a struktura fasády se svými prvky je ve velkém 
kontrastu s okolními objekty. Návrh upoza uje fasádu hotelu Jalta“. K tomu uvádím, že 
námitky v i nevhodnosti a necitlivosti podoby ztvárn ní fasády (plášt ) navrhované 
novostavby byly vypo ádány v podmínkách závazného stanoviska ze dne 24. 6. 2010 
následovn , cit.: 

 

„ ešení fasád (tektonika, m ítko, materiálová skladba, profilace, zdobnost) bude 
rozpracováno v dalších variantách p i zachování výšky hlavní ímsy nároží 28 m a výšky 
h ebene 31‚7 m a bude p edloženo MHMP OKP k posouzení v dalším stupni projektové 
dokumentace (DSP).“ ... „Sou ástí dalšího stupn  projektové dokumentace (DSP) budou  
vizualizace fasád objektu zasazené do prost edí okolních staveb tak, aby byl z ejmý dopad a 
návaznost objektu na sousední domy, resp. i na celek Václavského nám stí.“ ... „Sou ástí 
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dalšího stupn  projektové dokumentace (DSP) budou i zákresy do fotografií z tradi ních 
dálkových pohled  (Pet ín, rampa Pražského hradu, Letná, rampa Národního muzea atd.), 
které prokážou, že hmota objektu p sobí sourod  s okolní st ešní krajinou a v rámci 
panoramatických pohled  není nadm rn  pohledov  exponovaná.“ ... „Sou ástí návrhu 
detailního ešení fasád objektu v dalším stupni projektové dokumentace (DSP) bude rovn ž 
návrh ešení typu, zp sobu, intenzity a barevnosti osv tlení objektu v no ním režimu.“  

 

Výše citované podmínky závazného stanoviska ze dne 24. 6. 2010 pak byly objasn ny 
i v jeho od vodn ní takto, cit.:  „Navrhované pojetí fasády nelze v této fázi projektu - DUR 
považovat za definitivní, spíše za koncep ní. Proto MHMP OKP uložil podmínku, ve které 
požaduje v dalším stupni DSP p edložit detailní variantní ešení fasád tak, aby byl potla en 
dominantní a kontrastní efekt daného objektu sm rem k jeho výrazové komplementárnosti a 
návaznosti k sousedním objekt m (nikoli dominanci na jejich úkor). Finální ešení musí být z 
hlediska památkové pé e sice dostate n  solitérní a svébytnou architekturou. Na druhé stran  
však musí být i neutrální a nekontrastní v i navazující zástavb  vysoké úrovn . To má 
prokázat rovn ž v podmínkách závazného stanoviska uložené doložení vizualizace objektu a 
zákres  do dálkových pohled , evokujícímu tradi ní ešení formou okenních výplní. ... 
MHMP OKP byla stanovena podmínka p edložit v dalších rozpracovaných variantách ešení 
fasády p i zachování výšky hlavní ímsy nároží 28 m a výšky h ebene 31‚7 m, a to zejména 
tektonika, m ítko, materiálová skladba, profilace, zdobnost.“ 

 

V této souvislosti proto konstatuji, že výsledná podoba ztvárn ní fasády (plášt ) 
navrhované novostavby bude teprve p edm tem navazujícího stavebního ízení. Ostatn  
p edm tem ízení o umíst ní stavby je vedle umíst ní stavby na pozemku toliko hmota a 
výška navrhované stavby a nikoliv struktura, len ní, materiál, barevnost fasády v etn  
velikosti a tvaru stavebních otvor  (okna, dve e, apod.).  

 

 Dosp l jsem proto k záv ru, že veškeré námitky v i tvrzené nevhodnosti a 
necitlivosti podoby ztvárn ní fasády (plášt ) navrhované novostavby jsou nyní v rámci ízení 
o umíst ní stavby zcela bezp edm tné, resp. p ed asné. 

 

 Na základ  výše popsaných d vod  jsem dosp l k záv ru, že p ezkoumávané závazné 
stanovisko Ministerstva kultury ze dne 2. 2. 2015 bylo vydáno v rozporu s právními p edpisy 
a proto mi nezbylo než v ásti II. B) výroku tohoto rozhodnutí  p ezkoumávané závazné 
stanovisko Ministerstva kultury ze dne 2. 2. 2015 zm nit ve zkráceném p ezkumném ízení 
pro jeho rozpor s právními p edpisy, a to tak, že tak, že se jím podle § 149 odst. 4 správního 
ádu potvrzuje závazné stanovisko .j. MHMP 851826/2009 ze dne 24. 6. 2010, a to v rozsahu 

navržených prací uvedených pod bodem B., které zajiš ují umíst ní novostavby komer n  
administrativního centra na míst  demolovaných objekt  v rozsahu p edložené projektové 
dokumentace (DUR) „Nárožní d m Václavské nám stí - Opletalova, architektonická studie k 
územnímu rozhodnutí, varianta duben 2010“ zpracované Chapman Taylor International 
Services, s.r.o., v 04/2010“. 
 

Mám tak za to, že výše uvedené skute nosti sv d í o tom, že byly vyvráceny veškeré 
d vody, na základ  kterých Ministerstvo kultury p ezkoumávaným závazným stanoviskem ze 
dne 2. 2. 2015 zm nilo z p ípustného na nep ípustné závazné stanovisko MHMP OKP ze dne 
24. 6. 2010, což lze shrnout takto:  

 

1) Odstran ní stávajících objekt  (v etn  dvorní ásti kulturní památky hotel Jalta) a 
jejich památková hodnota není p edm tem tohoto ízení o umíst ní stavby, v rámci kterého 
bylo podáno projednávané odvolání Milana Bryndy, nýbrž je p edm tem odlišného 
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samostatného ízení o povolení odstran ní t chto objekt . Tyto otázky proto nebylo možno 
ešit v nyní p ezkoumávaném závazném stanovisku Ministerstva kultury ze dne 2. 2. 2015. 

 

2) Hmota a výška p edm tné novostavby je podle upravené verze projektu hodnocené 
v závazném stanovisku ze dne 24. 6. 2010 již v souladu se zájmy státní památkové pé e tak, 
jak je podrobn  konstatováno výše, k emuž však Ministerstvo kultury v závazném 
stanovisku ze dne 2. 2. 2015 v rozporu s § 50 odst. 4 správního ádu nep ihlédlo a v rozporu s 
§ 68 odst. 3 správního ádu v tomto sm ru v jeho od vodn ní neuvedlo své vlastní ádn  
od vodn né hodnotící záv ry, když se zam ilo zejména na otázky týkající se odstran ní 
stávajících objekt .  

 

3) Výsledná podoba ztvárn ní fasády (plášt ) navrhované novostavby není p edm tem 
tohoto ízení o umíst ní stavby s tím, že bude p edm tem navazujícího stavebního ízení.  
 

Záv rem uvádím, pro  nelze podat proti tomuto rozhodnutí rozklad. V souladu se 
záv rem . 122 ze zasedání poradního sboru ministra vnitra ke správnímu ádu ze dne 22. 3. 
2013 (viz http://www.mvcr.cz/clanek/zavery-poradniho-sboruministra-vnitra-ke-spravnimu-
radu.aspx) p ezkumné ízení, které se vede o závazném stanovisku, nelze považovat za 
správní ízení podle ásti druhé a t etí správního ádu, ale za postup podle ásti tvrté 
správního ádu s tím, že ustanovení o p ezkumném ízení se aplikují p im en . Pokud se 
závazné stanovisko, které je pouze podkladem pro vydání rozhodnutí, a nikoli samotným 
rozhodnutím, ruší nebo m ní, správní orgán o tom vydává rozhodnutí. Forma rozhodnutí je 
pouze prop j ena postupu, který probíhá podle ásti tvrté správního ádu. Samotný fakt, že 
se p i postupu podle ásti tvrté vydává rozhodnutí, ne iní z postupu podle ásti tvrté správní 
ízení podle ásti druhé a t etí správního ádu. P ezkumné ízení o závazném stanovisku je 
ízením bez ú astník  (podobn  jako „ ízení“, v n mž se p ezkoumávají na základ  § 156 

odst. 2 správního ádu jiné úkony správních orgán ). Podle § 95 odst. 4 správního ádu jsou 
ú astníky p ezkumného ízení ú astníci p vodního ízení, v n mž bylo vydáno 
p ezkoumávané rozhodnutí, jichž se p ezkumné ízení týká, nebo jejich právní nástupci. 
Závazné stanovisko se však nevydává ve správním ízení, které by m lo ú astníky, ale podle 
ustanovení ásti tvrté správního ádu. S ohledem na výše uvedené dosp l poradní sbor 
ministra vnitra ke správnímu ádu k záv ru, že proti tomuto rozhodnutí se nelze odvolat. 
 

P o u  e n í : 
 

Toto rozhodnutí je ve všech svých výrokových ástech kone né a  n e l z e  se proti 
n mu dále odvolat. 
 

   Mgr. Daniel Herman, v. r.  
                                                           otisk ú edního razítka                      ministr kultury 
Za správnost vyhotovení: 
  JUDr. Petr Strupek, v. r. 
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