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Záznam webináře Novinky ve stavebním právu  
Nová judikatura a dopady posledních novel, zejména novely účinné od 1. 1. 2021, nový 

způsob přezkumu závazných stanovisek 

 

Novela účinná od 1. 1. 2021 přinesla řadu změn, mj. v přezkumu závazných stanovisek a 

zavedení „fiktivních stanovisek“ anebo povinnosti vést elektronický stavební deník u 

nadlimitních veřejných stavebních zakázek. Seznamte se s aktuální judikaturou správních 

soudů, novou právní úpravou a mj. s aktuálním způsobem, jak mají být závazná stanoviska 

přezkoumána, jaké problémy se s nimi v praxi vyskytují a jak tyto problémy efektivně řešit. 

 

Přednáší: JUDr. Jiří Buryan, LL.M., Ph.D., counsel v advokátní kancelář HAVEL & 

PARTNERS s.r.o 

Místo konání: offline 
 

Zaměření záznamu webináře:  

Záznam webináře Vás seznámí s aktuálním stavem po novele. Získáte stěžejní informace 

vztahující se k výstavbě a aktuální úpravu i její výklad. Ve výkladu bude pozornost zaměřena 

zejména na následující témata:  

Co je nového ve stavebním právu za uplynulý rok 

Jak novela od 1. 1. 2021 změnila přezkum závazných stanovisek 

Jaká rizika souvisí s novými „fiktivními závaznými stanovisky“ 

Jak se závazná stanoviska nově přezkoumávají, zda je lze přezkoumat pouze v rámci 

odvolacího řízení nebo i dříve, jak má stavebník a stavební úřad správně postupovat při jejich 

přezkumu a v rámci odvolacího řízení 

Jak novela od 1. 1. 2021 vylepšila povolování přípoloží a zejména sítí elektronických 

komunikací 

Co znamená povinnost vést elektronický stavební deník u veřejných zakázek v nadlimitním 

režimu a jaké má takový deník výhody a úskalí co do způsobu vedení i u běžných staveb 

Jaké novinky přinesla soudní judikatura správních soudů pro výstavbu 

Co je nového v judikatuře a praxi v posuzování tzv. systémové podjatosti. 

Záznam webináře se vzhledem k omezenému rozsahu nebude věnovat připravovanému 

novému stavebnímu zákonu. 

 

Komu je záznam webináře určen:  

Záznam webináře je určen všem, kteří se pohybují v oblasti povolování staveb, a to jak na 

úrovni projektantů, projektových manažerů na straně stavebníků, stavebních podnikatelů, tak i 

na straně veřejného sektoru, tj. stavebních úřadů a dotčených úřadů, které působí v oblasti 

povolování staveb nebo zadavatelů zakázek na stavební práce. 

 

Program nahrávky webináře: 

Stručná rekapitulace dopadů novely stavebního zákona č. 225/2017 Sb. účinné od 1. 1. 2018, 

její částečná náprava a výsledek přezkumu Ústavním soudem 

Výklad novely stavebního zákona č. 403/2020 Sb. účinné od 1. 1. 2021, elektronický stavební 

deník 

Výklad novely stavebního zákona č. 47/2020 Sb. 

Nová judikatura správních soudů v oblasti stavebního práva 

Aktuální problémy stavebního práva 
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Závazná objednávka záznamu webináře Novinky ve stavebním právu 
Cena záznamu webináře: 1290,- Kč bez DPH  

 

Při zakoupení více přístupů pro jednu organizaci bude poskytnuta sleva ve výši 10 % 

z celkové ceny objednávky. 

 

Název společnosti: 

 

 

Jméno a příjmení objednávajícího: 

 

 

Ulice a č. p., město: 

 

 

 

IČO:                                                                               DIČ: 

 

Email: 

 

Telefon: 

Doručovací adresa, pokud se liší od fakturační: 

 

 

 

Počet účastníků webináře:    

1. Jméno účastníka: 

 

Email účastníka (slouží jako část přihlašovacího údaje na webinář): 

 

 

2. Jméno účastníka: 

 

Email účastníka (slouží jako část přihlašovacího údaje na webinář): 

 

 

3. Jméno účastníka: 

 

Email účastníka (slouží jako část přihlašovacího údaje na webinář): 
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