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Úvod 

Tématem předložené disertační práce je „Správní soudnictví v ČSR v letech 

1918 – 1938 v evropském kontextu“. Důvodem, proč jsem si vybral toto téma je 

skutečnost, že oblast správního soudnictví zahrnující ochranu před nezákonnými 

zásahy výkonné moci je aktuální pro každý demokratický stát, a to v kterékoliv době. 

Účelem správního soudnictví je totiž přezkoumání zákonnosti správních aktů veřejné 

správy, a to nezávislými soudy. Svoji práci jsem se rozhodl zaměřit na období tzv. 

první republiky, tedy na období od 28. října 1918 tj. od zřízení samostatného státu 

československého do 30. září 1938 tj. do podepsání mnichovské dohody. Historický 

vývoj správního soudnictví v Československé republice představuje jeden z nosných 

pilířů fungování správního soudnictví i v současné době. Přínosem této disertační 

práce by proto měly být poznatky, které by mohly najít uplatnění i v současném 

systému správního soudnictví.  

Přijetím zákona národního výboru československého č. 11/1918 Sb. z. a n., ze 

dne 28. října 1918, o zřízení samostatného státu československého, byl sice převzat 

celý rakouský a uherský systém veřejné správy a právní řád, správního soudnictví se 

však netýkal. K prvním krokům po vzniku samostatného československého státu 

bylo na úseku veřejné správy vytvoření ústředních správních úřadů, aby tak byla 

završena recipovaná správní soustava nejvyšším články. Tohoto kroku bylo dosaženo 

zákonem národního výboru č. 2/1918 Sb. z. a n., ze dne 2. listopadu 1918, jímž se 

zřizují nejvyšší Správní úřady ve státě československém. V tento den došlo také 

současně ke vzniku Nejvyššího správního soudu, a to zákonem č. zákonem č. 3/1918 

Sb. z. a n., ze dne 2. listopadu 1918, o nejvyšším správním soudě a o řešení 

kompetenčních konfliktů (dále jen „zákon o nejvyšším správním soudě“). Ústavní 

základy správního soudnictví v Československé republice byly vymezeny v § 88 

odst. 1 zákona č. 121/1920 Sb. z. n., ze dne 29. února 1920, kterým se uvozuje 

ústavní listina Československé republiky (dále jen „Ústavní listina z roku 1920“), 

kdy soudní ochranu proti správním úřadům měl poskytovat v nejvyšší stolici soud 

složený z nezávislých soudců a zřízený pro území celé republiky. Ústavní listina z 

roku 1920 dále v ustanovení § 86 předpokládala, že správní soudnictví nebude 

vykonáváno pouze Nejvyšším správním soudem, jakožto soudem jediným, ale i nižší 

soudní instancí. Na ustanovení § 86 Ústavní listiny z roku 1920 tak navazoval zákon 

č. 158/1920 Sb. z. a n., ze dne 9. března 1920, o správním soudnictví a úřadův 

okresních a župních (dále jen „zákon o správním soudnictví“), který v ustanovení § 1 
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stanovil, že správní soudnictví mělo být vykonáváno u okresních úřadů okresními 

senáty a u župních úřadů župními senáty. Předpokládalo se tak vybudování 

správního soudnictví u správních úřadů s obecnou kompetencí. 

Cílem mé práce je podrobná analýza právní úpravy správního soudnictví v 

Československé republice v letech 1918 – 1938, a to i v evropském kontextu. 

Základní hypotézou této práce je tvrzení, že právní úprava v posuzovaném období 

zajišťovala dostatečný a efektivní přezkum zákonnosti správních aktů. Hlavní 

metodou, která bude při zpracování disertační práce využívána, bude analýza.  

První část souvisí s vymezením předmětu zkoumání této práce, protože se 

zabývá pojmem správní soudnictví. Vzhledem ke skutečnosti, že kontrolu veřejné 

správy bylo možné uskutečňovat různými formami, rozlišovalo se několik typů 

správního soudnictví, které budou v práci popsány. Bude vymezena podstata a 

funkce správního soudnictví včetně subjektů se tak označujících, a to pohledem 

nejvýznamnějších zástupců prvorepublikové, ale i současné právní vědy. V této části 

bude dále uvedeno, jak s pojmem správní soudnictví pracovala samotná právní 

úprava.  

Druhá část se bude věnovat analýze správního soudnictví v rakousko-uherské 

monarchii, protože zákonem o nejvyšším správním soudě a o řešení kompetenčních 

konfliktů z roku 1918 došlo až na některé odchylky k recepci právní úpravy 

rakouského správního soudnictví. Správní soudnictví tak po vzniku samostatného 

československého státu nevzniklo na zelené louce, a proto se v práci budu zabývat 

správním dvorem soudním, jehož úkolem bylo dohlížet nad zákonností správy. Jeho 

založení bylo výsledkem přerodu absolutismu v liberalismus a počátku vlády zákona 

v rakouské části rakousko-uherské monarchie. Vzhledem ke skutečnosti, že 

prvorepublikový Nejvyšší správní soud byl příslušný i k vyřizování věcí, které dříve 

příslušely říšskému soudu, bude se tato kapitola zabývat i soudem říšským. Ačkoliv 

se rakouské správní soudnictví vztahovalo pouze na předlitavsko, bude se tato 

kapitola zabývat i uherským správním soudem. Druhá část tak bude rozdělena do tří 

kapitol. Aby mohla být tato část práce využitelná i pro navazující části, budou 

kapitoly rozděleny, aby obsahovaly zejména oblasti týkající se vzniku soudu a jeho 

charakteristiky, sídla, složení a jeho organizace, příslušnosti a řízení před ním.  

Ve třetí části se budu práce zabývat analýzou správního soudnictví v 

Československé republice v letech 1918 až 1938. Za první republiky však správní 

soudnictví nebylo vykonáváno pouze Nejvyšším správním soudem, ale i soudy 



3 
 

dalšími, a to obecnými soudy nebo soudy zvláštními. Tato kapitola bude proto 

rozdělena do sedmi kapitol, které budou popisovat správní soudnictví vykonávané 

Nejvyšším správním soudem, správní soudnictví u úřadů okresních a župních a 

správní soudnictví vykonávané řádnými soudy, volebním soudem, patentovým 

soudem, kartelovým soudem a rozhodčími a pojišťovacími soudy. Aby mohl být 

výkon správního soudnictví v Československé republice v letech 1918 až 1938 

posouzen komplexně, budou kapitoly rozděleny, aby obsahovaly zejména oblasti 

týkající se vzniku soudu a jeho charakteristiky, sídla, složení a jeho organizace, 

příslušnosti a řízení před ním. Vzhledem ke skutečnosti, že v řízení před volebním a 

kartelovým soudem platila ustanovení zákona o nejvyšším správním soudě, bude v 

části týkající se řízení před Nejvyšším správním soudem využita i soudní judikatura. 

Čtvrtá část bude obsahovat analýzu správního soudnictví v některých 

evropských státech v letech 1918 až 1938, a to v Rakousku, Německu, Polsku a 

Jugoslávii. Jak již bylo uvedeno, protože kontrolu veřejné správy bylo možné 

uskutečňovat různými formami, rozlišovalo se několik typů správního soudnictví. V 

případě středoevropských států to byl typ pruský a jihoněmecký, z kterých vycházela 

právní úprava správního soudnictví i v ostatních státech. Výše uvedené státy byly 

vybrány, aby pokryly oba typy správního soudnictví, ale také s ohledem na 

dostupnost odborných zdrojů. 

Pátá poslední část se bude věnovat správnímu soudnictví v Československé 

republice po roce 1938.  Podepsáním mnichovské dohody výkon správního 

soudnictví na území Československé republiky nekončí, ale pokračuje i když s 

přestávkami až do současné doby.   

Vymezením správního soudnictví v Československé republice v letech 1918 

až 1938 se komplexně ve své práci Soudní kontroly veřejné správy: (se zákony o 

nejvyšším soudu správním, jeho jednacím řádu, soudu volebním a patentním.) nebo 

Československé správní právo: část všeobecná věnoval pouze Hoetzel. 

Při své práci budu vycházet z několika skupin pramenů. První skupinou 

budou právní předpisy, kdy neocenitelným pomocníkem mi bude elektronicky 

zpracovaná „Říšská sbírka zákonů 1848 – 1918“. Další informace získám při rozboru 

stenoprotokolů a dalších zdrojů v Digitální parlamentní knihovně a také z dalších 

internetových zdrojů. Druhou skupinou bude literatura, a to jak z posuzovaného 

období, tak i ze současnosti. Z autorů z posuzovaného období lze zmínit zejména 

Hoetzela, Háchu a Pražáka, a ze současnosti zejména Mikuleho a Mazance. Třetí 
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skupinou budou archivní materiály související s Nejvyšším správním soudem, které 

jsou uloženy v Národním archivu Praha – Chodovec (fond 470). Poslední skupinou 

bude soudní judikatura zejména tzv. Bohuslavova sbírka nálezů nejvyššího správního 

soudu ve věcech administrativních a finančních. 
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I. Správní soudnictví 

Ačkoliv lze kořeny správního soudnictví nalézt již ve 13 století v Anglii, ve 

střední Evropě včetně území Československa správní soudnictví vzniklo až teprve 

v polovině 19. století v souvislosti s nástupem ideologie politického liberalismu. 

Správní soudnictví však mohlo prakticky vnikat až rozštěpením absolutní státní moci 

a jejím podrobením účinné kontrole, a to bez újmy na suverenitě státu a s vytvořením 

státoprávních mechanismů, které to umožňují
1
. 

K ochraně před nezákonnými zásahy výkonné moci si každý demokratický 

stát buduje instituce, mezi které bezpochyby patří správní soudnictví. Jak se na 

postavení a funkci správního soudnictví vyvíjely názory, tak se vyvíjely organizační 

formy ochrany před nezákonnými zásahy výkonné moci
2
. Hoetzel k tomu zmínil, že: 

„Smysl právního řádu moderního státu je především v tom, aby se občanovi dostalo 

obrany proti úřadům. Jsou za tím cílem voleny různé prostředky. Preventivní se 

hledají v povinnosti státu a jeho odnoži hraditi občanovi škody způsobené 

nekorektním výkonem veřejné moci, v téže povinnosti úředníkově. Sem patří také 

vhodná úprava řízení, která má zabezpečiti, aby se úřední akty vydávaly po zralém 

vyšetření věci a slyšení interesentů. Vedle kontrol parlamentních jsou, jak jsme 

viděli, kontroly správní. Velká váha se klade na kontroly soudní, a to buď soudů 

řádných, nebo zvláštních soudů veřejného práva (soudů správních, finančních, 

hospodářských a p.).“
3
. Správní soudnictví tak přísluší k podstatě moderního 

právního státu, který si zakládá na zásadě, že správa může zasahovat do osobní a 

majetkové sféry občanů jen tehdy, má-li proto zákonný podklad. Tím je založen tzv. 

princip zákonné správy, který by však byl neúčinný, kdyby nebyla současně zajištěna 

účinná kontrola, jakým způsobem tento princip správa dodržuje. Aby však kontrola 

byla účinná, je zapotřebí, aby orgán zajišťující kontrolu správy a přezkum jejích aktů 

byl ve své činnosti nezávislý, a to jak po stránce osobní, tak i po stránce objektivní
4
. 

Nikdy nebyla nouze o definici zařízení, které se označovalo názvem 

správního soudu, ale tyto definice bylo zapotřebí přijímat s určitou opatrností, pokud 

se domáhaly obecnější platnosti. Hácha k tomu doplnil, že: „Podoba s-ho s. se často 

                                                           
1
 MAZANEC, Michal. Správní soudnictví. Praha: Linde Praha a.s., 1996, s. 13-14. 

2
 SCHELLE, Karel. Organizace Československého státu v meziválečném období (1918–1938). Praha: 

Eurolex Bohemia a.s., 2006, s. 416. 
3
 HOETZEL, Jiří. Československé správní právo: část všeobecná. 2. přeprac. vyd. Praha: Melantrich, 

1937, s. 403-404. 
4
 LAŠTOVKA, Karel. Správní soudnictví ve státech slovanských, In HÁCHA, Emil (eds.) Pocta k 

šedesátým narozeninám Dr. Jiřího Hoetzla. Bratislava: Právnická fakulta University Komenského v 

Bratislavě, 1934, s. 1. 
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od státu ke státu mění a ve všeobecné definici obráží se obyčejně příliš zřetelně onen 

typus s-ho s., který je původci definice nejbližší, kdežto povaha typů jiných nebývá 

vystižena. … Chceme-li zahrnouti aspoň hlavní typy zařízení, jež se označují názvem 

s. s. a výrazy více nebo méně souznačnými, sotva lze o nich povšechně říci něco 

přesnějšího, než že jde tu o pronikání veřejné správy tradičními metodami soudnictví, 

takže snad lze mluviti o judicialisaci správy.“
5
. Hoetzel k pojmu správní justice 

dodal, že k němu: „… nemůžeme přistupovati s apriorními nějakými představami a 

měřítky, nýbrž musíme respektovati, co ten který stát pod správní justicí rozumí. 

Nelze zejména pod správní soudy zahrnovati jen orgány nadané zárukami 

soudcovské nezávislosti.“, když v pojmu správní soudnictví viděl: „… zařízení, která 

mají garantovati dobré aplikování norem veřejného práva.“
6
. Nelze také opomenout 

názor Laštovky, podle kterého v případě správního soudnictví jde „… tu o to, aby 

kontrola zákonnosti aktů správních byla svěřena orgánům nezávislým, totiž orgánům, 

které by byly nezávislé i po stránce subjektivní (ve svém postavení) i po stránce 

objektivní (ve svém rozhodování). Jako takovéto nezávislé orgány padají v úvahu a) 

soudy ať řádné ať správní ze soudců složené, kteří jsou chráněni soudcovskou 

nezávislostí po stránce subjektivní (v postavení soudců) i po stránce objektivní (ve 

vykonávání soudcovské pravomoci); b) úřady správní, v nichž zasedají buď sami 

nebo spolu s úředníky, ale v dostatečném počtu, nezávislí laikové. Tyto úřady správní 

(s laiky) a správní soudy ze soudců složené bývají zařazovány do jediné kategorie 

správních soudů.“
7
. 

Pojem „správní soudnictví“ byl poprvé v právním řádu Československé 

republiky použit v ustanovení § 86 Ústavní listina z roku 1920, kdy bylo stanoveno, 

že: „V nižších státních úřadech správních budiž podle možnosti zastoupen živel 

občanský a budiž postaráno při správních úřadech o nejvydatnější ochranu práv a 

zájmů občanstva (správní soudnictví).“. Následně byl pojem „správní soudnictví“ 

použit v zákoně č. 126/1920 Sb. z. a n., ze dne 29. února 1920, o zřízení župních a 

okresních úřadů v republice Československé (dále jen „zákon o zřízení župních a 

okresních úřadů“), avšak pouze pro stanovení působnosti okresních a župních senátů, 

                                                           
5
 HÁCHA, Emil. Správní soudnictví. In HHÁCHA, Emil, HOETZEL, Jiří, WEYR, František, 

LAŠTOVKA, Karel. Slovník veřejného práva československého. Svazek IV. S až T.  Brno: Polygrafia 

– Rudolf M. Rohrer, 1938, s. 589-590. 
6
 HOETZEL, Jiří. Československé správní právo: část všeobecná. 2. přeprac. vyd. Praha: Melantrich, 

1937, s. 403-404. 
7
 LAŠTOVKA, Karel. Správní soudnictví ve státech slovanských, In HÁCHA, Emil (red.) Pocta k 

šedesátým narozeninám Dr. Jiřího Hoetzla. Bratislava: Právnická fakulta University Komenského v 

Bratislavě, 1934, s. 2. 
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aniž by byl tento pojem vysvětlen. Již běžně byl pojem „správní soudnictví“ 

používán zákonem o správním soudnictví, opětovně aniž by byl tento pojem 

vysvětlen. Při vymezení tohoto pojmu nám však může pomoci zpráva ústavního 

výboru k osnově zákona o správním soudnictví, kdy: „Správní soudnictví, to jest 

řešení veřejnoprávních sporů obstarávají u okresních úřadů okresní senáty, u 

župních úřadů župní senáty. Tím jest řečeno, že správní soudnictví, jak jest upraveno 

v osnově, jest sice nalézáním práva, jest zápasem o právo a rozhodováním o tom, co 

jest právem, ale že zůstává stále ještě funkcí správy jako takové. Úkolem jejím jest 

nejen udržování právního řádu, nýbrž i hájení veřejných zájmův, jako u správy 

veřejné vůbec. Proto také jurisdikční senáty nejsou nezávislými soudy, nemohou tedy 

zkoumati na při platnost nařízení, nemohou přijíti do kompetenčních konfliktů se 

správními úřady a p.“
8
. Weyr k tomu dodal: „Správní soudnictví, t.j. nalézání práva 

ve věcech správních ve formách nápodobených řízení před řádnými soudy, mělo býti 

… zavedeno i u nižších úřadů správních.“
9
.  

K vymezení posuzovaného pojmu nám mohou pomoci i novodobé právní 

předpisy, respektive důvodové zprávy k nim. Jak uvádí důvodová zpráva k zákonu č. 

519/1991 Sb., ze dne 5. listopadu 1991, kterým se mění a doplňuje občanský soudní 

řád a notářský řád: „Termín "správní soudnictví" je současně názvem nynější páté 

části o. s. ř. Jde o souhrnné označení pro obě procesní formy, které jsou v uvedené 

části upraveny. Oběma formám je společné, že sledují přezkoumání zákonnosti 

správních rozhodnutí o subjektivních právech …. Podstatou správního soudnictví je 

ochrana práv občanů i právnických osob, o nichž se rozhodovalo ve správním řízení. 

Jde o právní institut, který umožňuje, aby se každá osoba, která se cítí poškozena, 

dovolala soudu jako nezávislého orgánu a vyvolala tak řízení, v němž správní orgán 

již nebude mít autoritativní postavení, ale bude účastníkem řízení se stejnými právy 

jako ten, o jehož práva jde.“
10

. Novodobá literatura definovala správní soudnictví 

podle funkce, tedy jako jeden z nástrojů k nastolení a udržení rovnováhy mezi mocí 

soudní a výkonnou a taktéž mezi mocí soudní a mocí zákonodárnou
11

. Protože výraz 

„správní soudnictví“ má mnoho významu, i novodobá literatura jej opatrně používá a 

                                                           
8
 Zpráva ústavního výboru k osnově zákona o správním soudnictví (tisk č. 2414), In psp.cz [online]. 

[cit. 2018-5-10]. Dostupné z: http://www.psp.cz/eknih/1918ns/ps/tisky/T2414_00.htm. 
9
 WEYR, František. Československé právo ústavní. Praha: Melantrich, 1937, s. 246. 

10
 Důvodová zpráva k zákonu č. 519/1991 Sb., ze dne 5. listopadu 1991, kterým se mění a doplňuje 

občanský soudní řád a notářský řád, In. psp.cz [online]. [cit. 2018-5-10]. Dostupné z: 

http://www.psp.cz/eknih/1990fs/tisky/t0679_06.htm. 
11

 MAZANEC, Michal. Správní soudnictví. Praha: Linde Praha a.s., 1996, s. 14. 
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vykládá, kdy: „Především záleží na tom, zda se tu výrazem „soudnictví“ rozumí 

rozhodovací činnost nezávislých soudů (soudů v technickém smyslu) v rámci jejich 

pravomoci právními předpisy aktuálně vymezené, anebo zda se jím míří na jednu z 

funkcí státu ve smyslu materiálním (nalézání práva, rozhodování právních sporů v 

oblasti práva veřejného). V prvém případě se výrazem „správní soudnictví“ označuje 

soudní kontrola správy. Ve druhém případě pak jde o „nalézání práva“ ve věcech 

„správních“, tj. ve věcech, které jsou materiálně věcmi veřejného práva; 

rozhodování v těchto věcech sice právní řád zpravidla svěřuje orgánům správním 

(mluví se pak i o správní jurisdikci nebo justici, tj. o „soudnictví“ vykonávaném 

správou), nikoliv zřídka však o nich přímo rozhodují i soudy v technickém smyslu 

(např. věci práva rodinného, rozpuštění politické strany apod.). Přívlastek „správní“ 

přitom vyvolává dojem, že jde o něco, co přísluší právě jen „správě“ (srov. správní 

orgán nebo úřad, správní řízení, správní delikty, správní trestání). Naproti tomu 

třeba výraz „soudní“ (nebo „justiční“) správa může navodit dojem, že jde o činnost 

soudů v technickém smyslu, ačkoliv ve skutečnosti jde o činnost správy (státní správu 

soudů). Jde-li o soudní kontrolu správy, může být její označení jako „správní 

soudnictví“ pociťováno jako zavádějící i tehdy, postaví-li se vedle takových výrazů 

jako „civilní soudnictví“ nebo „trestní soudnictví“ (tj. soudnictví ve věcech civilního 

práva nebo ve věcech trestního práva), protože výraz „správní“ tu nemíří na právní 

odvětví (správní právo), nýbrž na všemožná rozhodnutí určitého druhu orgánů 

veřejné moci (veřejné správy) bez ohledu na to, kterého odvětví práva se týkají.“
12

. 

Vzhledem ke skutečnosti, že byla kontrola veřejné správy uskutečňována 

různými formami, rozlišovalo se několik typů správního soudnictví, a to typ 

anglický, francouzský, pruský a jihoněmecký
13

, respektive anglosaský a 

francouzský
14

, protože ostatní typy z těchto dvou vycházely. Z francouzského typu 

správního soudnictví vycházelo správní soudnictví jihoněmecké, které poskytovalo 

ochranu subjektivních veřejných práv, a to tak, že v nejvyšší stolici fungoval soud 

v technickém smyslu
15

. Jihoněmecký typ správního soudnictví byl charakterizován 

generální klauzulí, aniž by se omezoval pouze na posuzování právních otázek a nebyl 

                                                           
12

 MIKULE, Vladimír. Správní soudnictví. In HENDRYCH, Dušan a kol.: Správní právo. Obecná 

část. 8. vydání. Praha: C. H. Beck, 2012, s. 512. 
13

 MAZANEC, Michal. Správní soudnictví. Praha: Linde Praha a.s., 1996, s. 23. 
14

 ZOULÍK, František. Soudy a soudnictví. Praha: C. H. Beck, 1998, s. 176-181. 
15

 HOETZEL, Jiří. Československé správní právo: část všeobecná. 2. přeprac. vyd. Praha: Melantrich, 

1937, s. 412. 



9 
 

tedy pouze soudem kasačním, ale i revizním (revidujícím)
16

. Z jihoněmeckého 

správního soudnictví, které bylo ovlivněno Otto Bährem
17

, vycházelo i správní 

soudnictví rakouské a následně i československé. Z anglického typu správního 

soudnictví vycházelo pruské správní soudnictví, které bylo ovlivněno Rudolfem von 

Gneistem, který vycházel z představy, že hlavním úkolem správních soudů je 

zajištění řádného fungování veřejné správy, a správní soudy tak mají posuzovat 

nejenom zákonnost správního aktu, ale i jeho účelnost
18

. Soustava pruského 

správního soudnictví byla třístupňová, kdy krajské (městské) a okresní výbory byly 

složeny z úředníků z povolání a zástupců občanů, a teprve v nejvyšší instanci byl 

soud složený ze soudců z povolání
19

. Z pruského typu správního soudnictví 

vycházel
20

 již zmíněný článek 86 Ústavní listiny z roku 1920 a zákon o zřízení 

župních a okresních úřadů, který však nebyl nikdy fakticky naplněn. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
16

 MAZANEC, Michal. Správní soudnictví. Praha: Linde Praha a.s., 1996, s. 26. 
17

 ZOULÍK, František. Soudy a soudnictví. Praha: C. H. Beck, 1998, s. 182. 
18

 MAZANEC, Michal. Správní soudnictví. Praha: Linde Praha a.s., 1996, s. 25. 
19

 HOETZEL, Jiří. Československé správní právo: část všeobecná. 2. přeprac. vyd. Praha: Melantrich, 

1937, s. 411. 
20

 MAZANEC, Michal. Správní soudnictví. Praha: Linde Praha a.s., 1996, s. 31. 
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II. Správní soudnictví v rakousko-uherské monarchii 

V rakouské části rakousko-uherské monarchie bylo správní soudnictví 

vykonáváno jediným správním soudem (správním dvorem soudním), kdy jeho 

založení: „…bylo výsledkem přerodu absolutismu v liberalismus a počátku vlády 

zákona v rakouské části monarchie. Jeho úkolem bylo dohlížet nad zákonností 

správy.“
21

. Dalším soudem veřejného práva byl říšský soud, kdy ke vztahu těchto 

soudů k soudům řádným Pražák uvádí, že: „Zřízením říšského soudu a správního 

dvora soudního nebyl obor působnosti řádných soudů nijak rozšířen, aniž ztenčen. 

Pouštíme-li z oka řešení kompetenčních sporů říšským soudem, kteréž náleží v obor 

práva formálního, seznáváme, že jak říšský soud tak i správní dvůr soudní jsou 

institucemi, jimiž má zaručena býti kontrola právní uvnitř správy a nikterak mimo ní, 

že soudy tyto jsou částí organismu správního, a že tedy, pokud jde o omezení 

působnosti soudu s jedné a správy s druhé strany, k oběma těmto tribunálům 

přihlížeti jest jako k úřadům správním.“
22

. Později však Pražák výslovně 

rovnocennost správního soudnictví se soudnictvím civilním a trestním uznal
23

 a 

k postavení správního dvora soudního Hoetzel správně dodal, že správní soud stál 

mimo rámec veřejné správy
24

. 

V uherské části rakousko-uherské monarchie bylo správní soudnictví 

zavedeno vznikem jediného uherského správního soudu. 

 

II.1. Říšský soud  

 

II.1.1. Vznik říšského soudu a jeho charakteristika 

Říšský soud, který jakožto instituce byl obsažen již v březnové ústavě
25

, byl 

zřízen na základě základního zákona státního ze dne 21. prosince 1867, č. 143/1867 

ř. z., o zřízení říšského soudu (dále jen „základní zákon státní o zřízení říšského 

soudu“) pro království a země zastoupené v říšské radě k rozhodování při 

                                                           
21

 JABLONER, Clement. Rakouský systém správního soudnictví. In. ŠIMÍČEK, Vojtěch (eds.). Role 

nejvyšších soudů v evropských ústavních systémech - čas na změnu? Brno: Masarykova univerzita. 

Mezinárodní politologický ústav, 2007, s. 25-26. 
22

 PRAŽÁK, Jiří. Spory o příslušnost mezi soudy a úřady správními. Díl 2. Praha: František Šimáček, 

1886, s. 39. 
23

 PRAŽÁK, Jiří. Rakouské právo ústavní. Část třetí. Ústava říšská. Praha. Jednota právnická v Praze, 

1902, s. 297. 
24

 HOETZEL, Jiří. Československé správní právo: část všeobecná. 2. přeprac. vyd. Praha: Melantrich, 

1937, s. 422. 
25

 VOJÁČEK, Ladislav, SCHELLE, Karel, KNOLL, Vilém. České právní dějiny. 2. vydání. Plzeň: 

Aleš Čeněk, 2010, s. 254. 
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kompetenčních konfliktech a ve sporných záležitostech veřejného práva. Podle 

autorů prosincové ústavy měl být říšský soud soudem ústavním a protiváhou ke 

správnímu dvoru soudnímu
26

. Ačkoliv měl základní zákon státní o zřízení říšského 

soudu na základě zákona ze dne 21. prosince 1867, č. 147/1867 ř. z., jímžto se 

ustanovuje, kdy nabude moci zákon, kterým se změňuje základní zákon o 

zastupitelstvu říšském, daný dne 26. února 1861, základní zákon státní o obecných 

právích občanů státních království a zemí v radě říšské zastoupených, základní zákon 

státní o moci soudcovské, základní zákon státní o užívání moci vládní a vykonavací, 

konečně zákon, jenž se týče záležitostí všem zemím mocnářství Rakouského 

společných a toho, jak se mají vyřizovati., být účinný dnem jeho vyhlášení, 

k faktické činnosti tohoto soudu nedošlo, protože podle čl. 6 základního zákona 

státního o zřízení říšského soudu měl až zvláštní zákon určit bližší ustanovení o 

organizaci říšského soudu, o jeho jednání a o výkonu jeho rozhodnutí a nařízení. 

Tímto zvláštním zákonem byl zákon ze dne 18. dubna 1869, č. 44/1869 ř. z., jenž se 

týče organisace soudu říšského, řízení před ním a vykonávání jeho nálezů (dále jen 

„zákon č. 44/1869 ř. z.“) a teprve od této doby mohlo dojít k faktické činnosti tohoto 

soudu. Říšský soud tak náležel do organizace rakouského správního soudnictví
27

. 

K charakteristice říšského soudu Pražák uvedl, že „… jest tribunálem zvláštním 

s určitě vymezenou kompetencí“
28

. Jak bude uvedeno dále, základním zákonem 

státním o zřízení říšského soudu byla říšskému soudu výslovně přiznána 

kompetenční výsost (kompetenční moc)
29

. K charakteristice říšského soudu je 

zapotřebí ještě dodat, že podle Hoetzela „… nálezy říšského soudu se 

nevyznamenávaly zvláštním hlubším juristickým propracováním.“
30

. 

 

II.1.2. Sídlo, složení a organizace říšského soudu 

Podle čl. 5 základního zákona státního o zřízení říšského soudu měl říšský 

soud sídlo ve Vídni a skládal se z prezidenta a jeho zástupce (náměstek, 

viceprezident), kteří byli doživotně jmenováni císařem. Říšský soud se dále 

                                                           
26

 PRAŽÁK, Jiří. Rakouské právo ústavní. Část třetí. Ústava říšská. Praha. Jednota právnická v Praze, 

1902, s. 316. 
27

 MALÝ, Karel a kol. Dějiny českého a československého práva do r. 1945. 4. vydání. Praha: Leges, 

2010, s. 260. 
28

 PRAŽÁK, Jiří. Rakouské právo ústavní. Část třetí. Ústava říšská. Praha. Jednota právnická v Praze, 

1902, s. 319. 
29

 WEYR, František. Československé právo ústavní. Praha: Melantrich, 1937, s. 243. 
30

 HOETZEL, Jiří. Československé správní právo: část všeobecná. 2. přeprac. vyd. Praha: Melantrich, 

1937, s. 423. 
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skládal z dvanácti členů a čtyř náhradníků, které na návrh říšské rady doživotně 

jmenoval císař, a to šest členů a dva náhradníky z osob navržených poslaneckou 

sněmovnou a šest členů a dva náhradníky z osob navržených panskou 

sněmovnou. Návrh se uskutečňoval tím způsobem, že pro každé z obsazovaných 

míst byli označeni tři věci znalí muži. Předpoklady k jmenování člena říšského 

soudu nebyly žádné (nemusel mít rakouské občanství ani stanovený věk) a 

postačovala tak pouze „znalost věci“. Ačkoliv nebylo podmínkou pro jmenování 

soudcem říšského soudu právnické vzdělání, přesto byli jeho členové jmenováni 

z řad právníků. Funkce soudce říšského soudu nebyla funkcí placenou
31

.  

Proces doplňování říšského soudu byl upraven v § 2 zákona č. 44/1869 ř. 

z., a pokud bylo místo některého člena nebo náhradníka říšského soudu prázdné, 

oznámil to prezident říšského soudu té sněmovně rady říšské, které příslušelo 

podat návrh na obsazení prázdného místa. Prezident a jeho zástupce, členové a 

náhradníci říšského soudu vykonávali úřad u soudu říšského jako úřad čestný, a 

než se ujali svého úřadu, museli vykonat přísahu, že „chtějí základní zákony 

státní a všeliké jiné zákony bez porušení zachovávati a povinnosti své svědomitě 

plniti“, a to prezident do rukou císařovi a zástupce prezidenta, členové říšského 

soudu a jejich náhradníci do rukou prezidenta
32

. Členům říšského soudu, kteří 

nebydleli na stálo ve Vídni, příslušel za jednání u soudu plat a náhrada 

cestovného. Stálým referentům, které v dostatečném počtu říšský soud zvolil na 3 

roky, příslušely roční náhrady. Stálí referenti byli zvoleni pomocí hlasovacích 

lístků ze stálých členů říšského soudu. Této volby se účastnil i předsedající a stálý 

referent byl zvolen, pokud získal nejméně sedm hlasů. Případné odstoupení 

stálého referenta nezpůsobovalo nemožnost být znovu zvolen stálým 

referentem
33

. Prezident, stálí referenti a jejich náhradníci měli povinnost bydlet ve 

Vídni
34

. 

Kdy bude říšský soud pravidelně jednat, měl stanovit jednací řád, který si 

podle § 10 zákona č. 44/1869 ř. z., říšský soud sám zpracuje a prostřednictvím 

ministerské rady předá císaři ke schválení. Jednací řád říšského soudu byl vydán 

                                                           
31

 PRINC, Michal. Soudnictví v českých zemích v letech 1848-1938: (soudy, soudní osoby, dobové 

problémy). Praha: Wolters Kluwer, 2015, s. 113. 
32

 § 4 zákona ze dne 18. dubna 1869, č. 44/1869 ř. z., jenž se týče organisace soudu říšského, řízení 

před ním a vykonávání jeho nálezů. 
33

 § 5 nařízení vydaného od veškerého ministerstva ze dne 26. října 1869, č. 163/1869 ř. z., jímžto se 

vyhlašuje řád jednací soudu říšského. 
34

 § 3 zákona ze dne 18. dubna 1869, č. 44/1869 ř. z., jenž se týče organisace soudu říšského, řízení 

před ním a vykonávání jeho nálezů. 
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v podobě nařízení vydaného od veškerého ministerstva ze dne 26. října 1869, č. 

163/1869 ř. z., jímžto se vyhlašuje řád jednací soudu říšského. Pravidelná jednání 

říšského soudu probíhala každý třetí měsíc, pokud nebylo zapotřebí dřívějšího 

jednání. Termíny těchto jednání byly stanoveny na rok dopředu a vyhlášeny 

v úředních novinách
35

. Prezident mohl v naléhavých případech nařídit jednání mimo 

jednání pravidelná
36

. Ke každému jednání soudu byli povoláni všichni členové 

soudu. Stálí členové soudu však k pravidelným jednáním nebyli zvláště zváni
37

. 

Pokud byli současně veřejnými úředníky nebo funkcionáři, nepotřebovali 

k výkonu soudce říšského soudu dovolenou. Nastala-li u některého ze člena 

soudu překážka, na základě které by se nemohl zúčastnit jednání soudu, po dobu 

této překážky ho u jednání soudu zastoupil náhradník, v  pořadí, ve kterém byli 

tito náhradníci jmenováni
38

. Existenci této překážky byli členové soudu povinni 

v co nejkratším termínu oznámit prezidentovi říšského soudu
39

. Prezidenta 

říšského soudu zastoupil jeho zástupce pouze v případě, že u prezidenta nastala 

překážka
40

. I když k překážce nedošlo, měl zástupce prezidenta právo na 

nepřetržitou informovanost o všech jednáních a pracích říšského soudu, právo 

nahlížet do spisů z jednání a být přítomen jednání říšského soudu, avšak nemohl 

se účastnit porady a usnášení se
41

. Pokud by nastala situace, že prezident a ani jeho 

zástupce nemohli pro nějakou překážku vykonávat funkci prezidenta, vykonával tuto 

funkci nejstarší stálý člen říšského soudu, který byl přítomen ve Vídni, i když nebyl 

stálým referentem. Pokud však takové zastoupení trvalo déle, než se předpokládalo, 

oznámilo se to prezidentovi ministerstva
42

. K vynesení platného nálezu říšského 

soudu bylo zapotřebí, aby vyjma předsedajícího (prezidenta nebo jeho zástupce) 

                                                           
35

 § 1 nařízení vydaného od veškerého ministerstva ze dne 26. října 1869, č. 163/1869 ř. z., jímžto se 

vyhlašuje řád jednací soudu říšského. 
36

 § 5 zákona ze dne 18. dubna 1869, č. 44/1869 ř. z., jenž se týče organisace soudu říšského, řízení 

před ním a vykonávání jeho nálezů. 
37

 § 2 nařízení vydaného od veškerého ministerstva ze dne 26. října 1869, č. 163/1869 ř. z., jímžto se 

vyhlašuje řád jednací soudu říšského. 
38

 § 6 zákona ze dne 18. dubna 1869, č. 44/1869 ř. z., jenž se týče organisace soudu říšského, řízení 

před ním a vykonávání jeho nálezů. 
39

 § 2 nařízení vydaného od veškerého ministerstva ze dne 26. října 1869, č. 163/1869 ř. z., jímžto se 

vyhlašuje řád jednací soudu říšského. 
40

 § 6 zákona ze dne 18. dubna 1869, č. 44/1869 ř. z., jenž se týče organisace soudu říšského, řízení 

před ním a vykonávání jeho nálezů. 
41

 § 6 nařízení vydaného od veškerého ministerstva ze dne 26. října 1869, č. 163/1869 ř. z., jímžto se 

vyhlašuje řád jednací soudu říšského. 
42

 § 7 nařízení vydaného od veškerého ministerstva ze dne 26. října 1869, č. 163/1869 ř. z., jímžto se 

vyhlašuje řád jednací soudu říšského. 
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bylo přítomno minimálně osm hlasovatelů říšského soudu
43

 a zapisovatel
44

. 

Jednací řád říšského soudu obsahoval i zasedací pořádek při jednání říšského soudu. 

Členové říšského soudu seděli vedle sebe podle svého věku
45

. 

Organizační řád upravoval i záležitosti personální, konkrétně nároky na 

dovolenou, na kterou členy soudu a jejich náhradníky uvolňoval prezident říšského 

soudu, kterého na dovolenou, stejně jako jeho zástupce, uvolňoval císař. K zajištění 

organizačního chodu říšského soudu měl tento soud právo od ministerské rady 

požadovat služebníky kancelářské a pomocné, pokud jich bylo zapotřebí.  

 

II.1.3. Příslušnost říšského soudu 

Příslušnost říšského soudu byla stanovena základním zákonem státním o 

zřízení říšského soudu a následně doplněna zákonem, ze dne 22. října 1875, č. 

37/1875 ř. z., jímžto se ustanovuje, kdo má rozhodovati v příčině sporů, vzešlých o 

kompetenci mezi správním soudem a řádnými soudy a mezi správním soudem a 

soudem říšským, čímž se z části změňuje základní zákon státní, daný dne 21. 

prosince 1867 (č. 143 zák. říšsk.) (dále jen „zákon č. 37/1875 ř. z.“). Říšský soud byl 

příslušný rozhodovat o kompetenčních sporech, o veřejnoprávních nárocích na stát 

nebo jednotlivé země předlitavské a o stížnostech na porušení politických práv. 

Říšskému soudu s jednou výjimkou, tj. kompetenčním sporem mezi správním 

soudem a soudem říšským, příslušela tzv. moc kompetenční, tedy právo rozhodovat 

o své vlastní příslušnosti
46

. Podle čl. 4 odst. 1 základního zákona státního o zřízení 

říšského soudu tak „Otázku, zda rozhodování případu přísluší říšskému soudu, 

posuzuje toliko a jedině sám říšský soud; jeho rozhodnutí vylučují každé další  

odvolání, jakož i nastoupení jiného pořadu práva.“. Jestliže říšský soud přikázal 

záležitost před řádného soudce nebo správní úřad, pak jejich rozhodnutí nemohlo 

být odmítnuto pro nepříslušnost
47

. S výjimkou kompetenčního sporu mezi správním 

soudem a soudem říšským tak nemohl mezi soudem říšským a jiným soudem nebo 

                                                           
43

 § 6 zákona ze dne 18. dubna 1869, č. 44/1869 ř. z., jenž se týče organisace soudu říšského, řízení 

před ním a vykonávání jeho nálezů. 
44

 § 3 nařízení vydaného od veškerého ministerstva ze dne 26. října 1869, č. 163/1869 ř. z., jímžto se 

vyhlašuje řád jednací soudu říšského. 
45

 § 4 nařízení vydaného od veškerého ministerstva ze dne 26. října 1869, č. 163/1869 ř. z., jímžto se 

vyhlašuje řád jednací soudu říšského. 
46

 PRAŽÁK, Jiří. Rakouské právo ústavní. Část třetí. Ústava říšská. Praha. Jednota právnická v Praze, 

1902, s. 319. 
47

 čl. 4 odst. 1 základního zákona státního ze dne 21. prosince 1867, č. 143/1867 ř. z., o zřízení 

říšského soudu. 
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úřadem vzniknout kompetenční spor. Je zapotřebí ještě dodat, že podle zákona ze 

dne 22. 10. 1875, č. 36/1876 ř. z., o zřízení správního soudu, a podle zákona ze dne 

1. srpna 1895, č. 110/1895 ř. z., jímž se uvádí zákon o vykonávání soudní moci a o 

příslušnosti řádných soudců v občanských věcech právních (jurisdikční norma), 

nepříslušely řádným soudům a správnímu soudu záležitosti, které podle základního 

zákona státního o zřízení říšského soudu příslušely ke kompetenci soudu říšského. 

Příslušnost říšského soudu byla stanovena ve třech oblastech, tj. příslušnost 

při kompetenčních sporech, příslušnost rozhodovat o veřejnoprávních nárocích na 

stát nebo jednotlivé země předlitavské a příslušnost rozhodovat o stížnostech na 

porušení politických práv, aniž by tyto oblasti měly mezi sebou věcnou souvislost. 

 

Příslušnost při kompetenčních sporech 

První oblast příslušnosti říšského soudu byla vymezena v čl. 2 základního 

zákona státního o zřízení říšského soudu, kdy říšský soud rozhodoval s konečnou 

platností při kompetenčních sporech, které náležely v obor práva formálního
48

, 

mezi:  

a) soudními (příslušnost říšského soudu se nevztahovala na soudy konsulátní) a 

správními úřady o otázce, zda měla být záležitost rozhodnuta právní nebo správní 

cestou, v případech stanovených zákonem; a to bez rozdílu, šlo-li o spory 

pozitivní nebo negativní nebo šlo-li o zeměpanské orgány nebo o orgány 

samosprávné; 

b) zemským zastupitelstvím a nejvyššími vládními úřady, jestliže každý z nich 

nárokoval dispoziční a rozhodovací právo v nějaké administrativní záležitosti; 

tedy pozitivní spory o příslušnost mezi orgány samosprávy místní a 

zeměpanskými úřady správními; 

c) mezi autonomními zemskými orgány různých zemí v záležitostech přidělených do 

jejich péče a správy, tedy pozitivní spory
49

 o příslušnost mezi samosprávnými orgány 

                                                           
48

 PRAŽÁK, Jiří. Spory o příslušnost mezi soudy a úřady správními. Díl 1. Praha: František Šimáček, 

1883, s. 39. 
49

 HOETZEL, Jiří. Kompetenční konflikty III. In HÁCHA, Emil, HOETZEL, Jiří, WEYR, František, 

LAŠTOVKA, Karel. Slovník veřejného práva československého. Sv. II, I až O. Brno: Polygrafia – 

Rudolf M. Rohrer, 1932, s. 256.-257. 
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zemskými různých zemí, což mělo stejně jako v předchozím případě původ ve 

státoprávním uspořádání Rakouska
50

; a 

d) soudem správním a řádnými soudy, tedy pozitivní nebo negativní kompetenční 

spor vzešlý mezi správním dvorem soudním a řádnými soudy
51

. 

Jak vyplývá ze zákona č. 44/1869 ř. z., návrh k říšskému soudu, aby rozhodl 

pozitivní kompetenční spor, tj. takový spor, při kterém si obě strany přisvojovaly 

kompetenci rozhodnout, mezi úřadem soudním a úřadem správním, mohl podat 

pouze úřad správní, kdežto v případě kompetenčního sporu negativního, tj. takového 

sporu, kdy obě strany kompetenci rozhodnout odmítaly, mohla pouze strana, které se 

spor týkal. Obdobný postup byl stanoven i v případě kompetenčního sporu mezi 

soudem správním a řádnými soudy, tj. v případě pozitivního kompetenčního sporu 

mohl návrh k říšskému soudu podat soud správní a v případě negativního 

kompetenčního sporu dotčená strana
52

. V případě pozitivního kompetenčního sporu 

mezi zemským zastupitelstvím a nejvyššími vládními úřady mohl návrh 

k říšskému soudu, aby rozhodl tento spor, podat každý z těchto úřadů. 

 

Příslušnost rozhodovat o veřejnoprávních nárocích na stát nebo jednotlivé 

země předlitavské 

Druhá oblast příslušnosti říšského soudu byla vymezena v  čl. 3 písm. a) 

základního zákona státního o zřízení říšského soudu, kdy říšskému soudu příslušelo 

konečné rozhodnutí o nárocích jednotlivých království a zemí zastoupených v říšské 

radě vůči všem královstvím a zemím a opačně, dále o nárocích jednoho z těchto 

království a zemí vůči jinému království nebo zemi, konečně o nárocích, které jsou 

obcemi, sdruženími nebo jednotlivými osobami vznášeny vůči jednomu z uvedených 

království nebo zemí nebo vůči všem královstvím a zemím, jestliže nešlo tyto nároky 

rozhodovat řádnou právní cestou. 

                                                           
50

 HOETZEL, Jiří. Kompetenční konflikty I. In HÁCHA, Emil, HOETZEL, Jiří, WEYR, František, 

LAŠTOVKA, Karel. Slovník veřejného práva československého. Sv. II, I až O. Brno: Polygrafia – 

Rudolf M. Rohrer, 1932, s. 252. 
51

 § 1 zákona ze dne 22. října 1875, č. 37/1875 ř. z., jímžto se ustanovuje, kdo má rozhodovati v 

příčině sporů, vzešlých o kompetenci mezi správním soudem a řádnými soudy a mezi správním 

soudem a soudem říšským, čímž se z části změňuje základní zákon státní, daný dne 21. prosince 1867 

(č. 143 zák. říšsk.). 
52

 § 3 zákona zákona ze dne 22. října 1875, č. 37/1875 ř. z., jímžto se ustanovuje, kdo má rozhodovati 

v příčině sporů, vzešlých o kompetenci mezi správním soudem a řádnými soudy a mezi správním 

soudem a soudem říšským, čímž se z části změňuje základní zákon státní, daný dne 21. prosince 1867 

(č. 143 zák. říšsk.). 
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Příslušnost říšského soudu nebyla závislá na osobě žalobce, kterým mohla být 

jak osoba fyzická i právnická, tak i korporace veřejná nebo soukromník. Žalovaným 

však musel být stát předlitavský nebo některá ze zemí předlitavských. Vyloučeny 

však byly nároky proti celkovému státu rakousko-uherskému, např. nároky 

důstojníků vojska společného na zaplacení služného, výslužného a jiných služebních 

požitků nebo nároky věřitelů státního dluhu, pokud bylo dlužníkem celé 

mocnářství
53

. Příslušnost říšského soudu byla pouze u nároků veřejnoprávních, tedy 

takových, o kterých nepříslušelo rozhodovat soudům řádným, a z povahy věci musel 

mít nárok pozitivní obsah. O tom však rozhodoval sám říšský soud, aniž by řádný 

soud v konkrétní věci vyslovil svou nepříslušnost. S ohledem na kompetenční moc 

říšského soudu byl jeho výrok závazný i pro řádné soudy. Příkladem takového 

nároku byly nároky státních zřízenců, jejich vdov a sirotků na vyplacení služného, 

výslužného a požitků zaopatřovacích. Dalším nárokem byly např. nároky na náhradu 

„léčebných a hnaneckých“
54

. 

 

Příslušnost rozhodovat o stížnostech na porušení politických práv  

Třetí oblast příslušnosti říšského soudu byla vymezena v čl. 3 písm. b) 

základního zákona státního o zřízení říšského soudu, kdy říšskému soudu příslušelo 

konečné rozhodnutí o stížnostech státních občanů ohledně porušení politických 

práv zaručených jim ústavou poté, co byla záležitost rozhodnuta zákonem 

předepsanou správní cestou. Stížnost k říšskému soudu byla považována za 

prostředek mimořádný. 

Říšskému soudu nepříslušelo rozhodovat pouze o porušeních základních 

zákonů státních, ale i o porušeních jiných ústavních zákonů říšských (např. 

volebního řádu do říšské rady, ústavy zemské nebo obecní). Obtížnější byl však 

výklad rozsahu pojmu „porušení politických práv“, kde podle Pražáka: „Zbývá 

pak toliko výklad třetí, prostřední, jenž pojímá říšský soud ve směru zde dotčeném 

za tribunál ústavní protivou ku správnímu dvoru soudnímu, stotožňuje tudíž práva 

politická vůbec s ústavními a přikazuje říšskému soudu stížnosti vedené do 

porušení zákonů ústavních kdežto proti porušení zákonů správních by slušelo 
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 PRAŽÁK, Jiří. Rakouské právo ústavní. Část třetí. Ústava říšská. Praha. Jednota právnická v Praze, 

1902, s. 326-327. 
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 PRAŽÁK, Jiří. Rakouské právo ústavní. Část třetí. Ústava říšská. Praha. Jednota právnická v Praze, 

1902, s. 330-334. 
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hledati pomoc u správního dvoru soudního.“
55

. Domnívám se proto, že pouze v 

případě rozhodování o stížnostech na porušení politických práv lze říšský soud 

považovat za soud ústavní
56

. 

Nepožadovalo se však porušení přímých subjektivních práv, ale 

postačovalo omezení dotčeného hmotného práva. Na druhou stranu se za porušení 

politických práv nepovažovaly pouhé nedostatky řízení
57

. 

Podmínkou dovolání se k říšskému soudu byla skutečnost, že k porušení 

politických práv došlo úkonem správních úřadů, a nikoliv např. výrokem trestních 

soudů nebo sborů zákonodárných. Další podmínkou byla skutečnost, že k 

porušení politických práv došlo správní cestou zákonem předepsanou, tedy po 

projití řízení ve všech instancích, a dovolávat se k říšskému soudu šlo pouze do 

výroku poslední instance, pokud bylo rozhodováno o věci samé. Stěžovatel se 

porušení politických práv musel domáhat již při řízení před správním úřadem
58

.  

 

Kompetenční spor mezi soudem říšským a správním soudem 

Jak již bylo uvedeno výše, říšskému soudu nepříslušelo rozhodovat o 

kompetenčním sporu mezi ním a správním soudem. To podle § 2 zákona č. 37/1875 

ř. z. příslušelo pouze smíšenému senátu, složenému ze čtyř členů z každého z těchto 

soudů, které k jednání vysílala předsednictva těchto soudů. Zvláštnímu senátu 

předsedal prezident nejvyššího soudu, ke kterému se i podával návrh, aby takový 

spor byl rozhodnut, nebo jeho náměstek. Řízení před smíšeným senátem bylo veřejné 

a ústní. V případě rovnosti hlasů rozhodoval hlas prezidenta nejvyššího soudu. 

 

II.1.4. Řízení před říšským soudem 

Řízení před říšským soudem bylo upraveno zákonem č. 44/1869 ř. z.  Říšský 

soud rozhodoval pouze na návrh stran s výjimkou pozitivního kompetenčního sporu, 

kdy návrh říšskému soudu předkládal správní úřad, který si přisvojoval kompetenci 

rozhodnout. K dovolání se k říšskému soudu stanovil zákon č. 44/1869 ř. z. lhůty, a 
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to 60 dnů u pozitivního kompetenčního sporu a 14 dnů u porušení politických práv, a 

obsah dotčených podání. Řízení před soudem říšským bylo podobné jako před 

správním dvorem soudním, avšak spočívalo spíše na zásadě inkviziční, „že není 

obligatorně předepsáno, aby na druhé straně byl vyžádán protispis.“
59

. V § 28 

zákona č. 44/1869 ř. z. byla výslovně stanovena zásada volného hodnocení důkazů. 

Zákon č. 44/1869 ř. z. dále upravoval obsah nálezu říšského soudu, podmínky 

jeho vyhlašování a vydávání a také znění výroku říšského soudu, a to v  závislosti 

na tom, jestli se jednalo o kompetenční spor, nebo o rozhodnutí o veřejnoprávním 

nároku na stát nebo jednotlivé země předlitavské, anebo o rozhodnutí o stížnosti na 

porušení politických práv. Obnovené řízení se připouštělo pouze v případě, že 

novými skutečnostmi byl změněn věcný nebo zákonný stav
60

. 

 

II.1.5. Vykonávání nálezů říšského soudu 

V případě pozitivního kompetenčního sporu úřad, který byl říšským 

soudem prohlášen za příslušný, bere svoji věcnou kompetenci v  potaz a pokračuje 

v řízení, a v případě negativního kompetenčního sporu úřad, který byl říšským 

soudem prohlášen za příslušný, již nesměl odpírat rozhodnout pro svoji domnělou 

nepříslušnost. Pražák k tomu dodává, že „Zákon arciť o tom se nezmiňuje, že 

pozbývá nálezem říšského soudu platnosti dřívější nález soudu o kompetenci 

vynesený a nálezu říšského soudu odporující;“
61

. V případě rozhodnutí o 

veřejnoprávním nároku na stát nebo jednotlivé země předlitavské se ze strany 

říšského soudu jednalo o rozhodnutí ve věci, a dotčený subjekt se svým nárokem 

obrátil na úřad správní. A nakonec v případě rozhodnutí o stížnosti na porušení 

politických práv náležela vládě povinnost své dřívější rozhodnutí změnit ve smyslu 

nálezu říšského soudu vyhlášeného, „neb každý předpis sluší vykládati dle možnosti 

tak, by nepostrádal účinku praktického.“
62

. 
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II.2. Správní dvůr soudní 

 

II.2.1. Vznik správního soudu a jeho charakteristika 

Správní soud (v dobové literatuře označován jako správní dvůr soudní
63

) 

vznikl na základě zákona
64

 č. 36/1876 ř. z., o zřízení správního soudu, který byl 

novelizován zákonem ze dne 19. března, č. 53/1894 ř. z., a zákonem ze dne 21. září, 

č. 149/1905 ř. z., (dále jen „zákon o zřízení správního soudu“). Zpracovatelem 

osnovy tohoto zákona byl Karel Lemayer, který byl později i II. Prezidentem tohoto 

správního soudu
65

. Ačkoliv byl zákon o zřízení správního soudu poměrně stručný, 

byl považován „za příklad brilantní legislativní techniky“
66

. K období vzniku tohoto 

soudu Hácha uvedl, že: „Instituce vznikla v oné době politického přerodu, kdy ve 

střední Evropě vítězství myšlenky ústavního státu nad absolutní monarchií se 

dovršovalo, a kdy ve stopách tohoto vítezství vytvářela se jako reakce proti t. zv. 

Státu policejnímu představa státu právního.“
67

. 

Vzniku správního soudu předcházelo vydání základního zákona státního ze 

dne 21. prosince 1867, č. 144/1867 ř. z., o moci soudcovské (dále jen „základní 

zákon státní o moci soudcovské“), jenž v čl. 15 odst. 2, který měl zaručit všeobecnou 

právní kontrolu v oboru správy
68

, stanovil, že: „Měl-li by se mimo to někde 

rozhodnutím nebo nějakým nařízením úřadu správního ve svých právích za zkrácena, 

má toho vůli, domáhati se práva svého před soudem správním ve veřejném a ústním 

řízení proti zástupci úřadu správního.“. Zmíněný čl. 15 dále uváděl, že zvláštní 

zákon upraví, v jakých případech bude správní soud rozhodovat, jaké bude mít 

složení a jak bude probíhat řízení před ním. Tím zvláštním zákonem je právě výše 

uvedený zákon o zřízení správního soudu
69

. 
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Správní soud byl zřízen pro království a země radou říšskou zastoupené, a 

protože byl správním soudem jediným, měl povahu výlučného orgánu, který však 

nebyl vrcholem v hierarchii řádných správních soudů, nýbrž mimořádnou institucí 

revizní
70

. S tím souhlasí i Macur a dále dodává, že: „Pro organizaci rakouského 

správního soudnictví bylo charakteristické vytvoření jediné soudní instance 

představované jediným státním orgánem, totiž Nejvyšším správním soudem.“
71

.  

Od účinnosti zákona o zřízení správního soudu
72

 bylo zavedeno správní 

soudnictví a od této chvíle „se stala veřejná správa na místě dosavadní jednostranné 

vlády nalézáním práva v dvojstranném poměru mezi občanem a zájmy veřejnými. 

Objevila se tu poprvé v plné ostrosti konstrukce veřejných subjektivních práv, 

podobných soukromým subjektivním právům, vyzbrojeným staletým civilním 

procesem.“
73

. Správní soud tak poskytoval rámcovou záruku odstraňování přehmatů 

správních orgánů, i když se k němu většina těchto přehmatů či nezákonností vůbec 

nedostala. Jeho rozhodnutí však patřila mezi projevy liberálních tendencí 

v rakouském právním životě
74

. 

Je také zapotřebí zmínit, že nálezy správního soudu vycházely za redakce 

Budwiňského v Sammlung der Entscheidungen des k. k. Verwaltungsgerichtshofes. 

V literatuře byly tyto nálezy citovány „Budw.“. Od roku 1901 vycházela sbírka 

administrativních nálezů (A) za redakce Altera a později Popelky a nálezů finančních 

(F) za redakce Reissiga
75

. 

 

II.2.2. Sídlo, složení a organizace správního soudu 

Správní soud měl sídlo ve Vídni. Podle § 10 zákona o zřízení správního 

soudu se správní soud skládal z prezidenta, senátních prezidentů a radních a jejich 

postavení co do hodnosti třídy a příjmů bylo rovnocenné prezidentovi, senátním 

prezidentům a radním nejvyššího soudu. Dr. Hoetzel k tomu uvádí, že: „Rakouský 

                                                           
70

 KLAPKA, Otakar. Samospráva a zřízení župní. Praha: Parlament, 1923, s. 95. 
71

 MACUR, Josef. Správní soudnictví a jeho uplatnění v současné době. Brno: Masarykova univerzita 

v Brně, 1992, s. 113. 
72

 Podle § 47 zákona ze dne 22. října 1875, č. 36/1876 ř. z., o zřízení správního soudu, správní soud 

počne úřadovati tři měsíce od toho dne, kterého bude tento zákon zákoníkem říšským vyhlášen. 
73

 KLIMENT, Josef, ZEIS, Egon. Československé správní řízení: Praha: Linhart, 1937, s. 18. 
74

 MALÝ, Karel a kol. Dějiny českého a československého práva do r. 1945. 4. vydání. Praha: Leges, 

2010, s. s. 260. 
75

 HOETZEL, Jiří. Československé správní právo: část všeobecná. 2. přeprac. vyd. Praha: Melantrich, 

1937, s. 426. 



22 
 

správní soud byl organizován jako soud složený ze soudců z povolání ...“
76

. Služba u 

správního soudu byla placeným státním úřadem a nemohla být spojena s jiným 

veřejným úřadem. Soudce správního soudu jmenoval na návrh ministerské rady 

císař. Soudci byli jmenováni „definitivně a na čas života“
77

. Nejméně polovina 

soudců správního soudu musela mít kvalifikaci k soudcovskému úřadu, tedy 

k výkonu funkce soudce řádného soudu. Tato povinnost nebyla ve vládním návrhu 

zákona o zřízení správního soudu uvedena a do zákona se dostala až na nátlak 

několika členů panské sněmovny
78

. Na soudce správního soudu se vztahovaly 

předpisy vztahující se na soudní úředníky
79

 a zejména čl. 6 základního zákona 

státního o moci soudcovské
80

 a zákon ze dne 21. května 1868, č. 46/1868 ř. z., ježto 

se týče disciplinárního vyšetřování a trestání úředníků soudcovských a mimovolného 

jich překládání na jiné místo nebo dávání na odpočinutí.  

Podle § 13 zákona o zřízení správního soudu správní soud jednal a 

rozhodoval v senátech složených ze čtyř radních a senátního prezidenta. O platnosti 

nařízení mohl rozhodovat pouze v senátech složených ze šesti radních a senátního 

prezidenta. K vyřizování věcí týkajících se daní a poplatků byly zřízeny stálé senáty 

správního soudu. Přípravná opatření a rozhodnutí incidenční se mohla vykonávat 

také v senátech složených ze dvou radních a senátního prezidenta. Je proto zapotřebí 

dodat, že správní soud byl orgánem kolegiálním
81

. Nejméně polovina radních 

přidělených ke každému senátu musela mít kvalifikaci k soudcovskému úřadu, tedy 

k výkonu funkce soudce řádného soudu. Podle § 46 zákona o zřízení správního 

soudu si správní soud měl sám zpracovat jednací řád a předložit jej prostřednictvím 

ministerské rady císaři ke schválení. Jednalo se o nařízení ze dne 5. srpna 1876, č. 

94/1876 ř. z., jímžto se vyhlašuje jednací řád c. k. správního soudu, které bylo 
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později nahrazeno nařízením veškerého ministerstva ze dne 22. srpna 1907, č. 

209/1907 ř. z., jímž se vyhlašuje jednací řád pro c. k. správní soud. Zmíněné 

ustanovení dále stanovilo, že nařízením se měla stanovit vnitřní organizace správního 

soudu a „které úřednictvo bude při něm ustaveno“. Jednalo se o nařízení ze dne 5. 

srpna 1876, č. 95/1876 ř. z., o vnitřním zařízení správního soudu a o osobách při něm 

zřízených. Nelze také opominout zmínit, že na soudce správního soudu se vztahovalo 

nařízení ministra práv ze dne 9. srpna 1887, č. 187/1897 ř. z., kterým se zavádí pro 

soudcovské úředníky a pro úředníky státních zastupitelstev, jakož i pro odborné 

soudce laiky úřední roucho, vztažmo upravuje se pro soudní úředníky nošení 

stejnokroje, které bylo nahrazeno nařízením veškerého ministerstva ze dne 13. 

prosince 1909, č. 202/1909 ř. z., jímž se zavádí úřední roucho pro soudcovské 

úředníky správního dvoru soudního. 

 

II.2.3. Příslušnost správního soudu 

Věcná příslušnost správního soudu byla stanovena v § 2 zákona o zřízení 

správního soudu v případech, kdy někdo tvrdil, že mu bylo v jeho právech ublíženo 

nezákonným rozhodnutím nebo opatřením některého správního úřadu
82

, a jak k tomu 

dodává Pražák, věcná příslušnost správního soudu se vztahovala na všechny obory 

správy
83

. K vymezení příslušnosti správního soudu Klapka uvádí, že: „Jeho úloha 

spočívá v kontrole administrativních rozhodnutí měřítkem zákonnosti (revisio in 

iure). Což znamená: správní soud rozhoduje toliko, odpovídá-li správní opatření 

zákonu, nerozhoduje však ve věci samé.“
84

. K této pravomoci správního soudu 

Hoetzel dodává, že: „Správní soud rakouský byl omezen na pravomoc zrušovací 

(kasační): měl-li stížnost za odůvodněnou, nemohl napadené rozhodnutí nebo 

opatření měniti, nýbrž jen zrušiti.“
85

.  

Věcná příslušnost byla určena generální klauzulí
86

 a z této příslušnosti 

stanovilo ustanovení § 3 zákona o zřízení správního soudu rozsáhlé výluky. 

Správnímu soudu tak nepříslušela pravomoc: v záležitostech o kterých náleželo 

                                                           
82

 Úřadové správní, na jichž rozhodnutí neb opatření se může u správního soudu vésti, jsou jak 

orgánové správy státní, tak i orgánové správy zemské, okresní a obecní. 
83

 PRAŽÁK, Jiří. Rakouské právo ústavní. Část třetí. Ústava říšská. Praha. Jednota právnická v Praze, 

1902, s. 359. 
84

 KLAPKA, Otakar. Samospráva a zřízení župní. Praha: Parlament, 1923, s. 95-96. 
85

 HOETZEL, Jiří. Soudní kontroly veřejné správy: (se zákony o nejvyšším soudu správním, jeho 

jednacím řádu, soudu volebním a patentním.). Praha: Všehrd, 1924, s. 8. 
86

 HOETZEL, Jiří. Československé správní právo: část všeobecná. 2. přeprac. vyd. Praha: Melantrich, 

1937, s. 422. 



24 
 

rozhodovat soudům řádným; v záležitostech, které podle základního zákona státního 

o zřízení říšského soudu
87

, příslušely ke kompetenci soudu říšského; v záležitostech, 

které podle zákona ze dne 21. prosince 1867, č. 146/1867 ř. z., ježto se týče 

záležitostí, všem zemím mocnářství Rakouského společných a toho, jak se mají 

vyřizovati, se v obou polovinách říše společně spravovaly podle stejných pravidel, 

pokud rozhodnutí nebo opatření, vůči kterému byla podána stížnost, spočívalo na 

volném uvážení správního úřadu; v záležitostech disciplinárních; v záležitostech 

stížností na rozhodnutí administrativní, která učinil v poslední instanci nejvyšší soud, 

a také na rozhodnutí, která učinila některá instance složená z úředníků správních a ze 

soudců; a v záležitostech stížností na rozhodnutí a opatření komisí ke vkládání 

pozemků do výměr tarifových. Výluka z příslušnosti správního soudu byla dále 

vymezena v § 48 zákona o zřízení správního soudu, kdy příslušnost správního soudu 

v trestních věcech policejních byla upravena zároveň s trestním zákonodárstvím 

policejním. K podrobnostem vymezení jednotlivých výluk z příslušnosti správního 

soudu lze odkázat na odborné pojednání od Pražáka
88

.   

K této příslušnosti měl správní soud povinnost přihlížet z úřední povinnosti
89

. 

Zákon o zřízení správního soudu v § 4 odst. 2 a § 9 obsahoval i postup, pokud byla 

učiněna námitka nepříslušnosti. K rozhodování rozepří o kompetenci, které vzešly 

mezi správním soudem a řádnými soudy a také mezi správním soudem a soudem 

říšským, byl vydán zákon č. 37/1875 ř. z. Spory o kompetenci mezi správním 

soudem a řádnými soudy rozhodoval soud říšský a spory o kompetenci mezi 

správním soudem a soudem říšským rozhodoval senát složený ze čtyř soudců 

z každého soudu, kterému předsedal prezident správního soudu nebo jeho náměstek. 

 

II.2.4. Řízení před správním soudem 

Zákon o zřízení správního soudu dále v §§ 5 až 8 obsahoval obecná pravidla 

soudní moci. Správní soud jednal, pouze když některá ze stran o to požádala, a tedy 

nikoliv ex offo
90

, a stížnost ke správnímu soudu mohla být podána, pouze pokud byla 

administrativním způsobem vyřízena, tedy bylo u posuzované věci dovoláno se 

„všech instancí správních, k nimž ve věci, o níž jde, vůbec lze sobě stěžovati cestou 
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řádnou“
91

, tedy po využití stanovených opravných prostředků
92

. Správní soud 

rozhodoval podle skutkového stavu, který byl posuzován poslední instancí 

administrativní (odvolacím správním úřadem). Pokud však správní soud zjistil 

nesrovnalosti mezi skutkovým stavem a správním spisem, nebo bylo-li zapotřebí 

doplnění, anebo nebyly dodrženy podstatné formy řízení administrativního (procesní 

postup), správní soud rozhodnutí nebo opatření správního úřadu zrušil a vrátil je 

tomuto úřadu k vydání nového rozhodnutí nebo opatření. Jestliže správní soud 

shledal, že stížnost proti rozhodnutí nebo opatření je důvodná, pak takové rozhodnutí 

nebo opatření jako nezákonné zrušil a svoje rozhodnutí odůvodnil
93

. Při zkoumání 

platnosti zákonů a nařízení měl správní soud stejné postavení jako soud řádný
94

.  

Zákon o zřízení správního soudu dále v §§ 14 až 44 obsahoval ustanovení 

týkající se řízení před správním soudem. Podle § 14 zákona o zřízení správního 

soudu mohla být stížnost proti rozhodnutí nebo opatření správního úřadu vydanému 

v poslední instanci podána ke správnímu soudu pouze do 60 dnů od doručení 

takového rozhodnutí nebo opatření. Den tohoto doručení musel být ve stížnosti 

uveden. K této lhůtě Pražák uvedl, že: „Dotčená lhůta 60 denní jest určena k podání 

samé stížnosti: praxe správního dvoru soudního pokládá však i vznesení jednotlivých 

důvodů stížnosti touto lhůtou vázané, tak že nelze při ústním líčení nové důvody 

odporu k platnosti přiváděti, když té doby lhůta 60 dní, již byla uplynula.“
95

. Do 60 

denní lhůty se nezapočítávala doba poštovní přepravy, a pokud na poslední den lhůty 

připadla neděle nebo svátek, končila tato lhůta až následující pracovní den. Až na 

stanovené výjimky
96

 se tato lhůta neprodlužovala. Navrácení 60denní lhůty 

v předešlý čas nebylo možné a takové žádosti byly ze strany správního soudu 

odmítány
97

. Podle § 17 zákona o zřízení správního soudu neměla stížnost podávaná 

ke správnímu soudu odkladný účinek, ale stěžovatel měl možnost obrátit se s žádostí 

o odkladný účinek na správní úřad. Zákon o správním soudu v ustanovení § 18 

uváděl, že: „Ve stížnosti, která se podá správnímu soudu, má býti zevrubně vytknuto 
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rozhodnutí nebo opatření, proti němuž stížnost směřuje, též mají v ní býti vyznačeny 

veškeré články stížnosti.“, a ke stížnosti, která musela být podepsána advokátem, 

musely být přiloženy všechny důkazy, na které se odkazovalo. Stížnost se podávala 

ve dvojím vyhotovení, včetně příloh, a pokud byly ve stížnosti uvedeny i další osoby, 

kterých by se případné zrušení napadeného rozhodnutí nebo opatření správního 

úřadu dotýkalo, tak i dostatečný počet stejnopisů
98

. Stěžovatel však neměl povinnost 

podat stížnost i proti těmto dotčeným osobám, protože tuto povinnost měl samotný 

správní soud
99

.  

Pokud vyřízení stížnosti nepříslušelo správnímu soudu, nebo nebyla dodržena 

60denní lhůta k jejímu podání ke správnímu soudu, anebo měla formální nedostatky 

(§§ 14, 18, 20 zákona o zřízení správního soudu), byla ze strany správního soudu 

podle § 21 zákona o zřízení správního soudu bez dalšího řízení odmítnuta. Pouze u 

formálních nedostatků podle § 18 a § 20 zákona o zřízení správního soudu mohl 

správní soud podle § 21 zákona o zřízení správního soudu vrátit stížnost stěžovateli a 

stanovit mu krátkou a neprodlužitelnou lhůtu k odstranění vad
100

. Pokud nebyla 

stížnost odmítnuta, byla předána správnímu úřadu a dalším dotčeným osobám 

k vyjádření
101

. V ustanoveních §§ 23 až 27 zákona o zřízení správního soudu byl dále 

stanoven postup přípravy správního soudu k samotnému jednání soudu. Jednalo se o 

tzv. předběžné řízení
102

. V ustanoveních §§ 28 až 36 zákona o zřízení správního 

soudu byl dále stanoven postup při ústním přelíčení a vydávání nálezů. Podle § 28 

zákona o zřízení správního soudu prezident správního soudu po písemném 

přípravném řízení stanovil termín veřejného a ústního přelíčení, na který obeslal 

účastníky řízení. Výjimku z veřejného přelíčení mohl soud povolit pouze z důvodu 

mravopočestnosti a veřejného pořádku
103

, avšak účastníci řízení měli právo soud 

požádat, aby se přelíčení zúčastnili jejich „důvěrníci“.  

Ustanovení § 30 a § 31 zákona o zřízení správního soudu stanovovala, kdo se 

za správní úřad nebo stěžovatele může zúčastnit přelíčení. Ustanovení §§ 32 až 36 
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zákona o zřízení správního soudu upravovala průběh samotného ústního přelíčení 

včetně jeho případného přeložení, jeho uzavření a vynesení nálezu. Ustanovení §§ 37 

až 39 zákona o zřízení správního soudu upravovala podmínky vydání nálezu včetně 

jeho vyhlášení. Zákon o zřízení správního soudu dále upravoval podmínky hrazení 

nákladů soudního řízení a ukládání pokut za svévolné podání stížnosti nebo za 

podání stížnosti proti jasnému znění zákona
104

. K tomu Pražák uvádí, že: „Náhrada 

dobývá se exekucí politickou (§ 40); tím však není vyloučeno dobývání cestou soudní, 

byla-li přiřknuta eráru, a nikoli straně jiné.“
105

. V ustanovení § 42 zákona o zřízení 

správního soudu byly upraveny náležitosti protokolu a v § 44 situace, kdy v průběhu 

soudního řízení odpadl důvod vedení tohoto řízení. V §§ 45 až 50 zákona o zřízení 

správního soudu byla dále upravena ustanovení obecná, přechodná a vykonávací. 

 

II.2.5. Vykonávání nálezů správního soudu 

K výkonu nálezů správního soudu Pražák uvedl, že: „záleží v tom, že se 

záležitost vrátí úřadu správnímu, jenž posléze o ní byl rozhodl. Byla-li stížnost 

zamítnuta, netřeba u věci ničehož opatřiti: bylo-li však naříkané rozhodnutí správním 

soudem zrušeno, náleží úřadu správnímu, by učinil, čeho třeba a to dle toho, byly-li 

příčinou rozhodnutí vady formálné neb materiální nezákonnost, odstraněním 

vytknutých vad neb vynesením nálezu nového, se zákonem se srovnávajícího.“
106

.  

 

II.3. Uherský správní soud 

Správní soud, který byl zřízen v uherské části rakousko-uherské monarchie, 

byl zaveden s účinností od 1. ledna 1884 zákonným článkem XLIII/1883, a to pouze 

pro věci finanční. Soudci uherského správního soudu byli jmenováni na návrh 

ministerských radů králem a uherský správní soud se skládal z prezidenta, druhého 

prezidenta, třech senátních prezidentů a ze 34 soudců
107

. Tomuto soudu příslušelo 

rozhodovat pouze o některých zákonem taxativně stanovených odvoláních proti 

rozhodnutím nižších finančních úřadů. Tento soud s účinností od 1. května 1897 
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splynul se všeobecným správním soudem
108

 zřízeným na základě zákonného článku 

XXVI/1896. I tento správní soud byl soudem v technickém smyslu. Uherský správní 

soud se skládal ze dvou oddělení, a to oddělení správního a finančního
109

.  

Uherský soud rozhodoval s konečnou platností ve správních sporech zákonem 

mu přikázaných, podala-li strana do 15 dnů od doručení rozhodnutí prostřednictvím 

dotčeného úřadu stížnost na tento soud
110

.  

Uherský správní soud se však od rakouského správního soudu lišil, a to ve 

třech oblastech. Stížnost byla ke správnímu soudu připuštěna pouze proti 

rozhodnutím (usnesením, opatřením) některých úřadů a pouze u některých zákonem 

taxativně určených věcí. Uherský správní soud tak měl působnost ve věcech 

daňových a poplatkových, ve věcech železniční dopravy, státních úředníků a 

v otázkách podpory průmyslu a státních dotací či subvencí
111

. Ke změně došlo až 

zákonným článkem LX/1907, ale pouze v případě ochrany municipia před zásahy 

ministerstva (vlády). Municipia, jakožto správní okrsky, byly korporativní územní 

svazy a členily se na dva druhy municipií. Prvním byly komitáty (stolice, župy), 

které se skládaly (územně) ze všech obcí v území komitátním ležících kromě obcí 

z komitátu vyloučených a tvořících pro sebe zvláštní municipium. Druhým byly 

obce, respektive tzv. města s právem municipálním (Bratislava, Košice, Komárno a 

Šťávnice)
112

. 

Došlo tak k opuštění zásady taxativního výčtu připuštěných věcí a bylo 

obecně stanoveno, že municipia se u správního soudu mohla domáhat ochrany proti 

všem rozhodnutím (usnesením, opatřením) ministerstva (vlády) a jejich orgánů, která 

porušovaly zákonnou působnost obcí, jejich orgánů a funkcionářů a které vůči obcím 

vykonávaly vrchnostenskou moc protiprávně a v rozporu s právními předpisy
113

.  

Právo stěžovat si nepříslušelo pouze dotčeným stranám, ale i některým úřadům 

(funkcionářům), a to na ochranu příslušnosti těchto úřadů a veřejného zájmu. Tyto 
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úřady měly právo podat stížnost pouze proti rozhodnutím (usnesením, opatřením) 

některých úřadů
114

. 

Uherský správní soud byl součástí pravidelného instančního postupu, s čímž 

souvisela i pravomoc apelační. Pouze v případech upravených zákonným článkem 

LX/1907 byl až na některé výjimky správní soud omezen principem kasačním, což 

k ochraně municipia postačovalo
115

. 

Hácha k tomu uvedl, že jurisdikce uherského správního soudu nebyla 

založena na myšlence ochrany subjektivních veřejných práv, a nebyla proto jen 

zrušovací, ale i reformační. Nebyla tedy omezena pouze na právní otázky, ale mohla 

i doplňovat skutková zjištění. V případě uherského správního soudu tak nebylo 

přísně odděleno správní soudnictví od aktivní správy a jeho postavení se tak blížilo 

pruskému typu správního soudnictví
116

. Jak uvádí Kopecký, duchovním otcem 

modelu pruského správního soudnictví byl Rudolf von Gneist: „V jeho chápání 

nemělo být správní soudnictví omezeno jen na ochranu subjektivních veřejných práv 

a určeno ke kontrole, zda správa je vykonávána v mezích zákonů, ale orgány 

správního soudnictví, v nižších stupních zařazené v samosprávných celcích, mohly 

nestranně rozhodovat i ve věcech volného uvážení. Gneistova koncepce se 

neomezovala na ochranu subjektivních veřejných práv před zásahy správy, ale na 

udržování objektivního právního řádu, ze správního soudnictví nebyly vyloučeny věci 

volného uvážení (dnešní výraz „správní uvážení“ nebyl v té době užíván), které 

správní soudnictví mělo ovlivňovat, kdy i rozhodování věcí volné úvahy mělo být 

svěřeno nestrannému rozhodování ve správním soudnictví.“
117

. 

Zákonným článkem LXI/1907 byla upravena příslušnost pro řešení 

kompetenčních konfliktů. Kompetenční soud však nemusel označit, který úřad byl 

příslušný, ale omezoval se pouze na výrok, komu sporná věc patřila, tedy zda patřila 
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do příslušnosti řádných soudů, soudu správního, nebo správního úřadu
118

, což bylo 

považováno za největší vadu tohoto zákona
119

. 
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III. Správní soudnictví v Československé republice v letech 1918 – 1938 

Ústavní základy správního soudnictví v Československé republice byly 

vymezeny v § 88 odst. 1 Ústavní listiny z roku 1920
120

, kdy soudní ochranu proti 

správním úřadům měl poskytovat v nejvyšší stolici soud složený z nezávislých 

soudců a zřízený pro území celé republiky, kdy podrobnosti měl upravit zákon. 

Tímto soudem byl Nejvyšší správní soud a tímto zákonem byl č. 3/1918 Sb. z. a n., 

ze dne 2. listopadu 1918, o nejvyšším správním soudě a o řešení kompetenčních 

konfliktů. K zakotvení Nejvyššího správního soudu přímo v ústavě Hoetzel dodává, 

že tímto důvodem byla skutečnost, že Nejvyšší správní soud byl považován za jeden 

z pilířů právního státu
121

.  

Ustanovením § 88 odst. 1 Ústavní listiny z roku 1920 tak došlo k ústavnímu 

zakotvení Nejvyššího správního soudu. Ústavní listina z roku 1920 dále v ustanovení 

§ 86 předpokládala
122

, že správní soudnictví nebude vykonáváno pouze Nejvyšším 

správním soudem, jakožto soudem jediným, ale i nižší soudní instancí.  

Předpokládalo se tak vybudování správního soudnictví u správních úřadů s obecnou 

kompetencí
123

. Na ustanovení § 86 Ústavní listiny z roku 1920 tak navazoval zákon o 

správním soudnictví, který v ustanovení § 1 stanovil, že správní soudnictví mělo být 

vykonáváno u okresních úřadů okresními senáty a u župních úřadů župními senáty. 

Tyto nižší soudy neměly být soudy v technickém smyslu, a proto musel být Nejvyšší 

správní soud složen pouze z nezávislých soudců a současně ze soudců z povolání
124

. 

Nejvyšší správní soud byl tak soudem v technickém smyslu
125

. Ke vzniku nižších 

soudů, jak bude v této disertační práci uvedeno dále, však bohužel nedošlo
126

. 

Nejvyšší správní soud tak byl po dobu své existence obecným správním soudem 

jediným. 
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To však neznamená, že by v Československé republice bylo vykonáváno 

správní soudnictví pouze Nejvyšším správním soudem. Správní soudnictví, jak bude 

uvedeno dále, bylo vykonáváno i soudem volebním, patentovým, kartelovým, a také 

některými rozhodčími a pojišťovacími soudy. Za výkon správního soudnictví lze 

v omezené míře považovat i přezkoumávání správních aktů řádnými soudy.  

 

III.1. Nejvyšší správní soud  

Přijetím zákona národního výboru československého č. 11/1918 Sb. z. a n., ze 

dne 28. října 1918, o zřízení samostatného státu československého (zákon je 

označován jak „recepční zákon“)
127

, kterým byl předurčen charakter 

československého práva, se sice úspěšně předešlo vzniku právního vakua, ale na 

druhou stranu se do budoucna navodil stav právního dualismu
128

. Jak k tomu dodává 

Schelle: „Nově vzniklý československý stát hned v první den svého vzniku 28. října 

1918 svou recepční normou převzal celý rakouský a uherský systém veřejné správy a 

právní řád. Správního soudnictví se však netýkal.“
129

. K prvním krokům po vzniku 

samostatného československého státu bylo na úseku veřejné správy vytvoření 

ústředních správních úřadů, aby tak byla završena recipovaná správní soustava 

nejvyšším články. Tohoto kroku bylo dosaženo zákonem národního výboru č. 2/1918 

Sb. z. a n., ze dne 2. listopadu 1918, jímž se zřizují nejvyšší Správní úřady ve státě 

československém. V tento den došlo také současně k uzákonění Nejvyššího 

správního soudu
130

, kterým jak bude uvedeno dále, taktéž došlo k recepci rakouské 

právní úpravy, a to rakouské právní úpravy správního soudnictví. 

 

III.1.1. Vznik Nejvyššího správního soudu a jeho charakteristika 

Nejvyšší správní soud vznikl zákonem o nejvyšším správním soudě, kdy 

podle § 1 tohoto zákona se pro veškerou oblast státu československého zřídil 

Nejvyšší správní soud se sídlem v Praze. Tímto zákonem došlo k recepci rakouské 
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právní úpravy správního soudnictví
131

, když pro příslušnost a složení Nejvyššího 

správního soudu i pro řízení před ním platily předpisy §§ 2 a násl. zákona ze dne 22. 

října 1875, č. 36 ř. z. z r. 1876, jeho novely ze dne 21. září 1905, č. 149 ř. z. (zákon o 

zřízení správního soudu), i jeho jednací řád (nařízení veškerého ministerstva ze dne 

22. srpna 1907, č. 209/1907 ř. z., jímž se vyhlašuje jednací řád pro c. k. správní 

soud), avšak s některými doplňky a odchylkami. Vzorem byl právě říšský zákon o 

zřízení správního soudu, což bylo především z důvodu vynikající úrovně tohoto 

zákona
132

. Historie správního dvoru soudního je tak i historií Nejvyššího správního 

soudu
133

. Jak ke zmíněné recepci rakouské úpravy správního soudnictví Macur 

uvedl: „… znamenala pro české země do značné míry jen pokračování dřívějšího 

stavu, pak pro Slovensko znamenala podstatný zlom a v některých směrech snad i 

krok zpět v dosaženém vývoji.“
134

. Na území Slovenska a Podkarpatské Rusi do 

vzniku Nejvyššího správního soudu působil Uherský správní soud a recepce 

rakouské úpravy správního soudnictví byla na těchto územích alespoň zpočátku 

nelibě pociťovanou změnou
135

. S ohledem na odlišnost právních úprav do vzniku 

samostatného československého státu, se Nejvyšší správní soud při své činnosti 

musel vypořádat s řadou výkladových problémů (např. dopis Generálního finančního 

ředitelství pro Slovensko ze dne 23. září 1919 týkající se platnosti některých 

uherských zákonů)
136

. 

Mezi zmíněné doplňky a odchylky patřilo zejména rozšíření kompetence na 

některé věci, které patřily do působnosti říšského soudu a byly z politických důvodů 

odňaty správnímu dvoru soudnímu
137

. Hoetzel k tomu uvedl: „Úkol našeho 

zákonodárce se nemohl obmeziti na převzetí říjnového zákona s novelami. Nebyla 

totiž převzata instituce soudu říšského a bylo třeba rozděliti dědictví po něm. Lví 
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podíl na tomto přínosu dostal náš soud správní, jehož působnost přestala býti 

homogenní: ochrana subjektivních veřejných práv.“
138

. Ačkoliv se jednalo o závažné 

změny, nebyly natolik zásadní
139

. 

Protože nebyl recipován zákon č. 44/1869 ř. z., tak i pro věci převzaté od 

říšského soudu platily procesní předpisy zákona o zřízení správního soudu (tzv. 

říjnového zákona). 

Jak již bylo uvedeno, ústavní základy správního soudnictví v Československé 

republice byly vymezeny v § 88 odst. 1 Ústavní listiny z roku 1920, kdy soudní 

ochranu proti správním úřadům měl poskytovat v nejvyšší stolici soud složený 

z nezávislých soudců a zřízený pro území celé republiky, kdy podrobnosti měl 

upravit zákon. Tímto soudem byl právě Nejvyšší správní soud a tímto zákonem byl 

zákon o nejvyšším správním soudě. K obratu „nejvyšší“ je třeba dodat, že nebyl 

přiléhavý, protože Nejvyšší správní soud byl po dobu své existence soudem 

jediným
140

. K organizaci správního soudnictví Hoetzel uvedl: „U nás není 

hierarchického odstupňování správních soudů; máme jediný nejvyšší soud správní, 

pod nímž jsou jen úřady správní.“
141

.  Slova „Nejvyšší“ správní soud šla však 

vykládat v to smyslu, že: „… jeho výroky nejsou žádným orgánem přezkoumatelny a 

zrušitelny …. Šlo však spíše o náznak, že n. s. s. zaujímá v ústrojí státním obdobné 

místo jako nejvyšší soud.“
142

. 

K charakteristice Nejvyššího správního soudu Hoetzel uvedl: „Nejv. správní 

soud není součástí správního organismu, nýbrž stojí nad ním a mimo něj. Pouze 

v jednom směru dostává se správní soud do jedné řady se správními úřady a to 

potud, že stojí s nimi proti řádným soudům: je totiž možný kompetenční konflikt mezi 

správním soudem a soudy řádným zrovna tak, jako mezi těmito soudy a úřady 

správními.“
143

. 
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Zákon o nejvyšším správním soudě byl v posuzovaném období doplněn 

zákonem č. 103/1926 Sb. z. a n., ze dne 24. června 1926, o úpravě platových a 

některých služebních poměrů státních zaměstnanců. (Platový zákon), a novelizován 

zákonem č. 164/1937 Sb. z. a n., ze dne 16. června 1937, o nejvyšším správním 

soudě. 

Je také zapotřebí zmínit, že nálezy Nejvyššího správního soudu vycházely ve 

Sbírce nálezů nejvyššího správního soudu za redakce Bohuslavovy. Rozdělovaly se 

na sbírky nálezů administrativních (Boh. A.), které později uspořádával Janota a 

Dusil, a sbírky nálezů finančních (Boh. F.), které uspořádával Kovanda. V této sbírce 

se také otiskovaly plenární usnesení a nálezy zvláštního senátu
144

. 

Na základě uzavřené dohody o spisové rozluce ze dne 18. května 1920 mezi 

Rakouskou republikou a Československem, byly Nejvyššímu správnímu soudu 

vydány soudní spisy (23 950) bývalého správního dvora soudního z období let 1901 

až 1917
145

. Již na počátku své činnosti učinil Nejvyšší správní soud dne 9. prosince 

1918 usnesení, kterým se vymezil k rozhodovací praxi správního dvora soudního po 

28. říjnu 1918 ve vztahu ke stížnostem podaným ještě k správnímu dvoru soudnímu, 

když mimo jiné uvedl: „Nálezy a usnesení, jenž c. k. správní soud ve Vídni o 

stížnostech takových po 28. října 1918 byl vydal, nemají právního významu a správní 

úřady republiky československé nejsou povinny jich dbáti.“
146

. 

 

III.1.2. Sídlo, složení a organizace Nejvyššího správního soudu 

Jak vyplývá z § 1 zákona o nejvyšším správním soudě, měl Nejvyšší správní 

soud sídlo v Praze. Konkrétně sídlil v budově bývalé kadetní školy v Praze 

Hradčanech, neboť tento objekt byl na základě usnesení Národního výboru ze dne 

12. listopadu 1918 určen pro justiční účely včetně ubytování prvního prezidenta 

Nejvyššího správního soudu
147

. 

Organizace Nejvyššího správního soudu přiléhala k organizaci bývalých 

rakouských soudů, a to jak správního dvora soudního, tak říšského soudu
148

.  Ačkoliv 

nebyl § 88 Ústavní listiny z roku 1920 umístěn ve hlavě čtvrté „Moc soudcovská“, 
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nebyly pochybnosti o tom, že ustanovení této čtvrté hlavy týkající se soudců
149

 se 

vztahovala i na soudce Nejvyššího správního soudu.  

Mezi organizační předpisy patřil samotný zákon o nejvyšším správním soudě, 

který v § 1 stanovoval, že Nejvyšší správní soud se skládal se z prvního prezidenta 

(II. hodnostní třída), z druhého prezidenta (III. hodnostní třída), ze 4 senátních 

prezidentů (IV. hodnostní třída) a 20 radů Nejvyššího správního soudu, z nichž bylo 

7 ve IV. hodnostní třídě, ostatní v V. hodnostní třídě, a z potřebného počtu 

tajemníků, kancelářských, pomocných a „sluhovských“ pracovníků. Konkrétní 

zařazení jednotlivých soudců, kteří byli jmenování dekretem prezidenta ministerské 

rady v zastoupení prezidenta republiky československé ze dne 23. listopadu 1918 č.j. 

1440/18, bylo provedeno prvním prezidentem Nejvyššího správní soudu dne 12. 

prosince 1918
150

. 

Mezi organizační předpisy patřily i právní normy citované v § 1 zákona o 

nejvyšším správním soudě a také část druhá zákona č. 103/1926 Sb. z. a n., ze dne 

24. června 1926, o úpravě platových a některých služebních poměrů státních 

zaměstnanců. (Platový zákon). Podle § 36 odst. 5 platového zákona systemizace míst 

u Nejvyššího správního soudu vyžadovala schválení vládou. Taková systemizace 

byla provedena např. na schůzi vlády dne 21. října 1930 (viz. dopis předsednictva 

ministerské rady republiky Československé ze dne 27. října 1930 č.j. 

14.814/1930)
151

. 

Mezi organizační předpisy dále patřilo
152

 nařízení Národního výboru 

československého č. 7/1918 Sb. z. a n., o ustanovení a jmenování personálu pro 

nejvyšší správní soud v Praze, které k provedení zákona o nejvyšším správním soudě 

vedle soudcovského personálu zřízeného podle § 1 zákona o nejvyšším správním 

soudě stanovilo pro výkon správního soudnictví při Nejvyšším správním soudě další 

personál, a to k výkonu běžných prací konceptních k vedení zápisníku při přelíčeních 

a poradách, pro práce účetní a vedení hospodářského úřadu, pro práce kancelářské, k 

písařským pracím a personál sluhovský. Při obsazování míst radů Nejvyššího 

správního soudu platilo pravidlo, že s výjimkou případů vyžadujících zvláštního 

zřetele mohl být radou Nejvyššího správního soudu I. třídy (IV. hodnostní třída) 
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jmenován jen ten, kdo již alespoň 4 roky strávil jako státní úředník v V. hodnostní 

třídě. Nebyli-li takový uchazeči, mohli být na tato místa prozatím jmenováni radové 

Nejvyššího správního soudu v V. hodnostní třídě. Obsazování všech míst při 

Nejvyšším správním soudě se dělo postupně podle potřeby.  

V řadě případů to bylo i na žádost samotných uchazečů. V případě, že 

takovým uchazečem byl soudce řádného soudu, vyjadřoval se k tomuto záměru 

ministr spravedlnosti (např. v případě vrchního soudního rady u krajského soudu 

obchodního v Praze Dr. Ferdinanda Zajička – dopis ministra spravedlnosti ze dne 10. 

března 1930 č.j. 10299/30)
153

. Soudce Nejvyššího správního soudu jmenoval 

následně prezident republiky (např. prezident republiky rozhodnutím ze dne 31. 

března 1930 jmenoval Dr. Josefa Aubrechta radou Nejvyššího správního soudu ve 

III. stupnici funkčního služného)
154

. 

Služba u Nejvyššího správního soudu byla placeným státním úřadem a 

nemohla být spojena s jiným veřejným úřadem
155

. Existovaly však výjimky, mezi 

které patřila bezplatná vysokoškolská profesura
156

. Nejméně polovina soudců 

Nejvyššího správního soudu musela mít kvalifikaci k soudcovskému úřadu, tedy 

k výkonu funkce soudce řádného soudu, a to stejné platilo pro votanty senátů.  

Na soudce Nejvyššího správního soudu se vztahovalo i nařízení veškerého 

ministerstva ze dne 13. prosince 1909, č. 202/1909 ř. z., jímž se zavádí úřední roucho 

pro soudcovské úředníky správního dvoru soudního
157

, které bylo nahrazeno vládním 

nařízením č. 25/1927 Sb. z. a n., ze dne 12. března 1927, kterým se určuje, při 

kterých příležitostech jsou soudci povinni nositi úřední oděv a jímž se vydávají bližší 

předpisy o jeho úpravě. Na ostatní zaměstnance Nejvyššího správního soudu se 

vztahovalo n Nařízení vlády č. 133/1934 Sb. z. a n., ze dne 15. června 1934, o 

služebním oděvu civilních státních zaměstnanců (např. dveřník a řidič osobního 

automobilu u presidenta Nejvyššího správního soudu), kdy vyobrazení tohoto oděvu 

je uvedeno v příloze k dopisu ze dne 24. července 1936 č.j. 1077/36, který byl 

adresován Nejvyššímu správnímu soudu
158

.   
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Na soudce Nejvyššího správního soudu se vztahovaly předpisy vztahující se 

na soudní úředníky
159

 a zákon ze dne 21. května 1868, č. 46/1868 ř. z., ježto se týče 

disciplinárního vyšetřování a trestání úředníků soudcovských a mimovolného jich 

překládání na jiné místo nebo dávání na odpočinutí, který byl doplněn služební 

pragmatikou
160

. Disciplinární pravomoc vykonával sám Nejvyšší správní soud. 

Ačkoliv se zákon o nejvyšším správním soudě výslovně nedovolával nařízení 

veškerého ministerstva ze dne 28. října, č. 151/1882 ř.z., jímž uvádí se ve skutek § 11 

zákona ze dne 22. října 1876(Z. Ř. č. 36 z r. 1876) a vydávají se předpisy, že při 

činech správního dvoru soudního použiti lze zákona ze dne 21. května 1868 (Z. Ř. č. 

46) o disciplinárním řízení proti úředníkům soudním a o nuceném přesazení jich na 

místo jiné neb do výslužby, vztahovalo se toto nařízení i na soudce Nejvyšší 

správního soudu. Zmíněné nařízení nebylo ani dotčeno § 5 písm. g) a § 10 zákona č. 

216/1919 Sb. z. a n., ze dne 16. dubna 1919, o nejvyšším soudě, protože: „… 

ekviparace členů správního soudu s obdobnými „úředníky nejvyššího soudu“, 

stanovená v § 10 odst. 2 říjn. zák. vztahuje se výslovně jen na pořadí a služební 

požitky“
161

. Disciplinárním orgánem nad úředníky Nejvyššího správního soudu, kteří 

nebyli soudci, byly disciplinární komise a jejich senáty ve smyslu služební 

pragmatiky. 

Jak již bylo uvedeno, nebylo pochybností o tom, že se na soudce Nejvyšší 

správního soudu vztahovala ustanovení §§ 97, 98 a § 99 odst. 1 a 100 Ústavy z roku 

1920. Podle § 97 Ústavní listiny z roku 1920 měl zákon stanovit podmínky nutné k 

dosažení úřadu soudce z povolání. Soudcem z povolání se mohl stát československý 

státní občan, který dosáhl právnického vzdělání, vykonal justiční praxi a justiční 

zkoušky, a nakonec složil přísahu soudce
162

. Zvláštní zákon měl dále upravit služební 

poměry soudců. Tímto zákonem byl zákon ze dne 25. ledna 1914, č. 15/1914 ř. z., o 

služebním poměru státních úředníků a státních sluhů (služební pragmatika), a zákon 

č. 290/1924 Sb. z. n., ze dne 22. prosince 1924, kterým se upravují platové poměry 

soudců z povolání a jiných konceptních úředníků v oboru ministerstva spravedlnosti. 
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Ustanovení § 98 Ústavní listiny z roku 1920 dále stanovovalo, že všichni soudci 

vykonávali svoji funkci nezávisle a byli vázáni pouze zákonem
163

. Soudcovská 

nezávislost byla považována za specializovaný znak soudcovské nezávislosti, který 

naprosto chyběl orgánům výkonné moci správní
164

. Jak vyplývá z vládních 

vysvětlivek (tisk č. 2421) k předloze návrhu Ústavní listiny z roku 1920: „Úmyslně 

nečiní se tu zmínky, zda a pokud jsou soudcové vázáni též nařízeními, neboť tato 

mohou býti podle ústavy vydávána pouze na základě a v mezích zákonů, a soudcové 

mají právo přezkoumati jich platnost v pořadí stolic. Nelze tedy rozuměti § 98 tak, že 

by soudce nebyl vázán i jinými platnými normami(druhotnými), zejména vládními 

nařízeními. Srovná-li se s ustanovením § 102, vychází se, že soudce, používaje 

obecné normy na určité případy, nemusí a nemá použití obsahu vládního nařízení 

řádně vyhlášeného, shledá-li, že se příčí ustanovením některého zákonu řádně 

vyhlášeného. Kdežto se má za to, že ostatní státní úředníci vykonávajíce svůj úřad, 

tedy i činnost nalézací, jsou povinni dbáti rozkazů a pokynů svých nadřízených 

orgánů, jest soudce, právě pro svou neodvislost (samostatnost) nezávislý na takových 

pokynech.“
165

.  Z tohoto ustanovení dále vyplývá, že soudci měli služební přísahou 

slíbit, že budou dodržovat zákony. Text služební přísahy byl vymezen zákonem č. 

13/1920 Sb. z. n., ze dne 2. prosince 1919, kterým se mění ustanovení o služební 

přísaze právních praktikantův, auskultantů, soudních notářů, soudcův a advokátů, a 

proveden nařízením vlády republiky Československé č. 34/1920 Sb. z. n. ze dne 17. 

ledna 1920, jímž provádí se zákon ze dne 2. prosince 1919, č. 13 Sb. z. a n. z r. 1920, 

o služební přísaze právních praktikantů, auskultantů, soudních notářů, soudců a 

advokátů. 

Podle § 99 odst. 1 Ústavní listiny z roku 1920 byli soudci z povolání 

ustanovováni na svá místa vždy trvale. Proti své vůli mohli být přeloženi, sesazeni 

nebo dáni do výslužby jen v případech nové soudní organizace po dobu zákonem 

stanovenou nebo na základě pravomocného disciplinárního nálezu. Tímto zákonem 

byl zákon č. 295/1924 Sb. z. n., ze dne 19. prosince 1924, kterým se ustanovuje doba 

nové organisace řádných soudů a kterým se vláda zmocňuje, aby nařízením určila 

sídla i obvody soudů a státních zastupitelstev na Slovensku a Podkarpatské Rusi. Do 
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výslužby mohli být soudci dáni také na základě právoplatného nálezu, když dosáhli 

stáří stanoveného zákonem. Podrobnosti měl stanovit zvláštní zákon, který měl také 

stanovit, za jakých podmínek mohli být soudci suspendováni z úřadů
166

. Tímto 

zákonem byl zákon ze dne 21. května 1868, č. 46/1868 ř. z., ježto se týče 

disciplinárního vyšetřování a trestání úředníků soudcovských a mimovolného jich 

překládání na jiné místo nebo dávání na odpočinutí. Na Slovensko a Podkarpatskou 

Rus byla působnost tohoto zákona rozšířena zákonem č. 270/1920 Sb. z. a n., ze dne 

15. dubna 1920, kterým se upravují poměry v soudnictví na území bývalého státu 

uherského. Na výše uvedené vztahy se použilo i ustanovení § 209 zákona č. 

103/1926 Sb. z. a n., ze dne 24. června 1926, o úpravě platových a některých 

služebních poměrů státních zaměstnanců. (Platový zákon). Podle § 100 Ústavní 

listiny z roku 1920 nesměli soudci z povolání zastávat jiných stálých nebo dočasných 

placených funkcí, pokud zákon nestanovil výjimky. Tímto předpisem byl dvorský 

dekret ze dne 17. srpna 1835, č. 77 sb. zák. just. o přípustnosti vedlejšího zaměstnání 

soudců. K tomu je ještě zapotřebí dodat, že ustanovení o povinnostech soudců byla 

obsažena v ustanoveních §§ 45 až 51 soudní instrukce (patent z 3. května 1853, č. 81 

ř. z.), pokud zůstaly v platnosti podle § 19 zákona ze dne 27. listopadu 1896, č. 

217/1896 ř. z., jímž se vydávají předpisy o obsazování, vnitřním zařízení a jednacím 

řádě soudů (zákon o organisaci soudů). 

S ohledem na § 12 zákona o zřízení správního soudu se na Nejvyšší správní 

soud vztahovalo také nařízení, vydané od veškerého ministerstva, ze dne 5. srpna 

1876, č. 95/1876 ř. z., o vnitřním zařízení správního soudu a o osobách při něm 

zřízených (dále jen „nařízení o vnitřním zařízení správního soudu“). Zejména lze 

poukázat na bod 9 tohoto nařízení
167

. Stejně jako v předchozím případě, ačkoliv se 
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zákon o nejvyšším správním soudě tohoto nařízení výslovně nedovolával, vycházelo 

se z toho, že § 2 zákona o nejvyšším správním soudě toto nařízení recipoval. Podle 

názoru Háchy bylo zmíněné nařízení kryto již zákonem Národního výboru 

československého č. 11/1918 Sb. z. a n., ze dne 28. října 1918, o zřízení 

samostatného státu československého
168

.  

Sporná byla také otázka, zda se na soudce Nejvyššího správního vztahoval 

zákon ze dne 12. července 1872, č. 112/1872 ř. z., jímžto se pro vykonání článku 9. 

základního zákona státního, daného dne 21. prosince 1867, (č. 144 zák. říšsk.), o 

moci soudcovské, pořádá právo stran, žalovati pro porušení práva od soudcovských 

úředlníků u vykonávání úřadu spůsobené. Protože se zákon o zřízení správního 

soudu o tomto zákoně nezmiňoval, bylo by k tomu podle Háchy zapotřebí zvláštního 

zákonného zakotvení ve smyslu § 104 Ústavní listiny z roku 1920
169

. 

Soudce Nejvyššího správního soudu podle § 64 odst. 1 bod 8 ve spojení s § 

81 písm. c) Ústavní listiny z roku 1920 a platovým zákonem jmenuje prezident 

republiky. K jmenování úředníků, kteří nebyli soudci, sloužila stálá šestičlenná 

komise zřízená podle bodu 5 nařízení o vnitřním zařízení správního soudu, složená 

ze soudců Nejvyššího správního soudu, kterým předsedal první prezident Nejvyššího 

správního soudu nebo jeho náměstek. 

Prezidentem Nejvyššího správního soudu byl první prezident tohoto soudu, 

kterému příslušelo řídit a dohlížet na chod tohoto soudu. Prvního prezidenta 

zastupoval druhý prezident, kterého zastupoval hodnostně nejstarší soudce 

                                                                                                                                                                     
5. u věcech, týkajících se jeho věřitelů neb dlužníků, nechť by osoby jmenované v této postávce nebo 

v postávkách 2., 3.,  a 4. měly u věci přímo neb nepřímo účastenství buď ve svém jméně nebo jeho 

plnomocníci neb zástupcové; 

6. u věcech, v kterých byl prvé svědkem, zástupcem, rádcem, jednatelem neb prostředníkem; 

7. také nemůže u správního soudu nikdo míti účastenství v rozhodování o věcech, o kterých již v 

řízení administrativním, ne jehož základě se stalo rozhodnutí neb opatření, na které se vede stížnost, 

byl své mínění jako referent, hlasovatel, revident neb aprobant pronesl; 

 8. člen správního soudu nemůže býti referentem aniž může předsedati při přelíčení a rokování, když 

referent u některého orgánu správního, neb úředník, který v příčině té věci rozhodl, jest s ním ve 

svazku příbuzenství neb švakrovství v § 2 uvedeném. 

Také podřízení úředníci, když u nich má místi poměr některý pod č. 1 až do 6 uvedený, mají to 

představenému svému oznámiti a žádati, aby byli jednání úředního na ně vzneseného. 

Smlouvy o nájem neb pacht nepokládají se za takový svazek, pro který by byl kdo dle postávky 5. z 

nějakého vyloučen. 
168
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Nejvyššího správního soudu
170

. Prezidium Nejvyššího správního úřadu bylo tímto 

soudem uznáno za správní úřad
171

. 

Prezidentovi Nejvyššího správního soudu náleželo podle § 2 nařízení 

veškerého ministerstva ze dne 22. srpna 1907, č. 209/1907 ř. z., jímž se vyhlašuje 

jednací řád pro c.k. správní soud (dále jen „jednací řád pro nejvyšší správní soud“) 

sestavovat senáty rozhodovací, disciplinární, plenární a již zmíněnou stálou 

šestičlennou komisi a disciplinární komisi. Podle nařízení o vnitřním zařízení 

správního soudu mu příslušelo oprávnění přidělovat radům a ostatnímu personálu 

pracovní úkoly. Podle § 10 odst. 3 zákona o zřízení správního soudu mu příslušelo 

podávat návrh na jmenování soudcem Nejvyššího správního soudu. 

Judikatorní funkce vykonával Nejvyšší správní soud podle § 13 zákona o 

zřízení správního soudu v senátech s výjimkou § 26 jednacího řádu pro nejvyšší 

správní soud, který upravoval podmínky přijímání usnesení bez zasedání senátu. 

Nejvyšší správní soud tak jednal a rozhodoval v pravidelných senátech složených ze 

čtyř radů a z předsedajícího.  

Podle § 200 platového zákona o stížnostech podaných do opatření a 

rozhodnutí úřadů o převodu do nových platů k Nejvyššímu správnímu soudu 

rozhodoval Nejvyšší správní soud ve tříčlenných senátech, leda by usnesením senátu, 

jímž se spor odkazuje k veřejnému líčení, anebo rozhodnutím předsedy Nejvyššího 

správního soudu byla věc přikázána senátu pětičlennému. Ustanovení § 13 odst. 3 

zákona o zřízení správního soudu zůstalo beze změny. O těchto stížnostech 

rozhodoval Nejvyšší správní soud v neveřejném sezení, leda by stěžovatel ve 

stížnosti nebo žalovaný úřad v obvodním spise výslovně požádal, aby bylo 

ustanoveno veřejné ústní líčení. 

Jak dále vyplývá z § 13 zákona o zřízení správního soudu, o platnosti nařízení 

rozhodoval Nejvyšší správní soud v senátech složených ze šesti radních a z 

předsedajícího. Přípravná opatření a rozhodnutí incidenční se mohla rozhodovat také 

v senátech složených ze dvou radních a z předsedajícího. Věci v senátech se 

rozhodovaly zpravidla na schůzích, ale u přípravných opatření a rozhodnutí 

incidenčních, nebyli-li votanti jiného názoru, se mohlo rozhodovat bez schůze 

písemným hlasováním (per rollam). Případy, kdy vyřízení věci nemělo vliv na práva 
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účastníků a u kterých nebyla předepsána porada, mohly být vyřízeny bez porady, 

pokud s referentovým návrhem souhlasil předseda
172

. Pro rozhodování v senátech 

platilo, že nejméně polovina radů v každém senátě musela mít kvalifikaci 

k soudcovskému úřadu, tedy k výkonu funkce soudce řádného soudu, Jak vyplývá z 

§ 2 jednacího řádu pro nejvyšší správní soud, sestavení senátů bylo ponecháno na 

úsudku prezidenta Nejvyššího správního soudu. V jednacím řádu bylo dále 

stanoveno
173

, v jakých případech měl prezident Nejvyššího správního soudu právo a 

kdy povinnost svolat k rozhodnutí shromáždění Nejvyššího správního soudu 

(plenissimum)
174

.  

K vyřizování věcí týkajících se daní a poplatků byly zřízeny stálé senáty
175

. 

První takový senát byl zřízen dne 3. prosince 1918
176

. Jak vyplývá z § 2 jednacího 

řádu pro nejvyšší správní soud, finanční senáty byly sestaveny ze soudců 

prezidentem Nejvyššího správního soudu k tomu trvale ustanovených. Tito soudci 

dohromady tvořili tzv. finanční oddělení soudu, což mělo význam i pro jednání 

plenární
177

. 

Otázky abstraktně formulované
178

 se řešily na plenární schůzi, a to na tzv. 

odborném plenu (senátu)
179180

, které mělo dvanáct členů (skládalo se za 

předsednictví prezidenta nebo jeho zástupce z členů odborného senátu, do kterého se 

povolávali členové soudu podle právních oborů, ve kterých se jich nejvíce 

užívalo
181

), nebo na plenu celého oddělení
182

, tj. plenum administrativní (z těch členů 
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soudu, kteří nebyli výhradně činní jako předsedové nebo referenti ve věcech 

finančních)
183

 a plenum finanční (z členů finančního senátu)
184

, nebo na již 

zmiňovaném plenárním shromáždění Nejvyššího správního soudu, tedy všech členů 

Nejvyššího správního soudu (plenissimum). Plenissimum se svolávalo, když šlo o 

právní otázky, které se týkaly obou oddělení, nebo o aplikaci zákona o zřízení 

správního soudu nebo jednacího řádu pro nejvyšší správní soud. Příkladem takového 

jednání byl návrh na unifikaci zákonů o správním soudu (viz. oběžník ze dne 20. 

října 1920 č.j. 986/20)
185

. 

Jak uvádí Hácha, tyto senáty neměly judikatorní funkce ve vlastním smyslu 

slova, ale jejich úkolem bylo zajišťovat stálost a jednotnost judikatury
186

. Pomocným 

zařízením pro jednotnost judikatury byla evidence nálezů a usnesení soudních, 

jejichž předmětem byla nějaká právní otázka
187

. Plena tak nikdy nerozhodovala o 

konkrétní otázce, což zůstalo vyhrazeno pouze senátu
188

. Příkladem takového 

rozhodování byla i otázka, jakého jazyka by mělo být užito v řízení před Nejvyšším 

správním soudem (viz. zápis z porady plena Nejvyššího správního soudu ze dne 17. 

března 1919)
189

. 

Plenární shromáždění Nejvyššího správního soudu však mělo i jiné funkce. 

Na shromáždění se např. usnášelo na jednacím řádu, k jehož platnosti však bylo 

zapotřebí schválení vlády
190

. Usnesení plenárního shromáždění byla publikována ve 

sbírce nálezů Nejvyššího správního soudu a mohla být zveřejněna v odborných 

časopisech
191

.  
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K charakteristice Nejvyššího správního soudu lze jistě zmínit, že k němu byly 

přičleněny i jiné soudy nebo soudci Nejvyššího správního soudu byly členy i jiných 

soudů. 

Podle zákona č. 162/1920 Sb. z. a n., ze dne 9. března 1920, o ústavním 

soudě, plenární shromáždění Nejvyššího správního soudu volilo dva členy a dva 

náhradníky ústavního soudu a podávalo ústavnímu soudu návrh na zkoumání 

ústavnosti zákonů republiky Československé a zákonů sněmu Podkarpatské Rusi
192

. 

K Nejvyššímu správnímu soudu byl organizačně přičleněn volební soud. 

Zákon č. 125/1920 Sb. z. a n., ze dne 29. února 1920, o volebním soudě, stanovoval 

Nejvyššímu správnímu soudu povinnost pro potřeby volebního soudu opatřit 

místnosti, věcné potřeby a pomocné síly
193

. Volební soud tak měl sídlo v sídle 

Nejvyššího správního soudu, tj. v Praze. Důvodem přičlenění volebního soudu 

k Nejvyššímu správnímu soudu byla především úspora
194

. Volební soud se skládal z 

prezidenta, kterým byl první prezident Nejvyššího správního soudu, 12 přísedících a 

stejného počtu náhradníků a potřebného počtu stálých referentů, kteří byli 

přidělováni volebnímu soudu prezidentem z radů Nejvyššího správního soudu. 

Prezidenta volebního soudu zastupoval jako viceprezident II. prezident Nejvyššího 

správního soudu a v senátech senátní prezidenti Nejvyššího správního soudu určení 

prezidentem
195

.  

K Nejvyšším správnímu soudu byl organizačně přičleněn i patentový soud. 

Patentový soud měl sídlo v Praze a skládal se z prezidenta nebo senátního prezidenta 

Nejvyššího správního soudu jako předsedy a předsedajícího patentového soudu, ze 

dvou soudců Nejvyššího správního soudu, pokud měli způsobilost být řádným 

soudcem, nebo jejich zástupců, zástupce ministerstva obchodu a ze tří technických 

odborníků
196

.  

K Nejvyšším správnímu soudu byl organizačně přičleněn také kartelový soud. 

Kartelový soud se skládal z prezidenta anebo senátního prezidenta Nejvyššího 

správního soudu jako předsedy, ze senátního prezidenta nebo rady Nejvyššího 

správního soudu jako náměstka předsedy, z potřebného počtu radů Nejvyššího 
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správního soudu a z potřebného počtu odborníků (odborných soudců) jako členů. 

Složením kartelového soudu ze soudců Nejvyššího správního soudu a odborných 

soudců se mělo docílit, aby rozhodování kartelového soudu bylo odborné a současně 

v duchu zásad Nejvyššího správního soudu
197

. Kartelový soud rozhodoval o 

stížnostech v pětičlenných senátech, které se skládaly z předsedy, popřípadě 

náměstka předsedy jako předsedajícího, dvou radů Nejvyššího správního soudu a 

dvou odborníků, které pro každý případ zvlášť povolal předseda ze seznamu 

jmenovaných odborníků. Kartelový soud byl zřízen na útraty Nejvyššího správního 

soudu
198

. 

Organizační souvislost s Nejvyšším správním soudem měl i zvláštní senát 

rozhodující o kompetenčních konfliktech, který se skládal se ze tří členů Nejvyššího 

soudu a ze 3 členů Nejvyššího správního soudu, kdy předsedu tohoto senátu 

jmenovala vždy na dobu tří let vláda
199

. 

Organizační souvislost s Nejvyšším správním soudem měl i tzv. zvláštní 

mandátový senát, který musel být zřízen u Nejvyššího správního soudu a který se 

skládal z prvního prezidenta Nejvyššího správního soudu a, byl-li ten zaneprázdněn, 

z druhého prezidenta tohoto soudu jako předsedy a ze 4 členů téhož soudu jako 

přísedících. Senát sestavil první prezident Nejvyššího správního soudu na každý 

kalendářní rok. Zvláštní mandátový senát rozhodoval o tom, ztratili-li členové 

Národního shromáždění mandát, protože byli členy rozpuštěné politické strany. 

Usnesení, jímž byla strana rozpuštěna, oznámila vláda neprodleně prvnímu 

prezidentovi Nejvyššího správního soudu. O tom, u kterých osob nastala ztráta 

mandátu, rozhodl mandátový senát Nejvyššího správního soudu z úřední povinnosti 

do 15 dnů ode dne, kdy toto oznámení došlo. Osobám, o jejichž mandát šlo, byla 

dána příležitost, aby se vyjádřily do lhůty stanovené Nejvyšším správním soudem. 

Potřebná šetření, zejména důkazy, mohl provést podle usnesení senátu některý jeho 

člen podle předpisů o řízení ve věcech náležejících do působnosti politických úřadů. 

Zúčastněné strany byly k provádění důkazů pozvány. O tom, u kterých osob nastala 

ztráta mandátu, rozhodl Nejvyšší správní soud nálezem ve veřejném líčení, k němuž 

pozval zúčastněné strany. Při tomto líčení mohly být prováděny též důkazy a mohlo 
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být stranám uloženo, aby potřebné důkazy předložily nejpozději při tomto líčení. 

Náklady řízení nesl stát
200

. 

Závěrem lze také zmínit organizační samostatnost Nejvyššího správního 

soudu, kdy jeho správní záležitosti nebyly přikázány žádnému ministerstvu, ale 

výhradně prezidentovi republiky, popřípadě vládě
201

. Vznikaly tak pochybnosti o 

tom, kdo má např. vypracovat osnovu zákonů týkajících se reformy správního 

soudu
202

. 

Na závěr nelze opomenout zmínit dva významné soudce Nejvyššího 

správního soudu, kteří se zasloužili o vznik, vývoj a význam Nejvyššího správního 

soudu. První byl Ferdinand Pantůček (1863 – 1925), který byl dvorním radou 

správního dvoru soudního a od vzniku Nejvyššího správního soudu v roce 1918 až 

do své smrti v roce 1925 prvním prezidentem tohoto soudu.  Druhým byl Emil Hácha 

(1872 – 1945), který byl taktéž dvorním radou správního dvoru soudního a v roce 

1918 byl jmenován senátním prezidentem Nejvyššího správního soudu, v roce 1919 

byl jmenován druhým prezidentem Nejvyššího správního soudu a po smrti Františka 

Pantůčka byl od roku 1925 prvním prezidentem Nejvyššího správního soudu. Tuto 

funkci vykonával do svého penzionování v roce 1938, kdy byl následně zvolen 

prezidentem Česko-Slovenska
203

. 

 

III.1.3. Příslušnost Nejvyššího správního soudu 

Jak již bylo uvedeno, pro příslušnost a složení Nejvyššího správního soudu i 

pro řízení před ním platily předpisy §§ 2 a násl. zákona o zřízení správního soudu a 

jeho novely č. 149/1905 ř. z., i jeho jednací řád (jednací řád pro nejvyšší správní 

soud), avšak s některými doplňky a odchylkami. Ty byly provedeny dr. Františkem 

Pantůčkem
204

, pozdějším prvním prezidentem Nejvyššího správního soudu
205

. 

Změny se týkaly výhradně kompetence a spočívaly hlavně v odstranění několika 
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kompetenčních výluk, které zákon o zřízení správního soudu v § 3 a v § 48 z různých 

důvodů stanovil.  

Byla odstraněna výluka ze soudní příslušnosti stanovená v § 3 písm. b) 

zákona o zřízení správního soudu, která se týkala věcí příslušejících do příslušnosti 

říšského soudu. K odstranění této výluky Hácha uvedl, že: „I tato výluka byla by 

vlastně odpadla i bez výslovného předpisu, protože instituce říšského soudu nebyla 

recipována, takže ony věci z kompetence říšského soudu, jež virtuelně se hodily do 

rámce kompetence soudu správního, byly by do ní spadly automaticky.“
206

. Převzetí 

příslušnosti říšského soudu plyne i z § 2 bodů 4 a 5 zákona o nejvyšším správním 

soudě. 

Byly odstraněny výluky ze soudní příslušnosti stanovené v § 3 písm. c) a d) 

zákona o zřízení správního soudu, které byly důsledkem dualistické struktury 

rakousko-uherské monarchie a které v jednotném státě československém pozbyly 

smyslu
207

.  

Byla odstraněna výluka ze soudní příslušnosti stanovená v § 3 písm. e) 

zákona o zřízení správního soudu, tedy „záležitosti, v kterých a pokud úřadové 

správní mají právo, dle volného uvážení předsejíti“, kdy bylo volné uvážení 

správních úřadů podřízeno kontrole Nejvyššího správního soudu. Tato změna byla 

sice považována za nejzásadnější, ale Pražákem byl zastáván názor
208

, že zásada 

volného uvážení vyplývala již ze samotného § 2 zákona o zřízení správního soudu a 

čl. 15 základního zákona státního o moci soudcovské, a zrušení této výluky tak bylo 

nadbytečné. Podle Weyra byl však tento názor odporoval rationi legis (smyslu 

zákona)
209

. Hoetzel k tomu dodává, že kde je volné uvážení, není subjektivních práv 

občanů. Škrtnutím § 3 písm. e) zákona o zřízení správního soudu se nic nezměnilo a 

ani nemohlo změnit na principu § 2 zákona o zřízení správního soudu, a nešlo tak 

z toho dovozovat, že by byl Nejvyšší správní soud povolán přezkoumávat i oblast 

vlastního volného uvážení správních úřadů, tedy přezkoumávat vhodnost a slušnost 

správních aktů.  Podle Hoetzla mohl Nejvyšší správní soud přezkoumávat jen právní 

meze volného uvážení úřadu, tedy nevybočil-li správní úřad z okruhu volné úvahy, 
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kterou mu poskytl zákon
210

.  Hácha k tomu dodává, že: „… nebylo úmyslem 

podrobiti volné uvážení kritice soudní po t. zv. věcné stránce, a lze jen těžko 

pochopiti, jak se mohla u nás rozšířiti pověst, že n. s. s. „přezkoumává volné 

uvážení“, kdyžtě přece škrtnutím § 3, lit. E, říjn. zák. zůstal netknutým princip, že 

soud zkoumá toliko zákonnost správního aktu, zákon však nemůže být přestoupen, 

použil-li úřad volnosti zákonem jemu ponechané. N. s. s. je v téže situaci jak nynější 

soud rakouský, …“
211

. Na závěr této výluky lze odkázat na závěry Hoetzela, kdy: 

„Chtěl-li by zákonodárce rozšířiti kognici nejv. s. soudu i na volné uvážení, nestačilo 

by škrtnouti pouze § 3 lit. e), nýbrž by bylo třeba změniti fundamentální předpis § 2, 

podle něhož správní soud chrání jen subjektivní práva; mluví se tam o nezákonném 

rozhodnutí. Práva arci nemusí býti jen hmotná, stačí, jsou-li formální (procesní). 

Formální právo se chrání, i když meritum je dáno do volného uvážení.“
212

. 

Byla odstraněna výluka ze soudní příslušnosti stanovená v § 3 písm. g) 

zákona o zřízení správního soudu, která se týkala věcí disciplinárních, kdy soudní 

ochrana v těchto věcech byla prozíravě považována za stejně potřebnou jako kdekoli 

jinde
213

. Dále byla odstraněna výluka ze soudní příslušnosti stanovena v § 3 písm. h) 

zákona o zřízení správního soudu, která se týkala rozhodnutí, která učinil v poslední 

instanci Nejvyšší soud, a rozhodnutí, která učinila některá instance složená ze 

správních úředníků a ze soudců. V případě výluky vztahující se k rozhodnutí 

Nejvyššího soudu byla již tato dříve považována za nadbytečnou, a to s ohledem na 

výluku stanovenou v § 3 písm. a) zákona o zřízení správního soudu. K odstranění 

výluky týkající se rozhodnutí, která učinila některá instance složená ze správních 

úředníků a ze soudců Hácha poznamenal, že: „Při tom ovšem ušlo pozornosti, že 

právě následkem tohoto škrtu vynoří se nyní častěji otázka, zdali takovýto smíšený 

orgán sluší počítati k úřadům správním, či jde-li snad o druh soudu. “
214

.  
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Poslední výluka ze soudní příslušnosti, která byla odstraněna, byla výluka 

stanovená v § 48 zákona o zřízení správního soudu, která se týkala trestních věcí 

policejních. Trestně policejním nálezům Nejvyššího správního soudu se však 

vytýkalo, že se příliš často sahalo k § 6 zákona o zřízení správního soudu
215

. 

Příslušnost Nejvyššího správního soudu tedy byla stanovena v § 2 zákona o 

zřízení správního soudu, a Nejvyšší správní soud tak rozhodoval ve všech případech, 

ve kterých někdo tvrdil, že nezákonným rozhodnutím nebo opatřením správního 

úřadu byl poškozen ve svých právech. Zákonem tak byl stanoven systém generální 

klauzule
216

. Nejvyšší správní soud tak rozhodoval o veřejných subjektivních právech. 

Správními úřady, proti jejichž rozhodnutím nebo opatřením mohla být vznesena 

stížnost u Nejvyššího správního soudu, byly jak orgány správy státní, tak i orgány 

správy zemské, okresní a obecní. Ustanovením § 2 zákona o nejvyšším správním 

soudě bylo do § 2 zákona o zřízení správního soudu doplněno, že rozhodnutí nebo 

opatření nepřestávalo být výrokem správního úřadu proto, že při rozhodování buď ve 

stolici poslední, nebo v některé stolici nižší zúčastnil se jako člen rozhodujícího nebo 

nařizujícího úřadu řádný soudce.   

Podle ustanovení § 2 bodu 4 zákona o nejvyšším správním soudě Nejvyšší 

správní soud dále rozhodoval o stížnostech přikázaných dosud dle čl. 3 písm. b) 

základního zákona státního o zřízení říšského soudu, tedy o stížnostech státních 

občanů pro porušení politických práv zaručených jim ústavou, byla-li věc vyřízena v 

zákonem předepsaném správním pořadu. Dále podle ustanovení § 2 bodu 6 zákona o 

nejvyšším správním soudě Nejvyšší správní soud rozhodoval o nárocích proti státu 

nebo jednotlivým zemím tohoto státu, rozhodly-li již o nárocích těchto v mezích své 

příslušnosti v instančním pořadí úřady správní a šlo-li pouze o přezkoumání tohoto 

rozhodnutí. Hoetzel k těmto doplněním uvedl, že i kdyby nebyly upraveny 

ustanovením § 2 bodů 4 a 6 zákona o nejvyšším správním soudě, oba případy by 

spadly pod generální klauzuli § 2 zákona o zřízení správního soudu, protože v obou 

případech šlo o veřejná subjektivní práva
217

. 

K rozhodování Nejvyššího správního soudu o nárocích proti státu nebo 

jednotlivým zemím tohoto státu je zapotřebí doplnit, že pod kontrolu Nejvyššího 
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správního soudu patřily: „… jen ty veřejné nároky proti státu a zemi, o nichž se 

správní úřady mohou podle právního řádu vyslovovati s intensitou úředního 

decernátu a při nichž byl administrativní postup vyčerpán.“
218

. V ostatních případech 

bylo postupováno podle zákona č. 4/1918 Sb. z. a n., ze dne 2. listopadu 1918, o 

příslušnosti k rozhodování o nárocích proti státu nebo jeho částem, podle kterého 

nepříslušelo-li dle § 2 bodu 6 zákona o nejvyšším správním soudě rozhodovat o 

nároku proti celému státu nebo jeho jednotlivým zemím Nejvyššímu správnímu 

soudu, šlo uplatňovat nároky tyto žalobou u řádných soudů. Příslušným byl v prvé 

stolici Zemský soud v Praze. Přikázání projednání těchto nároků řádným soudům se 

zdálo vhodné z toho důvodu, že obsahově šlo o nároky blízké majetkovým sporům 

civilním
219

. 

Podle ustanovení § 2 bodu 5 zákona o nejvyšším správním soudě byl 

Nejvyšší správní soud dále povolán rozhodovat o kompetenčních konfliktech mezi 

různými správními úřady, které byly dle čl. 2 písm. b) a c) základního zákona 

státního o zřízení říšského soudu přikázány soudu říšskému, což mělo svůj původ 

v státoprávní struktuře Rakouska
220

. Nejvyšší správní soud tak byl povolán 

rozhodovat o kompetenčních konfliktech mezi zemským zastupitelstvem a 

nejvyššími vládními úřady, jestliže každá strana uplatňovala právo činit opatření 

nebo rozhodnutí ve správní věci, a o kompetenčních konfliktech mezi autonomními 

zemskými orgány různých zemí ve věcech přikázaných jejich péči a správě.   

Jednalo se o tzv. správní kompetenční konflikty, protože byly pouze mezi 

správními úřady. V prvním případě se tak jednalo o pozitivní kompetenční konflikt 

mezi zemským zastupitelstvem a nejvyššími vládními úřady, pokud si některý z nich 

přisvojoval příslušnost vydat rozhodnutí nebo opatření ve správní věci. Nejednalo se 

však pouze o ochranu objektivního práva, nýbrž o ochranu dvou právních sfér, a to 

subjektivního práva země, respektive státu na určitou působnost. V druhém případě 

se jednalo o pozitivní kompetenční konflikt mezi autonomními zemskými orgány 

různých zemí ve věcech, které jim byly přikázány k obstarávání a správě. I zde šlo o 

ochranu dvou právních sfér, a to o ochranu práv dvou zemí na určitou působnost, a 

                                                           
218

 HOETZEL, Jiří. Československé správní právo: část všeobecná. 2. přeprac. vyd. Praha: 

Melantrich, 1937, s. 430. 
219

 HOETZEL, Jiří. Československé správní právo: část všeobecná. 2. přeprac. vyd. Praha: 

Melantrich, 1937, s. 431. 
220

 HOETZEL, Jiří. Kompetenční konflikty I. In HÁCHA, Emil, HOETZEL, Jiří, WEYR, František, 

LAŠTOVKA, Karel. Slovník veřejného práva československého. Sv. II, I až O. Brno: Polygrafia – 

Rudolf M. Rohrer, 1932, s. 252. 



52 
 

nikoliv o pouhou ochranu objektivního práva
221

. Podle § 4 odst. 2 zákona o 

nejvyšším správním soudě byl pozitivním kompetenčním konfliktem takový, pokud 

si k téže záležitosti dva různé správní úřady přisvojovaly příslušnost. 

Na řízení o těchto kompetenčních konfliktech se vztahovala ustanovení § 5 a 

§ 6 zákona o nejvyšším správním soudě a také zákon č. 37/1875 ř. z.
222

. 

Návrh na řešení kompetenčního konfliktu mohla podat buď strana zúčastněná 

na záležitosti, pro niž příslušnost byla sporná, nebo zemské zastupitelstvo (výbor) tak 

i nejvyšší vládní úřad. Návrh se podával u nejvyššího správního soudu, ale zákon o 

nejvyšším správním soudě a ani zákon o zřízení správního soudu pro podání návrhu 

nestanovoval žádnou lhůtu, protože tyto zákony se týkaly pouze podávání stížností. 

Zákon o nejvyšším správním soudě nestanovoval, jaké důsledky má vznesený návrh 

na řešení kompetenčního konfliktu a jeho řešení na rozhodnutí nebo opatření 

zemského zastupitelstva (výboru) a nejvyššího vládního úřadu. O kompetenčním 

konfliktu Nejvyšší správní soud rozhodoval rozsudkem, ve kterém výrokem 

vyslovoval, který úřad je příslušný. Pod režim ustanovení § 2 bodu 5 zákona o 

nejvyšším správním soudě tak nespadaly spory o příslušnost mezi zemským 

zastupitelstvem (výborem) a nevyšším vládním úřadem a mezi autonomními 

zemskými orgány různých zemí, pokud tyto úřady odmítaly svoji příslušnost. Pod 

tento režim nespadaly ani spory o příslušnost mezi dvěma nižšími samosprávnými 

úřady téže, respektive různých, zemí a ani při spory o příslušnost mezi nižšími úřady 

státními, kdy platilo ustanovení § 9
223

 vládního nařízení č. 8/1928 Sb. z. a n., ze dne 

13. ledna 1928, o řízení ve věcech náležejících do působnosti politických úřadů 

(správní řízení)
224

. 

Rozšířením kompetence Nejvyššího správního soudu na některé věci, které 

patřily do příslušnosti říšského soudu, tak došlo obsahově k recepci i části základního 

zákona státního o zřízení říšského soudu, který byl však podle čl. IX uvozovacího 
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zákona k Ústavní listině z roku 1920 
225

 zrušen. Weyr k tomu dodává, že: „Přes to 

podle obecných pravidel interpretačních nelze pochybovati, že ustanovení cit. § 2 

zůstala derogační klausulí článku IX. cit. Uvozovacího zákona nedotčena.“
226

. 

K vymezení příslušnosti Nejvyššího správního soudu tak lze dodat, že Nejvyšší 

správní soud převzal nejen příslušnost správního dvora soudního, ale i příslušnost 

říšského soudu
227

. 

Z příslušnosti Nejvyššího správního soudu tak nadále zůstaly vyloučeny věci 

stanovené v § 3 písm. a) a f) zákona o zřízení správního soudu, tedy věci, o kterých 

příslušelo rozhodovat řádným soudům, což bylo s ohledem na základní soudní 

organizaci považováno za samozřejmé, a stížnosti proti jmenování do veřejných 

úřadů a do veřejných služeb, pokud nešlo o porušení dovozovaného práva 

navrhovacího nebo obsazovacího, které se však týkaly jen zcela nepatrné části 

správní agendy
228

. Hoetzel k tomu dodává, že zpravidla nikdo neměl nárok, aby byl 

jmenován do veřejné služby, respektive neměl nárok, aby do těchto služeb nebyl 

jmenován někdo jiný
229

. 

Výluky z příslušnosti Nejvyššího správního soudu byly stanoveny i jinými 

zákony. Podle § 39 odst. 3 zákona ze dne 11. ledna 1897, č. 30/1897 ř. z., o ochraně 

vynálezů (zákon patentový), byla vyloučena stížnost na správní soud do rozhodnutí 

stížnostního oddělení patentového úřadu. Protože zákonem č. 305/1919 Sb. z. a n. , 

ze dne 27. května 1919, jenž se týká prozatímních opatření na ochranu vynálezů 

došlo k recepci patentového zákona a zákon o nejvyšším správním soudě se o 

patentních věcech nezmiňoval, vztahovala se výluka z příslušnosti Nejvyššího 

správního soudu i na stížnost do rozhodnutí stížnostního oddělení patentového 

úřadu
230

. Podle § 16 zákona č. 141/1933 Sb. z. a n., ze dne 12. července 1933, o 

kartelech a soukromých monopolech (kartelový zákon), proti rozhodnutím vlády, 

pokud se týkala kartelové komise, proti kterým nebyla přípustná stížnost ke 

kartelovému soudu, si nešlo stěžovat ani k Nejvyššímu správnímu soudu. Podle § 8 
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zákona č. 125/1920 Sb. z. a n., o volebním soudě, (zákon o volebním soudě) byly 

volební spory výslovně vyloučeny z rozhodovací pravomoci Nejvyššího správního 

soudu. Stěžovat si k Nejvyššímu správnímu soudu nešlo ani podle § 7 odst. 7 zákona 

č. 154/1923 Sb. z. a n., ze dne 4. července 1923, o vojenském kázeňském a kárném 

právu, jakož i o odnětí vojenské hodnosti a přeložení do výslužby řízením správním 

ve znění zákona č. 55/1927 Sb. a zákona č. 64/1935 Sb., do vojenských kázeňských 

rozhodnutí (nálezů). Příslušnost Nejvyššího správního soudu mohla být podmíněna i 

jinou skutečností. Např. podle § 7 zákona č. 79/1919 Sb. z. a n., ze dne 13. února 

1919, o služebním poměru učitelů vysokoškolských, byla-li nálezem vrchní 

disciplinární komise porušena ústavou zaručená svoboda vědy a jejího učení, 

příslušelo postiženému profesorovi právo stížnosti k Nejvyššímu správnímu soudu. 

 

III.1.4. Předmět soudní kontroly 

Jak vyplývá z § 2 zákona o zřízení správního soudu doplněného § 2 bod 1 

zákona o nejvyšším správním soudě, Nejvyšší správní soud rozhodoval ve všech 

případech, ve kterých někdo tvrdil, že nezákonným rozhodnutím nebo opatřením 

správního úřadu byl poškozen ve svých právech. Správními úřady, proti jejichž 

rozhodnutím nebo opatřením mohla být vznesena stížnost k Nejvyššímu správnímu 

soudu, byly jak orgány správy státní, tak i orgány správy zemské, okresní a obecní. 

Rozhodnutí nebo opatření nepřestávala být výrokem správního úřadu proto, že při 

rozhodování buď ve stolici poslední, nebo v některé stolici nižší se zúčastnil jako 

člen rozhodujícího nebo nařizujícího úřadu řádný soudce. Předmětem soudní 

kontroly tak byly pouze akty správního úřadu, a to jen akty určité právní kategorie, 

kterými byla rozhodnutí a opatření, a pouze v určité procesní fázi, tj. akty konečné
231

.  

 

Správní úřad 

Pojem správního úřadu nebyl právními předpisy pozitivně vymezen. 

Předpokládalo se však, že správní úřad mohl tvořit vůli veřejné moci působící 

navenek
232

. Z negativního vymezení však bylo možné vyhodnotit, že správním 

úřadem není soud. Jak vyplývá z § 3 písm. a) zákona o zřízení správního soudu, 

z příslušnosti Nejvyššího správního soudu byly vyloučeny záležitosti, o kterých 
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náleželo rozhodovat soudům řádným. Hácha však k tomu dodává: „Ale vyloučením 

těchto justičních záležitostí není řečeno, že soudy vůbec, jako kategorie, jsou 

z kontroly správního soudu vyňaty. Sídlo této otázky není v § 3, lit. a, nýbrž v § 2, 

odst. 1, podle něhož by akty řádných soudů nepodléhaly kontrole soudu, ani kdyby 

ustanovení § 3, lit. a, nebylo. Podle § 2 není pod kontrolu správního soudu postaven 

žádný soud i když to není soud řádný. Proto nepodléhají kontrole n-ho s-ho s-u ani 

soudy, jichž ústavní listina ve IV. hlavě o moci soudcovské neuvádí.“
233

. Pro 

vymezení pojmu soud bylo zapotřebí vzít v úvahu i znění Ústavní listiny z roku 

1920, které rozlišovalo v § 19 soud volební, v § 88 soud správní, v § 95 soud civilní, 

trestní a trestní vojenský a soud nejvyšší, a v čl. III soud ústavní. 

Kritériem pro rozlišení, zda se jednalo o správní úřad, i když mohl být 

v právních předpisech výslovně označen za soud, nebo o soud, bylo, zda se na něho 

vztahovala tzv. zásada soudcovské samostatnosti a nezávislosti, kterou byla myšlena 

nejenom nezávislost funkční
234

, ale i nezávislost osobní
235

. Jenom při splnění těchto 

dvou znaků se považoval soud za „pravý“ soud
236

. V této souvislosti lze odkázat na 

bohatou, ale i rozporuplnou judikaturu Nejvyššího správního soudu. Nejvyšší správní 

soud za „pravý“ soud, jehož rozhodnutí bylo z přezkumu Nejvyššího správního 

soudu vyloučeno, nepovažoval: vojenský odvolací kárný výbor podle § 13 zákona č. 

154/1923 Sb. z. a n., ze dne 4. července 1923, o vojenském kázeňském a kárném 

právu, jakož i o odnětí vojenské hodnosti a přeložení do výslužby řízením správním 

ve znění zákona č. 55/1927 Sb. a zákona č. 64/1935 Sb.
237

. Za pravý soud nebyla 

považována ani disciplinární komise podle § 102 zákona ze dne 25. ledna 1914 č. 

15/1914 ř. z., o služebním poměru státních úředníků a státních sluhů (služební 

pragmatika)
238

. Příkladem takové rozhodovací činnosti Nejvyššího správního soudu 

je „Svolání odborného plena administrativního VI.“ č.j. 456/36 ze dne 30. března 
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1936, kdy toto plenum projednávalo otázku: „Je výrok kvalifikační komise podle §§ 

18, a 20, služ. pragm. ze dne 25. ledna 1914 č. 15 ř. z. rozhodnutím úřadu v právně-

technickém smyslu, jak má na zřeteli § 2 zák. o správ. soudu?“
239

. 

Jak již bylo uvedeno, rozhodnutí nebo opatření nepřestávala být výrokem 

správního úřadu proto, že při rozhodování buď ve stolici poslední, nebo v některé 

stolici nižší se zúčastnil jako člen rozhodujícího nebo nařizujícího úřadu řádný 

soudce. S tím souvisí i odstranění výluky v § 3 písm. h) zákona o zřízení správního 

soudu, která se týkala rozhodnutí, která učinila některá instance složená ze správních 

úředníků a ze soudců, ke které Hácha poznamenal: „Při tom ovšem ušlo pozornosti, 

že právě následkem tohoto škrtu vynoří se nyní častěji otázka, zdali takovýto smíšený 

orgán sluší počítati k úřadům správním, či jde-li snad o druh soudu. “
240

. Proto i 

v tomto případě bylo rozhodující, zda byla zajištěna funkční a osobní nezávislost. 

Pokud byl takový soud složen z nezávislého soudce a občana, který svoji funkci 

vykonával jako čestný úřad, nebylo pochybnosti o tom, že se jednalo o „pravý“ soud. 

Takovým příkladem byl pojišťovací a vrchní pojišťovací soud, o čemž svědčila i 

ustanovení § 224 a § 227 zákona č. 221/1924 Sb. z. a n., ze dne 9. října 1924, o 

pojištění zaměstnanců pro případ nemoci, invalidity a stáří ve znění předpisů jej 

měnících a doplňujících platném k 5. květnu 1945, ve znění zákona č. 184/1928 Sb. 

z. a n., ze dne 8. listopadu 1928, jímž se mění a doplňuje zákon ze dne 9. října 1924, 

čís. 221 Sb. z. a n., o pojištění zaměstnanců pro případ nemoci, invalidity a stáří, 

nebo rozhodčí hornický soud, o čemž svědčilo ustanovení § 14 zákona č. 170/1924 

Sb. z. a n., ze dne 3. července 1924, o hornických soudech rozhodčích. Pokud by 

však byl soud složený z nezávislého soudce a občana, který svoji funkci vykonával 

jako čestný úřad, a dále ze správního úředníka, který by byl služebně na služebním 

představeném závislý, chyběl by jeden z pojmových znaků soudu a o „pravý“ soud 

se nejednalo. Tak tomu bylo např. u rozhodčích komisí podle § 26 zákona č. 

330/1921 Sb. z. n., ze dne 12. srpna 1921, o závodních výborech, ve znění vládního 

nařízení č. 181/1934 Sb. z. a n., ze dne 13. července 1934, kterým se mění zákon ze 

dne 12. srpna 1921, č. 330 Sb. z. a n., o závodních výborech
241

. 

Z negativního vymezení pojmu správní úřad bylo možné také vyhodnotit, že 
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správním úřadem není zákonodárný sbor. Ačkoliv předsednictvo sněmovny podle čl. 

IV zákona č. 186/1922 Sb. z. n., ze dne 9. června 1922, jímž se mění zákon ze dne 

15. dubna 1920, čís. 328 Sb. z. a n., o organisaci kanceláří sněmovny poslanecké a 

senátu
242

, vykonávalo nad úředníky a zřízenci kanceláře sněmovny služební moc, ze 

systematiky Ústavní listiny z roku 1920 bylo dovozováno, že zákonodárné sbory 

včetně jejich orgánů za správní úřady, ať byla povaha jejich funkce jakákoliv, 

považovány nebyly
243

. Jiná situace však byla v případě prezidenta republiky a 

vlády
244

. 

Jak již bylo uvedeno, zákon o zřízení správního soudu v § odst. 2 za správní 

úřady výslovně prohlašoval jak orgány správy státní, tak i orgány správy zemské, 

okresní a obecní. Bylo však otázkou, zda se jedná o výčet taxativní, či 

demonstrativní a zda lze za správní úřad považovat např. orgány církví nebo orgány 

zájmové samosprávy. Jak vyplývá ze soudní judikatury Nejvyšší správní soud se 

svou rozhodovací praxí přiklonil k názoru, že se jedná o výčet demonstrativní, když 

za správní úřad určil např. ústřední sbor léčebného fondu podle zákona č. 221/1925 

Sb. z. n., ze dne 15. října 1925, o nemocenském pojištění veřejných zaměstnanců. 

K tomuto závěru ho pravděpodobně přesvědčil i text ustanovení § 88 odst. 1
245

  a § 

91
246

 Ústavní listiny z roku 1920. Za správní úřady byly považovány i orgány správy 

vojenské
247

. 

Závěrem lze tak slovy Hoetzela uzavřít, že: „Mohli bychom tedy správní úřad 

definovati jako každý orgán veřejné moci (nadaný právem rozhodovati a opatření 
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činiti), který není ani sborem zákonodárným ani soudem.“
248

. 

 

Rozhodnutí nebo opatření  

K vymezení rozhodnutí nebo opatření Hácha uvádí, že: „Tato spřežka jest 

starorakouský název pro akty správních úřadů, jimiž se podle běžné formule 

autoritativním způsobem buďsi deklaratorně určuje, co v konkrétním případě právem 

je, nebo konstitutivně stanoví, co v konkrétním případě právem býti má. Jak patrno, 

koordinují se zde akty deklaratorní a konstitutivní, čímž dává se najevo, že toto 

rozeznávání je pro vymezení působnosti soudu bezvýznamné.“
249

. Nejvyšší správní 

soud tak neposkytoval ochranu vůči veškerým formám činnosti správních úřadů, ale 

pouze vůči takovým, které byly schopné zasáhnout do právní sféry stěžovatele
250

. 

Za rozhodnutí nebo opatření byl vždy považován akt vrchnostenský, který 

vůči tomu, koho se týkal, platil jako akt autoritativní, tedy jako individuální právní 

norma. Rozhodovací praxe Nejvyššího správního soudu k vymezení správního aktu 

přiřazovala sice ještě další znaky (např. že akt musí být schopen právní moci a tvořit 

exekuční titul
251

 nebo že musí být vykonatelný
252

), ale větší význam měla, když se 

věnovala výlukám tohoto pojmu, tedy kdy se o rozhodnutí nebo opatření nejednalo. 

K vykonatelnosti či povaze exekučního titulu však Hoetzel namítal, že řada 

správních aktů nepřipouštěla a ani nepotřebovala exekuční provedení (např. udělení 

státního občanství, koncese, aprobace, licence)
253

. 

Za rozhodnutí nebo opatření z důvodu absence autoritativní povahy tak podle 

soudní judikatury nebyly považovány: prohlášení strany
254

, upozornění
255

, 

vysvětlení
256

, programová prohlášení úmyslu úřadu
257

, právní názory úřadem sice 
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vyslovené, ale „nevtělené v akt“
258

, či projevy jednoho úřadu ke druhému v jejich 

vnitřním styku
259

. Ačkoliv akty osvědčovací autoritativní povahu měly, protože se 

nejednalo o rozhodnutí nebo opatření, Nejvyšším správním soudem jim soudní 

kontrola byla odepřena (např. výrok zemské odvolací sociálně-lékařské komise)
260

. 

Za rozhodnutí nebo opatření byl vždy považován správní akt konkrétní. 

Soudní kontrole tak nepodléhaly akty abstraktní, nezávisle na tom, zda se jednalo o 

nařízené vládní, prezidenta republiky nebo jiného orgánu (např. policejní nařízení 

úřadu politického podle čl. 3 zákona č. 125/1927 Sb. z. a n., ze dne 14. července 

1927, o organisaci politické správy). To však neznamená, že by nařízení nepodléhalo 

soudní kontrole vůbec. Hácha k tomu doplňuje: „Nejsou jenom předmětem přímého 

útoku, a soud nemůže je zrušiti. Přísluší mu však zkoumati je do té míry, jak soudy 

vůbec platnost nařízení zkoumají (§ 102 úst. list.).
261

. Podle § 102 Ústavní listiny z 

roku 1920 tak mají soudci právo, při řešení určité právní věci, zkoumat i platnost 

nařízení. K tomu je zapotřebí dodat, že Nejvyšší správní soud zkoumal platnost 

nařízení z úřední povinnosti
262

. Soudnímu přezkumu Nejvyšším správním soudem 

nepodléhaly ani akty organizační, kterými se pouze zřizovaly některé orgány nebo 

měnily organizace
263

, protože se zpravidla netýkaly individuální právní sféry. 

Při vymezení rozhodnutí nebo opatření nezáleželo na označení takového aktu, 

ale pouze zda svými účinky rozhodnutím nebo opatřením byl
264

. Proto předmětem 

soudní kontroly byly na základě soudní judikatury v konkrétním případě i správní 

akty označené: oznámení
265

, napomenutí
266

, vyhláška
267

, odpor
268

 nebo výpověď
269

. 
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Konečnost správního aktu 

Jak již bylo uvedeno, předmětem soudní kontroly byla pouze rozhodnutí a 

opatření v určité procesní fázi, a to ve fázi konečné, kdy stížnost k Nejvyššímu 

správnímu soudu bylo možné vznést teprve, když věc byla vyřízena ve správním 

pořadu
270

. Hácha k tomu doplňuje: „Jen akt konečný je způsobilým předmětem 

soudní kontroly. Konečným jest akt, jímž byla „záležitost, Angelegenheit“ 

v administrativním pořadu instančním „vyřízena, ausgetragen“ (§ 5 říjn. zák.). 

Pořad instancí administrativních musí býti vyčerpán, ale je vyčerpán, když rozhodl 

úřad, který je v pořadu instancí organizačně nejvyšší, t. j. úřad, k němuž věc podle 

uspořádání pořadu instančního může dospěti jako ke stolici nejvyšší.“
271

. Jak správně 

Hoetzel dodává: „Nemusí to vždycky býti nejvyšší článek příslušného správního 

organismu, tedy ústřední úřad státní nebo zemský správní výbor. Postup stolic 

končívá také níže.“
272

. 

Nejvyšším správním soudem byla výjimečně připuštěna stížnost do 

rozhodnutí první instance
273

. S ohledem na roztříštěnou právní úpravu na Slovensku, 

nebylo vždy snadné určit, který ze správních úřadů je instancí nejvyšší
274

.  

S konečností správního aktu souvisela i skutečnost, že před soudem mohly 

být posuzovány pouze námitky, které byly posuzovány v řízení správním
275

 před 

správním úřadem v poslední instanci
276

. Proto pokud stížnost obsahovala námitky, 

které nebyly v řízení správním vzneseny, byla taková stížnost odmítnuta
277

. Hoetzek 

k tomu uvedl: „Co zmeškala strana před správními úřady, nemůže již dohoniti před 

nejv. správním soudem. Byly by to námitky prekludované nebo nedovolené novoty. 

Stížnost, která by obsahovala jen námitky v řízení správním neuplatněné, jest in toto 
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nepřípustná a eliminuje se.“
278

 a Hácha dodal: „Pro přípustnost námitek před n-m s-

m s-m má tato otázka instančního řízení správního význam rozhodující. Neboť 

kontrola soudní jest omezena na akt poslední stolice správní, a co nebylo předmětem 

tohoto aktu, nemůže být ani předmětem kognice soudní.“
279

. Je však zapotřebí dodat, 

že rozhodovací praxe Nejvyššího správního soudu nebyla v této otázce jednotná
280

. I 

přes rozdílnou rozhodovací praxi bylo klíčovou podmínkou, že Nejvyšší správní 

soud se mohl zabývat pouze skutkovou podstatou, kterou se zabýval i správní úřad 

v poslední instanci. Nad rámec výše uvedeného bylo samozřejmě možné namítat 

procesní a materiální nezákonnost rozhodnutí správního úřadu poslední instance. 

S konečností správního aktu dále souvisí, že byly nepřípustné stížnosti do procesních 

aktů, kterými se upravovalo vedení řízení (tzv. akty přípravné, preparatorní)
281

.  

 

Zákonnost správního aktu 

Předmětem kontroly je pouze zákonnost správního aktu. Veřejná správa je 

vázána zákonností, a aby byla vázána i jiným kritériem, např. účelností, musel tak 

právní předpis výslovně stanovit
282

. Podmínka zákonnosti správního aktu vychází ze 

skutečnosti, že Československá republika je „zákonným státem“
283

, kdy pro každý 

zásah do právní sféry jednotlivce je zapotřebí zákonný základ
284

. Za zákon, a to i 

s ohledem na recepční zákon
285

, byly považovány i právní předpisy přijaté před 

vznikem samostatného státu československého
286

.  Nejvyšším správním soudem však 

za zákony byly považovány veškeré abstraktní právní normy, tedy i ty druhotné, tj. 
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ze zákonů odvozené
287

. V případě mezinárodních smluv byly tyto za zákony 

považovány pouze v případě, že byly recepčním zákonem vtěleny do vnitrostátního 

právního řádu
288

. Kontrola zákonnosti individuálního správního aktu spočívala 

v kontrole, zda při jeho vydávání byly správně použity abstraktní právní normy, tedy 

zda bylo použito správného zákona a zda byl tento zákon i správně použit. Kontrola 

se vztahovala jak na právní normy materiálně-právní (hmotněprávní), tak i na právní 

normy procesně-právní. Pokud však bylo zjištěno porušení právní normy procesně-

právní, zákon o zřízení správního soudu v § 6 odst. 2 obsahoval speciální zrušovací 

ustanovení
289

. I v tomto případě však byla zrušovacím důvodem nezákonnost. 

Zákonná vázanost veřejné správy, a tedy ani její kontrola nevylučovala, aby zákon 

používal tzv. neurčité, vágní či pružné pojmy. Jak uvedl Hácha: „Tyto neurčité pojmy 

jsou nutným výrazovým prostředkem zákonodárné techniky, která nechce hnáti 

kasuistiku abstraktní normy do krajnosti, … Zákonodárce sahá až na vzácné výjimky 

k pojmům abstraktním. Ale jsou různé stupně abstrakce. Tak zvané pojmy neurčité 

leží jen na vyšším stupni abstrakce. Proto hranice mezi pojmy a neurčitými není 

ostrá, nýbrž plynulá. Každý právní pojem má svou sféru neurčitosti
290

.  

 

Poškození na právech stěžovatele 

Ve správním soudnictví byla poskytována ochrana subjektivním právům 

veřejným. Jak k tomu uvedl Hoetzel: „Pouhá objektivní nekorektnost však nestačí. 

Porušení objektivního práva musí zároveň znamenati porušení stěžovatelova 

subjektivního práva veřejného. Zde stačí podotknout, že ne každé porušení práva 

objektivního je zároveň porušením práva subjektivního. Jsou četné právní povinnosti, 
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jimiž neodpovídá právo občana nebo určitého občana …“
291

. Správní úřad tak musí 

rozhodovat o veřejných právech subjektivních. Pokud by však správní úřad 

rozhodoval o právních poměrech soukromoprávních, soudní ochranu by poskytovaly 

soudy řádné, a to ve smyslu § 105 Ústavní listiny z roku 1920 podle zákona č. 

217/1925 Sb. z. a n., ze dne 15. října 1925, jímž se provádí § 105 ústavní listiny 

(zákona ze dne 29. února 1920, č. 121 Sb. z. a n.). Hácha k vymezení veřejných práv 

subjektivních doplňuje, že: „Pojem subjektivního práva veřejného zůstává nadále 

velmi neurčitým, a tribunálu, který jest nejvyšší, žádné další kontrole nepodrobený, 

dostalo se vlastně tímto neurčitým pojmem jakéhosi blanketního zákonného 

zmocnění, aby – nikoli nepodoben římskému soudnímu magistrátu – prohlašovali: 

actionem dabo nebo actionem negabo, dávaje se při tom vésti nejen náznaky ze 

zákonů vyčtenými, nýbrž i právním citem, který není nakonec, nic jiného než ars boni 

et aequi. Neurčitostí ústředního pojmu správní jurisdikce je dána možnost evoluce 

soudní ochrany. Lze ji vskutku v některých oborech správních stopovati. Index 

subjektivních práv se stále obohacuje.“
292

. 

Nedostatek subjektivního práva na straně stěžovatele byl ztotožňován 

s nedostatkem věcné legitimace. Metody, jimiž se zjišťovalo, zda v konkrétní věci 

byla právní vázanost správního úřadu taková, aby poskytovala předpoklady pro 

subjektivní právo, a zda povinnost z této vázanosti plynoucí se vztahovala 

k individuálnímu zájmu, byly rozmanité, a ne vždy zřejmé. O to víc zde mělo velký 

význam volné uvážení správního úřadu. Za volné uvážení Hoetzel považoval poměr, 

ve kterém byl rozhodující správní úřad při tvoření úsudku z premisy faktické a 

právní
293

. Pojmy „subjektivní právo“ a „volné uvážení“ však byly ve vztahu 

kontradiktorickém. Pro vymezení veřejného práva subjektivního lze odkázat na 

Háchu a Rádla
294

. Porušením subjektivního práva, které podléhalo soudní ochraně, se 

rozumělo porušení právní normy. Pouze když bylo porušeno právo objektivní, mohlo 

být porušeno i právo subjektivní. Ne však každé porušení objektivního práva bylo 
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současně porušením práva subjektivního
295

. 

 

Skutková podstata 

Poslední skutečností související s předmětem soudní kontroly ze strany 

Nejvyššího správního soudu je skutková podstata. Jak již bylo uvedeno, soudní 

kontrola zákonnosti veřejné správy byla omezena pouze na správní akty určitého 

typu a v určité procesní fázi. V takovém případě byl správní akt podroben kontrole, 

pouze pokud byl ke stěžovateli v určitém vztahu. A z tohoto zúženého pojetí byla ze 

soudní kontroly vyňata určitá výseč, označující se skutková podstata. K vymezení 

skutkové podstaty Hácha uvádí: „Pojem skutková podstata má tedy pro rozsah 

kontrolní funkce soudu zásadní důležitost. Co říjnový zákon, vyjímaje skutkovou 

podstatu z kontroly soudní, zamýšlel, je již z vládní důvodové zprávy zcela jasně 

patrno. Jako předmět soudní kontroly měla býti isolována otázka právní 

(rechtsfrage, Rechtspunkt). Skutková podstata jest uvedena do protikladu k otázce 

právní. (Protikladem otázky právní není pojem volné uvážení, tento jest jen 

negativum práva subjektivního, … Skutková podstata říjnového zákona jest jako 

každý jiný pojem, s nímž zákon pracuje, pojem legální a musí býti vykládán stejně 

jako jiné pojmy legální, aniž je přípustno přistupovati k zákonu s nějakým pojmem 

apriorním.“
296

. 

Do oblasti otázky skutkové náleželo beze zbytku vše, co nenáleželo do oblasti 

právní. Činnost soudce tak spočívala v tom, že se snažil z jedné strany skutečnosti 

zabstraktnit a z druhé strany pak abstraktní právní normu zkonkrétnit, a to do té míry, 

aby obě mohly být navzájem srovnávány. Jednotlivé skutečnosti bylo nutné upravit 

na „skutkovou podstatu“, protože teprve ta mohla být hypotetickou skutkovou 

podstatou zákonnou měřena. Skutkové podstaty zákonné byly téměř vždy vyjádřeny 

abstraktně. V této podobě však abstraktní právní norma sotva kdy dopadala na 

jednotlivé skutečnosti. Bylo proto nezbytné převést ji do podoby určitější, aby ji bylo 

možno aplikovat. Tento zkonkrétňovací proces náležel ještě do oblasti otázek 

právních, a nešlo ve své podstatě o nic jiného než o vyhledávání obsahu normy, která 

i když nabyla větší určitosti, zůstávala ještě normou abstraktní. Vyhledávání 
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právního obsahu abstraktní normy ho však ještě nepřesunovalo do oblasti otázky 

skutkové. Skutková podstata nebyla pouhý součet „reálných skutečností a příběhů“. 

Aby mohla být konkrétní skutková podstata poměřena se skutkovou podstatou 

zákonnou, musel být celý soubor zjištěných skutečností převeden do určitého stupně 

abstraktnosti. Zmíněné zabstraktňování však bylo velmi složitým procesem, který 

pracoval i s úsudky hodnotícími. Nebylo to však hodnocení právní, ale skutkové 

(skutková otázka). Zmíněné skutkové hodnocení, stejně jako zjištění skutečností 

náleželo již do oblasti skutkové podstaty. Proto pokud byl správní akt rušen, byl 

rušen pro svoji nezákonnost, a nikoliv proto, že správní úřad nešel správnou 

cestou
297

. Byl proto i zastáván názor, že si u Nejvyššího správního soudu nešlo 

stěžovat proti důvodům napadeného správního aktu
298

. K rozlišení otázky právní od 

otázky skutkové lze ještě podotknout, že dělicí čára mezi nimi probíhala vždy jen 

horizontálně tak, že nad dělicí čárou byla otázka právní a pod ní otázka skutková. 

Proto dříve, než bylo možné skutkovou podstatu upravit tak, aby mohla být 

poměřena se skutkovou podstatou zákonnou, bylo při jejím vytváření zapotřebí ji 

subsumovat pod právní normu. Ze soudní kontroly, která se vztahovala na otázky 

právní, však přezkoumávání těchto otázek nebylo vyloučeno
299

, neboť šlo o tzv. 

prejudiciální otázky
300

. Kdyby totiž soudní kontrola zůstala omezena pouze na 

otázky právní, zmenšovalo by to její význam
301

.  

Proto soudní praxe rozšířila svou činnost nepřímo i na skutkovou podstatu. 

Soud také zkoumal, zda skutková podstata, z níž žalovaný správní úřad vycházel, 

není v rozporu se spisem, respektive zda má ve spise dostatečný podklad. I přes 

skutečnost, že Nejvyšší správní soud byl skutkovou podstatou žalovaným správním 

úřadem přijatou vázán, zkoumal, zdali úsudek úřadu o otázkách povahy skutkové byl 

vůbec logicky možný
302

. 

Rovněž důkazy provedené ve správním řízení mohl Nejvyšší správní soud 
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zkoumat pouze z hlediska, zdali skutkový základ neodporoval správnímu spisu, zda 

řízení bylo úplné a zda nebyly porušeny podstatné formy řízení. Hoetzel k tomu 

dodává: „Správní soud však nesmí zkoumati, zda-li úřad správně hodnotil důkazy co 

do jejich hodnověrnosti a významu …“
303

.  

 

III.1.5. Zásady soudního přezkumu 

 

Dispoziční zásada 

První zásadou, a to procesní, kterou bylo správní soudnictví ovládáno, byla 

zásada dispoziční. Soudní kontrola byla zahajována pouze z iniciativy stěžovatele. 

Nejvyšší správní soud jednal, pouze když o to strana požádala
304

. Nejvyšší správní 

soud tak nikdy nezahajoval řízení ex officio
305

. Provedení této dispoziční zásady bylo 

uvedeno v § 18 zákona o zřízení správního soudu
306

, který požadoval, aby ten, který 

se soudní kontroly dovolával, nejenom označil objekt (rozhodnutí nebo opatření) 

svého úkonu, ale i „stižné body“. Zmíněné „stižné body“ tak byly nezbytnou 

náležitostí stížnosti a de facto ohraničovaly rámec soudní kontroly správního aktu. 

Až na některé výjimky si Nejvyšší správní soud nevšímal očividných nezákonností 

správního aktu, nebyly-li ve stížnosti vytýkány. Precizace těchto stižných bodů byla 

uvedena jednacím řád pro nejvyšší správní soud
307

, kdy pokud stěžovatel napadal 

správní akt, muselo být ze stížnosti zřejmé, v čemž stěžovatel spatřoval porušení 

práva nebo právně mylné posouzení věci, a v případě procesních vad, v čem 

vytýkaná procesní vada spočívala.  Hácha k tomu doplňuje: „I při nejmírnějším 

požadavku na precisování stižních bodů musí ovšem ze stížnosti býti poznatelno, ve 

kterých kusech a po kterých stránkách má soud naříkaný správní akt zkoušeti. 

Naprosto nestačí, jako se to nezřídka děje, jestliže stížnost podává rozvláčné vylíčení 

děje, končíc prostě návrhem, aby rozhodnutí bylo pro nezákonnost nebo vady řízení 
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zrušeno.“
308

. 

Jak vyplývá ze soudní judikatury, Nejvyšší správní soud nebyl povinen si 

stižné body sám konstruovat
309

, považovalo se za nedostatečné pouhé uvádění 

skutečností, které nemělo vztah k tvrzené nezákonnosti správního aktu nebo vadě 

řízení
310

, a nestačilo tak obecné tvrzení nezákonnosti správního aktu nebo vad 

řízení
311

. Dále nestačilo, pokud stěžovatel odkazoval pouze na obsah instančního 

opravného prostředku, aniž by stižné body uvedl ve stížnosti
312

. Ani odkaz na jinou 

soudní stížnost nebyl dostatečný
313

. V rámci uplatnění stižných bodů a jejich 

odůvodnění však nebyly připuštěny novoty a šlo se odvolávat pouze na to, co bylo 

uplatňováno ve správním řízení
314

.  

S dispoziční zásadou souvisela i zásada oficiality, která spočívala v tom, že 

soud z úřední povinnosti vyhledával zúčastněné strany, a také v tom, že pokud bylo 

řízení před soudem zahájeno, bylo již na soudu samotném, aby řízení udržoval 

v chodu a dovedl ho ke konečnému cíli
315

.  

 

Projednací a vyhledávací zásada 

Další zásadou vyplývající z § 5 a § 18 odst. 1 zákona o zřízení správního 

soudu byla zásada projednací, která byla vázána na stížnost a stižné body v ní 

obsažené. Hácha k této zásadě uvedl: „… neovládá náš proces správně soudní 

naveskrz a do krajních důsledků. Je dvojnásobně prolomena. Jednou a) skutečně, b) 

jednou spíše jen zdánlivě.“
316

. Skutečný průlom se týkal skutkové podstaty, a to v 

jakém rozsahu byl Nejvyšší správní soud vázán skutkovou podstatou, na které 
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správní úřad svůj výrok založil. Účelem bylo, aby Nejvyšší správní soud nemusel 

vycházet ze skutkových podstat zcela neskutečných, kusých a libovolně zjištěných. 

Na druhou stranu Nejvyšší správní soud nechtěl a de facto ani nemohl jít sám tak 

daleko, aby sám zjišťoval skutečnosti, z nichž se skládala skutková podstata 

konkrétního případu. Ke skutkové podstatě byla soudní kontrole otevřena pouze 

cesta nepřímá, a to dvěma směry. První směr se vztahoval na základě zásady 

projednací k samotné stížnosti a jejím vadám řízení. Druhý směr se na základě 

zásady vyhledávací vztahoval již k samotné činnosti Nejvyššího správního soudu, 

kdy z úřední povinnosti pátral po procesních vadách vztahujících se ke skutkové 

podstatě. Oba směry vedly ke stejnému cíli, a to vadám v řízení v rozsahu 

stanoveném v § 6 odst. 2 zákona o zřízení správního soudu
317

. Jen zdánlivý průlom 

do zásady projednací se týkal vyhledávání tzv. zmatků správního aktu, tedy zda se 

jednalo např. o akt autoritativní, způsobilý zasáhnou do právní sféry stěžovatele; zda 

byl žalovaný správní úřad věcně příslušný
318

; pokud správní úřad rozhodl o 

rekursu
319

 nelegitimované osoby
320

. Přitom je zapotřebí zmínit otázku zmatečnosti 

správního aktu, která byla předmětem rozhodovací praxe Nejvyššího správního 

soudu. Hácha k tomu uvedl: „Pro soudní kontrolu soudního aktu lze pokládati za 

jisté, že soud musel by k takovémuto nedostatku hleděti z úřední povinnosti, i kdyby 

nebylo výslovného předpisu § 6, odst. 2, říjn. zák. o vadách řízení, anebo kdyby tento 

předpis na nedostatek procesních předpokladů nedopadal. Má-li se zmatečný akt 

rušiti pro nezákonnost (§ 7), či pro vady řízení (§ 6), je již otázka podružná ….“
321

. 

K absolutní zmatečnosti správního aktu měl Nejvyšší správní soud přihlížet z moci 

úřední, aniž by to stěžovatel namítal
322

. 
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Další zásady 

Zásada rovnosti stran spočívala v rovném slyšení stran, respektive v možnosti 

rovného slyšení jak v řízení přípravném, tak i při ústním jednání. Mezi další zásady 

patřily zásada písemnosti, která platila pro stížnost a přípravné řízení, a zásada 

ústnosti, která spolu se zásadou veřejnosti ovládala veřejné ústní líčení
323

.  

 

Kasační princip 

Správní jurisdikce podle zákona o zřízení správního soudu byla zrušovací a 

soudní přezkum tak byl založen na kasačním principu. Nález Nejvyššího správního 

soudu tak nikdy nebyl reformační. Důvodem kasačního principu podle Hoetzela byly 

ústavní důvody, kdy v době projednávání zákona o zřízení správního soudu bylo 

považováno za opovážlivé, aby správní soud mohl měnit (nahrazovat) správní akt 

ministra, respektive aby soudní kontrole byly podřízeny samosprávné (zemské) 

orgány jen říšským zákonem bez účasti zemské legislativy
324

. Nejvyšší správní soud 

tak svým nálezem mohl stížnost zamítnout
325

 nebo napadený správní akt správního 

úřadu v rozsahu stižních bodů zrušit. Důvodem pro zrušení napadeného správního 

aktu byly buď vady řízení
326

, nebo nezákonnost správního aktu
327

.  

V případě vad řízení rozhodoval Nejvyšší správní soud zpravidla na základě 

skutkové podstaty, kterou vzala poslední správní stolice za základ svého rozhodnutí. 

Napadený správní akt Nejvyšší správní soud pro vady řízení zrušil v případě, že 

zjistil, že zmíněná skutková podstata je v rozporu se spisy nebo že v podstatných 

bodech potřebuje doplnění nebo že nebylo dbáno podstatných forem správního 

řízení. V takovém případě Nejvyšší správní soud vrátil věc správnímu úřadu, který 

měl odstranit vady a potom vydat nový správní akt. K neúplnosti skutkového stavu 

Hoetzel dodal, že ne každá její neúplnost měla za následek zrušení správního aktu 

pro vady řízení, ale pouze ta, která by mohla mít vliv na pozici strany
328

.   
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V případě nezákonnosti správního aktu ho Nejvyšší správní soud, pokud 

zjistil, že stížnost byla důvodná, zrušil a v nálezu uvedl důvody takového zrušení. 

Správní úřady byly povinny učinit ve věci další opatření, přičemž byly vázány 

právním názorem, z něhož vycházel Nejvyšší správní soud ve svém nálezu. Nejvyšší 

správní soud napadený správní akt posuzoval k právnímu stavu v době vydání 

správního aktu. Z úřední povinnosti Nejvyšší správní soud musel přihlížet 

k absolutní zmatečnosti správního aktu a také k platnosti nařízení a byl-li zákon 

platně vyhlášen. Pokud byla vada řízení důsledkem nesprávného právního názoru 

správního úřadu, byl takový správní akt zrušen pro nezákonnost a nikoliv pro vady 

řízení
329

. 

Ke kasačnímu principu Hácha doplnil: „Ale zrušovací nález n-ho s-ho s-u 

není přece jen holou kasací. Podobně jako je tomu při rozsudku dovolacího 

(revisního) soudu (Hora: Čsl. Civilní právo procesní. III. 133. Hellwig: Systém, str. 

857) je žalovaný úřad vázán v dalších svých procesních úkonech právním názorem, 

z něhož n. s. s. při svém nálezu vycházel. V rozhodovacích důvodech nálezu soudního 

skrývá se konkrétní norma právní. Úřad jest ovšem především povinen procesní 

úkony, jichž v důsledku právního názoru soudem projeveného je zapotřebí, vskutku 

předsevziti a je povinen provésti všecky důsledky, které z onoho právního názoru 

vyplývají … Ale splnění této povinnosti není postaveno pod kontrolu soudní, neboť 

procesním předpokladem soudní jurisdikce jest jen správní akt, nikoliv také správní 

nečinnost, a dokud nebude účinných prostředků, ať již přímých, či jen nepřímých, 

jimiž by správní úřad mohl býti k oněm procesním úkonům dohnán, zůstane nejen 

cena soudní kontroly správy velmi relativní, nýbrž i uskutečnění myšlenky právního 

státu velmi problematickým.“
330

.   

Pro otázku vázanosti správního úřadu prvním názorem Nejvyššího správního 

soudu však nemělo podstatný význam, zda byle správní akt zrušen pro vady řízení 

nebo pro nezákonnost. Jediným rozdílem je tak rozhodování o otázce práva procesní 

nebo hmotného
331

. Vázanost právního názoru však pro správní úřad znamenala 
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právní povinnost, kdy porušení této povinnosti bylo již samo o sobě nezákonností
332

. 

Pokud by strana tvrdila, že správní úřad, který znovu o věci rozhodl, se nedržel 

právního názoru Nejvyššího správního soudu, mohla strana podat novou stížnost a 

Nejvyšší správní soud byl vázán svým původním právním názorem
333

. Závěrem ještě 

dodávám, že samotný nález Nejvyššího správního soud nebyl sám o sobě exekučním 

titulem, a vůči stranám se tak projevil, až ho správní úřad provedl
334

. 

V souvislosti s kasačním principem lze na závěr zmínit, že ústavní výbor 

poslanecké sněmovny při projednávání osnovy zákona o správním soudnictví na 

úřadech okresních a župních se usnesl na rezoluci, že „Vládě se ukládá, aby při další 

úpravě správního soudnictví přihlížela k těmto zásadám tak, aby … 3. v souvislosti s 

těmito úpravami byl zákon o nejvyšším správním soudě podroben revisi, zejména v 

tom směru, že by nebyl jen soudem kasačním.“
335

. 

 

III.1.6. Řízení před Nejvyšším správním soudem 

Řízení před Nejvyšším správním soudem bylo upraveno zákonem o 

nejvyšším správním soudě, zákonem o zřízení správního soudu a jednacím řádem pro 

nejvyšší správní soud. Řízení před Nejvyšším správním soudem Hácha 

charakterizoval jako opravné řízení proti správnímu aktu, čímž je takovému řízení 

určena jeho základní podoba
336

. 

 

Zahájení řízení podáním stížnosti 

Řízení před Nejvyšším správním soudem bylo zahájeno podáním stížnosti a 

soudní kontrola byla zahajována pouze z iniciativy stěžovatele
337

. Hoetzel k tomu 

dodává, že tak Nejvyšší správní soud jednal jako mimořádné forum poskytující 
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ochranu proti správním úřadům
338

. Nejvyšší správní soud nikdy nezahajoval řízení ex 

officio. 

Stížnost musela mít určité procesní předpoklady, aby vyvolala procesní 

úkony soudu.  Z rekursní povahy stížnosti vyplývalo, že musela být namířena proti 

konkrétnímu správnímu aktu a stěžovatel se v ní musel u Nejvyššího správního 

soudu domáhat ochrany před takovým správním aktem. Mezi procesní předpoklady 

patřily formální náležitosti stížnosti, vlastnosti soudu, vlastnosti stěžovatele, zákonné 

lhůty k podání stížnosti a obsah stížnosti
339

.   

Mezi formální náležitosti stížnosti patřily písemnost
340

, připojení zákonem 

předpokládaného počtu opisů
341

, připojení podkladů, o které se stížnost opírala
342

, a 

podepsání advokátem
343

, pokud zákon nestanovil výjimku
344

. Mezi další formální 

náležitosti stížnosti patřily vyznačení doručení napadeného správního aktu
345

, přesné 

označení napadeného správního aktu a uvedení stižných bodů
346

. Hoetzel k tomu 

dodává, že: „Proti zásadní bezformálnosti podání ke správnímu úřadu je stížnost na 

správní soud formalistická“
347

. Předpoklad vlastnosti soudu se vztahoval k jeho 

příslušnosti, protože Nejvyšší správní soud byl příslušný rozhodovat ve všech 

případech, ve kterých někdo tvrdil, že nezákonným rozhodnutím nebo opatřením 

správního úřadu byl poškozen ve svých právech
348

. Předmětem soudní kontroly tak 

byly pouze akty správního úřadu, a to jen akty určité právní kategorie, kterými byla 

rozhodnutí a opatření, a pouze v určité procesní fázi, tj. akty konečné. Ze stížnosti 

také muselo být zřejmé tvrzení zkrácení na právech stěžovatele
349

.  
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Předpoklad vlastnosti stěžovatele se vztahoval ke způsobilosti stěžovatele být 

procesní stranou řízení. Procesní stranou s ohledem na ochranu subjektivních práv 

mohl být pouze právní subjekt. Procesní stranou tak nebyly bezsubjektní orgán nebo 

ústav bez právnické osobnosti
350

, obec, jestliže vystupovala jako úřad
351

, pokud 

zákon nestanovil výjimku (finanční komise)
352

. Specifickým případem byly útvary, 

které neměly právní osobnost (např. politické strany, odborové organizace, kdy se 

otázka subjektivity raději obcházela)
353

. Procesní strana v řízení před Nejvyšším 

správním soudem musela být i stranou v řízení správním, ve kterém byl vydán 

napadený správní akt. Stěžovatel musel mít i procesní způsobilost, tedy způsobilost 

samostatně jako strana jednat. Pokud by stěžovatel procesní způsobilost neměl (např. 

osoba nesvéprávná), musel by být v řízení zastoupen svým zákonným zástupcem. 

Právnické osoby, které způsobilost být procesní stranou měly, mohly stížnost podat 

pouze statutárním nebo zákonem určeným zástupcem (např. u obce starostou, který 

obec navenek zastupuje
354

, avšak na základě usnesení rady obce
355

). Za živnostenské 

společenstvo bylo k podání stížnosti legitimováno zpravidla představenstvo jako 

celek
356

. K předpokladu vlastnosti stěžovatele soudní praxe ještě přiřadila jeho tzv. 

věcnou legitimaci, tedy existenci subjektivního práva stěžovatele
357

. 

Předpoklad zákonné lhůty byl stanoven v § 14 zákona o zřízení správního 

soudu a stížnost musela být k Nejvyššímu správnímu soudu podána do 60 dnů od 

(formálního a písemného) doručení správního aktu vydaného správním úřadem v 

poslední instanci, pokud zákon nestanovil lhůtu jinou
358

. Zákonem stanovená lhůta 

měla prekluzivní povahu. A proto dodatky ke stížnosti učiněné po zákonem 
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stanovené lhůtě nebyly přípustné
359

. Soudní praxí byl i neformálnímu doručení 

správního aktu přiznán účinek formálního doručení
360

. Pro začátek této lhůty nemělo 

význam ústní prohlášení správního rozhodnutí
361

. Protože zákon o zřízení správního 

soudu neznal institut zahájení rozepře, bylo možné do lhůty pro podání stížnosti 

stížnost opakovat
362

. Podmínky počítání lhůty včetně jejího prodloužení byly 

upraveny v § 15, § 16 a § 21 zákona o zřízení správního soudu, tj. dny poštovní 

přepravy se do lhůty nepočítaly; připadal-li poslední den lhůty na neděli nebo svátek, 

končila lhůta nejbližší pracovní den; navrácení v předešlý stav pro zmeškání lhůty 

bylo nepřípustné. 

Předpoklad náležitostí obsahu stížnosti se vztahoval k přesnému označení 

napadeného správního aktu a uvedení stižných bodů. Podle § 29 jednacího řádu pro 

nejvyšší správní soud muselo být ze stížnosti patrné, v jakém rozsahu se správní akt 

napadá, v čem stěžovatel spatřuje porušení svých práv a právně mylné posouzení 

věci. Hoetzel k tomu doplňuje: „Zákon klade váhu na přesné označení stižných bodů, 

protože správní soud může se správním aktem zabývati jen v mezích těchto bodů. 

Záleží tedy velice na přesném jejich formulování.“
363

. Při namítání porušení 

procesních vad, muselo být ze stížnosti patrné, v čem byl tvrzený rozpor se spisem, 

neúplnost skutkové podstaty, nebo kterým procesním úkonem nebo neprovedením 

takového úkonu byl porušen zákon či procesní zásada. Jak vyplývá ze soudní praxe, 

nestačilo pouze obecné tvrzení nezákonnosti správního aktu a vad řízení
364

. Stížnost 

mohla být podána v jazyku menšinovém pouze za podmínek § 2 zákona č. 122/1920 

Sb. z. a n., ze dne 29. února 1920, podle § 129 ústavní listiny, jímž se stanoví zásady 

jazykového práva v republice Československé. 

Podání stížnosti nezpůsobovalo překážku res iudicata pro jiné řízení před 

Nejvyšším správním soudem v téže věci. Podání stížnosti také nemělo vliv na 

napadený správní akt, kdy podáním stížnosti nebyla odložena jeho vykonatelnost. 

Podání stížnosti tak neměla sama o sobě odkladný účinek, což znamenalo, že 
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napadený správní akt mohl být proveden. K tomuto principu Hoetzel dodává, že i 

v tom se projevuje mimořádnost ochrany, kterou Nejvyšší správní soud 

poskytoval
365

. Stěžovatel však mohl o odkladný účinek vykonatelnosti napadeného 

správního aktu požádat u správního úřadu, který byl povinen odkladný účinek 

povolit, nevyžadoval-li veřejný zájem okamžitý výkon napadeného správního aktu a 

stěžovateli by vznikla nenahraditelná újma
366

. Ke splnění podmínek pro stanovení 

odkladného účinku napadeného správní aktu lze odkázat na rozhodovací praxi 

Nejvyššího správního soudu
367

. 

 

Účastníci řízení 

Účastníky takového řízení byly pouze osoby, kterých se napadený správní akt 

týkal, tedy takové osoby, které byly stranou v řízení správním
368

, tedy slovy zákona o 

zřízení správního soudu osoby, jichž věc, která se má rozhodnouti, se dotýká
369

. 

Ačkoliv měly osoby na výsledku správního řízení zájem a správní akt jim byl na 

jejich žádost doručen, protože nebyly stranou správního řízení, nebyly ani stranou 

v řízení před Nejvyšším správním soudem
370

. Žalovaným správním úřadem je takový 

správní úřad, který stížností napadený správní akt vydal. Rekursní povaze procesu 

před Nejvyšším správním soudem odpovídá, že ten, kdo se domáhá zrušení 

správního aktu, má úlohu útočnou, a žalovaný správní úřad úlohu obranou. Zákon o 

zřízení správního soudu rozdělil strany řízení před soudem na dvě kategorie. První 

kategorií jsou osoby, kterým mohlo být zrušení napadeného správního aktu 

prospěšné a které by odčiňovalo zkrácení jejich práv. Druhou kategorií jsou osoby, 

kterým mohlo být zrušení napadeného správního aktu na újmu
371

, a to tím, že 

zrušením napadeného správního aktu by byly zkráceny na svých právech
372

. V této 

souvislosti byl rozlišován institut strany spolužalované, kterou označoval stěžovatel 
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již v samotné stížnosti, a strany zúčastněné, kterou do řízení přibral z úřední 

povinnosti soud. I u spolužalovaných a zúčastněných stran se předpokládalo, že byl 

vyčerpán instanční postup stolic administrativních
373

. Hácha k takovému vymezení 

stran doplňuje: „K rekursnímu základu procesu přistupuje takto spor mezi 

stěžovatelem a zúčastněnými stranami o jejich subjektivní práva. Než i když tyto 

strany do procesu nevstupují a stěžovatel stojí jen proti úřadu, je technické 

uspořádání procesu přes jeho základní rekursní ráz napodoben procesu 

civilnímu.“
374

. 

Účastnící měly právo u Nejvyššího správního soudu nahlížet do spisu 

žalovaného správního úřadu, který však mohl z nahlédnutí části spisu z veřejného 

zájmu vyloučit
375

, což bylo dáno do volné, ničím neomezené vůle úřadu
376

. 

 

Přijetí stížnosti k soudu a její odmítnutí 

Pokud nebyly naplněny základní procesní podmínky, nemohl Nejvyšší 

správní soud přijmout stížnost k věcnému projednání. Tyto podmínky byly stanoveny 

v § 21 zákona o zřízení správního soudu a patřily mezi ně nepříslušnost soudu
377

, 

nedostatek stěžovatelovy legitimace, zmeškání lhůty pro podání stížnosti a formální 

vady stížnosti. Mezi tyto překážky patřila i procesní překážka rei judicatae
378

. Pro 

nedostatek kterékoli z uvedených procesních podmínek s výjimkou formálních vad 

stížnosti nemohla být stížnost přijata k věcnému projednání a musela být odmítnuta. 

K odmítnutí (a limine) stížnosti tak docházelo pro nepřípustnost. Záleželo však na 

posouzení soudu, zda byly tyto nedostatky natolik zřejmé, aby k odmítnutí došlo bez 

dalšího řízení se stranami v neveřejném sezení. V případě formální vady stížnosti 

bylo na posouzení senátu
379

, aby buď stížnost odmítl, anebo ji stěžovateli vrátil 

k doplnění vad (např. chybějící zmocnění stěžovatele, podání stížnosti v menšinovém 
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jazyku nesplňujícím zákonné podmínky
380

), a aby ji stěžovatel v krátké prekluzivní 

době předložil soudu
381

.  

 

Přípravné řízení 

Účelem přípravného řízení
382

 byla příprava ústního projednání věci. K tomu 

účelu soud informuje žalovaný úřad a spolužalovaného o stížnosti a vyzve je 

k podání vyjádření ve dvou vyhotoveních, a to v zákonem stanovené lhůtě. Za 

žalovaný správní úřad může vyjádření podat pouze tento úřad
383

. Vyjádření 

žalovaného správního úřadu soud zašle stěžovateli. Soud následně může připustit 

další výměnu přípravných spisů (repliky stěžovatele a dupliky žalovaného správního 

úřadu) v zákonem stanovené lhůtě. Byla-li však stěžovatelem podána replika, byl 

soud povinen poskytnout procesnímu odpůrci možnost, aby podal dupliku. Podaná 

replika bez soudní výzvy se však vracela
384

. Zúčastněná strana se zpravidla přizvala 

až k ústnímu líčení. V přípravném řízení nebylo možné procesní materiál doplňovat a 

žalovaný úřad nemohl napadený správní akt doplnit o uvedení nových skutečností 

nebo připojovat nové důvody pro rozhodnutí
385

. Nemohly být proto ani odstraňovány 

procesní vady správního řízení
386

, protože Nejvyšší správní soud zkoumal napadený 

správní akt v takové podobě a s takovým obsahem, v jaké byl vydán, a na základě 

skutkové podstaty, na které žalovaný správní úřad napadený správní akt založil. 

Obsahem vyjádření žalovaného správního úřadu tak měly být pouze důvody 

vyvracející skutková tvrzení stěžovatele a právní úvahy kritizující právní závěry 

stěžovatele, a to vše vyplývající ze správního spisu, který byl žalovaný správní úřad 

povinen předat Nejvyššímu správnímu soudu
387

. Odpovědnost za naplnění 

procesních podmínek pro řízení před Nejvyšším správním soudem však měl pouze 

tento soud sám. Soud měl také povinnost zajistit úplnost správního spisu
388

, a 
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„Nemůže-li žalovaný úřad předložiti spisy k věci se táhnoucí a nezaujme-li ani 

stanovisko k vývodům stížnosti, má nejvyšší správní soud vzíti údaje stížnosti za 

podklad svého rozhodnutí.“
389

, a také přednes stran při ústním líčení
390

. Absence 

správního spisu a možnost Nejvyššího správního soudu rozhodnout bez něj byla 

např. výslovně uvedena v § 12 zákona č. 118/1921 Sb. z. a n., ze dne 17. března 

1921, o omezení práva stěhovacího
391

. Jindy však Nejvyšší správní soud došel 

k závěru, že tvrzení stížnosti je ve shodě se správním spisem
392

. Ve většině případů 

však absence správního spisu vedla ke zrušení napadeného správního aktu
393

 pro 

neshodu skutkové podstaty, ze které žalovaný správní úřad vycházel a kterou soud na 

základě tvrzení ve stížnosti předpokládal
394

. Aby bylo připraveno jednání před 

správním soudem, může tento soud nařídit výslech zúčastněných stran a úřadu (toho 

jen písemně). Nejednalo se však o žádné důkazní řízení
395

. Ze soudní praxe 

vyplývalo, že: „Neobsahuje-li správní spis protokoly o ústním jednání popř. jiné 

písemné podklady nezbytné pro posouzení správnosti tvrzení strany, správním 

úřadem popřeného, že přednesla v rámci správního řízení jisté, pro posouzení věci 

závažné, námitky, k nimž správní úřad při rozhodování nepřihlédl, může správní 

soud dáti o tom předběžně provésti potřebné šetření.“
396

. 

 

Veřejné ústní líčení  

Pokud bylo skončeno přípravné řízení, bylo několik situací, jak podanou 

stížnost vyřídit. První takovou situací bylo odmítnutí stížnosti z důvodu její 

nepřípustnosti bez dalšího usnesením. Taková situace nastala v případě, že v rámci 

přípravného řízení vyšel najevo nedostatek procesní podmínky nebo procesní 

překážka. Druhou takovou situací bylo na návrh referenta zrušení napadeného 

správního aktu pro vady řízení
397

. V takovém případě se rozhodovalo zrušovacím 
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nálezem a v neveřejném zasedání
398

. Pokud nenastala jedna z výše uvedených 

situací, senát v neveřejném sezení usnesením přípravné řízení formálně ukončil a 

spor odkázal k veřejnému ústnímu líčení. Vzhledem ke skutečnosti, že ústní líčení 

souviselo s řízením soudu a rozvrhem pracovního času, ustanovení líčení již bylo na 

prezidentovi soudu
399

. I zahájené řízení bylo možné za zákonem stanovených 

podmínek přerušit
400

. Líčení bylo veřejné, avšak s výhradou upravenou v § 29 

zákona o zřízení správního soudu
401

. Strany sporu se mohly líčení zúčastnit osobně 

nebo se mohly nechat zastoupit advokátem. To stejné platilo i pro právnické osoby, 

které se dále mohly nechat zastoupit zmocněncem z nich samých. Záleželo tak na 

organizační struktuře právnické osoby. Obec mohla být zastoupena svým úředníkem, 

měl-li způsobilost pro politickou službu konceptní. Žalovaný správní úřad byl 

zastoupen zástupcem ministerstva, proti jehož správnímu aktu byla stížnost mířena 

nebo do jehož oboru věc patřila. Pokud byl žalovaným správním úřadem orgán 

správy zemské, okresní nebo obecní, vyslal zástupce tento orgán
402

. Podmínky pro 

výběr takového zástupce zákon o zřízení správního soudu nestanovoval, advokátem 

se však žalovaný správní úřad nechat zastupovat nemohl
403

. Nepřítomnost stran 

řízení či jejich zástupců nebyla na překážku takového řízení, ale ani to stranám 

nebylo na škodu. V řízení před Nejvyšším správním soudem totiž nebylo 

kontumačního nálezu. Podmínky průběhu řízení byly podrobně upraveny v § 32 a 

násl. zákona o zřízení správního soudu a v §§ 37 až 43 jednacího řádu pro nejvyšší 

správní soud, stejně jako podmínky vynesení, prohlášení a vyhotovení soudního 

nálezu
404

. Jak k hlavnímu významu ústního líčení Hácha dodal: „… pro strany, 

zejména pro stěžovatele, nespočívá ani tak v právnických vývodech, které jen 

v mezích § 18 zák. lze tam přednésti, jako spíše v tom, že je všem účastníkům 

poskytnuta možnost kontrolovati ústní přednes referentův, který má (§ 38 jedn. řádu) 

podati obraz věci v podstatném jejím obsahu, dále uvésti stížnosti a případné vývody 
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odpůrců z řízení přípravného.“
405

. Stěžovatel se mohl ústního líčení vzdát, a pokud 

žalovaný správní úřad nebo spolužalovaný na ústním líčení netrval, rozhodoval 

Nejvyšší správní soud pouze na základě správních spisů. Takové vzdání se bylo 

neodvolatelné
406

. 

 

Formy rozhodnutí v řízení 

Základním procesním úkonem v řízení před Nejvyšším správním soudem 

bylo rozhodnutí, jehož pojmový znak byl spatřován ve volním projevu soudu 

směřujícím podle svého obsahu ke způsobení určitého právního účinku. Zákon o 

zřízení správního soudu včetně jednacího řádu pro nejvyšší správní soud rozlišoval 

rozhodnutí podle toho, zda se jimi vytváří pouze procesně-právní situace, které 

náležely k řízení, nebo zda měla materiálně-právní povahu. Rozhodnutí, která měla 

materiálně-právní povahu, zákon o zřízení správního soudu včetně jednacího řádu 

pro nejvyšší správní soud označoval za nález, nezávisle na tom, zda soud rozhodoval 

při veřejném ústním líčení, či nikoliv, nebo zda soud nálezem stížnost zamítl, 

napadený správní akt zrušil nebo řízení zastavil, anebo zda proběhl pouze zkrácený 

proces. Za nález, který měl materiálně-právní povahu, byl považován i výměr podle 

§ 22 zákona o zřízení správního soudu, kterým Nejvyšší správní soud vytýkal pouze 

vadnost řízení, které zamítl pro bezdůvodnost s tím, že stěžovatel mohl v prekluzivní 

zákonné lhůtě podat proti výměru odpor a požadovat nařízení ústního líčení, čemuž 

musel soud vyhovět. Tato další forma zjednodušeného řízení byla zavedena novelou 

zákona o zřízení správního soudu z roku 1905
407

. Rozhodnutí, která vytvářela pouze 

procesně-právní situace a náležela tak k řízení, zákon o zřízení správního soudu 

včetně jednacího řádu pro nejvyšší správní soud označoval jako usnesení. Mezi 

taková rozhodnutí patřila usnesení, kterými se stížnost pro nedostatek procesních 

předpokladů a limine odmítala, nebo opatření, jímž se řízení z různých důvodů 

zastavovalo, nebo usnesení, jímž se přípravné řízení zahajovalo, uzavíralo a spor se 

odkazoval k ústnímu líčení, anebo usnesení, jímž se stěžovateli vrací stížnost k 

opravě formálních vad. Mezi taková rozhodnutí tak patřila všechna opatření 
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přípravná, rozhodnutí incidentní, jakož i rozhodnutí, kterými soud vyřizoval procesní 

námitky a návrhy. Rozdíl mezi rozhodnutím materiálně-právní a procesně-právní 

povahy byl v tom, že proti nálezům Nejvyššího správního soudu nebylo přípustné 

navrácení v předešlý stav
408

. I z této zásady však soudní praxe stanovila výjimky
409

.  

 

Zkrácený proces 

Zákon o zřízení správního soudu obsahuje několik situací, kdy soud 

rozhoduje ve zkráceném procesu. Mezi tyto situace patří vyřízení stížnosti výměrem 

podle § 22 zákona o zřízení správního soudu. Novelou zákona o zřízení správního 

soudu provedenou zákonem ze dne 21. září 1905, č. 149/1905 ř. z., jímž mění se 

některá ustanovení zákona ze dne 22. října 1876, Z. Ř. č. 36 z r. 1876, o zřízení 

správního soudu, byly zavedeny ještě dvě formy zkráceného procesu. První formou 

zkráceného procesu byla situace, kdy předmětem sporu byla jen otázka právní a kdy 

obligatorně se přípravné řízení neprovádělo
410

. Druhou formou zkráceného procesu 

byla situace, kdy se stěžovatel vzdal ústního líčení
411

.  

 

Další stadia a úkony v řízení 

Zákon o zřízení správního soud včetně jednacího řádu pro nejvyšší správní 

soud jako další stadium řízení upravoval institut přerušení řízení, kterým se 

odročovalo líčení. Mezi další stadia řízení patřilo zastavení řízení, kterým se řízení 

před dosažením svého požadovaného cíle zakončovalo. Důvodem takového zastavení 

řízení bylo zpětvzetí stížnosti, a to do doby skončení líčení; zmeškání propadné lhůty 

k opravě formálních vad stížnosti; smrt stěžovatele; uspokojení stěžovatele, a to i 

částečné; a odvolání napadeného správního aktu
412

. Mezi úkony v řízení patřilo 

doručování
413

 anebo styk navenek, kdy podle § 48 jednacího řádu pro nejvyšší 

správní soud platily pro styk soudu s úřady a stranami subsidiárně předpisy platné 

pro řádné soudy. V řízení před Nejvyšším správním soudem obecně platilo, že své 

vlastní útraty si nesl zásadně každý účastník sám. Podle § 50 jednacího řádu pro 
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nejvyšší správní soud mohl stěžovatel požádat o tzv. právo chudých, tedy osvobození 

od poplatků a kolků. K tomu je zapotřebí dodat, že podle § 1 písm. d) zákona č. 

54/1925 Sb. z. a n., ze dne 3. dubna 1925, kterým se mění některá ustanovení o 

poplatcích, taxách a kolcích (hrací karty), ve spojení s císařským nařízením ze dne 

28. srpna 2016, č. 281/1916 ř. z., o změně některých předpisů o kolkových a přímých 

poplatcích, a zákona ze dne 20. února 1907, č. 52/1907 ř. z., o administrativním 

pořadu opravných prostředků při kolkových a bezprostředních poplatcích a některých 

příbuzných důchodkových odvětvích, podléhala stížnost kolku 5 Kč za každý arch. 

Podle § 41 zákona o zřízení správního soudu byl Nejvyšší správní soud oprávněn 

uložit stranám a jejich zástupcům pokutu za svévolné podání stížnosti nebo za podání 

stížnosti proti jasnému znění zákona. Tyto pokuty však byly ukládány sporadicky 

(např. v roce 1929 bylo uloženo 27 pokut proti svévoli a v roce 1930 bylo uloženo 17 

pokut proti svévoli)
414

. 

 

III.1.7. Novelizace zákona o nejvyšším správním soudě 

O reformě Nejvyššího správního soudu se začalo uvažovat již v roce 1920. 

Důvodem byla velká přetíženost Nejvyššího správního soudu a s tím související 

zdlouhavost vyřizování jednotlivých stížností. O této skutečnosti vypovídá i snaha 

prvního prezidenta Nejvyššího správního soudu Dr. Pantůčka, kdy v zájmu jednotné 

praxe a řádného, pravidelného postupu vyřizování stížností vydal některé pokyny 

dovnitř soudu (dopis ze dne 6. února. 1922 č. pres. 828/22)
415

. 

Výsledkem těchto úvah byly i pokusy o novelizaci zákona o nejvyšším 

správním soudě, respektive o vydání nového zákona. S ohledem na tyto aktivity 

vypracovalo Ministerstvo vnitra v roce 1929 osnovu nového zákona o nejvyšším 

správním soudě, kterou zaslalo k připomínkovému řízení. Jak vyplývá z důvodové 

zprávy k této osnově zákona, Ministerstvo vnitra bylo toho názoru, že nebylo 

prozatím zapotřebí provést změny struktury Nejvyššího správního soudu, a osnova se 

tak omezila pouze na návrh nezbytných opatření, kterými by se zabezpečilo 

zjednodušení a zrychlení výkonu právní ochrany poskytované Nejvyšším správním 

soudem. Mezitím u Nejvyššího správního soudu došlo k rozmnožení počtu sil grémia 

Nejvyššího správního soudu a zároveň poklesl počet stížností k němu podaných, 

proto Ministerstvo vnitra očekávalo, že nedodělky u Nejvyššího správního soudu 
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budou v krátké době vyřízeny, aniž by bylo potřeba zamýšleného zákonodárného 

opatření, a z toho důvodu byly práce na osnově přerušeny. Očekávaný výsledek se 

však nedostavil, protože od roku 1932 začal počet stížností podaných k Nejvyššímu 

správnímu soudu opět stoupat, a to tak enormně, že koncem roku 1935 bylo u 

Nejvyššího správního soudu již 17.431 nevyřízených stížností. Vzhledem ke 

skutečnosti, že Nejvyšší správní soud vyřídil v posledních letech průměrně jen 5500 

stížností za rok, znamenal tento stav jeho nedodělků asi tříleté zpoždění v jejich 

vyřízení. Tím se soudní kontrola veřejné správy stala neefektivní, a bylo proto 

nezbytné hledat prostředky k odstranění tohoto nepříznivého stavu a přikročit k 

opatřením, kterými by se čelilo dalšímu přetížení Nejvyššího správního soudu a 

kterými by se trvale zlepšil velmi nepříznivý stav jeho nevyřízené agendy
416

.  

Na tento neutěšený stav reagovala vláda Československé republiky, která 

připravila osnovu zákona, kterou by se provedly potřebné změny platných předpisů o 

Nejvyšším správním soudě
417

. Tato osnova zákona samozřejmě prošla poměrně 

dlouhým připomínkovým řízením za účasti Nejvyššího správního soudu (např. dopis 

Ministerstva vnitra ze dne 18. října 1935)
418

.  

K obsahu této osnovy důvodová zpráva k vládnímu návrhu zákona o 

nejvyšším správním soudě (tisk 749) uvedla: „Vedena touto snahou, připravila vláda 

republiky Československé osnovu zákona, jímž by se provedly potřebné změny 

platných předpisů o nejvyšším správním soudě. Aby provedení nutné novelisace 

zmíněných předpisů co nejvíce usnadnila a urychlila, upustila vláda od úmyslu 

podati návrh na vydání nového zákona o nejvyšším správním soudě, navrhuje jen 

částečnou změnu platných předpisů o nejvyšším správním soudě a omezuje své 

návrhy na takové, jichž je k docílení zamýšlených výsledků nezbytně potřeba a na 

takové, jimiž se mají napraviti některé nedostatky dosavadního právního stavu v 

praxi nepříjemně pociťované. Návrhy směřují jednak k omezení působnosti 

nejvyššího správního soudu, jednak k zvýšení jeho výkonnosti prostředky rázu 

procesně technického a organisačního podobně, jako se to stalo nedávno při 
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opatření proti přetížení nejvyššího soudu (zákon ze dne 11. prosince 1934, č. 251 Sb. 

z. a n.).“
419

. 

Osnova návrhu zákona o nejvyšším správním soudě proto obsahovala návrhy 

na omezení působnosti Nejvyššího správního soudu a návrhy na zvýšení jeho 

výkonnosti. Návrhy na omezení působnosti Nejvyššího správního soudu osnova 

návrhu zákona o nejvyšším správním soudě rozdělila na prostředky přímé a nepřímé. 

Jak bude uvedeno dále, ústavně-právní výbor poslanecké sněmovny nepřijal všechny 

návrhy vládní osnovy, které sledovaly cíl odlehčit Nejvyššímu správnímu soudu, 

snažil se však nalézt nové prostředky k zjednodušení řízení u Nejvyššího správního 

soudu
420

. 

Jako přímý prostředek osnova navrhovala vyloučení z příslušnosti Nejvyššího 

správního soudu spory o veřejné dávky a o náhradu nákladů, jež vznikly provedením 

správního řízení včetně nákladů vzniklých úřadu nebo jeho orgánu, nepřesáhl-li 

předmět sporu, počítajíc v to i sporné vedlejší plnění, nepochybně částku 500 Kč. 

Důvodová zpráva k vládnímu návrhu zákona o nejvyšším správním soudě (tisk 749) 

to odůvodnila tím, že: „Nejvyšší správní soud je zahrnován značným počtem 

nepatrných sporů, takže peněžitá hodnota předmětu sporu pohybuje se velmi zhusta 

pod částkou 100 Kč. Je jasno, že v takových sporech jsou útraty právního zastoupení, 

jež stěžovateli ze správního procesu vzejdou, značné a často mnohonásobně větší, než 

jest hmotný jeho prospěch z příznivého vyřízení stížnosti. Podle statistiky pohybuje se 

však počet stížností pro stěžovatele příznivě vyřízených kolem 30%. Dá se sice 

namítati, že by v tom byla nerovnost, kdyby mohly býti před správní tribunál 

vznášeny jen věci větší hodnoty majetkové. Ale s druhé strany zase není možno 

přehlížeti, že průměrný náklad, který postihuje státní pokladnu z jednoho soudního 

případu převyšuje 1000 Kč, takže je v tom velký nepoměr, musí-li stát, tedy soujem 

všech poplatníků, vynaložiti více než 1000 Kč, aby se jednotlivci dostalo možnosti 

hájiti před nejvyšším správním soudem svůj právně často nepodložený materiélní 

zájem o hodnotě nepoměrně menší.“
421

. K tomu je zapotřebí dodat, že navrhované 

omezení kompetence Nejvyššího správního soudu bylo zmírněno ustanovením, že 
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soud mohl přijmout na návrh toho, kdo se cítil poškozen ve svých právech, k 

projednání i stížnost z důvodů právě uvedených jinak nepřípustnou, uznal-li, že věc 

měla zásadní nebo pro navrhovatele velmi vážný význam, čímž se mělo zabránit 

tvrdosti, kterou by navržené opatření mohlo s sebou přinést, a zajistit soudní ochranu 

strany v případech, kde byla skutečně odůvodněná. Návrh vylučující z příslušnosti 

Nejvyššího správního soudu bagatelní věci však nebyl ústavně-právním výborem 

poslanecké sněmovny přijat, a to jak z důvodu právních, tak i s ohledem na jeho 

účelnost. Ústavně-právní výbor poslanecké sněmovny k tomu uvedl: „Ustanovení 

toto mělo míti ráz přechodný a mělo po uplynutí 5 let odpadnouti. … Ve věcech 

správních však nejvyšší správní soud je jedinou stolicí soudní a proto omezení jeho 

kompetence znamená odepření soudní ochrany v těchto věcech vůbec, což je zvláště 

významné ve sporech před politickými úřady o plnění nepřesahující obnos 200 Kč, u 

nichž je rozhodování přenecháno jediné stolici (čl. 8, zák. č. 126/27).“
422

. 

Mezi navrhované nepřímé prostředky omezení působnosti Nejvyššího 

správního soudu osnova návrhu zákona o nejvyšším správním soudě zařadila 

zjednodušení řízení při řešení sporných otázek. Důvodem tohoto návrhu byla 

skutečnost, že mezi správními úřady a Nejvyšším správním soudem vznikaly 

přirozeně rozpory v posuzování právních otázek. Správní úřady měly někdy tak 

eminentní zájem na uplatnění svého právního stanoviska, že na něm trvaly při 

vyřizování konkrétních věcí přes odchylný názor jednotlivých senátů Nejvyššího 

správního soudu, a to za tím účelem, aby dosáhly změny stanoviska Nejvyššího 

správního soudu v jeho plenárních shromážděních, tj. v odborném plenu, případně v 

administrativním nebo finančním plenu. Jak k tomu doplňuje důvodová zpráva 

k vládnímu návrhu zákona o nejvyšším správním soudě: „Tato procedura je příliš 

zdlouhavá a má v zápětí příliv stížností k nejvyššímu správnímu soudu. Aby se tomu 

zabránilo, navrhuje se zjednodušení řízení při řešení takovýchto sporných otázek. 

Příslušné ministerstvo bude moci příště se schválením vlády navrhnouti přímo, aby o 

sporné právní otázce rozhodl 

rozšířený senát (§ 13, odst. 3 a 5), takže se stranám ušetří podávání zbytečných 

stížností k nejvyššímu správnímu soudu. Mimo to se stanoví sankce na nedbání stálé 

judikatury nejvyššího správního soudu, na níž tento soud v rozšířeném senátě setrval 
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(§ 40, odst. 1, věta 2). Tím byl proveden podnět parlamentní úsporné a kontrolní 

komise.“.
423

  S tímto návrhem ústavně-právní výbor poslanecké sněmovny souhlasil a 

dodal, že: „Ustanovení, navrhované osnovou, neznamená, že by nejvyšší správní 

soud byl povolán tvořiti zákony anebo právo mimo zákon a že by jeho výroky byly 

všeobecně závazné. Jde tu jenom o r o zšíření myšlenky, že rozhodnutí vyšší stolice, 

tedy i rozhodnutí nejvyššího správního soudu v konkrétním případě je pro správní 

úřady závazné, účel je tedy čistě praktický, korektura pak může býti zjednána tím, že 

se dává vládě možnost, aby vyvolala nové hlasování o právní zásadě, se kterou 

nesouhlasí. Ústavně-právní výbor považuje sice postup při vyvolání usnesení 

rozšířeného senátu k popudu vlády za složitý a uvažoval o tom, zdali by toto právo 

nemělo býti svěřeno každému jednotlivému ministru. Ježto však byla obava, že by bez 

kontroly celého kolegia vlády žádosti za svolání rozšířeného senátu, jimž by 

president nejvyššího správního soudu byl povinen vyhověti, byly příliš časté a že by 

chod prací u tohoto soudu tím doznal nové újmy, ústavně právní výbor přes určité 

pochybnosti přijal dikci navrhovanou ve vládní předloze.“
424

. 

Mezi navrhované nepřímé prostředky omezení působnosti Nejvyššího 

správního soudu osnova návrhu zákona o nejvyšším správním soudě dále zařadila 

zpoplatnění stížnosti k Nejvyšším správnímu soudu
425

 a změnu názvu pokuty proti 

svévoli na příspěvek a zároveň přiměřené valorizování jeho sazby
426

. I tyto návrhy 

byly ústavně-právním výborem poslanecké sněmovny akceptovány, i když s menšími 

změnami
427

. 

Mezi návrhy na zvýšení výkonnosti Nejvyššího správního soudu osnova 

návrhu zákona o nejvyšším správním soudě uvedla doplnění organizace Nejvyššího 

správního soudu zavedením instituce dočasně přidělovaných pomocných referentů, 

                                                           
423

Důvodová zpráva k vládnímu návrhu zákona o nejvyšším správním soudě (tisk č. 749), In psp.cz 

[online]. [cit. 2018-5-10]. Dostupné z: http://www.psp.cz/eknih/1935ns/ps/tisky/t0749_03.htm. 
424

 Zpráva výboru ústavně-právního o vládním návrhu zákona o nejvyšším správním soudě (tisk č. 

837), In psp.cz [online]. [cit. 2018-5-10]. Dostupné z: 

http://www.psp.cz/eknih/1935ns/ps/tisky/t0837_03.htm. 
425

 Podle § 49 zákona č. 164/1937 Sb. z. a n., ze dne 16. června 1937, o nejvyšším správním soudě, 

„(1) Stížnost k nejvyššímu správnímu soudu podléhá pevnému poplatku 60 Kč z prvního archu. (2) 

Odvodní spis, replika, duplika a žádost o odklad veřejného ústního líčení podléhají pevnému poplatku 

20 Kč z prvního archu. (3) Každý další arch prvopisu, jakož i každý arch dalšího vyhotovení neb 

opisu podání, uvedených v odstavcích 1 a 2, podléhá pevnému poplatku 10 Kč. (4) Stížnost, jež se 

předkládá znovu po doplnění (§ 21, odst. 2) bez průvodního podání, podléhá pevnému poplatku 10 Kč 

bez ohledu na počet archů, vyhotovení či opisů.“. 
426

Důvodová zpráva k vládnímu návrhu zákona o nejvyšším správním soudě (tisk č. 749), In psp.cz 

[online]. [cit. 2018-5-10]. Dostupné z: http://www.psp.cz/eknih/1935ns/ps/tisky/t0749_03.htm. 
427

 Zpráva výboru ústavně-právního o vládním návrhu zákona o nejvyšším správním soudě (tisk č. 

837), In psp.cz [online]. [cit. 2018-5-10]. Dostupné z: 

http://www.psp.cz/eknih/1935ns/ps/tisky/t0837_03.htm. 



87 
 

kteří byli pověřeni úkolem připravovat zprávy a návrhy pro jednání soudu, při 

poradách senátu příslušel jim poradní hlas a mohli zastávat také funkce 

zapisovatelské, vyhotovovat písemné nálezy a konat jiné práce. Zvýšení počtu členů 

grémia Nejvyššího správního soudu navrhováno nebylo, neboť veliký počet členů 

grémia by snadno mohl vést k nejednotnosti rozhodování a tím i k snížení úrovně 

kognice Nejvyššího správního soudu
428

. Ústavně-právní výbor poslanecké sněmovny 

s tímto návrhem souhlasil, avšak provedl ve vládním návrhu některé změny
429

. 

Mezi další návrhy na zvýšení výkonnosti Nejvyššího správního soudu osnova 

návrhu zákona o nejvyšším správním soudě uvedla zrušení ustanovení § 13 odst. 5 

zákona o zřízení správního soudu, tedy podmínku, aby nejméně polovina radních 

v každém senátu měla kvalifikaci k úřadu soudcovskému, tj. kvalifikaci řádného 

soudce, z důvodu, že tato podmínka „…brání účelnému využití sil nejvyššího 

správního soudu. Účast osob s kvalifikací pro úřad soudcovský ve správní jurisdikci 

nelze sice podceňovati, nelze však tvrditi, že by administrativní úředníci služby 

právní, znalí příslušných správních předpisů, správní praxe a zvláštních zásad, 

ovládajících obor správního práva, byli pro úřad soudce u nejvyššího správního 

soudu méně kvalifikovaní, a nelze je tedy deklasifikovati ani dalším obdobným 

předpisem § 10, odst. 4 zákona o správním soudě. Uvádělo-li se na odůvodnění 

těchto předpisů, že jen účast soudců zabezpečuje zcela objektivní posouzení sporu, 

lze k tomu podotknouti, že i správní úředník, jmenovaný členem nejvyššího správního 

soudu, nabývá soudcovské neodvislosti, jež je předpokladem jeho objektivnosti.“
430

. I 

s tímto návrhem ústavně-právní výbor poslanecké sněmovny souhlasil. 

Jako další návrh na zvýšení výkonnosti Nejvyššího správního soudu osnova 

návrhu zákona o nejvyšším správním soudě uvedla zrušení § 13 odst. 3 zákona o 

zřízení správního soudu, podle kterého o platnosti nařízení rozhodovaly senáty 

sestávající z 6 radů a předsedy, a to s odůvodněním, že: „Rozhodnutí o neplatnosti 

nařízení týká se vždycky jen konkrétního případu a rozšíření senátu o 2 členy 

neznamená při specialisaci referentů nejvyššího správního soudu zvýšení odbornosti 
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senátu.“
431

. Ústavně-právní výbor poslanecké sněmovny „uznal důvody pro zrušení 

tohoto ustanovení, avšak zdálo se mu nevhodným, aby o platnosti vládních nařízení 

rozhodovaly toliko senáty tříčlenné. Je sice pravda, že v soudním řízení může i každý 

samosoudce zkoumati podle § 102 úst. 1. platnost nařízení. Avšak výrok o neplatnosti 

vládního nařízení u samosoudce nemá tak dalekosáhlý význam, jako podobný výrok 

nejvyššího správního soudu; proto výbor vyhradil toto zkoumání senátům nejméně 

pětičlenným.“
432

. 

Jako další návrh na zvýšení výkonnosti Nejvyššího správního soudu osnova 

návrhu zákona o nejvyšším správním soudě uvedla zavedení tříčlenných senátů místo 

pětičlenných v případech, při nichž důkladnost a spolehlivost jurisdikce neutrpí 

početním zeslabením senátu
433

. Ústavně-právní výbor poslanecké sněmovny s tímto 

návrhem souhlasil, avšak doplnil v rozsahu, kdy: „Ve vládní předloze bylo navrženo, 

aby tříčlenným senátům mohly býti také přikázány věci, které stanoví všeobecně na 

určitou dobu shromáždění všech členů nejvyššího správního soudu se schválením 

vlády. Ústavně právnímu výboru zdálo se býti povážlivým, aby z rozhodování o tak 

závažné věci byly vyřaděný zákonodárné sbory. V řízení před řádnými soudy složení 

soudů a početnost senátů, dále rozvrh příslušnosti senátů a samosoudců dosud bylo 

vyhrazeno úpravě zákonodárné. Chtěje věc upraviti vzhledem k měnícím se poměrům 

co nejpružněji, aniž by byly pominuty sbory zákonodárné, navrhuje ústavně právní 

výbor, aby určování věcí, přikázaných tříčlenným senátům dalo se k návrhu 

nejvyššího správního soudu vládním nařízením, aby však toto vládní nařízení 

předkládáno bylo povinně sněmovnám se sankcí, jaká je u nařízení vydaných podle 

zmocňovacího zákona.“
434

. 

Jako další návrh na zvýšení výkonnosti Nejvyššího správního soudu osnova 

návrhu zákona o nejvyšším správním soudě zavedla ustanovení o závaznosti 

právních zásad usnesených rozšířenými senáty
435

, což mělo mít za účel zabezpečit 

                                                           
431

Důvodová zpráva k vládnímu návrhu zákona o nejvyšším správním soudě (tisk č. 749), In psp.cz 

[online]. [cit. 2018-5-10]. Dostupné z: http://www.psp.cz/eknih/1935ns/ps/tisky/t0749_03.htm. 
432

 Zpráva výboru ústavně-právního o vládním návrhu zákona o nejvyšším správním soudě (tisk č. 

837), In psp.cz [online]. [cit. 2018-5-10]. Dostupné z: 

http://www.psp.cz/eknih/1935ns/ps/tisky/t0837_03.htm. 
433

Důvodová zpráva k vládnímu návrhu zákona o nejvyšším správním soudě (tisk č. 749), In psp.cz 

[online]. [cit. 2018-5-10]. Dostupné z: http://www.psp.cz/eknih/1935ns/ps/tisky/t0749_03.htm. 
434

 Zpráva výboru ústavně-právního o vládním návrhu zákona o nejvyšším správním soudě (tisk č. 

837), In psp.cz [online]. [cit. 2018-5-10]. Dostupné z: 

http://www.psp.cz/eknih/1935ns/ps/tisky/t0837_03.htm. 
435

 Příkladem rozhodovací činnosti rozšířeného senátu Nejvyššího správního soudu je „Svolání 

rozšířeného senátu“ č.j. 1637/37 ze dne 2. listopadu 1937, kdy tento senát projednával otázku: „Je v 



89 
 

větší měrou jednotnou judikaturu s tím, že: „Skutečnost, že rozšířením počtu členů 

senátu nezvyšuje se vzhledem k specialisaci členů grémia vždy též odborná úroveň 

senátu, vyžaduje toho, aby počet členů rozšířeného senátu nebyl stanoven vysoko. 

Odborná plena mají nyní mimo předsedu 12 členů. Pro řízení podle § 13, odst. 3 až 6 

má vláda za to, že plně postačí, bude - li se rozšířený senát skládati z 8 členů a 

předsedy.“
436

. Ústavně-právní výbor poslanecké sněmovny s tímto návrhem 

souhlasil, avšak s dovětkem, že: „Proti tomuto ustanovení byly vysloveny 

pochybnosti ústavní, nebude-li tím dotčeno právo zákonodárných sborů, resp. vlády 

tvořiti právo. Myšlenka, aby stálá judikatura nejvyššího správního soudu, zejména 

byla-li schválena rozšířeným senátem, byla prohlášena za závaznou pro správní 

úřady, vznikla proto, že mnohé správní úřady neřídily se někdy právním názorem, 

důsledně vyslovovaným nejvyšším správním soudem, a vyvolaly tím hromadění 

stížností o téže právní otázce. To byla jedna z příčin přílišného zatížení nejvyššího 

správního soudu.“
437

. 

Pokud jde o návrh na zvýšení výkonnosti Nejvyššího správního soudu 

spočívající v doplnění ustanovení § 44 odst. 3 zákona o zřízení správního soudu, 

podle něhož bylo možné zastavit řízení o stížnostech, které pozbyly věcného 

významu, a které mělo mít význam hlavně po dobu nahromadění nedodělků, kdy 

časové období mezi podáním stížnosti a jejím vyřízením bylo dlouhé a 

pravděpodobnost právních a skutkových změn, které činily stížnost zbytečnou, byla 

tedy větší
438

, ústavně-právní výbor poslanecké sněmovny: „nepřijal v této 

všeobecnosti vládní návrh a také ne v jeho úpravě, nýbrž omezil tuto instituci na 

přechodnou dobu, pročež ji zařadil do článku III. jednajícího o přechodných 

ustanoveních. Zastavení řízení v takovém případě jest však možné jenom s výslovným 
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souhlasem stěžovatelovým. Nevysloví - li se stěžovatel, nastává klid řízení, řízení pak 

může býti obnoveno teprve po uplynutí šesti měsíců.“
439

. 

Mezi návrhy na zvýšení výkonnosti Nejvyššího správního soudu osnova 

návrhu zákona o nejvyšším správním soudě uvedla i omezení veřejného líčení, 

protože za dosavadního právního stavu se veřejné ústní líčení konalo vždy, kdy často 

ani strany, které se nevzdaly veřejného ústního líčení, neměly na jeho konání zájem, 

jak o tom svědčila okolnost, že se k líčení velmi často nedostavovaly a ani k němu 

nevysílaly své zástupce. Osnova návrhu zákona o nejvyšším správním soudě k tomu 

dodala: „Zájmy stran nijak neutrpí, nejvyššímu správnímu soudu dostane se však 

značné úlevy, bude-li se veřejné ústní líčení konati jen k výslovnému návrhu 

stěžovatele, žalovaného úřadu nebo zúčastněné strany (osnovaný § 28 zákona).“
440

. 

Ústavně-právní výbor poslanecké sněmovny s tímto návrhem souhlasil, avšak 

s doplněním, že: „Má-li u podaných již stížností odpadnouti veřejné ústní líčení, jest 

k tomu třeba, aby nejvyšší správní soud stěžovatele vyzval, zda navrhuje, aby se 

veřejné ústní líčení konalo.“
441

. 

Osnova návrhu zákona o nejvyšším správním soudě samozřejmě obsahovala 

další legislativně technické úpravy procesně technického a organizačního charakteru. 

Za zmínku jistě stojí rezoluce ústavně-právního výboru poslanecké sněmovny, který 

vyzval vládu, aby co nejdříve připravila a Národnímu shromáždění předložila osnovu 

zákona o správním soudnictví (§ 86 Ústavní listiny z roku 1920); osnovu zákona, 

kterým se stanoví, pokud stát ručí za škodu způsobenou nezákonným výkonem 

veřejné moci (§ 92 Ústavní listiny z roku 1920); a vzhledem k neuspokojivému 

právnímu uspořádání kompetenčních konfliktů mezi řádnými a mimořádnými soudy 

a mezi soudy a správními úřady osnovu zákona, v níž by tato materie byla 

uspokojivým způsobem upravena
442

. K tomu je zapotřebí dodat, že tento záměr již 

nebyl naplněn. 
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Výsledkem projednávání osnovy návrhu zákona o nejvyšším správním soudě 

bylo přijetí zákona č. 164/1937 Sb. z. a n., ze dne 16. června 1937, o nejvyšším 

správním soudě, který nabyl účinnosti dnem 3. července 1937. Tento zákon ve 

čtvrtém článku obsahoval úplné znění zákona, který byl přílohou tohoto zákona
443

. 

Weyr k tomu uvedl, že: „Tím patrně mělo býti docíleno, aby nadále bylo české znění 

celého autentické na místě dosavadního znění německého. … Zůstává ovšem otázkou, 

zdali legislativní postup, jímž se takovýmto způsobem nahrazuje dosavadní 

autentické znění zněním jiným, je ústavně nezávadným. Odpověď závisí i na tom, do 

jaké míry souvisí obsah normy (to, co býti má) s jeho vnější jazykovou formulací.“
444

. 

Ve stejný den nabyla účinnosti i vládní vyhláška č. 191/1937 Sb. z. a n., ze dne 16. 

července 1937, o jednacím řádu pro nejvyšší správní soud. Na základě zákona č. 

164/1937 Sb. z. a n., ze dne 16. června 1937, o nejvyšším správním soudě, došlo dále 

k vydání nařízení vlády č. 116/1938 Sb., ze dne 25. května 1938, jímž se vydávají 

podrobnější předpisy o vnitřním uspořádání nejvyššího správního soudu a o 

některých služebních poměrech jeho členů a jiných jeho zaměstnanců, které 

s účinností od 3. června 1938 nahradilo nařízení o vnitřním zařízení správního soudu, 

n Nařízení veškerého ministerstva ze dne 28. října, č. 151/1882 ř.z., jímž uvádí se ve 

skutek § 11 zákona ze dne 22. října 1876(Z. Ř. č. 36 z r. 1876) a vydávají se 

předpisy, že při činech správního dvoru soudního použiti lze zákona ze dne 21. 

května 1868 (Z. Ř. č. 46) o disciplinárním řízení proti úředníkům soudním a o 

nuceném přesazení jich na místo jiné neb do výslužby a n Nařízení vlády č. 7/1918 

Sb. z. a n., o ustanovení a jmenování personálu pro nejvyšší správní soud v Praze. 

Ačkoliv byla novela zákona motivována především snahou řízení před 

správním soudem urychlit a učinit je efektivnějším
445

, nápravu přetíženosti 

Nejvyššího správního soudu nepřinesla, o čemž svědčí úřední výkazy o činnosti 

Nejvyššího správního soudu po novele zákona o nejvyšším správním soudu
446

, 

respektive to s ohledem na další vývoj v Československé republice nebylo možné 

zhodnotit
447

. K této novele Mazanec a Mates uvedli: „Novela, zák. č. 164/1937 Sb., 
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ponechala koncepci Nejvyššího správního soudu nedotčenu. K nejpodstatnějším 

změnám patřilo: zmenšení počtu členů senátů a přejmenování plén na rozšířené 

senáty, resp. plenární shromáždění; ulehčovala se možnost odmítnutí stížnosti pro 

formální vady; obtížněji bylo možno dosáhnout ústního líčení; zvyšovaly se poplatky 

v případě, kdy podání stížnosti bylo označeno jako svévole; neúspěšnému stěžovateli 

bylo možno předepsat náklady ústního líčení; aby se zvýšila efektivnost kontroly 

a zamezilo podávání stížností ve věcech, v nichž nejvyšší správní soud zaujímal 

konstantní stanovisko, byla výslovně zavedena závaznost jeho stanovisek.“
448

.  

 

III.1.8. Zvláštní senát pro rozhodování kompetenčních konfliktů 

Zákon o nejvyšším správním soudě ustanovením § 3 vymezil příslušnost pro 

rozhodování o kompetenčních konfliktech. Tím převzal příslušnost říšského soudu 

k rozhodování kompetenčních sporů podle čl. 2 písm. a) základního zákona státního 

o zřízení říšského soudu mezi řádnými soudy na straně jedné a správními úřady na 

straně druhé, a smíšeného senátu podle § 2 zákona č. 37/1875 ř. z., mezi Nejvyšším 

správním soudem na straně jedné a řádným soudem na straně druhé. Rozhodovat 

kompetenční konflikty mezi řádnými soudy a správními úřady a kompetenční 

konflikty mezi Nejvyšším správním soudem a řádným soudem byl povolán zvláštní 

senát. Ustanovením § 3 zákona o nejvyšším správním soudu tak došlo k naplnění § 

96 odst. 1 Ústavní listiny z roku 1920, kdy řešení sporů o příslušnost mezi soudy a 

úřady správními měl upravit zákon. 

Kompetenčním konfliktem se v širším smyslu rozuměl rozpor v názorech o 

příslušnost mezi dvěma úřady. V případě, že tyto úřady měly společnou nadřízenou 

instanci, byla tato nadřízená instance přirozeným orgánem pro řešení tohoto 

kompetenčního konfliktu. Pokud však tyto úřady společnou nadřízenou instanci 

neměly, byl případný rozpor v názorech o příslušnost mezi dvěma úřady považován 

za kompetenční konflikt v technickém smyslu. Konflikt tak předpokládá, že v téže 

věci si několik úřadů přisvojilo příslušnost věc rozhodnout (tzv. pozitivní 

kompetenční konflikt), nebo v téže věci několik úřadů prohlásilo svoji nepříslušnost 

věc rozhodnout (tzv. negativní kompetenční konflikt). V případě negativního 

kompetenčního konfliktu tedy muselo dojít ze strany těchto úřadů k odmítnutí věci. 

Podmínkou pro rozhodování o kompetenčních konfliktech je tak tatáž věc, kdy 
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identita věci je posuzována s ohledem na totožnost skutkové podstaty a totožnost 

právní normy, což souvisí s individualizací věci. Při posuzování téže věci se 

vycházelo nejenom z obsahu výroku správního aktu, ale i z jeho odůvodnění
449

. Pro 

rozhodování o kompetenčních konfliktech bylo podmínkou, aby alespoň jeden 

z těchto úřadů být úřadem příslušným. Pokud žádný z těchto úřadů příslušným 

úřadem nebyl, bylo rozhodování o kompetenčním konfliktu bezpředmětné
450

. 

Zákon o nejvyšším správním soudě pro rozhodování o kompetenčních 

konfliktech zřídil zvláštní senát, který se skládal se ze tří členů Nejvyššího soudu a 

ze 3 členů Nejvyššího správního soudu, kdy předsedu tohoto senátu jmenovala vláda 

vždy na dobu tří let.  K provedení § 3 zákona o nejvyšším správním soudě vydala 

vláda nařízení č. 635/1920 Sb. z. a n., ze dne 3. prosince 1920, o organisaci 

zvláštního senátu zřízeného pro řešení kompetenčních konfliktů, kdy se tento zvláštní 

senát přičlenil, pokud šlo o provedení manipulačních prací, k Nejvyššímu správnímu 

soudu v Praze. Nejvyšší správní soud vedl nejenom podatelnu a spisovnu uvedeného 

senátu, ale i obstarával a vypravoval jeho vyřízení a poskytoval ze svého sekretariátu 

potřebné síly k vedení zápisů o jeho sezeních. Sezení zvláštního senátu se konala v 

místnostech Nejvyššího správního soudu.  Diety a cestovné členů Nejvyššího soudu, 

kteří se k sezením tohoto senátu dostavili do Prahy, hradil Nejvyšší soud.  

Ustanovení § 3 zákona o nejvyšším správním soudě předpokládalo dva 

případy kompetenčních konfliktů. Prvním případem byl konflikt mezi řádnými soudy 

na straně jedné a správními úřady na straně druhé. Ačkoliv měly řádné soudy a 

správní úřady pro svoji činnost vymezeny přesné hranice, nešlo se vyvarovat, aby 

mezi nimi nevznikl spor. To bylo dáno zejména neurčitým vymezením pravomoci 

řádných soudů, které rozhodovaly „věci občanskoprávní“, kterými se rozuměly věci 

upravující soukromé poměry jednotlivců, při nichž si zúčastněné právní subjekty 

byly postaveny zcela na roveň. Dalším důvodem byla skutečnost, že zvláštní zákony 

v řadě případů odkazovaly soukromoprávní věci před správní úřady
451

. 

Druhým případem kompetenčního konfliktu byl spor mezi Nejvyšším 

správním soudem na straně jedné a řádným soudem na straně druhé. K tomu je však 
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zapotřebí uvést, že tento konflikt byl v podstatě omezen zákonem č. 217/1925 Sb. z. 

a n., ze dne 15. října 1925, jímž se provádí § 105 ústavní listiny (zákona ze dne 29. 

února 1920, č. 121 Sb. z. a n.). Podle tohoto zákona bylo ve všech případech, ve 

kterých úřad správní na základě zákona rozhodoval o nárocích soukromoprávních, 

umožněno straně tímto rozhodnutím dotčené, aby se po vyčerpání opravných 

prostředků dovolávala nápravy ve výroku o těchto nárocích pořadem práva, tedy 

před řádnými soudy. Pokud některá ze stran, které se účastnily řízení před správním 

úřadem, který rozhodoval o věci, kterou však zúčastněná strana nepovažovala za 

soukromoprávní, mohla se taková strana domáhat rozhodnutí Nejvyššího správního 

soudu. Podle ustanovení § 4 tohoto zákona, rozhodoval-li ve věci Nejvyšší správní 

soud, byl jeho výrok, že nárok jest veřejnoprávní, nebo výrok, jímž byla stížnost 

odmítnuta z toho důvodu, že šlo o věc patřící podle § 105 Ústavní listiny z roku 1920 

do příslušnosti řádných soudů, pro soudy závazným, a to i tehdy, když tyto soudy 

přípustnost pořadu práva v předepsaném postupu stolic popřely. Tímto ustanovením 

tak byla Nejvyššímu správnímu soudu přiznána kompetenční výsost
452

, která 

příslušela říšskému soudu podle základního zákona státního o zřízení říšského 

soudu
453

. V ostatních případech však Nejvyšší správní soud kompetenční výsost 

neměl
454

. Proto v případech, kdy správní úřad rozhodoval o soukromoprávních 

nárocích, byl kompetenční konflikt mezi Nejvyšším správním soudem a řádným 

soudem vyloučen
455

. 

Návrh na řešení kompetenčního konfliktu mohla podat buď strana zúčastněná 

na záležitosti, pro niž příslušnost byla sporná, nebo správní úřad, anebo soud, o jehož 

příslušnost se jednalo, a to bez rozdílu, zda šlo o pozitivní, nebo negativní 

kompetenční konflikt. Návrh se podával u předsedy zvláštního senátu v tolika 

stejnopisech, aby jeden zůstal u zvláštního senátu a po jednom obdrželi ostatní 

účastníci na kompetenčním konfliktu. Návrh na řešení kompetenčního konfliktu se 

dával ostatním účastníkům k vyjádření, a rozhodovalo se o něm v neveřejném sezení. 

Pokud se návrh nezamítal jako nepřípustný nebo pro nepříslušnost zvláštního senátu, 

byl vydán ve formě rozsudku, a vyslovovalo se jím, který správní úřad nebo soud byl 
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pro dotčenou záležitost příslušným
456

. Výrok zvláštního senátu byl pro soudy a 

správní úřady závazný. Zákon o nejvyšším správním soudě nestanovoval žádnou 

lhůtu pro návrh na řešení kompetenčního konfliktu, což v případě pozitivního 

kompetenčního konfliktu, u kterého zákon nestanovoval, jaký účinek má podání 

návrhu ve vztahu k zahájenému soudnímu řízení, znamenalo, že takové soudní řízení 

nešlo ani přerušit
457

. 

Zákon o nejvyšším správním soudě v ustanovení § 4 stanovoval zvláštní 

definici pozitivního a negativního kompetenčního konfliktu. Pozitivním 

kompetenčním konfliktem byl takový, pokud si k téže záležitosti řádný soud na 

straně jedné a správní úřad nebo Nejvyšší správní soud na straně druhé
458

 

přisvojovaly příslušnost. Negativním kompetenčním konfliktem byl takový, pokud 

byla otázka příslušnosti v předepsaném instančním postupu poslední přípustnou 

stolicí popřena. Na zvláštní senát pro rozhodování kompetenčních konfliktů se tak 

dotčená strana nemohla obrátit dříve, než tento pořad instancí vyčerpala, a to jak u 

soudu, tak i správního úřadu.  Ve vymezení pozitivních a negativních kompetenčních 

konfliktů shledával Hora několik vad. Za prvé, že v případě pozitivního 

kompetenčního konfliktu dával zákon právo k návrhu jeho řešení nejenom správnímu 

úřadu, ale také soudu i stranám. Za druhé, že pro vznik negativního kompetenčního 

konfliktu se požadovalo plné vyčerpání instancí, čímž mely vznikat náklady a 

průtahy. Za třetí, že se u negativního kompetenčního konfliktu právo k návrhu jeho 

řešení stanovovalo soudu i správnímu úřadu, přičemž zájem na jeho řešení má jedině 

strana, a proto se mohlo i stát, že zvláštní senát rozhodoval pouze akademicky, 

protože strana mohla na věci pozbýt zájmu. A za čtvrté, že nebyla stanovena ani 

lhůta k podání návrhu, ani účinky na soudní řízení při pozitivním kompetenčním 

konfliktu
459

. 

Řízení před zvláštním senátem pro rozhodování kompetenčních konfliktů 

upravoval zákon o Nejvyšším správním soudě v §§ 5 a 6 a dále zákon č. 37/1875 ř. z. 
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Ačkoliv tento zákon nebyl zákonem o nejvyšším správním soudě výslovně 

recipován, Weyr k tomu dovozuje: „Přes to dlužno mýti za to, že platí, pokud arci 

nebyl ustanovením zákona z roku 1918 derogován. Taková derogace nenastala např. 

ohledně předpisu § 3, že žádost súčastněné strany o řešení konfliktu musí býti 

podepsaná advokátem.“
460

. 

Závěrem dodávám, že příslušnost pro rozhodování kompetenčních sporů mezi 

soudy byla upravena i v jiných zákonech. Podle § 4 zákona č. 391/1922 Sb. z. a n., ze 

dne 20. prosince 1922, kterým se mění některá ustanovení o poručenstvu a 

opatrovnictví, spory o příslušnost podle tohoto zákona mezi poručenskými 

(sirotčími) úřady na Slovensku a v Podkarpatské Rusi na jedné straně a 

poručenskými (opatrovnickými) soudy na ostatním území státním na druhé straně 

rozhodoval Nejvyšší soud na návrh jednoho ze zúčastněných úřadů nebo soudů 

anebo na návrh účastníků. Podle § 5 písm. d) zákona č. 216/1919 Sb. z. a n., ze dne 

16. dubna 1919, o nejvyšším soudě, rozhodoval nejvyšší soud spory o příslušnost 

mezi dvěma soudy, které neměly jiný společný nadřízený soud. Podle § 12 vládního 

nařízení č. 26/1922 Sb. z. a n., ze dne 9. listopadu 1922, kterým se provádí zákon o 

prozatímní úpravě poručenské a opatrovnické agendy na Slovensku a v Podkarpatské 

Rusi, spory o příslušnost mezi dvěma poručenskými (sirotčími) úřady rozhodoval 

poručenský úřad oběma nejblíže nadřízený. Byl-li spor o příslušnost mezi 

poručenskými úřady, které byly v obvodech dvou poručenských úřadů třetí stolice, 

nebo mezi těmito, náleželo rozhodnutí ministru spravedlnosti. Podle čl. 5 zákona č. 

130/1930 Sb. z. a n., ze dne 8. července 1930, kterým se doplňují a mění některá 

ustanovení zákonů o soudním řízení ve věcech občanských a o řízení exekučním, 

spory o příslušnost mezi řádnými a mimořádnými soudy a soudy rozhodčími 

(rozhodci) rozhodoval sborový soud druhé stolice, v jehož obvodu měly sídlo, anebo 

Nejvyšší soud, šlo-li o spor mezi soudy (rozhodci) v obvodech různých sborových 

soudů druhé stolice. Rozhodl-li již v tom kterém případě sborový soud druhé stolice 

k rozhodnutí sporu o příslušnost povolaný anebo Nejvyšší soud o otázce příslušnosti, 

byla jejich rozhodnutí závazná. Tímto zákonem nebyla dotčena ustanovení čl. XXIV 

zákona ze dne 1. srpna 1895, č. 112/1895 ř. z., jímž se uvádí zákon o soudním řízení 

v občanských rozepřích právních, a § 24 zákona ze dne 27. listopadu 1896, č. 
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218/1896 ř. z., o zavedení živnostenských soudů a o soudnictví ve sporech ze 

živnostenského poměru pracovního, učednického a námezdního. 

K oblasti rozhodování o kompetenčních konfliktech lze podotknout, že 

s ohledem na zřejmou chatrnost zákona o nejvyšším správním soudě bylo 

vysvětlitelné volání po nápravě. Ačkoliv byla v roce 1929 Ministerstvem vnitra 

zpracována osnova zákona o rozhodování sporů o příslušnost, k jeho přijetí již 

nedošlo
461

. 

 

III.2. Správní soudnictví u okresních a župních úřadů 

 

III.2.1.Veřejná správa za první republiky 

Jak již bylo výše uvedeno, recepčním zákonem byl převzat celý rakouský a 

uherský systém veřejné správy, který však nové Československé republice 

nevyhovoval
462

. Ministerstvem vnitra tak bylo přistoupeno k přípravě nového 

zákona, který by reformoval veřejnou správu. Byl to však nelehký úkol s ohledem na 

různé zájmy jednotlivých politických stran a zájmových skupin
463

. Výsledkem těchto 

prací byl zákon o zřízení župních a okresních úřadů, který v ustanovení § 1 stanovil, 

že: „Vnitřní správu v republice Československé vykonávají, pokud není nebo nebude 

zvláštními právními ustanoveními svěřena úřadům jiným, ve svém obvodu v mezích 

platných zákonů, nařízení a předpisův úřady župní a jim podřízené úřady okresní. 

Úřady tyto jsou služebně podřízeny ministerstvu vnitra, jsou však povinny ve věcech, 

jež v nejvyšší instanci spadají do působnosti jiných ministerstev, šetřiti i nařízení, 

předpisův a pokynů těchto ministerstev a je prováděti.“. Zákon o zřízení župních a 

okresních úřadů rozdělil území republiky na 21 žup, v Čechách jich bylo 9, na 

Moravě 5, ve Slezsku 1 a na Slovensku 6. Území Podkarpatské Rusi na župy 

rozděleno nebylo, což vyvolávalo pochybnosti o tom, zda se na toto území zákon o 

zřízení župních a okresních úřadů vztahuje. Župy se dále dělily na okresy s 

okresními úřady, kdy na jejich úrovni byla v českých zemích města se zvláštním 
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statutem a na Slovensku města s municipální správou
464

. Sídlo a místní obvod 

župního úřadu měla určit příloha k zákonu o zřízení župních a okresních úřadů a 

nařízení vlády mělo stanovit, který okresní úřad je podřízen župnímu úřadu, a taktéž 

obvod a sídlo těchto okresních úřadů. Zákon o zřízení župních a okresních úřadů se 

nevztahoval na území hlavního města Prahy, jehož správa měla být upravena 

zvláštním zákonem
465

. Podle čl. 1 zákona o zřízení župních a okresních úřadů byla 

vláda zmocněna vládním nařízením stanovit termín a rozsah jeho účinnosti. 

S ohledem na řadu kritiků tohoto zákona nebyl zákon o zřízení župních a okresních 

úřadů v českých zemích realizován a na Slovensku byl nedůsledně zaveden v roce 

1923
466

. K zavedení došlo nariadeniem č. 310/1922 Sb., ktorým sa zavádza župné 

sriadenie v niektorých častiach uzemia republiky Československej. 

Druhá správní reforma byla provedena zákonem č. 125/1927 Sb. z. a n., ze 

dne 14. července 1927, o organisaci politické správy, (dále jen „zákon o organizaci 

politické správy“). Ač byla prezentována jako novela zákona o zřízení župních a 

okresních úřadů, svým obsahem se vracela ke starému centralistickému zemskému 

uspořádání, avšak bez jeho dvoukolejnosti
467

. Jedním z hlavních účelů župní reformy 

tak měla být snaha o odstranění přílišného zatížení zemských politických správ 

zejména v Čechách a hlavní změna měla spočívat pouze v územním rozsahu 

správních celků
468

. Hoetzel k tomu dodává, že: „Pokud jde o vlastní obsah zákona 

125/1927, zákon sám vydává se za pouhou změnu a doplnění zákona župního č. 

126/1920. Pravdy je na tom jen tolik, že nový zákon převzal bez nevalných změn 

vůdčí myšlenky župního zákona a pokud bylo možno, i jeho doslov. Politicky 

znamená arci nový zákon veliké novum proti zákonu župnímu. Celá stavba jeho byla 

zvýšena o několik poschodí.“
469

. Ke vztahu těchto dvou zákonů, k jejich 

protichůdnosti, podobnosti a odlišnosti, k jejich zastáncům a kritikům lze odkázat na 
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odbornou literaturu
470

. Zákon o organizaci politické správy nabyl účinnosti dne 1. 7. 

1928 pro Slovensko a Podkarpatskou Rus a dne 1. 12. 1928 pro historické české 

země.  

 

III.2.2. Vznik správního soudnictví a jeho charakteristika 

 

Legislativní vymezení správního soudnictví 

Ustanovení § 86 Ústavní listiny z roku 1920
471

 předpokládalo, že správní 

soudnictví nebude vykonáváno pouze Nejvyšším správním soudem jakožto soudem 

jediným, ale i nižší soudní instancí
472

. Ústava tak předpokládala správní soudnictví 

podle pruského vzoru
473

. Správní soudnictví tak mělo být vykonáváno u správních 

úřadů s obecnou kompetencí
474

. Weyr k tomu dodal: „Správní soudnictví, t. j. 

nalézání práva ve věcech správních ve formách nápodobených řízení před řádnými 

soudy, mělo býti … zavedeno i  u nižších úřadů správních.“
475

. Důvodová zpráva 

k zákonu č. 150/2002 Sb., ze dne 21. března 2002, soudní řád správní, k tomu 

uvedla, že: „První republika zřejmě zamýšlela již v počátcích vytvořit účinný filtr 

proti přetížení Nejvyššího správního soudu vybudováním správního soudnictví u 

správních úřadů s obecnou kompetencí ….“
476

. Ačkoliv bylo ustanovení § 86 Ústavní 

listiny z roku 1920 zařazeno do hlavy třetí s názvem Moc vládní a výkonná a 

kapitoly s názvem Ministerstva a nižší správní úřady, a nikoliv do hlavy čtvrté 

s názvem Moc soudcovská, je nesporné, že správní soudnictví vykonávané orgány 

organizovanými jako soudy patřilo mezi moc soudcovskou
477

. Na ustanovení § 86 

Ústavní listiny z roku 1920 navazoval zákon o správním soudnictví, který 
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v ustanovení § 1 stanovil, že správní soudnictví (správní jurisdikce) mělo být 

vykonáváno u okresních úřadů okresními senáty a u župních úřadů župními senáty.  

Podle § 4 a § 5 zákona o zřízení župních a okresních úřadů se ve vnitřní správě 

vykonávané těmito úřady účastnilo obyvatelstvo prostřednictvím okresních výborů 

(župních zastupitelstev) a okresních senátů (župních senátů). Ve vztahu ke 

správnímu soudnictví zákon o zřízení župních a okresních úřadů v ustanovení § 58 a 

§ 93 uzákonil decentralizovaný systém správního soudnictví
478

. V nové koncepci 

kontroly správy reprezentované tzv. jurisdikčními senáty namísto soudu jediného 

(Nejvyššího správního soudu) měl být zastoupen laický živel jako projev 

demokratizace
479

. K zastoupení laického živlu však Hoetzel dodává: „Zákon o 

župních a okresních senátech jurisdikčních ztroskotal právě na nevhodné organisaci, 

při které odborníci-úředníci byli v menšině proti živlům občanským.“
480

.  

Jak předpokládal § 43 zákona o správním soudnictví, okresní a župní senáty 

měly vyřizovat věci ve zvláštním řízení správním, které do jejich působnosti měl 

stanovit zákon. Z tohoto pohledu tak můžeme za správní soudnictví považovat 

správní řízení ve věcech právních upravených zvláštním zákonem. Zákon o správním 

soudnictví tak nevytvářel zvláštní justiční orgán oddělený od ostatní správy, ale 

vytvořil zvláštní obor správního řízení uvnitř správy
481

. Ve zprávě ústavního výboru 

k osnově zákona o správním soudnictví je k tomu uvedeno: „Správní soudnictví, to 

jest řešení veřejnoprávních sporů obstarávají u okresních úřadů okresní senáty, u 

župních úřadů župní senáty. Tím jest řečeno, že správní soudnictví, jak jest upraveno 

v osnově, jest sice nalézáním práva, jest zápasem o právo a rozhodováním o tom, co 

jest právem, ale že zůstává stále ještě funkcí správy jako takové. Úkolem jejím jest 

nejen udržování právního řádu, nýbrž i hájení veřejných zájmův, jako u správy 

veřejné vůbec. Proto také jurisdikční senáty nejsou nezávislými soudy, nemohou tedy 

zkoumati na při platnost nařízení, nemohou přijíti do kompetenčních konfliktů se 
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správními úřady a p.“
482

. Zákon o správním soudnictví v § 42 také konstatoval, že 

předpisy o moci donucovací okresních a župních úřadů nejsou tímto zákonem 

dotčeny. S přijetím zákona o správním soudnictví mělo také dojít k revizi zákona o 

Nejvyšším správním soudě
483

, k čemuž však nedošlo. 

Právo měly nalézat senáty složené z úředníků a laiků (přísedící a náhradníci), 

což byl ústupek socialistickým stranám
484

. Jejich postavení nebylo v zákoně o 

správním soudnictví zakotveno, a nelze je tak považovat za nezávislé soudce 

požívající záruk soudcovské nezávislosti. Z tohoto důvodu tak senáty nemohly 

zkoumat platnost nařízení
485

. Ve zprávě ústavního výboru k osnově zákona o 

správním soudnictví je ke složení uvedeno: „V tom směru nelze si zatajiti, že v 

zemích našich spolupůsobení elementu laického v řešení veřejnoprávních sporův již 

ode dávna existuje: okresní a zemské výbory z neúředníků, tedy laiků, složené 

vskutku již vyřizovaly četné spory veřejnoprávní, zejména byly druhou resp. třetí 

instancí v právních věcech náležejících do samostatné působnosti obecní. Ovšem 

komplikovanost otázek veřejných vedla k tomu, že ani okresní ani zemský výbor 

nemohli v oněch věcech sami celé řízení prováděti, nýbrž, že tu úředníci právničtí věc 

připravili, načež teprve okresní resp. zemský výbor rozhodoval, opíraje se o materiál 

úředníky připravený. Není sice o tom pochyby, že okresní nebo zemský výbor nebyl 

nijak vázán tím, co úředníci navrhli, ale svědčí o zralosti a vysokém stupni vědomí o 

zodpovědnosti členů těchto kollegií, že fakticky v nejčetnějších případech rozhodnutí 

jich se krylo s odůvodněním jak podle práva obsaženo bylo v návrzích úředníkův 

okresních a zemských. Okolnost, že se v zemích českých element laický celkem dobře 

uplatňoval v řešení veřejnoprávních sporů, byla pohnutkou, pro podržení principu 

tohoto a to nejen v dosavadním, celkem úzkém okruhu samostatné působnosti 

autonomních korporací, nýbrž i v přerozsáhlém oboru správy státní, jež byla dosud 

výlučnou doménou rozhodování čistě úřednického. Jestliže však dalekosáhlou měrou 

rozšiřuje se okruh působnosti elementu laického, tedy s druhé strany zase bylo nutno 

učiniti opatření, aby bylo zabezpečeno správné i nestranné posuzování všech pro 
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řešení sporu rozhodných skutečností. Zákon navazuje na spolupůsobení úřednického 

živlu jak se danými poměry samo sebou v autonomní judikatuře vyvinulo a jak buď v 

jiných státech jest uskutečněno, aneb již aspoň navrhováno bylo. Zásadou tam všude 

jest, že v celém oboru veřejné správy element úřednický i laický má býti při řešení 

veřejnoprávních sporných otázek stejnoměrně zastoupen. Jen v harmonickém 

spolupůsobení elementu úřednického i laického jest dána záruka správného i 

nestranného rozhodnutí.“
486

.  

 

Účinnost zákona o správním soudnictví 

Účinnost zákona o správním soudnictví byla stanovena současně s účinností 

zákona o zřízení župních a okresních úřadů. Termín a rozsah účinnosti zákona o 

zřízení župních a okresních úřadů měl být stanoven vládním nařízením. Jak již bylo 

uvedeno, zákon o zřízení župních a okresních úřadů, s ohledem na jeho rozsáhlou 

kritiku, nebyl v českých zemích realizován a na Slovensku byl zaveden v roce 1923. 

Účinnost zákona o správním soudnictví byla dále podmíněna tím, že okresní a župní 

senáty budou zřízeny nejdříve od účinnosti zákona, který upraví, které věci patří do 

působnosti okresních a župních senátů ve zvláštním řízení správním
487

. Takový 

zákon však nikdy přijat nebyl a Nejvyšší správní soud zůstal v rámci správního 

soudnictví soudem jediným,
488

 což mělo za následek jeho celkové přetížení. Jak je 

k tomu uvedeno v důvodové zprávě k zákonu č. 150/2002 Sb., ze dne 21. března 

2002, soudní řád správní: „Především proto se již v polovině dvacátých let potýkal se 

stále rapidně narůstajícím nápadem věcí počítajících se na tisíce. Tento problém 

skoro dvacet let zůstal zcela neřešen, soustava nebyla dobudována ani doplněna 

jiným způsobem. Teprve novela z roku 1937 odstranila některé procesní překážky 

rychlejšího řízení.“
489

. K účinnosti zákona o správním soudnictví Mazanec uvádí: 

„Zákon o správním soudnictví byl chápán jako doplněk župního zákona a měl nabýt 
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účinnosti současně s ním, avšak senáty měly být zřízeny teprve se zákonem, 

upravujícím zvláštní řízení správní...“
490

. K přetíženosti Nejvyššího správního soudu 

Mazanec a Mates dále uvedli: „Jeho největší slabinou byla skutečnost, že byl jediným 

orgánem, k němuž se bez možnosti větší předchozí filtrace dostávaly desítky stížností. 

To vedlo k jeho přetížení, takže doba vyřízení věci se značně protahovala.“
491

. Důvod 

přetíženosti Nejvyššího správního soudu Hácha spatřoval zejména ve snadném 

přístupu k Nejvyššímu správnímu soudu, často i ve věcech nepatrné hodnoty
492

. 

K účinnosti zákona o správním soudnictví tak nikdy nedošlo a tento zákon 

byl formálně zrušen zákonem č. 65/1952 Sb., ze dne 30. října 1952, o prokuratuře, 

kdy podle § 18 odst. 2 byly zrušeny všechny předpisy o správním soudu. Ačkoliv 

nebyl zákon o zřízení župních a okresních úřadů realizován a zákon o správním 

soudnictví nikdy nenabyl účinnosti, měli občané možnost při hájení svých zájmů 

využít řádných soudů
493

. K tomu je však zapotřebí dodat, že to bylo pouze 

v případech, kdy správní úřad na základě zákona rozhodoval o soukromoprávních 

nárocích
494

. 

 

Zrušení zákona o správním soudnictví 

Jak již bylo uvedeno, zákon o správním soudnictví byl formálně zrušen 

zákonem č. 65/1952 Sb., ze dne 30. října 1952, o prokuratuře. K neformálnímu 

zrušení zákona o správním soudnictví, respektive k jeho nepřímému zrušení však 

došlo již zákonem o organizaci politické správy
495

. Podle § 6 odst. 1 zákona o 

organizaci politické správy, který novelizoval § 6 a de facto i § 4 odst. 2 a § 5 odst. 2 

zákona o zřízení župních a okresních úřadů, se ve správě okresní mělo účastnit 

obyvatelstvo okresními a ve správě zemské zemskými zastupitelstvy, výbory a 

senáty. Převzetí občanského (laického) živlu „… mělo býti prostředkem organisovati 
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zemskou správu jako část správy státní.“
496

.  Jak vyplývá z úvodního ustanovení o 

organizaci politické správy: „Pokud z tohoto zákona se jinak nepodává, nastupují 

tam, kde župní zákon anebo jiné zákony mluví o župě, županovi, župních úřadech, 

župních zastupitelstvech, župních výborech a senátech, zřízených podle župního 

zákona, na jejich místo země, zemský president, zemské úřady, zemská zastupitelstva, 

zemské výbory a senáty; kde se mluví o zvláštních výborech (komisích) podle § 28 

župního zákona, nastupují na jejich místo zemské komise. Kde jiné zákony mluví o 

zemských župních svazech anebo jejich orgánech, nastupují na jejich místo země 

nebo příslušné zemské orgány.“, čímž došlo i ke změně § 58 zákona o zřízení 

župních a okresních úřadů
497

, a zákonem o organizaci politické správy došlo i ke 

změně v pojmosloví v § 93 zákona o zřízení župních a okresních úřadů
498

. 

Podle § 6 odst. 2 zákona o organizaci politické správy správní senáty měly 

být zavedeny zvláštním zákonem, což se však nestalo. Tímto ustanovením tak došlo 

k nepřímému zrušení zákona o správním soudnictví
499

. Nepřímé zrušení zákona o 

správním soudnictví vyplývá i z rezoluce přijaté poslaneckou sněmovnou, kterou 

byla vláda vyzvána, aby osnovu zákona o správním soudnictví v okresech a zemích 

předložila poslanecké sněmovně v co nejbližší době
500

.  

Zákon o organizaci politické správy tak okresním a zemským zastupitelstvím 

sice přiznával funkce ve správním soudnictví, ale protože prováděcí předpisy nebyly 

vydány, zůstalo správní soudnictví doménou byrokracie a bylo centralizováno 

v jediné instituci, a to v Nejvyšším správním soudě
501

. Mazanec k tomu dodává: 

„S existencí těchto senátů počítal i zák. č. 125/1927 Sb., jímž došlo k zavedení 

zemského uspořádání a zrušení župního systému. Správní řád formou zákona vydán 

nebyl, čímž zůstaly správní senáty na nižší úrovni neživotnou institucí.“
502

. Jak 

k osudu zákona o správním soudnictví dodává odborná literatura: „V roce 1937 byla 
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diskutována rozsáhlá novela zákona o správním soudnictví a nakonec byla přijata 

jako zákon č. 164/1937 Sb. z. a n. o Nejvyšším správním soudu.“
503

. 

 

III.2.3. Sídlo, složení a organizace správního soudnictví 

Zákon o správním soudnictví předpokládal vykonávání správního soudnictví 

u okresních úřadů okresními senáty
504

, u župních úřadů župními senáty a dále 

předpokládal správní jurisdikci v městech s vlastním statutem. 

 

Okresní senáty 

Okresní senát se měl skládat z okresního náčelníka a dvou přísedících
505

. Pro 

každé místo přísedícího měl být současně ustanoven i jeden náhradník, který měl mít 

bydliště v sídle okresního úřadu
506

. Župan měl v září každého roku stanovit, kolik je 

zapotřebí zřídit senátů a kolik je zapotřebí zřídit míst přísedících pro správní 

soudnictví u okresního úřadu na příští rok, a oznámit svoje rozhodnutí okresnímu 

výboru. Okresnímu výboru příslušelo, aby v listopadu každého roku zvolil pro příští 

rok tolik přísedících a náhradníků, kolik jich župan určil. Působnost okresního 

výboru ve správním soudnictví předpokládal již zákon o zřízení župních a okresních 

úřadů
507

. Volby se měly konat podle zásady poměrného zastoupení a podle pravidel 

stanovených jednacím řádem okresního výboru
508

.  

Aby vykonávání správní jurisdikce bylo zaručeno, zákon o správním 

soudnictví zavedl devoluci
509

. Proto pokud by nebylo zvoleno tolik přísedících a 

náhradníků, kolik jich mělo být zvoleno, příslušelo župnímu výboru, aby na 

neobsazená místa přísedících a náhradníků sám do jednoho měsíce volbu provedl 

podle předpisů platných pro volby v župních výborech. Jestliže župní výbor volby 

neprovedl, příslušelo županovi, aby přísedící a náhradníky sám jmenoval. Přísedící a 
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náhradníci měli být okresním náčelníkem vyzváni, aby se do 14 dnů vyjádřili, zda 

členství v okresním senátu přijímají. Pokud se do této lhůty nevyjádřili, mělo se za 

to, že členství odmítají, což znamenalo provedení nové volby. O těchto následcích 

měli být přísedící a náhradníci poučeni
510

. Přísedící a náhradníci měli vykonávat svůj 

úřad v okresním senátu jako úřad čestný, měli však mít nárok na cestovné a diety, 

které se hradily ze státních prostředků, které měl určit župní úřad
511

. 

Okresní náčelník mohl pověřit svým zastupováním některého z úředníků 

okresního úřadu, který složil praktickou zkoušku politickou, a byl k tomu zmocněn 

županem. V takovém případě měl zástupce okresního náčelníka provést mimo nutné 

případy celé řízení od začátku až do konce
512

. Správní jurisdikce se tak stala zvláštní 

povinností okresního náčelníka, který ji nemohl libovolně převést na jiného, čímž 

měla být zajištěna dostatečná kvalifikace úředníků vykonávajících správní 

jurisdikci
513

. Okresní senát po celé řízení jako předseda řídil okresní náčelník nebo 

jeho zástupce. Bylo-li zapotřebí zřídit více okresních senátů, záleželo na okresním 

náčelníkovi, zda je zřídil podle místních obvodů, podle povahy agendy, nebo podle 

jiných okolností
514

. Těmito jinými okolnostmi mohly být např. národnostně smíšené 

okresy (národnostní senáty)
515

. 

 

Župní senáty 

Župní senát se měl skládat ze dvou úředníků a tří přísedících
516

. Jedním 

z těchto úředníků měl být župan a druhým měl být konceptní nebo odborný úředník 

župního úřadu. Župan byl předsedou senátu, ale se souhlasem ministra vnitra mohl 

pověřit svým zastupováním i některého vyššího konceptního úředníka župního 

úřadu. V říjnu každého roku určil župan na příští rok, kolik míst přísedících bylo 

zapotřebí zřídit, a informoval o tom župní zastupitelstvo. Župní zastupitelstvo mělo 

vykonat volby přísedících a náhradníků podle zásady poměrného zastoupení a podle 
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pravidel platných pro volby župního výboru. Pokud by nebylo zvoleno tolik 

přísedících a náhradníků, kolik míst bylo zapotřebí obsadit, příslušelo županovi, aby 

na neobsazená místa jmenoval přísedící a náhradníky sám. Působnost župního 

zastupitelstva ve správním soudnictví předpokládal již zákon o zřízení župních a 

okresních úřadů
517

. Přísedící a náhradníci měli být županem dotázáni, zda členství v 

župním senátu přijímají. Pokud neodpověděli do 14 dní, mělo se za to, že členství 

odmítají, což znamenalo provedení nové volby. O těchto následcích měli být 

přísedící a náhradníci poučeni. Přísedící a náhradníci měli vykonávat svůj úřad 

v župním senátu jako úřad čestný, měli však mít nárok na cestovné a diety ze státní 

pokladny, které určilo ministerstvo vnitra. Záleželo pouze na županovi, zda stanoví 

župní senáty podle místních obvodů, podle povahy agendy, nebo podle jiných 

okolností
518

. 

 

Senáty vykonávající správní jurisdikci ve městech s vlastním statutem 

Ve městech s vlastním statutem (Praha, Liberec, Brno, Olomouc, Jihlava, 

Znojmo, Uherské Hradiště, Kroměříž, Opava a Frýdek)
519

 a ve městech 

municipálních byl povolán k výkonu správního soudnictví starosta města spolu se 

dvěma přísedícími. Nesložil-li starosta některou z praktických zkoušek právních 

(nejen politickou, ale soudcovskou, notářskou nebo advokátní), musel, v ostatních 

případech mohl, k řízení přelíčení zřídit zástupce z městských úředníků, kteří 

některou praktickou zkoušku právní složili a byli k tomu pověřeni županem a v Praze 

ministrem vnitra. Starosta obce určil v září každého roku, kolik je zapotřebí zřídit 

míst přísedících pro příští rok, a oznámit to městskému zastupitelstvu, aby zvolilo 

potřebný počet přísedících a náhradníků. Voleny nemohly být osoby, které byly 

aktivními úředníky nebo zřízenci obce nebo nadřízeného župního úřadu, dále členové 

nadřízeného župního zastupitelstva nebo senátu, členové zákonodárných sborů a ti, 

kdož nemohli být voleni do obecního zastupitelstva nebo do obecní rady
520

. Volba se 

prováděla v listopadu každého roku podle zásady poměrného zastoupení a podle 

předpisů platných pro volby do městského zastupitelstva. Přísedící a náhradníci 
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senátu, kteří výkonem této funkce utrpěli hmotnou újmu, měli nárok na náhradu 

dietami, které určilo městské zastupitelstvo
521

. 

 

Další podmínky výkonu správního soudnictví 

Zákon o správním soudnictví tímto vymezil pozitivní a negativní 

podmínky
522

 pasivního volebního práva
523

. Do senátu mohl být volen státní občan 

Československé republiky bez rozdílu pohlaví, který v den volby dosáhl věku 30 let 

a bydlel v některé obci okresu (župy) alespoň 1 rok. Do senátu nemohl být volen ten, 

kdo byl vyloučen ze zápisu do stálých seznamů voličských
524

. Do senátů nemohli být 

voleni úředníci okresních a župních úřadů v činné službě, dále osoby, které nemohly 

být voleny do okresního výboru, členové zákonodárných sborů a příslušného 

okresního výboru i župního zastupitelstva. Přísedícím nebo náhradníkem nemohly 

být osoby, které byly ve svazku manželském nebo příbuzní nebo sešvagřeni do 

druhého stupně
525

.  

Zákon o správním soudnictví pro župní senáty a pro správní jurisdikci ve 

městech s vlastním statutem nad rámec výše uvedeného stanovil, že pro ně obdobně 

platily, s rozdíly plynoucími z povahy věci, předpisy o okresních senátech
526

.  

Přijetí volby do senátu bylo občanskou povinností
527

 a přísedící a náhradníci 

mohli další vykonávání činnosti v senátu odmítnout pouze ze závažných důvodů, o 

čemž s konečnou platností měl rozhodnout okresní výbor (městské a župní 

zastupitelstvo). Měla-li by být činnost senátu úmyslnou neúčastí přísedících nebo 

náhradníků trvale znemožňována, mohl župan (ministr vnitra) vyslovit, že správní 

soudnictví příslušející senátu přechází na rok na předsedu senátu. Přísedící a 
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 KLAPKA, Otakar. Samospráva a zřízení župní. Praha: Parlament, 1923, s. 103. 



109 
 

náhradníci měli být okresním náčelníkem (županem a starostou) vzati do přísahy, 

přičemž přísežní formule měla být určena nařízením
528

. 

Nemohl-li přísedící dočasně (např. z důvodu nemoci či zaneprázdněnosti) 

vykonávat činnost v senátu, nastoupil na jeho místo náhradník. Byla-li však 

nemožnost vykonávat činnost v senátu trvalá, nebo pokud přísedící zemřel, nastoupil 

na jeho místo trvale náhradník, za kterého musela být provedena nová volba. Tento 

postup platil i v případě, pokud nemohl trvale vykonávat činnost v senátu náhradník 

nebo pokud zemřel. Jestliže byl zřízen jediný stálý senát, byli přísedící povoláváni k 

vykonávání svých funkcí podle pořadu, který určil na celý rok dopředu okresní 

náčelník (župan, starosta). Pořad mohl být změněn pouze v případě, že nemohl být 

zachován. Změna však vyžadovala schválení županem (ministrem vnitra). Nemohl-li 

se přísedící nebo jeho náhradník, který byl podle pořadu na řadě, dostavit k líčení, 

příslušelo předsedovi senátu, aby povolal kteréhokoli jiného přísedícího. Přísedící 

byli k jednotlivým senátům k výkonu svých funkcí přikázání podle pořadu, který 

určil okresní náčelník (župan, starosta). Ve složitějších věcech (např. 

v dlouhodobějších sporech, kde by mohl být ohrožen výsledek dosavadního řízení)
529

 

mohl předseda senátu provést opatření, aby byl k líčení přibrán i třetí přísedící, který 

by nastupoval tehdy, když by některý přísedící během líčení ubyl
530

. Přísedící měli 

pouze právo účastnit se ústního líčení a právo hlasovat o usneseních a rozhodnutích, 

ať již byla činěna v ústním líčení, po ústním líčení, nebo bez něho
531

. 

Závěrem lze ještě uvést, že zákon o správním soudnictví v § 33 předpokládal, 

že bližší předpisy o ustanovení senátů a povolávání přísedících a náhradníků u 

okresních a župních senátů a měst se zvláštním statutem (municipálních) vydá 

ministr vnitra nařízením, k čemuž však nedošlo. 

 

III.2.4. Příslušnost ve správním soudnictví 

Příslušnost jurisdikčních senátů byla stanovena v ustanovení § 34 zákona o 

správním soudnictví a pro její vymezení byl stejně jako u Nejvyššího správního 
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soudu zvolen princip všeobecné klausule
532

. Okresní senáty měly být příslušné 

rozhodovat právní věci, které podle platných předpisů náležely do působnosti těchto 

okresních úřadů, u nichž byly okresní senáty zřízeny, a župní senáty měly být 

příslušné rozhodovat právní věci, které podle platných předpisů náležely do 

působnosti těchto župních úřadů, u nichž byly župní senáty zřízeny. U okresních 

úřadů to byly záležitosti, které spadaly do působnosti okresních politických správ a 

zastupitelských okresů, respektive silničních výborů, nebo které byly zákony 

okresním úřadům svěřeny. U župních úřadů to byly záležitosti, které spadaly do 

působnosti zemských politických správ, zemských výborům, nebo pokud to župnímu 

úřadu svěřil zákon. Ve městech s vlastním statutem a městech municipálních to byly 

záležitosti, které spadaly do jejich působnosti
533

. 

Právní věcí se podle zákona o správním soudnictví rozuměla každá záležitost, 

v níž vystupovala před úřadem aspoň jedna strana
534

. K právu a právnímu zájmu 

zpráva ústavního výboru k osnově zákona o správním soudnictví uvádí, že: „Straně 

přísluší buď veřejné právo subjektivní nebo jiný zvláštní zájem právem uznaný a 

právně chráněný. Zájem ten se projevuje zejména v tom, že interessent má býti 

přibrán k řízení a že může uchopiti se opravných prostředkův; tím liší se právní 

zájem od zájmu faktického, který může býti interessentem ku platnosti přiváděn jen 

různými peticemi u úřadu, a pod. aniž však úřad jest povinen o nich jednati a 

rozhodovati. Kdy interessentu přísluší subjektivní právo a kdy má právní zájem ve 

věci (a contrario zájmu faktického), nelze všeobecně říci, nýbrž nutno usuzovati z 

jednotlivých zákonův.“
535

. 

Příslušnost jurisdikčních senátů zákon o soudnictví vymezil i negativně.  Z 

působnosti okresních a župních senátů byly vyloučeny trestní věci policejní
536

. 

Zákonem o správním soudnictví byla vláda v prvních 5 letech ode dne účinnosti 

tohoto zákona zmocněna vládním nařízením vyjmout některé právní věci z 
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působnosti okresních a župních senátů. Takové nařízení následně podléhalo 

dodatečnému schválení Národním shromážděním. Pokud ke schválení nedošlo, 

pozbylo nařízení platnosti. Z působnosti okresních a župních senátů byly dále 

vyloučeny případy, kdy zvláštní předpisy stanovily přezkoumatelnost rozhodnutí 

nebo opatření politických úřadů řádnými soudy
537

. 

 

III.2.5. Zahájení správního soudnictví 

Správní soudnictví se mělo zahajovat jak na žádost strany
538

, tak i z úřední 

povinnosti. Vyžadoval-li to veřejný zájem a bylo-li nebezpečí v prodlení, mohly 

úřady, u nichž byly zřízeny okresní nebo župní senáty, pokud byly povolány v 

právních věcech stran rozhodovat z moci úřední, samy v právní věci vydat 

rozhodnutí nebo opatření. O této skutečnosti měly být strany vyrozuměny 

s připojením doložky, že proti rozhodnutí nebo opatření může strana podat do 14 dnů 

odpor u úřadu, který rozhodnutí nebo opatření vydal. Byl-li odpor podán, rozhodoval 

o něm ve správním soudnictví příslušný senát
539

. 

 

III.3. Správní soudnictví vykonávané řádnými soudy 

Pokud budeme vycházet z definice správního soudnictví, podle které správní 

soudnictví bylo funkcí, kterou vykonávaly nezávislé orgány výkonné, tj. soudy, za 

účelem přezkoumání aktů správních, je zapotřebí zmínit ochranu poskytovanou 

řádnými soudy před rozhodováním správních úřadů o soukromoprávních nárocích. 

Podle ustanovení § 105 odst. 1 Ústavní listiny z roku 1920: „Ve všech případech, ve 

kterých úřad správní podle zákonů o tom vydaných rozhoduje o nárocích 

soukromoprávních, volno jest straně tímto rozhodnutím dotčené po vyčerpání 

opravných prostředků dovolávati se nápravy pořadem práva.“. Zásada uvedená v 

ustanovení § 105 odst. 1 Ústavní listiny z roku 1920 byla recepcí čl. 15 odst. 1
540

 

základního zákona státního o moci soudcovské, jehož znění bylo se dvěma změnami 
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převzato
541

. Jak k tomu uvedla důvodová zpráva, nebylo možné v nynější ústavě 

neuvést předpis obdobný čl. 15 odst. 1 základního zákona státního o moci 

soudcovské, protože by vyvstala mezera v otázce, zda a jakým způsobem lze se 

dovolávati soudů tehdy, rozhodují-li podle platného práva o nárocích 

soukromoprávních úřady správní. Ústavní listina z roku 1920 včetně prováděcího 

zákona tak povolávala řádné soudy ke kontrole rozhodnutí správních úřadů v těch 

případech, v nichž správní úřady podle singulárních předpisů výjimečně rozhodovaly 

o soukromoprávních nárocích, a to za předpokladu, že strana dotčená rozhodnutím 

správního úřadu a dovolávající se nápravy tohoto rozhodnutí u řádného soudu 

vyčerpala všechny řádné opravné prostředky u správního úřadu. Důvodem této 

úpravy byla nedůvěra k činnosti správních úřadů a kontrola prováděná řádnými 

soudy měla být zárukou nestranného a nezávislého nalézání práva správními 

úřady
542

. K recepci čl. 15 odst. 1 základního zákona státního o moci soudcovské 

Weyr dodává, že „… stala se pro československý právní řád znovu aktuální celá 

sporná otázka po rozdílu mezi veřejným a soukromým právem.“ 
543

. Hoetzel byl toho 

názoru, že by bylo účelnější připustit stížnost k Nejvyššímu správnímu soudu i ve 

věcech soukromoprávních
544

. 

Jak předpokládalo ustanovení § 105 odst. 2 Ústavní listiny z roku 1920, 

podrobnosti měl upravovat zákon. Tímto zákonem byl zákon č. 217/1925 Sb. z. a n., 

ze dne 15. října 1925, jímž se provádí § 105 ústavní listiny (zákona ze dne 29. února 

1920, č. 121 Sb. z. a n.) (dále jen „zákon, jímž se provádí § 105 ústavní listiny“), 

který v § 1 odst. 1 obsahoval obdobný text jako ústava. Tím tbyly odstraněny spory o 

výklad aplikace čl. 15 odst. 1 základního zákona státního o moci soudcovské, tedy 

zda lze podle něho postupovat, aniž by byl vydán zvláštní prováděcí zákon
545

, či 

nikoliv
546

. Přijetí zákona, jímž se provádí § 105 ústavní listiny, však předcházelo na 

popud ústavně-právního výboru poslanecké sněmovny zřízení zvláštního 
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subkomitétu, jehož členy byli členové výboru Dr. Meissner, Dr. Medvecký, Dr. 

Matoušek, Dr. Haas, Dr. Kafka a zpravodaj, jako znalci byli dále přibráni prezident 

Nejvyššího správního soudu Dr. Pantůček a profesoři Univerzity Karlovy Dr. Ott, 

Dr. Hora a Dr. Hoetzel
547

. 

Podle § 1 odst. 1 zákona, jímž se provádí § 105 ústavní listiny: „Ve všech 

případech, ve kterých úřad správní podle zákonů o tom vydaných rozhoduje o 

nárocích soukromoprávních, jest volno straně tímto rozhodnutím dotčené po 

vyčerpání opravných prostředků dovolávati se nápravy ve výroku o těchto nárocích 

pořadem práva
548

.“. Aby byla rozhodnutí správního úřadu podrobena kontrole ze 

strany řádných soudů, musel správní úřad
549

 rozhodovat o soukromoprávních 

nárocích podle platných zákonů (nikoliv pouze podle nařízení) a dotčená strana 

musela vůči takovému rozhodnutí využít všech řádných opravných prostředků. 

Zákon, jímž se provádí § 105 ústavní listiny, již nestanoví, v jakých případech 

rozhoduje správní úřad o soukromoprávních nárocích, což by nebylo účelné a ani 

možné. Ačkoliv se mělo jednat o výjimečné případy, příslušnost správních úřadů 

rozhodovat o soukromoprávních nárocích namísto řádných soudů byla dána 

historickým vývojem, účelností nebo procesní ekonomií
550

. Pokud jde o konkrétní 

případy
551

, lze odkázat na zprávu výboru ústavně-právního k návrhu zákona, jímž se 
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prohřešením se proti němu způsobené (§ 75 zák. ze dne 6./8. 1909, č. 177 ř. z.). Dále sem patří četné 

případy, kde státní správa zasahá v zájmu veřejném v práva soukromá, jako: případ nouze při požáru 

lesním (§ 49 lesního zákona), při stržení břehu nebo nádržky (§ 51 českého zemského vodního 

zákona), mobilisace koní dle zákona z 21./12. 1912, č. 235 ř. z. Jiná skupina, která sem patří, jsou 

legální servituty a expropriace jako: § 24 a, 12 lesního zákona při dopravování dříví po cizím 

pozemku a při plavení dříví; podle zákona horního § 27 a 103 při vyměřování náhrady za použití 

pozemku při pokusu kutání a dolováni; expropriace k lepšímu použití vodních sil dle §§ 28, 34, 37 a 

87 českého zemského vodního zákona; při kolisi vodního práva s rybolovem (§ 40 vodního zákona), § 

52 vodního zákona, pokud jde o příspěvek k vodním stavbám státu nebo země; případy dle zákona z 

18./2. 1878; č. 30 ř. z. o expropriaci k účelům železničním; případ zákona z 3./4. 1875, č. 61 ř. z. § 9, 
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provádí § 105 ústavní listiny
552

. V této souvislosti lze odkázat i na hojnou judikaturu 

Nejvyššího soudu a Nejvyššího správního soudu, a to jak ve prospěch, tak i v 

neprospěch aplikace § 105 Ústavní listiny z roku 1920
553

. Je však zapotřebí 

rozlišovat, pokud jiný zákon výslovně připustil
554

 možnost podání žaloby na zrušení 

rozhodnutí správního úřadu.  

Řádný soud tak podle povahy uplatněného nároku rozhodl o něm v řízení 

sporném, ať už byl nárok uplatněn žalobou na určení nebo plnění, nebo o něm 

rozhodl usnesením, a to na návrh strany v řízení nesporném
555

. Žaloba nebo návrh 

musely být podány u soudu, nestanovil-li zákon lhůtu delší
556

, v prekluzivní lhůtě 90 

dnů ode dne doručení rozhodnutí správního úřadu, který rozhodoval v posledním 

stupni. K takto nápadně dlouhé lhůtě Hoetzel dodává, že „… se vysvětluje tím, že 

straně se mělo umožniti rozvážiti si, nemá-li jíti napřed na nejv. správní soud ve 

lhůtě 60 dnů.“
557

.  

Pokud byly ze strany řádného soudu žaloba nebo návrh z důvodu 

nepřípustnosti zamítnuty, počala straně ode dne, kdy jí bylo doručeno rozhodnutí 

soudu, který rozhodoval v posledním stupni, běžet lhůta
558

 k podání stížnosti k 

Nejvyššímu správnímu soudu. Soudní praxe ke lhůtě stanovené v § 2 odst. 3 zákona, 

                                                                                                                                                                     
o opatření k bránění se proti révokazu; případ § 3 zákona o epidemiích ze dne 14. dubna 191.3, č. 67 r. 

z., když k zamezení šíření se nákazy bylo nařízeno rozdělení bytu a vystěhování se; § 3 zákona o 

poživatinách ze dne 16./1. 1896, č. 89 ř. z. při určení náhrady za vzorky k prozkoumáni, zákon o 

stavebním ruchu z 25./1. 1923, č. 25 Sb. z. a n. kde o nálezu expropriačním rozhoduje zemský 

politický úřad v poslední instanci; náhrada škody přípřeží dle § 23 zákona z 22./5. 1905, č. 86 ř. z. a 

při vojenských polních cvičeních dle §u 56 zák. z 25. června 1895, č. 100 ř. z. Z případů, kde 

dovolávání se nápravy za podmínek §u 1 osnovy odkázáno jest na soudy řádné v řízení nesporném, 

možno uvésti na příklad: případ dle §u 15 zák. z 30. června 1864, č. 117 ř. z., o neškodném svození 

bystřin, dle §u 19 podle zákona z 22. března 1920, č. 197 ř. z., při určení výkupného při dobývání 

živce, a dále případy dle zákona z 22. července 1919, č. 438 Sb. z. a n., o soustavném provádění 

elektrisace..   
552
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 HOETZEL, Jiří. Československé správní právo: část všeobecná. 2. přeprac. vyd. Praha: 

Melantrich, 1937, s. 415. 
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jímž se provádí § 105 ústavní listiny, dospěla k závěru, že má pro stěžovatele 

praktickou cenu jen tehdy, uznal-li Nejvyšší správní soud odchylně od řádných 

soudů tyto soudy za příslušné
559

. Byla-li proti rozhodnutí správního úřadu podána 

stížnost k Nejvyššímu správnímu soudu, který rozhodnutím stížnost odmítl z důvodu, 

že věc patří podle § 105 Ústavní listiny z roku 1920 do příslušnosti řádných soudů
560

, 

měla strana prekluzivní lhůtu 30 dnů ode dne doručení takového rozhodnutí 

Nejvyššího správního soudu k podání žaloby nebo návrhu řádnému soudu
561

. Tímto 

nálezem Nejvyššího správního soudu byly řádné soudy vázány, a to i v případě, 

pokud přípustnost pořadu práva (svoji příslušnost) již popřely
562

. Řádné soudy tak 

byly bezvýjimečně vázány výrokem Nejvyššího správního soudu o tom, že věc podle 

§ 105 Ústavní listiny z roku 1920 patří do jejich příslušnosti, a to i přesto, že věc již 

jednou pro nepřípustnost pořadu práva odmítly. Tím byl vyloučen negativní 

kompetenční konflikt mezi Nejvyšším správním soudem a řádnými soudy
563

. Pro 

řádné soudy byl závazný i výrok Nejvyššího správního soudu, že uplatňovaný nárok 

byl veřejnoprávní
564

. Strana se tak již nemohla se svým nárokem obrátit na řádné 

soudy, respektive takový nárok byl ze strany řádných soudů pro nepřípustnost pořadu 

práva odmítán. Důvodem této úpravy byla procesní ekonomie, aby po vyčerpání 

všech stupňů správního řízení a i po rozhodnutí Nejvyššího správního soudu nebyla 

věc, která dle výroku Nejvyššího správního soudu byla veřejnoprávní, projednávána 

znovu soudy řádnými
565

. Tím byl vyloučen pozitivní kompetenční konflikt mezi 

řádnými soudy a Nejvyšším správním soudem. Ustanovením § 4 zákona, jímž se 

provádí § 105 ústavní listiny, tak byla Nejvyššímu správnímu soudu přiznána 

kompetenční výsost
566

, která příslušela říšskému soudu podle základního zákona 
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státního o zřízení říšského soudu
567

. Tímto ustanovením došlo ke změně § 3 zákona o 

nejvyšším správním soudě. 

Žaloba nebo návrh musely být podány u soudu věcně a místně příslušného 

pro uplatňovaný nárok
568

. Řízení u řádných soudů bylo řízením úplně novým, při 

němž soud zcela samostatně a nezávisle na výsledcích správního řízení prováděl 

skutková zjištění a důkazy tak, jako by se správní úřad věcí vůbec nezabýval
569

. 

Zákon, jímž se provádí § 105 ústavní listiny, s výjimkou uvedenou v § 3
570

, 

nestanovil bližší podmínky žaloby nebo návrhu. Co však zákon, jímž se provádí § 

105 ústavní listiny, stanovil, byl vztah rozhodnutí správního úřadu k případné 

exekuci, aby byly odstraněny pochybnosti o tom, kdy lze vést a na jaký nárok při 

podání žaloby nebo návrhu zajišťovací a uhrazovací exekuci
571

. Strana mohla 

požadovat povolení uhrazovací exekuce na tu část nároku, která nebyla dotčena 

žalobou nebo návrhem, a zajišťovací exekuci mohla strana požadovat pouze na tu 

část nároku, která žalobou nebo návrhem dotčena byla
572

. Soud, u něhož byla podána 

žaloba nebo návrh týkající se nároku, o kterém již rozhodovaly správní úřady podle § 

1 zákona, jímž se provádí § 105 ústavní listiny, oznámil tuto skutečnost správnímu 

úřadu, který v prvním stupni o této věci rozhodoval. Jakmile byla podána druhou 

stranou žaloba nebo návrh, bylo možné podle rozhodnutí správního úřadu pro 

přiznaný nárok, pokud byl žalobou nebo návrhem dotčen, povolit exekuci k zajištění. 

V potvrzení, že rozhodnutí nebo opatření není již podrobeno postupu podle zákona, 

jímž se provádí § 105 ústavní listiny, který by stavěl jeho vykonatelnost, poznamenal 

správní úřad v tomto případě podle sdělení soudu, že a v jakých mezích byla podána 

žaloba nebo návrh. Byla-li zahájena exekuce před podáním žaloby nebo návrhu, 

mohla být na návrh odložena až do pravomocného rozhodnutí, prokázalo-li se, že 
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bylo zahájeno řízení
573

.  

 

III.4. Správní soudnictví vykonávané volebním soudem 

Vycházíme-li z definice správního soudnictví, podle které správní soudnictví 

bylo funkcí, kterou vykonávaly nezávislé orgány tj. soudy, za účelem přezkoumání 

aktů správních, je zapotřebí zmínit také ochranu poskytovanou volebním soudem.  

 

III.4.1. Vznik volebního soudu a jeho charakteristika 

Volební soud byl s účinností od 9. 3. 1920 zřízen zákonem. č. 125/1920 Sb z. 

a n.., ze dne 29. února 1920, o volebním soudě, (dále jen „zákon o volebním 

soudě“)
574

 a byl zrušen čl. 13 ústavního zákona č. 65/1946 Sb., o ústavodárném 

Národním shromáždění, ke dni 18. 4. 1946. Vznik volebního soudu předpokládalo 

ustanovení § 19 Ústavní listiny z roku 1920, kdy o platnosti voleb do sněmovny 

poslanecké i do senátu rozhoduje volební soud s tím, že podrobnosti měl upravit 

zákon. Tímto zákonem byl právě zákon o volebním soudu. O tomto zákonu se 

výslovně zmiňoval i § 57 zákona č. 123/1920 Sb. z. a n., ze dne 29. února 1920, 

kterým vydává se řád volení do poslanecké sněmovny, ve znění pozdějších předpisů, 

podle kterého stížnost proti volbám upravoval zákon o volebním soudě. Osnova 

návrhu zákona o volebním soudě samozřejmě prošla připomínkovým řízením za 

účasti Nejvyššího správního soudu
575

.. 

K otázce, jakému orgánu má být svěřeno ověřování volby do zákonodárného 

sboru Československé republiky, jakož i rozhodování o podaných stížnostech do 

těchto voleb, důvodová zpráva k vládnímu návrhu zákona, kterým se doplňuje a 

mění zákon o volebním soudě (sněmovní tisk č. 1819) uvedla, že „(…) dospěla vláda 

k přesvědčení, že nebylo by účelno, aby při úpravě této tak eminentně důležité otázky 

byly prostě převzaty vzory ústav jiných států. Při úpravě otázky vycházela vláda z 

úvahy, že otázku tu dlužno nehledíc na cizí vzory upraviti tak, aby úprava poskytla 

dostatečné záruky, že rozhodování o tak eminentně důležitých otázkách veřejného 

práva, jakými jsou ověřování voleb do zákonodárného sboru a rozhodování o 

stížnostech na tyto volby, bude se díti nestranně, odborně a urychleně. Vycházejíc z 

                                                           
573

 § 5 zákona č. 217/1925 Sb. z. a n., ze dne 15. října 1925, jímž se provádí § 105 ústavní listiny 

(zákona ze dne 29. února 1920, č. 121 Sb. z. a n.). 
574

 Návrh zákona o volebním soudu byl ještě v době jeho příprav zaslán Nejvyššímu správnímu soudu 

k připomínkám. Národní archiv Praha – Chodovec, NSS, fond 470, karton 5. 
575

 Národní archiv Praha – Chodovec, NSS, fond 470, karton 5. 



118 
 

těchto zásadních hledisek nemohla se vláda rozhodnouti pro to, aby rozhodování 

uvedených otázek bylo svěřováno výhradně sboru zákonodárnému, resp. jeho 

jednotlivým komorám. Nesluší totiž přehlížeti všeobecně známý zjev, že právě ve 

státech, kde parlament jest výhradným forem pro rozhodování uvedených otázek, 

nebyly sporné volby vyřízeny ani včas, t. j. na počátku volebního období, ani 

nestranně. (…) Rovněž nemohla se vláda rozhodnouti pro to, aby rozhodování 

předmětné otázky svěřeno bylo zvláštnímu tribunálu, jenž by byl organisován jako 

samostatný soud tak, aby členové jeho, ať již vesměs, ať pouze z části byli soudci z 

povolání, kteří by byli ustanovováni výhradně pro tento soud, u něhož by byli trvale 

zaměstnáni. Tento způsob řešení byl by spojen se značným nákladem, který by nebyl 

v nižádném poměru s výkonností soudu, ježto soud takto organisovaný nebyl by - jak 

z povahy věcí plyne - pravidelně a trvale zaměstnán. Vláda řeší tento složitý problém 

tím způsobem, že rozhodování o otázkách shora vytčených svěřuje zvláštnímu, na 

zákonodárném sboru nezávislému orgánu - volebnímu soudu-, který připíná k 

instituci nejvyššího správního soudu.“
576

. 

Vznikem volebního soudu tak mělo být docíleno toho, aby verifikaci voleb do 

zákonodárného sboru neprováděl tento sbor sám, protože by to neposkytovalo 

dostatečné záruky objektivního rozhodování. Ústavní listiny z roku 1920 však byl 

volební soud pověřen pouze zkoumáním platnosti voleb a ostatní působnost byla 

stanovena „obyčejnými“ zákony. Vznikaly tak pochybnosti, stejně jako u ostatních 

soudů veřejného práva s výjimkou Nejvyššího správního soudu, zda je to v souladu s 

§ 88 Ústavní listiny z roku 1920
577

. 

Volební soud byl myšlen jako „kausální forum pro určité věci veřejného 

práva“, kdy povaha některých věcí spadajících do působnosti volebního soudu 

(verifikace voleb a dodatečná ztráta mandátu) způsobila, že byl zřízen zvláštní soud a 

volební věci nebyly svěřeny do působnosti Nejvyššího správního soudu
578

. Důvodem 

bylo také „odbyrokratizování“ spočívající ve složení tohoto soudu, který se neskládal 

výlučně ze soudců z povolání, aby zaručoval podle možností odbornost a 
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objektivnost judikatury
579

. K důvodům, proč byl volební soud přičleněn k 

Nejvyššímu správnímu soudu, důvodová zpráva k vládnímu návrhu zákona, kterým 

se doplňuje a mění zákon o volebním soudě (sněmovní tisk č. 1819) uvedla, že tímto 

důvodem byla odbornost, jednotnost praxe a úspory
580

. Volební soud byl považován 

za soud mimořádný
581

.  

Zákon o volebním soudu byl změněn zákonem č. 145/1924 Sb. z. a n., ze dne 

30. května 1924, kterým se doplňuje a mění zákon o volebním soudě, a zákonem č. 

87/1934 Sb. z. a n., ze dne 3. května 1934, o náhradě členům volebního soudu. 

Pokud zákon o volebním soudě nestanovil jinak, platila pro volební soud obdobně 

ustanovení zákona o nejvyšším správním soudě
582

. 

Volební soud poprvé zasedal 22. dubna 1920 a na jeho programu byly 

zejména organizační věci (viz. protokol o zahajovacím zasedání volebního soudu 

konaném dne 22. dubna 1920 v zasedací síni Nejvyššího správního soudu v 

Praze)
583

. 

 

III.4.2. Sídlo, složení a organizace volebního soudu 

Zákon o volebním soudě stanovoval Nejvyššímu správnímu soudu povinnost 

pro potřeby volebního soudu opatřit místnosti, věcné potřeby a pomocné síly
584

. 

Volební soud tak měl sídlo v sídle Nejvyššího správního soudu, tj. v Praze. Důvodem 

přičlenění volebního soudu k Nejvyššímu správnímu soudu byla především 

úspora
585

. Volební soud se skládal z prezidenta, kterým byl první prezident 

Nejvyššího správního soudu, 12 přísedících a stejného počtu náhradníků
586

 a 

potřebného počtu stálých referentů, kteří byli přidělováni volebnímu soudu 

prezidentem z radů Nejvyššího správního soudu. Nejméně čtyři přísedící a všichni 

náhradníci museli být ze sídla soudu. Náhradník se volil vždy za určitého přísedícího 
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a nastupoval na jeho místo v plenární schůzi nebo v senátě volebního soudu, jestliže 

přísedící přechodně nebo trvale nemohl vykonávat svoji funkci. O náhradnících 

volených poslaneckou sněmovnou jinak platilo vše, co zákon o volebním soudu 

stanovil o přísedících
587

. Důvodem zavedení institutu přísedících byl požadavek, aby 

osud členů parlamentu nebyl dán do rukou „pouhým“ soudcům z povolání
588

. 

Novelou z roku 1924 byl ještě zaveden institut votantů (v praxi byli votanti přibírání 

z radů Nejvyššího správního soudu)
589

. 

Přísedící a náhradníky volebního soudu volila poslanecká sněmovna na své 

volební období (např. dopis předsednictva Národního shromáždění československého 

ze dne 9. dubna 1920 adresovaný prezidiu Nejvyššího správního soudu, jehož 

obsahem byl seznam zvolených přísedících)
590

. Uplynulo-li volební období 

poslanecké sněmovny nebo byla-li rozpuštěna, zůstávali přísedící (náhradníci) v 

úřadě do té doby, až nová sněmovna zvolila nové přísedící (náhradníky). Do 

účinnosti zákona č. 145/1924 Sb., ze dne 30. května 1924, kterým se doplňuje a mění 

zákon o volebním soudě, byli přísedící voleni na dobu deseti let poslaneckou 

sněmovnou, čímž měl být manifestován soudcovský charakter volebního soudu
591

. 

Jak vyplývá z důvodové zprávy k vládnímu návrh zákona, kterým se doplňuje a mění 

zákon o volebním soudě (sněmovní tisk č. 4519), ke shodě s volebním obdobím 

poslanecké sněmovny došlo proto, že volební soud příliš úzce souvisel s politickými 

poměry, které vyžadovaly, aby bylo možno častější obnovování přísedících. Tím 

nebylo samozřejmě vyloučeno, aby přísedící, kteří se zapracovali a osvědčili, 

nemohli být znovu voleni
592

. V odborné literatuře byly vzneseny námitky 

nespravedlnosti, že do volebního soudu neměl právo vysílat přísedící i senát, když 

volební soudu verifikoval i volby senátorů, rozhodoval o stížnostech do jejich 

zvolení a o dodatečné ztrátě jejich mandátů
593

.  

Přísedícími mohli být voleni státní občané Československé republiky (museli 
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být alespoň 10 let státními občany Československé republiky
594

), kteří byli znalí 

práv
595

, dosáhli věku 40 let a nebyli vyloučeni z práva volit do obcí
596597

.  Jak 

vyplývá ze zprávy ústavního výboru Národního shromáždění československého o 

vládním návrhu zákona tisk č. 1819 o volebním soudě (tisk 2424) ke složení 

volebního soudu: „Při tom bylo třeba řešiti otázku, jak soud má býti složen. Má to 

býti soud, který by se skládal výhradně ze soudců z povolání, anebo mají býti 

přibrány i osoby sice práva znalé, avšak stojící mimo organisaci určitého soudu. 

Vláda i ústavní výbor rozhodly se pro systém druhý vycházejíce z názoru, že o 

volbách mají rozhodovati sice osoby práva znalé, avšak osoby, jichž pravidelným 

povoláním není úřad soudcovský.“
598

. Institut přísedících se však neměl osvědčit, 

protože vliv „nominujících“ politických stran na „své“ přísedící byl nesporný, což 

mělo otřásat samou ideou soudnictví
599

. Došlo např. k situaci, že v případě 

projednávání poslaneckých reversů se všichni přísedící stmelili v jeden celek
600

. To, 

že přísedící ustanovovala poslanecká sněmovna, bylo  důvodem nevalné důvěry 

v objektivnost volebního soudu
601

. 

Členové volebního soudu nesměli být členy Národního shromáždění ani 

župního zastupitelstva. Ucházel-li se člen volebního soudu o mandát do Národního 

shromáždění nebo župního zastupitelstva, nemohl až do vykonané volby vykonávat 

člena volebního soudu. Pokud byl zvolen členem některého z těchto sborů, přestával 

být členem volebního soudu. Přísedícím volebního soudu přestával být dále ten, kdo 

pozbyl volitelnost, o čemž rozhodoval volební soud v plenární schůzi. Při snížení 

počtu přísedících povolal prezident volebního soudu zvoleného náhradníka a požádal 

poslaneckou sněmovnu, aby zvolila nového náhradníka. Prezidenta volebního soudu 

zastupoval jako viceprezident II. prezident Nejvyššího správního soudu a v senátech 
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senátní prezidenti Nejvyššího správního soudu určení presidentem
602

.  

Přísedící volebního soudu měli nárok na cestovné a stravné ze státní 

pokladny, jejichž výše byla určena nařízením vlády č. 364/1920 Sb., ze dne 4. května 

1920, jímž se stanoví cestovné a stravné přísedících volebního soudu. Zpočátku 

neměli členové Nejvyššího správního soudu a pomocné síly nárok na zvláštní 

odměnu
603

, což bylo zákonem č. 87/1934 Sb. z. a n., ze dne 3. května 1934, o 

náhradě členům volebního soudu, změněno a členové volebního soudu měli nárok na 

náhradu, jejíž výši stanovilo nařízení vlády č. 139/1934 Sb. z. a n., ze dne 4. 

července 1934, o náhradě členům volebního soudu. 

Volební soud rozhodoval buď v plenární schůzi, anebo v senátech. Senáty se 

skládaly z prezidenta (senátního prezidenta) jako předsedy, tři přísedících a stálého 

referenta, jmenovaného prezidentem volebního soudu pro dotčený senát. Stálý 

referent, který měl také právo hlasovat, tak byl zárukou odborného posouzení věci
604

. 

Počátkem každého kalendářního roku sestavil prezident čtyři senáty a jmenoval 

jejich členy a náhradníky
605

. Plenární schůzi předsedal prezident (viceprezident) za 

přítomnosti aspoň pěti přísedících a stálého referenta, určeného presidentem. Ke 

schůzím byli pozváni všichni přísedící. Mělo-li být vyneseno usnesení, které se 

odchylovalo od právního názoru vysloveného v dřívějším usnesení volebního soudu, 

bylo zapotřebí, aby bylo přítomno alespoň o jednoho přísedícího (náhradníka) více, 

než bylo přítomno při tomto dřívějším usnesení. Pokud bylo přítomno všech dvanáct 

přísedících (náhradníků), bylo zapotřebí, aby pro nové usnesení bylo odevzdáno 

alespoň o jeden hlas více než pro usnesení dřívější, vždy však alespoň tři pětiny hlasů 

všech přítomných
606

. Tento postup de facto znemožňoval změnu judikatury 

volebního soudu, protože politické strany mohly instruovat „své“ přísedící, aby 

nebylo dosaženo žádoucího kvora
607

. Předseda senátu a plenární schůze, který jinak 

nehlasoval, rozhodoval při rovnosti hlasů
608

. Judikatura volebního soudu byla 

shromážděna ve sbírce judikatury volebního soudu nazvané Sbírka zásadních 
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rozhodnutí a usnesení volebního soudu, kterou v pěti dílech uspořádal soudce 

Nejvyššího správního soudu Karel Koschin
609

. 

Prezident, jeho zástupci, přísedící a stálí referenti i votanti volebního soudu 

byli ve výkonu tohoto svého soudcovského úřadu samostatní a nezávislí stejně jako 

soudci
610

. Přísedící volebního soudu vykonali slib prezidentovi, že budou „šetřiti 

zákonů a vykonávati úřad nestranně.“. Pokud by poslanecká sněmovna zvolila za 

přísedící osobu nesplňující zákonem stanovené podmínky, nemusel prezident 

volebního soudu slib od takové osoby přijmout
611

. 

Při soudcovské činnosti podléhali přísedící disciplinární moci plenární schůze 

volebního soudu. Důvodem této disciplinární odpovědnosti byla snaha o řádné 

vykonávání jejich povinností, aby např. z důvodu národních nebo stranických 

nedocházelo k jejich neúčasti na jednání volebního soudu, což by mohlo způsobovat 

jeho neschopnost k usnášení
612

. Plenární schůze rozhodovala v neveřejném líčení a 

mohla rozhodnout o písemném napomenutí, o peněžité pokutě do 10.000 Kč a o 

návrhu, aby člen volebního soudu byl zbaven členství. O takovém návrhu mohla 

rozhodnout poslanecká sněmovna. Ode dne, kdy se volební soud na takovém návrhu 

usnesl, až do dne, kdy rozhodla poslanecká sněmovna, nemohl tento přísedící 

vykonávat úřad. Byl-li poslaneckou sněmovnou zbaven členství, stal se na dalších 

deset let nevolitelným do volebního soudu
613

.  

Jak je zřejmé z archivních materiálů, volební soud zasedal několikrát do roka 

a rozhodoval pouze do cca 200 případů za rok (viz. výkazy o činnosti a programy 

zasedání volebního soudu)
614

. 

 

III.4.3. Příslušnost volebního soudu 

Jak vyplývá ze zprávy ústavního výboru Národního shromáždění 

československého o vládním návrhu zákona tisk č. 1819 o volebním soudě (tisk 

2424), ústavní výbor provedl ve vládní předloze podstatné změny, protože vládní 
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předloha působnost volebního soudu omezovala toliko na volby členů Národního 

shromáždění, a to na ověřování voleb a rozhodování o podaných stížnostech
615

. 

Z volebního soudu se tak stalo „obecné forum pro volební věci“
616

, s čímž se 

neshodovalo ustanovení § 17 zákona č. 201/1933 Sb. z. a n., ze dne 25. října 1933, o 

zastavování činnosti a o rozpouštění politických stran, ve znění pozdějších předpisů. 

Podle ustanovení § 8 zákona o volebním soudu do působnosti volebního soudu 

patřilo rozhodování o stížnostech do voleb do Národního shromáždění, župních 

zastupitelstev, župních výborů i župních komisí a o stížnostech do výsledku 

reklamačního řízení podle zákona č. 663/1919 Sb. z. a n. ze dne 19. prosince 1919, o 

stálých seznamech voličských
617

, dále zkoumání a ověřování volby členů Národního 

shromáždění a župních zastupitelstev, rozhodování o ztrátě mandátu ve smyslu § 13 

zákona o volebním soudu a rozhodování podle zákona č. 144/1924 Sb. z. a n., ze dne 

18. června 1924, o inkompatibilitě (neslučitelnosti)
618

, [dále jen „zákon o 

inkompatibilitě (neslučitelnosti)“], tedy o tom, zda u určitého člena Národního 

shromáždění nastal případ neslučitelnosti
619

.  

Volební spory uvedené v § 8 zákona o volebním soudu byly výslovně 

vyloučeny z rozhodovací pravomoci Nejvyššího správního soudu. Tímto způsobem 

vyloučený pozitivní kompetenční spor mezi Nejvyšším správním soudem a soudem 

volebním však nevylučoval další kompetenční spory, aniž by bylo upraveno jejich 

řešení
620

. 

Volebním soudem byla ochrana v rámci správního soudnictví poskytována 

pouze v některých případech jeho působnosti. O kontrole veřejné správy se tak 

nejednalo v případě rozhodování o ztrátě mandátu ve smyslu § 13 zákona o volebním 

soudu a v případě rozhodování podle zákona o inkompatibilitě (neslučitelnosti) o 

tom, zdali u určitého člena Národního shromáždění nastal případ neslučitelnosti
621

. 
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Z tohoto důvodu se touto působností volebního soudu v disertační práci zabývat 

nebudu. V odborné literatuře se však objevovaly i názory, že o kontrolu veřejné 

správy nešlo hovořit ani v případě, pokud volební soud zkoumal a ověřoval volby 

členů Národního shromáždění a župních zastupitelstev
622

. Tento názor však byl 

ojedinělý.  

Vzhledem ke skutečnosti, že do působnosti volebního soudu patřilo pouze 

rozhodování o stížnostech do voleb do Národního shromáždění, župních 

zastupitelstev, župních výborů i župních komisí, rozhodování o stížnostech do voleb 

do obecního zastupitelstva, obecní rady a okresního výboru patřilo do působnosti 

Nejvyššího správního soudu
623

. 

Volební soud rozhodoval pravidelně v plenárních schůzích, které byly 

vyhrazeny rozhodování o stížnostech podaných do voleb členů Národního 

shromáždění a župních zastupitelstev, ověřování voleb členů Národního shromáždění 

a disciplinární pravomoci nad přísedícími volebního soudu. V ostatních případech 

mohl předseda volebního soudu přikázat rozhodnutí senátům volebního soudu
624

. Na 

rozdíl od Nejvyššího správního soudu byla plenární schůze volebního soudu 

pravidelným rozhodovacím orgánem
625

. 

Stížnost do voleb do Národního shromáždění, župních zastupitelstev, župních 

výborů i župních komisí mohly podat volební strany (skupiny)
626

, které příslušnému 

úřadu předložily platné kandidátní listiny pro volbu, jejíž výsledek byl předmětem 

stížností; dále ten, kdo tvrdil, že mu nezákonným postupem byla kandidátní listina 

odmítnuta; občan, o jehož volbě se rozhodovalo; a šlo-li o volbu člena župního 

výboru nebo komise, kterýkoli člen župního zastupitelstva
627

. Protože byl výčet osob 

legitimovaných ke stížnosti taxativní, nemohli stížnost podat jednotliví voliči
628

. 

Stížnost šlo podat do konečného rozhodnutí o námitkách podaných proti stálým 
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seznamům voličským
629

; pro nezákonný postup ve volebním řízení; protože zvolený 

nebyl v čas volby volitelný; nebo protože úřadem byla nezákonně popřena volitelnost 

zvoleného. Volební soud k vadám řízení přihlížel pouze tehdy, pokud měly vliv na 

výsledek voleb
630

. 

Stížnost do výsledku reklamačního řízení podle zákona č. 663/1919 Sb. z. a n. 

ze dne 19. prosince 1919, o stálých seznamech voličských, mohli podat občané, kteří 

byli zapsáni v stálých seznamech voličských kterékoli obce téhož volebního kraje, tj. 

kraje ve kterém ležela obec, jejíž volebních seznamů se stížnost týkala
631

. Připouštěl 

se tak široký okruh stěžovatelů, aby seznamy odpovídaly co nejvíce pravdě
632

. 

Stížnost do výsledku reklamačního řízení mohli podat i občané, jejichž námitky 

týkající se zápisu do seznamů byly reklamační komisí zamítnuty. Šlo se tak domáhat, 

aby určitá osoba byla do seznamu zapsána nebo aby určitá osoba byla ze seznamu 

vyškrtnuta
633

. Stěžovatel se mohl domáhat zapsání osoby do voličského seznamu, 

která v takovém seznamu zapsána nebyla, nebo vyškrtnutí osoby, která dle názoru 

stěžovatele byla do seznamu zapsána neprávem, anebo si mohl stěžovat ten, kdo byl 

sice zapsán, ale později byl vyreklamován
634

. Protože bylo reklamační řízení 

ovládáno přísnou koncentrační zásadou, musel reklamant veškeré skutečnosti uvést 

nejpozději v podané námitce
635

 a osoba, proti které reklamace směřovala, musela ke 

své obraně přednést veškeré dostupné skutečnosti a důkazy
636

. 

V případě zkoumání a ověřování volby členů Národního shromáždění a 

župních zastupitelstev zkoumal volební soud pouze skutečnost, zda neodporuje volba 

člena Národního shromáždění ustanovení § 1 zákona č. 124/1920 Sb. z. a n., ze dne 

29. února 1920, o složení a pravomoci senátu
637

, dále volitelnost členů Národního 
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shromáždění a župních zastupitelstev i jejich náhradníků a ověřoval tyto volby 

usnesením
638

. Na této terminologii trval Pantůček, aby § 43 zákona o zřízení 

správního soudu nebyl na překážku pozdější změně verifikačního usnesení
639

. 

Hoetzel k tomu dodává: „Ověření (i neověření) jako pouhý akt osvědčovací může 

obstáti, jen když je pravdivý, když odpovídá skutečnému stavu. Proto verifikační 

usnesení může býti odvoláno, když se dodatečně zjistí, že člen, o kterého jde, nebyl 

volitelný. Za stejných podmínek (nova) jest odvolatelné usnesení, že mandátu nelze 

verifikovati.“
640

. Pokud se zjistilo, že podklady byly falešné, pak verifikační usnesení 

volebního soudu pozbývalo platnosti
641

. Verifikační řízení bylo založeno na principu 

oficiality a konalo se tak z moci úřední
642

. 

Volební soud mohl zkoumat platnost zákonů a nařízení stejně jako soudy 

řádné
643

, což bylo též výrazem jeho nezávislosti
644

. 

 

III.4.4. Řízení před volebním soudem 

Pro řízení před volebním soudem platila obdobně ustanovení zákona o 

nejvyšším správním soudě
645

. Řízení před volebním soudem se tak v podstatě 

přimykalo k řízení před správním soudem, a platila pro ně podpůrně všechna 

ustanovení řízení pro správní soud, jakož i jeho jednací řád
646

. Odchylky od této 

obecné úpravy byly provedeny v §§ 14 až 22 zákona o volebním soudu. Volební 

soud měl právo na plenární schůzi za účasti všech referentů a předsedů senátů usnést 

se na změně jednacího řádu
647

. K takové změně však nedošlo
648

. 
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S výjimkou zkoumání a ověřování volby členů Národního shromáždění a 

župních zastupitelstev, které se zahajovalo z moci úřední, se řízení před volebním 

soudem zahajovalo podáním stížnosti. Stížnost podepsanou advokátem byl třeba 

podat k volebnímu soudu písemně, v potřebném počtu stejnopisů, a to do 14 dnů ode 

dne, kdy bylo stěžovateli doručeno rozhodnutí reklamační komise, nebo šlo-li o 

změny v seznamech voličských, o nichž stěžovatele nebylo zapotřebí vyrozumět, od 

posledního dne lhůty určené pro předložení opravných seznamů voličských
649

; a v 

ostatních případech ode dne vydání úřední vyhlášky o konečném výsledku volby. Za 

den podání stížnosti u volebního soudu se považoval den podání stížnosti na poštu
650

. 

Stížnost, pokud šlo o provedenou volbu, neměla odkladný účinek
651

, a šlo-li o 

výsledek reklamačního řízení, platilo ustanovení § 14 zákona č. 663/1919 Sb. z. a n, 

ze dne 19. prosince 1919, o stálých seznamech voličských
652

. Zúčastněné strany
653

 se 

mohly ve stanovené lhůtě ke stížnosti vyjádřit a Ministerstvo vnitra bylo povinno ve 

lhůtě stanovené volebním soudem předložit tomuto soudu veškeré spisy a v této lhůtě 

se mohlo vyjádřit k důvodům stížnosti. Stížnosti, které nebyly podány z důvodů 

stanovených zákonem o volebním soudu (neměly přípustný předmět), byly podány 

neoprávněným subjektem, nebo nebyly podány včas, anebo měly jiné formální vady 

podle zákona o zřízení správního soudu, volební soud zamítl bez řízení
654

. 

Zjistil-li volební soud v rámci přípravného řízení, že k rozhodnutí byl 

zapotřebí doplnit spis, uložil ministerstvu vnitra spis co nejdříve doplnit. Na rozdíl 

od řízení před Nejvyšším správním soudem se jednalo o procesní novoty
655

. 

V případě pochybnosti o volitelnosti osoby měla tato osoba ve lhůtě stanovené 
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soudem možnost se k této pochybnosti vyjádřit. I po doplnění spisu mohl volební 

soud nařídit, aby jednotlivá šetření, zejména průvody (důkazy), byla vykonána 

některým členem volebního soudu nebo zapisovatelem přiděleným senátu, za 

přítomnosti zúčastněných stran, anebo je při ústním jednání provedl sám volební 

soud a k tomu účelu mohl volební soud uložit zúčastněným stranám, aby nejdéle při 

tomto líčení předložily doklady žádané soudem. Rozhodnutí o tom, jak má být řízení 

doplněno, činil stálý referent za schválení předsedy senátu. Náklady tohoto 

průvodního (důkazního) řízení hradil stát
656

. O průvodním (důkazním) řízení platilo 

obdobně ustanovení civilního řádu soudního
657

, a to jak bývalého předlitavského, tak 

i uherského podle toho, odkud věc byla
658

. 

Po skončeném přípravném řízení ustanovil volební soud o stížnosti veřejné 

líčení a pozval k němu ministerstvo vnitra a účastníky. Nebylo-li ve stížnosti podané 

podle § 11 písm. a) zákona o volebním soudu výslovně žádáno, aby bylo líčení 

nařízeno, rozhodl soud o stížnosti bez líčení, nejdéle do šesti týdnů ode dne podání 

stížnosti
659

. Volební soud nebyl omezen pouze na kasaci, jako tomu bylo u 

Nejvyššího správního soudu, ale rozhodoval i ve věci samé
660

.  

Stížnosti podané pro nezákonný postup při volbě [§ 11 písm. b) zákona o 

volebním soudu] bylo vyhověno, bylo-li prokázáno, že nezákonný postup mohl mít 

vliv na konečný výsledek volby. Jak vyplývá ze zprávy ústavního výboru Národního 

shromáždění československého o vládním návrhu zákona tisk č. 1819 o volebním 

soudě (tisk 2424): „Ústavní výbor volil proto dikci, že nezákonný postup mohl míti 

vliv na konečný výsledek voleb, t. j. nikoliv pouze vliv na hlasování, nýbrž na 

výsledek hlasování, t. j. na volbu samu. Kdyby nezákonný postup mohl míti vliv toliko 

na takový počet hlasů, že to nemá vlivu na volbu, pak ovšem nemůže to vésti ke 

zrušení naříkané volby.“
661

. Peška k tomu dodává, že z použití slova „mohl“ vyplývá, 

že stačí prokázat možnost nebo pravděpodobnost tohoto vlivu, a není tak zapotřebí, 

aby byl prokázán skutečný vliv, což judikatura volebního soudu nesprávně 
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vyžadovala
662

. 

Volební soud prohlásil v nálezu, v jaké míře se volba zrušuje, a podle 

okolností případu určil, kdo byl zvolen místo toho, jehož volba byla zrušena. Stejný 

výrok učinil volební soud v nálezu, kterým zrušil volbu podle § 11 písm. c) zákona o 

volebním soudu. Vyhověl-li volební soud stížnosti podané podle § 11 písm. d) 

zákona o volebním soudu, prohlásil toho, jehož volitelnost byla neprávem popřena, 

za zvoleného a zrušil volbu toho, který byl na jeho místě nezákonně prohlášen za 

zvoleného
663

. Šlo-li o volební právo stejné osoby ve stejné obci a ve stejném pololetí, 

tvořil nález volebního soudu o stížnosti do volebních seznamů „rem iudicatam“
664

. 

Při ověřování voleb podle § 10 zákona o volebním soudu se ustanovení § 18 a 

§ 20 zákona o volebním soudu použila obdobně, a tak došel-li volební soud k názoru, 

že nelze verifikovat volbu osoby do Národního shromáždění nebo do župního 

zastupitelstva, mohl zároveň určit, kdo byl zvolen místo toho, jehož volbu nešlo 

ověřit
665

. Šlo-li o ztrátu volitelnosti do Národního shromáždění nebo župního 

zastupitelstva způsobenou odsouzením pro trestný čin, byl volební soud vázán 

právoplatným rozsudkem trestního soudu
666

. O usneseních a nálezech volebního 

soudu, kterými se ověřovaly volby nebo kterými se vyřizovaly stížnosti do voleb do 

Národního shromáždění, župních zastupitelstev, župních výborů i župních komisí, 

podával volební soud příslušnému soudu písemnou zprávu
667

. 

Závěrem lze poukázat na to, že zákon o volebním soudu neřešil situace, 

v jakém poměru je verifikace voleb k rozhodování o stížnostech do voleb. Odborná 

literatura se přiklonila k názoru, že se jedná o dvě různé věci, ale takových situací a 

nezodpovězených otázek bylo více
668

.  
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III.5. Správní soudnictví vykonávané patentovým soudem 

Dalším soudem vykonávajícím kontrolu správních aktů byl patentový soud, 

který byl specializovaným soudem veřejného práva, tj. správním soudem sui 

generis
669

. 

 

III.5.1. Vznik patentového soudu a jeho charakteristika 

Patentový soud byl pro veškeré území československého státu zřízen 

zákonem č. 305/1919 Sb. z. a n., ze dne 27. května 1919, jenž se týká prozatímních 

opatření na ochranu vynálezů, (dále jen „zákon č. 305/1919 Sb.“), kterým byl 

ponechán v platnosti s některými změnami zákon ze dne 11. ledna 1897 č. 30/1897 ř. 

z., o ochraně vynálezů (zákon patentový), (dále jen „patentový zákon“). Patentový 

soud byl zřízen jako odvolací orgán rozhodující o konečných rozhodnutích 

zrušovacího oddělení patentního úřadu
670

. 

Zákonem č. 305/1919 Sb. tak došlo k recepci rakouského patentového 

zákona. Rakouský patentový soud byl zřízen, protože složení Nejvyššího správního 

soudu nevyhovovalo zvláštnímu rázu patentních věcí, a proto byli do patentního 

soudu přibráni techničtí znalci a znalci z ministerstva obchodu
671

. Ačkoliv se zákon 

č. 305/1919 Sb. nezmiňoval o dřívějších prováděcích předpisech k patentovému 

zákonu, nevznikaly pochybnosti o tom, že tyto předpisy měly (mutatis mutandis) 

použití i v období první republiky
672

. Jednalo se o nařízení ze dne 15. září 1898, č. 

158/1898 ř. z., jímž se vydávají k provedení patentního zákona podrobnější 

ustanovení o organisaci patentního soudu, o řízení před ním a o tom, jak se 

vykonávají jeho rozhodnutí a nařízení, nařízení ze dne 8. listopadu 1900, č. 189/1900 

ř. z., týkající se odvolání k patentnímu soudu a jich vyřizování u patentního úřadu, a 

vyhlášku ze dne 14. března 1917, č. 156/1917 ř. z., jíž se vyhlašuje jednací řád pro 

patentní soud.  

Vládní návrh zákona, jenž se týče prozatímních opatření na ochranu vynálezů 

(tisk 505), k přijetí zákona č. 305/1919 Sb. uvedl, že se jedná o prozatímní řešení, 

kdy v nejbližší době bude zapotřebí provést zásadní reformu právní ochrany 
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veškerého živnostenského vlastnictví (vynálezy, známky, vzorky, nekalá soutěž)
673

. 

Zákon č. 305/1919 Sb. nabyl účinnosti dne 25. 6. 1919 a byl zrušen, stejně jako 

patentový zákon a jeho prováděcí předpisy, k 1. 4. 1952 zákonem č. 7/1952 Sb., ze 

dne 28. března 1952, o přechodných opatřeních v oboru patentů. Zákon č. 305/1919 

Sb. byl novelizován zákonem č. 252/1922 Sb. z. a n., ze dne 30. června 1922, kterým 

se doplňují ustanovení zákona ze dne 27. května 1919, čís. 305 Sb. z. a n., jenž se 

týká prozatímních opatření na ochranu vynálezů a mění některá ustanovení zákona ze 

dne 11. ledna 1897, čís. 30 ř. z., jenž se týká ochrany vynálezů (zákon o patentech), 

avšak bez dopadu do patentového soudu. 

Patentový soud nebyl nikdy považován za správní úřad
674

, a proto jeho 

rozhodnutí nemohla být přezkoumávána Nejvyšším správním soudem. S ohledem na 

složení patentového soudu tak rozhodnutí patentového soudu unikala kontrole 

Nejvyšším správním soudem
675

. Rozhodovací činnost Nejvyššího správního soudu za 

první československé republiky se tak patentového soudu netýkala.  

 

III.5.2. Sídlo, složení a organizace patentového soudu  

Patentový soud měl sídlo v Praze a skládal se z prezidenta nebo senátního 

prezidenta Nejvyššího správního soudu jako předsedy a předsedajícího patentového 

soudu, ze dvou soudců Nejvyššího správního soudu, pokud měli způsobilost být 

řádným soudcem, nebo jejich zástupců, zástupce ministerstva obchodu a ze tří 

technických odborníků. Tito odborníci byli prezidentem patentového soudu ze 

seznamu jmenovaných technických odborníků povoláni pro každý případ zvlášť. Jak 

uvádí odborná literatura: „Ve vídeňském patentním soudě zasedali dva radové 

nejvyššího soudu. Protože jsou bráni nyní ze středu nejv. správního soudu, vyhovělo 

se dosavadní tradici a zvláštnostem sporů patentních v ten způsob, že tito radové 

mají míti způsobilost býti řádnými soudci.“
676

. 

Vládní návrh zákona, jenž se týče prozatímních opatření na ochranu vynálezů 
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(tisk 505), k přijetí zákona č. 305/1919 Sb. uvedl, že původně bylo navrhováno, aby 

členy patentového soudu byli soudci Nejvyššího soudu
677

, což bylo ale právním 

výborem Národního shromáždění z důvodu přeložení Nejvyššího soudu do Brna 

změněno a členy patentového soudu byli soudci Nejvyššího správního soudu
678

. 

Právním výborem Národního shromáždění také mimo jiné došlo ke změně 

spočívající v rozšíření platnosti zákona i na Slovensko.   

Členové patentového soudu a jejich zástupci byli jmenováni prezidentem 

republiky na dobu 5 let, a to na návrh ministra obchodu ve shodě s příslušnými 

ministerstvy. Členové patentového soudu mohli být jmenováni opětovně. Po dobu 

jejich funkčního období se na ně vztahovalo usnesení § 98
679

 a § 99
680

 Ústavní listiny 

z roku 1920 a zákon ze dne 21. 5. 1868, č. 46/1868 ř. z., ježto se týče disciplinárního 

vyšetřování a trestání úředníků soudcovských a mimovolného jich překládání na jiné 

místo nebo dávání na odpočinutí. Členové patentového soudu měli nárok na funkční 

přídavek. Pro potřeby patentového soudu ministerstvo obchodu zajišťovalo pomocný 

a administrativní personál
681

. Patentový zákon v § 42 dále upravoval případy, ve 

kterých byli členové patentového soudu vyloučeni z projednávání věci, a to 

v patentních věcech, ve kterých byli sami stranou nebo byli v poměru k některé ze 

stran; v patentních věcech svých manželek nebo dalších osob (osoby příbuzné a 

sešvagřené); v patentních věcech svých osvojitelů nebo pěstounů, osvojenců nebo 

schovanců, svých poručenců nebo opatrovanců; v patentních věcech, ve kterých 

zastupovali některou ze stran nebo z nich měli hmotný prospěch nebo škodu. 

Členové patentního soudu byli dále vyloučeni z projednávání věci, pokud o ní 

rozhodovali u patentního úřadu. Podrobnější úprava organizace patentového soudu 

byla upravena prováděcím předpis (nařízení č. 158/1898 ř. z., jímž se vydávají k 
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provedení patentního zákona podrobnější ustanovení o organisaci patentního soudu, 

o řízení před ním a o tom, jak se vykonávají jeho rozhodnutí a nařízení).  

 

III.5.3. Příslušnost patentového soudu 

Jak již bylo uvedeno, patentní soud byl příslušný rozhodovat o konečných 

rozhodnutích zrušovacího oddělení patentního úřadu
682

 v odvolacím řízení. 

Zrušovací oddělení rozhodovalo o návrzích, aby patent byl odvolán, prohlášen za 

neplatný, odňat, prohlášen za závislý, o relativní neúčinnosti patentu, dále o 

určovacích návrzích a o návrzích na udělení nucených licencí
683

. Podle § 4 vládního 

nařízení č. 73/1923 Sb. z. a n., ze dne 15. března 1923, o organisaci patentního úřadu, 

zrušovací oddělení sestavoval případ od případu prezident patentového úřadu, a to 

stejným způsobem jako oddělení stížnostní. Předsedal mu buď prezident patentového 

úřadu, nebo jeho náměstek, nebo jiný prezidentem patentového úřadu stanovený 

stálý nebo dočasný člen. Zrušovací oddělení rozhodovalo o návrzích, které se ve 

věcech sporné povahy vztahovaly na patenty již udělené, tj. o návrzích na odnětí, 

zrušení a odvolání patentů, prohlášení jejich relativní neúčinnosti a závislosti, o 

návrzích na udělení nucených licencí a o návrzích zjišťovacích. 

Do kompetence patentového soudu tak náleželo rozhodovat o odvolání 

strany, která se pokládala za dotčenou konečným rozhodnutím zrušovacího oddělení 

patentového úřadu.  Odvolání však nebylo přípustné proti předběžným nebo 

procesním rozhodnutím a usnesením zrušovacího oddělení s výjimkou těch, která 

měla vliv na rozhodnutí o meritu věci
684

. Lhůta k podání odvolání byla 30 dnů od 

doručení rozhodnutí a odvolání muselo být podáno patentovému úřadu písemně, 

v dostatečném počtu stejnopisů a muselo být odůvodněné. Včasně podané a 

patentovému zákonu vyhovující odvolání mělo suspenzivní účinek a patentovým 

úřadem bylo předloženo patentovému soudu. Opožděné nebo patentovému zákonu 

nevyhovující odvolání nemělo devolutivní účinek a zamítalo je zrušovací oddělení 

patentového úřadu
685

.  
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III.5.4. Řízení před patentovým soudem 

Na řízení před patentovým soudem se obdobně vztahovala ustanovení §§ 68 

až 84 patentového zákona
686

, tedy ustanovení pro řízení před zrušovacím oddělením 

patentního úřadu
687

. Podrobnější úprava řízení před patentovým soudem a výkon 

jeho rozhodnutí a opatření byly upraveny prováděcími předpisy (nařízení č. 158/1898 

ř. z., jímž se vydávají k provedení patentního zákona podrobnější ustanovení o 

organisaci patentního soudu, o řízení před ním a o tom, jak se vykonávají jeho 

rozhodnutí a nařízení, nařízení ze dne 8. listopadu 1900, č. 189/1900 ř. z., týkající se 

odvolání k patentnímu soudu a jich vyřizování u patentního úřadu). Patentový soud si 

sám vydával svůj jednací řád (vyhláška č. 156/1917 ř. z., jíž se vyhlašuje jednací řád 

pro patentní soud), který byl soud povinen uveřejnit
688

. Nové provádění důkazů se 

před patentovým soudem nekonalo. Rozhodoval o odvolání na základě skutečností a 

důkazů předložených patentovému úřadu
689

. Patentový soud tak rozhodoval, stejně 

jako Nejvyšší správní soud, na skutkovém základě zjištěném patentovým úřadem, 

čímž nebyly připuštěny skutkové novoty
690

. Pouze v případě, pokud patentový úřad 

porušil podstatné formy řízení, které způsobily nezákonnost rozhodnutí, patentový 

soud zrušil rozhodnutí patentového úřadu a věc mu vrátil k novému projednání. 

Patentový soud rozhodoval nadpoloviční většinou hlasů a v případě shody 

rozhodoval hlas předsedy
691

. Pravomocná rozhodnutí patentového soudu byla soudně 

vykonatelná
692

. 

 

 

III.6. Správní soudnictví vykonávané kartelovým soudem 

Dalším soudem vykonávajícím kontrolu správních aktů byl kartelový soud. 

Vzorem mu byl soud patentní. 
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III.6.1. Vznik kartelového soudu a jeho charakteristika 

Kartelový soud byl s účinností od 1. 9. 1933 zřízen zákonem. č. 141/1933 Sb. 

z. a n., ze dne 12. července 1933, o kartelech a soukromých monopolech (kartelový 

zákon), a byl zrušen ústavním zákonem č. 150/1948 Sb., ze dne 9. května 1948, 

Ústava Československé republiky, ke dni 9. 6. 1948. Jak je ke vzniku kartelového 

soudu a k jeho charakteristice uvedeno v důvodové zprávě ke kartelovému zákonu 

(tisk č. 2320): „Na rozhodnutí vlády a kartelové komise lze si stěžovati ke 

kartelovému soudu, který v těchto věcech nastupuje na místo nejvyššího správního 

soudu, jenž by jinak byl příslušný. Proto také je organisace kartelového soudu 

přizpůsobena organisaci nejvyššího správního soudu a předpisy platné pro řízení 

před tímto tribunálem budou platiti přiměřeně i pro řízení před soudem kartelovým 

(§§ 20-22). Zříditi zvláštní soud navrhuje se proto, protože jednak je zapotřebí, aby 

ve věcech kartelových rozhodováno bylo co nejrychleji, jednak se jeví účelným, aby k 

rozhodování byli přibíráni národohospodářští odborníci.“
693

. Kartelový soud tak byl 

zřízen na útraty Nejvyššího správního soudu
694

. Příkladem zvláštního soudního 

tribunálu projednávajícího kartelové věci byl německý kartelový soud
695

. 

 

III.6.2. Sídlo, složení a organizace kartelového soudu 

Kartelový soud se skládal z prezidenta anebo senátního prezidenta Nejvyššího 

správního soudu jako předsedy, ze senátního prezidenta nebo rady Nejvyššího 

správního soudu jako náměstka předsedy, z potřebného počtu radů Nejvyššího 

správního soudu a z potřebného počtu odborníků (odborných soudců) jako členů. 

Složením kartelového soudu ze soudců Nejvyššího správního soudu a odborných 

soudců se mělo docílit, aby rozhodování kartelového soudu bylo odborné a současně 

v duchu zásad Nejvyššího správního soudu
696

.  

Předseda, náměstek předsedy a ostatní členové kartelového soudu a jejich 

náhradníci byli jmenováni na návrh vlády prezidentem republiky na dobu tří let a po 

této době mohli být opětovně jmenováni. Odborní soudci museli býti státními občany 

Československé republiky, ve věku nejméně 35 let, svéprávní a museli mít 
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dostatečné národohospodářské znalosti, což se vysvětlovalo rázem projednávané 

agendy
697

. Nikdo nebyl povinen přijmout tuto funkci a o vzdání se této funkce 

rozhodoval předseda kartelového soudu. Odborní soudci vykonávali slib do rukou 

předsedy soudu. Odborní soudci měli po dobu svého úřadu při jeho výkonu práva a 

povinnosti samostatných soudců a nemohli ani dočasně být zproštěni svého úřadu
698

. 

Takováto textace kartelového zákona odpovídala snaze o vyloučení názoru, že 

kartelový soud je správním úřadem podle § 88 Ústavní listiny z roku 1920 
699

. 

Odborným soudcům tak byla zaručena právní nezávislost, ale nezávislost 

psychologická záležela na jejich morálních kvalitách
700

. Odborný soudce pozbýval 

úřadu, jestliže pozbyl státního občanství, nebo svéprávnosti, anebo práva volit do 

obcí. Jestliže bez náležité omluvy trvale zanedbával povinnosti svého úřadu nebo 

jestliže porušoval tyto povinnosti, mohl být zbaven úřadu pouze po ústním jednání 

nálezem kárného senátu Nejvyššího správního soudu. Členové kartelového soudu a 

zapisovatelé požívali funkčních odměn, jejichž výši stanovilo vládní nařízení. O 

odmítání a vylučování členů kartelového soudu platilo přiměřeně ustanovení 

civilního soudního řádu. Vláda (kartelová komise) určila, kdo ji bude zastupovat před 

kartelovým soudem. Pro potřeby kartelového soudu Ministerstvo průmyslu, obchodu 

a živností opatřilo pomocný a kancelářský personál
701

.  

Členové kartelového soudu byli povinni zachovávat mlčenlivost o všech 

okolnostech, o nichž se při výkonu služby dozvěděli. Pokud člen kartelového soudu 

mlčenlivost porušil, byl soudem potrestán za přestupek vězením od jednoho týdne do 

tří měsíců nebo peněžitým trestem od 50 Kč do 10.000 Kč. Užil-li člen kartelového 

soudu ve vlastním nebo cizím podniku obchodního nebo výrobního tajemství, jehož 

znalosti nabyl ve výkonu funkce člena kartelového soudu, nebo prozradil-li 

porušením mlčenlivosti takové obchodní nebo výrobní tajemství, s vědomím, že ho 

má být užito v některém podniku, byl soudem potrestán za přečin vězením od 
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čtrnácti dnů do šesti měsíců, nebo peněžitým trestem od 200 Kč do 50.000 Kč, anebo 

oběma tresty
702

. 

Kartelový soud rozhodoval o stížnostech v pětičlenných senátech, které se 

skládaly z předsedy, popřípadě náměstka předsedy jako předsedajícího, dvou radů 

Nejvyššího správního soudu a dvou odborníků, které pro každý případ zvlášť povolal 

předseda ze seznamu jmenovaných odborníků. O některých věcech podružnějšího a 

ryze právního charakteru, tj. o přípravných opatřeních a mezitímních rozhodnutích, o 

vrácení stížnosti k opravě formálních nedostatků a o tom, že se věc odkazuje k 

ústnímu jednání, rozhodoval kartelový soud v zasedání bez odborníků
703

. 

  

III.6.3. Příslušnost kartelového soudu 

Jak již bylo uvedeno, stěžovat si ke kartelovému soudu bylo možné na 

nezákonnost rozhodnutí vlády a kartelové komise
704

 vydaných podle §§ 12 až 14 

kartelového zákona. Stížnost ke kartelovému soudu mohly smluvní strany a 

organizace provádějící kartelovou úmluvu, jichž se rozhodnutí týkala, podat do 

patnácti dnů. Na rozdíl od řízení před Nejvyšším správním soudem byla tato lhůta 

kratší, a to z důvodu, aby o osudu rozhodnutí, hospodářsky popřípadě svrchovaně 

důležitého, bylo rozhodnuto co nejdříve
705

. Ke kartelovému soudu mohla podat 

stížnost i vrcholná organizace zájmová uvedená v § 8 odst. 3 kartelového zákona, 

nebylo-li vyhověno její žádosti o zavedení smírčího řízení.  

Lhůta k podání stížnosti se počítala ode dne, kdy bylo stěžovateli doručeno 

rozhodnutí. Stížnost neměla odkladný účinek s výjimkou stížnosti proti rozhodnutí 

podle § 13 odst. 1 písm. b) a c) kartelového zákona a s výjimkou případu, kde jí byl 

odkladný účinek přiznán vládou anebo kartelovou komisí. Proti rozhodnutím vlády, 

pokud se týkala kartelové komise, proti kterým nebyla přípustná stížnost ke 

kartelovému soudu, si nešlo stěžovat ani k Nejvyššímu správnímu soudu
706

. 

                                                           
702

 § 25 a § 32 zákona. č. 141/1933 Sb. z. a n., ze dne 12. července 1933, o kartelech a soukromých 

monopolech (kartelový zákon). 
703

 § 21 odst. 1 a 2 zákona. č. 141/1933 Sb. z. a n., ze dne 12. července 1933, o kartelech a 

soukromých monopolech (kartelový zákon). 
704

 § 19 zákona. č. 141/1933 Sb. z. a n., ze dne 12. července 1933, o kartelech a soukromých 

monopolech (kartelový zákon). 
705

 HEXNER, Ervin Paul, MARTÍNEK, Karel. Kartelové a syndikalizační předpisy Československé. 

Právní předpisy a komentář. Praha: nákladem Hospodářské politiky. 1936, s. 139. 
706

 § 16 zákona. č. 141/1933 Sb. z. a n., ze dne 12. července 1933, o kartelech a soukromých 

monopolech (kartelový zákon). 



139 
 

V ostatních případech, tedy u rozhodnutí, která nebyla vydána podle §§ 12 až 14 

kartelového zákona, nastupovala soudní kontrola podle obecných předpisů
707

. 

Kartelový soud zkoumal svou příslušnost z moci úřední. Ustanovení §§ 3 až 6 

zákona o nejvyšším správním soudě o rozhodování kompetenčních konfliktů mezi 

Nejvyšším správním soudem a řádnými soudy, platilo přiměřeně pro konflikty mezi 

kartelovým soudem a řádnými soudy
708

. Pro konflikty mezi Nejvyšším správním 

soudem a soudem kartelovým však příslušná ustanovení chyběla
709

. 

Shledal-li kartelový soud, že je stížnost důvodná, zrušil rozhodnutí nebo 

opatření, proti kterému byla podána stížnost, a svoje rozhodnutí odůvodnil
710

.  

Kartelový soud tak byl, stejně jako Nejvyšší správní soud soudem kasačním. Nebylo 

tedy možné, aby kartelový soud určoval ceny nebo sazby
711

.  

 

III.6.4. Řízení před kartelovým soudem 

Jak vyplývá z § 22 odst. 2 kartelového zákona, o řízení před kartelovým 

soudem platilo, pokud kartelový zákon nestanovil jinak
712

, přiměřeně ustanovení o 

Nejvyšším správním soudě s výjimkou ustanovení §§ 19
713

, 22
714

 a § 23 odst. 1
715

 

zákona o zřízení správního soudu.  Ke zmíněné výluce však měla odborná veřejnost 

výhrady
716

, a to zejména v případě stížnosti vrcholné organizace zájmové, nebylo-li 

vyhověno její žádosti o zavedení smírčího řízení, a dále stížnosti odběratelské 

organizace podle vládního nařízení č. 207/1933 Sb. z. a n., ze dne 21. října 1933, o 
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použití některých ustanovení kartelového zákona na nepřiměřeně vysoké ceny 

(sazby) neurčené kartelovými úmluvami. Ke stížnosti ke kartelovému soudu byla 

legitimována každá se smluvních stran kartelu zvlášť a rozhodnutí kartelového soudu 

platilo vůči všem smluvním stranám (vůči celému kartelu). Právo stěžovat si ke 

kartelovému soudu tak měla příslušná organizace, která prováděla kartelovou 

úmluvu, jakož i jednotlivé kartelové podniky. Výjimečně se přiznávalo právo 

stížnosti ústředním organizacím zájmovým
717

 a organizacím uvedeným ve vládním 

nařízení č. 207/1933 Sb. z. a n., ze dne 21. října 1933, o použití některých ustanovení 

kartelového zákona na nepřiměřeně vysoké ceny (sazby) neurčené kartelovými 

úmluvami
718

. O kolcích a poplatcích v řízeních před kartelovým soudem platilo 

přiměřeně ustanovení o kolcích a poplatcích v řízeních před Nejvyšším správním 

soudem
719

. 

Pro zajímavost lze odkázat na nejasnost mezi § 16 odst. 2 kartelového 

zákona, který stanovil, že ke kartelovému soudu bylo možné si stěžovat na 

nezákonnost rozhodnutí vlády a kartelové komise vydaných podle §§ 12 až 14 

kartelového zákona
720

, a § 7 zákona o zřízení správního soudu, který odlišoval 

nezákonnost od pouhých vad řízení
721

. Vznikala tak pochybnost, zda § 16 

kartelového zákona nechtěl omezit kogniční činnost kartelového soudu po vzoru § 7 

zákona o zřízení správního soudu pouze na nezákonnost rozhodnutí vlády a kartelové 

komise. Odborná veřejnost dospěla k názoru, že takový záměr § 16 kartelového 

zákona neměl, protože „(…) by unikly prakticky nejvýznamnější spory kontrole 

kartelového soudu (stanovení cen a sazeb)“
722

. Důvodem, proč byla v § 16 odst. 2 

kartelového zákona stanovena možnost stěžovat si pouze na nezákonnost rozhodnutí 

vlády a kartelové komise, byla obava, aby nebyla dotčena prestiž vlády. K zúžení 
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kontroly veřejné správy ze strany kartelového soudu tak nedošlo, což by jinak bylo 

v rozporu s ustanovením § 88 Ústavní listiny z roku 1920
723

. 

 

III.7. Správní soudnictví vykonávané rozhodčími a pojišťovacími soudy 

Dalšími soudy vykonávajícími kontrolu správních aktů byly rozhodčí
724

 a 

pojišťovací soudy. Hoetzel k tomu uvádí: „Pokud na tyto soudy lze jíti se žalobou 

proti výměrům nositelů sociálního pojištění, jde o nepřímou kontrolu veřejné správy, 

protože pojišťovací soudy nezasahují přímo do výměru nositele pojištění, ale svým 

rozsudkem odstraňují takovýto výměr. Protože pak jde o poměry veřejného práva, 

patří pojišťovací soudy do této souvislosti.“
725

.  

Podle § 196 zákona č. 221/1924 Sb. z. a n., ze dne 9. října 1924, o pojištění 

zaměstnanců pro případ nemoci, invalidity a stáří ve znění předpisů jej měnících a 

doplňujících platném k 5. květnu 1945, ve znění zákona č. 184/1928 Sb., ze dne 8. 

listopadu 1928, jímž se mění a doplňuje zákon ze dne 9. října 1924, čís. 221 Sb. z. a 

n., o pojištění zaměstnanců pro případ nemoci, invalidity a stáří (dále jen „zákon o 

pojištění zaměstnanců“)
726

, o žalobě proti výměru nemocenské pojišťovny, jímž byl 

zcela nebo zčásti zamítnut nárok na dávku  nemocenského pojištění podle tohoto 

zákona, nebo jímž dávka byla nesprávně vyměřena, snížena nebo odňata, nebo jímž 

byla vyslovena povinnost k vrácení přijatých dávek, rozhodoval výlučně rozhodčí 

soud nemocenské pojišťovny, zřizovaný v sídle nemocenské pojišťovny. 

Žalobu bylo možné podat u nemocenské pojišťovny písemně ve dvou 

vyhotoveních nebo ústně. V případě ústního podání byl o žalobě proveden zápis a 

vydáno potvrzení.  Rozhodčí soud nemocenské pojišťovny se skládal z předsedy a 

potřebného počtu jeho náměstků a ze šesti přísedících. Předsedu rozhodčího soudu a 

jeho náměstky jmenoval přednosta sborového soudu první stolice, v jehož obvodě 

bylo sídlo pojišťovny, ze soudců činných nebo na odpočinku. Tři přísedící 

rozhodčích soudů ze skupiny pojištěnců a tři přísedící ze skupiny zaměstnavatelů 

jmenovaly podle zásad uvedených v §§ 59 a 60 zákona o pojištění zaměstnanců 

zemské úřady. Funkční období přísedících trvalo tři roky. Přísedícím rozhodčího 
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soudu nemohl být člen představenstva nemocenské pojišťovny. Přísedící rozhodčího 

soudu vykonal slib tím, že předsedovi soudu podal ruku a prohlásil, že bude 

vykonávat svůj úřad svědomitě a nestranně a že bude zachovávat zákony. Úřad 

přísedícího rozhodčího soudu byl čestný. Přísedícímu však příslušela náhrada 

hotových výloh a presenční plat, kdy výše těchto náhrad byla upravena vládním 

nařízením
727728

. Řízení u rozhodčího soudu bylo upraveno v §§ 204 až 208 zákona o 

pojištění zaměstnanců. Podle § 210 zákona o pojištění zaměstnanců se proti nálezu 

rozhodčího soudu mohly sporné strany odvolat, a to neprovedl-li soud některý z 

nabídnutých důkazů, nebo byl-li v řízení nebo nálezem porušen zákon o pojištění 

zaměstnanců. Odvolání se podávalo u rozhodčího soudu v neprodlužitelné lhůtě 

patnácti dnů ode dne, kdy byl doručen nález, písemně ve dvou vyhotoveních nebo 

ústně.  V případě ústního podání byl o odvolání proveden zápis a vydáno potvrzení.  

V odvolacím řízení mohla strana uplatňovat jen takové nové skutečnosti a nabízeti 

nové důkazy, které nemohla uplatňovat bez svého zavinění u soudu rozhodčího
729

.  

Za soud ve správním soudnictví byl rozhodčí soud považován, protože zákon 

výslovně uváděl, že přísedící rozhodčího soudu je ve své funkci samostatný a 

nezávislý, a protože se připouštěl opravný prostředek k pojišťovacímu soudu
730

. O 

tom svědčí i skutečnost, že na řízení před rozhodčími soudy neplatila ustanovení 

civilního řádu soudního
731

. 

O odvoláních proti nálezům rozhodčích soudů nemocenských pojišťoven byl 

výlučně povolán rozhodovat pojišťovací soud
732

. Pojišťovací soud byl zřízen v sídle 

sborového soudu první stolice, a to pro jeho obvod.  Nařízením mohlo být sídlo 

soudu přeloženo nebo mohlo být zřízeno více soudů a obvod jejich působnosti určen. 

Pojišťovací soud se skládal z předsedy, z potřebného počtu jeho náměstků a z pěti 

přísedících ze skupiny pojištěnců a z pěti přísedících ze skupiny zaměstnavatelů. 
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Předsedu a jeho náměstky jmenoval prezident vrchního soudu ze soudců z povolání 

činných v sídle pojišťovacího soudu. Přísedící jmenovaly zemské úřady. Přísedícím 

pojišťovacího soudu nemohl být člen představenstva nemocenské pojišťovny, člen 

předsednictva Ústřední sociální pojišťovny ani přísedící rozhodčího soudu. Aspoň 

čtyři přísedící z každé skupiny museli bydlet nebo být zaměstnáni v sídle 

pojišťovacího soudu nebo v místě ne více než 10 km vzdáleném
733

. Podle § 224 

zákona o pojištění zaměstnanců platilo, že soudci pojišťovacího soudu a přísedící 

byli ve výkonu tohoto svého soudcovského úřadu samostatní a nezávislí. Podle § 222 

odst. 1 zákona o pojištění zaměstnanců o odvolání rozhodoval pojišťovací soud v 

tříčlenném senátě, jemuž předsedal předseda soudu nebo některý jeho náměstek. Za 

přísedící povolal předseda vždy jednoho zaměstnavatele a jednoho pojištěnce. 

Rozsudek pojišťovacího soudu o odvolání proti nálezu rozhodčího soudu 

nemocenské pojišťovny měl konečnou platnost
734

. 

Je zapotřebí ještě dodat, že podle § 220 zákona o pojištění zaměstnanců 

rozhodoval pojišťovací soud o některých věcech v první instanci. Hoetzel k 

tomu dodává: „Pokud pojišťovací soudy rozhodují podle § 220 zák. č. 221/24 Sb. o 

nárocích na náhradu, provádějí contentieux a priori (rozhodují de plano).“
735

. Pokud 

pojišťovací soud rozhodoval v první instanci, pak o odvoláních a stížnostech proti 

jeho rozhodnutí rozhodoval vrchní pojišťovací soud. Vrchní pojišťovací soud byl 

zřízen v Praze a o jeho soudcích a přísedících platilo ustanovení § 224 zákona o 

pojištění zaměstnanců. Kancelářskou práci vrchního pojišťovacího soudu obstarávala 

kancelář Vrchního soudu v Praze
736

. 
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IV. Správní soudnictví v některých evropských státech v letech 1918 - 1938 

Jak již bylo uvedeno, protože kontrolu veřejné správy bylo možné 

uskutečňovat různými formami, rozlišovalo se několik typů správního soudnictví. V 

případě středoevropských států to byl typ pruský a jihoněmecký, z kterých vycházela 

právní úprava správního soudnictví i v ostatních státech. Posuzované státy Rakousko, 

Německo, Polsko a Itálie byly vybrány, aby pokryly oba typy správního soudnictví. 

 

IV.1. Rakousko 

V Rakousku po rozpadu rakousko-uherské monarchie vznikla spolková 

republika Německé Rakousko, která se považovala za součást Německa
737

. I nadále 

zůstal platný zákon o zřízení správního soudu a zůstal tak činný i dosavadní rakouský 

správní soud (správní dvůr soudní). Zákonem č. 88/1919 bylo následně stanoveno, že 

ke splnění úkolů příslušejících bývalému rakouskému správnímu soudu se pro státní 

území republiky Německého Rakouska zřizuje německo-rakouský správní soud. Pro 

jeho organizaci, působnost a řízení před ním platily dosavadní zákony a nařízení. 

Správní soud byl činný ve dvou odděleních, a to ve všeobecném administrativním 

oddělení a v daňovém a poplatkovém oddělení
738

.  

Pro německo-rakouský správní soud tak i nadále platil zákon o zřízení 

správního soudu, nařízení o vnitřním zařízení správního soudu, nařízení veškerého 

ministerstva ze dne 22. srpna 1907, č. 209/1907 ř. z., jímž se vyhlašuje jednací řád 

pro c.k. správní soud, zákon ze dne 21. května 1868 č. 46/1868 ř. z., ježto se týče 

disciplinárního vyšetřování a trestání úředníků soudcovských a mimovolného jich 

překládání na jiné místo nebo dávání na odpočinutí, včetně nařízení veškerého 

ministerstva ze dne 28. října, č. 151/1882 ř.z., jímž uvádí se ve skutek § 11 zákona ze 

dne 22. října 1876 (Z. Ř. č. 36 z r. 1876) a vydávají se předpisy, že při činech 

správního dvoru soudního použiti lze zákona ze dne 21. května 1868 (Z. Ř. č. 46) o 

disciplinárním řízení proti úředníkům soudním a o nuceném přesazení jich na místo 

jiné neb do výslužby, a řada další předpisů. Po mírových jednání v Saint-Germain 
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v roce 1919 bylo rozhodnuto, že spolková republika Rakousko navazuje na 

rakousko-uherskou monarchie, a měla tak zakázáno připojit se k Německé říši
739

. 

V rakouské ústavě ze dne 1. října 1920 byla působnost správního soudu 

upravena v čl. 129 až 136 s tím, že byl vedle ústavního soudu prohlášen za garanci 

ústavy a správy. Bližší ustanovení o organizaci a zřízení správního soudu bylo 

ponecháno zvláštnímu spolkovému zákonu, ale do jeho vydání zůstal v platnosti 

zákon č. 88/1919, avšak se změnami, které vyplývaly z ústavy. Novelami ústavy č. 

267/1925 a č. 392/1929 došlo k rozšíření kompetencí správního soudu, a to na úkor 

soudu ústavního. Zákonem č. 275/1925 byla působnost správního soudu rozšířena i 

na trestní věci správní. V čl. 136 rakouské ústavy předpokládaný prováděcí předpis 

byl vydán zákonem ze dne 16. května 1930 č. 153/1930, o organizaci a řízení před 

správním soudem, a to s účinností od 1. června 1930. Na základě § 14 tohoto zákona 

se plenum správního soudu usneslo na novém jednacím řádu, který byl vydán 

vyhláškou spolkového kancléře ze dne 16. ledna 1931 č. 10/1931
740

. Působnost 

správního soudu byla kasační (zrušovací) a jeho nálezy tak nebyly reformační, 

přičemž Hácha k tomu dodává: „I nynější rak. Zák. č. 153/1930 B.-G.-BL. setrval v § 

43 na této starorakouské zásadě a nenásledoval příkladů říšskoněmeckých, kde 

zřejmě ve stopách civilně-procesní revise, může správní soud sám rozhodovat ve věci 

..“
741

. K poválečné úpravě správního soudnictví v Rakousku Hácha dodává, že: „V 

Rakousku zachovalo poválečné zákonodárství přes opětovné změny hlavní rysy 

starorakouského správního soudu.“
742

. 

V nové rakouské spolkové ústavě ze dne 1. května 1934 vydané pro spolkový 

stát Rakousko, byla v čl. 12 kompetence správního a ústavního soudu přenesena na 

jediný soud, a to tzv. spolkový soud (Bundesgerichtshof), který byl zřízen 

spolkovým zákonem ze dne 12. prosince 1934 č. 123/1934. Spolkový soud byl 

příslušný zkoumat po vyčerpání opravných prostředků a na základě stížnosti tvrdící 

zkrácení subjektivních práv zákonnost správních aktů s tím, že měl zrušovací 
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jurisdikci. Zrušovací jurisdikci měl i v případě stížnosti spolkového ministra na 

správní akty zemských úřadů v případě, že byly v rozporu s právními předpisy. Do 

příslušnosti spolkového soudu patřila podle čl. 165 rakouské spolkové ústavy také 

kondemnační jurisdikce o majetkových žalobách proti státu, zemím a obcím, o 

kterých nerozhodovaly řádné soudy. Do příslušnosti spolkového soudu patřilo i 

řešení kompetenčních konfliktů mezi soudy a správou. Spolkový soud měl i ústavní 

kompetence, mezi které patřilo zkoumání ústavnosti zákonů a zákonnosti nařízení
743

. 

Pomahač a Pítrová k tomu dodávají, že: „Kromě toho přísluší tomuto Spolkovému 

soudu i řada věcí souvisejících s tendencí eliminovat decentralizované postavení 

zemských vlád. Kontinuita právního vývoje po 5. březnu 1933 nebyla však později 

v Rakousku uznána a stát se vrátil v podstatě k tzv. ústavnímu uspořádání z roku 

1929, takže směřování k tomu, aby mělo Rakousko jediný, centralistická 

veřejnoprávní soud s těžištěm v kasačním rozhodování o konkrétních i abstraktních 

vládních a správních aktech, lze nazvat slepou uličkou vývoje rakouského veřejného 

práva.“
744

. Podle rakouské spolkové ústavy bylo z příslušnosti spolkového soudu 

vyňato přezkoumávání disciplinárních nálezů
745

. K úpravě správního soudnictví 

v Rakousku Laštovka závěrem dodává, že: „… zůstala celkem věrna dosavadní 

úpravě starorakouské, ale některé otázky byly nově formulovány, např. o volném 

uvážení, a formulace ty měly vliv i na úpravu ve slovenských státech.“
746

. 

 

IV.2. Německo 

V Německu bylo z ústavně-právních důvodů několik soustav správního 

soudnictví. Protože veřejná správa zůstala převážně záležitostí jednotlivých států, ve 

většině případů si tyto státy zřídily své samostatné správní soudy. Tyto správní soudy 

šlo roztřídit do dvou skupin, a to na jihoněmeckou a pruskou. Je zapotřebí dodat, že 

jihoněmecká a pruská tradice správního soudnictví ovlivňovala správní soudnictví 

nejen v německých zemích, ale i v ostatní středoevropských státech včetně 
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Rakouska. Výmarská říšská ústava v čl. 107 předpokládala zřízení správních soudů 

na říšské a zemské úrovni s tím, že jak v říši, tak i v jednotlivých zemích měly 

správní soudy poskytovat jednotlivci proti nezákonným nařízením a opatřením 

správních úřadů soudní ochranu
747

. K naplnění tohoto článku však po dobu výmarské 

republiky (1918-1933) nedošlo. V Německu tak vzniklo několik speciálních 

správních soudů, ale všeobecný říšský správní soud nikoliv
748

.  

Je zapotřebí zmínit, že pozdější literatura rozděluje správní soudnictví 

v Německu do tří skupin, kdy do první skupiny patří pruský model [Pruský model 

převzalo Hesensko a další malé státy (Anhaltsko, Sachsen-Meiningen).], do druhé 

skupiny patří jednoinstanční model rakouský (Rakouský model se objevuje ve 

státech Braunschweig, Sachsen-Coburg-Gotha, Sachsen-Weimar, Sachsen-

Altenburg, Schwarzburg-Rudolstadt, Lübeck a Brémy.) a do třetí skupiny patří třetí 

model, který představoval dvojinstanční systém ve státech Bavorsko, Bádensko, 

Lippe, Oldenburg, Hamburk, Mecklenburg-Schwerin, Mecklenburg-Strelitz a 

Durynsko. Bláhová k tomu doplňuje, že: „Naprosto odlišná byla konstrukce systému 

správního soudnictví ve Württembersku a v Sasku.“
749

. Pro potřeby této disertační 

práce však budu vycházet z rozdělení provedené Háchou na skupinu jihoněmeckou a 

pruskou. 

Jihoněmecká skupina spočívala na myšlence soudní ochrany veřejných 

subjektivních práv poskytované alespoň v nejvyšší stolici zvláštními správními 

tribunály. Do této skupiny patřily správní soudy württemberské, které vycházely ze 

zákona ze dne 16. prosince 1876, kterým byly sporné agendy přikázány soudům 

správním a byl zřízen správní dvůr soudní
750

, a saské, které šlo považovat za 

sesterské rakouskému správnímu soudu, u kterých však k ochraně subjektivních práv 

docházelo s ohledem na dlouhodobou soudní praxi než podle zákona. Do 

jihoněmecké skupiny patřil i správní soud bavorský, kdy správní dvůr soudní byl pro 

některé spory veřejného práva v zákoně taxativně stanovené zřízen zákonem ze dne 
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8. srpna 1878
751

. Na jihoněmeckou skupinu mělo zásadní vliv francouzské správní 

soudnictví. Soudci správních soudů byli stejně jako soudci řádných soudů ve své 

funkci nezávislí. Měl-li být správní akt podroben soudní kontrole, musel projít všemi 

instancemi pořadu správního. Soudní příslušnost württemberského správního 

soudnictví byla vymezena tzv. generální klauzulí, a soudní příslušnost saského 

správního soudnictví byla vymezena generálně pro několik širokých oborů správních 

v zákoně výslovně uvedených. Správní soudy neměly pouze kompetenci kasační, ale 

mohly i správní akt měnit. Přezkum nespočíval pouze v posouzení otázek právních, 

ale i skutkových, kdy v řízení před správním soudem bylo možné doplňovat 

skutkovou podstatu. Ačkoliv byl vyloučen přezkum volného uvážení, nevylučovalo 

to přezkum, zda správní úřad nepřekročil zákonné meze svého správního uvážení. Do 

příslušnosti těchto soudů patřila také kondemnační jurisdikce, tedy rozhodování 

sporů mezi stranami, o kterých v první stolici rozhodovaly správní úřady. V případě 

württemberského správního soudnictví se jednalo např. o spory o veřejnoprávní 

nároky a povinnosti obcí a jiných veřejných svazů, spory o užívání veřejných cest a 

vod. O těchto sporech v první stolici rozhodovaly správní úřady. V případě saského 

právního soudnictví se jednalo např. o spory o majetkoprávní nároky obecních a 

okresních úředníků z jejich služebního poměru proti obcím a okresům nebo spory o 

nároky chudinských svazů navzájem a proti státu z důvodu veřejného podporování 

nuzných. Soudní příslušnost bavorského správního soudnictví byla vymezena tzv. 

enumerační metodou, kdy soudní kontrole nepodléhaly správní akty nejvyšších 

článků ve správní hierarchii. Příslušnost správního soudu tak byla omezena 

výslovným výčtem správních věci, které podléhaly jeho kontrole. Zákon o správním 

soudu tyto věci rozděloval do dvou skupin. Do první skupiny náležely sporné nároky 

a závazky při nabývání státní příslušnosti, vyvlastnění pozemkového vlastnictví, 

výkonu honitby atd. O těchto věcech rozhodovaly v první stolici správní orgány 

nadány soudcovskou nezávislostí a před správní soud se tyto věci dostaly ve druhé či 

třetí stolici. Do druhé skupiny náležely věci dozoru ve věcech obecních, různé věci 

nadační, církevní a školské. O těchto věcech rozhodovaly správní úřady a věc musela 

projít všemi instancemi pořadu správního a teprve potom se tyto věci dostaly před 

správní soud. Správní soud nebyl omezen kasací nebo pouhou revizí in iure, ale 

rozhodoval ve věci s tím, že nebyl vázán skutkovou podstatou napadeného správního 
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aktu a v řízení před správním soudem bylo možné skutkovou podstatu doplňovat. 

Správní soud také mohl rozhodovat in peius. Zvláštností bavorského správního 

soudnictví byla instituce státních zástupců při správním soudě, kdy jejich úkolem 

bylo hájit veřejné zájmy státu a státní správy a působit k jednotě soudní praxe. Do 

příslušnosti bavorského soudu patřilo také rozhodování sporů proti státu a 

komunálním svazům o náhradu škody způsobené úředníkem při výkonu moci 

veřejné, a i ve sporech proti tomuto úředníkovi. S ohledem na omezení soudní 

příslušnosti bavorského správního soudnictví byly vyslovovány pochybnosti, zda 

není v rozporu s čl. 107 výmarské říšské ústavy
752

. 

Pruská skupina, která byla napodobena v řadě menších států a které se velmi 

podobá správní soudnictví bádenské, které vycházelo ze zákona ze dne 5. října 1863, 

který zřídil pro spory veřejného práva zvláštní soudy a mimo jiné organizoval i 

ostatní správu
753

, byla založena na zákoně ze dne 26. července 1880 o všeobecné 

správě zemské, na zákoně ze dne 3. července 1875 o organizaci soudů správních a o 

řízení ve sporných záležitostech správních, a na zákoně ze dne 26. července 1876 o 

příslušnosti úřadů správních a soudů správních, včetně jejich novel, kterými byla 

utvořena jak organizace správních soudů, tak i organizace samotné správy
754

. 

K organizaci pruského správního soudnictví Bláhová dodává: „Nakonec se v Prusku 

vyvinula hierarchická a velmi složitá organizace správních úřadů a soudů. Nejvyšší 

správní soud (Oberverwaltungsgericht) byl zřízen zákonem o správních soudech a 

správním řízení soudním z roku 1875.7 Jeho původním úkolem byla ochrana jednoty 

práva a jednotných zásad soudního rozhodování, a proto mohl jako ústřední instance 

měnit rozhodnutí nižších soudů. Později však plnil i další úkoly, dozíral např. na 

nezávislost správního soudnictví. Jako jediný ze správních soudů byl vybaven 

dostačujícími pravomocemi, aby mohl zajistit ochranu jednotlivce před zásahy 

státu.“
755

.  
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Na pruskou skupinu mělo zásadní vliv anglické správní soudnictví. Duševním 

otcem pruské skupiny byl Rudolf von Gneist, který se postavil proti tezi, že správní 

soudnictví je určeno pouze k řešení právních otázek, zejména že je omezeno na 

ochranu veřejných subjektivních práv se zásadním vyloučením volného uvážení. Jak 

k tomu uvedl Hácha: „Ochrana jednotlivce na této thesi vybudovaná selhává podle 

Gneista tam, kde jest jí nejvíce zapotřebí. Její vadou jest, že hranice mezi otázkami 

právními a otázkami volného uvážení nedá se přesně vytýčiti. Gneist nastoupil proto 

cestu zcela jinou. Studium správního řízení anglického, které v jeho době ovšem lišilo 

se podstatně od stavu dnešního, ukázalo mu, že v Anglii obstarávají (v kolegiích) 

místní správu občané v čestném úřadě ve formách řízení soudního, pod kontrolou 

vysokých soudů. Z toho čerpal zásadu použitelnou i pro Prusko a viděl schůdnou 

cestu k ochraně jednotlivce proti úřední libovůli v organisaci samosprávy, 

hierarchicky vybudované a pověřené (mimo jiné) kontrolou správních aktů úředních 

k žalobě zúčastněné osoby, po případě k žalobě úředního orgánu. Výjimečně jim 

přísluší i bezprostřední tvoření správního aktu. Soustava vrcholí ve vrchním 

správním soudě složeném z nezávislých soudců z povolání.“
756

. Na základě výše 

uvedené koncepce není důležité, zda šlo o zkrácené subjektivní právo, nebo o 

poškozený zájem, a správnímu soudu příslušelo bez bližšího rozeznávání všech věcí, 

které svým významem pro účastníka vyžadovaly, aby byly projednány před 

nezávislým orgánem a v řízení zajišťujícím jeho procesní práva, kdy se toto řízení 

podobalo civilnímu procesu soudnímu. Příslušnost správního soudu byla vymezena 

podrobným výčtem. Orgány správního soudnictví byly v nižších stupních orgány 

samosprávy (krajské, okresní a městské výbory), které byly složeny jak z úředníků 

státních, tak i z občanů volených zastupitelskými sbory. Tyto výbory měly funkce 

nejenom ve správním soudnictví, ale i v jiných oblastech správy. Organizace 

správního soudnictví v Prusku tak byla založena v první instanci na okresních a 

městských správních soudech, v další instanci na krajských správních soudech a celé 

správní soudnictví zastřešoval vrchní správní soud v Berlíně
757

. Orgány správního 

soudnictví sice byly hierarchicky uspořádané s vrchním správním soudem na 

vrcholu, to však neznamenalo, že každá sporná věc probíhala všemi stupni této 
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hierarchie. Vedle této soustavy správního soudnictví byly v Prusku zřízeny i správní 

soudy zvláštní, jejichž příslušnost však z větší části přešla na vrchní správní soud. 

Mezi tyto zvláštní správní soudy patřily Bundesamt für das Heimatwesen, zřízený 

spolkovým zákonem z roku 1870, říšský úřad pro pojišťování, říšské soudy finanční 

podle říšského dávkového řádu z roku 1919
758

.    

Ačkoliv nebyl čl. 107 výmarské říšské ústavy naplněn, byl systém 

celoříšského správního soudnictví významně zjednodušen a centralizován. V roce 

1918 byl zřízen říšský finanční dvůr (Reichsfinanzhof), což sice znamenalo vznik 

zvláštní kategorie finančního soudnictví, která však zůstala od všeobecného 

správního soudnictví oddělena. V roce 1920 byl ustaven říšský hospodářský soud 

(Reichswirtschaftsgericht), v roce 1922 byl zřízen říšský zásobovací soud 

(Reichsversorgungsgericht), v roce 1923 byl zřízen soud kartelový (Kartellgericht), 

v roce 1924 byl zřízen říšský drážní soud (Reichsbahngericht) a ve správním 

soudnictví rozhodoval i říšský soud (Reichsgericht). Jak k tomu dodává Bláhová: 

„Ve většině případů však nešlo o správní soudnictví v pravém slova smyslu ...“
759

. 

Jako orgán správního soudnictví působila také říšská rada (Reichsrat), kdy však 

přenesení některých kompetencí správních soudů na říšskou radu se jevilo jako 

popření základních principů správního soudnictví, neboť říšská rada byla složena ze 

zástupců jednotlivých spolkových států. Jako správní soudy v pravém slova smyslu 

Bláhová označila pouze spolkový úřad pro záležitosti vlasti (Bundesamt für das 

Heimatwesen) a říšský finanční dvůr (Reichsfinanzhof)
760

. 

Realizaci správního soudnictví vymezeného v čl. 107 výmarské říšské ústavy 

po dobu existence výmarské republiky bránila různorodost systému správního 

soudnictví v jednotlivých zemích a různorodost zvláštních úřadů rozhodujících ve 

správním soudnictví, určitou měrou přispěla i neexistence sjednocujícího říšského 

orgánu, a tudíž i odlišnost, respektive protichůdnost rozhodnutí, a také i politické 

vlivy. I z těchto důvodů byla proto vnímána potřebnost vzniku říšského správního 
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soudu se všeobecnou příslušností
761

,  což předpokládala i výmarská říšská ústava 

v čl.  31 a 166. 

Diskuze o zřízení říšského správního soudu probíhala již od roku 1873 a 

první návrh zákona byl předložen v roce 1922, avšak návrh nebyl říšskou radou 

schválen. Stejný výsledek měl i návrh z roku 1925 a z období po roce 1927
762

. I přes 

veškeré snahy o naplnění čl. 107 výmarské říšské ústavy, kdy ještě na zasedání č. 

155 v roce 1930 říšská rada projednávala osnovu zákona o říšském správním soudě 

německém, ke zřízení takového soud nedošlo
763

. Jak k tomu dodává Bláhová: „… 

ztroskotání snah o zřízení říšského správního soudu bylo dáno mnoha důvody a 

okolnostmi. Patří mezi ně konkrétní model federalismu, resp. řešení vztahu mezi 

spolkem a zeměmi, a dále skutečnost, že ve výmarské republice sice měly výsost ve 

správních věcech země, ale čl. 14 ústavy výmarské republiky zaváděl výhradu 

říšského zákona ve věcech správy. Prusko bylo ochotno kdykoliv podpořit 

sjednocovací snahy, ale pouze v případě, že by se tak dělo pod jeho záštitou. 

Vzhledem k jednoznačné převaze Pruska v říšské radě je zvláštní, že říšská vláda na 

jeho návrhy nepřistoupila dříve. Zároveň udivuje, že se žádná vláda nikdy nepokusila 

prosadit zřízení říšského správního soudu v říšském sněmu. Zřejmě nechtěla riskovat 

otevřený spor s říšskou radou. Mimo to vznikaly i nejrůznější spory o postavení 

říšského správního soudu mezi jednotlivými ministerstvy, především mezi říšským 

ministerstvem spravedlnosti a ministerstvem financí.“
764

.  

K vývoji správního soudnictví v Německu Hácha proto dodává, že: „V čl. 107 

výmarské ústavy dostalo se myšlence s-ho s., zařízeného na ochranu jednotlivce proti 

aktům správním, ústavní sankce a závaznosti. Ale tím zdá se s. s. německé dosáhlo 

svého vrcholu. Po něm následuje již jen sestup, ne-li úplný přelom. Slavná tradice 

říšskoněmeckého s-ho s. bráni sice ještě některým teoretikům národně-
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socialistického režimu zříci se úplně této instituce, ale představa vůdce, Führer, a 

korrelátní představa, gefolgschait, vede nutně aspoň k pronikavému zúžení oblasti 

veřejné správy, kterou třetí říše může a che podrobiti soudní kontrole.“
765

. 

Zrušení zemí a jejich sloučení s říší v roce 1934 bylo impulsem pro 

odstranění rozdílů v pojetí správního soudnictví v bývalých zemích, což vyústilo ve 

zpracování dvou návrhů z roku 1935 a 1936 zabývajících se sjednocením správního 

soudnictví a vzniku říšského správního soudu, avšak bez pozitivního výsledku. 

V tomto období také docházelo ke změnám u zvláštních správních soudů. K útlumu 

v oblasti správního soudnictví však došlo vydáním výnosů vůdce a říšského kancléře 

o zjednodušení správy v roce 1939, i přesto byl výnosem vůdce ze dne 3. dubna 1941 

říšský správní soud zřízen
766

. 

 

IV.3. Polsko 

V Polsku na území přináležejícím dříve k Rakousku platil zákon o zřízení 

správního soudu a správní soudnictví vykonával správní dvůr soudní. Funkce 

správního soudu byla dekretem předsedy vlády ze dne 8. února 1919 č. 200 

přenesena na Nejvyšší soud, konkrétně na IV. senát pro věci veřejnoprávní. Kryska 

k tomu doplňuje, že: „Jaksi „mlčky“ na něj přešla rovněž působnost budapešťského 

správního soudu v těch částech Oravy a Spiše, které po první světové válce připadly 

Polské republice.“
767

. Na území přináležející dříve k Rusku správní soudnictví 

vykonáváno nebylo
768

, respektive bylo vykonáváno omezeně, kdy byla soudní 

kontrola samosprávy vykonávána v dílčích věcech obecnými soudy
769

. Na území 

přináležejícím dříve k Německu bylo správní soudnictví vykonáváno podle pruského 

vzoru krajskými a okresními výbory složenými z úředníků a laiků a nad nimi byl 
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pruský správní soud složený ze soudců z povolání
770

. Kryska k tomu doplňuje: 

„Okresní výbory však byly záhy nahrazeny vojvodskými správními soudy 

(wojewódzkie sądy administracyjne), ustavenými v roce 1920 v Poznani a Toruni a v 

roce 1922 v Katovicích. Bývalá působnost Vrchního správního soudu v Berlíně 

přešla nejprve na Vrchní zemský soud (Sąd Nadziemiański) v Poznani. Vrchní 

zemské soudy (něm. Oberlandesgericht) byly následně přejmenovány na apelační 

soudy, které měly být vytvořeny v Poznani a Toruni a měly při nich působit správní 

senáty. Takový senát však vznikl pouze u Apelačního soudu v Poznani, který tak 

působil jako soud vyšší instance pro poznaňský i toruňský vojvodský správní soud. 

Na území autonomního Slezského vojvodství měl působit Slezský správní soud ve 

formě nově vytvořeného Správního senátu Apelačního soudu v Katovicích. Tyto 

senáty apelačních soudů měly rozhodovat o stížnostech proti rozsudkům vojvodských 

správních soudů. Vedle toho působily jako odvolací orgány v případě některých aktů 

vojvodských správních soudů vojvodské rady.“
771

.  

Funkce správního soudu tak byla dekretem předsedy vlády ze dne 8. února 

1919 č. 200 přenesena pouze na správní senát apelačního soudu v Poznani. Ačkoliv 

polská ústava ze dne 17. března 1921 v čl. 73 předpokládala dvoustupňovou soustavu 

správních soudů za využití soudců laiků, nebyl tento záměr všeobecně realizován. 

Zákon ze dne 3. srpna 1922 č. 67 o Nejvyšším správním soudě tak upravoval pouze 

jednu soudní instanci. Pouze na území přináležejícím dříve k Německu byly jako 

nižší správní soudy ponechány krajské a městské výbory a vojvodské soudy. Těmto 

soudu byl nadřízen Nejvyšší správní soud. Zákon o Nejvyšším správním soudu byl 

dvakrát novelizován, a to zákonem ze dne 23. března 1926 a zákonem ze dne 7. 

února 1928, a nová právní úprava byla vydána až nařízením prezidenta republiky. 

Nařízením prezidenta republiky byl vydán i jednací řád ze dne 31. července 1923 a 

následně byl nahrazen nařízením předsedy ministerské rady ze dne 23. prosince 1932 

č. 968. Ačkoliv se předpokládalo zavedení několikastupňového všeobecného 
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správního soudnictví, zůstal tento záměr, jak již bylo uvedeno, nerealizován (nižší 

správní soudy byly pouze v části Polska náležející dříve Prusku)
772

.  

Ke správnímu soudnictví v meziválečné druhé republice Kryska uvedl, že: 

„… existovalo nikoliv pouze obecné správní soudnictví vykonávané Nejvyšším 

správním soudem, popřípadě vojvodskými správními soudy, ale v tomto období lze 

hovořit i o speciálních správních soudech. V roce 1935 byl vytvořen Invalidní 

správní soud (Inwalidzki Sąd Administracyjny). Působil u Nejvyššího správního 

soudu, jehož administrativní vybavení, a dokonce i procesní předpisy využíval. 

Rozhodoval o zákonnosti rozhodnutí vydávaných ve věcech zabezpečení vojenských a 

válečných invalidů a osob po nich pozůstalých. Měl působit do roku 1940, kdy mělo 

vzniknout soudnictví sociálního zabezpečení. Rovněž Nejvyšší správní soud ukončil 

svou činnost v roce 1939, když jedním z prvních aktů okupačních sil bylo jeho 

zrušení.“
773

. Jiní autoři ke stejnému období dodávají, že: „Hlavními 

charakteristikami správního soudnictví v meziválečném období byla 

jednoinstančnost, kasační kompetence, nezávislost a podřízenost výhradně zákonu. 

Nezávislost tohoto orgánu však přetrvala pouze do roku 1932, kdy byl podřízen Radě 

Ministrů (Rada Ministrów). Jedním z hlavních úkolů Nejvyššího správního tribunálu 

mělo být vyjasnění problémů týkajících se základních principů správního řízení, 

neboť velice stručná úprava z roku 1923 založená na straší rakouské úpravě 

ponechávala řadu pochybností.“
774

. 

Nejvyšší správní soud měl sídlo ve Varšavě. Nejvyšší správní soud se skládal 

z prvního prezidenta, prezidentů komor a soudců, které na návrh předsedy 

ministerské rady jmenoval prezident republiky. Jmenování soudců se provádělo na 

základě konkurzu. Prezident soudu a prezidenti komor byli jmenováni bez konkurzu 

prezidentem republiky na návrh předsedy ministerské rady, a to z osob s kvalifikací 

pro členy správního soudu. Soudcem správního soudu mohl být ustanoven ten, kdo 

měl polské státní občanství a současně měl plná občanská a politická práva, byl 

bezúhonný, uměl polsky slovem i písmem a ukončil právnická studia na univerzitě 

s předepsanou zkouškou. Předpokladem jmenování byla dále praxe, a to 10 let jako 
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soudce nebo státní zástupce u řádných nebo vojenských soudů, nebo 10 let jako 

referendář ve státní správě, anebo 15 let jako advokát. Soudcem mohli být jmenováni 

také profesoři práv na polských univerzitách, soudci Nejvyššího soudu a Nejvyššího 

vojenského soudu. Alespoň jedna třetina soudců musela vyhovět podmínkám pro 

převzetí soudcovského úřadu u řádných soudů. Soudci správního soudu včetně 

prezidentů měli práva soudců a ve výkonu soudcovského úřadu byli nezávislí. Až na 

některé výjimky se na jejich služební poměr vztahovala ustanovení zákona o 

organizaci soudců platná pro soudce Nejvyššího soudu
775

.  

Postavení soudců Nejvyššího správního soudu bylo obdobné jako u poslanců 

a soudce mohl být trestně (i správně trestně) stíhán a zatčen pouze s předběžným 

souhlasem disciplinárního soudu, pokud nebyl přistižen při činu. Pokud disciplinární 

soud odmítl dát souhlas, bylo možné podat žalobu na Nejvyšší disciplinární soud. 

Pokud byl soudce přistižen při činu, mohl být sice zatčen, ale disciplinární soud mohl 

žádat o jeho urychlené propuštění. O disciplinárních věcech soudců Nejvyššího 

správního soudu rozhodovaly disciplinární soudy Nejvyššího správního soudu, a to 

v prvním stupni disciplinární soud Nejvyššího správního soudu a ve druhém stupni 

nejvyšší disciplinární soud Nejvyššího správního soudu. Členové disciplinárních 

soudů byli voleni plénem Nejvyššího správního soudu. Na řízení o disciplinárních 

věch platil zákon o organizaci soudců ze dne 6. února 1928 č. 12
776

. 

Vedle soudců byl u Nejvyššího správního soudu i pomocný personál, který 

byl organizován jako sekretariát, kancelář (soudní a účetní) a knihovna. V čele 

sekretariátu stál předseda, který se zabýval věcmi personálními, administrativními a 

hospodářskými. Úředníci sekretariátu zapisovali při jednání, připravovali spisy a 

knihy z knihovny a z pokynu předsedy připravovali pro referenty návrhy 

v jednotlivých věcech personálních. Úředníky sekretariátu právnického mohly být 

pouze osoby, které ukončily právnické studium a složily předepsané zkoušky. 

Nejdéle na dobu jednoho roku mohli být do sekretariátu přiděleni soudní referenti. 
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Knihovnu vedl úředník určený předsedou sekretariátu. Jmenování a propuštění 

úředníků sekretariátu a kanceláře příslušelo prvnímu prezidentovi
777

. 

Správní soud byl organizován v komory, senáty a plena. Komory, jejichž 

počet určoval jednací řád, se rozdělovaly podle povahy přezkoumávaných věci a 

rozvržení agendy mezi jednotlivé komory a přidělení soudců do jednotlivých komor 

určovala na návrh prvního prezidenta a po vyslechnutí předsedů komor správní 

komise. Předsedy jednotlivých komor jmenoval prezident soudu. Senáty, ve kterých 

soud vydával nálezy, byly tříčlenné a o některých otázkách mohl senát přikázat, aby 

rozhodlo plenum nebo sedmičlenné kolegium. Plenum (hlavní shromáždění), které se 

skládalo ze všech soudců, kteří byli povinni se jednání plena zúčastnit, bylo řízeno 

prvním prezidentem nebo jeho zástupcem. Přímý dozor nad správním soudem 

vykonával první prezident a vrchní dozor vykonával předseda vlády
778

. 

Nejvyšší správní soud byl příslušný, aby rozhodoval o zákonnosti opatření a 

rozhodnutí spadajících do oboru státní a komunální správy. Z příslušnosti správního 

soudu byly vyloučeny: věci, pro které byly příslušné řádné nebo zvláštní soudy; věci, 

které byly rozhodnuty od plenárních nebo správních sborů kterýchkoliv soudů; věci 

v nichž  správní úřady byly oprávněny rozhodovat podle volného uvážení v mezích 

daných tomuto uvážení; věci, které se týkaly jmenování do veřejné služby a míst, 

pokud nešlo o porušení práva na jejich obsazování nebo navrhování kandidátů; věci, 

které se týkaly zastupování státu a jeho občanů proti cizím státům a úřadům, jakož i 

věci s tím přímo související; věci, které se týkaly vojenských aktů, organizace branné 

moci a mobilizace, mimo věci zaopatřování a doplňování vojska; věci disciplinární; a 

jiné věci, pokud tak stanovil zákon
779

. Pomahač a Pítrová k tomu dodávají: „Soud se 

v řízení omezil na přezkoumávání zákonnosti správních aktů, tedy postup kasační. 

Tento postup mohl být zvolen i proto, že nové polské právo brzy upravilo v 

celostátním rozsahu opravné prostředky použitelné v rámci správního řízení, kde se 
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vlastně podařilo unifikovat procesní právo, divergující v důsledku předchozího 

rozdělení Polska, a to ještě dříve, než se to podařilo ve správním soudnictví.“
780

. 

Podmínkou stížnosti ke správnímu soudu bylo vydání správního aktu 

(rozhodnutí nebo opatření) spadajícího do oboru správy státní a komunální. Stížnost 

ke správnímu soudu předpokládala, že se strana domáhala nápravy u vyšších 

správních úřadů v předepsaném instančním pořadí. Pokud zákon nestanovil jinak, 

byly přípustné pouze dvě takové instance. Předpokladem podání stížnosti tak byl 

správní akt, a dokud nebyl vydán, nebylo možné si stěžovat. Podání stížnosti mělo 

vliv na vykonatelnost napadeného správního aktu
781

 

Řízení před správním soudem bylo podrobně upraveno. Soudní řízení se 

zahajovalo pouze na žádost strany, která se nazývala stížností nebo žalobou. 

Subjekty řízení byly jak soud, tak i strany. Také byly upraveny podmínky podjatosti 

soudce, který nesměl v určitém sporu vykonávat svůj soudcovský úřad a 

z projednávané věci tak byl vyloučen, a to buď ex lege, nebo na základě návrhu 

strany. Jako strany připadali v úvahy žalobce (stěžovatel), žalovaný správní úřad a 

popřípadě vedlejší účastníci (spolužalovaní). K podání stížnosti byl oprávněn 

(legitimován) každý, kdo tvrdil, že bylo poškozeno jeho právo nebo mu byla bez 

právního důvodu uložena povinnost. Správní soudnictví bylo až na výjimky 

postaveno na principu ochrany subjektivních veřejných práv. Žalovaným byl správní 

úřad, který vydal napadený správní akt (rozhodnutí nebo opatření). Vedlejším 

účastníkem byl ten, kterému by zrušením správního aktu vznikla škoda. Vedlejší 

účastníci mohli být k řízení přibráni z úřední povinnosti nebo na návrh stěžovatele, 

žalovaného úřadu nebo samotného vedlejšího účastníka. Žalobce i vedlejší účastník, 

pokud nebylo stanoveno jinak (např. advokáti, soudci, profesoři a docenti práv na 

vysokých školách), museli být zastoupeni advokátem
782

. 

Řízení se zahajovalo podáním žaloby u Nejvyššího správního soudu, a to do 

dvou měsíců ode dne doručení nebo vyhlášení napadeného správního aktu 

(rozhodnutí nebo opatření). Žaloba (stížnost) měla předepsané obsahové náležitosti, 

Žaloba byla nejdříve prozkoumána po formální stránce, zda vyhovuje předepsaným 
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náležitostem. Pokud těmto náležitostem nevyhovovala, byla odmítnuta. Předseda 

však mohl žalobce vyzvat k odstranění vad žaloby. Nebyla-li žaloba odmítnuta pro 

nedostatek formálních náležitostí, byla přikázána soudu k jednání. Soud zpravidla 

v neveřejném jednání odmítl žalobu, pokud byl nepříslušný, byla-li žaloba opožděná, 

nebyl-li vyčerpán instanční postup, byla-li ze spisu zřejmá litispendence nebo res 

iudicata, nebo nebyl-li žalobce k žalobě legitimován. Jestliže nebyla žaloba 

odmítnuta, bylo nařízeno přípravné řízení. Opisy žaloby s přílohami byly doručeny 

žalovanému úřadu a vedlejším žalovaným s výzvou k vyjádření se k žalobě (žalobní 

odpověď). Žalovaný úřad musel předložit spis týkající se předmětu žaloby. Byla-li 

žalobní odpověď doručena opožděně, soud k ní nepřihlížel. Došla-li žalobní odpověď 

nebo uplynula-li lhůta k jejímu doručení, bylo nařízeno ústní jednání. Pokud o to 

strany požádaly, konalo se ústní jednání vždy, jinak podle úvahy soudu. Ústní 

jednání bylo veřejné, ale soud mohl veřejnost vyloučit, pokud byla ohrožena veřejná 

bezpečnost, poškozen státní zájem nebo ohroženy dobré mravy. Při jednání strany 

nejdříve ústně přednesly své úvodní návrhy, o nichž měl soud rozhodnout, a potom 

zpravodaj vylíčil věc. Předseda při jednání kladl stranám otázky
783

. 

Soud rozhodoval na základě skutkové podstaty, tak jak byla uvedena ve spise, 

který vedl správní úřad. Pokud však správní úřad spis soudu nepředložil, soud 

rozhodoval na základě skutkové podstaty uvedené v žalobě nebo při jednání. Přitom 

soud nepřihlížel k námitkám rozšiřujícím podstatu žalobního nároku; k faktům a 

důkazům, které nebyly předloženy do vydání napadeného správního aktu; a k aktům, 

pokud byly vyloučeny z nahlédnutí a pokud jejich obsah nebyl sdělen na jednání. 

Soud napadený správní akt zrušil pro vady řízení, shledal-li, že skutková podstata, 

která byla podstatou sporu, potřebovala doplnění; nebo že skutková podstata přijatá 

žalovaným správním úřadem si odporuje se spisem; anebo že formy správního řízení 

byly ke škodě žalobce porušeny. Soud přezkoumával správní akty jen z hlediska 

zákonnosti a mohl žalobu (stížnost) buď zamítnout, nebo jí vyhovět a napadený 

správní akt zrušit, a to buď pro vady řízení nebo ve věci samé. Soud měl tedy 

zásadně jen kasační působnost. Pokud byl soudem správní akt zrušen, měl správní 

úřad povinnost učinit ve věci další opatření, přičemž byl vázán názorem soudu, 

z něhož soud ve svém nálezu vycházel. V nálezu byla pro přijetí takového opatření 
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stanovena lhůta tří měsíců od doručení nálezu. Dozor nad prováděním soudního 

nálezu měl předseda ministerské rady. Soud přerušil řízení ex lege, zemřel-li žalobce 

nebo zanikla-li žalující právnická osoba, a to až se ozval právní nástupce. Pokud se 

právní nástupce do roka neozval, soud řízení zastavil. Soud přerušil řízení na základě 

svého uvážení, pokud byl při řízení zjištěn čin, jehož zjištění v řízení trestním nebo 

disciplinárním má vliv na rozhodnutí ve věci. Soud řízení zastavil, jestliže žalobce 

vzal žalobu zpět nebo jestliže žalovaný správní úřad napadený správní akt zruší. 

Nálezy soudu byly konečné a byla proti nim vyloučena obnova
784

. 

K zajištění stálosti judikatury mohl senát rozhodnutí pochybných právních 

otázek svěřit sedmičlennému rozšířenému kolegiu nebo plnému shromáždění. 

Rozhodnutí obou sborů byla formulována jako právní zásada a zapisovala se do 

knihy právních zásad
785

. 

Řízení před soudem bylo zpoplatněno poplatkem ze žaloby a poplatkem 

soudním. Poplatek ze žaloby byl různý, a to podle toho, zda byla hodnota sporu 

vyčíslitelná v penězích, či nikoliv. Byla-li hodnota sporu vyčíslitelná v penězích, byl 

poplatek při hodnotě sporu do 1000 zlotých 40 zlotých, při hodnotě sporu od 1000 do 

10000 zlotých 60 zlotých, při hodnotě sporu 10000 zlotých a více z prvních 10000 

zlotých 60 zlotých a z každého dalšího i započatého tisíce o 4 %. Žalobce platil 

poplatek při podání žaloby. Nebyla-li hodnota sporu vyčíslitelná v penězích, soud 

stanovil poplatek v rozmezí od 40 do 200 zlotých a žalobce platil při podání žaloby 

zálohu ve výši 40 zlotých. Nebyl-li k žalobě připojen doklad o zaplacení poplatku, 

soud nevzal žalobu k projednání. Soud ve stanovených případech poplatek dodatečně 

vyměřoval a ve stanovených případech byl zaplacený poplatek z nařízení soudu 

vrácen. Poplatek soudní byl za různá podání k soudu mimo podání žaloby a činil 5 

zlotých za první exemplář podání a 50 grošů za každou přílohu (k podání, u něhož 

nebyl zaplacen poplatek se nepřihlíželo); za soudem vydaná osvědčení, a to ve výši 3 

zlotých; a za vyhotovení, opisy a výpisy jakož i jiné listiny ze soudních spisů, které 

byly vydány nebo ověřeny soudem, a to ve výši 2 zlotých za každou započatou 

stránku listiny. Za písemnosti, které se doručovaly z úřední povinnosti se poplatky 
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neplatily. Od placení poplatků byly osvobozeny státní a komunální úřady a osoby, 

kterým soud udělil chudinské právo
786

.  

 

IV.4. Jugoslávie  

V Jugoslávii na území přináležejícím dříve k Rakousku (Krajina, Štyrsko, 

Dalmácie) platil zákon o zřízení správního soudu a správní soudnictví vykonával 

správní dvůr soudní. Na území přináležejícím dříve k Uhrám bylo správní soudnictví 

vykonáváno uherským správním soudem. V Srbsku a Černé Hoře bylo správní 

soudnictví v jednom stupni vykonáváno státní radou, která však nebyla složena 

z nezávislých soudců. V Bosně a Hercegovině stejně jako na území dříve tureckém 

správní soudnictví vykonáváno nebylo. Vidovdanská ústava ze dne 28. června 1921 

v čl. 102 upravovala zřízení správních soudů a v čl. 103 upravovala výkon správního 

soudnictví státní radou jako Nejvyšším správním soudem. K provedení vidovdanské 

ústavy byl přijat zákon ze dne 17. května 1922, který byl změně zákonem ze dne 7. 

ledna 1929. Jednací řád byl vydán nařízením ze dne 5. září 1922 a později zákonem 

ze dne 29. května 1929, který byl změněn zákonem ze dne 29. prosince 1929. Nová 

ústava z 3. září 1931 upravovala správní soudnictví v čl. 98 a v čl. 99, a to ve stejném 

rozsahu jako ústava vidovdanská a prováděcí předpisy změněny nebyly. Na rozdíl od 

Československa a Polska byl záměr na zavedení několikastupňového všeobecného 

správního soudnictví v Jugoslávii realizován. Státní rada jako Nejvyšší správní soud 

měla sídlo v Bělehradě a nižší správní soudy byly zřízeny v sídle každého apelačního 

soudu a pro jeho obvod
787

.  

Členové státní rady byli jmenováni králem na návrh předsedy ministerské 

rady a členové správních soudů byli jmenováni králem na návrh ministra 

spravedlnosti. Členy státní rady včetně předsedy a místopředsedy mohli být 

jmenováni jen ti vyšší úředníci a veřejní pracovníci, kteří alespoň 10 let byli ve 

veřejné službě (např. soudní, správní, smluvní) nebo v jiném veřejném povolání. Dvě 

třetiny z nich musely mít diplom z právnické fakulty a zbývající třetina diplom z jiné 

fakulty nebo jiné rovnocenné vysoké školy. Členy správních soudů mohli být 

jmenováni jen ti, kdo měli jugoslávské státní občanství a diplom z právnické fakulty 
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a byli v předběžné službě správní nebo soudcovské anebo advokátní (prezident 

alespoň 10 let a soudci alespoň 8 let). Členové státní rady i správních soudů byli 

ustanovováni definitivně a trvale a místa mohli být zbaveni nebo přeloženi do jiné 

státní služby anebo penzionováni jen na základě rozsudku soudu. Do penze mohli 

členové státní rady a předsedové správních soudu odejít dovršili-li věku 70 ti let, a 

členové správních soudů 65 ti let, nebo jestliže nemohli vykonávat svoje povinnosti. 

Výše zmíněná soudcovská nezávislost byla zákonem ze dne 7. ledna 1929 v čl. 12 

oslabena a šlo do ní zasáhnout královským dekretem na návrh předsedy ministerské 

rady (u členů státní rady) nebo na návrh ministra spravedlnosti (u členů správních 

soudů). Členové státní rady a správního soudu mohli být stíhání za činnost u soudu 

pouze s předběžným souhlasem státní rady učiněným v plénu. O disciplinárních 

věcech rozhodovala v plenární schůzi státní rada, která členům státní rady a 

správních soudů za porušení služebních povinností ukládala disciplinární tresty
788

.  

Vedle členů státní rady náležel ke státní radě i pomocný personál, a to vrchní 

tajemník, kterého zastupoval nejstarší referendář, 6 referendářů a 6 tajemníků, 6 

zapisovatelů, 1 archivář a potřebný počet opisovače a zřízence. Vrchní tajemník vedl 

správu státní rady a zapisoval plenární schůzi. Referendáři zpracovávali referáty o 

jednotlivých věcech, ale bez hlasovacího práva. Pomocníky referendářů byli 

tajemníci a zapisovatelé. Vrchní tajemník, tajemníci, referendáři a zapisovatelé 

museli absolvovat právnickou fakultu a dále se požadovalo, aby měli i praktickou 

soudcovskou zkoušku. Hlavní tajemník, referendáři a tajemníci v hlavních skupinách 

byli jmenováni králem na návrh ministerského předsedy rady, ostatní tajemníci a 

písaři byli jmenováni dekretem ministerského předsedy rady a opisovači a zřízenci 

jmenoval předseda soudu. Mezi pomocný personál u správních soudů patřil tajemník 

s diplomem z právnické fakulty, zapisovatelé a pomocný kancelářský personál
789

.  

Státní rada jednala jako Nejvyšší správní soud v senátech a plenu. Senáty 

byly pětičlenné a jednací řád předpokládal šest senátů a z toho jeden ex lege ve 

věcech finančních. Působnost jednotlivých senátů se stanovila na plenární schůzi a 

předseda soudu o tom uvědomil předsedu ministerské rady a vyhlásil to v Úředním 

věstníku. Dále byly upraveny podmínky změny působnosti jednotlivého senátu. 
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Každý senát měl pět členů a dva náhradníky. Předsedy senátů byl předseda soudu, 

místopředseda soudu a čtyři nejstarší radové. Plenární schůze státní rady byla 

svolávána, aby se zachovala jednotnost judikatury. Působnost plenární schůze byla 

stanovena v jednacím řádu. Správní soudy jednaly ve tříčlenných senátech za 

předsednictví předsedy soudu nebo nejstaršího soudce. Senáty sestavoval předseda 

soudu na konci roku na příští rok. Bylo zřízeno několik senátů, kdy jeden z nich 

musel být senát finanční. Kompetence ostatních senátů byla stanovena nařízením 

předsedy soudu
790

. 

Správní soudy rozhodovaly o správních sporech mezi jednotlivcem nebo 

právnickou osobou na jedné straně a správním úřadem na straně druhé. Vyloučena 

byla žaloba na správní soud a státní radu: ve věcech, které náležely řádným soudům; 

v disciplinárních věcech, pokud zákon nestanovil jinak; ve věcech ve kterých správní 

úřady rozhodovaly podle volného uvážení (pokud k tomu byly oprávněny); a proti 

správním aktům řádných soudů. Pokud správní úřady rozhodovaly o 

soukromoprávních věcech, měla být žaloba ke správnímu soudu a státní radě 

z povahy vyloučena. Státní rada se však k rozhodování o této věci prohlásila za 

příslušnou
791

. 

Podmínkou stížnosti ke správnímu soudu bylo vydání správního aktu 

(nařízení a opatření) správního úřadu., kdy správním úřadem byly nejen úřady státní, 

ale i samosprávné. Správním aktem se rozuměly i akty vlády a prezidenta, respektive 

jugoslávského krále. Státní rada nepřipouštěla ochrany správních soudů proti aktům 

ministerské rady a nálezům kolegiálních správních úřadů, v nichž zasedali soudci 

řádných soudů. Stížnost ke správnímu soudu předpokládala, že se strana domáhala 

nápravy u vyšších správních úřadů v předepsaném instančním pořadí. Pokud zákon 

nestanovil jinak, bylo zapotřebí, aby věc prošla dvěma instancemi a teprve potom 

bylo možné podat stížnost ke správnímu soudu a odtud ke státní radě. Předpokladem 

podání stížnosti tak byl správní akt, a dokud nebyl vydán, nebylo možné si stěžovat. 

Právní předpisy upravovaly i prostředky proti nečinnosti správního úřadu a ke 
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správnímu soudu byla přípustná stížnost proti nečinnosti správního úřadu druhé 

instance. Podání stížnosti mělo vliv na vykonatelnost napadeného správního aktu
792

. 

Řízení před správním soudem bylo podrobně upraveno. Soudní řízení se 

zahajovalo na pouze na žádost strany, která se nazývala stížností nebo žalobou. 

Subjekty řízení byly jak soud, tak i strany. Také byly upraveny podmínky podjatosti 

soudce, který nesměl v určitém sporu vykonávat svůj soudcovský úřad a 

z projednávané věci tak byl vyloučen. Jako strany připadali v úvahy žalobce 

(stěžovatel), žalovaný správní úřad a popřípadě vedlejší účastníci (spolužalovaní). 

K podání stížnosti (žaloby) byl oprávněn (legitimován) každý, kdo tvrdil, že bylo 

porušeno jeho právo nebo jeho bezprostřední osobní zájem zakládající se na zákoně. 

Posouzení tohoto zájmu bylo na uvážení soudu. Správní soudnictví bylo až na 

výjimky postaveno na principu ochrany subjektivních veřejných práv. Žalovaným 

byl správní úřad, který vydal napadené rozhodnutí nebo opatření. Vedlejším 

účastníkem byl ten, kterému by zrušením správního aktu (rozhodnutí a opatření) 

vznikla škoda. Vedlejší účastníci mohli být k řízení přibráni z úřední povinnosti nebo 

na návrh stěžovatele nebo žalovaného úřadu. Zastoupení žalovaného a vedlejšího 

účastníka advokátem nebylo stanoveno
793

. 

Řízení se rozlišovalo jak před státní radou, tak i před správními soudy. Před 

státní radou nebylo jednotné a podle povahy věci mělo různé formy. Řízení bylo 

písemné a bez přítomnosti stran. Výjimečně mohla státní rada veřejné jednání nařídit, 

a to ve sporech celních a o přestupcích celních, požádal-li o to stěžovatel nebo to 

státní rada uznala za vhodné; jednala-li jako disciplinární soud nad státními úředníky; 

a při zrušení pravomocného výměru a náhradě škody (§ 134 zákona o správním 

řízení ze dne 9. listopadu 1930). Řízení před státní radou byla řádná a zvláštní. Řádné 

řízení se vedlo pro stížnost proti rozhodnutí ministerstva. Stížnost musela být podána 

nebo doručena státní radě do 30 dnů od doručení tohoto rozhodnutí ministerstva. 

Stížnost měla předepsané náležitosti, muselo v ní být uvedeno jména a příjmení 

stěžovatele, správní akt, proti kterému směřovala (správní akt musel být přílohou 

stížnosti) a stížnostní body. Pokud bylo ve stížnosti tvrzeno, že stěžovatel nedostal 

od správního úřadu po třech měsících od urgence vyřízení své záležitosti, musel soud 
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tuto skutečnost prověřit, a pokud se zakládala na pravdě, vzal stížnost k projednání, 

jako kdyby byla žádost od správního úřadu zamítnuta. Stížnost byla v senátu nejdříve 

posouzena z formální stránky a byla odmítnuta: nebyl-li zaplacen poplatek; byla-li 

opožděná; nebyla-li ani po výzvě doplněna; anebo chyběl-li druhý exemplář nebo 

napadený správní akt. Nebyla-li stížnost odmítnuta, byla přidělena příslušnému 

senátu a jeho předseda k ní zpracoval zprávu. Jeden exemplář stížnosti byl předán 

příslušnému ministrovi k předložení spisu a zprávy ke stížnosti. Ministr mohl 

požádat, aby byl vyslechnut ve zvláštní důvěrné schůzi. O podání stížnosti byly 

vyrozuměny zúčastněné strany, které k ní mohly podat svoje připomínky, Teprve 

potom státní rada v neveřejném jednání o stížnosti rozhodla
794

. 

Zvláštní řízení bylo u státní rady předepsáno pro stížnosti proti jmenování 

úředníků, které se státní radě podávaly do dvou měsíců od vyhlášení jmenovacího 

dekretu v Úředním věstníku. Zvláštní řízení bylo dále předepsáno pro stížnosti proti 

nálezům správních soudů, kdy odvolání mohl podat pouze ten, kdo si stěžoval 

u správního soudu, který jeho stížnost zamítl. Odvolání muselo být podáno u 

správního soudu do 15 dnů od doručení nálezu. Správní soud odvolání odmítl, pokud 

bylo podáno opožděně, jinak jej předložil státní radě, která o něm rozhodovala 

v neveřejném řízení (při odvolání proti disciplinárním nálezům bylo řízení 

veřejné)
795

. 

Řízení před správními soudy o stížnostech do výměru správních úřadů bylo 

obdobné jako řízení před státní radou o stížnostech proti rozhodnutím ministra, ale 

bylo veřejné a správní úřad neměl právo být vyslechnut ve zvláštní důvěrné schůzi, 

ale měl povinnost pouze předložit spisy. Stížnost musela být podána ve dvou 

vyhotoveních, a to do 30 dnů od doručení předmětného rozhodnutí správního úřadu. 

Každý člen soudu a sporné strany mohli klást otázky stranám a svědkům. Soud mohl 

z důvodu veřejného pořádku a mravnosti nebo na žádost stran, šlo-li o fakta ze 

soukromého nebo rodinného života, prohlásit jednání za neveřejné. Soud vyhlašoval 
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rozsudek ihned a pouze výjimečně mohlo být vyhlášení rozsudku odloženo na 8 

dní
796

. 

Soud přezkoumával správní akty jen z hlediska zákonnosti a mohl žalobu 

(stížnost) buď zamítnout, nebo jí vyhovět a napadený správní akt zrušit, a to buď pro 

vady řízení nebo ve věci samé. Soud měl tedy zásadně jen kasační působnost. Pokud 

byl soudem správní akt zrušen, měl správní úřad povinnost učinit ve věci další 

opatření, přičemž byl vázán názorem soudu, z něhož soud ve svém nálezu vycházel. 

V nálezu byla pro přijetí takového opatření stanovena lhůta jednoho měsíce od 

doručení nálezu. Pokud nález státní rady nebo správního soudu vyžadoval vydání 

nového správního aktu a správní úřad ho do tří měsíců od doručení nálezu soudu 

nevydal, měl ten, v jehož prospěch měl být vydán, právo obrátit se na státní radu, 

která vydala nález nahrazující správní akt (např. při vrácení neprávem zadržených 

peněz)
797

.  Pokud žalobce podal k soudu stížnost, že žalovaný správní úřad nevydal 

včas správní akt, který správní úřad ještě před vydáním soudního nálezu vydal, 

správní soud vyzve žalobce, zda je s vydaným správním aktem spokojený, nebo zda 

trvá na vyřízení věci. Pokud žalobce netrvá na vyřízení věci nebo se nevyjádří, soud 

řízení zastaví. Proti nálezům státní rady a správních soudů je u těchto soudů 

přípustné žádat o obnovu sporu za podmínek stanovených pro civilní soudní 

řízení
798

. 

K zajištění stálosti judikatury svolával předseda státní rady podle potřeby 

plenum rady, jehož usnesení byla pro senáty závazná. Plenum rozhodovalo o 

konkrétních otázkách, pokud byly jednotlivými senáty státní rady řešeny různě. 

Rozhodnutí státní rady o důležitějších právních otázkách se zapisovala do zvláštního 

seznamu vedeného předsedou státní rady
799

. 

Řízení před soudem bylo zpoplatněno poplatkem podle toho, zda byla 

hodnota sporu vyčíslitelná v penězích, či nikoliv. Pokud byla hodnota sporu 

vyčíslitelná v penězích, byl za stížnost ke státní radě proti výměrům nebo postupům 
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všech správních úřadů poplatek 1 % hodnoty sporu, ale nejméně 200 dinárů, a za 

stížnost ke správnímu soudu 100 dinárů. Pokud nebyla hodnota sporu vyčíslitelná 

v penězích, byl poplatek ke státní radě 400 dinárů a ke správnímu soudu 200 

dinárů
800

. 
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V. Správní soudnictví v Československé republice po roce 1938 

Tématem mé disertační práce je správní soudnictví v Československé 

republice v letech 1918 až 1938. Správní soudnictví však na území Československé 

republiky bylo vykonáváno i po tomto období
801

. V období let 1938 až 1945, tedy v 

období tzv. druhé republiky od 1. října 1938 do 14. března 1939 a v období 

protektorátu Čechy a Morava
802

 od 15. března 1939 do 9. května 1945, nedošlo 

k výraznějším změnám
803

, i když došlo k četným přesahům v neprospěch 

protektorátního soudnictví
804

.  

Nejdříve je zapotřebí uvést, že odborné literatury týkající se správního 

soudnictví v době nesvobody je poskrovnu a závěry v ní uvedené se liší. Jak např. 

uvádí Macur: „V době okupace Čech a Moravy bylo zde správní soudnictví 

zlikvidováno.“.
805

 Na druhou stranu k tomuto období Mazanec uvádí: „Ve válečných 

letech Nejvyšší správní soud byl činný s výrazně nižším nápadem věcí …“.
806

 O čem 

jistě není pochyb, je skutečnost, že správní soudnictví reprezentované Nejvyšším 

správním soudem bylo i nadále vykonáváno, avšak v omezené míře (např. v 

oběžníku ze dne 4. listopadu 1938 (č. 1.571/38) určenému všem členům grémia a 

sekretariátu je  uvedeno: „Ježto podle zpráv denního tisku bude odstoupena část 

území Slovenska a Podkarpatské Rusi Maďarsku, zůstanou stížnosti, jež pocházejí z 

území takto odstupovaného, nevyřízeny.“
807

.. Činnost Nejvyššího správního soudu 

byla samozřejmě ovlivněna společenskými poměry a zejména nacistickou okupací
808

.  

Po odtržení části území po mnichovské dohodě a spisové odluce s Německou říší 

došlo k podstatnému snížení nedodělků
809

. K faktickému ovlivnění činnosti 

Nejvyššího správního soudu došlo i z důvodu četných výluk v činnosti Nejvyššího 

správního soudu, a to jak z důvodu vyloučení příslušnosti Nejvyššího správního 
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soudu, tak i z důvodu stanovení nepřípustnosti podání stížnosti k Nejvyššímu 

správnímu soudu.  

Důvodem ovlivnění činnosti Nejvyššího správního soudu byla i odlišnost 

situace v oblasti správního soudnictví na Slovensku. Tam byla ústavním zákonem č. 

299/1938 Sb z. a n.., o autonomii Slovenskej krajiny, v části druhé změněna ústavní 

listina, kdy podle § 16 odst. 1 „Súdnu ochranu proti správnym úradom Slovenskej 

krajiny vo veciach spadajúcich v smysle § 15 tohto zákona do ich právomoci 

poskytuje v najvyššej stolici súd složený z neodvislých sudcov zriadený na Slovensku 

pre územie Slovenskej krajiny.“. Podrobnosti měl zákonem upravit Sněm 

Slovenského státu a do doby zřízení Nejvyššího správního soudu na území 

Slovenského státu pravomoc dosavadního Nejvyššího správního soudu zůstala 

nedotčena. Tímto zákonem byl zákon č. 120/1940 Sl.z., ze dne 29. května 1940, o 

Najvyššom správnom súde. Samostatný Nejvyšší správní soud Slovenského státu
810

 

působil až do účinnosti Ústavy Československé republiky z roku 1948
811

, a tato 

dvoukolejnost správního soudnictví tak trvala až do 9. 6. 1948. 

Dalším důvodem ovlivnění činnosti Nejvyššího správního soudu byla 

skutečnost, že působnost Nejvyššího správního soudu se vztahovala pouze na státní 

příslušníky protektorátu Čechy a Morava. Jak vyplývá z čl. II Výnosu Vůdce a 

říšského kancléře RP06/39 o Protektorátu Čechy a Morava ze dne 16. března 1939 

(dále jen „výnos o protektorátu Čechy a Morava“)
812

, německé soudní pravomoci 

podléhali obyvatelé Protektorátu, kteří byli příslušníky německého národa, kteří se 

stali německými státními příslušníky a podle ustanovení zákona z 15. září 1935 

(Říšský zák. I., str. 1146) o říšských občanech i říšskými občany. Ostatní obyvatelé 

Čech a Moravy se tak stali státními příslušníky protektorátu Čechy a Morava. 

K otázce protektorátních příslušníků se několikrát vymezil i Nejvyšší správní soud, 

když uvedl, že: “Počínaje dnem 16. března 1939 nelze již optovat pro příslušnost 

protektorátní podle smlouvy o otázkách státního občanství a opce č. 300/1938 

Sb..“
813

 a že: “ Protektorátním příslušníkem podle § 1, písmene a) vládního nařízení 
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č. 19/1940 Sb. mohl se stát i bývalý československý státní občan nečeské 

národnosti.“.
814

 

Posledním zřejmým důvodem ovlivnění činnosti Nejvyššího správního soudu 

byla skutečnost, že příslušnost Nejvyššího správního soudu byla pouze v případě 

stížností proti rozhodnutím nebo opatřením správních úřadů protektorátu Čechy a 

Morava, což vyplývalo z čl. III výnosu o protektorátu Čechy a Morava. Ke 

své působnosti za protektorátu Čechy a Morava se vymezil i sám Nejvyšší správní 

soud, když v jednom ze svých rozhodnutí uvedl: “Správní soud rozhoduje za 

předpokladů v zákoně stanovených toliko o stížnostech proti rozhodnutím nebo 

opatřením správních úřadů Protektorátu Čechy a Morava (nikoliv však úřadů 

říšských).“.
815

 

Vymezení správního soudnictví, respektive vymezení činnosti Nejvyššího 

správního soudu je zřejmé z právních předpisů z této doby. K tomuto vymezení je 

však nejdříve třeba vysvětlit právní proces přijímání právních předpisů v této době. 

Podle čl. II ústavního zákona č. 330/1938 Sb. z. a n., zo dňa 15. decembra 1938, o 

zmocnení ku zmenám ústavnej listiny a ústavných zákonov republiky Česko-

Slovenskej a o mimoriadnej moci nariaďovacej, byla vláda Protektorátu Čechy a 

Morava, po dva roky od počátku účinnosti tohoto ústavního zákona, tedy od 17. 12. 

1938, zmocněna nařizovat nutná opatření, i kdyby k nim bylo zapotřebí zákona, 

avšak s výjimkou změny ústavní listiny. Všechna tato nařízení vyžadovala souhlas 

prezidenta republiky, který je i spolupodepisoval. Podrobnou úpravu těchto nařízení 

bylo možné vykonat vládními nařízeními, která mohla bližší úpravu některých 

jednotlivostí vyhradit příslušnému úřadu. Po 17. 12. 1940 byla zmíněná nařízení 

vlády vydávána na základě § 1 odst. 1 nařízení říšského protektora v Čechách a na 

Moravě
816

, kterým se prodlužují a mění některá ustanovení ústavního zákona 

zmocňovacího ze dne 15. prosince 1938 (č. 330 Sb.), ve znění nařízení ze dne 27. 

února 1942.
817

 

Příslušnost Nejvyššího správního soudu byla v posuzovaném období, mimo 

jiné i z důvodu mimořádných poměrů vyvolaných válkou
818

, vyloučena 

v následujících vládních nařízeních, kdy: 
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- podle § 54 vládního nařízení č. 127/1941 Sb. z. a n., o myslivosti, byla 

vyloučena možnost podat stížnost k Nejvyššímu správního soudu, proti 

rozhodnutím a opatřením v mysliveckých záležitostech, které byly přeneseny 

na myslivecké úřady tímto nařízením nebo prováděcími předpisy k němu 

vydanými; 

- podle § 5 odst. 2 vládního nařízení č. 299/1941 Sb. z. a n., o přípravách 

prostorového plánování a o zjištění a projednávání plánovacích akcí, byla 

vyloučena možnost podat stížnost k Nejvyššímu správního soudu, proti 

rozhodnutím plánovacích úřadů; 

- podle § 16 odst. 2 vládního nařízení č. 89/1942 Sb. z. a n., o preventivním 

potírání zločinnosti, byla vyloučena možnost podat stížnost k Nejvyššímu 

správního soudu, do rozhodnutí a opatření podle tohoto nařízení;  

- podle § 5 vládního nařízení č. 133/1942 Sb. z. a n., o přizpůsobení průmyslu, 

obchodu a živností válečným poměrům, byla z působnosti Nejvyššího 

správního soudu vyňata stížnost do rozhodnutí a opatření vydaných na 

základě tohoto nařízení; 

- podle § 18 vládního nařízení č. 294/1942 Sb. z. a n., o organisaci zemědělství 

a lesnictví v Čechách a na Moravě, byla vyloučena možnost podat stížnost 

k Nejvyššímu správního soudu, do rozhodnutí a opatření vydaných na 

základě tohoto nařízení; 

- podle § 4 vládního nařízení č. 44/1943 Sb. z. a n., o uvolnění pracovních sil k 

válečně důležitým úkonům, byla z působnosti Nejvyššího správního soudu 

vyňata stížnost do rozhodnutí a opatření vydaných na základě tohoto nařízení; 

- podle § 8 vládního nařízení č. 111/1943 Sb. z. a n., o zřízení protektorátních 

zaopatřovacích úřadů, byla z působnosti Nejvyššího správního soudu vyňata 

stížnost do rozhodnutí Ministerstva hospodářství a práce; 

- podle § 73 odst. 4 vládního nařízení č. 247/1943 Sb. z. a n., o zaopatření 

válečných poškozenců (nařízení o zaopatření Protektorátem), byla vyloučena 

možnost podat stížnost k Nejvyššímu správního soudu proti rozhodnutím 

Ministerstva hospodářství a práce; a  

- podle § 5 odst. 3 vládního nařízení č. 140/1944 Sb. z. a n., o policejní 

zajišťovací vazbě, byla vyloučena možnost podat stížnost k Nejvyššímu 

správního soudu proti uvalení policejní zajišťovací vazby. 
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Je ještě zapotřebí uvést, že možnost podat stížnost k Nejvyššímu správnímu 

soudu byla vyloučena i podle § 1 odst. 3 nařízení ministra hospodářství a práce č. 

207/1944 Sb. z. a n., o dočasném zjednodušení řízení při splynutí peněžních ústavů, a 

to i proti příkazu danému podle § 11 odst. 1 vládního nařízení Sb. č. 113/1941 Sb. z. 

a n., o dohledu a jinaké působnosti ministerstva financí v oboru peněžnictví.  

V posuzovaném období byla vydávána i vládní nařízení, kterými byla 

stanovena nepřípustnost podání stížnosti k Nejvyššímu správnímu soudu. Jednalo se 

o následující vládní nařízení, kdy: 

- podle čl. III vládního nařízení č. 443/1941 Sb. z. a n., kterým se opětovně 

prodlužují a částečně mění některá opatření o zcizení, propachtování a 

nabývá nemovitostí, nebyla přípustná stížnost k Nejvyššímu správnímu soudu 

proti rozhodnutím správních úřadů podle ustanovení uvedených v čl. I tohoto 

nařízení; 

- podle § 43 odst. 4 vládního nařízení č. 411/1942 Sb. z. a n., o oceňování 

majetku pro účely daňové (oceňovací nařízení), nebyla přípustná stížnost k 

Nejvyššímu správnímu soudu proti rozhodnutím ministra financí o odporu; 

- podle § 3 odst. 6 vládního nařízení č. 50/1943 Sb. z. a n., o rodopisném úřadu 

pro Čechy a Moravu, nebyla přípustná stížnost k Nejvyššímu správnímu 

soudu proti rozhodnutím rodopisného úřadu; a 

- podle § 7 odst. 3 vládního nařízení č. 166/1944 Sb. z. a n., o úřadu pro 

hospodaření obytnými místnostmi, nebyla přípustná stížnost k Nejvyššímu 

správnímu soudu proti rozhodnutím upraveným tímto nařízením. 

Na druhou stranu v některých právních předpisech byla příslušnost 

Nejvyššího správního soudu v posuzovaném období nově založena. Jednalo se o 

následující vládní nařízení, kdy:  

- podle § 19 vládního nařízení č. 121/1939 Sb. z. a n., o zřízení Nejvyššího 

úřadu cenového, byl o stížnostech proti rozhodnutím a opatřením Nejvyššího 

úřadu cenového ve věcech upravených zákonem č. 141/1933 Sb. z. a n. a 

vládním nařízením ze dne 21. října 1933, č. 207 Sb. z. a n., o použití 

některých ustanovení kartelového zákona na nepřiměřeně vysoké ceny 

(sazby) neurčené kartelovými úmluvami, příslušný rozhodovat Nejvyšší 

správní soud
819

; 
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 Na základě § 19 vládního nařízení č. 189/1940 Sb. z. a n., kterým se mění a doplňují některá 

ustanovení vládního nařízení ze dne 10. května 1939, č. 121 Sb. z. a n., o zřízení nejvyššího úřadu 
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- podle § 12 odst. 2 vládního nařízení č. 458/1940 Sb. z. a n., o dávkách za 

úřední úkony ve věcech správních, byla stanovena možnost podat stížnost 

k Nejvyššímu správnímu soudu proti rozkladu ústředního úřadu; 

- podle § 20 vládního nařízení č. 404/1942 Sb. z. a n., o zajištění stability mezd 

a platů a pracovní morálky, byla stanovena možnost podat stížnost 

k Nejvyššímu správnímu soudu proti rozhodnutím, opatřením a nálezům 

Ministerstva hospodářství a práce, úřadů práce a politických úřadů, které byly 

vydány v rámci tohoto nařízení a v působnosti přenesené podle tohoto 

nařízení, jakož i proti opatřením podle § 16 tohoto nařízení;  

- podle § 45 vládního nařízení č. 411/1942 Sb. z. a n., o oceňování majetku pro 

účely daňové (oceňovací nařízení), byla stanovena možnost podat stížnost 

k Nejvyššímu správnímu soudu proti rozhodnutím o vyměření daně
820

; a 

- podle § 111 vládního nařízení č. 29/1945 Sb. z. a n., o sociálním pojištění 

zemědělců, byla stanovena možnost podat stížnost k Nejvyššímu správnímu 

soudu i Ústřední sociální pojišťovně.  

O existenci a tím i činnosti Nejvyššího správního soudu svědčí i vládní 

nařízení č. 227/1942 Sb. z. a n., o Národním soudě, kdy podle § 2 odst. 1 tohoto 

nařízení, byl Národní soud složen z předsedy a šesti dalších členů, za podmínky, že 

předseda a další dva členové museli náležet k Nejvyššímu soudu v Brně nebo 

Nejvyššímu správnímu soudu v Praze jako soudci. Dále např. podle § 40 vládního 

nařízení č. 15/1944 Sb. z. a n., kterým se mění a doplňuje platový zákon, činilo 

služné prvního předsedy Nejvyššího správního soudu 139.560 K ročně a radům 

Nejvyššího správního soudu příslušelo po třech započitatelných letech strávených s 

funkčním služným stupně c) zvýšení funkčního služného o 3.360 K ročně a po třech 

započitatelných letech strávených s takto zvýšeným funkčním služným další zvýšení 

funkčního služného o 3.360 K ročně. 

Po skončení 2. světové války na území Československé republiky působily 

dva správní soudy. Tento stav trval až do 9. 6. 1948, tj. do účinnosti Ústavy 

Československé republiky z roku 1948, kde v ustanovení § 137 odst. 1 bylo 

                                                                                                                                                                     
cenového, byla s účinností od 1. ledna 1940 na dobu mimořádných poměrů způsobených válkou, 

vyloučena z příslušnosti nejvyššího správního soudu stížnost proti rozhodnutím, opatřením a nálezům 

nejvyššího úřadu cenového a politických úřadů v rámci kompetence jim podle tohoto nařízení nebo 

podle předpisů, příkazů nebo zákazů podle něho vydaných příslušející nebo na ně přenesené. 
820

 Ve stížnosti k nejvyššímu správnímu soudu nemohla být namítána nesprávnost průměrného 

hektarového výnosu (§ 23), výnosové hektarové ceny (§ 26) ani zvláštní kursovní ceny (§ 43), byly-li 

řádně v Úředním listě vyhlášeny. 
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stanoveno, že pro celé území Československé republiky jsou zřízeny nejvyšší soud, 

nejvyšší vojenský soud a správní soud. Zákonem č. 166/1949 Sb., o sídle správního 

soudu, však byla jako sídlo správního soudu nově stanovena Bratislava. Jak tento 

zákon dále uvedl, do doby nové právní úpravy pro správní soud platil zákon č. 

164/1937 Sb. z. a n., ze dne 16. června 1937, o nejvyšším správním soudě. 

Správní soudnictví po roce 1945 však nemělo dlouhého trvání. Nejvyšší 

správní soud neobnovil svou činnost v plném rozsahu, protože nebyl plně obsazen a 

ke jmenování nových soudců již nedocházelo
821

. Ačkoliv měla být podoba správního 

soudnictví zachována, neobstála v nových podmínkách „lidové správy“
822

. Jak k této 

době uvádí důvodová zpráva k zákonu č. 150/2002 Sb., ze dne 21. března 2002, 

soudní řád správní: „Poválečná existence NSS byla jen krátká (zejména k tomu 

přispěly nepohodlné nálezy z roku 1948, týkající se znárodňování) ….)“
823

. 

Správní soudnictví bylo na území Československé republiky od 1. 1. 1953 

nepřímo zrušeno ústavním zákonem č. 64/1952 Sb., o soudech a prokuratuře, kde o 

správním soudu nebyla žádná zmínka. Podle § 6 tohoto ústavního zákona nejvyšší 

dozor na přesné provádění a zachovávání zákonů a jiných právních předpisů všemi 

ministerstvy a jinými úřady, soudy, národními výbory, orgány, institucemi a 

úředními osobami, jakož i jednotlivými občany příslušel již pouze generálnímu 

prokurátorovi. Zákonem č. 65/1952 Sb., o prokuratuře, byly tzv. generální derogací v 

§ 18 odst. 2 k 31. 12. 1952 zrušeny i všechny předpisy o správním soudu. Jak k tomu 

uvedl Vrchní soud v Praze: „… právní úprava přezkoumání správních rozhodnutí 

soudem zaznamenala od roku 1945 podstatné změny. Působnost Nejvyššího 

správního soudu, založená zákonem č. 36/1875 ř. z., o Správním soudu, a recipovaná 

zákonem č. 3/1918 Sb., o Nejvyšším správním soudě a o řešení kompetenčních 

konfliktů, zanikla zákonem č. 65/1952 Sb. (§ 18 odst. 2), o prokuratuře, kterým byly 

zrušeny všechny předpisy o správním soudu. To ovšem znamenalo nejen zánik 

Nejvyššího správního soudu jako instituce, ale také zánik možnosti přezkumu 

správních aktů soudem.“
824

. Občan tak již neměl přímou možnost dovolat se soudu. 
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Jak k tomu dále uvádí důvodová zpráva k zákonu č. 519/1991 Sb., ze dne 5. 

listopadu 1991, kterým se mění a doplňuje občanský soudní řád a notářský řád: 

„Neposkytoval však nositeli práva možnost dovolat se jeho ochrany podle svého 

vlastního uvážení, ale činil ho závislým na úvaze prokurátora, zda použije nebo 

nepoužije svých oprávnění; kromě toho o protestu prokurátora rozhodoval opět 

správní orgán, nikoli nezávislý soud“
825

. 

Správní soudnictví tak bylo fakticky zrušeno s výjimkou soudnictví 

pojišťovacího. Podle § 394 odst. 1 zákona č. 142/1950 Sb., ze dne 25. října 1950, o 

řízení ve věcech občanskoprávních (občanský soudní řád), ve znění zákona č. 

68/1952 Sb., soudy, pokud řízení o opravných prostředcích nebylo upraveno jinak, 

rozhodovaly o opravných prostředcích proti výměrům Ústřední národní pojišťovny a 

Státního úřadu důchodového zabezpečení. Přezkum správních rozhodnutí však 

prováděly „obecné“ soudy
826

, což bylo spíše vnímáno jako zvláštní typ soudnictví ve 

věcech civilních
827

. 

Přijetím zákona č. 99/1963 Sb., ze dne 4. prosince 1963, občanský soudní řád, 

byly pro přezkoumávání správních rozhodnutí obecnými soudy vytvářeny určité 

obecné podmínky, jednotlivé zákony však s takovým postupem počítaly jen velice 

zřídka (soudní přezkoumávání některých rozhodnutí ve věcech sociálního 

zabezpečení)
828

. Podle § 245 zákona č. 99/1963 Sb., ze dne 4. prosince 1963, 

občanský soudní řád, byly k přezkoumávání rozhodnutí jiných orgánů, nestanovil-li 

zákon jinak, příslušné okresní soudy, ale šlo-li o rozhodnutí ve věcech důchodového 

zabezpečení a nemocenského pojištění, byly příslušné krajské soudy. Krajské soudy 

byly příslušné i k přezkoumávání rozhodnutí jiných orgánů, jestliže tak stanovil 

zákon. Jak k tomu uvedla důvodová zpráva k zákonu č. 519/1991 Sb., ze dne 5. 

listopadu 1991, kterým se mění a doplňuje občanský soudní řád a notářský řád: 

„Přezkumné řízení podle této hlavy se zprvu týkalo jen nepravomocných správních 

rozhodnutí. Tato ustanovení byla zprvu používána pouze pro přezkoumání 

rozhodnutí nositelů důchodového a nemocenského pojištění, což má svůj původ ve 

zvláštním pojišťovacím soudnictví, které v našich zemích trvalo až do roku 1950. 
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Postupně však zvláštní zákony rozšiřovaly případy správních rozhodnutí, které 

podléhaly přezkoumání soudem, a to jak pokud jde o správní rozhodnutí dosud 

nepravomocná, tak pokud jde o správní rozhodnutí, u nichž došlo k vyčerpání 

řádných opravných prostředků ve správním řízení.“
829

.  

Institut přezkumu správních rozhodnutí byl po změně politických a 

ekonomických poměrů v Československu po roce 1989 obnoven na základě čl. 36 

odst. 2 ústavního zákona č. 23/1991 Sb., ze dne 9.ledna 1991, kterým se uvozuje 

LISTINA ZÁKLADNÍCH PRÁV A SVOBOD jako ústavní zákon Federálního 

shromáždění České a Slovenské Federativní Republiky, ve znění pozdějších 

předpisů, který stanovil, že ten, kdo tvrdí, že byl na svých právech zkrácen 

rozhodnutím orgánu veřejné správy, může se obrátit na soud, aby přezkoumal 

zákonnost takového rozhodnutí, nestanoví-li zákon jinak. Z pravomoci soudu však 

nesmí být vyloučeno přezkoumávání rozhodnutí týkajících se základních práv a 

svobod podle Listiny. Fakticky však k tomu došlo až zákonem č. 519/1991 Sb., ze 

dne 5. listopadu 1991, kterým se mění a doplňuje občanský soudní řád a notářský 

řád, (dále jen „zákon č. 519/1991 Sb.“), kterým s účinností od 1. 1. 1992 byla do 

občanského soudního řádu
830

 vložena část pátá „Správní soudnictví“. Jak k tomuto 

zákonu uvádí důvodová zpráva: „Podstatou správního soudnictví je ochrana práv 

občanů i právnických osob, o nichž se rozhodovalo ve správním řízení. Jde o právní 

institut, který umožňuje, aby se každá osoba, která se cítí poškozena, dovolala soudu 

jako nezávislého orgánu a vyvolala tak řízení, v němž správní orgán již nebude mít 

autoritativní postavení, ale bude účastníkem řízení se stejnými právy jako ten, 

o jehož práva jde. Přímou možností občana (právnické osoby) dovolat se soudu se 

správní soudnictví diametrálně liší od všeobecného dozoru prokurátora, který v 

totalitním státě měl plnit obdobnou funkci. …. Okolnost, že v právním státě musí 

správní soudnictví nahradit všeobecný dozor prokuratury, však platí pouze pro 

oblast ochrany subjektivních práv. Správní soudnictví má totiž toto své specifické 

poslání. Nelze ho chápat jako všeobecný nástroj k dosažení zákonnosti ve státní 

správě.“
831

. 
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Podle § 244 odst. 1 občanského soudního řádu soudy ve správním soudnictví 

přezkoumávaly na základě žalob nebo opravných prostředků zákonnost rozhodnutí 

orgánů veřejné správy. Jak však vyplývá z přechodného ustanovení zákona č. 

519/1991 Sb., projednávat žaloby proti rozhodnutím správních orgánů podle hlavy 

druhé části páté šlo jen u těch správních rozhodnutí, jež po vyčerpání přípustných 

opravných prostředků nabyla právní moci počínaje dnem účinnosti tohoto zákona. 

Toto omezení neplatilo, jestliže podle předpisů platných do 31. 12. 1991 šlo žádat o 

přezkoumání rozhodnutí správních orgánů soudem, když toto rozhodnutí bylo 

předtím přezkoumáno ve správním odvolacím řízení. Jestliže takové řízení již 

proběhlo přede dnem nabytí účinnosti zákona č. 519/1991 Sb., postupovalo se v 

zahájeném řízení podle § 247 až 250k občanského soudního řádu. Jak k tomu uvedl 

Vrchní soud v Praze: „Zmíněná novela však možnost přezkumu časově omezila.“
832

. 

Dále je zapotřebí uvést, že neexistovala možnost (ani mimořádných) opravných 

prostředků proti rozhodnutím soudů ve správním soudnictví
833

.  

Nestanovil-li zákon jinak, byly k přezkoumávání rozhodnutí věcně příslušné 

krajské soudy. K přezkoumávání rozhodnutí ústředních orgánů byly věcně příslušné 

vrchní soudy s výjimkou věcí důchodového a nemocenského zabezpečení a 

hmotného zabezpečení uchazečů o zaměstnání podle předpisů o zaměstnanosti; k 

přezkoumávání rozhodnutí o přestupcích a v případech, kdy to stanovil zákon, byly 

věcně příslušné okresní soudy. K tomuto rozdělení důvodová zpráva k zákonu č. 

519/1991 Sb. uvedla následující: „Výkon správního soudnictví je svěřen obecným 

soudům. Z právních řádů cizích zemí je známo jak toto řešení, tak i vytvoření 

soustavy správních soudů jako soudů zvláštních, k čemuž se přiklonil i právní řád 

první republiky. Pro řešení ve prospěch obecných soudů mluvilo v našich 

podmínkách několik důvodů. Především se tím navazuje na dosavadní vývoj, pro 

který je charakteristické postupné rozšiřování pravomoci obecných soudů. Kromě 

toho zkušenosti se soustředěním této agendy, k němuž došlo za první republiky, jsou z 

hlediska rychlosti a účinnosti ochrany práv výrazně negativní. Pro zvolení řešení ve 

prospěch obecných soudů mluví dále okolnost, že takto lze lépe diferencovat věcnou 

příslušnost soudů jednotlivých stupňů v závislosti na povaze řešených věcí i na dělbu 

pravomocí mezi federaci a republiky. Důležité je i to, aby správní soudnictví nebylo 
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chápáno pouze jako další instituce ve správě, ale jako nezávislé rozhodování o 

právech občanů; toho lze dosáhnout spíše v rámci již existující soudní soustavy, než 

vytvořením soustavy nové. Konečně nelze pominout ani hledisko hospodárnosti, které 

rovněž výrazně mluví pro zvolené řešení.“
834

. Jak k organizaci správního soudnictví v 

posuzovaném období uvedla odborná literatura: „Správní soudnictví podle této 

úpravy nevykonávaly speciální správní soudy, nýbrž soudy civilní, jednající a 

rozhodující v občanském soudním řízení (krajské, vrchní a v určitých věcech i 

okresní soudy). Všechny tyto soudy rozhodovaly v jediném stupni, odvolání proti 

jejich rozhodnutím nebylo připuštěno, což v praxi později vedlo k tomu, že za jakýsi 

odvolací orgán byl považován Ústavní soud …“
835

. K organizaci správního 

soudnictví Ústavní soud dále uvedl: „Správní soudnictví ČR je koncipováno jako 

jednoinstanční řízení, bez možnosti řádných či mimořádných opravných prostředků. 

Správní senáty obecných soudů všech stupňů jsou tedy prvním, ale také jediným 

soudním tribunálem, u kterého je realizováno právo na soudní ochranu.“
836

. Na 

organizaci soudů a postavení soudců rozhodujících ve správním soudnictví platily 

obecné právní předpisy. 

Ačkoliv Ústava České republiky
837

 v čl. 91 odst. 1 obnovila institut 

Nejvyššího správního soudu jakožto druhého vrcholu soudní soustavy, k jeho 

faktickému vzniku došlo až za deset let.  

V letech 1992 až 2002 správní soudnictví neposkytovalo ochranu před 

nečinností orgánů veřejné správy a před nezákonnými zásahy veřejné správy, které 

neměly povahu rozhodnutí, a soudní přezkum se zabýval pouze zákonností 

napadeného rozhodnutí
838

. Zmíněnou činnost proto v této době vykonával Ústavní 

soud, který však několikrát upozorňoval na ústavněprávní deficity právní úpravy 

správního soudnictví: „Především nejsou některé aktivity veřejné správy, stejně jako 

její případná nečinnost, pod kontrolou soudní moci vůbec. Dále pak ne každý, kdo 

může být ve svých právech dotčen správním rozhodnutím, má právo obrátit se na 
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soud. Pokud pak i takové právo má, není stranou v plnohodnotném fair procesu ve 

smyslu čl. 6 odst. 1 EÚLP, ač by tomu tak v řadě věcí býti mělo. Vydané soudní 

rozhodnutí je pak konečné a (s výjimkou ústavní stížnosti) nereformovatelné, což 

vede k nejednotné judikatuře, jakož i k nerovnému postavení správního úřadu, tedy 

ke stavu rozpornému s požadavky právního státu. Konečnost některých rozhodnutí 

(zastavení řízení) pak může vést i k odmítnutí spravedlnosti. Konečně pak výkon 

správního soudnictví je organizován způsobem, který ignoruje skutečnost, že Ústava 

v čl. 91 uvádí jako součást soustavy soudů Nejvyšší správní soud.“
839

. Na základě 

výše uvedených důvodů Ústavní soud již zmíněným nálezem ke dni 31. 12. 2002 část 

pátou „Správní soudnictví“ (§ 244-250s) občanského soudního řádu zrušil. 

Dne 21. 3. 2002 byl přijat zákon č. 150/2002 Sb., ze dne 21. března 2002, 

soudní řád správní, (dále jen „soudní řád správní“), který s účinností od 1. 1. 2003 

upravil pravomoc a příslušnost soudů jednajících a rozhodujících ve správním 

soudnictví, některé otázky organizace soudů a postavení soudců a dále postup soudů, 

účastníků řízení a dalších osob ve správním soudnictví. Ve správním soudnictví 

jednají a rozhodují krajské soudy a Nejvyšší správní soud, čímž došlo k obnovení 

institutu Nejvyššího správního soudu. Věcná působnost správních soudů byla 

stanovena v ustanovení § 2, kdy soudy mají ve správním soudnictví poskytovat 

ochranu veřejným subjektivním právům fyzických i právnických osob způsobem 

stanoveným soudním řádem správním a za podmínek stanovených soudním řádem 

správním nebo zvláštním zákonem a rozhodují v dalších věcech, v nichž tak stanoví 

soudní řád správní. Přijetím soudního řádu správního došlo k naplnění čl. 91 odst. 1 

Ústavy a de facto ke znovuobnovení činnosti Nejvyššího správního soudu. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
839

 Nález Ústavního soudu ze dne 27. června 2001, sp. zn. Pl. ÚS 16/99, 276/2001 Sb. 

 



180 
 

Závěr 

Na závěr si dovolím celkovou rekapitulaci. Ve střední Evropě včetně území 

Československa správní soudnictví vzniklo až teprve v polovině 19. století v 

souvislosti s nástupem ideologie politického liberalismu. Bylo prezentováno tzv. 

jihoněmeckým a pruským typem. Jihoněmecký typ správního soudnictví poskytoval 

ochranu subjektivních veřejných práv, a to tak, že v nejvyšší stolici fungoval soud v 

technickém smyslu. Byl charakterizován generální klauzulí, aniž by se omezoval 

pouze na posuzování právních otázek a nebyl tedy pouze soudem kasačním, ale i 

revizním. Z jihoněmeckého správního soudnictví, vycházelo i správní soudnictví 

rakouské a následně i československé reprezentované Nejvyšším správním soudem. 

Pruský typ správní soudnictví vycházel z představy, že hlavním úkolem správních 

soudů je zajištění řádného fungování veřejné správy, a správní soudy tak mají 

posuzovat nejenom zákonnost správního aktu, ale i jeho účelnost. Soustava pruského 

správního soudnictví byla více stupňová. Z pruského typu správního soudnictví 

vycházel již zmíněný článek 86 Ústavní listiny z roku 1920 a zákon o zřízení župních 

a okresních úřadů, který však nebyl nikdy fakticky naplněn. 

Zákonem o nejvyšším správním soudě došlo k recepci právní úpravy 

rakouského správního soudnictví, což bylo jistě dáno vynikající úrovní zákona o 

zřízení správního soudu. Historie správního dvora soudního je tak i historií 

Nejvyššího správního soudu. Rakouský říšský soud byl soudem ústavním 

(minimálně v případě rozhodování o stížnostech na porušení politických práv) a 

protiváhou ke správnímu dvoru soudnímu. Uherský správní soud byl ve všech 

směrech odlišný od správního dvora soudního, což bylo jistě dáno i tím, že vycházel 

z pruského typu správního soudnictví. Proto recepce právní úpravy rakouského 

správního soudnictví znamenala pro české země jen pokračování dřívějšího stavu, ale 

pro Slovensko znamenala podstatnou změnu. Zmíněná recepce právní úpravy 

rakouského správního soudnictví byla provedena s některými doplňky a odchylkami, 

které se týkaly zejména rozšíření kompetence na některé věci, které patřily do 

působnosti říšského soudu a byly odňaty správnímu dvoru soudnímu. Nejvyšší 

správní soud nebyl součástí správních úřadů, nýbrž stál nad nimi a mimo ně. Na 

činnost Nejvyššího správního soudu se vztahovaly veškeré právní předpisy, které se 

vztahovaly na soudní dvůr správní.  

Nejvyšší správní soud rozhodoval ve všech případech, ve kterých někdo 

tvrdil, že nezákonným rozhodnutím nebo opatřením správního úřadu byl poškozen ve 
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svých právech. Zákonem tak byl stanoven systém generální klauzule, kdy Nejvyšší 

správní soud rozhodoval o veřejných subjektivních právech. Nejvyšší správní soud 

dále rozhodoval o stížnostech státních občanů pro porušení politických práv 

zaručených jim ústavou, byla-li věc vyřízena v zákonem předepsaném správním 

pořadu; o nárocích proti státu nebo jednotlivým zemím tohoto státu, rozhodly-li již o 

nárocích těchto v mezích své příslušnosti v instančním pořadí úřady správní a šlo-li 

pouze o přezkoumání tohoto rozhodnutí, o kompetenčních konfliktech mezi různými 

správními úřady. Z příslušnosti Nejvyššího správního soudu však nadále zůstaly 

vyloučeny věci, o kterých příslušelo rozhodovat řádným soudům a stížnosti proti 

jmenování do veřejných úřadů a do veřejných služeb. K Nejvyššímu správního soudu 

byly přičleněny i jiné soudy nebo soudci Nejvyššího správního soudu byly členy i 

jiných soudů (ústavní soud, volební soud, patentový soud, kartelový soud, zvláštní 

senát rozhodující o kompetenčních konfliktech a mandátový senát). 

Ústavní základy správního soudnictví v Československé republice byly 

vymezeny Ústavní listinou z roku 1920, a to jak pro Nejvyšší správní soud, tak i pro 

nižší soudní instancí. Příslušnost jurisdikčních senátů byla stanovena v zákoně o 

správním soudnictví a pro její vymezení byl stejně jako u Nejvyššího správního 

soudu zvolen princip všeobecné klausule. Okresní senáty měly být příslušné 

rozhodovat právní věci, které podle platných předpisů náležely do působnosti těchto 

okresních úřadů, u nichž byly okresní senáty zřízeny, a župní senáty měly být 

příslušné rozhodovat právní věci, které podle platných předpisů náležely do 

působnosti těchto župních úřadů, u nichž byly župní senáty zřízeny. U okresních 

úřadů to byly záležitosti, které spadaly do působnosti okresních politických správ a 

zastupitelských okresů, respektive silničních výborů, nebo které byly zákony 

okresním úřadům svěřeny. Ke vzniku nižších soudů však bohužel nedošlo. 

Za první republiky bylo správní soudnictví vedle Nejvyššího správního soudu 

vykonáváno i řádnými soudy, volebním soudem, patentovým soudem, kartelovým 

soudem a rozhodčími a pojišťovacími soudy. Řádné soudy byly příslušné rozhodovat 

ve všech případech, ve kterých úřad správní podle zákonů rozhodoval o 

soukromoprávních nárocích. Do působnosti volebního soudu patřilo rozhodování o 

stížnostech do voleb do Národního shromáždění, župních zastupitelstev, župních 

výborů i župních komisí a o stížnostech do výsledku reklamačního řízení, dále 

zkoumání a ověřování volby členů Národního shromáždění a župních zastupitelstev, 

rozhodování o ztrátě mandátu a rozhodování o inkompatibilitě (neslučitelnosti), tedy 
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o tom, zda u určitého člena Národního shromáždění nastal případ neslučitelnosti 

.Volebním soudem byla ochrana v rámci správního soudnictví poskytována pouze v 

některých případech jeho působnosti. Patentový soud byl příslušný rozhodovat o 

konečných rozhodnutích zrušovacího oddělení patentního úřadu v odvolacím řízení. 

Kartelový soud byl příslušný rozhodovat o nezákonnosti rozhodnutí vlády a 

kartelové komise. Některé rozhodčí a pojišťovací soudy byly příslušné rozhodovat o 

omezeném okruhu otázek.  

Jak již bylo uvedeno, protože kontrolu veřejné správy bylo možné 

uskutečňovat různými formami, rozlišovalo se několik typů správního soudnictví. V 

případě středoevropských států to byl typ pruský a jihoněmecký, z kterých vycházela 

právní úprava správního soudnictví i v ostatních státech. V případě posuzovaného 

Rakouska, vycházela právní úprava správního soudnictví z jihoněmeckého typu a z 

právní úpravy vztahující se ke správnímu dvora správnímu. V mezidobí došlo k 

rozšíření kompetencí správního soudu, a to na úkor soudu ústavního. Správní 

soudnictví bylo vykonáváno soudem jediným. V případě posuzovaného Německu 

bylo z ústavně-právních důvodů několik soustav správního soudnictví. Protože 

veřejná správa zůstala převážně záležitostí jednotlivých států, ve většině případů si 

tyto státy zřídily své samostatné správní soudy. Tyto správní soudy šlo roztřídit do 

obou typů správního soudnictví. Ačkoliv Výmarská říšská ústava předpokládala 

zřízení správních soudů na říšské a zemské úrovni s tím, že jak v říši, tak i v 

jednotlivých zemích měly správní soudy poskytovat jednotlivci proti nezákonným 

nařízením a opatřením správních úřadů soudní ochranu, k naplnění tohoto článku 

však po dobu výmarské republiky (1918-1933) nedošlo. V Německu tak vzniklo 

několik speciálních správních soudů, ale všeobecný říšský správní soud nikoliv. V 

případě posuzovaného Polska, vycházela právní úprava správního soudnictví z 

jihoněmeckého typu, a i když polská ústava předpokládala dvoustupňovou soustavu 

správních soudů za využití soudců laiků, nebyl tento záměr všeobecně realizován. 

Zákon o nejvyšším správním soudě tak upravoval pouze jednu soudní instanci a 

pouze na území přináležejícím dříve k Německu byly ponechány nižší správní soudy. 

V případě posuzované Jugoslávie, vycházela právní úprava správního soudnictví z 

pruského typu, kdy Vidovdanská ústava upravovala zřízení správních soudů a 

upravovala výkon správního soudnictví státní radou jako Nejvyšším správním 

soudem. Na rozdíl od Československa a Polska byl záměr na zavedení 

několikastupňového všeobecného správního soudnictví v Jugoslávii realizován. 
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V úvodu své práce jsem si jako základní cíl práce stanovil provedení 

podrobné analýzy právní úpravy správního soudnictví v Československé republice v 

letech 1918 – 1938, a to i v evropském kontextu. Při zpracování této práce jsem tak 

analyzoval veškeré dostupné právní předpisy, které se vztahovaly ke správnímu 

soudnictví. K základní hypotéze této práce, že právní úprava v posuzovaném období 

zajišťovala dostatečný a efektivní přezkum zákonnosti správních aktů, musím 

bohužel konstatovat, že dostatečný přezkum zákonnosti správních aktů, k jejichž 

přezkumu byl příslušný Nejvyšší správní soud, zajištěn nebyl. Důvodem je 

skutečnost, že zákon o správním soudnictví nikdy nenabyl účinnosti, a Nejvyšší 

správní soud tak fakticky zůstal v rámci správního soudnictví soudem jediným, což 

mělo za následek jeho celkové přetížení. Nedošlo tak Ústavní listinou z roku 1920 

předpokládanému vybudování správního soudnictví u správních úřadů s obecnou 

kompetencí. Z tohoto důvodu musím dále konstatovat, že právní úprava 

nezajišťovala ani efektivní přezkum zákonnosti správních aktů, k jejichž přezkumu 

byl příslušný Nejvyšší správní soud. Důvodem bylo již zmiňované přetížení 

Nejvyššího správního soudu, s čímž souvisela i zdlouhavost vyřizování jednotlivých 

stížností, kdy s ohledem na počet nedodělků bylo asi tříleté zpoždění v jejich 

vyřízení. Vzhledem ke skutečnosti, že Nejvyšší správní soud byl správním soudem s 

obecnou kompetencí soudem jediným, byl důvod jeho přetíženosti spatřován 

zejména ve snadném přístupu k Nejvyššímu správnímu soudu, často i ve věcech 

nepatrné hodnoty. Proto i byla zpracována osnova návrhu zákona o nejvyšším 

správním soudě, která obsahovala návrhy na omezení působnosti Nejvyššího 

správního soudu a návrhy na zvýšení jeho výkonnosti. K účinnosti zákona č. 

164/1937 Sb. z. a n., ze dne 16. června 1937, o nejvyšším správním soudě, který byl 

výsledkem projednávání této osnovy návrhu zákona o nejvyšším správním soudě, 

však došlo až dnem 3. července 1937, tedy na konci analyzovaného období.  Ačkoliv 

byla novela zákona motivována především snahou řízení před správním soudem 

urychlit a učinit je efektivnějším, nápravu přetíženosti Nejvyššího správního soudu 

nepřinesla, o čemž svědčí úřední výkazy o činnosti Nejvyššího správního soudu po 

novele zákona o nejvyšším správním soudu, respektive to s ohledem na další vývoj v 

Československé republice nebylo možné zhodnotit. 

Pozitivem této „jedinečnosti“ Nejvyššího správního soudu byla kvalita 

rozhodování Nejvyššího správního soudu o které svědčí skutečnost, že novodobé 

soudy v rámci správního soudnictví čerpají z judikatorní činnosti právě tohoto 



184 
 

prvorepublikového „jedinečného“ soudu. V případě správní aktů, k jejichž přezkumu 

Nejvyšší správní soud příslušný nebyl, právní úprava v posuzovaném období 

dostatečný a efektivní přezkum zákonnosti správních aktů zajišťovala. Jednalo se 

však o podstatně menší část věcí projednávajících ve správním soudnictví. 
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3. Seznam použitých právních předpisů 

Dvorský dekret ze dne 17. srpna 1835, č. 77 sb. zák. just. o přípustnosti vedlejšího 

zaměstnání soudců 

Základní zákon státní ze dne 21. prosince 1867, č. 143/1867 ř. z., o zřízení říšského 

soudu 

Základní zákon státní ze dne 21. prosince 1867, č. 144/1867 ř. z., o moci soudcovské 

Zákon ze dne 21. prosince 1867, č. 146/1867 ř. z., ježto se týče záležitostí, všem 

zemím mocnářství Rakouského společných a toho, jak se mají vyřizovati 

Zákon ze dne 21. prosince 1867, č. 147/1867 ř. z., jímžto se ustanovuje, kdy nabude 

moci zákon, kterým se změňuje základní zákon o zastupitelstvu říšském, daný dne 

26. února 1861, základní zákon státní o obecných právích občanů státních království 

a zemí v radě říšské zastoupených, základní zákon státní o moci soudcovské, 

základní zákon státní o užívání moci vládní a vykonavací, konečně zákon, jenž se 

týče záležitostí všem zemím mocnářství Rakouského společných a toho, jak se mají 

vyřizovati 

Zákon ze dne 21. května 1868, č. 46/1868 ř. z., ježto se týče disciplinárního 

vyšetřování a trestání úředníků soudcovských a mimovolného jich překládání na jiné 

místo nebo dávání na odpočinutí 

Zákon ze dne 18. dubna 1869, č. 44/1869 ř. z., jenž se týče organisace soudu 

říšského, řízení před ním a vykonávání jeho nálezů 

Nařízení veškerého ministerstva ze dne 26. října 1869, č. 163/1869 ř. z., jímžto se 

vyhlašuje řád jednací soudu říšského 

Zákon ze dne 12. července 1872, č. 112/1872 ř. z., jímžto se pro vykonání článku 9. 

základního zákona státního, daného dne 21. prosince 1867, (č. 144 zák. říšsk.), o 

http://www.psp.cz/sqw/text/tiskt.sqw?O=3&CT=1080&CT1=0
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moci soudcovské, pořádá právo stran, žalovati pro porušení práva od soudcovských 

úředlníků u vykonávání úřadu spůsobené 

Zákon ze dne 22. října 1875, č. 37/1875 ř. z., jímžto se ustanovuje, kdo má 

rozhodovati v příčině sporů, vzešlých o kompetenci mezi správním soudem a 

řádnými soudy a mezi správním soudem a soudem říšským, čímž se z části změňuje 

základní zákon státní, daný dne 21. prosince 1867 (č. 143 zák. říšsk.) 

Zákon ze dne 22. října 1875, č. 36/1876 ř. z., o zřízení správního soudu, ve znění 

zákona ze dne 19. března, č. 53/1894 ř. z., a zákona ze dne 21. září, č. 149/1905 ř. z.  

Nařízení ze dne 5. srpna 1876, č. 85/1876 ř. z., o vnitřním zařízení správního soudu a 

o osobách při něm zřízených 

Nařízení ze dne 5. srpna 1876, č. 94/1876 ř. z., jímžto se vyhlašuje jednací řád c. k. 

správního soudu 

Nařízení veškerého ministerstva ze dne 28. října, č. 151/1882 ř.z., jímž uvádí se ve 

skutek § 11 zákona ze dne 22. října 1876(Z. Ř. č. 36 z r. 1876) a vydávají se 

předpisy, že při činech správního dvoru soudního použiti lze zákona ze dne 21. 

května 1868 (Z. Ř. č. 46) o disciplinárním řízení proti úředníkům soudním a o 

nuceném přesazení jich na místo jiné neb do výslužby 

Zákonný článek XLIII/1883 

Zákon ze dne 1. srpna 1895, č. 110/1895 ř. z., jímž se uvádí zákon o vykonávání 

soudní moci a o příslušnosti řádných soudců v občanských věcech právních 

(jurisdikční norma) 

Zákon ze dne 1. srpna 1895, č. 112/1895 ř. z., jímž se uvádí zákon o soudním řízení 

v občanských rozepřích právních  

Zákon ze dne 27. listopadu 1896, č. 217/1896 ř. z., jímž se vydávají předpisy o 

obsazování, vnitřním zařízení a jednacím řádě soudů (zákon o organisaci soudů) 

Zákon ze dne 27. listopadu 1896, č. 218/1896 ř. z., o zavedení živnostenských soudů 

a o soudnictví ve sporech ze živnostenského poměru pracovního, učednického a 

námezdního 

Zákonný článek XXVI/1896 

Zákon ze dne 11. ledna 1897, č. 30/1897 ř. z., o ochraně vynálezů (zákon patentový) 

Zákon ze dne 20. února 1907, č. 52/1907 ř. z., o administrativním pořadu opravných 

prostředků při kolkových a bezprostředních poplatcích a některých příbuzných 

důchodkových odvětvích 
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Nařízení ministra práv ze dne 9. srpna 1887, č. 187/1897 ř. z., kterým se zavádí pro 

soudcovské úředníky a pro úředníky státních zastupitelstev, jakož i pro odborné 

soudce laiky úřední roucho, vztažmo upravuje se pro soudní úředníky nošení 

stejnokroje 

Nařízení ze dne 15. září 1898, č. 158/1898 ř. z., jímž se vydávají k provedení 

patentního zákona podrobnější ustanovení o organisaci patentního soudu, o řízení 

před ním a o tom, jak se vykonávají jeho rozhodnutí a nařízení  

Nařízení ze dne 8. listopadu 1900, č. 189/1900 ř. z., týkající se odvolání k 

patentnímu soudu a jich vyřizování u patentního úřadu 

Nařízení veškerého ministerstva ze dne 22. srpna 1907, č. 209/1907 ř. z., jímž se 

vyhlašuje jednací řád pro c. k. správní soud 

Zákonný článek LX/1907 

Nařízení veškerého ministerstva ze dne 13. prosince 1909, č. 202/1909 ř. z., jímž se 

zavádí úřední roucho pro soudcovské úředníky správního dvoru soudního 

Zákon ze dne 25. ledna 1914, č. 15/1914 ř.z., o služebním poměru státních úředníků 

a státních sluhů (služební pragmatika) 

Císařské nařízení ze dne 28. srpna 2016, č. 281/1916 ř. z., o změně některých 

předpisů o kolkových a přímých poplatcích 

Vyhláška ze dne 14. března 1917, č. 156/1917 ř. z., jíž se vyhlašuje jednací řád pro 

patentní soud 

Zákon č. 11/1918 Sb. z. a n., ze dne 28. října 1918, o zřízení samostatného státu 

československého 

Zákon č. 2/1918 Sb. z. a n., ze dne 2. listopadu 1918, jímž se zřizují nejvyšší Správní 

úřady ve státě československém 

Zákon č. 3/1918 Sb. z. a n., ze dne 2. listopadu 1918, o nejvyšším správním soudě a 

o řešení kompetenčních konfliktů 

Zákon č. 4/1918 Sb. z. a n., ze dne 2. listopadu 1918, o příslušnosti k rozhodování o 

nárocích proti státu nebo jeho částem 

Nařízení vlády č. 7/1918 Sb. z. a n., o ustanovení a jmenování personálu pro nejvyšší 

správní soud v Praze 

Zákon č. 75/1919 Sb., ze dne 31. ledna 1919, kterým vydává se řád volení v obcích 

republiky Československé. 
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Zákon č. 76/1919 Sb. z. a n., ze dne 7. února 1919, kterým se mění a doplňují některá 

ustanovení dosavadních obecních zřízení a městských statutů v Československé 

republice. (Novela k obecním zřízením), ve znění pozdějších předpisů. 

Zákon č. 79/1919 Sb. z. a n., ze dne 13. února 1919, o služebním poměru učitelů 

vysokoškolských 

Zákon č. 216/1919 Sb. z. a n., ze dne 16. dubna 1919, o nejvyšším soudě 

Zákon č. 305/1919 Sb. z. a n. , ze dne 27. května 1919, jenž se týká prozatímních 

opatření na ochranu vynálezů 

Zákon č. 438/1919 Sb. z. a n., ze dne 22. července 1919, o státní podpoře při zahájení 

soustavné elektrisace. 

Zákon č. 663/1919 Sb. z. a n., ze dne 19. prosince 1919, o stálých seznamech 

voličských 

Zákon č. 13/1920 Sb. z. n., ze dne 2. prosince 1919, kterým se mění ustanovení o 

služební přísaze právních praktikantův, auskultantů, soudních notářů, soudcův a 

advokátů 

Nařízením vlády č. 34/1920 Sb. z. n. ze dne 17. ledna 1920, jímž provádí se zákon ze 

dne 2. prosince 1919, č. 13 Sb. z. a n. z r. 1920, o služební přísaze právních 

praktikantů, auskultantů, soudních notářů, soudců a advokátů 

Zákon č. 121/1920 Sb. z. a n., ze dne 29. února 1920, kterým se uvozuje ústavní 

listina Československé republiky 

Zákon č. 122/1920 Sb. z. a n., ze dne 29. února 1920, podle § 129 ústavní listiny, 

jímž se stanoví zásady jazykového práva v republice Československé 

Zákon č. 123/1920 Sb. z. a n., ze dne 29. února 1920, kterým vydává se řád volení do 

poslanecké sněmovny, ve znění pozdějších předpisů 

Zákon č. 124/1920 Sb. z. a n., ze dne 29. února 1920, o složení a pravomoci senátu 

Zákon č. 125/1920 Sb z. a n.., ze dne 29. února 1920, o volebním soudě  

Zákon č. 126/1920 Sb. z. a n., ze dne 29. února 1920, o zřízení župních a okresních 

úřadů v republice Československé 

Zákon č. 158/1920 Sb. z. a n., ze dne 9. března 1920, o správním soudnictví a úřadův 

okresních a župních 

Zákon č. 162/1920 Sb. z. a n., ze dne 9. března 1920, o ústavním soudě 

Zákon č. 270/1920 Sb. z. a n., ze dne 15. dubna 1920, kterým se upravují poměry v 

soudnictví na území bývalého státu uherského 
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Zákon č. 330/1920 Sb. z. a n., ze dne 14. dubna 1920, o volbách župních 

zastupitelstev a okresních výborů (řád volební) 

Nařízení vlády č. 635/1920 Sb. z. a n., ze dne 3. prosince 1920, o organisaci 

zvláštního senátu zřízeného pro řešení kompetenčních konfliktů 

Zákon č. 118/1921 Sb. z. a n., ze dne 17. března 1921, o omezení práva stěhovacího. 

Zákon č. 330/1921 Sb. z. n., ze dne 12. srpna 1921, o závodních výborech, ve znění 

vládního nařízení č. 181/1934 Sb. z. a n., ze dne 13. července 1934, kterým se mění 

zákon ze dne 12. srpna 1921, č. 330 Sb. z. a n., o závodních výborech 

Nařízení vlády č. 26/1922 Sb. z. a n., ze dne 9. listopadu 1922, kterým se provádí 

zákon o prozatímní úpravě poručenské a opatrovnické agendy na Slovensku a v 

Podkarpatské Rusi 

Zákon č. 186/1922 Sb. z. n., ze dne 9. června 1922, jímž se mění zákon ze dne 15. 

dubna 1920, čís. 328 Sb. z. a n., o organisaci kanceláří sněmovny poslanecké a 

senátu 

Zákon č. 252/1922 Sb. z. a n., ze dne 30. června 1922, kterým se doplňují ustanovení 

zákona ze dne 27. května 1919, čís. 305 Sb. z. a n., jenž se týká prozatímních 

opatření na ochranu vynálezů a mění některá ustanovení zákona ze dne 11. ledna 

1897, čís. 30 ř. z., jenž se týká ochrany vynálezů (zákon o patentech) 

Zákon č. 391/1922 Sb. z. a n., ze dne 20. prosince 1922, kterým se mění některá 

ustanovení o poručenstvu a opatrovnictví 

Nařízení vlády č. 73/1923 Sb. z. a n., ze dne 15. března 1923, o organisaci patentního 

úřadu 

Zákon č. 154/1923 Sb. z. a n., ze dne 4. července 1923, o vojenském kázeňském a 

kárném právu, jakož i o odnětí vojenské hodnosti a přeložení do výslužby řízením 

správním, ve znění zákona č. 55/1927 Sb. a zákona č. 64/1935 Sb. 

Zákon č. 144/1924 Sb. z. a n., ze dne 18. června 1924, o inkompatibilitě 

(neslučitelnosti) 

Zákon č. 145/1924 Sb. z. a n., ze dne 30. května 1924, kterým se doplňuje a mění 

zákon o volebním soudě  

Zákon č. 170/1924 Sb. z. a n., ze dne 3. července 1924, o hornických soudech 

rozhodčích 

Zákon č. 221/1924 Sb. z. a n., ze dne 9. října 1924, o pojištění zaměstnanců pro 

případ nemoci, invalidity a stáří ve znění předpisů jej měnících a doplňujících 

platném k 5. květnu 1945, ve znění zákona č. 184/1928 Sb. z. a n., ze dne 8. 
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listopadu 1928, jímž se mění a doplňuje zákon ze dne 9. října 1924, čís. 221 Sb. z. a 

n., o pojištění zaměstnanců pro případ nemoci, invalidity a stáří 

Zákon č. 290/1924 Sb. z. n., ze dne 22. prosince 1924, kterým se upravují platové 

poměry soudců z povolání a jiných konceptních úředníků v oboru ministerstva 

spravedlnosti  

Zákon č. 295/1924 Sb. z. n., ze dne 19. prosince 1924, kterým se ustanovuje doba 

nové organisace řádných soudů a kterým se vláda zmocňuje, aby nařízením určila 

sídla i obvody soudů a státních zastupitelstev na Slovensku a Podkarpatské Rusi 

Zákon č. 54/1925 Sb. z. a n., ze dne 3. dubna 1925, kterým se mění některá 

ustanovení o poplatcích, taxách a kolcích (hrací karty) 

Zákon č. 217/1925 Sb. z. a n., ze dne 15. října 1925, jímž se provádí § 105 ústavní 

listiny (zákona ze dne 29. února 1920, č. 121 Sb. z. a n.) 

Zákon č. 103/1926 Sb. z. a n., ze dne 24. června 1926, o úpravě platových a 

některých služebních poměrů státních zaměstnanců. (Platový zákon) 

Nařízení č. 25/1927 Sb. z. a n., ze dne 12. března 1927, kterým se určuje, při kterých 

příležitostech jsou soudci povinni nositi úřední oděv a jímž se vydávají bližší 

předpisy o jeho úpravě 

Zákon č. 77/1927 Sb. z. n., ze dne 15. června 1927, o nové úpravě finančního 

hospodářství svazků územní samosprávy, ve znění pozdějších předpisů 

Zákon č. 125/1927 Sb. z. n., ze dne 14. července 1927, o organisaci politické správy 

Nařízení vlády č. 8/1928 Sb. z. a n., ze dne 13. ledna 1928, o řízení ve věcech 

náležejících do působnosti politických úřadů (správní řízení) 

Zákon č. 26/1929 Sb. z. a n., ze dne 21. února 1929, o pensijním pojištění 

soukromých zaměstnanců ve vyšších službách 

Zákon č. 130/1930 Sb. z. a n., ze dne 8. července 1930, kterým se doplňují a mění 

některá ustanovení zákonů o soudním řízení ve věcech občanských a o řízení 

exekučním 

Zákon č. 141/1933 Sb. z. a n., ze dne 12. července 1933, o kartelech a soukromých 

monopolech (kartelový zákon) 

Zákon č. 201/1933 Sb. z. a n., ze dne 25. října 1933, o zastavování činnosti a o 

rozpouštění politických stran, ve znění pozdějších předpisů 

Nařízení vlády č. 207/1933 Sb. z. a n., ze dne 21. října 1933, o použití některých 

ustanovení kartelového zákona na nepřiměřeně vysoké ceny (sazby) neurčené 

kartelovými úmluvami 
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Zákon č. 87/1934 Sb. z. a n., ze dne 3. května 1934, o náhradě členům volebního 

soudu  

Nařízení vlády č. 133/1934 Sb. z. a n., ze dne 15. června 1934, o služebním oděvu 

civilních státních zaměstnanců, 

Nařízení vlády č. 139/1934 Sb. z. a n., ze dne 4. července 1934, o náhradě členům 

volebního soudu 

Zákonem č. 164/1937 Sb. z. a n., ze dne 16. června 1937, o nejvyšším správním 

soudě 

Vyhláška vlády č. 191/1937 Sb. z. a n., ze dne 16. července 1937, o jednacím řádu 

pro nejvyšší správní soud, 

Nařízení vlády č. 116/1938 Sb., ze dne 25. května 1938, jímž se vydávají podrobnější 

předpisy o vnitřním uspořádání nejvyššího správního soudu a o některých služebních 

poměrech jeho členů a jiných jeho zaměstnanců, 

Ústavní zákon č. 299/1938 Sb z. a n.., zo dňa 22. novembra 1938, o autonomii 

Slovenskej krajiny 

Ústavní zákon č. 330/1938 Sb. z. a n., zo dňa 15. decembra 1938, o zmocnení ku 

zmenám ústavnej listiny a ústavných zákonov republiky Česko-Slovenskej a o 

mimoriadnej moci nariaďovacej 

Nařízení vlády č. 121/1939 Sb. z. a n., ze dne 10. května 1939, o zřízení Nejvyššího 

úřadu cenového 

Zákon č. 120/1940 Sl.z., ze dne 29. května 1940, o Najvyššom správnom súde 

Nařízení vlády č. 458/1940 Sb. z. a n., ze dne 21. listopadu 1940, o dávkách za 

úřední úkony ve věcech správních 

Nařízení vlády č. 113/1941 Sb. z. a n., ze dne 13. března 1941, o dohledu a jinaké 

působnosti ministerstva financí v oboru peněžnictví 

Nařízení vlády č. 127/1941 Sb. z. a n., ze dne 31. března 1941, o myslivosti 

Nařízení vlády č. 299/1941 Sb. z. a n., ze dne 23. července 1941, o přípravách 

prostorového plánování a o zjištění a projednávání plánovacích akcí 

Nařízení vlády č. 443/1941 Sb. z. a n., ze dne 18. prosince 1941, kterým se opětovně 

prodlužují a částečně mění některá opatření o zcizení, propachtování a nabývá 

nemovitostí 

Nařízení vlády č. 89/1942 Sb. z. a n., ze dne 9. března 1942, o preventivním potírání 

zločinnosti 



199 
 

Nařízení vlády č. 133/1942 Sb. z. a n., ze dne 25. března 1942, o přizpůsobení 

průmyslu, obchodu a živností válečným poměrům 

Nařízení vlády č. 227/1942 Sb. z. a n., ze dne 27. června 1942, o Národním soudě 

Nařízení vlády č. 294/1942 Sb. z. a n., ze dne 22. srpna 1942, o organisaci 

zemědělství a lesnictví v Čechách a na Moravě 

Nařízení vlády č. 404/1942 Sb. z. a n., ze dne 7. prosince 1942, o zajištění stability 

mezd a platů a pracovní morálky 

Nařízení vlády č. 411/1942 Sb. z. a n., ze dne 16. prosince 1942, o oceňování 

majetku pro účely daňové (oceňovací nařízení) 

Nařízení vlády č. 44/1943 Sb. z. a n., ze dne 11. února 1943, o uvolnění pracovních 

sil k válečně důležitým úkonům 

Nařízení vlády č. 111/1943 Sb. z. a n., ze dne 10. dubna 1943, o zřízení 

protektorátních zaopatřovacích úřadů 

Nařízení vlády č. 150/1943 Sb. z. a n., ze dne 1. června 1943, o rodopisném úřadu 

pro Čechy a Moravu 

Nařízení vlády č. 247/1943 Sb. z. a n., ze dne 8. září 1943, o zaopatření válečných 

poškozenců (nařízení o zaopatření Protektorátem) 

Nařízení vlády č. 15/1944 Sb. z. a n., ze dne 12. ledna 1944, kterým se mění a 

doplňuje platový zákon ze dne 24. června 1926, Sb. č. 103, o úpravě platových a 

některých služebních poměrů státních zaměstnanců (novela platového zákona, N. P. 

Z.). 

Nařízení vlády č. 140/1944 Sb. z. a n., ze dne 25. května 1944, o policejní 

zajišťovací vazbě 

Nařízení ministra hospodářství a práce č. 207/1944 Sb. z. a n., ze dne 15. září 1944, o 

dočasném zjednodušení řízení při splynutí peněžních ústavů 

Nařízení vlády č. 166/1944 Sb. z. a n., ze dne 3. srpna 1944, o úřadu pro hospodaření 

obytnými místnostmi 

Nařízení vlády č. 29/1945 Sb. z. a n., ze dne 15. března 1945, o sociálním pojištění 

zemědělců 

Ústavní zákon č. 150/1948 Sb., ze dne 9. května 1948, Ústava Československé 

republiky 

Zákon č. 142/1950 Sb., ze dne 25. října 1950, o řízení ve věcech občanskoprávních 

(občanský soudní řád), ve znění zákona č. 68/1952 Sb.  
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Zákon č. 7/1952 Sb., ze dne 28. března 1952, o přechodných opatřeních v oboru 

patentů. 

Zákon č. 65/1952 Sb., ze dne 30. října 1952, o prokuratuře 

Zákon č. 99/1963 Sb., ze dne 4. prosince 1963, občanský soudní řád, ve znění 

pozdějších předpisů 

Ústavní zákon č. 23/1991 Sb., ze dne 9.ledna 1991, kterým se uvozuje LISTINA 

ZÁKLADNÍCH PRÁV A SVOBOD jako ústavní zákon Federálního shromáždění 

České a Slovenské Federativní Republiky, ve znění pozdějších předpisů 

Zákon č. 519/1991 Sb., ze dne 5. listopadu 1991, kterým se mění a doplňuje 

občanský soudní řád a notářský řád 

Zákon č. 150/2002 Sb., ze dne 21. března 2002, soudní řád správní: 

 

4. Seznam použité judikatury 

Rozsudek Nejvyššího správního soudu ze dne 18. 6. 1919, č. j. 2966/19, Boh. A 

136/1919, 

Rozsudek Nejvyššího správního soudu ze dne 15. 2. 1919, č. j. 898/19, Boh. A 

45/1919, 

Rozsudek Nejvyššího správního soudu ze dne 18. 6. 1919, č. j. 2961/19, Boh. A 

137/1919, 

Rozsudek Nejvyššího správního soudu ze dne 3. 12. 1919, č. j. 6333/19, Boh. A 

259/1919, 

Rozsudek Nejvyššího správního soudu ze dne 21. 2. 1919, č. j. 987/19, Boh. A 

53/1919, 

Rozsudek Nejvyššího správního soudu ze dne 20. 2. 1919, č. j. 994/19, Boh. A 

52/1919, 

Rozsudek Nejvyššího správního soudu ze dne 20. 6. 1919, č. j. 3007/19, Boh. A 

138/1919, 

Rozsudek Nejvyššího správního soudu ze dne 26. 4. 1919, č. j. 1981/19, Boh. A 

87/1919, 

Rozsudek Nejvyššího správního soudu ze dne 10. 3. 1920, č. j. 1850/20, Boh. A 

352/1920, 

Rozsudek Nejvyššího správního soudu ze dne 21. 2. 1920, č. j. 1407/20, Boh. A 

338/1920, 
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Rozsudek Nejvyššího správního soudu ze dne 25. 2. 1920, č. j. 1390/20, Boh. A 

345/1920, 

Rozsudek Nejvyššího správního soudu ze dne 25. 6. 1920, č. j. 5823/20, Boh. A 

476/1920, 

Rozsudek Nejvyššího správního soudu ze dne 15. 4. 1920, č. j. 2923/20, Boh. A 

382/1920, 

Rozsudek Nejvyššího správního soudu ze dne 21. 2. 1920, č. j. 1407/20, Boh. A 

338/1920, 

Rozsudek Nejvyššího správního soudu ze dne 7. 2. 1920, č. j. 942/20, Boh. A 

322/1920, 

Rozsudek Nejvyššího správního soudu ze dne 17. 11. 1920 č. j. 10939/20,  Boh. A 

588/20, 

Rozsudek Nejvyššího správního soudu ze dne 28. 1. 1920, č. j. 740/20, Boh. A 

316/1920, 

Rozsudek Nejvyššího správního soudu ze dne 10. 3. 1920, č. j. 1904/20, Boh. A 

353/1920, 

Rozsudek Nejvyššího správního soudu ze dne 15. 11. 1920, č. j. 9228/20, Boh. A 

585/1920, 

Rozsudek Nejvyššího správního soudu ze dne 16. 11. 1920, č. j. 10976/20, Boh. A 

587/1920, 

Rozsudek Nejvyššího správního soudu ze dne 3. 3. 1920, č. j. 1478/20, Boh. A 

347/1920, 

Rozsudek Nejvyššího správního soudu ze dne 17. 11. 1920, č. j. 10939/20, Boh. A 

588/1920, 

Rozsudek Nejvyššího správního soudu ze dne 20. 4. 1921, č. j. 4255/21, Boh. A 

817/1921, 

Rozsudek Nejvyššího správního soudu ze dne 26. 9. 1921, č. j. 9336/21, Boh. A 

956/1921, 

Rozsudek Nejvyššího správního soudu ze dne 30. 5. 1921, č. j. 5987/21, Boh. A 

864/1921, 

Rozsudek Nejvyššího správního soudu ze dne 30. 11. 1921, č. j. 15922/21, Boh. A 

1038/1921, 

Rozsudek Nejvyššího správního soudu ze dne 13. 9. 1921, č. j. 10760/21, Boh. A 

934/1921, 
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Rozsudek Nejvyššího správního soudu ze dne 23. 4. 1921, č. j. 4757/21, Boh. A 

822/1921, 

Rozsudek Nejvyššího správního soudu ze dne 29. 3. 1921, č. j. 13297/20, Boh. A 

786/1921, 

Rozsudek Nejvyššího správního soudu ze dne 10. 2. 1921, č. j. 1546/21, Boh. A 

704/1921, 

Rozsudek Nejvyššího správního soudu ze dne 19. 10. 1921, č. j. 13123/21, Boh. A 

982/1921, 

Rozsudek Nejvyššího správního soudu ze dne 21. 11. 1921, č. j. 15021/21, Boh. A 

1025/1921, 

Rozsudek Nejvyššího správního soudu ze dne 21. 2. 1921, č. j. 2218/21, Boh. A 

727/1921, 

Rozsudek Nejvyššího správního soudu ze dne 9. 3. 1921, č. j. 2108/21, Boh. A 

753/1921, 

Rozsudek Nejvyššího správního soudu ze dne 26. 10. 1921, č. j. 58/21, Boh. A 

992/1921, 

Rozsudek Nejvyššího správního soudu ze dne 29. 12. 1921, č. j. 17498/21, Boh. A 

1083/1921, 

Rozsudek Nejvyššího správního soudu ze dne 22. 4. 1921, č. j. 4751/21, Boh. A 

821/1921, 

Rozsudek Nejvyššího správního soudu ze dne 2. 11. 1921, č. j. 14225/21, Boh. A 

999/1921, 

Rozsudek Nejvyššího správního soudu ze dne 10. 4. 1922 č. j. 13272/21, Boh. A 

1289/1922, 

Rozsudek Nejvyššího správního soudu ze dne 21. 4. 1922, č. j. 5301/22, Boh. A 

1307/1922, 

Rozsudek Nejvyššího správního soudu ze dne 6. 6. 1922, č. j. 8007/22, Boh. A 

1394/1922, 

Rozsudek Nejvyššího správního soudu ze dne 9. 12. 1922, č. j. 17922/22, Boh. A 

1733/1922, 

Rozsudek Nejvyššího správního soudu ze dne 5. 9. 1922, č. j. 9105/22, Boh. A 

1497/1922, 

Rozsudek Nejvyššího správního soudu ze dne 10. 5. 1922, č. j. 6500/22, Boh. A 

1355/1922, 
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Rozsudek Nejvyššího správního soudu ze dne 7. 3. 1922, č. j. 3298/22, Boh. A 

1205/1922, 

Rozsudek Nejvyššího správního soudu ze dne 30. 5. 1922, č. j. 7672/22, Boh. A 

1387/1922, 

Rozsudek Nejvyššího správního soudu ze dne 19. 9. 1922, č. j. 12673/22, Boh. A 

1508/1922, 

Rozsudek Nejvyššího správního soudu ze dne 6. 6. 1922, č. j. 8106/22, Boh. A 

1396/1922, 

Rozsudek Nejvyššího správního soudu ze dne 11. 11. 1922, č. j. 16618/22, Boh. A 

1643/1922, 

Rozsudek Nejvyššího správního soudu ze dne 4. 11. 1922, č. j. 12223/22, Boh. A 

1617/1922, 

Rozsudek Nejvyššího správního soudu ze dne 8. 3. 1922, č. j. 3458/22, Boh. A 

1206/1922, 

Rozsudek Nejvyššího správního soudu ze dne 20. 10. 1922, č. j. 14856/22, Boh. A 

1591/1922, 

Rozsudek Nejvyššího správního soudu ze dne 10. 11. 1922, č. j. 15559/22, Boh. A 

1635/1922, 

Rozsudek Nejvyššího správního soudu ze dne 22. 12. 1922, č. j. 19610/22, Boh. A 

1778/1922, 

Rozsudek Nejvyššího správního soudu ze dne 27. 3. 1922, č. j. 6809/22, Boh. A 

1258/1922, 

Rozsudek Nejvyššího správního soudu ze dne 18. 11. 1922, č. j. 17263/22, Boh. A 

1003/1922, 

Rozsudek Nejvyššího správního soudu ze dne 10. 10. 1922, č. j. 14194/22, Boh. A 

1558/1922, 

Rozsudek Nejvyššího správního soudu ze dne 12. 12. 1922, č. j. 18976/22, Boh. A 

1742/1922, 

Rozsudek Nejvyššího správního soudu ze dne 31. 10. 1922, č. j. 15751/22, Boh. A 

1610/1922, 

Rozsudek Nejvyššího správního soudu ze dne 29. 11. 1922, č. j. 10989/22, Boh. A 

1705/1922, 

Rozsudek Nejvyššího správního soudu ze dne 22. 1. 1923, č. j. 265/23, Boh. A 

1879/1923, 
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Rozsudek Nejvyššího správního soudu ze dne 12. 2. 1923, č. j. 7515/22, Boh. A 

1959/1923, 

Rozsudek Nejvyššího správního soudu ze dne 20. 12. 1923, č. j. 21566/23, Boh. A 

3011/1923, 

Rozsudek Nejvyššího správního soudu ze dne 15. 2. 1923, č. j. 2526/23, Boh. A 

1976/1923, 

Rozsudek Nejvyššího správního soudu ze dne 7. 3. 1923, č. j. 2949/23, Boh. A 

2053/1923, 

Rozsudek Nejvyššího správního soudu ze dne 22. 2. 1923, č. j. 2816/23, Boh. A 

2003/1923, 

Rozsudek Nejvyššího správního soudu ze dne 3. 4. 1923, č. j. 5465/23, Boh. A 

2181/1923, 

Rozsudek Nejvyššího správního soudu ze dne 10. 1. 1923, č. j. 315/23, Boh. A 

1827/1923, 

Rozsudek Nejvyššího správního soudu ze dne 25. 1. 1923, č. j. 1013/23, Boh. A 

1886/1923, 

Rozsudek Nejvyššího správního soudu ze dne 5. 4. 1923, č. j. 4600/23, Boh. A 

2186/1923, 

Rozsudek Nejvyššího správního soudu ze dne 24. 1. 1923, č. j. 971/23, Boh. A 

1883/1923, 

Rozsudek Nejvyššího správního soudu ze dne 14. 3. 1923, č. j. 4225/23, Boh. A 

2087/1923, 

Rozsudek Nejvyššího správního soudu ze dne 31. 3. 1923, č. j. 644/23, Boh. A 

2172/1923, 

Rozsudek Nejvyššího správního soudu ze dne 7. 5. 1923, č. j. 7750/23, Boh. A 

2329/1923, 

Rozsudek Nejvyššího správního soudu ze dne 12. 2. 1923, č. j. 7515/23, Boh. A 

1959/1923, 

Rozsudek Nejvyššího správního soudu ze dne 25. 1. 1923 č. j. 1013/23,  Boh. A 

1886/23, 

Rozsudek Nejvyššího správního soudu ze dne 30. 6. 1923, č. j. 11740/23, Boh. A 

2591/1923, 

Rozsudek Nejvyššího správního soudu ze dne 9. 2. 1923, č. j. 2189/23, Boh. A 

1951/1923, 
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Rozsudek Nejvyššího správního soudu ze dne 20. 12. 1923, č. j. 21567/23, Boh. A 

3012/1923, 

Rozsudek Nejvyššího správního soudu ze dne 14. 6. 1923, č. j. 10234/23, Boh. A 

2491/1923, 

Rozsudek Nejvyššího správního soudu ze dne 30. 11. 1923, č. j. 201/23, Boh. A 

2925/1923, 

Rozsudek Nejvyššího správního soudu ze dne 29. 10. 1924, č. j. 9402/24, Boh. A 

4066/1924, 

Rozsudek Nejvyššího správního soudu ze dne 21. 2. 1923, č. j. 2920/23, Boh. A 

2001/1923, 

Rozsudek Nejvyššího správního soudu ze dne 1. 2. 1923, č. j. 1437/23, Boh. A 

1917/1923, 

Rozsudek Nejvyššího správního soudu ze dne 23. 1. 1924, č. j. 896/24, Boh. A 

3165/1924, 

Rozsudek Nejvyššího správního soudu ze dne 15. 9. 1924, č. j. 12387/24, Boh. A 

3895/1924, 

Rozsudek Nejvyššího správního soudu ze dne 14. 11. 1924, č. j. 11288/24, Boh. A 

4107/1924, 

Rozsudek Nejvyššího správního soudu ze dne 29. 1. 1924, č. j. 1468/24, Boh. A 

3182/1924, 

Rozsudek Nejvyššího správního soudu ze dne 10. 10. 1924, č. j. 17410/24, Boh. A 

4009/1924, 

Rozsudek Nejvyššího správního soudu ze dne 29. 4. 1924, č. j. 11109/23, Boh. A 

3532/1924, 

Rozsudek Nejvyššího správního soudu ze dne 26. 1. 1924, č. j. 21769/23, Boh. A 

3171/1924, 

Rozsudek Nejvyššího správního soudu ze dne 24. 9. 1924, č. j. 16105/24, Boh. A 

3939/1924, 

Rozsudek Nejvyššího správního soudu ze dne 31. 10. 1924, č. j. 10518/24, Boh. F 

2150/1924, 

Rozsudek Nejvyššího správního soudu ze dne 31. 10. 1924, č. j. 10787/24, Boh. A 

4075/1924, 

Rozsudek Nejvyššího správního soudu ze dne 5. 12. 1924, č. j. 21234/24, Boh. A 

4200/1924, 
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Rozsudek Nejvyššího správního soudu ze dne 7. 4. 1924, č. j. 12496/24, Boh. A 

3454/1924, 

Rozsudek Nejvyššího správního soudu ze dne 6. 3. 1925, č. j. 4425/25, Boh. A 

4478/1925, 

Rozsudek Nejvyššího správního soudu ze dne 8. 9. 1925, č. j. 10260/25, Boh. A 

4878/1925, 

Rozsudek Nejvyššího správního soudu ze dne 10. 3. 1925, č. j. 4413/25, Boh. A 

4501/1925, 

Rozsudek Nejvyššího správního soudu ze dne 20. 5. 1925 č. j. 10.195, Boh. A 

4723/1925, 

Rozsudek Nejvyššího správního soudu ze dne 17. 3. 1925, č. j. 5526/25, Boh. A 

4530/1925, 

Rozsudek Nejvyššího správního soudu ze dne 17. 9. 1925, č. j. 17197/25, Boh. A 

4914/1925, 

Rozsudek Nejvyššího správního soudu ze dne 21. 12. 1926, č. j. 18062/26, Boh. A 

6173/1926, 

Rozsudek Nejvyššího správního soudu ze dne 27. 5. 1926, č. j. 12078/25, Boh. A 

5705/1926, 

Rozsudek Nejvyššího správního soudu ze dne 31. 3. 1926, č. j. 6834/26, Boh. A 

5545/1926, 

Rozsudek Nejvyššího správního soudu ze dne 4. 5. 1926, č. j. 9369/26, Boh. A 

5637/1926, 

Rozsudek Nejvyššího správního soudu ze dne 19. 1. 1926, č. j. 1028/26, Boh. A 

5303/1926, 

Rozsudek Nejvyššího správního soudu ze dne 23. 12. 1927, č. j. 27150/27, Boh. A 

6998/1927, 

Rozsudek Nejvyššího správního soudu ze dne 23. 9. 1927, č. j. 18513/27, Boh. A 

6739/1927, 

Rozsudek Nejvyššího správního soudu ze dne 30. 9. 1927, č. j. 10220/26, Boh. F 

3836/1927, 

Rozsudek Nejvyššího správního soudu ze dne 21. 12. 1927 č. j. 25130/27,  Boh. A 

6989/27, 

Rozsudek Nejvyššího správního soudu ze dne 21. 12. 1927 č. j. 25130/27,  Boh. A 

6989/27, 
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Rozsudek Nejvyššího správního soudu ze dne 19. 1. 1928, č. j. 1369/28, Boh. A 

7038/1928, 

Rozsudek Nejvyššího správního soudu ze dne 24. 2. 1928 č. j. 4090/28,  Boh. A 

7098/28, 

Rozsudek Nejvyššího správního soudu ze dne 19. 1. 1928, č. j. 1369/28, Boh. A 

7038/1928, 

Rozsudek Nejvyššího správního soudu ze dne 24. 2. 1928 č. j. 4090/28,  Boh. A 

7098/28, 

Rozsudek Nejvyššího správního soudu ze dne 19. 4. 1928, č. j. 9793/28, Boh. A 

7222/1928, 

Rozsudek Nejvyššího správního soudu ze dne 19. 12. 1928, č. j. 31904/28, Boh. A 

7639/1928, 

Rozsudek Nejvyššího správního soudu ze dne 5. 11. 1928, č. j. 30656/28, Boh. A 

7528/1928, 

Rozsudek Nejvyššího správního soudu ze dne 11. 5. 1928, č. j. 12277/28, Boh. A 

7271/1928, 

Rozsudek Nejvyššího správního soudu ze dne 19. 1. 1928, č. j. 955/28, Boh. A 

7039/1928, 

Rozsudek Nejvyššího správního soudu ze dne 8. 1. 1929, č. j. 1/29, Boh. A 

7676/1929, 

Rozsudek Nejvyššího správního soudu ze dne 25. 6. 1930, č. j. 10704/30, Boh. A 

8702/1930, 

Rozsudek Nejvyššího správního soudu ze dne 11. 6. 1930, č. j. 5049/30, Boh. A 

8672/1930, 

Rozsudek Nejvyššího správního soudu ze dne 20. 6. 1930, č. j. 19390/30, Boh. A 

8694/1930, 

Rozsudek Nejvyššího správního soudu ze dne 30. 6. 1930 č. j. 11020/30,  Boh. A 

8715/30, 

Rozsudek Nejvyššího správního soudu ze dne 12. 3. 1940, č. j. 196/40,   

Rozsudek Nejvyššího správního soudu ze dne 23. 6. 1942 č. j. 5797/36,  Boh. A 

887/1942, 

Rozsudek Nejvyššího správního soudu ze dne 4. 2. 1942, č. j. 2182/40, Boh. A 

799/1942, 



208 
 

Rozsudek Nejvyššího správního soudu ze dne 14. 4. 1942, č. j. 2247/40, Boh. A 

849/1942, 

Rozsudek Nejvyššího soudu ze dne 18. 11. 1924 R I 938/24, 

Rozsudek Nejvyššího soudu ze dne 10. 6. 1925 Rv I 556/25, 

Rozsudek Nejvyššího soudu ze dne 9. 2. 1926 Rv II 510/25, 

Rozsudek Nejvyššího soudu ze dne 15. 5. 1926 R I 393/26,  

Rozsudek Nejvyššího soudu ze dne 19. 10. 1926 R I 727/26, 

Rozsudek Nejvyššího soudu ze dne 18. 5. 1926 R II 147/28, 

Rozsudek Nejvyššího soudu č. 54/1995 Sb. NS, 

Nález Ústavního soudu ze dne 24. září 1996, sp. zn. Pl. ÚS 18/96, 

Nález Ústavního soudu ze dne 27. června 2001, sp. zn. Pl. ÚS 16/99, 276/2001 Sb. 

  

5. Seznam ostatních zdrojů 

Národní archiv Praha, číslo fondu 470, Nejvyšší správní soud v Praze NSS 1918-

1951, číslo pomůcky: 698, kartony č. 1 - 871 

Národní archiv Praha – Chodovec, NSS, fond 470, karton 2.  

Národní archiv Praha – Chodovec, NSS, fond 470, karton 4. 

Národní archiv Praha – Chodovec, NSS, fond 470, karton 5. 

Národní archiv Praha – Chodovec, NSS, fond 470, karton 10. 

Národní archiv Praha – Chodovec, NSS, fond 470, karton 30. 

Národní archiv Praha – Chodovec, NSS, fond 470, karton 41.  

Národní archiv Praha – Chodovec, NSS, fond 470, karton 45.  

Národní archiv Praha – Chodovec, NSS, fond 470, karton 54.  

Národní archiv Praha – Chodovec, NSS, fond 470, karton 61.  

Národní archiv Praha – Chodovec, NSS, fond 470, karton 69. 

Národní archiv Praha – Chodovec, NSS, fond 470, karton 70. 

Národní archiv Praha – Chodovec, NSS, fond 470, karton 73.  

Bohuslavova sbírka nálezů nejvyššího správního soudu ve věcech administrativních 

a finančních. 

SALÁK, Petr, TAUCHEN, Jaromír. Říšská sbírka zákonů 1848 – 1918. Brno: 

Masarykova univerzita, 2009, Publikace 4870/Pr.26/09-17/22. 

 

 

 



209 
 

Abstrakt 

 

Správní soudnictví v ČSR v letech 1918 – 1938 v evropském kontextu 

 

Pro svoji práci jsem si jako téma vybral „Správní soudnictví v ČSR v letech 1918 – 

1938 v evropském kontextu“, protože oblast správního soudnictví zahrnující ochranu 

před nezákonnými zásahy výkonné moci je aktuální pro každý demokratický stát a to 

v každé době. Účelem správního soudnictví je tak přezkoumání správních aktů 

veřejné správy, a to nezávislými soudy. Svoji práci jsem se rozhodl zaměřit na 

období tzv. první republiky, tedy na období od 28. října 1918 tj. od zřízení 

samostatného státu československého do 30. září 1938 tj. do podepsání mnichovské 

dohody. Jedním z prvních národním výborem československým přijatým zákonem 

po zřízení samostatného státu československého, byl i zákon o nejvyšším správním 

soudě a o řešení kompetenčních konfliktů. V tomto roce tj. 2018 tak uplyne již 100 

let od vzniku správního soudnictví v Československé republice. Správní soudnictví 

však po vzniku samostatného státu československého nevzniklo na zelené louce, ale 

již zmíněným zákonem o nejvyšším správním soudě a o řešení kompetenčních 

konfliktů došlo k recepci rakouského správního soudnictví. Za první republiky však 

správní soudnictví nebylo vykonáváno pouze Nejvyšším správním soudem, ale i 

soudy dalšími a to obecnými soudy nebo soudy zvláštními. Ústavní základy 

správního soudnictví byly samozřejmě zakotveny v ústavní listině Československé 

republiky, která však předpokládala více stupňové správní soudnictví, které by bylo 

vykonáváno nejenom Nejvyšším správním soudem, ale i soudy v nižších instancích. 

Tento ústavněprávní záměr však nebyl naplněn. Vzhledem ke skutečnosti, že správní 

soudnictví ve střední Evropě včetně Československé republiky vychází ze stejných či 

podobných zásad, je předmětem této práce i porovnání správního soudnictví 

s některými státy Evropy. Správní soudnictví v Československé republice však 

nebylo podepsáním mnichovské dohody ukončeno, a proto se v práci zabývám i 

obdobím po roce 1938. Cílem mé práce je podrobná analýza právní úpravy správního 

soudnictví v Československé republice v letech 1918 – 1938, a to i v evropském 

kontextu. Podíváme-li se na strukturu mé práce, tak jsem se nejdříve zaměřil na 

pojem a vymezení správního soudnictví. Jak jíž jsem uvedl, správní soudnictví de 

facto převzalo právní úpravu rakouského správního soudnictví, proto samostatná část 

se věnuje i správnímu soudnictví v rakousko-uherské monarchii. V další části se již 
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věnuji správnímu soudnictví v Československé republice ve vymezeném období. 

Tato část je rozdělena do několika kapitol, které popisuji správní soudnictví 

vykonávané Nejvyšším správním soudem, správní soudnictví u úřadů okresních a 

župních a správní soudnictví vykonávané řádnými soudy, volebním soudem, 

patentovým soudem, kartelovým soudem a rozhodčími a pojišťovacími soudy. Další 

část se věnuje správnímu soudnictví v některých evropských státech ve vymezeném 

období, a to v Rakousku, Německu, Polsku a Jugoslávii. Poslední část se věnuje 

správnímu soudnictví v Československé republice po roce 1938. Ve své práci se 

věnuji nejenom podrobnému rozboru právních předpisů, které oblast správního 

soudnictví upravovaly, ale i analýze autentických pramenů v podobě informací, které 

jsem získal v badatelně Národního archivu, v digitální parlamentní knihovně nebo 

z odborné literatury, ale neopomněl jsem uvést i historické či politické okolnosti, 

které se do právní úpravy správního soudnictví promítaly. 

 

Správní soudnictví, správní akt, veřejná subjektivní práva, správní soud, soudce 
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Abstract 

 

Administrative Justice in the CSR in the Years 1918 - 1938 within European context. 

 

For my thesis I chose as a topic ‘Administrative Justice in the CSR in the Years 1918 

- 1938 within European Context’, as administrative justice  including the protection 

against illegal interventions of executive power is topical for  any democratic state at 

any time. The purpose of administrative justice is reviewing administrative acts of 

public administration namely by independent courts. I decided to target my thesis on 

the period of so-called first republic thus on the period from 28 October 1918 i.e. 

from establishing the independent Czechoslovak state to 30 September 1938, i.e. the 

signing of the Munich agreement. After establishing the independent Czechoslovak 

state The Act on the Supreme Administrative Court and on Solving Competence 

Litigations was one of the first acts passed by the National Czechoslovak Committee. 

This year i.e. in  2018 it has been 100 years since constituting administrative justice 

in the Czechoslovak Republic. However, when the  Czechoslovak Republic came 

into being  administrative justice was not formed from scratch,  but by the above 

mentioned Act on Administrative Justice and Solving Competence Litigations 

Austrian administrative justice was adopted. During  the first republic, however, 

administrative justice was not executed only by the Supreme Administrative Court, 

but also by other courts, namely by common and special courts. Constitutional 

fundamentals of administrative justice were of course incorporated in the 

constitutional deed of the Czechoslovak Republic, which, however, supposed the 

multi-level administrative justice to be formed, which would have been executed not 

only by the Supreme Administrative Court,  but also by courts of lower instances. 

This constitutionally legal intention, however, was not fulfilled. Owing to the fact 

that administrative justice in Central Europe including the Czechoslovak Republic is 

based on the same or similar principles, this thesis  also focuses on  comparing 

administrative justice in some European states. Administrative justice  in the 

Czechoslovak Republic, however, did not end by the signing of the Munich 

agreement, therefore in my thesis I also deal with the period after the year 1938. The 

aim of my thesis is the detailed analysis of the legal amendments to administrative 

justice in the Czechoslovak Republic in the years 1918 - 1938, even in the European 

context.  If you look at the structure of my thesis, you can see that I first focused on 
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the notion and definition of administrative justice. As I mentioned, administrative 

justice de facto took over legal  regulation of the Austrian administrative justice, 

therefore an independent  part of my thesis is concerned even with  administrative 

justice in the Austro- Hungarian Empire. In the further part I already deal with 

administrative justice in the Czechoslovak Republic in the specified period. This part 

is divided into several chapters, which describe administrative justice executed by 

the Supreme Administrative Court, administrative justice at district and regional 

offices and administrative justice executed by regular courts,  election, patent, cartel, 

arbitration, and insurance courts. The following part deals with administrative justice 

in some of the European states in the specified period, namely in Austria, Germany, 

Poland, and Yugoslavia. The last part deals with administrative justice in the 

Czechoslovak Republic after the year 1938.  In my thesis  I deal in detail not only 

with  the analysis of legal bylaws, which amended administrative justice, but also 

with the analysis of authentic resources in the form of the information, which I 

obtained in the research department of the National Archive, in the digital 

parliamentary library or from expert literature, but I remembered to mention even 

historical or political circumstances, which made an impact on administrative justice 

amendments. 

 

Administrative justice, administrative act, public subjective rights, administrative 

court, judge 

 

 


