
 
 

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 



 
 

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. 
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