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Úvod 

K výkonu dobré správy (good governance) neodmyslitelně patří institut správního 

soudnictví, jež zajišťuje efektivní kontrolu výkonu veřejné správy a poskytuje tím občanům 

možnost ochrany před svévolí administrativního aparátu. 

Existence správního soudnictví však neslouží pouze subjektivní ochraně státem 

zaručených práv a svobod, ale slouží i jako nástroj, prostřednictvím kterého stát uplatňuje 

svůj zájem na dodržování jím stanovených právních pravidel orgány veřejné správy. 

Nejedná se tedy pouze o ochranu občanů a jejich oprávněných zájmů, ale i prostředek 

garantující naplnění zásad právního státu. 

Právě právní stát a jeho vymezení zejména Benátskou Komisí Rady Evropy je 

klíčovým institutem, v jehož kontextu se tato práce pokusí poskytnout ucelený přehled  

o zrodu, vývoji a uplatnění správního soudnictví v moderních demokratických 

společnostech, jako je i Česká republika i Maďarsko. 

Ve světle právního státu deklarovaného jak na ústavní úrovni těchto dvou státu, tak 

evropskými dokumenty, dojde k analýze a zhodnocení maďarského správního soudnictví, 

kdy se pak práce pokusí podat i stručné srovnání s úpravou českou. 

V první řadě se tedy jedná o práci srovnávací, vycházející z pravidel srovnávací 

právní vědy,
1
  kdy comparatem, tedy tím, co se srovnává, je správní soudnictví v Maďarsku, 

comparandem je pak primárně odpovídající česká právní úprava, posléze i evropské 

standardy správního soudnictví. Nejedná se tudíž pouze o komparaci bilaterální, probíhající 

mezi dvěma státy, ale v konečné řadě i o zhodnocení dostání závazkům vycházejících 

z členství v evropských institucích. 

Diplomová práce se tedy pokusí poukázat na shodné i odlišné prvky mezi českým  

a maďarským správním soudnictvím, dále se pak pokusí najít odpověď na otázku, zda tyto 

státy skutečně poskytují efektivní soudní ochranu a zda opravdu garantují právo na 

spravedlivý proces v mezích soudní kontroly veřejné správy. 

Přínosem práce by mělo být jednak poskytnutí komplexního přehledu o historickém 

vývoji maďarského správního soudnictví v kontextu chápání právního státu a kontroly 

veřejné správy velkými evropskými právními systémy, v druhé řadě pak práce přináší 

přiblížení aktuální maďarské právní úpravy. V neposlední řadě dojde i k nástinu úpravy 

budoucí, a to v souvislosti s přijetím nové právní úpravy účinné od roku 2020.  

                                                 
1
 KNAPP, Viktor. Velké právní systémy: úvod do srovnávací právní vědy. Praha: C. H. Beck, 1996.  

str. 3 a násl.  
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1. Kontrola veřejné správy 

1.1 Právní stát a kontrola veřejné správy 

Kontrolu veřejné správy, a to zejména kontrolu vnější, formou správního soudnictví, 

považujeme ve 21. století za jeden ze základních kamenů tvořících právní stát. Pojem 

právního státu se objevuje jako určitý vůdčí, státem garantovaný princip ve všech ústavách 

moderních demokratických států, který však zpravidla nebývá přímo definován v žádném 

z normativních předpisů těchto států. Není tomu jinak ani v ústavě české, konkrétně v čl. 1 

odst. 1 ústavního zákona č. 1/1993 Sb., Ústava České republiky (dále jen „Ústava“), který 

Českou republiku deklaruje za „svrchovaný, jednotný a demokratický právní stát založený 

na úctě k právům a svobodám člověka a občana“
2
, ani v ústavě maďarské, která ve svém  

čl. B) odst. 1 říká, že „Maďarsko je nezávislým, demokratickým právním státem.“
3
  

Koncepce právního státu vystupuje tedy jako určité paradigma, jako určitý vzor 

moderních demokracií, o jehož univerzální definici se v neposlední řadě pokusila Benátská 

komise Rady Evropy
4
. Jak sama podotýká ve svém hlášení „Report of the Rule of Law“ 

(dále jen „Hlášení“), vymezení právního státu je nutné jednak z hlediska jeho častého 

deklarování v právních dokumentech, jednak z důvodu role právního státu jako jedné ze 

základních ingrediencí demokratické společnosti.
5
 Benátská komise ve svém Hlášení 

nejprve odkazuje na tři základní historické modely chápání právního státu, tedy na anglické 

Rule of Law, německý Rechtsstaat a francouzský Etat de droit, dále pak jako nejpříznačnější 

v části IV. Hlášení uvádí definici Toma Binghama s odkazem na jeho dílo „The Rule of 

Law“ z roku 2010.
6
 

Tom Bingham, jeden z předních soudců Velké Británie, v části II již zmíněného díla 

rozvádí jednotlivé principy právního státu. Jedná se o následující zásady: 

1. Dostupnost práva (The Accessibility of the Law)  

2. Právní otázky mají být řešeny spíše aplikací práva, než pomocí uvážení (Law 

no Discretion)  

3. Rovnost před zákonem (Equality Before the Law)  

                                                 
2
 čl. 1 odst. 1 ústavního zákona č. 1/1993 Sb., Ústava České republiky, ve znění pozdějších předpisů. 

3
 čl. B) odst. 1 základního zákona Maďarska z 25. dubna 2011, ve znění pozdějších předpisů. 

4
 Benátská komise Rady Evropy, oficiálním názvem Evropská komise pro demokracii prostřednictvím práva, 

je poradním orgánem Rady Evropy založeným roku 1990, který každoročně zasedá v italských 

Benátkách. https://www.venice.coe.int  
5
 Rada Evropy – Benátská komise. CDL-AD(2011)003rev-e: Report on the Rule of Law. [cit. 17. 2. 2019]. 

Dostupné z: https://www.venice.coe.int/webforms/documents/?pdf=CDL-AD(2011)003rev-e  
6
 tamtéž 

https://www.venice.coe.int/
https://www.venice.coe.int/webforms/documents/?pdf=CDL-AD(2011)003rev-e
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4. Zákonné, spravedlivé a rozumné uplatnění práva (The Exercise of Power) 

5. Ochrana lidských práv (Human Rights) 

6. Řešení sporů bez zbytečných průtahů a nákladů (Dispute Resolution)  

7. Právo na spravedlivý proces (A Fair Trial)  

8. Vázanost státu jak vnitrostátním právem, tak mezinárodními závazky (The 

Rule of Law in the International Legal Order)
7
 

 

Tyto principy Benátská komise ve svém Hlášení dále poměřuje s jinými definicemi 

právního státu a nakonec nachází shodu pro vymezení následujících klíčových elementů 

právního státu: 

1. Princip legality (Legality, including a transparent, accountable and 

democratic process for enacting law) 

2. Právní jistota (Legal certainty)  

3. Zákaz arbitrárnosti (Prohibition of arbitrariness)  

4. Nezávislý a nestranný soud, včetně soudní kontroly administrativních aktů  

(Access to justice before independent and impartial courts, including judicial 

review of administrative acts)  

5. Respektování lidských práv (Respect for human rights)  

6. Zákaz diskriminace a rovnost před zákonem (Non-discrimination and equality 

before the law)
8
 

 

Na základě takto vymezených prvků právního státu tedy můžeme zkoumat právní 

řády jednotlivých států a nalézat odpověď na otázku, zda skutečně naplňují vymezený 

standard právního státu. 

Zakotvení těchto principů v Maďarsku nacházíme primárně na ústavní úrovni, a to 

v nedávné minulosti přijaté ústavě z 25. dubna 2011, která nese název Základní zákon 

Maďarska (Magyarország Alaptörvénye; dále jen „Základní zákon Maďarska“).  

Základní zákon mimo jiné ve svém prvním ustanovení mění název státu na pouhé 

označení „Maďarsko“ místo dříve používaného označení „Maďarská republika.“
9
  

                                                 
7
 BINGHAM, Tom. Rule of Law. Londýn: Penguin Books Ltd., 2011 (prvně vydáno Allen Lane v roce 2010), 

část II. [cit. 17. 2. 2019]. Plný text dostupný z: 

https://archive.org/stream/tom_bingham_the_rule_of_law/Tom%20Bingham-

The%20Rule%20of%20Law-Penguin%20UK%20%282011%29_djvu.txt  
8
 Rada Evropy – Benátská komise. CDL-AD(2011)003rev-e: Report on the Rule of Law. [cit. 17. 2. 2019]. 

Dostupné z: https://www.venice.coe.int/webforms/documents/?pdf=CDL-AD(2011)003rev-e 
9
 čl. A) základního zákona Maďarska z 25. dubna 2011, ve znění pozdějších předpisů. 

https://archive.org/stream/tom_bingham_the_rule_of_law/Tom%20Bingham-The%20Rule%20of%20Law-Penguin%20UK%20%282011%29_djvu.txt
https://archive.org/stream/tom_bingham_the_rule_of_law/Tom%20Bingham-The%20Rule%20of%20Law-Penguin%20UK%20%282011%29_djvu.txt
https://www.venice.coe.int/webforms/documents/?pdf=CDL-AD(2011)003rev-e
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Kromě Základního zákona se naplnění zásad zejména soudní kontroly veřejné 

správy věnuje též nově přijatý soudní řád správní (törvény a közigazgatási 

perrendtartásról)
10

 účinný od 1. ledna 2018, který hned na začátku zákona v Části I 

vymezuje práva a povinnosti jak soudu, tak stran, jež se účastní soudního řízení před 

správními soudy. Pod označením práva a povinnosti se nicméně nachází vymezení principů, 

které mimo jiné cílí na poskytnutí efektivní soudní kontroly, na hospodárnost a procesní 

ekonomii a koncentraci řízení.
11

 

Odlišná příliš není ani úprava zakotvená v českém právním řádu, která je na ústavní 

úrovni obsažena zejména v Ústavě a Listině základních práv a svobod
12

, dále pak v Hlavě II 

zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, zvané „Základní zásady činnosti správních orgánů“. 

Kontrolu veřejné správy ve formě kontroly vykonávané soudy máme tady 

zakotvenou jako jeden ze základních kamenů právního státu. Ačkoliv je pro tuto práci 

relevantní právě kontrola vykonávána (správními) soudy, je vhodné vymezit i další 

kontrolní mechanismy veřejné správy.  

András Zs. Varga kontrolu veřejné správy vymezuje jako „všechny postupy, při 

kterých je činnost určitého správního orgánu kontrolována, hodnocena a z části 

ovlivňována odlišným správním či jiným orgánem.“
13

 Ve stejné publikaci kontrolu dále dělí 

na kontrolu vnitřní, která se uplatňuje pomocí dozorových postupů a opravných prostředků 

uvnitř soustavy správních orgánů, a kontrolu vnější, u které jako klíčové instituty uvádí 

kontrolu soudní a kontrolu zajištěnou ombudsmanem
14

.  

Nad rámec jmenovaných institutů v  moderních demokratických společnostech 

samozřejmě rozlišujeme mnohem více kontrolních mechanismů, ať se již jedná o kontrolu 

hospodaření státu Nejvyšším kontrolním úřadem
15

, ochranu ústavnosti Ústavním soudem
16

 

nebo o něco tak zřejmého, jako je v nejširším slova smyslu role lidu, jakožto zdroje veškeré 

státní moci, vyjádřené jak v Ústavě české v čl. 2 odst. 1, tak v Základním zákoně Maďarska 

v čl. B) odst. 3 a 4., kdy je pak tato moc vykonávaná prostřednictvím volených zástupců. 

Mluvíme pak o parlamentní kontrole veřejné správy,
17

 v českém prostředí zajištěné 

Parlamentem České republiky, v Maďarsku tzv. Országgyűlés. 

                                                 
10

 zákon č. I z roku 2017., o soudním řádu správním (a közigazgatási perrendtartásról). 
11

 §2-3 zákona č. I z roku 2017., o soudním řádu správním (a közigazgatási perrendtartásról). 
12

 Ústavní zákon č. 2/1993 Sb., Listina základních práv a svobod, ve znění pozdějších předpisů. 
13

 VARGA, András Zs. A közigazgatás és a közigazgatási jog alkotmányos alapjai. Budapest: Dialóg Campus 

Kiadó, 2017, str. 96. 
14

 tamtéž 
15

 § 3 zákona č. 166/1993 Sb., o Nejvyšším kontrolním úřadu, ve znění pozdějších předpisů. 
16

 čl. 83 Ústavy, dále pak čl. 24 odst. 1 Základního zákona Maďarska. 
17

 HENDRYCH, Dušan a kol. Správní právo. Obecná část. 9. vydání. Praha: C. H. Beck. 2016. str. 361. 
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Neméně důležité je pak vymezení právního státu na úrovni Evropské Unie, kdy 

právě čl. 2 Smlouvy o Evropské Unii obsahuje ve své první větě tezi: „Unie je založena na 

hodnotách úcty k lidské důstojnosti, svobody, demokracie, rovnosti, právního státu a 

dodržování lidských práv, včetně práv příslušníků menšin.“
18

 

Garance právního státu je tedy zakotvená i na unijní úrovni a pro soudní kontrolu 

veřejné moci, nebo pro soudnictví celkově, je pak nutné tento článek chápat v souvislosti 

s čl. 47 Listiny základních práv Evropské Unie, jež zaručuje mimo jiné právo na veřejné a 

spravedlivé slyšení v rozumné lhůtě zajištěné nestranným a nezávislým soudem 

ustanoveným zákonem.
19

  

Tato úprava je pak relevantní zejména kvůli nedávné soudní reformě proběhlé 

v Polsku, jež ve svém konečném důsledku zapříčinila podání žaloby Evropskou Komisí 

k Evropskému soudnímu dvoru,
20

 a to z důvodu neslučitelnosti nového polského zákona o 

Nejvyšším soudu s právem na spravedlivý proces garantovaným Unií. 

Pro úplnost je nutné dodat, že díky čl. 6 Smlouvy o Evropské Unii má Listina 

základních práv Evropské Unie stejnou právní sílu jako zakládající smlouvy, jedná se tudíž 

o primární právo Evropské Unie. Co se však týče její působnosti ve směru k vnitrostátnímu 

právu členských států, jde o úpravu poněkud komplikovanější. 

Rozsudek Soudního dvora Evropské Unie ve věci Cruciano Siragusa v Regione 

Sicilia praví, že dle čl. 51 odst. 1 Listiny jsou její ustanovení určena členským státům, pouze 

pokud uplatňují unijní právo, tudíž Soudní dvůr „vnitrostátní právní úpravu, která nespadá 

do rámce unijního práva, nemůže posoudit z hlediska Listiny.“
 21

 Dle rozsudku pak 

k posouzení, zda úprava spadá do unijního rámce, je nezbytné ověřit, zda má za cíl provádět 

unijní právo, zda sleduje jiné cíle, než které zahrnuje unijní právo, jež toto právo může 

nepřímo ovlivnit, a zda existuje zvláštní ustanovení unijního práva v této oblasti. 

Rozsudek ze dne 21. prosince 2016, ve věci AGET Iraklis pak dodává, že úprava 

spadá do unijního rámce i tehdy, pokud „může bránit jedné nebo několika základním 

svobodám zaručeným Smlouvou a dotyčný členský stát se dovolává k odůvodnění takové 

překážky naléhavých důvodů obecného zájmu.“
 22

 

 

                                                 
18

 Konsolidované znění Smlouvy o Evropské unii. Úřední věstník EU, C 326/13 , 26. 10. 2012.   
19

 Listina základních práv Evropské unie. (2012/C 326/02). Úřední věstník EU, C 326/391, 26. 10. 2012. 
20

 Evropská Komise. Rule of Law: European Commission refers Poland to the European Court of Justice to 

protect the independence of the Polish Supreme Court. Brusel, 24. září 2018. [cit. 24. 2. 2018]. Dostupné 

z: http://europa.eu/rapid/press-release_IP-18-5830_en.htm  
21

 Rozsudek Soudního dvora Evropské Unie ze dne 6. března 2014 ve věci Cruciano Siragusa v Regione 

Sicilia,  C-206/13. 
22

 Rozsudek Soudního dvora Evropské Unie ze dne 21. prosince 2016, ve věci AGET Iraklis, C-201/15. 

http://europa.eu/rapid/press-release_IP-18-5830_en.htm
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1.2 Soudní kontrola veřejné správy 

Soudní kontrolu veřejné správy jsme již vymezili jako jeden z klíčových prvků 

právního státu vymezeného Benátskou komisí. Jak ale správně zmiňuje András Zs. Varga
23

, 

soudní kontrolu veřejné správy známe i z dřívějších dokumentů Rady Evropy, a to zejména 

z Evropské úmluvy o lidských právech (dále jen „Úmluva“)
24

 podepsané v Římě roku 1950. 

Zásadním je pak čl. 6 (Právo na spravedlivý proces) a čl. 13 Úmluvy, který zakotvuje právo 

na účinné právní prostředky nápravy před národním orgánem při porušení práv a svobod 

přiznaných samotnou Úmluvou, a to i v případě porušení těchto práv a svobod osobami při 

plnění úředních povinností.  

Evropská úmluva o lidských právech byla Českou republikou ratifikována v roce 

1992, vyhlášena byla pak Sdělením federálního ministerstva zahraničních věcí pod č. 

209/1992 Sb., Maďarsko k Úmluvě přistoupilo o rok později, a k její publikaci došlo pod 

zákonem č. XXXI z roku 1993. 

Paralelu pak k závazku čl. 13 Úmluvy vytváří na ústavní úrovni maďarský Základní 

zákon z roku 2011 v čl. XXVIII. odst. 7, jež garantuje právo na uplatnění opravných 

prostředků vůči takovým soudním, úředním či správním rozhodnutím, která porušují právní 

zájmy subjektů. Obdobné právo pak v českém právním prostředí garantuje Listina 

základních práv a svobod v čl. 36 odst. 2, který zakotvuje právo na soudní přezkum 

rozhodnutí orgánu veřejné správy, jímž byl subjekt zkrácen na svých právech.
25

 

Soudní kontrola veřejné správy je tedy ústavně garantované právo na ochranu před 

takovým výkonem veřejné správy, jež zasahuje do práv jedince a poskytuje mu účinnou 

právní ochranu v případě porušení těchto práv. Maďarská nauka takto vymezenou kontrolu 

považuje za „subjektivní ochranu“ práva, jejímž protipólem, tedy „objektivní ochranou“, je 

zájem státu na řádném a správném uplatňování jím vymezených zákonů a pravidel.
 26

 

V poslední řadě ještě pár slov o tom, proč je vůbec soudní kontrola veřejné správy 

absolutně klíčová pro fungování právního státu.  

                                                 
23

 VARGA, András Zs. A közigazgatás és a közigazgatási jog alkotmányos alapjai. Budapest: Dialóg Campus 

Kiadó, 2017. str. 95. 
24

 Úmluva o ochraně lidských práv a základních svobod, ve znění Protokolů č. 11 a 14 s Protokoly č. 1, 4, 6, 7, 

12, 13 a 16. (Řím, 4. XI. 1950).  
25

 čl. 36 odst. 2 ústavního zákona č. 2/1993 Sb., Listina základních práv a svobod, ve znění pozdějších 

předpisů. 
26

 ÁRVA, Zsuzsanna, István BALÁZS, Attila BARTA, László PRIBULA a Bernadett VESZPRÉMI. 

Közigazgatási eljárások. Debrecen: Debreceni Egyetemi Kiadó, 2017. str. 128. 
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Jako výchozí bod se často uvádí tradiční chápání dělby moci, které předestřel 

Charles Louis Montesquieu ve svém slavném díle „O duchu zákonů“ z roku 1748.
27

 

Koncepce tří oddělených státních mocí, které se vzájemně kontrolují, omezují, nám není ani 

o tři století cizí a není pochyb, že jedinou mocí, která může vykonávat dozor nad formami 

výkonu veřejné správy, je moc soudní. István Balázs
28

 si nicméně pokládá řečnickou otázku, 

kdo a jaké mechanismy pak zajišťují správný výkon soudnictví? 

Odpovědí na tuto otázku může být opět návrat k již zmiňovanému právnímu státu a 

k jeho garanci a zajištění pomocí principů vymezených na ústavní, mezinárodní či evropské 

úrovni.  

 

1.3 Správní soudnictví 

Po vymezení smyslu a důležitosti institutu soudní kontroly veřejné správy, zbývá už 

jen otázka definice správního soudnictví. Definovat správní soudnictví není jednoduchým 

úkolem, ostatně jak zmiňuje i Hácha,
29

 všeobecných definic nouze není, každá však bude 

vždy odrážet vývoj a systém právní kultury v daném konkrétním státě. 

Co se však týče maďarské literatury, ta více než s definicí samotného správního 

soudnictví, které velmi elegantně definuje jako „soudcovské fórum pro rozhodování ve 

věcech správněprávních vztahů“
30

, válčí již od prvního zárodku správního soudnictví v 19. 

století s dvěma základními otázkami – zda je nutná existence odděleného fóra pro 

uskutečnění výkonu této soudní kontroly a co vůbec může spadat do soudního přezkumu? 

(Těmto polemikám maďarských právních teoretiků se práce bude hlouběji věnovat ve 2. 

kapitole, jež pojednává o historickém vývoji maďarského správního soudnictví.)      

Pokud se však podíváme na samotnou náplň správního soudnictví v obou státech, 

zjistíme, že snad i kvůli společné rakousko-uherské historii, částečně shodnému 

poválečnému vývoji a obdobných členství v mezinárodních a evropských organizacích, je 

rozhodovací činnost a pravomoc správních soudů českých i maďarských velmi podobná. 

                                                 
27

 tamtéž, str. 127. 
28

 tamtéž, str. 127. 
29

 HÁCHA, E., HOETZEL, J., WEYR, F., LAŠTOVKA, K. Slovník veřejného práva československého. 

Správní soudnictví. Svazek IV. Reprint: Praha: EUROLEX BOHEMIA s.r.o., 2000. str. 589. 
30

 HORVÁTH, Írisz E., Tibor KALAS, Magdolna KARPÁTI, Krisztina KURUCZ, Ildikó MAROSI, Gizella 

MÁRTON, Erzsébet MUDRÁNÉ LÁNG, Ferenc PETRIK, Erika ROTHERMEL a Kincső TÓTH.  

A közigazgatási perrendtartás magyarázata: A közigazgatási eljárás szabályai II. Budapest: HVG 

ORAC, 2017. str. 25. 
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Spíše tedy než pokus o univerzální všeobecnou definici správního soudnictví pro 

tyto dva státy, je relevantnější zaměřit se na náplň jejich činnosti a na rozsah jejich 

přezkumu. Tedy v podstatě najít odpověď na již zmíněnou otázku maďarských právních 

teoretiků 19. století - o čem se ve správním soudnictví vůbec smí a může rozhodovat?  

 Pro takovou komparaci je nejpříznačnější vycházet přímo ze zdroje aktuální právní 

úpravy, tedy v případě České republiky ze zákona č. 150/2002 Sb., soudního řádu 

správního, v případě Maďarska z nyní, jak již bylo řečeno, velmi nového zákona č. I z roku 

2017, o soudním řádu správním. 

Český soudní řád správní ve svém §2 poskytuje prostřednictvím soudů ochranu 

„veřejným subjektivním právům fyzických i právnických osob“
31

 a tyto soudy rozhodují dále 

ve věcech, které stanoví tento zákon. Ve svém §4 odst. 1 a 2 dále zákon taxativně jmenuje 

případy, ve kterých jsou správní soudy příslušné rozhodovat, ve zkratce se jedná o: žaloby 

proti rozhodnutím správních orgánů, ochranu proti nečinnosti správního orgánu, ochranu 

před nezákonným zásahem správního orgánu, kompetenční žaloby, věci volební a věci 

místního a krajského referenda, věci politických stran a politických hnutí, a v poslední řadě 

zrušení opatření obecné povahy nebo jeho částí pro rozpor se zákonem. 

 Maďarský soudní řád správní řízení před soudy definuje v ustanovení §4 odst. 1, 

kdy jako předmět řízení vymezuje „posouzení, zda činnost správního orgánu, kterou se 

mění nebo v jejímž důsledku se mění právní postavení subjektů, dále též nečinnost správního 

orgánu, je v souladu s právními předpisy.“
32

 Dále pak v §4 odst. 2 dodává, že předmětem 

řízení jsou též spory z veřejnoprávních smluv a veřejné služby, v §4 odst. 3 pak definuje 

správní činnost jako rozhodnutí správního orgánu, zásah správního orgánů, opatření obecné 

povahy a veřejnoprávní smlouvy. Celý výčet pak v §4 odst. 4 doplňuje o negativní 

vymezení, tedy co předmětem řízení není, kdy opět výčtem vyjímá z předmětu řízení 

činnost vlády (zejména obranu státu, cizineckou policii a zahraniční věci), posuzování 

zákonnosti samostatných prováděcích předpisů a spory mezi orgány, které jsou ve vztahu 

nadřízenosti a podřízenosti. 

Z těchto zákonných úprav tedy vyplývá, že správní soudnictví je skutečně 

soudcovské fórum pro rozhodování většiny sporů vznikajících v souvislosti se správní 

činností před soudními orgány. 

                                                 
31

 §2 zákona č. 150/2002 Sb., soudní řád správní, ve znění pozdějších předpisů.  
32

 §4 zákona č. I z roku 2017., o soudním řádu správním (a közigazgatási perrendtartásról). 
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Další problematika, kterou se musíme zabývat, cílí na hranici mezi správním a 

ústavním soudnictvím, kdy se přímo mezi Českou republikou a Maďarskem nachází zásadní 

rozdíl zejména v pravomoci k rušení výsledků normotvorby územně samosprávných celků. 

V České republice tato pravomoc spadá do rukou Ústavního soudu dle §64 odst. 2 

písm. g) – j) zákona č. 182/1993 Sb., o Ústavním soudu, kdežto v Maďarsku v těchto věcech 

rozhoduje Kúria (obdoba Nejvyššího soudu).
33

 

 Poslední palčivá otázka, která zůstala nezodpovězena, je pak otázka odděleného 

fóra, tedy potřebnosti odděleného, samostatného správního soudu.  

K nalezení odpovědi na tuto otázku je však nutné poznat základní historické modely 

správního soudnictví, tedy model anglický, francouzský a německý. Není pak náhodou, že  

i základní chápání právního státu, tedy Rule of Law, Rechtsstaat a Etat de droit, vychází 

právě z těchto tří právních systémů,  v jejichž kontextu vznikalo jak správní soudnictví 

české, tak správní soudnictví maďarské. O tomto pojednává následující podkapitola. 

 

1.4 Historické modely správního soudnictví 

1.4.1 Anglický model 

Systém common law ochranu právního státu, a tím spíše občana, uskutečňuje 

zejména kontrolou veřejné správy obecnými soudy. Historicky však k prvním formám 

ochrany občana před zlovůlí ze strany státu, konkrétně tedy i panovníka, dochází již 

v období vrcholného středověku. Jedná se samozřejmě o podepsání Magny charty 

libertatum roku 1215 Janem Bezzemkem.  

Pro anglosaské právo tehdejší doby je pak příznačné tzv. Zachování míru (The 

preservation of peace; Frith), k čemu byli povolání Conservators of the Peace (lat. 

Custodes pacis). Jednalo se o lordy v roli správců i sudích, jež měli ve svém hrabství 

(county) střežit mír. Roku 1361 Eduard III. vydává Justices of the Peace Act, v jehož 

důsledku se střeží mír a právo ve jménu koruny, tedy ve jménu krále. Z toho tedy vyplývá, 

že v Anglii 13. – 14. století není veřejná správa nikterak odlišena od moci soudní.
34

 

K značnému pokroku dochází pak v 19. století, a to v souvislosti s rozvinutím 

chudinského práva. Poor Law Amendment Act z roku 1834 prosazený vládou Earla Greye, 

                                                 
33

 §12 odst. 4 zákona č. I z roku 2017., o soudním řádu správním (a közigazgatási perrendtartásról). 
34

 BOÉR, Elek. Közigazgatási bíráskodás: Tanulmány a közigazgatási jog köréből. Budapest: Grill. K., 1907. 

Reprint: Históriaantik Könyvesház, 2013. str. 111. 
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se týkal sice sociálního zabezpečení, zakládal však i ad hoc administrativní orgány zvané 

Boards of guardians, které dohlížely na nakládání s poskytnutými prostředky.
35

  

Local Government Act z roku 1894 však rozšiřuje pravomoc Boards o další 

administrativní úkoly (ve věcech veřejných komunikací, měr a vah, apod.), a právě v tomto 

momentu pak vidí někteří právní teoretici opravdovou zvláštnost anglického systému.
36

  

Boér v této konstrukci nachází důkaz toho, že anglické správní soudnictví se vyvíjí 

přesně opačným směrem než správní soudnictví kontinentální Evropy, kdy administrativu 

v Anglii dlouhá léta zajišťovaly soudní instituce a z nich se až postupně vyvinuly orgány 

vyvíjející aktivní administrativní činnost.
 
Na kontinentu však prvně vždy existoval silný 

administrativní aparát, k jehož soudní kontrole dochází až po dlouhých letech vývoje.
 37

 

Viktoriánská Anglie byla nicméně stále primárně založena na soudním rozhodování, 

bez kterého nemohl být proveden zásah do občanských práv.
38

 Nedošlo tedy k úplnému 

oddělení soudní moci od administrativy, v čemž I. Stipta
39

 spatřuje důvod, proč tento systém 

nemohl a nemůže fungovat v kontextu již rozvinuté administrativy kontinentální Evropy, 

tím spíše pak v Maďarsku 19. století. 

 

1.4.2 Francouzský model 

András Zs. Varga 
40

 vychází z teze, dle které právě soudní kontrola veřejné správy je 

jedním ze základních rozdílů odlišujících francouzské chápání právního státu od chápání 

anglického.  

Francouzský konstitucionalismus a Montesquieuho dělba moci jsou středobodem 

francouzského správního soudnictví, které však, zcela opačně od Anglického modelu, 

vychází z téměř až ochranářského přístupu ke kontrole administrativy. Soudce maďarského 

Všeobecného správního soudu a výborný právní teoretik první poloviny 20. století, Dr. Elek 

Boér ve svém díle „Správní soudnictví: Studie z oblasti správního práva“ přímo odkazuje
41

 

                                                 
35

 PÍTROVÁ, Lenka a Richard POMAHAČ. Evropské správní soudnictví. Praha: C. H. Beck, 1998. str. 80. 
36

 například BOÉR, Elek. Közigazgatási bíráskodás: Tanulmány a közigazgatási jog köréből. Budapest: Grill. 

K., 1907. Reprint: Históriaantik Könyvesház, 2013. str. 112. 
37

 tamtéž 
38

 PÍTROVÁ, Lenka a Richard POMAHAČ. Evropské správní soudnictví. Praha: C. H. Beck, 1998. str. 79. 
39

 STIPTA, István. A közigazgatási bíráskodás történeti modelljei („Historické modely správního soudnictví“). 

Periodikum Jogtörténeti Szemle 3/2015. Gondolat Kiadó. [cit. 20. 2. 2019]. Dostupné z: 

https://majt.elte.hu/kiadvanyok/jogtorteneti-szemle 
40

 VARGA, András Zs. A közigazgatás kontrolljának jogi eszközei. Budapest: Dialóg Campus Kiadó, 2018. 

str. 106. 
41

 BOÉR, Elek. Közigazgatási bíráskodás: Tanulmány a közigazgatási jog köréből. Budapest: Grill. K., 1907. 

Reprint: Históriaantik Könyvesház, 2013. str. 99. 

https://majt.elte.hu/kiadvanyok/jogtorteneti-szemle
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na toto ochranářské pojetí a demonstruje ho pomocí francouzského zákonodárství z roku 

1790, jež se zakládá na přísném vynětí správní činnosti z jakékoliv hodnotící či rozhodovací 

činnosti obecných soudů. 

Z takto vymezeného zákazu je tedy vhodnější hovořit o quasi-soudní kontrole 

veřejné moci, tedy kontrole uskutečněné uvnitř administrativní soustavy, kdy sice dochází k 

použití soudních mechanismů veřejnou správou, avšak nefiguruje zde žádný soud v pravém 

slova smyslu. 

Z historického hlediska kořeny francouzského správního soudnictví nalézáme 

v dobách absolutistické monarchie, literatura však vychází spíše z modelu „napoleonského“ 

či „porevolučního.“
42

 Je však nutné, alespoň ve zkratce zmínit i předrevoluční vývoj.  

První polovina 17. století pro Francii znamená zejména třicetiletou válku a politické 

aktérství kardinála Richelieu, z hlediska správněprávního je to však i období Édit de Saint-

Germain-en-Laye, tedy Saint-Germainského ediktu z 21. února roku 1641, který omezuje 

vměšování se Pařížského parlamentu do věcí státu, administrativy a vlády.  

Pařížský parlament (Parlement de Paris), ač název může být zavádějící, byl soudní 

institucí, tento edikt je tedy klíčový pro soudně-správní dualismus.
43

  

Pro období Velké francouzské revoluce mezi lety 1789 – 1799 bylo pak příznačné již 

zmiňované vynětí rozhodování o jakékoliv formě správní činnosti z pravomocí obecných 

soudů. 

Dalším mezníkem je bezpochyby přijetí Ústavy z roku VIII, tedy ústavy vyhlášené 

22. frimairu roku VIII, tj. 13. prosinec 1799. Ústava byla připravena francouzským 

politikem Emmanuel Joseph Sieyèsem a prošla úpravami Napoleona Bonaparta, kterému 

zajistila na míru šitou pozici Prvního konzula (Premier consul).
44

 Jako další orgány tato 

ústava zavádí Senát (Sénat), Tribunát (Tribunat) a Státní radu (Conseil d'État), z nichž 

právě Státní rada je nadaná pravomocí kontrolovat ústavnost a řešit kompetenční spory. 

 Pravomoc Státní rady byla postupně pozměňována, až se od ní roku 1806 oddělila 

Komise působící v oblasti správního práva (Commission du contentieux), které bylo 

zákonem z roku 1872 svěřeno rozhodování o stížnostech občanů proti rozhodnutí státní 

správy.
45

  

                                                 
42

 například VARGA, András Zs. A közigazgatás kontrolljának jogi eszközei. Budapest: Dialóg Campus 

Kiadó, 2018. str. 105. 
43

 PÍTROVÁ, Lenka a Richard POMAHAČ. Evropské správní soudnictví. Praha: C. H. Beck, 1998. str. 48. 
44

 čl. 39 Ústavy z 22. frimairu roku VIII (Constitution du 22 Frimaire An VIII.). [cit. 20. 2. 2019]. Dostupné z: 

https://www.conseil-constitutionnel.fr/les-constitutions-dans-l-histoire/constitution-du-22-frimaire-an-viii 
45

 PÍTROVÁ, Lenka a Richard POMAHAČ. Evropské správní soudnictví. Praha: C. H. Beck, 1998. str. 51. 

https://www.conseil-constitutionnel.fr/les-constitutions-dans-l-histoire/constitution-du-22-frimaire-an-viii
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Pro 80. léta 19. století je pak příznačné vytvoření dvoustupňové soustavy, jejíž první 

stupeň byl zajištěn na úrovni francouzských departmentů (département). Na této úrovni 

rozhodovaly tzv. prefekturní rady (Conseil de prefecture) včele s prefektem (préfet), jež 

zastávaly roli jak správních soudů, tak v menší míře i správních úřadů.
46

 

Co se pak týče Státní rady, v jejím čele od roku 1872 stál ministr spravedlnosti, 

zdaleka však nebyl jediným úředníkem tohoto orgánu, Státní rada se totiž mohla chlubit 

širokým úřednickým aparátem. Vystupoval zde například i místopředseda, ale i radové (32 

řádných a 18 mimořádných), generální tajemník (secrétaire général) nebo také tajemník 

sekce pro spory týkající se státní správy (secrétaire spécial attaché à la section du 

contentieux). 
47

 

Velmi důležitý vývoj přelomu 19. a 20. století, ze kterého čerpá Francie dodnes, 

zaznamenává pak Dr. Boér
48

 ve svém zmiňovaném díle a nabízí čtenáři dělení tehdejšího 

správního soudnictví Francie do tří větví. 

První větev „Contentieux de pleine juridiction ou contentieoux au fond“ nabízí 

řešení v případech porušení subjektivních práv, druhá „Continentieux de l’annulation“ cílí 

výlučně na zrušení správního aktu, v poslední řadě pak uvádí větev třetí zvanou 

„Contentieux de l’interpretation“, která se týká interpretačních sporů. 

Pro Francie je tedy typická kontrola vnitřní, prováděna uvnitř administrativní 

soustavy, avšak toto řešení nepoužila zdaleka jen Francie.  

V souvislosti s další podkapitolou práce stojí za zmínku, že administrativně velmi 

rozvinuté Prusko též částečně aplikovalo vnitřní kontrolu ve svém třístupňovém modelu 

správního soudnictví, kdy v prvních dvou stupních rozhodovaly správní orgány (Kreis- nebo 

Stadtausschuss a odvolací Bezirksausschuss) a až ve třetím vystupoval berlínský Vrchní 

správní soud (Oberverwaltungsgericht).
49

 

 

                                                 
46
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1.4.3 Německý model 

Pomineme-li kořeny správního soudnictví na územní Německa sahající až do dob 

Svaté říše římské národa Německého, v 18. století můžeme nalézt dva hlavní směry vývoje 

správního soudnictví. Jedná se o směr jihoněmecký a o směr pruský.
50

  

Vznik správního soudnictví v Prusku se pak bezpochyby váže se jménem Rudolfa 

von Gneista, uznávaného právního teoretika a rektora Friedrich-Wilhelms-Universität v 

Berlíně (dnešní Humboldtova univerzita). 

Vývoj v Německu rozhodně nebyl homogenní, a ačkoliv se mnoho autorů snaží 

správní soudnictví na území Německa (Verwaltungsgerichtsbarkeit) zevšeobecnit a popsat 

ho jako správní soudnictví jednoduše oddělené od soustavy obecných soudů, zpravidla 

postavený do kontrastu s Anglickým systémem obecných soudů, je třeba zmínit, že mimo 

jiné i Hamburk a Hessen se zpočátku vydaly právě cestou soudní kontroly prováděné 

řádnými soudy.
51

 

Maďarské správní soudnictví je často zmiňováno jako soudnictví odvozené od 

pruského vzoru, tedy primárně třístupňového specializovaného kontrolního systému, ve 

kterém až v posledním, tedy třetím, stupni rozhodoval soud. První i druhý (odvolací) stupeň 

byly zajištěny okresními či městskými a krajskými radami (tedy již zmiňovanými Kreis- či 

Stadtausschuss a Bezirksausschuss) a rozsah přezkumu byl určen taxativním výčtem. Od 

roku 1883 byl pak rozsah přezkumu určen samostatným zákonem.  

István Stipta
52

 však zpochybňuje jakoukoli korelaci mezi vývojem správního 

soudnictví v Prusku a Maďarsku, a argumentuje zejména tím, že ani Finanční správní soud 

z roku 1883, ani pozdější Všeobecný správní soud, nerozhodovaly ve více instancích.  

Za stejně nepravděpodobnou považuje i inspiraci pocházející z Bavorska, kde 

správní soudnictví vzniká roku 1878, a Badenu, kde soud vznikl v roce 1861. Tyto soudy 

též zavrhuje z důvodu jejich vícestupňového, tedy finančně i organizačně velmi nákladného, 

rozhodování.  

V Bavorsku se správní soudnictví uskutečňovalo ve třech stupních, z nichž první dva 

byly po francouzském vzoru uvnitř administrativy, poslední pak vně; v Badenu řízení 

probíhalo ve dvou stupních, a to o taxativně vymezených administrativních sporech.
53
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Je vhodné pak v rámci německého vývoje vyčlenit i vývoj rakouský, který je pro 

Maďarsko a Českou republiku v menší či větší míře více relevantní. 

Prosincová ústava (Dezemberverfassung) přijatá 21. prosince 1867 představuje 

soubor ústavních zákonů, z nichž základní zákon č. 144/1867 ř. z., o soudcovské moci, je 

klíčovým pro vznik správního soudnictví pro rakouskou část Rakouska-Uherska. Článek 15 

tohoto zákona poprvé garantuje možnost domáhat se svých práv před soudem v případě 

jejich porušení veřejnou správou, nicméně úpravu řízení i soudu svěřuje do rukou zvláštního 

zákona – „V kterých případnostech bude soud správní rozhodovati, jak bude složen a jak 

řízení před ním půjde předse, ustanoví se zvláštním zákonem.“
54

 

Tímto zákonem je pak zákon č. 36/1876 ř. z., o správním soudním dvoru, jež 

ustanovuje Rakouský soudní dvůr (Verwaltungsgerichtshof) ve Vídni.  

K Rakouskému soudnímu dvoru se mohl obrátit ten, kdo byl zasažen na svých 

právech protizákonným rozhodnutím nebo opatřením správního úřadu, a to na základně 

stížnosti, jež neměla automatický odkladný účinek (§2 a §17 zákona č. 36/1876 ř. z.). 

Jednalo se o soud jednostupňový, proti jeho nálezu nebylo řádných opravných 

prostředků a nebyla možná ani obnova řízení. Rakouský soudní dvůr rozhodoval na 

kasačním principu, správní akty mohl rušit a věc vrátit správnímu úřadu, který byl dle §7 

věty in fine zákona č. 36/1876 ř. z., povinen řídit se právním názorem, kterým „soud nález 

svůj založil.“
55

     

Kopecký poukazuje na to, že česká politická reprezentace nevnímala zřízení 

Rakouského soudního dvora příliš pozitivně, jelikož se jednalo o další krok směrem 

k centralizaci
56

, uherské reprezentace se však toto samozřejmě netýkalo, tudíž na Rakouský 

soudní dvůr nahlížela jako na potencionální zdroj inspirace.   

Boér, tedy právní teoretik tehdejší doby, však ve svém zmiňovaném díle naznačuje, 

že pokud jedinou možností soudu je zrušení aktu a vrácení věci správnímu úřadu, který je 

pak vázán jeho právním názorem, je otázka, zda by v této věci neměl rozhodovat soud 

přímo sám.
57
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2. Historický vývoj maďarského správního soudnictví 

2.1 Vznik Všeobecného správního soudu (Közigazgatási bíróság) 

Maďarští, či přesněji uherští, právní teoretici nezaostávali za celoevropským trendem 

19. století, a do deseti let od Rakousko-Uherského vyrovnání (maďarsky Kiegyezés), jež se 

pojí s přijetím Prosincové ústavy, která položila základní kámen správního soudnictví pro 

Předlitavsko
58

, se začaly objevovat první právněteoretické úvahy o zavedení, či vůbec 

potřebnosti, správního soudnictví v Zalitavsku.
59

  

V roce 1877 vychází klíčová publikace „A közigazgatási bíráskodás az 

alkotmányosság és az egyéni joghoz való viszonyában (Správní soudnictví ve vztahu 

k ústavnosti a k soukromému právu)“ právníka a profesora Budapešťské Univerzity (dnes 

známá jako Univerzita Loránda Eötvöse, ELTE) Győző Conchy
60

, který se stejně jako již 

mnoho dalších teoretiků zabývá zejména otázkou vymezení správních soudů. Concha 

rozhodování svěřuje obecným soudům, zatímco ve stejné době působící, ne méně významní 

teoretici (Ignácz Kuncz, Gyula Lánczy), zastávají názor zcela opačný.  

Concha správní soudnictví, jež by fungovalo uvnitř administrativní soustavy, ostře 

odmítá, ač uznává, že má jedno velké pozitivum, a to je rychlost řízení. Francouzský model 

však označil z pohledu svobody zkrátka za ponižující.
61

 

Dle Kuncze je správní soudnictví nedílnou součástí samotné veřejné správy, tudíž by 

mělo být její součástí, Lánczy pak říká, že správní soudnictví má být zajištěno odbornou 

soudní institucí, jež musí být oprávněna rozhodovat o veškeré činnosti související  

s výkonem státní správy a územní samosprávy, dále se pak má jednat o správní soudnictví 

zejména ve finanční sféře.
62

  

K odlišným závěrům než Concha dochází ve stejném roce i Lajos Gruber, který 

přímo zpochybňuje schopnost všeobecných soudů rozhodovat ve věcech veřejné správy,  
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a to jednak z důvodu jejich chybějící odbornosti, jednak kvůli jejich neznalosti správního 

práva, která vychází z faktu, že vedou civilní řízení a na právo nahlížejí z pohledu práva 

soukromého.
63

 

Concha však nezastával své stanovisko zcela sám, rozhodně nelze říct, že by jako 

jediný hleděl kriticky na správní soudnictví uskutečňované uvnitř administrativní soustavy. 

Například Gyula Schvarcz, člen dolní komory uherského parlamentu (Képviselőház) již  

o několik let dříve během zasedání komory dne 21. března 1871 vyjádřil názor, že 

francouzský model není slučitelný s koncepcí právního státu.
64

  

Vlivem rozvíjející se právní doktríny se již roku 1880 maďarské Ministerstvo vnitra 

usnáší na potřebě vytvoření všeobecného správního soudu, na což vláda roku 1881 reaguje 

dvěma návrhy. První návrh z ledna roku 1881 obsahoval vytvoření odborného správního 

soudu, který by se skládal jak z úředníků, tak soudců, ale dokonce i z laiků. Návrh byl velmi 

špatně přijímán jak odbornou, tak širokou veřejností, tudíž v září téhož roku došlo k 

projednání druhého návrhu. Zářijový návrh se zaměřoval na finančněprávní spory, k jejichž 

rozhodování vytvářel nezávislý, od soustavy všeobecných soudů oddělený, finanční správní 

soud.
65

 

Zářijový návrh byl posléze schválen oběma komorami uherského parlamentu 

(Országgyűlés), a tak zákonem č. XLIII z roku 1883 vzniká Finanční správní soud, jako 

první instituce svého druhu na tomto území. Finanční správní soud rozhodoval primárně ve 

věcech daní a poplatků, a to jako odvolací orgán.
66

 

Přípravy všeobecného správního soudu však neustaly. Roku 1886 i roku 1891 dolní 

komora parlamentu (Képviselőház) opakovaně vyzývá vládu k předložení návrhu zákona  

o všeobecném správním soudu. Ke konečnému předložení takového návrhu nicméně došlo 

až v listopadu roku 1893. Návrh z roku 1893 ve svém původním znění obsahoval od 

ostatních soudů oddělený, dvoustupňový správní soud. V každém vyšším územním celku 
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 HORVÁTH, Írisz E. A magyar közigazgatási bíráskodás története („Dějiny maďarského správního 

soudnictví“). Iustum Aequum Salutare III/2007/2. Budapest: Pazmany Peter Catholic University.  
64

 STIPTA István: A francia közigazgatási bíráskodás hatása a dualizmus kori magyar törvényhozásra („Vliv 

francouzského správního soudnictví na maďarskou legislativu v období dualismu“). In: Horváth Attila, 

Koltay András, Máthé Gábor (szerk.): Sapienti iniuria non potest fieri: ünnepi tanulmányok Zlinszky 

János tiszteletére. Budapest, Gondolat Kiadó, 2009. 
65

 HORVÁTH, Írisz E. A magyar közigazgatási bíráskodás története („Dějiny maďarského správního 

soudnictví“). Iustum Aequum Salutare III/2007/2. Budapest: Pazmany Peter Catholic University. [cit. 19. 

11. 2018]. Dostupné z: http://ias.jak.ppke.hu/hir/ias/20072sz/13.pdf 
66

 HORVÁTH, Írisz E., Tibor KALAS, Magdolna KARPÁTI, Krisztina KURUCZ, Ildikó MAROSI, Gizella 

MÁRTON, Erzsébet MUDRÁNÉ LÁNG, Ferenc PETRIK, Erika ROTHERMEL a Kincső TÓTH.  

A közigazgatási perrendtartás magyarázata: A közigazgatási eljárás szabályai II. Budapest: HVG 

ORAC, 2017. str. 27. 

http://ias.jak.ppke.hu/hir/ias/20072sz/13.pdf


 

17 

 

 

(vármegye) měl sídlit prvostupňový soud, jehož předsedou měl být župan (főispán), tedy 

nejvyšší představitel vyššího územního celku.
67

 

Roku 1895 nicméně došlo ke změně vlády, tudíž k dalšímu projednání návrhu došlo 

až v roce 1896. Při tomto projednávání návrhu byly řešeny dvě hlavní otázky, a to 

potřebnost dvouinstančního soudu a rozsah kompetencí soudu. 
68

 

Ministr vnitra Dezső Perczel poukazoval na fakt, že dokud nedojde k reformě 

správního práva jako celku, je vhodnější spokojit se pouze s jednostupňovým 

rozhodováním.
 69

  

Co se týče kompetencí soudu, velké debaty proběhly ve vztahu k způsobu vymezení 

předmětu rozhodování, a to konkrétně zda je vhodnější taxativní výčet, či použití generální 

klauzule, dále se pak řešila otázka, zda soud může kontrolovat, či dokonce zasahovat do 

správního uvážení správních orgánů.
 
 

Zákon o Maďarském Královském Všeobecném správním soudu (Magyar Királyi 

Közigazgatási Bíróság) byl ve své konečné podobě přijat 27. července 1896 a byl vyhlášen 

jako zákon č. XXVI z roku 1896 v srpnu téhož roku.  

Pravomoc Všeobecného správního soudu byla v zákoně vymezena taxativním 

výčtem, který byl během fungování soudu téměř stokrát novelizován. Dále došlo k 

„pohlcení” Finančního správního soudu a tím i jeho agendy, s čímž se na soudu vytvořily 

dvě sekce – všeobecná správní a finančněprávní.
70

  

Všeobecný správní soud byl nakonec vymezen jako jednoinstanční soud sídlící v 

Budapešti, rozhodoval na revizním principu, a to od 1. května 1897.
71

 Nejednalo se však o 

soud oddělený od administrativního aparátu, byl jeho součástí a figuroval jako další článek 

instančního postupu.
72

 

Co se týče rozhodovací činnost Všeobecného správního soudu, dle §1 zákona  

č. XXVI z roku 1896, soud rozhodoval v posledním stupni o těch sporech, jež byly 

vyjmenovány v druhé části zákona. Jednalo se o spory ve věcech nižších územně 
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samosprávných celků (Községi ügyek), vyšších územně samosprávních celků 

(Törvényhatósági ügyek), veřejného zdraví (Közegészségi ügyek), víry a vzdělávání (Vallási 

és népoktatási ügyek), vodoprávních záležitostí (Vizjogi ügyek), pozemních komunikací  

a cel (Közuti és vámügyek), železniční dopravy (Vasuti ügyek), dále pak také spory týkající 

se zemědělství, veterinárních pravidel či lesnictví, rybářství a lovu (mezőgazdasági; 

állategészségi; erdészeti; halászati; vadászati ügyekben). 

Zákon tedy v části druhé taxativně jmenoval, v jakých oblastech veřejné správy 

může dojít k takovému sporu, k jehož řešení se mohou strany obrátit k Všeobecnému 

správnímu soudu. Kromě toho však soud rozhodoval i o finančněprávních sporech, k čemuž 

došlo již zmíněným pohlcením Finančního správního soudu, a nově rozhodoval též o 

sporech týkajících se platu či důchodu státních zaměstnanců.  

Ve své třetí části se pak zákon věnoval oprávnění podat stížnost (panasz). Toto 

oprávnění měla nejenom dotčená strana, ale například i župan (főispán) či primátor 

(főpolgármester), tedy úředníci stojící v čele vyšších územních samosprávných celků či 

hlavního města. Tato stížnost má pak dle §103 zákona odkladný účinek vůči spornému aktu. 

 

2.2 Vývoj po II. světové válce 

Všeobecný správní soud působil přes půl století, tedy od roku 1897 až do roku 1949, 

kdy byl zrušen. Během jeho fungování byla stále diskutována otázka jeho přeměny na 

dvoustupňový soud, jakékoliv přípravy či návrhy však nebyly uznány důležitými v rychle se 

měnícím meziválečném světě, a tak tento sen o dvoustupňovém, odděleně působícím 

správním soudu zůstal nenaplněn až do 21. století. 

Meziválečný ani poválečný vývoj v Maďarsku není neodlišný od vývoje 

probíhajícím v tehdejším Československu.  

Československá republika po svém vzniku recipovala instituci Nejvyššího správního 

soudu zákonem č. 3/1918 Sb. z. a n., o Nejvyšším správním soudě a o řešení kompetenčních 

konfliktů, který s mírnými úpravami navazuje na úpravu předlitavského Správního soudního 

dvora, který byl garantován Prosincovou ústavou a jehož působení počalo účinností zákona 

č. 36/ex 1876 ř. z., o správním soudním dvoru.
73
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 Ať už se jedná o Únorový převrat roku 1948 nebo o nastolení diktatury Mátyáse 

Rákosiho
74

 v Maďarsku, politické změny a budování socialismu znamenaly v obou státech 

konec soudního přezkumu veřejné správy v takové podobě, jakou známe z demokratických 

právních států.  

Všeobecný správní soud byl zrušen zákonem č. II z roku 1949, a Közigazgatási 

bíróság megszüntetéséről, v překladu tedy jednoduše „o zrušení Všeobecného správního 

soudu.“ Na území Československa dochází v roce 1949 k přenesení správního soudnictví do 

Bratislavy, kde dle Mazance „Správní soud fungoval ještě do konce roku 1952, ale jeho 

faktickou činnost v těchto letech nelze z českých archivních fondů bezpečně zjistit.“
75

 

Jako ideové zdůvodnění zrušení Všeobecného správního soudu zaznělo, že „dnes je 

již samozřejmé, že to, co vláda lidové demokracie uzná za vhodné, žádná moc, a to ani 

soudní, změnit nesmí.“
76

  

Není však pravdou, že by jakákoliv kontrola veřejné správy ze socialistického 

Maďarska vymizela. Jistou kontinuitu zaznamenáváme v oblasti daní a poplatků, tedy ve 

finančněprávní sféře, kdy v rámci struktur Ministerstva financí vystupovaly rady nadané 

rozhodovací pravomocí ve věcech daňových. Jednalo se však o kontrolu vnitřní, nikoli 

vnější. 

Vnější kontrola, a to přímo soudní, zažívá návrat až v roce 1957, kdy byl přijat 

zákon č. IV z roku 1957, o všeobecném výkonu státní správy (az államigazgatási eljárás 

általános szabályairól), který umožňuje soudní přezkum za předpokladu, že tak určí zvláštní 

zákon. Možnosti přezkumu posléze rozšířil zákon č. I z roku 1981, který úkol vymezit 

konkrétní rozsah přezkoumatelných aktů svěřil Ministerské radě (Minisztertanács), která jej 

určila pomocí svého nařízení. Přezkum byl možný, pokud vyjmenovaný správní akt 

zasahoval do základních či majetkových práv občana. Nicméně jak podotýká i Horváth
77

, 

neexistoval žádný katalog, který by určil, která práva jsou ta „základní“. 
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S uvolňujícím se napětím v 80. letech pomalu začali nacházet svůj hlas i právní 

teoretici a kromě volání po reformě celkové administrativy, se opět začíná diskutovat o 

správním soudnictví.  

 

2.3 Obnova správního soudnictví 

Pádem socialistického zřízení v Maďarsku, nebo jak toto období označují Maďaři - 

Rendszerváltás (Změna systému), a vyhlášením Maďarské republiky 23. října 1989 (den 

nabytí účinnosti novely maďarské Ústavy č. XXXI. z roku 1989), sílila potřeba reformy 

téměř ve všech právních odvětvích. 

V původním návrhu novely maďarské Ústavy (Alkotmány) nicméně nebylo  

o správním soudnictví ani slovo. Až při projednávání návrhu Ústavněprávní radou 

Parlamentu (Alkotmányjogi Bizottság) se místopředseda tehdejšího Nejvyššího soudu 

zasadil o vložení věty „Soudy kontrolují zákonnost činnosti správních orgánů.“ do §50 

maďarské Ústavy.
78

  

Historie se opakovala posléze při novelizaci zákona o soudech, kdy se opět při 

projednávání návrhu Nejvyšší soud zasadil o vložení slova „správní“ do výčtu kolegií 

působících na Nejvyšším soudě. Od účinnosti novely z roku 1989 tak na Nejvyšším soudě 

Maďarska působilo civilní, trestní i správní kolegium.
79

  

Stále však chyběla zákonná úprava řízení, čehož si všímal i maďarský Ústavní soud 

(Alkotmánybíróság). 11. prosince 1990 nálezem 32/1990(XII.22)AB maďarský Ústavní soud 

zrušil nařízení Ministerské rady z roku 1981 k 31. březnu 1991, jež obsahovalo taxativní 

výčet přezkoumatelných správních činností soudem, a vyzval vládu k přijetí nové zákonné 

úpravy do 31. března 1991. 

Zákon, který byl následně přijat pro úpravu postupů ve správním soudnictví, byl 

zákon č. XXVI z roku 1991, o soudním přezkumu správních aktů (a közigazgatási 

határozatok bírósági felülvizsgálatának kiterjesztéséről).  
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Tento zákon neměl charakter kodexu, jednalo se spíše o novelu tří dalších zákonů – 

zákona o soudech, občanského soudního řádu a zákona o všeobecném výkonu státní správy 

z roku 1981
80

.  

Řízení probíhalo tedy před civilními soudy a upraveno bylo z velké části 

v maďarském občanském soudním řádu. 

Tato úprava však českému čtenáři nemusí připadat až tak překvapivá, však i české 

správní soudnictví bylo léta upraveno zvláštní částí pátou občanského soudního řádu.
81

  

K dalšímu vývoji dochází až v roce 2004 (paralelně v České republice o trochu 

dříve, a to mezi lety 2001-2002), kdy byl přijat zákon č. CXL, který nahrazuje zákon o 

všeobecném výkonu státní správy z roku 1981. Nový zákon byl sice velmi moderní, stále 

však kráčel cestou soudního přezkumu vykonávaným řádnými, obecnými soudy.  

Na rozdíl od vývoje v České republice tedy stále nedochází ani k úplné kodifikaci, 

ani k vytvoření Nejvyššího správního soudu. 

 

2.4 První reforma správního soudnictví 

K první klíčové změně ve správním soudnictví v Maďarsku dochází v letech 2012 -

2017, jejímž hnacím motorem je přijetí nové ústavy, zvané Základní zákon (Alaptörvény), 

dne 18. dubna 2011, s účinností od 1. ledna 2012. 

Během procesu přijímání nové ústavy se opět otevřely staré spory týkající se svěření 

rozhodování obecným či zvláštním, od obecného systému odděleným soudům.  

Profesor István Stipta
82

 jako jeden ze zastánců odděleného správního soudu, spatřuje 

výhody v jeho efektivitě a rychlosti, též upozorňuje, že správní činnost je činností sui 

generis, tudíž by o ní měl rozhodovat zvláštní soud. Stipta se dále domnívá, že civilní soudy 

nalézají právo v kontextu hledání pravdy a spravedlnosti, zatímco soudy rozhodující o 

správní činnosti provádějí pouze kontrolu zákonnosti.  
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Nový Základní zákon však oddělené správní soudnictví nakonec nezavedl, a tak 

vytvoření obdoby Všeobecného správního soudu (či jiného Nejvyššího správního soudu), 

muselo být na pár let odloženo. 

Značnou změnu nicméně přináší novela občanského soudního řádu (zákon č. CCXI 

z roku 2012), která mění organizaci soudů příslušných rozhodovat ve správním soudnictví. 

V prvním stupni tak nově rozhodují správní a pracovněprávní soudy (közigazgatási 

és munkaügyi bíróság), v druhém stupni pak obdoba českých krajských soudů 

(Törvényszék). K vedení přezkumného řízení je pak příslušná Kúria, tedy Nejvyšší soud, 

přesněji řečeno její Správní a pracovněprávní Kolegium (Közigazgatási és Munkaügyi 

Kollégium). Krajské soudy plní funkci toliko odvolacích soudů, Kúria však v prvním stupni 

rozhoduje o zákonnosti správních aktů vydaných územně samosprávnými celky a to dle 

zákona č. CLXI z roku 2011, o organizaci a správě soudů. 

K završení první reformy správního soudnictví pak přispěl nový soudní řád správní. 

Jedná se o zákon č. I z roku 2017, a közigazgatási perrendtartásról (o soudním řádu 

správním), který představuje první kodifikované znění řízení před správními soudy. Zákon 

nabyl účinnosti 1. ledna 2018 a je klíčový pro stávající, dnes možná již jen přechodnou, 

úpravu správního soudnictví v Maďarsku, proto k jeho analýze a fungování v praxi dojde až 

v dalších kapitolách této práce. 

 

2.5 Druhá reforma správního soudnictví 

Posledním mezníkem pro úpravu soudní kontroly veřejné správy v Maďarsku je 

úprava již přijatá, nicméně stále neúčinná a zahalená v oblaku kontroverzí.  

28. června 2018 došlo k sedmé novelizaci Základního zákona Maďarska, a to na 

základě návrhu ministra spravedlnosti László Trócsányiho. Novela mimo jiné mění čl. 25 

odst. 1 - 3 Základního zákona, kdy do odstavce 3 vkládá větu „Správní soudy jsou příslušné 

rozhodovat ve správních sporech a v dalších případech vymezených zákonem. Nejvyšším 

orgánem soustavy je Nejvyšší správní soud (Közigazgatási Felsőbíróság), který zajišťuje 

jednotnou aplikaci práva a sjednocuje judikaturu“
83

 

Po uplynutí téměř jednoho století se tedy do maďarského právního řádu vrací 

Nejvyšší správní soud. Nové zakotvení v Základním zákoně zajistilo jeho ústavní garanci a 

nová úprava na sebe nenechala dlouho čekat.  
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Na podzim roku 2018 došlo k předložení dvou návrhů vládou maďarskému 

Parlamentu (Országgyűlés), první návrh se týká „zákona o správních soudech“ a druhý pak 

„zákona o účinnosti zákona o správních soudech a o jednotlivých přechodných pravidlech.“  

Hlavním prosazovatelem návrhů byl již zmiňovaný ministr spravedlnosti László 

Trócsányi, který na tiskové konferenci po předložení návrhů
84

 zmiňuje v mnoha evropských 

státech dobře fungující oddělené správní soudnictví, mezi kterými jmenuje i to české, jako 

vzor pro novou úpravu. Ve svém proslovu na Českou republiku (spolu s Německem) 

později odkazuje i v souvislosti se sídlem Nejvyššího správního soudu, jež má být Ostřihom 

(Esztergom), tedy město jiné než hlavní.  

Oba návrhy byly přijaty dne 12. prosince 2018 a vyhlášeny jako zákon č. CXXX 

z roku 2018, o správních soudech, a zákon č. CXXXI z roku 2018, o účinnosti zákona o 

správních soudech a o jednotlivých přechodných pravidlech. Účinnosti oba zákony nabývají 

1. ledna 2020, od tohoto data tedy bude fungovat i nový Nejvyšší správní soud. 

Zajímavostí je, že ministr spravedlnosti Trócsányi požádal Benátskou komisi  

o vyjádření k nové úpravě, Benátská komise však případ pod č. 943/2018 na svých 

internetových stránkách zařadila mezi „zatím nevyřízené žádosti o vyjádření“ (Ongoing 

opinion requests)
85

 s plánovaným datem vyjádření v březnu 2019. Podle ministerstva 

spravedlnosti o toto vyjádření bylo požádáno proto, aby zákon mohl případně projít nutnými 

změnami,
86

 což nyní, po jeho schválení a vyhlášení, může činit značné potíže.  

Komisařka pro lidská práva, Dunja Mijatović, 14. prosince 2018 vyzvala
87

 

prezidenta Maďarska, Jánose Ádera k nepodepsání a vrácení návrhů Parlamentu, a to 

zejména z obavy příliš širokých pravomocí ministra spravedlnosti v novém systému 

správního soudnictví. Dále pak vyjádřila lítost nad faktem, že Maďarsko nepočkalo na 

vyjádření Benátské komise, o které samo zažádalo. 
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Maďarská vláda odpověděla dalšího dne, a to vyjádřením ministerstva 

spravedlnosti,
88

 ve kterém se ostře vyhradila proti obvinění a naznačuje neznalost nové 

úpravy a ovlivnění médii na straně Komisařky.  

V březnu roku 2019 nicméně Benátská Komise skutečně vyjádřila své stanovisko 

k nově přijaté legislativě, a to ve svém Vyjádření (Opinion) č. CDL-AD(2019)004- e  (dále 

jen jako „Vyjádření“).
89

  

V novém systému maďarského správního soudnictví vyvolává nepochybně největší 

obavy otázka nezávislosti soudů, a to jak mezi odbornou, tak laickou veřejností.  

Problém je spatřován v §65 - 78 zákon č. CXXX z roku 2018, o správních soudech, 

který zavádí nová pravidla pro jmenování soudců správních soudů.  

Celý proces jmenování začíná vypsáním výběrového řízení ministrem spravedlnosti 

na uvolněná místa správních soudců, kdy pak uchazeč následně podává přihlášku  

u předsedy toho soudu, na kterém došlo k uvolnění. Personální rada daného soudu po 

rozhovoru s uchazeči zašle přihlášky spolu se svým stanoviskem Personální radě působící 

při Státní administrativní soudní radě (Országos Közigazgatási Bírói Tanács, dále jen jako 

„OKBT“).  

Uchazeči získávají bodové ohodnocení, které je z 80% objektivní a vychází 

z odborného vzdělání, praxe a znalostí uchazeče, z 20% jej pak tvoří výsledky rozhovorů, 

které se odvíjí od morální a vědomostní úrovně uchazeče.
90

 Objektivní hodnocení uchazeči 

sdělí Personální rada OKBT před tím, než se uchazeč účastní druhého rozhovoru právě před 

tímto orgánem. Po tomto druhém rozhovoru se uchazeči opět sdělí aktuální počet bodů. 

Na základě takto zjištěných bodů Personální rada OKBT sestaví pořadí uchazečů na 

dané místo a zašle ho ministru spravedlnosti. 

Ministr spravedlnosti následně opět vyslechne jednotlivé uchazeče. Těchto 

rozhovorů se může účastnit předseda daného soudu, dva členové Personální rady OKBT, 

případně i právní odborník. Nicméně na základě pořadí stanoveném Personální radou 
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OKBT, ministr spravedlnosti zašle pořadí prezidentovi republiky, který soudce následně 

jmenuje a do jehož rukou soudci skládají slib. 

Pokud však na základě proběhlých rozhovorů ministr spravedlnosti s pořadím 

uchazečů nesouhlasí, může jej s odůvodněním změnit. Takto změněné pořadí pak opět 

zasílá prezidentu republiky.
91

 Po jmenování prezidentem pak dle §79 odst. 1 zákona č. 

CXXX z roku 2018, o správních soudech, ministr spravedlnosti soudce přidělí na místo.  

Pochybnosti tedy zcela zřejmě vzbuzuje otázka soudcovské nezávislosti. Veřejností 

je napadán jednak celý jmenovací proces, jednak pak samotné přidělení na místo k výkonu 

funkce.  

Prvně tedy k přidělení soudce na určité místo ministrem spravedlnosti. Takovéto 

přidělení nemusí nutně znamenat zásah do nezávislosti soudce a není v moderních 

demokraciích vůbec nezvyklým institutem. Přidělení ostatně funguje na stejném principu i 

v českém právním prostředí, a to dle §67 odst. 1 zákona č. 6/2002 Sb., o soudech, soudcích, 

přísedících a státní správě soudů a o změně některých dalších zákonů (zákon o soudech a 

soudcích), jehož první věta zní „Po složení slibu ministr spravedlnosti přidělí soudce na 

základě jeho předchozího souhlasu k výkonu funkce k určitému okresnímu soudu, nestanoví-

li zvláštní právní předpis jinak.“.  

Dále je soudce přidělen na místo, na které bylo vypsáno výběrové řízení a po jeho 

obsazení bude jeho nezávislost dále garantována rozvrhem práce (munkarend).  

Pro maďarskou veřejnost je tento institut nicméně nezvyklý, protože dosud soudce 

na místo přidělovali předsedové soudů dle §26 zákona č. CLXII z roku 2011, o právním 

postavení a platu soudců (a bírák jogállásáról és javadalmazásáról). 

Otázka celého jmenovacího procesu je pak o to složitější. Jmenovací proces se na 

první pohled možná zdá zcela nevhodným, nicméně v něm lze spatřit jisté pojistky 

nezávislosti. 

Vycházíme-li z předpokladu, že přihlášky uchazečů prvně procházejí přes Personální 

rady, ať již konkrétních soudů či OKBT a z 80% jsou bodovány dle zcela objektivních 

kritérií, lze předpokládat, že v konečné fázi ministr spravedlnosti bude moct změnit pořadí 

mezi odborníky minimálních rozdílů. Celý proces navíc končí jmenováním soudců 

prezidentem republiky. 

Benátská komise se pak ve svém Vyjádření z března 2019 věnuje též zejména této 

otázce, poukazuje na fakt, že ministr spravedlnosti má skutečně velké pravomoci, avšak 
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otázkou je, jaké brzdy a protiváhy poskytuje samotná legislativa pro případ jejich zneužití 

(„The question arises as to what checks and safeguards are provided for in the Law. (…) to 

counterbalance the Minister's powers and ensure that the Minister exercises the duties of 

system manager without encroaching upon judicial independence.“).  

Co se týče samotného začátku jmenovacího procesu, tedy vyhlášení výběrového 

řízení na uvolněná soudcovská místa ministrem spravedlnosti, Benátská Komise se 

domnívá, že takový proces není v rozporu s principy právního státu a nenarušuje nezávislost 

a nestrannost soudců, což odvozuje od demokratické legitimity vlády („Such a system is 

justified by the democratic legitimacy implicit in election by Parliament or appointment by a 

parliamentary majority.“). 

Za nejvíce problematickou oblast pak Benátská komise považuje možnost změny 

pořadí kandidátů ministrem spravedlnosti („The most problematic provisions, in practice 

giving the Minister the final decision in the appointment procedure, are those allowing the 

Minister, after he or she has interviewed one or more candidates, to amend the ranking 

(…)), kdy samotný fakt, že ministr spravedlnosti musí toto své rozhodnutí písemně 

odůvodnit, nepovažuje za dostatečnou záruku a uvádí, že v této úpravě nenachází žádné 

vhodné instituty, jež by limitovaly pravomoc ministra spravedlnosti („(…) the Law contains 

no explicit and effective means of controlling the use of the power conferred on the Minister 

regarding the appointment of future administrative judges.“). 

V neposlední řadě pak Benátská komise vyzývá Maďarsko k přepracování právní 

úpravy, zejména pak zdůrazňuje potřebu omezení pravomocí ministra spravedlnosti („Those 

powers should also be circumscribed by review procedures.“) a vytvoření systému 

efektivních brzd a protiváh. 

Maďarská vláda velmi rychle reagovala vytvořením návrhů k novelizaci právní 

úpravy, které v současné době projednává maďarský parlament. Otázkou pak je, do jaké 

míry dojde k nápravě vytýkaných chyb a jaké nástroje budou zvoleny k zaručení 

soudcovské nezávislosti a nezávislosti a nestranností celého jmenovacího procesu.  

Jak však míní i Hácha - „absolutních záruk soudcovské nezávislosti není. Ale tradice 

a morálka soudců může být silnější garancí než všecky jiné.“
92
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3. Uspořádání maďarských správních soudů, jejich 

pravomoc a příslušnost 

3.1 Stávající úprava organizace maďarských správních soudů  

K pochopení organizace správních soudů v Maďarsku, jež vychází ze speciální 

úpravy zákona č. I z roku 2017 o soudním řádu správním (a közigazgatási 

perrendtartásról), je nutné nejdříve nastínit samotný soudní systém fungující v zemi. 

Základním východiskem jsou články 25 – 28 Základního zákona,
93

 které vymezují 

obecně fungování moci soudní, nicméně konkrétně celkovou strukturu soudů upravuje až 

zákon z roku 2011 s číslem CLXI, o organizaci a správě soudů (a bíróságok szervezetéről és 

igazgatásáról), a to ve svém §16. 

Soudem rozhodujícím na území Maďarska je v první řadě Kúria sídlící v Budapešti, 

jež vykonává úlohu Nejvyššího soudu. Skládá se ze tří kolegií, a to z trestního, civilního a 

správního a pracovněprávního (Büntető, Polgári, Közigazgatási-Munkaügyi Kollégium).  

Další článek tvoří Ítélőtáblák, českou terminologií Vrchní soudy, které plní úlohu 

odvolacích soudů pro krajské soudy rozhodující v prvním stupni, dále jsou pak třetím 

stupněm ve věcech trestních. Vrchních soudů je na území Maďarska pět, jedná se tedy o 

Vrchní soud Hlavního města v Budapešti, a dále pak Vrchní soudy v Debrecíně (Debrecen), 

Rábu (Győr), Pětikostelí (Pécs) a Segedíně (Szeged). Na úrovni krajských soudů vystupují 

Törvényszékek, kterých je dohromady 20. V posledním stupni mluvíme pak o 

Járásbíróságok a Kerületi bíroságok, tedy o soudech okresních a obvodních, které tvoří 107 

okresních soudů a 6 obvodních soudů na území hlavního města, dohromady tedy 113.  

V prvním stupni pak dále rozhodují i Közigazgatási és munkaügyi bíróságok, pro 

tuto práci tedy relevantní Správní a pracovněprávní soudy, a zcela mimo soustavu pak stojí 

Ústavní soud (Alkotmánybíróság), který je upraven zvláštním zákonem č. CLI z roku 2011. 

Celková soudní soustava (obrázek č. 1) tedy není nepodobná té české, jež na ústavní 

úrovni vychází z Hlavy čtvrté Ústavy,
94

 konkrétně se pak soudům věnuje zákon č. 6/2002 

Sb., o soudech, soudcích, přísedících a státní správě soudů, a úpravu Ústavního soudu též 

nalézáme ve zvláštním zákoně, a to v zákoně č. 182/1993 Sb., o Ústavním soudu. 
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Obrázek č. 1: Soudní soustava v Maďarsku 

Speciální úpravu soudů rozhodujících ve správním soudnictví obsahuje pak přímo 

soudní řád správní, a to jak v Maďarsku, tak v České republice. 

Maďarský soudní řád správní tak činí ve své Části první, Hlavě II nazvané „Soudy“, 

kde jmenuje soudy povolané rozhodovat ve věcech správních sporů. Jedná se o Nejvyšší 

soud, Krajský soud Hlavního města a Správní a pracovněprávní soudy, z nichž má  

8 speciální postavení (obrázek č. 2). 

V České republice se pak dle zákona č. 150/2002 Sb., soudního řádu správního, 

jedná o Nejvyšší správní soud, tedy o soudní orgán oddělený od obecných soudů, a o soudy 

krajské.
95

  

 

Obrázek č. 2: Soustava správních soudů v Maďarsku 
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3.1.1 Správní a pracovněprávní soudy 

Jak již bylo naznačeno, konkrétní úpravu správních soudů obsahuje maďarský 

soudní řád správní. Soudy příslušné rozhodovat v prvním stupni jsou zpravidla Správní a 

pracovněprávní soudy stojící mimo soustavu obecných soudů.  

Těchto soudů je celkem 20, z nichž 8 má speciální postavení z hlediska věcné  

i místní příslušnosti. Těchto 8 soudů zákon v §13 odst. 3
96

 jmenuje jako soudy primárně 

příslušné k projednávání administrativních sporů, kdy do územních obvodů těchto soudů 

jsou přiřazeny i územní obvody zbylých dvanácti soudů. 

Jedná-li se však o spory ve věcech sociálního zabezpečení či ochrany dětí, příslušný 

je ten soud, v jehož územním obvodu má žalobce místo pobytu, či v případě právnické 

osoby sídlo. V těchto vymezených zvláštních případech může rozhodovat všech 20 

správních a pracovněprávních soudů.  

Co se pak týče věcné příslušnosti ve vztahu k ostatním článkům soustavy, 

zákonodárce šel cestou generální klausule, kdy zákon v §12 odst. 1 uvádí, že „správní a 

pracovněprávní soudy jsou oprávněné rozhodovat v těch správních sporech a řízeních, které 

zákon nepřikazuje rozhodnout Krajskému soudu či Nejvyššímu soudu.
97

“ 

Úpravu složení soudů upravuje §8 zákona, dle kterého prvostupňové soudy 

rozhodují v senátech (tanács) složených ze tří soudců, nebo pomocí samosoudce 

(egyesbíró).  

Senát se během přípravy řízení může usnést, že řízení proběhne před samosoudcem, 

to však jen v případech, které se jeví jako jednoduché jak ze skutkového, tak z právního 

hlediska. Samosoudce je nicméně dle zákona povinný vést řízení v taxativně vymezených 

případech, pokud však případ považuje za obzvlášť obtížný, může se usnést před zahájením 

řízení, že řízení proběhne před senátem. Po takovém usnesení nelze již případ samosoudci 

vrátit. 

 

3.1.2 Krajské soudy 

Maďarský soudní řád správní na několika místech mluví o „krajském soudu“, 

nicméně až z úplně posledního odstavce §13
98

 se stane pro čtenáře zákona zřejmé, že se 
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skutečně jedná jen o jeden konkrétní krajský soud, a to Krajský soud Hlavního města 

(Fővárosi Törvényszék).  

Krajský soud Hlavního města je primárně odvolacím soudem, tedy soudem 

rozhodujícím v druhém stupni v případech, kdy zákonodárce umožňuje použití řádného 

opravného prostředku v podobě odvolání. 

Jako soud prvního stupně pak Krajský soud Hlavního města vystupuje v taxativně 

jmenovaných případech §12 odst. 2 a 3. Jedná se například o spory ve věcech Maďarské 

národní banky, letecké a železniční dopravy, bezpečnostních sborů či shromažďovacího 

práva. 

Pokud Fővárosi Törvényszék rozhoduje jako odvolací orgán, rozhoduje v senátu 

složeného ze tří soudců, a činí tak rozhodnutí v posledním stupni (více v kapitole 5 

„Opravné prostředky“). Jedná-li se o případy, kdy rozhoduje jako prvostupňový soud, platí 

pro složení soudu stejná pravidla, jako v případě prvostupňových Správních  

a pracovněprávních soudů. 

 

3.1.3 Nejvyšší soud (Kúria) 

Nejvyšší soud (Kúria), je vrcholným orgánem jak v celé soustavě správních soudů, 

tak i soudů obecných. Dle čl. 25 Základního zákona
99

 mimo jiné zabezpečuje i jednotnou 

aplikaci práva a sjednocování judikatury.  

V čele Nejvyššího soudu je předseda (elnök) a soud se skládá z trestního, civilního a 

správního a pracovněprávního kolegia (büntető, polgári, közigazgatási-munkaügyi 

kollégium).
100

 

Maďarský soudní řád správní pak v §7 říká, že Kúria je odvolacím orgánem ve 

věcech, ve kterých rozhodoval v prvním stupni Krajský soud Hlavního města, dále je pak 

jediným soudem příslušným vést přezkumné řízení a v poslední řadě vystupuje i jako soud 

prvního stupně.  

Do prvostupňového rozhodování Nejvyššího soudu patří posouzení zákonnosti 

administrativní činnosti či nečinnosti orgánů územních samosprávných celků, a to zvláštním 

senátem pro tuto problematiku (Önkormányzati tanács).
101
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V poslední řadě pak Nejvyšší soud v prvním stupni vede řízení související se 

zrušovacími nálezy Ústavního soudu, které byly vydány v souvislosti s ústavními stížnostmi 

(alkotmányjogi panasz).  

Jedná se o úpravu §12 odst. 4 písm. c) maďarského soudního řádu správního, jež 

musí být aplikována spolu s ustanovením §43 odst. 2 zákona č. CLI z roku 2011,
102

  

o Ústavním soudu.  

Úprava cílí na případy, kdy Ústavní soud (Alkotmánybíroság) na základě podané 

ústavní stížnosti uzná rozhodnutí soudu protizákonným. Pak na základě takového nálezu 

Ústavního soudu Nejvyšší soud vede řízení za účelem zrušení protizákonného rozhodnutí.   

Tato úprava má dvě východiska. První z nich vyplývá ze speciálního postavení 

Ústavního soudu, jež stojí mimo celou soustavu soudů v zemi, a tak ačkoliv provádí 

kontrolu i v případě soudních rozhodnutí, nemá pravomoc k jejich přímému zrušení.
103

 

Druhým východiskem je pak fakt, že od účinnosti nové ústavy, tedy Základního zákona, od 

1. ledna 2012, přísluší Ústavnímu soudu rozhodovací činnost v souvislosti s kontrolou 

ústavnosti, Nejvyššímu soudu pak s kontrolou zákonnosti.
104

  

Kúria dle maďarského soudního řádu správního
105

 rozhoduje vždy v minimálně 

tříčlenných senátech složených ze tří soudců, v obzvlášť obtížných případech se pak může 

usnést, že rozhodovat bude pětičlenný senát, opět složený jen ze soudců. 

Zásadní rozdíl oproti české úpravě zde leží tedy jednak v nevytvoření odděleného 

vrcholného orgánu správního soudnictví, tedy Nejvyššího správního soudu, jednak pak 

v některých kompetencích Nejvyššího soudu (Kúria), které jsou v českém právním řádu 

vlastní pouze Ústavnímu soudu.  

 

3.2 Spory o příslušnost a kompetenční spory 

3.2.1 Spory o příslušnost 

Jak bývá v právních úpravách běžné, i maďarské soudy šetří svou příslušnost z moci 

úřední, vycházejí přitom ze stavu v době podání návrhu na zahájení řízení.
106
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Dojde-li ke změnám během řízení, příslušnost musí být opět zjištěna, tudíž dochází v 

podstatě k soustavné kontrole příslušnosti. 

Pokud je návrh podán u místně nepříslušného soudu, a tento soud je z podání 

schopen zjistit, který soud je příslušný, předá mu spis do 8 dnů od podání návrhu.
107

 Není-li 

však soud schopen určit, který jiný soud je příslušný, dojde k odmítnutí návrhu dle §48 odst. 

1 písm. b) zákona. Dojde-li pak k zjištění chybějící příslušnosti během řízení, jedná se o 

důvod k zastavení řízení. 

Tato, pro českého čtenáře možná zmatečná úprava vychází z místa podání návrhu. 

Zpravidla se totiž nejedná o soud, ale o správní orgán, jenž vydal ono problematické 

rozhodnutí, které je soudní cestou napadáno. 

Nastat nicméně může i situace, kdy se za příslušný soud považuje více soudů 

(pozitivní spor) nebo se naopak příslušným necítí být žádný (negativní spor). 

V případě pozitivního sporu řízení provede soud, u nějž byl jako prvního podán 

návrh na zahájení řízení, v případě negativního sporu nebo v případě situace, kdy dojde 

v důsledku vyloučení k neschopnosti soudu vést řízení, je nutné určit soud, jež provede 

řízení, do 30 dnů. K rozhodnutí takového sporu nebo k takovému určení je příslušný 

Krajský soud Hlavního města, tedy jediný společně nadřízený soud Správních a 

pracovněprávních soudů.
108

 

Jelikož Krajský soud Hlavního města i Nejvyšší soud vystupují jako jediné soudy 

své úrovně, nemůže zde dojít ke sporu o místní příslušnost. 

Jedná-li se pak o spory věcné příslušnosti, k jejich řešení je příslušný Nejvyšší soud 

na základě §15 odst. 3 písm. b) maďarského soudního řádu správního. 

 

3.2.2 Kompetenční spory 

Nárokují-li si právo na vedení řízení správní soudy i jakékoli jiné soudy, spor je 

příslušná rozhodnout Kúria (Nejvyšší soud) v pětičlenném senátu.  

Předsedou senátu a dvěma soudci senátu musí být správní soudci, zatímco zbylí dva 

soudci budou soudci právního odvětví soudu, který se účastní sporu.
109
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Bude-li se tedy jednat o spor s civilními soudy, tak soudci budou civilními soudci, 

pokud o spor s trestními soudy, pak soudci trestního soudu. 

Strany se tohoto řízení zpravidla neúčastní, senát má nicméně možnost provést jejich 

výslech. 

Zde se tedy jedná o velmi podobnou úpravu, kterou v českém právním řádu přinesl 

zákon č. 131/2002 Sb., o rozhodování některých kompetenčních sporů, který nabízí řešení 

pro spory mezi civilními a správními soudy, a mezi soudy a orgány moci výkonné, územní, 

zájmové nebo profesní samosprávy.  

I v těchto sporech je příslušný rozhodovat nejvyšší soudní orgán v zemi, zde se však 

jedná o zvláštní senát složený ze tří soudců Nejvyššího soudu a tří soudců Nejvyššího 

správního soudu. 

Na rozdíl od maďarské úpravy však není zákonem řešen hypotetický spor mezi 

správními a trestními soudy, ten však dle českých právních předpisů teoreticky nastat ani 

nemůže.
110

 

 

3.3 Uspořádání dle zákona CXXX z roku 2018 

Přijetím nové úpravy zákonů č. CXXX (o správních soudech) a č. CXXXI  

(o účinnosti zákona o správních soudech a o jednotlivých přechodných pravidlech), účinné 

od 1. ledna 2020, dochází k úplné reorganizaci systému správních soudů.  

Nová úprava spočívá v dvoustupňové soudní kontrole veřejné správy, zajištěné 

Közigazgatási Felsőbíróság (Nejvyšší správní soud) a Közigazgatási törvényszékek (Krajské 

správní soudy), dochází tedy k úplnému oddělení správního soudnictví od soustavy 

obecných soudů, a to na všech úrovních (obrázek č. 3). 

Dle §20 odst. 1 zákona č. CXXXI
111

 se pak 31. prosince 2019 ruší Správní a 

pracovněprávní soudy.  

Nejvyšší správní soud se tedy do maďarského právního řádu bude vracet po více než 

70 letech a završí tak druhou soudní reformu. 

Nejvyšší správní soud bude sídlit v Ostřihomi (Esztergom) a v jeho čele bude 

předseda (elnök), jeho zástupcem bude pak místopředseda (másodelnök).  

                                                 
110
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Pokud dojde nově ke kompetenčním sporům, dle §62 zákona o č. CXXX z roku 

2018, o správních soudech,
112

 je rozhodne Kompetenční rada (Hatásköri tanács), složená ze 

soudců Nejvyššího soudu (Kúria) a Nejvyššího správního soudu  (Közigazgatási 

Felsőbíróság). Rada bude složena z 2 soudců Nejvyššího soudu, 2 Nejvyššího správního 

soudu, dále pak předsedové jak Nejvyššího soudu, tak Nejvyššího správního soudu, budou 

jejími spolupředsedy.  

V této oblasti se tedy jedná o úpravu téměř shodnou se stávající českou. 

V Příloze 1 zákona č. CXXX
113

 z roku 2018 pak nalezneme jmenovitý výčet 

krajských správních soudů, včetně jejich sídla a vymezení územního obvodu. 

Jednou z největších kritik druhé soudní reformy je bezpochyby její nákladnost, 

András Patyi, rektor Národní univerzity veřejné služby (Nemzeti Közszolgálati Egyetem), 

však poukazuje na fakt, že tyto náklady jsou ve skutečnosti náklady na „udržení 

demokratického zřízení a právního státu.“
 114

 

 

 

Obrázek č. 3: Soustava správních soudů účinná od roku 2020  
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4. Řízení před maďarskými správními soudy  

4.1 Návrh na zahájení řízení 

Úpravu řízení před správními soudy v Maďarsku s účinností od 1. ledna 2018 

upravuje zákon č. I z roku 2017 o soudním řádu správním (a közigazgatási 

perrendtartásról)
115

. Jedná se o kodex v poměru delegace vůči maďarskému občanskému 

soudnímu řádu (z. č. CXXX z roku 2016), tedy jak praví §6 maďarského soudního řádu 

správního, občanský soudní řád se použije v případech, kdy na něj zákon přímo odkáže.   

 Zákon pak dále vymezuje, co je předmětem řízení v §4 – jedná se o posouzení, zda 

činnost správního orgánu, jež mění nebo v jejímž důsledku se mění právní postavení 

subjektů, dále též nečinnost tohoto orgánu, je v souladu s právními předpisy.  

Úprava tedy cílí jak na nezákonný výkon veřejné správy, tak na její nečinnost, 

podobně jako to dělá §4 českého soudního řádu správního.
116

 

Zatímco však český zákonodárce šel cestou konkrétních žalobních typů, které pak 

v jednotlivých dílech Části třetí zákona
117

 velmi přehledně popisuje, maďarský zákonodárce 

se vydal cestou poněkud odlišnou.  

Maďarský zákon ve zmiňovaném §4 přesně popisuje, o které správní činnosti se 

jedná (dle §4 odst. 3 rozhodnutí, zásah, opatření obecné povahy a veřejnoprávní smlouvy), 

dále pak vymezuje, které naopak nejsou předmětem řízení. Předmětem řízení nejsou tři 

taxativně vymezené okruhy správní činností – v první řadě se jedná o činnost vlády, 

zejména v oblasti obrany státu, cizinecké policie a zahraničních věcí, druhým okruhem je 

posuzování zákonnosti samotných prováděcích předpisů, a v poslední řadě se jedná o spory 

mezi orgány, jež jsou ve vztahu nadřízenosti a podřízenosti.
118

 

To však nemění nic na tom, že i řízení před správními soudy v Maďarsku je 

návrhové. Náležitosti návrhu jsou upraveny v Části druhé maďarského soudního řádu 

správního nazvané „Řízení v prvním stupni“. Zde pak §37 zákona kromě obecných 

náležitostí návrhu stanovuje povinnost žalobce vymezit sporné jednání orgánu veřejné moci 

a uvedení data, kdy se o tomto jednání dozvěděl, přesné označení zásahu do práv,  

ke kterému v důsledku toho jednání došlo, a v poslední řadě pak poskytnutí důkazů  
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na podporu svých tvrzení. Kromě toho musí žalobce samozřejmě označit žalovaného a 

příslušný soud. 

V následujícím paragrafu (§38) pak zákonodárce vyjmenovává, o co může žalobce 

návrhem žádat, tedy jaký může být žalobní petit. Ve své podstatě se jedná o žalobní typy, 

které jsou následující: 

1. Prohlášení správního aktu za neplatný, jeho zrušení či změna 

2. Zjištění nezákonné nečinnosti správního orgánu 

3. Zákaz výkonu nezákonné činnosti 

4. Povinnost výkonu povinností plynoucích ze správního jednání 

5. Povinnost nahradit škodu vzniklou veřejnoprávní smlouvou 

6. Zjištění porušení zákona v důsledku jiné správní činnosti 

 

Návrh je možný podat, nestanoví-li zákon jinak, do 30 dnů od oznámení jednání, jež 

je předmětem sporu
119

, kdy se tato lhůta počítá dle pravidel počítání času maďarského 

správního řádu. Lhůta počíná běžet dnem následujícím po oznámení, a je-li posledním dnem 

den pracovního klidu, koncem lhůty je den následující po tomto dni.
120

  

Pokud se daná správní činnost neoznamuje, pak třicetidenní lhůta počíná běžet 

dnem, kdy se žalobce o správní činnosti dozvěděl, návrh pak může podat nejpozději do 

jednoho roku, kdy se tedy jedná o lhůtu objektivní.  

Místem podání návrhu je zpravidla správní orgán, proti jehož činnosti návrh míří. 

Rozhodovalo-li se ve více stupních, pak u orgánu prvního stupně.  

Tento způsob podání cílí na efektivitu řízení z toho hlediska, že při řádném postupu 

správní orgán tento návrh přijme a spolu se svým vyjádřením (védirat), které je povinný 

poskytnout, jej pak zašle příslušnému soudu. 

Je nicméně možné návrh podat i u soudu, o čemž pojednává §41 zákona
121

 a jedná se 

například o spory týkajících se veřejnoprávních smluv. V tomto případě pak musí soud bez 

zbytečných průtahů informovat správní orgán o povinnosti poskytnout vyjádření – toto 

vyjádření správního orgánu obsahuje buď jmenování příčin k zamítnutí žalobního návrhu, 

nebo poskytnutí vysvětlení a důkazů ohledně sporné činnosti.  
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Návrh nemá automaticky odkladný účinek, v odůvodněných případech ho však soud 

může přiznat. O tomto přiznání, ale i například o zrušení odkladného účinku či použití 

předběžných opatření, zákon pojednává v §50 – 52 a souhrnně je nazývá „Okamžitou právní 

ochranou“.  

Ne zcela logicky se zákon k určitým zvláštnostem jednotlivých návrhů vrací až ve 

své předposlední části pojednávající o zvláštních řízeních a dalších řízeních před správními 

soudy. 

Zde například uvádí, že lhůta pro podání návrhu směřujícího ke zjištění nezákonné 

nečinnosti správního orgánu činí 90 dnů od bezvýsledného vyčerpání opravných prostředků, 

nejdéle pak 1 rok. V této poslední části zákona nalezneme i postupy aplikovatelné 

v případech nezákonnosti správních aktů vydaných orgány územně samosprávných celků, 

případně též nečinnosti těchto orgánů.  

Co se pak týče dalšího nakládání s návrhem, žalobce jej může změnit do prvního 

jednání v řízení (§43 odst. 1 maďarského soudního řádu správní), do stejné doby může 

návrh vzít zpět, a to i bez souhlasu žalovaného. Pokud soud rozhoduje mimo jednání, pak do 

vyhlášení rozhodnutí.
122

 

Ze strany soudů pak podáním návrhu dochází k jeho kontrole a případnému vyzvání 

účastníka k odstranění vad (§45-46 zákona), v poslední řadě pak může dojít i k zamítnutí 

návrhu. 

K zamítnutí návrhu soudem dochází, zejména pokud k řešení sporu nejsou maďarské 

soudy vůbec příslušné, pokud není naplněna věcná příslušnost soudu, pokud žalobce napadá 

takovou činnost správního orgánu, která je vyňata z okruhu možných předmětů řízení, 

pokud došlo ke zmeškání lhůty k podání návrhu nebo pokud žalobce neodstranil ani po 

výzvě soudu vady podání.   

 

4.2 Účastníci řízení 

4.2.1 Práva a povinnosti účastníků řízení  

V první řadě se maďarský soudní řád správní účastníkům řízení věnuje již na svém 

začátku, kdy v §2 a §3 jmenuje povinnosti soudu a stran. Jedná se o jakési vymezení 

vůdčích principů celého řízení. 
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Na základě těchto ustanovení mají strany v první řadě povinnost součinnosti za 

účelem efektivního vedení řízení, jeho rychlosti a hospodárnosti. Jsou povinny poskytnout 

podklady na podporu svých tvrzení a v poslední řadě je zde i explicitně vyjádřena povinnost 

„pravdomluvnosti“ (igazmondás kötelezettsége).  

Nejedná se samozřejmě o povinnost odkrytí absolutní pravdy, což by mimo jiné bylo 

proti principu nemo tenetur se ipsum accusare, tedy zákazu sebeobviňování, který vyplývá  

i z čl. 6 Evropské úmluvy o lidských právech, garantujícího právo na spravedlivý proces. 

Tento princip pouze požaduje od stran, aby jimi poskytnuté podklady, vyjádření a 

důkazy odpovídaly skutečnosti. Jedná se tedy o povinnost vztahující se k subjektivnímu 

chování stran, ne k objektivní pravdě.
123

 

Co se pak týče samotných účastníků řízení a jejich způsobilosti, úpravu obsahuje 

Hlava IV zákona, zvaná „Strany a dotčená osoba“. 

Způsobilost být účastníkem řízení má osoba, která je dle občanskoprávních pravidel 

schopná vlastním jednáním nabývat práva a plnit povinnosti, dále pak správní orgán, který 

dikcí zákona „má samostatně vymezený úkol a pravomoc v oblasti veřejné správy.“
124

  

Procesní způsobilost, tedy schopnost činit samostatně procesní úkony a samostatně 

jednat v řízení, má osoba, která, opět s odkazem na občanské právo, je v plném rozsahu 

způsobilá k právnímu jednání.
125

 

Stranami řízení je pak žalobce (felperes) a žalovaný (alperes), v českém právním 

prostředí pak mluvíme o navrhovateli a odpůrci.
126

 

Český soudní řád správní pak dále mluví v §34 o osobách zúčastněných na řízení, 

zatímco maďarská úprava pro obdobné osoby používá termín dotčených osob (érdekelt), a v 

§20 zákona č. I z roku 2017 o soudním řádu správním je vymezuje jako osoby, jejichž práva 

nebo právní zájmy byly přímo dotčeny rozhodovací činností správního orgánu. Podobně 

jako v české úpravě, i tyto osoby musí po svém vyrozumění o probíhajícím řízení oznámit, 

zda chtějí v řízení uplatňovat svá práva.
127
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4.2.2 Zastoupení 

Zastoupení je tradičním institutem, který se použije v případech, kdy v řízení 

figuruje účastník, který nemá procesní způsobilost. Zastoupen bývá zpravidla zákonným 

zástupcem. Maďarský soudní řád správní šel cestou delegace a v případě zastoupení 

odkazuje ve svém §26 na občanský soudní řád. 

V následujícím ustanovení §27 však rovnou řeší i otázku povinného právního 

zastoupení, které je povinné jak před Krajským soudem Hlavního města, tak i před 

Nejvyšším soudem. Dokonce je pak povinné i ve všech sporech týkajících se 

veřejnoprávních smluv, pravděpodobně kvůli náročnosti těchto sporů.
128

 

Maďarský soudní řád správní pak v případě Nejvyššího soudu nerozlišuje, zda se 

jedná o řízení v prvním, či druhém stupni, ba dokonce ani, zda se jedná o přezkumné řízení. 

Zastoupení právním zástupcem je povinné vždy. 

 Stejně tak nerozlišuje jednotlivé stupně řízení u Krajského soudu Hlavního města, 

tudíž lze dovodit, že zatímco strana povinné zastoupení v prvostupňovém řízení před 

Správním a pracovněprávním soudem nepotřebovala, při podání odvolání, o kterém bude 

rozhodovat Krajský soud Hlavního města, již bude muset být zastoupena právním 

zástupcem.   

Povinné zastoupení advokátem v českém soudním řádu správním je pak upravené 

v § 105 odst. 2, a to v případě podání kasační stížnosti. Český zákonodárce tedy 

nepovažoval určité spory řešené v prvním stupni za natolik obtížné, aby stanovil povinnost 

povinného právního zastoupení v případě jejich řešení. 

 

4.3 Rozhodnutí správních soudů 

Část třetí maďarského soudního řádu správního pojednává o rozhodnutích správních 

soudů, v rámci kterých rozlišuje meritorní rozsudek (itélet) a usnesení (határozat). 

K rozsudku dochází tedy pouze v meritorních věcech, §84 zákona uvádí, že jakákoliv jiná 

rozhodovací činnost soudu je usnesením. 

Zákon upravuje i rozsah přezkumu soudu, kdy je soud povinný o sporu rozhodnout 

v mezích žalobního návrhu. Z moci úřední nicméně přihlíží jak k nicotnosti správních aktů, 

tak k případným vadám řízení, jež předcházelo vydání napadeného správního aktu. 
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V poslední řadě pak soud přihlíží i k tomu, zda při aplikaci správního uvážení správním 

orgánem došlo k jeho užití v zákonem stanoveném rámci.
129

   

V první řadě k odmítnutí žaloby. Soud žalobu dle §88 odmítne, shledá-li, že je 

bezdůvodná, dále pak pokud nedošlo k zásahu do práv a oprávněných zájmů žalobce 

napadeným správním rozhodnutím, v poslední řadě pak soud žalobu odmítne, pokud během 

řízení před správním orgánem došlo k takovému porušení zákona, jež nemá vliv na merit 

věci. To, co takový vliv nemá, bude nicméně vždy záležet na konkrétním případu.
130

 

V druhém případě pak soud sezná žalobní návrh důvodným a rozhodne rozsudkem 

ve věci. Může pak dojít k tomu, že soud rozhodnutí správního orgánu změní, zruší nebo 

prohlásí za neplatné, případně dle potřeby nařídí správnímu orgánu provedení řízení. 

Správnímu orgánu pak též nařídí dle §88 odst. 3 zákona odstranění následků porušení 

právních předpisů.  

Soud napadený správní akt změní, pokud to neodporuje povaze věci.  

Podle §90 odst. 3 zákona však nemůže takto změnit opatření obecné povahy, dále pak 

takové akty týkající se platebních povinností, při jejichž rozhodování bylo užito správní 

uvážení.  

Co se pak týče rušení ostatních správních aktů, maďarská úprava rozlišuje zrušení, 

ke kterému dochází ex tunc, tedy od momentu samotného vzniku správní činnosti, jež byla 

soudem označena za nezákonnou, a prohlášení aktu za neplatný, kdy soud stanoví přesné 

datum této neplatnosti. V tomto případě dochází tedy ke zrušení ex nunc, případně pro 

futuro.  

V poslední řadě pak může dojít k pouhému určení nezákonnosti sporného správního 

jednání či skutečnosti, a to zejména v případech, kdy není možná změna ani zrušení, 

nicméně žalobce má důležitý právní zájem na tomto určení nezákonnosti. 

Hlavní rozdíl oproti české úpravě tedy leží zejména v možnosti změny rozhodnutí 

správního orgánu soudem, kdy tuto možnost zákon č. 150/2002 Sb., soudní řád správní, 

umožňuje pouze v řízení o žalobě proti rozhodnutí správního orgánu.  

V mezích české úpravy se pak konkrétně jedná o případ §78 odst. 2 soudního řádu 

správního, kdy soud může snížit zjevně nepřiměřeně vysoký trest uložený správním 

orgánem za správní delikt, případně ho může též zrušit, a to jen v případě, kdy je tak soud 
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schopen učinit na základě skutkového stavu, ze kterého vycházel správní orgán. Tento 

skutkový stav soud může doplnit případně vlastním dokazováním, ne však v zásadních 

směrech.   

K tomu pak Nejvyšší správní soud v rozsudku čj. 5 A 139/2002-46 dodává, že 

„Úkolem soudu není nahradit správní orgán v jeho odborné dozorové kompetenci ani 

nahradit správní uvážení uvážením soudním, ale naopak posoudit, zda se správní orgán v 

napadeném rozhodnutí dostatečně vypořádal se zjištěným skutkovým stavem, resp. zda 

řádně a úplně zjistil skutkový stav, a zda tam, kde se jeho rozhodnutí opíralo o správní 

uvážení, nedošlo k vybočení z mezí a hledisek stanovených zákonem.“
131

 

 

4.4 Zvláštnosti řízení před maďarskými správními soudy 

4.4.1 Mintaper 

Maďarský soudní řád správní obsahuje několik zvláštností, které české právo buď 

nezná, nebo je neuplatňuje na úseku správního soudnictví. Prvním takovým institutem je 

tzv. Mintaper
132

. 

 Jedná se o novinku zavedenou novým soudním řádem správním, v maďarském 

správním soudnictví tedy existuje od 1. ledna 2018 a nejlépe jej lze přeložit jako „Vzorové 

řízení“. Jde o speciální důvod stavění řízení, jehož cílem je nepochybně naplnění principu 

rychlosti, efektivity a hospodárnosti řízení. 

K aplikaci tohoto institutu dochází, pokud u soudu již bylo zahájeno nejméně deset 

takových řízení, jejichž právní i skutková stránka je totožná s řízením, na jehož zahájení cílí 

žalobní návrh. Soud pak může rozhodnout o stavění řízení, nicméně stranám musí umožnit, 

aby se k věci vyjádřily. 

Po skončení řízení ve věcech ostatních sporů soud pokračuje v řízení, které dříve 

zastavil pomocí institutu Mintaper, a pokud skutková i právní totožnost případů přetrvává, 

může rozhodovat bez nařízení jednání.   

Je nutné též dodat, že tento institut není jediným, který zákon zná a používá pro 

zajištění efektivity a rychlosti řízení. Zákonu není cizí ani společná žaloba více žalobců (§19 

zákona), ani samotné rozhodování bez nařízení jednání (§77 zákona). 
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4.4.2 Egyezség 

Smír (Egyezség) i v následující podkapitole popsaná soudní mediace (Bírói 

közvetítés), jsou prostředky alternativního řešení sporů ve správním soudnictví.  

Oba instituty cílí na to, aby mezi stranami došlo k takové dohodě, která je pro obě 

strany tou nejpřijatelnější.
133

 Opět je pak možné též říci, že i tato úprava cílí na rychlost a 

efektivitu řízení, která je pro nový maďarský soudní řád správní tak typická. 

Smír i soudní mediace však mají společné zejména to, že jsou silně spjaty s případy, 

které dovolují aplikaci správního uvážení, tedy je zde k dispozici prostor, ve kterém může 

dojít k určitému kompromisu mezi stranami. 

Ke smíru tedy dle §65 zákona může dojít tehdy, neodporuje-li tomu povaha 

správního rozhodování či není-li tato možnost vyloučena zákonem. V takovém případě se 

pak soud pokusí strany vést ke smíru, ale to též jen tehdy, je-li dosažení smíru možné 

v rozumném časovém úseku. 

Soud pak v první řadě musí strany uvědomit o možnosti uzavření smíru a 

podmínkách jeho uzavření, dále je pak též poučí o možnostech soudní mediace a o možnosti 

uzavření dohody o nákladech řízení v rámci uzavírání smíru. V poslední řadě pak musí soud 

strany poučit o tom, že uzavřený a schválený smír je pravomocným meritorním 

rozhodnutím, proti kterému není možné podat odvolání. 

Po takto široké poučovací povinnosti soudu, strany buď využijí možnosti soudní 

mediace a soud řízení zastaví, nebo strany souhlasí se smírem, nicméně si vyberou cestu 

soudního řízení, kdy soud jim dle §65 odst. 2 písm. c) zákona předestře jím vypracované 

kompromisní řešení. 

Pokud strany dosáhnou kompromisu, soud jejích smír schválí, není-li v rozporu se 

zákonem. Je-li smír v rozporu se zákonem, soud pokračuje v řízení, strany se nicméně 

mohou odvolat proti usnesení, jímž soud vyjádřil odmítavé stanovisko k jejich smíru. Toto 

odvolání však nemá odkladný účinek.
134
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4.4.3 Bírói közvetítés 

Soudní mediace (Bírói közvetítés) tedy navazuje na ochotu stran uzavřít smír 

(egyezség), který byl vymezen v předchozí podkapitole.  

Dle §69 zákona soud nařídí soudní mediaci, pokud si to strany přejí a dotčené osoby 

nejsou proti, samozřejmě pak též, pokud je uzavření smíru vůbec možné. Strany i dotčené 

osoby jsou povinny poskytovat soudnímu mediátorovi během mediace součinnost. 

Zákon pak v §70 odkazuje na použití pravidel zákona č. LV z roku 2002, o mediační 

činnosti (a közvetítői tevékenységről), nicméně uvádí i pravidla vlastní. 

Soudním mediátorem nemůže být soudce, který je členem rozhodujícího senátu. 

Soudní mediátor po dosažení kompromisu mezi stranami tento smír sepíše a v písemné 

podobě jej zašle rozhodujícímu soudu. Soud pak uzavřený smír přezkoumá a neodporuje-li 

právním předpisů, schválí ho rozsudkem. 

Soudní mediace tedy není speciálním typem rozhodnutí, je pouze prostředkem, který 

si strany dobrovolně zvolí za účelem dosažení smíru.  

Ať už se již však jedná o soudní mediaci či smír, nebo i dříve zmiňované „vzorové 

řízení“, žádný z těchto institutů není vlastní českému správnímu soudnictví.  

Jak již bylo řečeno, celková úprava maďarského správního soudnictví účinná od 

roku 2018 cílí na co nejrychlejší a nejefektivnější řízení, k čemuž poskytuje velké množství 

prostředků jak na straně účastníků řízení, tak na straně soudu.  

Soudy jsou povinny dle §2 zákona vyvíjet snahu k naplnění těchto zásad a jsou 

k tomu mimo jiné vybaveny i právem udělení pořádkové pokuty (Pénzbírság), jejíž výše 

může činit až 1 milion forintů, v případě fyzických osob pak maximálně 500 000 Ft.
135

 

Oproti tomu je pořádková pokuta zakotvená v zákoně č. 150/2002 Sb., soudním řádu 

správním, poněkud mírnější vůči účastníkům, jež nejsou fyzickými osobami, kdy nejvyšší 

možná výše pokuty dle §44 odst. 1 soudního řádu správního činí 50 000 Kč pro všechny 

druhy subjektů. 

V poslední řadě pak soudy mohou řízení spojovat i rozdělovat (§31 maďarského 

soudního řádu správního), kdy se pak jedná o úpravu shodnou s náplní §39 českého 

soudního řádu správního. Pro spojování věcí je však nutná silná shoda po skutkové stránce 

případů v obou právních řádech. 
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5. Opravné prostředky 

V maďarském správním soudnictví jsou uplatnitelné tři opravné prostředky, jeden 

řádný, vymezen v hlavě XVII zákona – odvolání, a pak dva mimořádné, mezi které zákon 

ve své hlavě XIX řadí přezkumné řízení a obnovu řízení. 

Na rozdíl od maďarské úpravy v českém soudním řádu správním nenalezneme žádný 

řádný opravný prostředek, rozhodování v České republice je tedy zcela jednoinstanční, bez 

možnosti odvolání. Pro český právní řád to však znamená jistou kontinuitu, kdy správní 

soudnictví od prvorepublikových dob bylo téměř vždy tradičně jednostupňové.
136

  

Existence řádného opravného prostředku ani nutně dvojinstanční soudní kontroly 

nevyplývá nicméně z žádných mezinárodních závazků České republiky či Maďarska, tím 

méně pak z Úmluvy o lidských právech
137

, což ostatně potvrdil i Evropský soud pro lidská 

práva ve věci Delcourt proti Belgii.
 138

 

Jiný názor pak nemá ani český Ústavní soud, jenž svým nálezem zrušujícím část 

pátou občanského soudního řádu, vyjádřil též myšlenku, že „Čl. 2 Protokolu č. 7 k Úmluvě 

zajišťuje právo na minimálně jedno opravné řízení před soudem vyššího stupně pouze  

v závažnějších trestních věcech.“
139

  

Pro úplnost ještě připomeňme, že zákon č. 150/2002 Sb., soudní řád správní, zná 

tedy jen dva mimořádné opravné prostředky, jimiž jsou kasační stížnost a obnova řízení. 

 

5.1 Odvolání 

Odvolání (Fellebbezés) je řádným opravným prostředkem, který může být podán 

proti dosud nepravomocnému rozhodnutí v případech, kdy to maďarský soudní řád správní 

přímo dovolí. Tento opravný prostředek je upraven v hlavě XVIII zákona. 

Odvolání směřuje proti rozhodnutí soudu prvního stupně, konkrétně pak tedy proti 

rozhodnutí Krajského soudu Hlavního města a Správních a pracovněprávních soudů. Proti 

prvostupňovému rozhodování Nejvyššího soudu se nelze odvolat. 
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Právo podat odvolání mají strany sporu, kromě nich pak i dotčená osoba, která má 

dle §20 maďarského soudního řádu správního obdobná práva jako strany.  

Toto podání musí být uskutečněno do 15 dnů od oznámení rozhodnutí, a to u soudu, 

který rozhodoval v prvním stupni. Oznámení zde tedy zahrnuje jak vyhlášení rozsudků i 

usnesení, v případně takových usnesení, jež se pouze doručují, se za den oznámení považuje 

den doručení.
140

 

Obsahem odvolání je pak kromě obecných náležitostí označení napadeného 

rozhodnutí, vylíčení toho, v čem je spatřována jeho nezákonnost či nesprávnost, a žalobní 

petit.  

Nova dle §100 zákona, tedy uplatnění nových důkazů a skutečností, jsou přípustná, 

pokud se o nich strana dozvěděla po vyhlášení rozhodnutí soudem prvního stupně, a pokud 

by použití těchto nových skutečností bylo schopné straně zajistit lepší právní postavení při 

rozhodování. Nové důkazy a skutečnosti jsou též přípustné, pokud dokazují nezákonnost 

rozhodnutí soudu prvního stupně. 

Jak bývá pro odvolání typické, i v rámci maďarského správního soudnictví má 

odkladný účinek. Nicméně lze požádat o zrušení takového účinku podle §50 odst. 2 písm. a) 

zákona, jež se nachází v části o „Okamžité právní ochraně“. 

V neposlední řadě pak nesmíme zapomínat ani na to, že v řízení před Krajským 

soudem Hlavního města i před Nejvyšším soudem je nutné, aby strana byla zastoupena 

právním zástupcem. Bude-li takové zastoupení chybět, zákon nabízí velmi jednoduché 

řešení v podobě vyzvání k napravení vad, nicméně cesta, jakou zákon toto řešení zakotvuje, 

je velmi klikatá.  

V první řadě se jedná o úpravu §104 odst. 1 maďarského soudního řádu správního, 

dle které se pro kontrolu odvolání použijí stejná pravidla, jaká by soud aplikoval při 

zkoumání prvostupňového návrhu na zahájení řízení.  

Použije se tedy §46 odst. 1 zákona, dle kterého soud musí účastníka vyzvat 

k napravení vad podání a poskytne mu k tomu přiměřenou lhůtu. Tato úprava se zdá 

bezproblémová, dokud čtenář nenalistuje §27 zákona, jež pojednává o zastoupení, dle 

kterého se na zastoupení užijí pravidla občanského soudního řádu. 
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A co říká občanský soudní řád? Dle §74 odst. 2 maďarského občanského soudního 

řádu je chybějící povinné právní zastoupení před odvolacím soudem důvodem k odmítnutí 

odvolání. 

Dle Komentáře
141

 k maďarskému soudnímu řádu správnímu, je pak v této situaci 

nutné aplikovat §28 odst. 3 soudního řádu správního, který říká, že v případě vadného 

podání (beadvány) se užijí ustanovení občanského soudního řádu jen v případě, pokud 

zákon neobsahuje úpravu vlastní. Odvolání pak typem podáním nepochybně je. 

Autoři Komentáře se tedy domnívají, že krkolomná úprava soudního řádu správního 

je dostačující a aplikovatelná na vadné odvolání, tudíž má přednost před aplikací 

občanského soudního řádu. Zůstává však otázkou, proč si zákonodárce nevybral cestu 

poněkud přímočařejší, když se celý zákon odvíjí od snahy zjednodušit a zrychlit řízení.  

Zvláštností odvolání je pak možnost tzv. odvolání skokem (Ugró fellebbezés) 

zajištěné §101 soudního řádu správního, jež nepochybně čerpá inspiraci z institutu „leapfrog 

appeal“ užívaného před anglickými soudy. Jedná se o případy, kdy odvolání míří proti 

rozhodnutí Správních a pracovněprávních soudů (tedy ne vůči krajskému soudu), a na 

základě společné žádosti stran o sporu rozhodne Nejvyšší soud (Kúria). Přeskočí se tedy 

řádný odvolací orgán, zde Krajský soud Hlavního města. 

Nicméně jde o speciální institut pro speciální situaci, a tou je skutečnost, že odvolání 

míří proti takovému pochybení, jehož napravení má značný význam pro sjednocení 

rozhodovací praxe. O přijetí tohoto speciálního odvolání pak Nejvyšší soud rozhodne do 30 

dnů. Pokud ho zamítne, postoupí jej běžnému odvolacímu soudu, tedy Krajskému soudu 

Hlavního města. 

Touto úpravou se nicméně zákonodárce snažil ulehčit Nejvyššímu soudu jeho 

sjednocovací činnost.
142

 

Zpátky ale k běžnému odvolání – podává se tedy u soudu prvního stupně, který jej 

buď zamítne pro nesplnění zákonných předpokladů
143

, nebo ho do 8 dnů, v případě žádosti o 

okamžitou právní ochranu do 3 dnů, zašle soudu druhého stupně. 
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K zamítnutí prvostupňovým soudem může dojít jen ve čtyřech případech, kdy 

prvním z nich je podání odvolání neoprávněnou osobou, druhým je podání odvolání proti 

rozhodnutí, proti kterému zákon tuto možnost nepovoluje, třetím je zmeškání lhůty  

a posledním čtvrtým pak situace, kdy odvolání mělo být dle zákona podáno elektronickou 

cestou, k čemuž nedošlo. 

Řízení před soudem druhého stupně je pak upraveno počínaje §104 zákona. V první 

řadě soud odvolání přezkoumá z hlediska vad podání, k jejichž odstranění stranu případně 

vyzve předseda senátu. 

Zákon pak umožňuje protistraně podat tzv. proti-žádost (ellenkérelem), dotčené 

osobě se pak připojit k odvolání, a to do 8 dnů od oznámení odvolání. Jedná se ve své 

podstatě o vyjádření stran, v případě protistrany jde tedy o to, že se protistrana vyjádří, proč 

by soud neměl odvolání vyhovět.
144

  

Co se týče nařízení jednání, mohou o něj strany žádat v odvolání i v proti-žádosti. 

Toto jednání musí dle zákona proběhnout do 3 měsíců a soud musí poučit strany, že pokud 

budou řádně předvolané a nedostaví se na jednání, jejich nepřítomnost nebude překážkou 

rozhodování. Zpravidla se ale rozhoduje v řízení bez nařízení jednání. 

Soud nemůže vykročit ve svém rozhodování z rámce daného odvoláním, případně 

proti-žádostí, je tedy vázán obsahem těchto podání.  

Odvolací soud rozhodnutí soudu prvního stupně potvrdí v případech, kdy nedošlo 

k porušení zákona, případně k nesprávnosti během řízení došlo v tak zanedbatelné míře, že 

tato nesprávnost nemohla mít vliv na merit věci.  

Pokud však soud odvolání shledá důvodným, pak napadené rozhodnutí zcela nebo 

zčásti změní, a to buď při zachování zbylých částí rozhodnutí, nebo jejich zrušení, nebo jej 

zruší a věc vrátí soudu prvního stupně.  

K tomu je však nutné dodat, že pokud soud rozhodnutí změní, pak toto rozhodnutí 

může být jen takové, jaké by mohl učinit i soud prvního stupně. Zákonodárce zde 

nepochybně zohledňuje fakt, že soud kromě uplatněných novot neprovádí žádné dokazování 

a rozhoduje většinou v řízení bez nařízeného jednání.
 145

 

V odvolacím řízení se tedy uplatňuje princip neúplné apelace s výjimkami pro již 

vymezené nové skutečnosti a důkazy. 
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5.2 Přezkumné řízení 

Jako první z mimořádných opravných prostředků maďarský soudní řád správní uvádí 

ve svém §115 přezkumné řízení (Felülvizsgálat). 

Žádost o provedení přezkumného řízení mohou podat strany, dotčené osoby  

a případně i ten, na koho se vztahuje pravomocný rozsudek soudu.  

V první řadě lze tedy žádat o přezkoumání pravomocného rozsudku, tedy rozhodnutí 

ve věci. Zákon pak umožňuje podat žádost i proti zamítavému usnesení či usnesení, jimž se 

zastavuje řízení. 

Jedná se o řízení ve velké míře postavené na kasačním principu, v malé míře pak i 

revizním
146

, které probíhá jen a pouze před Nejvyšším soudem (Kúria). 

Žádost se podává u soudu prvního stupně, a to do 30 dnů po nabytí právní moci 

rozhodnutí, zákon vylučuje uplatnění jakýchkoliv novot.
147

 

Na žádost se vztahují dle §115 odst. 2 zákona pravidla pro odvolání, tudíž žadatel 

musí zejména uvést, proti jakému rozhodnutí brojí a k porušení jakého zákona došlo. Žádost 

nemá odkladný účinek, nicméně na základě žádosti může být přiznán. 

Jelikož se bude jednat o řízení před Nejvyšším soudem (Kúria), je zde povinné 

právní zastoupení žadatele, a to již při podání žádosti u soudu prvního stupně.  

V této fázi nicméně bude žadatel pouze vyzván k napravení vady. Jedná se však o 

dvoustranné povinné právní zastoupení, tudíž soud musí protistranu o tomto faktu poučit při 

jejím vyrozumění. 

Následně v přezkumném řízení rozhoduje Nejvyšší soud, prvně pak o připuštění 

žádosti. Nejvyšší soud žádost v souladu s §118 zákona zamítne řádně odůvodněným 

usnesením, není-li žadatel osobou oprávněnou k podání této žádosti, dále pokud není právně 

zastoupen, nebo pokud zmeškal lhůtu k podání žádosti. 

V opačném případě rozhodne o přijetí žádosti, a to opět usnesením.  

O přijetí či nepřijetí žádosti musí Nejvyšší soud rozhodnout v tříčlenném senátu do 

30 dnů od jejího doručení, tedy od okamžiku, kdy byla žádost doručena Nejvyššímu soudu 

soudem prvního stupně, jak vyplývá s §118 odst. 2 soudního řádu správního. 

Po přijetí žádosti pak Nejvyšší soud rozhodne o osudu napadeného rozhodnutí. Může 

jej buď potvrdit, pokud nedošlo k porušení zákona, nebo jej zčásti nebo zcela zruší a vrátí 
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věc soudu prvního nebo druhého stupně. Tento soud je pak vázán právním názorem 

Nejvyššího soudu.
148

 

Nyní k reviznímu principu. V řízeních, ve kterých nedochází k dokazování, nebývá 

užití reformace, tedy změny rozhodnutí, považováno za příliš šťastné řešení, zejména pokud 

by došlo ke změně vedoucí k zcela opačnému výsledku, než obsahovalo napadené 

rozhodnutí.
149

 

Nicméně ani v mezích maďarského soudního řádu správního nedochází k libovolné 

změně napadeného rozhodnutí, ale jde o případ, kdy Nejvyšší soud zruší napadené 

rozhodnutí a místo vrácení věci soudu, jež rozhodoval v posledním stupni, zruší i původně 

problematickou správní činnost správního orgánu, jež byla předmětem správního soudnictví. 

Tomuto správnímu orgánu pak nařídí, aby něco vykonal, případně se něčeho zdržel, 

či něco strpěl.  

Jedná se tedy o změnu v tom smyslu, že Nejvyšší soud nahrazuje svou rozhodovací 

činností takové rozhodnutí soudu prvního stupně, které nebylo správně aplikováno v situaci, 

kdy došlo k nezákonnému postupu správního orgánu, avšak prvostupňový soud v řízení tuto 

nezákonnost neseznal, ačkoliv měl.  

Zajímavostí je, že tato úprava byla do soudního řádu správního vnesena ještě před 

jeho účinností, nicméně po jeho platnosti, a to v důsledku rozsudku Evropského soudu pro 

lidská práva ze dne 25. listopadu 2014 ve věci Pákozdi v. Maďarsko.
150

 

V tomto případě se jednalo o porušení práva na spravedlivý proces, jež garantuje  

čl. 6 odst. 1 Úmluvy o lidských právech
151

, přesněji pak o porušení zásady zákazu 

refromationis in peius, tedy rozhodnutí k horšímu. 

 Jednalo se sice o daňový spor, Evropský soud pro lidská práva však tyto spory 

tradičně považuje za spory spadající pod delikty povahy trestního obvinění
152

, vycházejíc 

z tzv. Engelova kritéria.
153
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 BARABÁS, Gergely, Bertold BARANYI a Dániel ASZALÓS. Kommentár a közigazgatási 

perrendtartásról szóló törvényhez: Kommentár a közigazgatási perrendtartásról szóló 2017. évi  

I. törvényhez. Budapest: WOLTERS KLUWER KFT., 2018. str. 654 
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 Rozsudek Evropského soudu pro lidská práva ze dne 25. listopadu 2014 ve věci Pákozdi v. Maďarsko, 

stížnost č. 51269/07.  
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 Úmluva o ochraně lidských práv a základních svobod, ve znění Protokolů č. 11 a 14 s Protokoly č. 1, 4, 6, 

7, 12, 13 a 16. (Řím, 4. XI. 1950). 
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 BARABÁS, Gergely, Bertold BARANYI a Dániel ASZALÓS. Kommentár a közigazgatási 

perrendtartásról szóló törvényhez: Kommentár a közigazgatási perrendtartásról szóló 2017. évi I. 

törvényhez. Budapest: WOLTERS KLUWER KFT., 2018. str. 655 
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 Rozsudek Evropského soudu pro lidská práva ze dne 8. června 1976, ve věci Engel a ostatní proti 

Nizozemí, stížnost č. 5100/71, 5101/71, 5102/71, 5354/72 a 5370/72.   
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Jak již tedy bylo řečeno, není vhodné, aby k reformaci došlo v řízení, ve kterém není 

nařízeno jednání, dokazování ani jakékoliv jiné slyšení stran, tím spíše pak pokud 

rozhodnutí mění právní postavení žadatele k horšímu. 

V poslední řadě je nutné si též všimnout, že ačkoliv maďarská právní terminologie 

označuje tento typ řízení za přezkumný, nemá tento mimořádný právní prostředek daleko 

k české kasační stížnosti a navazujícímu řízení. Shodná je pak dokonce i možnost změny 

rozhodnutí, kterou český soudní řád správní zakotvuje ve svém §110 odst. 2. 

 

5.3 Obnova řízení 

Posledním mimořádným opravným prostředkem je obnova řízení, institut společný 

českému i maďarskému právnímu řádu v oblasti správního soudnictví. 

Obnova řízení (Perújítás) dle §122 a násl. maďarského soudního řádu správního míří 

proti pravomocnému rozhodnutí soudu, a to jen v případech, kdy ti nevylučuje zákon. 

Zákon zde pak přímo odkazuje na úpravu obnovy řízení obsažené v 

maďarském občanském soudním řádu, jak již tedy bylo řečeno, tyto dva zákony jsou ve 

vztahu delegace. 

Nyní tedy budeme primárně vycházet z úpravy obsažené v zákoně č. CXXX z roku 

2016, o občanském soudním řádu (a polgári perrendtartásról).
154

 

Důvody obnovy jsou obsažené v §393 zákona a jedná se o případy, kdy se strana 

odvolává na takové důkazy či skutečnosti, které nemohly být použity v řízení před soudem, 

a to za předpokladu, že výsledek obnoveného řízení může být pro stranu příznivější.  

Dále se jedná o případ, kdy bylo rozhodnutí dosaženo trestným činem nebo také  

o případ, kdy se strana odvolává na povinnost navrácení věci do původního stavu 

v důsledku rozhodnutí Evropského soudu pro lidská práva. 

Subjektivní lhůta pro obnovu řízení činí 6 měsíců od okamžiku, kdy se strana o 

důvodu obnovy dozvěděla, objektivní pak 5 let od právní moci rozhodnutí.
155

 Žádost se pak 

dle §397 odst. 1 zákona podává u soudu, který rozhodoval v prvním stupni, nikoliv v stupni 

posledním. 

Soud žádost zamítne z důvodu zmeškání lhůty, pokud má žádost opravitelné 

nedostatky, tak vyzve žadatele k odstranění vad.  
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 zákon č. CXXX z roku 2016, občanský soudní řád (a polgári perrendtartásról). [cit. 23. 2. 2019]. Dostupné 

z: https://net.jogtar.hu/jogszabaly?docid=A1600130.TV 
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 tamtéž, §395. 
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Následně soud rozhodne usnesením, zda obnovu řízení povoluje či nikoli, kdy proti 

tomuto usnesení má strana právo podat odvolání. V obnoveném řízení je pak soud vázán 

obsahem žádosti o obnovu řízení.
 156

 

Oproti této úpravě český soudní řád správní šel cestou vlastního vymezení pravidel 

obnovy řízení, počínaje v §111 zákona 150/2002 Sb.  

Rozdíl je pak i ve lhůtách, které jsou kratší (3 měsíce subjektivní, 3 roky objektivní 

dle §115 soudního řádu správního) i v samotném vymezení důvodů obnovy řízení. Rozdíly 

to nicméně nejsou diametrálně odlišné a obě varianty obnovy řízení se obsahově téměř 

shodují.  

                                                 
156

 tamtéž, §401. 
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6. Otázka odpovědnosti za škodu způsobenou při výkonu 

veřejné moci 

V poslední řadě je nutné věnovat pár slov i otázce odpovědnosti za škodu při výkonu 

veřejné správy a zejména pak domáhání se její náhrady. 

Poskytnutí prostředků soudní ochrany před nesprávným či nezákonným výkonem 

veřejné správy, či před nesprávným či nezákonným postupem státu vůbec, lze bezesporu 

zahrnout do práva na spravedlivý proces. 

Maďarský Základní zákon toto právo zakotvuje ve svém čl. XXIV odst. 2, kdy se 

konkrétně jedná o právo každého občana na náhradu škody, jež byla způsobena výkonem 

veřejné správy.
157

 

V českém právním řádu pak mluvíme o článku 36 odst. 3 Listiny základních práv a 

svobod, jež zní: „Každý má právo na náhradu škody způsobené mu nezákonným 

rozhodnutím soudu, jiného státního orgánu či orgánu veřejné správy nebo nesprávným 

úředním postupem.“
158

 

Nutné je však dodat, že ačkoliv je toto právo zakotveno v obou státech na ústavní 

úrovni, jeho aplikace v praxi není nejlépe zajištěná. 

Hledal-li by čtenář maďarských právních předpisů jakékoliv vodítko, jak se má 

tohoto svého práva vůbec domáhat, musel by přečíst nejeden právní předpis.  

Odpovědnost ani škoda způsobená výkonem veřejné správy není totiž zakotvena 

v jednom zákoně, který by plnil úlohu minimálně základního východiska, jak je tomu 

v České republice zákonem č. 82/1998 Sb., o odpovědnosti za škodu způsobenou při 

výkonu veřejné moci rozhodnutím nebo nesprávným úředním postupem. 

Samozřejmě ani v českém právním řádu se nejedná o dokonalý systém a o této 

problematice pojednává i několik zvláštních právních předpisů, jako je například zákon  

č. 273/2008 Sb., o Policii České republiky či zákon č. 219/1999 Sb., o ozbrojených silách 

České republiky.  

Zůstává však faktem, že z uživatelského hlediska je tato úprava stále poněkud 

jednoznačnější, než ta maďarská.  
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 Magyarország Alaptörvénye (2011. április 25.). (Základní zákon Maďarska). [cit. 24. 2. 2019]. Dostupné z: 
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Do přijetí nového maďarského správního řádu zákonem č. CL z roku 2016 (az 

általános közigazgatási rendtartásról), byl základním kamenem náhrady škody §4 odst. 2 

starého správního řádu z roku 2004.
159

   

Toto ustanovení jasně říkalo, že pokud dojde ke způsobení škody při výkonu veřejné 

správy, aplikují se pravidla občanského práva.  

Nová úprava však žádné takové ustanovení neobsahuje, tudíž nezbývá pak jiné 

východisko, než hledat jakoukoliv zmínku o náhradě škody způsobené při výkonu veřejné 

správy v ustanoveních, jež se škodě věnují jako takové. 

Východiskem tedy budou občanskoprávní předpisy, konkrétně pak maďarský 

občanský zákoník, tedy zákon č. V z roku 2013 (a Polgári Törvénykönyvről).
160

 

Maďarský občanský zákoník se náhradě škody věnuje ve svém díle XXVI, počínají 

§6:518, dále se pak od §6:548 věnuje přímo odpovědnosti za škodu způsobenou při výkonu 

veřejné správy (Felelősség közhatalom gyakorlásával okozott kárért).  

Podmínkou uplatnění těchto práv je škoda způsobená nezákonnou činností či 

nečinností správního orgánu a dále pak vyčerpání či nemožnost uplatnění řádných 

opravných prostředků. 

Ke vzniku škody pak musí samozřejmě dojít v důsledku nezákonné činnosti či 

nečinnosti správního orgánu, nicméně se však jedná o objektivní odpovědnost bez možnosti 

se ji zprostit. Obdobně jako v § 2952 českého občanského zákoníku, se pak hradí škoda 

skutečná i ušlý zisk.
161

  

Takto vymezená škoda se pak řeší před maďarskými civilními soudy, použije se tedy 

zákon č. CXXX z roku 2016, občanský soudní řád (a polgári perrendtartásról), který 

přináší další podmínku. 

Dle §24 odst. 3 tohoto zákona je totiž základním předpokladem náhrady škody 

způsobené při výkonu veřejné správy určení, zda k nezákonnému či nesprávnému postupu 

vůbec došlo, a to správními soudy, pokud je tato cesta možná.  

Tudíž pak další podmínkou kromě vyčerpání všech řádných opravných prostředků, 

jak říká občanský zákoník, je i vyčerpání možností soudní ochrany poskytované ve 

správním soudnictví, pokud lze tuto možnost objektivně využít. 
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 Oproti tomu český zákon č. 82/1998 Sb., o odpovědnosti za škodu způsobenou při 

výkonu veřejné moci rozhodnutím nebo nesprávným úředním postupem, ve svém §8 odst. 1 

říká, že nárok na náhradu škody, jež byla způsobena nezákonným rozhodnutím, je možné 

uplatnit pouze po zrušení či změnění pravomocného rozhodnutí pro jeho nezákonnost.  

To ovšem až po vyčerpání řádných i mimořádných opravných prostředků s výjimkou 

obnovy řízení, což obsahuje ustanovení §8 odst. 3 zákona. 

Zrušení rozhodnutí pro nezákonnost je pak na roveň stavěno vyslovení nicotnosti 

aktu.
162

 

Co se pak týče nesprávného úředního postupu, což je dle zákona též „porušení 

povinnosti učinit úkon nebo vydat rozhodnutí v zákonem stanovené lhůtě.“
163

, tedy  

i nečinnost, nejsou zákonem stanoveny žádné zvláštní podmínky k uplatnění nároku.  

Zatímco tedy maďarská úprava cílí na škodu způsobenou při výkonu veřejné správy 

jako celek a nabízí k uplatnění nároku jednotná pravidla, český zákonodárce šel cestou 

rozlišení podmínek pro nezákonné rozhodnutí a pro nesprávný úřední postup. 

Nic to však nemění na tom, že v obou státech k uplatnění těchto nároků bude muset 

poškozený účastník zpravidla projít jak správním, tak soudním řízením, posléze pak 

v konečné fázi i řízením před civilními soudy nebo jinými úřady. 

Není samozřejmě protiústavní nutit občana účastnit se několikero řízení za účelem 

vymáhání svých práv, zůstává však otázkou, zda je tato úprava efektivní a rychlá, zda tedy 

naplňuje požadavek práva na efektivní soudní ochranu a zásady vedení řízení rychle, 

hospodárně a bez zbytečných průtahů.  
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 HENDRYCH, Dušan a kol. Správní právo. Obecná část. 9. vydání. Praha: C. H. Beck. 2016. str. 439. 
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 §13 odst. 1 zákona č. 82/1998 Sb., o odpovědnosti za škodu způsobenou při výkonu veřejné moci 
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Závěr  

Ze srovnání české a maďarské právní úpravy správního soudnictví vyplývá, že 

nepopiratelná společná historie států do rozpadu Rakouska-Uherska měla velký vliv na 

vývoj správního soudnictví v těchto zemích.  

Ačkoliv se úprava původně nerozcházela jen ideově, ale svým působením 

zapříčiněným rozdělením Rakouska-Uherska na Království a země v Říšské radě 

zastoupené a Země svaté Štěpánské koruny uherské, poválečný vývoj a nástup 

socialistického zřízení v obou zemích vedl ve svém důsledku ke stejnému cíli, a to ke 

zrušení správního soudnictví jako takového. 

Opět dílem shodné historie dochází k obnovení správního soudnictví v obou státech 

v 90. letech, které však ani v jednom státě nebylo schopné zcela dostát evropským, ba 

dokonce ani svým vlastním ústavním požadavkům. Až úsměvné, avšak ne překvapivé, pak 

je, že v obou státech hnacím motorem za reformou správního soudnictví byl Ústavní soud. 

Obě země se vydaly ve větší či menší míře cestou oddělených správních soudů, kdy 

toto oddělení bude v Maďarsku završeno až 1. lednem roku 2020, kdy začne fungovat 

Nejvyšší správní soud, tedy vrcholný orgán správního soudnictví. Nelze však rozhodně říci, 

že by fungování Správního a pracovněprávního kolegia při Nejvyšším soudu v Maďarsku 

dle aktuální úpravy mělo zásadní vliv na naplnění práva na spravedlivý proces. Fungování 

tří velkých kolegii v rámci jednoho vrcholného soudu v zemi může nepochybně vést k jeho 

zatížení, na výkon spravedlnosti a sjednocování rozhodovací činnosti to však zásadní vliv 

nemá. 

Přejdeme-li k hodnocení řízení, pak nutno konstatovat, že úprava řízení obou států 

prošla totožným vývojem, který se vyznačoval zakotvením řízení před správními soudy 

občanským soudním řádem. K vytvoření samostatného kodexu pak v České republice 

dochází mnohem dříve, roku 2002, kdy maďarská úprava na sebe nechala čekat o 15 let 

déle. 

Samotné řízení je tedy v současnosti upraveno pravidly kodifikovanými v soudních 

řádech správních s velkým rozdílem jak v soudních instancích, tak v článcích soudní 

soustavy. Zatímco je řízení před správními soudy v České republice ryze jednoinstanční  

a články soustavy tvoří krajské soudy a Nejvyšší správní soud, maďarská úprava šla cestou 

článků tří (správní a pracovněprávní soudy, Krajský soud Hlavního města, Kúria)  

a poskytuje též možnost odvolání, tedy možnost dvojinstančního řízení.   
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Předmět řízení je v obou státech téměř shodný, oba se zaměřující jak na správní 

činnost, tak na nečinnost a ze správních aktů ani jeden neopomíjí abstraktně-konkrétní akty. 

Rozdílu si určitě můžeme všimnout v rychlosti řízení, kdy jsou lhůty nabízené 

maďarským soudním řádem správním jednoznačně kratší, což však není překvapivé 

vzhledem k proklamaci zásad řízení v maďarském soudním řádu správním, které směřují na 

rychlost, efektivitu a hospodárnost řízení. 

Z tohoto hlediska je pak důležité poukázat i na možnost alternativního řešení sporů 

smírem a soudní mediací, které česká právní úprava na rozdíl od té maďarské nenabízí. 

Co se týče opravných prostředků, zásadní rozdíl spočívá v poskytnutí řádného 

opravného prostředku maďarským soudním řádem správním, tedy odvolání, které před 

českými správními soudy nelze užít. Po analýze mimořádných opravných prostředků lze 

však dojít k závěru, že maďarské přezkumné řízení a česká kasační stížnost cílí ve své 

podstatě na to samé, a že ani obnova řízení není v obou státech příliš odlišná. 

Společné pak mají oba státy také to, že neřeší odpovědnost za škodu způsobenou 

výkonem veřejné správy komplexně, ani neposkytují příliš efektivní právní ochranu. 

Celkově lze pak říci, že vývoj i úprava správního soudnictví v České republice  

a Maďarsku si je velmi blízká, trpí-li pak nedostatky, jde zpravidla o stejné oblasti. 

Oba státy nicméně poskytují široké možnosti právní ochrany před svévolí 

administrativního aparátu, správní soudnictví je dobře zakotvené jak na ústavní, tak na 

zákonné úrovni, a je vykonáváno nestrannými a nezávislými soudy.  

Menší slabinou může být tedy zmiňovaná odpovědnost za škodu způsobenou 

výkonem veřejné správy, nicméně ani zde se nejedná o jakékoliv narušení principů právního 

státu. 

V konečném důsledku lze konstatovat, že ačkoliv je zde samozřejmě vždy prostor 

k zlepšení, právní úprava správního soudnictví a jeho fungování v praxi je v obou státech na 

úrovni hodné moderního demokratického právního státu. 
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Správní soudnictví v Maďarsku 

Abstrakt 

Cílem této práce je podat ucelený pohled na fungování správního soudnictví 

v Maďarsku v kontextu požadavků vyplývajících zejména z dokumentů Benátské komise 

Rady Evropy. Pomocí srovnávací metody pak tato práce zkoumá rozdíly mezi maďarskou a 

českou úpravou správního soudnictví, přičemž též hodnotí, do jaké míry tyto státy naplňují 

požadavky vyplývající ze svých mezinárodních závazků.  

Dvěma hlavními východisky práce je tedy jednak analýza naplnění zásad právního 

státu v těchto státech v souvislosti se soudní kontrolou veřejné správy, jednak pak 

poskytnutí koherentního výkladu o vzniku, vývoji a fungování správního soudnictví 

v Maďarsku, a to za použití české právní úpravy jako tzv. comparanda. 

V první části se práce zaměřuje na vymezení právního státu a soudní kontroly 

veřejné správy, jako jedné z jeho zásad. Tato část se též pokusí čtenáři přiblížit historická 

východiska vzniku správního soudnictví, a to pomocí modelu anglického, francouzského a 

německého. 

V druhé části se práce věnuje historickému vývoji maďarského správního soudnictví, 

v jehož rámci však dojde i k pokrytí ideových východisek úpravy stávající i úpravy budoucí. 

Ve třetí části dochází k vymezení organizačního uspořádání správních soudů, opět 

včetně plánované nové úpravy. Tato část se pak věnuje též vymezení pravomoci a 

příslušnosti soudů a neopomíjí ani spory o příslušnost a kompetenční spory. 

Část čtvrtá a pátá práce se pak věnují samotnému řízení před správními soudy, jež 

vychází z úpravy maďarského soudního řádu správního. Práce se podrobně věnuje jak 

zahájení řízení, tak jeho průběhu, analyzované pak jsou i opravné prostředky. V poslední 

řadě je pak pozornost věnována i zvláštnostem maďarského správního soudnictví, které 

nemají v české úpravě obdobu.    

Poslední část šestá se pak věnuje neméně důležitému institutu odpovědnosti za 

škodu způsobenou výkonem veřejné správy, a to v kontextu úprav obou států. 

Závěr práce obsahuje shrnutí výsledků analýzy. 
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Administrative judiciary in Hungary 

Abstract 

The purpose of this thesis is to give a comprehensive picture of the institute of 

administrative judiciary in Hungary mainly by using the comparative method.  

Its aim is therefore to show the similarities and the differences between the Czech 

and Hungarian administrative judiciary, while also comparing the two legislations to the 

European standards of the Rule of Law principle. The Rule of Law principle is then used as 

defined by the European Commission for Democracy through Law, better known as the 

Venice Commission. 

Chapter one dives directly into an analysis of the Rule of law principle and its 

importance in the context of administrative judiciary. Furthermore, this chapter will also 

provide a short description of the traditional models of administrative judiciary. 

The purpose of chapter two is to give its reader a brief introduction of the evolution 

of administrative judiciary in Hungary from the late 19th century to today’s legislation, 

while also mentioning the upcoming changes and their foreseeable impacts. 

Chapter three then provides a full description of the organisation of Hungarian 

administrative courts, while also mentioning the upcoming changes brought by the judicial 

reform in the country. The comparison of power and court jurisdiction in both countries will 

also be addressed.    

Chapters four and five are focusing mainly on the current legislation regarding the 

proceedings in Hungarian administrative judiciary, while also providing a brief comparison 

between the two countries. Chapter four will also mention those institutes of the Hungarian 

legislation that are not usual in the Czech Republic in the field of administrative judiciary. 

The final chapter, chapter 6, will then provide a brief analysis of the matter of 

liability in damages for administrative action in relation to both countries.  

The conclusion of the thesis consists of a summary containing the results of the 

research. 
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