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1. Úvod 

Přeměny v hodnotách vnímaných naší společností po roce 1989, kdy nadřazený zájem 

státu nad ostatní byl nahrazen zájmem společnosti a došlo k přistoupení k mezinárodním 

smlouvám chránícím lidská práva a hodnoty, spolu s naplněním těchto hodnot představovaly 

postupné krůčky rodící se demokracie. Prostřednictvím orgánů veřejné správy je realizována 

veřejná moc, jíž stát ve stanoveném rozsahu svěřil subjektům nestátního charakteru ke správě 

veřejných záležitostí. V souvislosti s postupným převáděním státní a veřejné moci veřejné 

správě je zapotřebí využívání této moci kontrolovat. Veřejná kontrola a svobodná kritika je 

základem demokracie1.  

Soudní přezkum rozhodovací činnosti orgánů veřejné správy vychází z ústavních principů 

dělby moci, kdy pojetí právního státu odpovídá, že jeho jednání je předvídatelné, vymahatelné 

a sankciovatelné2. Za tím účelem jsou soudům svěřeny ty pravomoci, jejichž prostřednictvím 

je jim umožněna kontrola výkonné moci. Jde především o pravomoc soudu zrušit napadené 

rozhodnutí správního orgánu3 a zavazovat je závazně vyslovenými právními názory; to však 

pouze v případech rozhodování o subjektivních právech. Pravomoci svěřené soudům odpovídá 

povinnost správních orgánů se názory vyslovenými v rozhodnutích soudů řídit a v jejich 

mezích postupovat dále v řízení a další rozhodovací činnosti4.  

Běžný život každého člověka je v neustálé relaci ke správním orgánům a jejich 

rozhodovací činnosti. To, že člověk bude zcela nečinný, neznamená, že je vyvázán 

z rozhodovací činnosti správních orgánů a tato nemůže do jeho práv zasahovat. A to velmi 

závažným způsobem. Nikdo se nemůže žádným způsobem z rozhodovací činnosti správních 

orgánů vyvázat a je nucen na tuto rozhodovací činnost reagovat5.  

Shora uvedená skutečnost ovšem neznamená, že veřejnoprávní regulace prostřednictvím 

rozhodovací činnosti správních orgánů je a priori něco špatného. Veřejná správa představuje 

účelově zaměřený systém vybudovaný za účelem zabezpečení činnosti výkonné moci ve státě 

                                                 
1 ČAPEK, Karel. Hovory s T. G. Masarykem. Demokracie. Příprava vydání POHORSKÝ, Miloš. 1., souborné 

vydání Praha: Československý spisovatel, 1990. (Spisy / Karel Čapek; sv. 20). ISBN 80-202-0170-X. 
2  KLÍMA, Karel. Teorie veřejné moci (vládnutí). Praha: ASPI, 2003. ISBN 80-86395-78-2. S. 278. 
3 Ve smyslu definice § 4 odst. 1 písm. a) s.ř.s. 
4 Usnesení rozšířeného senátu NSS ČR čj. 2 Ans 3/2006-49 ze dne 24.04.2007, č. 1255/2007 Sb. NSS. 
5 V souladu s právní zásadou vigilantibus iura scripta sunt. 
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ve sféře veřejné správy6, jejímž nositelem je stát7, a bez její činnosti si funkci státu nelze 

představit. Jejím prostřednictvím by měla být realizována tzv. dobrá správa. Jako dobrou správu 

pak lze považovat takové chování orgánů státní správy, které jim sice nepředepisuje přímo 

zákon, ale které po nich přesto můžeme požadovat. Naproti tomu špatná správa vede ke vzniku 

nespravedlností, k obtěžování osob přehnanou byrokracií, k průtahům a jiným nežádoucím 

důsledkům8. 

Cílem této práce je provést rozbor právní úpravy soudního řádu správního (zákona 

č. 150/2002 Sb.) poskytující ochranu veřejných subjektivních práv dotčených rozhodnutím 

správního orgánu prostřednictvím řízení o žalobě proti rozhodnutí správního orgánu, posoudit, 

zda současná právní úprava poskytuje dostatečnou právní ochranu veřejných subjektivních 

práv, a navrhnout možnosti její úpravy. 

Základními metodami práce budou převážně logické metody při současné kombinaci 

normativního přístupu, kdy stávající právní úprava bude podrobena analýze a syntéze ve spojení 

s empirickým zkoumáním poskytované ochrany v rámci problematických okruhů 

prostřednictvím již proběhlých soudních řízení při částečné komparaci se zahraniční právní 

úpravou. Přitom jsem mohl využít znalostí získaných při své vlastní právní praxi, ale též 

komunikaci se soudci, kteří rozhodují ve správním soudnictví. Neopomenutelným zdrojem 

informací se rovněž staly konference a semináře, přičemž v tomto ohledu považuji 

za nejvýznamnější katederní akci nazvanou „Správní soudnictví – kolokvium“, která se 

pod vedením prof. JUDr. Richarda Pomahače, CSc. konala dne 15. března 2019 ve sborovně 

Právnické fakulty Univerzity Karlovy. Tohoto kolokvia se účastnily nejvýznamnější osobnosti 

v oblasti správního práva a přítomen byl také i ministr spravedlnosti Jan Kněžínek. 

Použita je v prvé řadě zejména metoda deskripce ve spojení s metodou klasifikace, 

jejímž prostřednictvím jsou identifikovány a zatříděny zkoumané jevy, vztahy a souvislosti. 

Ty jsou následně definovány prostřednictvím metody analýzy ve spojení s metodou komparace. 

Prostřednictvím metody syntézy jsou formulovány závěry, které hodnotí faktory zkoumaných 

jevů, vztahů a souvislosti ve vazbě k návrhu rozhodných faktorů na které je zapotřebí se v nové 

právní úpravě zaměřit. 

                                                 
6 SKULOVÁ, Soňa. Správní právo procesní. 2. upr. vyd. Plzeň: Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, 2012. 

ISBN 978-80-7380-381-0. S.16. 
7 HENDRYCH, Dušan, Taisia ČEBIŠOVÁ, Martin KOPECKÝ, Vladimír MIKULE, Richard POMAHAČ, 

Helena PRÁŠKOVÁ, Josef STAŠA a Vladimír VOPÁLKA. Správní právo: obecná část. 8. vyd. Praha: C.H. 

Beck, 2012. Právnické učebnice. ISBN 978-80-7179-254-3. S. 4. 
8 ČERNÍN, Karel. Principy dobré správy definované veřejným ochráncem práv. In HRABCOVÁ, Dana, ed. 

Principy dobré správy. Sborník příspěvků přednesených na pracovní konferenci. Brno: Masarykova univerzita, 

2006, s. 97-106. ISBN 80-210-4001-7. S. 11-15.  
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2. Správní soudnictví 

 

2.1. Pojem a funkce správního soudnictví 

Pojem správního soudnictví jako prostředku soudní kontroly veřejné správy není ve věci 

své podstaty, funkce a účelu definován jednotně ani v různých právních řádech, ani v jednom 

právním řádu v jeho různých obdobích9 a jeho terminologické vyjádření je předmětem 

názorových rozporů10. To je dáno zejména historickými souvislostmi jeho vzniku a institucí, 

jimiž je ochrana poskytována11. Správní soudnictví se v jednotlivých právních řádech 

etablovalo v důsledku rozštěpení absolutní státní moci a na ní ústavního zakotvení a rozvoje 

občanských práv ve spojení s novým uspořádáním dělby moci, kterou bylo umožněno 

vytvořenými mechanismy kontrolovat12. 

Význam správního soudnictví podle Jiřího Hoetzela spočíval v naplnění smyslu právního 

řádu moderního státu, aby se občanu dostalo ochrany proti úřadům prostřednictvím zvláštních 

soudů, jimiž jsou „zařízení, která mají garantovati dobré aplikování veřejné správy“13. Emil 

Hácha charakterizuje správní soudnictví s tím, že … „jde tu o pronikání veřejné správy 

tradičními metodami soudnictví, takže snad lze mluviti o judicialisaci správy.“14.  

V rámci vědecké diskuse o problematice rozšíření soudní kontroly správy v ČSSR 

(konané dne 15.02.1967) zazněla otázka, zda je správní soudnictví (soudní kontrola správy) 

jako právní záruka realizace subjektivních práv zcela nutné, nebo lze tento institut beze zbytku 

a plně adekvátně nahradit jiným.  František Zoulík odůvodnil, že tam, kde je spor o realizaci 

nebo porušení subjektivních práv, musí být nezávislý třetí, „jehož posláním je, aby tento spor 

rozhodl. Z toho pak vyplývá, že orgán, který je povolán poskytovat záruku realizace 

subjektivních práv, musí být strukturálně i funkčně tak vybaven a přizpůsoben, aby měl a mohl 

mít toto postavení nezávislého třetího. Takovým orgánem je orgán soudního typu, orgán 

                                                 
9 MACUR, Josef. Správní soudnictví a jeho uplatnění v současné době. Brno: Masarykova univerzita, 1992. Spisy 

Právnické fakulty Masarykovy univerzity v Brně. Řada teoretická. ISBN 80-210-0484-3. S. 7. 
10 MAZANEC, Michal. Nejvyšší správní soud a správní soudnictví: (Poznámky ke koncepci). Právní praxe. 1993, 

41(7), 416-423. ISSN 1211-0825. S. 416-423. 
11 SLÁDEČEK, Vladimír. K pojmu správní soudnictví. In SLÁDEČEK, Vladimír a Veronika TOMOSZKOVÁ. 

Správní soudnictví v České republice a ve vybraných státech Evropy. Praha: Wolters Kluwer ČR, 2010. ISBN 978-

80-7357-518-2. S. 18. 
12 MAZANEC, Michal. Správní soudnictví. Praha: Linde, 1996. ISBN 80-7201-021-2. S. 14.  
13 HOETZEL, Jiří. Československé správní právo: část všeobecná. Druhé přepracované vydání. V Praze: 

Melantrich, 1937. Řada spisů právnických a hospodářských. S. 403n. 
14 HÁCHA, Emil. In HÁCHA, Emil, Jiří HOETZEL, Karel LAŠTOVKA a František WEYR. Slovník veřejného 

práva československého. Sv. 4, S až T. Brno: Polygrafia - Rudolf M. Rohrer, 1938. S. 589-590. 
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nezávislý jak na obou stranách, které před ním stojí, tak i na věci, která je projednáván. 

Požadavek soudcovské nezávislosti posuzován z tohoto hlediska se pak jeví jako předpoklad 

pro to, aby soud byl soudem; není tedy jen určitým v podstatě politickým požadavkem, ale jeho 

opodstatnění je přímo funkční.“ Na tomto základě František Zoulík formuloval závěr, že 

„Posláním správního soudnictví je především poskytnout dokonalou ochranu subjektivním 

právům. Lze od něj očekávat jedině plnění tohoto cíle a jeho efektivnost posuzovat podle toho, 

zda a jak jej plní. Účinnost tohoto institutu je proto touto povahou vymezena a tím i omezena. 

Rozšíření soudní kontroly správy mohlo by tedy být jen součástí řady opatření k posílení 

zákonnosti ve státní správě, avšak součástí prakticky nenahraditelnou institutem jiným.“ 15.  

Funkční pojetí správního soudnictví potvrzoval v rámci odborné diskuse na konci 

šedesátých let i Vladimír Mikule, který jej s ohledem na jeho československou tradici a funkci, 

kterou má plnit, vymezil těmito znaky: 1) jde o činnost soudů, tedy orgánů odlišných 

od správních orgánů, 2) jde o činnost kontrolní, kdy soud srovnává správní akt s kontrolním 

kritériem, kterým je právní řád, 3) soudní kontrola se týká pouze individuálních správních 

aktů a podmínek jejich vzniku; netýká se tedy správní činnosti, která se ve formě správních 

aktů neprojevuje, ani právních aktů normativních, a to s vyloučením odpovědnosti vůči 

přímému původci aktu, 4) je  kontrolou právní, kdy kontrolním kritériem je pouze právní řád 

a nikoliv požadavky politické, hospodářské a jiné účelnosti, 5) jeho hlavním cílem je právní 

kontrola individuálního správního aktu, 6) v soudním řízení, které je zahájeno pouze 

k návrhu, ztrácí správní orgán své dosavadní výsadní postavení ve správním řízení a stává se 

účastníkem řízení a 7) rozhodnutí působí erga ormnes 16.  

Definice správního soudnictví jeho funkcí je zastávána právní teorií dodnes. Michal 

Mazanec vymezuje správní soudnictví „jako jeden z nástrojů k nastolení a udržení rovnováhy 

mezi mocí soudní a moci výkonnou a o značné míry také mezi mocí soudní a zákonodárnou.“, 

jehož úkolem je přezkum zákonnosti aktů orgánů veřejné správy, prováděný soudem složeným 

ze soudců osobně i funkčně nezávislých, na základě generální klauzule ve formalizovaném 

řízení, odlišném od řízení ve věcech civilních.“ 17.  Podle Vladimíra Sládečka jde o „činnost, 

která je zaměřena na ochranu subjektivních veřejných práv a kontrolu zákonnosti v jednání 

orgánů veřejné správy, jež vykonávají státní orgány zpravidla soudního typu, příp. státní 

                                                 
15 ZOULÍK, František. Vědecká diskuse o problematice rozšíření soudní kontroly správy v ČSSR konaná 

dne 15.02.1967. In Právník číslo 07/1967, s. 636n. 
16 MIKULE, Vladimír. TEZE k problematice správního soudnictví v ČSSR. Právník 05/1968, s. 283. 
17 MAZANEC, Michal. Nejvyšší správní soud a správní soudnictví: (Poznámky ke koncepci). (pozn. 2). 
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orgány více či méně nezávislé“ 18. Nejkomplexněji definuje správní soudnictví prostřednictvím 

funkcí Vladimír Mikule a za tyto funkce považuje 1. ochranu subjektivních práv fyzických 

a právnických osob, 2. ochranu objektivního práva, 3.  ochranu politických zákonodárných 

kompromisů, 4. ochranu dělby státní moci a 5. právně kultivační funkci 19, kdy se  

prostřednictvím rozhodovací činnosti nezávislých správních soudů odráží nejen v kontrole 

činnosti správních orgánů, ale následně též v právním řádu, přičemž soudy vnímají právní 

úpravu nikoliv jako text, ale jako východisko pro svou rozhodovací činnost. Petr Průcha funkci 

správního soudnictví shledává především v poskytnutí „soudní ochrany veřejným subjektivním 

právům, majícím v příslušných souvislostech svůj původ v reálných výstupech činnosti orgánů 

veřejné správy, popř. i v jiných projevech či dopadech do jejího chodu“. Naplnění podstaty 

a funkce správního soudnictví je podle něj možné pouze za předpokladu správního soudnictví 

na principu tzv. plné jurisdikce20. 

 

2.2. Typy správního soudnictví 

Odlišné okolnosti vzniku správního soudnictví jako nezávislé kontroly veřejné správy se 

v jednotlivých právních řádech projevují v různém přístupu zákonodárců k jeho systémovému, 

organizačnímu a institucionálnímu uspořádání s ohledem na politický, hospodářský a sociální 

stav společnosti21.  Nezávislost a nestrannost kontroly je zapotřebí vnímat v souladu s článkem 

6 odst. 1 Úmluvy, kdy podle judikatury Evropského soudu pro lidská práva právo 

na spravedlivé projednání věci nezávislým a nestranným22 soudem neznamená nutně, že 

rozhodujícím orgánem musí být soud ve formálním smyslu, ale důležité je jeho materiální 

vymezení23, přičemž se nemusí jednat o soud ve smyslu vnitrostátního práva24.  

 

                                                 
18 SLÁDEČEK, Vladimír a Veronika TOMOSZKOVÁ. Správní soudnictví v České republice a ve vybraných 

státech Evropy. (pozn. 11), s. 30. 
19 MIKULE, Vladimír. Význam správního soudnictví pro všeobecnou právní kultivaci veřejné správy. 

Správní právo 3-4/97, s. 137-144. 
20 PRŮCHA, Petr. Správní právo: obecná část. 8., dopl. a aktualiz. vyd., (V nakl. Doplněk 3.). Brno: Doplněk, 

2012. ISBN 978-80-7239-281-0. S. 332. 
21 POMAHAČ, Richard a PÍTROVÁ, Lenka. Evropské správní soudnictví. Praha: Beck, 1998. Právnické učebnice. 

ISBN 80-7179-183-0. S. 3 a 131. 
22 Rozsudek ESLP ve věci Campbell a Fell proti Spojenému království ze dne 28.06.1984, stížnost č. 7819/77  

a 7878/77. 
23 KMEC, Jiří. Kapitola XVI [čl. 6 EÚLP]. In KMEC, Jiří, KOSAŘ, David, KRATOCHVÍL, Jan, BOBEK, Michal. 

Evropská úmluva o lidských právech. 1. vydání. Praha: Nakladatelství C. H. Beck, 2012, s. 565. 
24 Rozsudek ESLP ve věci Sramek proti Rakousku ze dne 22.10.1984, stížnost č. 8790/79. 
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V této souvislosti je vhodné připomenout, že za nezávislý25 a nestranný nemůže být 

považován takový soud, který je propojen s orgánem, jenž vydal napadené rozhodnutí, byť se 

tak děje pouze prostřednictvím podávaných stanovisek26.  

Při porovnání jednotlivých typů správního soudnictví přitom musíme vnímat celou řadu 

odlišností jednotlivých právních řádů, které nespočívají jen v rozdílné terminologii, ale 

především v rozdílném vnímání jednotlivých typů správních řízení a jimi realizovaných 

rozhodnutí a na ně navazujících opravných prostředků a řízení o nich. To vše porovnání 

znesnadňuje27.  

Vladimír Mikule v souvislosti s potřebou zřízení správního soudnictví popsal 

charakteristiky základních typů správního soudnictví28: 

1) Pojetí, při němž správní soudnictví je ztotožňováno se správním řízením, tedy rozhodovací 

činností, kterou neprovádí orgán na aktivní správě nezávislý, nýbrž správní orgán, procesně 

ovšem upravenou podle vzoru civilního procesu soudního. Řízení před správním orgánem je 

řízením právním, v němž strany (účastníci) mají podobná procesní práva jako v soudním 

procesu civilním. 

2) Tzv. pruský (severoněmecký) model správního soudnictví v řízeních, v nichž se rozhodovaly 

právní věci správy, měly strany nejen přiznána procesní práva po vzoru civilního procesu, ale 

byl kladen důraz na nestrannost rozhodování zapojením tzv. občanského (laického) živlu 

v kolegiálních orgánech. Tento model se prosadil ve druhé polovině 19. stolení v některých 

německých zemích. Správní soudnictví nemělo být omezeno pouze na ochranu subjektivních 

práv s omezením přezkumu správního uvážení, ale bylo zaměřeno na ochranu právního řádu 

ze strany samosprávných místních úřadů s laickým prvkem. Úpravy rozlišovaly tzv. sporné 

záležitosti správní od ostatních správních záležitostí. V nižších stupních rozhodovaly 

o sporných věcech kolegiální ochrany složené ze státního úředníka (jako předsedy) a členů 

(přísedících), které přímo volilo (v Prusku) či na jejichž výběru se podílelo (např. v Bádensku) 

shromáždění reprezentující místní samosprávu. Nejvyšší instancí pro věci sporné byl správní 

dvůr soudní, složený jen ze soudců z povolání (Bádensko, Brusko), nebo ministerstvo (Sasko). 

3) Tzv. francouzský typ, který je příznačný tím, že správní soudnictví je vykonáváno 

speciálními orgány vytvořenými uvnitř organismu veřejné správy, jímž sice formálně není 

                                                 
25 Rozsudek ESLP ve věci Procola proti Lucembursku ze dne 28. 9. 1995, č. stížnosti 14570/89. 
26 POMAHAČ, Richard a Lenka PÍTROVÁ. Evropské správní soudnictví. (pozn. 21). S. 53 - 54. 
27 MAZANEC, Michal, Správní soudnictví. (pozn. 12), s. 19.  
28 MIKULE, Vladimír. Ideové základy správního soudnictví. Acta Universitatis Carolinae. Iuridica. 1993, 

In KOPECKÝ, Martin. Správní právo: obecná část. V Praze: C.H. Beck, 2019. Právnické učebnice. ISBN 978-

80-7400-727-9. S. 467n. 
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přiznána osobní soudcovská nezávislost, ale pod vlivem tradice a veřejného mínění ji 

ve skutečnosti mají. Jeho vznik souvisí s revolučním rokem 1789 ve Francii, kdy měl chránit 

správu před zásahy soudů. Ty byly do té doby oporou královského absolutismu. 

Na to navazoval v roce 1790 zákon, jímž byly odděleny soudní funkce a správní funkce 

a obecným soudům bylo zakázáno jakkoli se vměšovat do záležitostí týkajících se státní správy. 

Nejvyšším článkem správního soudnictví je od roku 1799 Státní rada, která vedle jurisdikční 

funkce plní i poradní funkci vůči vládě. Správní soudnictví je vykonáváno v rámci soudní 

sekce, které není ústavně zařazeno do systému moci soudní. Tento typ je vícestupňový, 

ve Státní radě ho vykonávají v prvním stupni správní soudy, odvolací správní dvory 

a v některých případech zvláštní soudní dvory. 

4) Typy správního soudnictví, v němž jedině obecné soudy poskytují ochranu vůči správě.  

Podle článku 39 anglické Velké listiny svobod bylo možné zasáhnout do osobní svobody nebo 

majetku svobodného člověka jen výrokem soudu. Správa přitom nebyla nadána nařizovací 

mocí, zásadně nemohla tvořit správní akty, ale byla omezena na možnost obracet se k soudcům, 

aby tito příslušný rozkaz nebo zákaz vydali. To se změnilo počátkem 19. století, kdy získávaly 

správní orgány pravomoc vydávat též individuální správní akty přezkoumatelné soudy. 

Přestože byl kontinentální systém zvláštních soudů považován za popření idey vlády práva, 

po první světové válce došlo i zde k rozšíření působnosti státní správy a vznikly správní 

tribunály, které nebyly řádnými soudy, ale jen získávaly pravomoc rozhodovat o nárocích nebo 

ve sporech vyplývajících z činnosti veřejné správy. 

5) Tzv. rakouský model správního soudnictví vykonávaný speciálním soudem, který je 

v technickém smyslu oddělen od správy, ale současně je oddělen i od soudů „řádných“ 

(obecných). Na tento model navázalo po rozpadu monarchie Československo a nové Rakousko. 

Tyto charakteristiky se staly jedním z podkladů připravované úpravy správního 

soudnictví v České republiky. Michal Mazanec při hodnocení skutečných modelů správního 

soudnictví došel k závěru, že dobře fungující systémy jsou tvořeny vždy kombinací dvou anebo 

více modelů s tím, že budoucí právní úprava správního soudnictví by neměla být rigidní, ale 

měla by být otevřená možnému dalšímu vývoji29. 

 

                                                 
29 MAZANEC, Michal. K úvahám nad záměry reformy správního soudnictví. Časopis pro právní vědu a praxi 

2/2000. S. 225n. 
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2.3. Správní soudnictví na našem území do roku 1989 

Vznik správního soudnictví na našem území bezprostředně souvisí s revoluční vlnou 

procházející roku 1848 západní a střední Evropou, na jejímž počátku bylo vyhlášení ústavy 

a dne 25. února 1848 vyhlášení Francie republikou, která prosazovala myšlenky Deklarace práv 

člověka a občana, přijaté dne 26.8.1789 francouzským Národním shromážděním30. Hlavními 

společnými body vznikajících evropských systémů demokratické společnosti, z nichž 

vycházely přijímané ústavy, se tak staly princip svobody občana, respektování nezadatelných, 

nezcizitelných a nepromlčitelných práv člověka, princip důsledného oddělení zákonodárné, 

výkonné a soudní moci, princip ústavnosti zákonů, princip zákonnosti správy, princip 

nezávislosti soudů, princip zákazu retroaktivity trestního práva, princip právní ochrany a právní 

kontroly, zásada právní jistoty a spravedlnosti a svoboda projevu a náboženského vyznání. 

Shora uvedeným principům a zásadám odpovídalo mj. stanovisko, že jednání veškerých 

státních orgánů je důsledně založeno na respektování zákonů a občan má právo 

na odvolání proti jednání správních úřadů k nezávislým soudům31.  

Správní soudnictví respektující zásady demokratické společnosti bylo ústavně zakotveno 

až základním zákonem státní moci č. 144/1867 ř.z., o moci soudcovské (označovaný jako 

prosincová ústava), který v článku 15 stanovil, že „[1] Kdy koli úřadu správnímu dle zákonů 

nynějších nebo těch, které příště budou vydány, přísluší rozhodovati v příčině odporujících sobě 

nároků osob soukromých, může ten, kdož by tímto rozhodnutím ve svých právech soukromých 

vzal škodu, proti straně druhé řádným pořadem práva moci hledati. [2] Měl-li by se mimo 

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

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

zástupci úřadu správního. [3]. V kterých případnostech bude soud správní rozhodovati, jak 

bude složen a jak řízení před ním půjde předse, ustanoví se zvláštním zákonem.“.  

S ohledem na současně přijatou úpravu zákona č. 143/1867 ř.z. o zřízení říšského soudu 

– který byl mimo jiné povolán k rozhodování o kompetenčních konfliktech a o sporných věcech 

v souvislosti se zřízením správních soudů – a v souladu s oddělením veřejné správy od soudní 

moci osamocením okresních soudů v souladu s článkem 14 prosincové ústavy32 bylo možné 

                                                 
30 RAK, Jiří. EVROPA A ČESKÉ ZEMĚ V DOBĚ „JARA NÁRODŮ“. In POKORNÝ, Jiří, BĚLINA, Pavel. Dějiny 

zemí Koruny české. 2, Od nástupu osvícenství po naši dobu. 9. vydání. Praha: Paseka, 2003. ISBN 80-7185-606-

1. S. 87-90. 
31 LACINA, Karel a Vladimír ČECHÁK. Vývoj systémů veřejné správy. Brno: Professional Publishing, 2001. 

ISBN 80-86419-13-4. S. 34nn. 
32 HLEDÍKOVÁ, Zdeňka, Jan JANÁK a Jan DOBEŠ. Dějiny správy v českých zemích: od počátků státu 

po současnost. Praha: Nakladatelství Lidové noviny, 2005. ISBN 80-7106-709-1. S. 321. 
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předpokládat brzké vytvoření správních soudů. To se však projevilo pouze jako příslib33. 

Ke zřízení správního soudu došlo až po opětovných peticích34,  kdy byl zákonem č. 36 o zřízení 

správního soudu, publikovaným pod číslem 36/1876 ř.z. zřízen Správní soudní dvůr ve Vídni, 

jemuž příslušelo „nalézati v každém případě, když kdo praví, že mu bylo protizákonným 

rozhodnutím nebo opatřením některého úřadu správního v právních jeho ublíženo. Úřadové 

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

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

Vzhledem k tomu, že byl zřízen pouze jeden soud, byl kvůli obavám z jeho přetížení 

ustaven po vzoru vysokých britských správních soudů jako soud kasační, který neměl 

projednávat otázky skutkové 35. Správní soudnictví bylo ústní a veřejné, přičemž stěžovatel 

musel být zastoupen advokátem. Podaná stížnost neměla odkladný účinek; ten mohl být přiznán 

na návrh, a to pouze pokud se prokázalo, že by výkonem rozhodnutí vznikla nenahraditelná 

škoda a odložení výkonu nebrání veřejné ohledy36.  

V souvislosti se vznikem samostatné Československé republiky řešil zákonodárce 

(Národní výbor Československý) potřebu komplexní úpravy jejího právního řádu. Nedostatek 

času k přijetí nové úpravy a současně výhoda znalosti uplatňovaných institutů37, přes její 

těžkopádnost a nákladnost38, vedla k přijetí říjnového zákona (zákona ze dne 22.10.1875 

č. 36/1876 ř.z. ve znění novely ze dne 21.09.1905 č. 149/1905 ř.z. jednacího řádu přijatého 

prostřednictvím ministerského nařízení ze dne 22.08.1907 č. 209/1907 ř.z.) a jeho adaptaci 

s některými změnami (Pantůčkovy39 škrty) zákonem č. 3/1918 Sb. o nejvyšším správním soudě 

a o řešení kompetenčních konfliktů a zákonem č. 11/1918 Sb. o zřízení samostatného státu 

československého. Přijetí se však netýkalo samotného nejvyššího správního soudu, který byl 

nově zřízen se sídlem v Praze a jemuž byla svěřena pravomoc rozhodovat v jediném stupni 

s působností na celém území republiky o stížnostech proti rozhodnutím veřejné správy (podle 

zákona č. 36/1876 ř.z. a kompetenčních výluk). Na rozdíl od dosavadní právní úpravy byla 

Nejvyššímu správnímu soudu zrušením výluky § 3 písm. e) svěřena pravomoc soudního 

                                                 
33 KOPECKÝ, Martin. Ústavní zakotvení rakouského modelu soudní kontroly správy a jeho následování. Právník 

(Praha). 2017, 1072–1084. ISSN 0231-6625.  
34 HÁCHA, Emil. In NEJVYŠŠÍ SPRÁVNÍ SOUD: normy o jeho zřízení a působnosti, komentované podle 

judikatury býv. správního soudního dvora a nejvyššího správního soudu s použitím materialií a písemnictví. Praha: 

Československý kompas, 1933. Komentované zákony Československé republiky. S. 1. 
35 MACUR, Josef. Správní soudnictví a jeho uplatnění v současné době. (pozn. 9), s. 112. 
36 SCHELLEOVÁ, Ilona. Správní soudnictví. Praha: Eurolex Bohemia, 2004. ISBN 80-86432-90-4. S. 15. 
37 Tamtéž. 
38 PETRÁŠ, René. K problematice správní reformy za první ČSR. In NOVOTNÝ, Oto. Pocta Doc. JUDr. 

Vladimíru Mikule k 65. narozeninám. Praha: ASPI Publishing, 2002. ISBN 80-86395-47-2.. 
39 Dr. Ferdinand Pantůček byl významným českým politikem podílejícím se mj. na právní úpravě správního 

soudnictví. V letech 1918–1925 byl prezidentem Nejvyššího správního soudu. 
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přezkumu zákonných hranic volného uvážení v zákonem vymezených případech. Michal 

Mazanec vnímal zrušení výluky ze soudního přezkumu nikoli jako vytvoření nové meze 

soudního přezkumu, ale jako zachování judikaturou vybudovaného práva soudu zkoumat 

zákonné hranice volného uvážení a zjišťovat, zda mají ve spisech oporu, která 

na nepřezkoumatelnosti správního aktu po věcné stránce ničeho nemění40.  

Počínaje rokem 1920 počal Nejvyšší správní soud vydávat sbírku nálezů ve věcech 

administrativních. Jejím uspořádáním byl pověřen dr. Josef V. Bohuslav, rada a posléze senátní 

prezident nejvyššího správního soudu. Od roku 1934 (roč. 16) pak byla vydávána na jeho počest 

jako Bohuslavova sbírka nálezů Nejvyššího soudu ve věcech finančních („Boh. F“) 

a administrativních („Boh. A“). Její vydávání bylo ukončeno v roce 1949 (roč. 29), přičemž 

poslední vydání se týkalo rozhodnutí za rok 1948. S ohledem na principy správního soudnictví 

jsou v ní uveřejněné právní závěry zčásti použitelné i v nyní platné právní úpravě41. 

Rozhodovací činnost Nejvyššího správního soudu se po krátkém čase stala častým terčem 

kritiky politických stran. To vedlo k obavě, aby za účelem politizace veřejné správy nedošlo 

k jeho odstranění – správní soud byl pokládán za jeden ze základních pilířů právního státu42. 

Proto zákonodárce přistoupil k ústavnímu zakotvení nejvyššího správního soudu43 v § 88 

zákona č. 121/1920 Sb., kterým se uvozuje ústavní listina Československé republiky. 

S ohledem na text jeho vymezení a zařazení v hlavě týkající se moci soudní a výkonné, které 

navazovalo na úpravu správního soudnictví v § 86, se počítalo s vytvořením soustavy správních 

soudů, jejímž vrcholem by byl právě Nejvyšší správní soud.  

Vytvořením soustavy správního soudnictví by se výrazně ulehčilo Nejvyššímu správnímu 

soudu. Tomu odpovídala i právní úprava zákona č. 158/1920 Sb. o správním soudnictví 

a úřadův okresních a župních, podle níž měly být vytvořeny okresní a župní senáty44. Zřízení 

těchto senátů a zákona o správním řízení před nimi však bylo neustále odkládáno, až nakonec 

                                                 
40 MAZANEC, Michal. Správní soudnictví. (pozn. 12), s. 19. 
41 MAZANEC, Michal. Nejvyšší správní soud. Nejvyšší správní soud. Brno. 2006. S. 30. 
42 Srov. MEISSNER, Otto. In NEJVYŠŠÍ SPRÁVNÍ SOUD: komentář k zákonu ze dne 16. června 1937, číslo 

164/Sb. z. a n. o nejvyšším správním soudě a k jednacímu řádu pro nejvyšší správní soud, publikovanému vládní 

vyhláškou ze dne 16. července 1937, číslo 191/Sb. z. a n. - Praha: Československý kompas, 1937. Komentované 

zákony Československé republiky. S. 51-70. 
43 HOETZEL, Jiří. Československé správní právo: část všeobecná. (pozn. 13), s. 425. 
44 Srov. RAŠÍN, Alois. In NEJVYŠŠÍ SPRÁVNÍ SOUD. Komentář k zákonu ze dne 16. června 1937, číslo 164/Sb. 

z. a n. o nejvyšším správním soudě a k jednacímu řádu pro nejvyšší správní soud, publikovanému vládní vyhláškou 

ze dne 16. července 1937, číslo 191/Sb. z. a n. (pozn. 42), s. 90-93. 
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bylo rozhodnuto je nerealizovat. Správní soudnictví tak bylo nadále zajišťováno pouze 

Nejvyšším správním soudem45.   

V této souvislosti považuji za vhodné připomenout, že ve specializovaných věcech byly 

namísto Nejvyššího správního soudu povolány k soudní ochraně práv specializované soudy: 

patentový soud (zákon č. 30/1897 ř.z., o ochraně vynálezů), ústavní soud (zákon č. 162/1920 

Sb., o ústavním soudě), soustava soudů pojišťovacích (zákon č. 221/1924 Sb., o pojištění 

zaměstnanců pro případ nemoci, invalidity a stáří) a kartelový soud (zákon  

č. 141/1933 Sb., o kartelech a soukromých monopolech). 

Přetížení Nejvyššího správního soudu mělo být odstraněno zákonem č. 164/1937 Sb., 

který navýšil personální zabezpečení soudu, umožnil účast v senátech právníky-nesoudci, 

ve stanovených případech kromě jiného umožnil rozhodování tříčlenným senátem namísto 

senátu pětičlenného, stanovil závaznost zveřejněných zásad rozšířeného senátu jak pro Nejvyšší 

správní soud, tak pro správní úřady, umožnil uložení pokuty tomu, kdo brojí proti jasnému 

znění zákona, nebo pro zřejmou svévoli, a rovněž zavedl rozhodování soudu v neveřejném 

zasedání na základě soudních spisů a zjednodušil procesní postup odmítnutí stížnosti 

bez věcného projednání. Současně rozšířil pravomoc Nejvyššího správního soudu 

k rozhodování o stížnostech státních občanů pro porušení politických práv zaručených jim 

ústavou, byla-li jejich věc vyřízena v zákonem předepsaným správním pořádku 

bez odpovídajícího oprávnění zkoumat ústavnost napadeného rozhodnutí46. V důsledku 

mnichovského diktátu a následné německé okupace však odpověď na účinnost přijaté právní 

úpravy nemohla přijít.  

Osamostatněním Slovenského státu zákonem č. 1/1939 Sl.z. ze dne 14.03.1939 a v této 

souvislosti slovenským zákonodárcem (zákonem č. 186/1939 Sl.z.) konstituovanými novými 

ústředními orgány, mezi něž patřil Najvyšší správny súd (ten byl zřízen zákonem 

č. 69/1939 Sl.z.), byla působnost Nejvyššího správního soudu omezena pouze na území České 

republiky47.  Nejvyšší správní soud přesto fungoval i v průběhu druhé světové války48, byť 

ve velmi omezeném režimu. Dobové poměry mu totiž neumožňovaly plnohodnotnou ochranu 

                                                 
45 SCHELLE, Karel in MALÝ, Karel a Ladislav SOUKUP. Československé právo a právní věda v meziválečném 

období (1918-1938) a jejich místo ve střední Evropě: sborník příspěvků. Praha: Karolinum, 2010. ISBN 978-80-

246-1718-3. S. 741-790. 
46 SLÁDEČEK, Vladimír. Nástin vývoje ústavního soudnictví na území Československa (a České republiky). 

Právní rozhledy. 1998, č. 11, s. 544–551. 
47 VOJÁČEK, Ladislav a Karel SCHELLE. Právní dějiny na území Slovenska. Ostrava: Key Publishing, 2007. 

Právo. ISBN 978-80-87071-43-4. S. 291, 298. 
48 MAZANEC, Michal. Zánik bývalého Nejvyššího správního soudu ve světle dokumentů Státního ústředního 

archivu. I48n NOVOTNÝ, Oto. Pocta Doc. JUDr. Vladimíru Mikule k 65. narozeninám. Praha: ASPI Publishing, 

2002. ISBN 80-86395-47-2. S. 159–182. 
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práv, jako je tomu v demokratickém právním státě, neboť jeho pravomoc byla omezena 

pravomocí německého soudnictví podřízeného vůli říšského protektora.  

Poválečná obnova správního soudnictví byla významně ovlivněna legislativní 

dvojkolejností, neboť podle Košického vládního programu k ní byla na území Slovenska 

oprávněna Slovenská národní rada49,  zatímco ústavním dekretem č. 11/1944 Úř. věst. čsl. 

o obnovení právního pořádku byla stanovena kontinuita s právním řádem první republiky 

a popřena legalita Mnichova a všeho, co po něm následovalo. Kontinuita právního řádu 

se týkala pouze České republiky, neboť na Slovensku se jí prosadit nepodařilo50. Na Slovensku 

tak nadále působil Najvyšší správny súd zřízený po osamostatnění Slovenska v roce 1939. 

Správní soud byl sice upraven v ústavě z roku 1948, avšak únorový převrat ve stejném roce 

pro ochranu veřejných subjektivních práv neměl místo51.  

Kontrola veřejné správy prostřednictvím nezávislého správního soudnictví, jak byla 

realizována v období první republiky, se neslučovala se záměry komunistické strany. 

Ta nemohla připustit, aby jí vykonávaná moc byla jakkoliv zpochybňována. Nejvyšší správní 

soud byl postupně oslabován cíleným omezováním počtu soudců, přesunem jeho sídla (v roce 

1949) z Prahy do Bratislavy52 a zamezením publikace jeho rozhodnutí nejen 

ve specializovaných sbírkách, ale vůbec,53. Posléze převzaly jeho věcnou a funkční příslušnost 

finanční prokuratury54 a celý proces likvidace Nejvyššího správního soudu a správního 

soudnictví byl završen soudní reformou55, kdy byl Nejvyšší správní soud s účinností 

od 18.11.1952 vypuštěn ze soudního systému a zrušeny všechny předpisy, které se jej týkaly.   

V souladu s organizací prokuratury byl dozor nad správným a jednotným používáním 

a zachováváním zákonů a jiných právních předpisů národními výbory, označovaný jako 

všeobecný dozor, vykonáván nejprve generálním prokurátorem56 a posléze prokurátory57. 

Počínaje rokem 1960 bylo ústavně zakotveno, že soudnictví je podřízeno a vykládáno v souladu 

se socialistickým právním vědomím pod všeobecným dozorem socialistické prokuratury58. 

                                                 
49 VOJÁČEK, Ladislav a Karel SCHELLE. Právní dějiny na území Slovenska. (pozn. 47), s. 322n. 
50 Tamtéž 308. 
51 MAZANEC, Michal. Nejvyšší správní soud. (pozn. 41), s. 31. 
52 Zákon č. 166/1949 Sb. ze dne 11.05.1949. O sídle správního soudu. 
53 KINDL, Vladimír. Několik poznámek o rozhodování Nejvyššího správního soudu (správního soudu) v letech 

1945-1952 ve věcech církví a náboženských společností (O stavu současného a možnostech budoucího poznání). 

in NOVOTNÝ, Oto. Pocta Doc. JUDr. Vladimíru Mikule k 65. narozeninám. (pozn. 48), s. 183-190.  
54 Zákon č. 270/1949 Sb. ze dne 19.12.1949. O finančních prokuraturách. 
55 Zákon č. 64/1952 Sb., ze dne 30.10.1952. O soudech a prokuratuře. 
56 Zákon č. 65/1956 Sb., ze dne 19.12.1956. O prokuratuře. § 3. 
57 Zákon č. 60/1965 Sb., ze dne 17.06.1965. O prokuratuře. § 14. 
58 Viz článek 102 ústavního zákona č. 100/1960 Sb. Ústava Československé socialistické republiky. 
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Ten byl zaměřen pouze na ochranu objektivního práva, a proto nemohl v žádném případě 

nahradit funkci správního soudnictví59. Soudní kontrola rozhodnutí veřejné správy tak byla 

až do roku 1989 výrazně omezena a týkala pouze pojišťovacího soudnictví60 (jehož úprava byla 

v roce 1948 realizována prostřednictvím zákona o národním pojištění61 a počínaje rokem 1950 

byla realizována prostřednictvím občanského soudního řádu62). Od roku 1964 pak byla 

upravena v rámci hlavy čtvrté, která upravovala přezkoumání rozhodnutí jiných orgánů 63. 

Přestože právní úprava ochranu práv ve správním soudnictví neposkytovala, právní teorie 

si její potřeby byla vědoma a k rozšíření soudní kontroly správy a její osvěty pořádala celou 

řadu akcí64,65. Po násilném potlačení pražského jara v roce 1968, odůvodňovaném potřebou 

normalizace poměrů, však pro nezávislé správní soudnictví nebylo v našem právním řádu 

místa. Tento stav trval až do sametové revoluce v listopadu roku 1989. 

 

2.4. Obnovení správního soudnictví po roce 1989 

Přes snahu o co nejrychlejší obnovu správního soudnictví jako jednoho ze základních 

pilířů právního státu bezprostředně po sametové revoluci66 byly ústavní základy obnovy 

správního soudnictví položeny až Listinou základních práv a svobod67 přijatou v roce 1991. 

V ní zákonodárce v článku 36 odst. 2 zaručil každému, kdo tvrdí, že byl na svých právech 

zkrácen rozhodnutím veřejné správy, právo na přístup k soudu, aby soud přezkoumal zákonnost 

takového rozhodnutí. Z rozhodování soudu přitom nesmělo být vyloučeno přezkoumávání 

rozhodnutí týkajících se základních práv a svobod podle Listiny. Obnovením správního 

soudnictví Česká republika potvrdila, že je právním státem, který dodržuje povinnosti, k nimž 

se Listinou zavázal. Přijatá právní úprava odpovídala Listinou zakotvenému principu generální 

                                                 
59 KOPECKÝ, Martin. Komparace české a slovenské úpravy správního soudnictví. Správní právo. 2018,  

s. 33-55. ISSN 0139-6005. 
60 Zákon č. 221/1924 Sb., ze dne 09.10.1924. O pojištění zaměstnanců pro případ nemoci, invalidity a stáří. 
61 Zákon č. 99/1948 Sb., ze dne 15.04.1948. O národním pojištění. 
62 Zákon č. 142/1950 Sb., ze dne 25.10.1950. O řízení ve věcech občanskoprávních. 
63 Zákon č. 99/1963 Sb. ze dne 04.12.1963. Občanský soudní řád. 
64 Např. PRÁVNÍK. Vědecká diskuse o problematice soudní kontroly správy v ČSSR, konaná dne 15.02.1967 

ve sborovně právnické fakulty Univerzity Karlovy In Právník číslo 07/1967, s. 632–651. 
65 MIKULE, Vladimír. Správní soudnictví – ano či ne? (Pojem, vývoj a funkce správního soudnictví). In Právník 

09/1969, s. 769-779. 
66 FIALA, Josef, MATES, Pavel, PRŮCHA, Petr. K problematice správního soudnictví. Právník číslo 05/1990, 

s. 257-275. 
67 Ústavní zákon č. 23/1991 Sb., ze dne 09.01.1991, kterým se uvozuje LISTINA ZÁKLADNÍCH PRÁV A SVOBOD 

jako ústavní zákon. 
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klauzule s vyloučením výkonu správního soudnictví správními úřady nebo jinými orgány, které 

nemají povahu nezávislých soudů68. 

Vlastní právní úprava byla s účinností od 01.01.1992 realizována prostřednictvím 

novely občanského soudního řádu prostřednictvím zákona č. 519/1991 Sb., jímž byla vložena 

část pátá nazvaná „správní soudnictví“, umožňující kontrolu zákonnosti rozhodnutí orgánů 

veřejné správy. Ačkoliv lze vidět inspiraci přijaté právní úpravy v prvorepublikové úpravě 

správního soudnictví69, s ohledem na uplynuvší dobu a negativní zkušenosti s přetížením 

Nejvyššího správního soudu a změnu společenských poměrů spojenou s vývojem veřejné 

správy na ni tato úprava přímo nenavazovala. Zásadní rozdíly spočívají v odmítnutí Gneistova 

pojetí správního soudnictví70 jako pokračování výkonu veřejné správy a v odmítnutí názoru, že 

správní soudnictví má být svěřeno zvláštním orgánům zcela odděleným od soustavy obecných 

soudů se samostatnou soustavou ústředních orgánů71. Zohledněna byla současně dosavadní 

úprava občanského soudního řádu týkající se přezkoumání rozhodnutí jiných orgánů (hlava 

čtvrtá o.s.ř. ve znění účinném do 31.12.2002) a pojišťovacího soudnictví72.  

Z tohoto důvodu bylo samostatně upraveno rozhodování o žalobách proti rozhodnutím 

správního orgánu (hlava druhá, §§ 247-250k o.s.ř.) a rozhodování o opravných prostředcích 

proti nepravomocným rozhodnutím správních orgánů (hlava třetí, §§ 250l-250s o.s.ř.) s tím, že 

pro řízení platila subsidiární úprava občanského soudního řádu. Řízení o opravných 

prostředcích proti nepravomocným rozhodnutím správních orgánů fakticky představovalo 

pokračování rozhodovací činnosti veřejné správy73 a nemělo skutečnou povahu správního 

soudnictví74.  

Ochrana práv ve správním soudnictví byla s ohledem na finanční, personální 

a materiální náročnost (ale též historické souvislosti) vytvoření samostatné soudní soustavy 

realizována prostřednictvím začlenění do stávající soustavy obecných soudů a rozšířením jejich 

pravomoci. Příslušnost rozhodovat ve správním soudnictví byla rozložena mezi všechny články 

soudní soustavy v závislosti na dělbu kompetencí mezi federaci a republiky, přičemž soudy 

rozhodovaly vždy v jednom stupni. Základní věcná příslušnost k rozhodování soudů 

                                                 
68 PÍTROVÁ, Lenka. K systému správního soudnictví a soudní kontroly správních rozhodnutí v zemích západní 

Evropy. Právník 6/1991. S. 346nn. 
69 Srov. Důvodová zpráva k zákonu č. 519/1991 Sb., ale též přímo znění zákona č. 36/1876 ř.z., ze dne 22.10.1875. 

O zřízení správního soudu.  
70 Srov. MAZANEC, Michal. Správní soudnictví. (pozn. 12), s. 25. 
71 MACUR, Josef. Správní soudnictví a jeho uplatnění v současné době. (pozn.9), s. 121-122. 
72 RYBA, Jan a Marie SOUČKOVÁ. Správní soudnictví v České republice. Praha: Orac, 1999. Knihovnička 

ORAC. ISBN 80-86199-08-8. S. 81. 
73 Tamtéž, s. 82. 
74 MAZANEC, Michal. Problémy českého správního soudnictví pohledem soudce. Správní právo 03-04/1997, 

s. 145-153. 
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ve správním soudnictví byla zákonodárcem určena krajským soudům (§ 246 odst. 1 o.s.ř.). 

Okresním soudům byla dána pravomoc přezkoumávání rozhodnutí o přestupcích a jiných 

zákonem stanovených případů (srov § 246 odst. 4 o.s.ř.). Nejvyšším soudům pak byl svěřen 

přezkum rozhodování ústředních orgánů s tam stanovenými výjimkami (§ 246 odst. 2, 3 o.s.ř.). 

Pro řízení před nebyla určena žádná zvláštní pravidla a vyházelo se tak z úpravy o.s.ř. pro civilní 

řízení. 

Přezkumná činnost soudu ve správním soudnictví, v souladu s článkem 36 odst. 2 

Listiny, byla zákonodárcem založena generální klauzulí, podle níž fyzická nebo právnická 

osoba, která tvrdí, že byla na svých právech zkrácena rozhodnutím správního orgánu, může 

po vyčerpání zákonem připuštěných opravných prostředků a poté, co toto rozhodnutí nabylo 

právní moci, s výjimkou případů vyloučených ze soudního přezkumu (§ 248 o.s.ř.) požádat, 

aby zákonnost tohoto rozhodnutí přezkoumal soud (§ 247 o.s.ř.).  

Vlastní žalobní legitimace byla spojena s důsledným uplatněním dispoziční zásady 

(na rozdíl od předchozí právní úpravy všeobecného právního dozoru prokuratury75, přičemž 

prokurátor do řízení s ohledem na § 35 o.s.ř. nemůže vstoupit) ve spojení se zásadou 

vigilantibus iura scripta sunt, kdy bylo pouze na osobě dotčené rozhodnutím správního orgánu, 

zda a v jakém rozsahu se bude u soudem domáhat ochrany svých práv, tedy přezkumu 

zákonnosti napadeného rozhodnutí. Tato osoba (žalobce) s ohledem na účinky rozhodnutí 

nemusela přitom být účastníkem řízení z nějž napadené rozhodnutí vzešlo. Žalovaným 

zákonodárce v případě rozhodnutí vydaného ve správním řízení stanovil správní orgán, který 

rozhodl v posledním stupni (§ 250 o.s.ř.). K ochraně práv žalobce a současně jako určitá 

pojistka před přetěžováním správních soudů, a tím jejich diskreditací76, byla stanovena 

podmínka povinného zastoupení advokátem či komerčním právníkem, nemá-li sám žalobce 

nebo jeho zaměstnanec právnické vzdělání. To však platí s výjimkou věcí, k nimž byl příslušný 

okresní soud nebo věcí týkajících se nemocenského pojištění či důchodového zabezpečení 

(§ 250a o.s.ř.). Tomu současně odpovídalo právo žalobce na ustanovení zástupce (§ 30 o.s.ř.) 

a právo na náhradu nákladů řízení v případě úspěchu ve věci (§ 250k o.s.ř.). Žaloba musela být 

podána do dvou měsíců od doručení napadeného rozhodnutí (§ 250b o.s.ř.) a pouze v této lhůtě 

mohla být rozšířena. Omezení či zpětvzetí žaloby však bylo možné až do rozhodnutí soudu 

(§ 280h o.s.ř.). Podání žaloby nemělo odkladný účinek ve vztahu k napadenému rozhodnutí. 

Ten mohl být přiznán soudem pouze v případě, že žalobce osvědčil, že by mu neprodleným 

výkonem vznikla závažná újma (§ 250c o.s.ř.).  

                                                 
75 PÍTROVÁ, Lenka. Správní soudnictví po novele občanského soudního řádu. Právník 5/1992, s. 15-28. 
76 Důvodová zpráva k zákonu č. 519/1991 Sb., § 250a. 
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Nedošlo-li po předběžném přezkumu žaloby soudem stran příslušnosti, včasnosti jejího 

podání a odstranění jejích vad k postoupení této žaloby příslušnému soudu ani jejímu odmítnutí 

coby opožděné či kvůli podání osobou neoprávněnou nebo z důvodu výluky soudního 

přezkumu rozhodnutí ve správním soudnictví, následovalo její věcné projednání. To bylo 

realizováno na základě kasačního principu zaměřeného na přezkum zákonnosti napadených 

rozhodnutí, případně přezkumu správního uvážení. Při přezkumu zákonnosti rozhodnutí byl 

soud vázán skutkovým stavem v době vydání napadeného rozhodnutí a dokazování 

se neprovádělo (§ 250i odst. 1 o.s.ř.). Efektivita soudnictví byla podporována oprávněním 

soudu rozhodnout věc meritorně bez jednání. To platilo v případě správně zjištěného stavu 

a posuzování právních otázek nebo v případě zjištění, že napadené rozhodnutí bylo 

nepřezkoumatelné kvůli nesrozumitelnosti důvodů či jejich nedostatku (§250f o.s.ř.). Nedošlo-

li k vyřízení věci mimo jednání a nebránilo-li soudu v nařízení jiné skutečnosti (např. § 250i 

odst. 2 o.s.ř.), soud jej nařídil a rozhodl ve věci. V případě, že napadené rozhodnutí shledal 

v souladu se zákonem, žalobu zamítnul. V případě, že soud dospěl k závěru, že napadené 

rozhodnutí bylo nezákonné či nepřezkoumatelné, napadené rozhodnutí správního orgánu, 

případně i rozhodnutí správního orgánu, které mu předcházelo, zrušil a věc vrátil žalovanému 

správnímu orgánu k dalšímu řízení. Ten byl právním názorem soudu vázán. Proti rozhodnutí 

soudu byl přípustný opravný prostředek. (§ 250j o.s.ř.) 

Vzhledem k „originalitě“ přijaté právní úpravy ve spojení s více než čtyřicetiletou 

absencí fungujícího správního soudnictví v právním státě77 je logické, že přijatá právní úprava 

nebyla bez chyb.  

Na společné schůzi kateder občanského a správního práva k otázkám úpravy správního 

soudnictví zákonem č. 519/1991 Sb. konané dne 06.03.1992 byly shledány tyto problémy78:  

- rozpor mezi Listinou zakotveným přezkumem (čl. 36 odst. 2 a 4) a skutečným přezkumem 

podle přijaté úpravy o.s.ř.,  

- vymezení okruhu rozhodnutí správních orgánů týkajících se základních práv a svobod, která 

podle Listiny nemohou být vyloučena ze soudního přezkumu,  

- odlišnou povahu soudního řízení v řízení o žalobách proti rozhodnutím správního orgánu 

a rozhodování o opravných prostředcích proti nepravomocným rozhodnutím správních 

orgánů,  

                                                 
77 PÍTROVÁ, Lenka. K systému správního soudnictví a soudní kontroly správních rozhodnutí v zemích západní 

Evropy. (pozn. 68). 
78 KOPECKÝ, Martin. Společná schůze kateder občanského a správního práva PF UK k otázkám správního 

soudnictví. Právník 05/1992, s 58n. 
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- obecná klauzule § 247 odst. 1 o.s.ř. a výjimky z obecné možnosti podat žalobu proti 

rozhodnutí správních orgánů (§ 248 o.s.ř.),  

- přezkoumatelnost bezprostředních zásahů,  

- soudní přezkum rozhodnutí správního orgánu v případě, kdy toto rozhodnutí nebylo 

doručeno všem účastníkům řízení, a je tedy nepravomocné, tudíž nesplňuje podmínky 

soudního přezkumu,  

- spor o vymezení pojmu rozhodnutí v § 245 odst. 1 o.s.ř. ve spojení s legislativní zkratkou 

rozhodnutí správního orgánu podle § 244 odst. 2 o.s.ř.,  

- okruh dříve učiněných správních rozhodnutí, jejichž zákonnost může být posouzena 

při přezkoumání rozhodnutí ve vazbě na samostatný soudní přezkum takových rozhodnutí,  

- vztah volné úvahy a neurčitých právních pojmů k § 245 odst. 2 o.s.ř.,  

- rozpor mezi právní úpravou spočívající v omezené přezkoumatelnosti rozhodnutí o 

přestupku podle § 83 odst. 1 zákona č. 200/1990 Sb., o přestupcích, a obecnou úpravou 

soudního přezkumu založenou novelou o.s.ř.,  

- pojem mimořádného opravného prostředku podle § 250 odst. 2 o.s.ř.,  

- stanovení okruhu účastníků soudního řízení o žalobě proti rozhodnutí správního orgánu 

ve spojení s okruhem účastníků předcházejícího právního řízení a vztah přijaté úpravy 

k článku 6 Úmluvy a dodatkového protokolu č. 7. 
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3. Exkurs 

Každá společnost je založena na odlišných historických, kulturních a politických 

zkušenostech. Z tohoto důvodu není vhodné, aby právní úprava, která se vyvíjela v určitém 

prostředí, byla přímo včleněna do jiného právního řádu. To však neznamená, že jednotlivé 

instituty obsažené v jiných právních řádech nemohou představovat východiska pro řešení 

budoucí národní právní úpravy. Naopak: platí, že jiné modely právní úpravy mohou být 

významným zdrojem inspirace, neboť lze ověřit jejich funkčnost. Tak je tomu i v případě 

správního soudnictví. V souvislosti s připravovanou úpravou zákona soudní řád správní byla 

jako vzor posuzována celá řada zahraničních úprav správního soudnictví, zejména německá, 

rakouská, španělská a dánská. Hlavní zdroj inspirace našeho zákonodárce, vyjma právní úpravy 

platné za první republiky, představuje německá právní úprava. S ohledem na rozdělení České 

a Slovenské Federativní republiky, kdy jsou východiska právní úpravy i kulturní a politické 

zkušenosti v České republice a Slovenské republice velmi podobné, je reforma správního 

soudnictví na Slovensku velkou inspirací. 

Z tohoto důvodu považuji za vhodné právní úpravu německého a slovenského správního 

soudnictví alespoň v nejhrubších rysech přiblížit. 

  

3.1. Německé správní soudnictví 

Současná úprava soudnictví vychází z německé ústavy, kterou je Základní zákon 

Spolkové republiky Německo79. Ten v článku 19 stanoví, že základní práva přiznaná tímto 

zákonem mohou být omezována pouze zákonem, který platí pro každého, přičemž základní 

práva nesmí být porušena ve své podstatě. Každému, kdo je poškozen na svých právech 

veřejnou mocí, poskytuje právo na soudní ochranu. Není-li stanovena příslušnost zvláštního 

soudu, pak je tuto právní ochranu povinen poskytnout obecný soud80. Pojem veřejná moc je 

ovšem v Základním zákonu používán v různých významech (ve vztahu k dělbě moci odvozené 

z lidu na moc státní, výkonnou a soudní81). Z ochrany před veřejnou mocí podle článku 

19 odst. 4 tak byla z pochopitelných důvodů judikaturou vyloučena moc soudní, přičemž 

se jedná o veřejnou moc realizovanou německými orgány82. Existence správních soudů je 

                                                 
79 Grundgesetz für die Bundesrepublik Deutschland (GG) vom 23.05.1949. 
80 TOMOZSKOVÁ, Veronika. Správní soudnictví v Německu. In SLÁDEČEK, Vladimír a Veronika 

TOMOSZKOVÁ. Správní soudnictví v České republice a ve vybraných státech Evropy. (pozn. 11), s. 185. 
81 Viz článek 20 odst. 2 Základního zákona. 
82 DREIER, Horst, BAUER, Hartmut, BRITZ, Gabriele, BROSIUS-GERSDORF, Frauke, HERMES, Georg, 

HEUN, Werner, MORLOK, Martin, SCHULZE-FIELITZ, Helmuth, WIELAND, Joachim, WITTRECK, 
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zakotvena v článku 95 odst. 1, který stanovil povinnost zřídit jak obecné, tak specializované 

správní soudnictví. Řízení před správními soudy je upraveno v soudním řádu správním 

(Verwaltungsgerichtsordnung, VwGO)83, přičemž je zachována subsidiarita právní úpravy 

Civilního procesního řádu (Zivilprozessordnung; ZPO)84. Subsidiarita však není stanovena 

obecně (viz § 64 s.ř.s.), ale výslovně pro konkrétní případy. Tím je částečně bráněno přesahu 

civilního procesního řádu (ZPO) do řízení před správními soudy. Ochraně práv 

před specializovanými soudy – finančními85, sociálními86 a pracovními87 – odpovídá i zcela 

autonomní právní úprava. Úprava soudního řádu správního (VwGO) se použije pouze jako 

lex generali, případně postupem analogia legis, nestanoví-li tyto zákony jinak. Organizace 

správního soudnictví odpovídá federativnímu uspořádání země, přičemž vrcholem této 

soustavy je Spolkový správní soud (Bundesverwaltungsgericht). Každá ze spolkových zemí má 

pak vlastní dvoustupňovou soustavu, která je tvořena vždy správním soudem 

(Verwaltungsgericht) a jemu je nadřízen Vrchní správní soud (Oberverwaltungsgericht) jako 

odvolací soud. Organizace soudů je upravena soudním řádem správním (VwGO) v jeho prvé 

části; ta stanoví složení senátů (Kammern, sing. die Kammer) podle typu projednávané věci.   

Soudní řád správní (VwGO) poskytuje soudní ochranu prostřednictvím samostatných 

žalobních typů a je na žalobci, aby sám soudu určil, o jakou ochranu žádá. Nabízí se: žaloba 

na určení (Gestaltungsklage), žaloba na uložení povinnosti (Leistungsklage), žaloba na určení 

existence právního vztahu nebo nicotnosti (Feststellungsklage), žaloba na zrušení správního 

aktu (Anfechtungsklage), žaloba na uložení povinnosti vydat správní akt (Verpflichtungsklage) 

a žaloba na kontrolu zákonnosti podzákonného předpisu (Normenkontrollverfahren). Další 

ochrana může být poskytnuta na základě zvláštního spolkového zákona88.  

Obecná žaloba na určení (§ 43 odst. 2 VwGO) proti správnímu orgánu slouží ke zjištění 

úsudku soudu v dané věci. Tato žaloba je považována za doplněk zvláštních žalobních 

legitimací, přičemž její funkce je pouze podpůrná – procesní. Proto je rozsudek podle této 

žaloby sám o sobě nevykonatelný, neboť výrok se stává pouze podkladem dalšího rozhodnutí89. 

Podle odborné literatury je již od samého přijetí zákonodárcem (jak vyplývá i z důvodové 

                                                 
FABIAN, WOLLENSCHLÄGER, Ferdinand, Grundgesetz. Kommentar. 3. Auflage, Mohr Siebeck 2013 Art. 19 

Abs. 4 Rn. 48-52. 
83 Verwaltungsgerichtsordnung (VwGO) vom 21.01.1960. 
84 Zivilprozeßordnung (ZPO) vom 12.09.1950. 
85 Finanzgerichtsordnung (FGO) vom 06.10.1965. 
86 Sozialgerichtsgesetz (SGG) vom 03.09.1953. 
87 Arbeitsgerichtsgesetz (ArbGG) vom 03.09.1953. 
88 POMAHAČ, Richard a Lenka PÍTROVÁ. Evropské správní soudnictví. (pozn. 21). S. 122. 
89 Wolff / Decker, Studienkommentar VwGO VwVfG, 3. Auflage, 2012, Buch, Kommentar, 978-3-406-62803-

0. S. 26. 
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zprávy) sporná a fakticky se nevyužívá90. S podáním žaloby není spojena žádná lhůta, žalobce 

však musí prokázat oprávněný právní zájem91. Prostřednictvím žaloby na určení současně není 

možné zhojit zmeškání lhůty pro podání ochrany prostřednictvím jiného žalobního typu. Této 

žalobě nepředchází žádné předběžné řízení92. 

Obecná žaloba na uložení povinnosti (§ 43 odst. 2, § 111 VwGO) správnímu orgánu 

slouží žalobci k vydání rozhodnutí, jímž bude žalovanému uložena povinnost učinit žalobcem 

požadované konkrétní jednání, které odpovídá jinému jednání veřejné správy. Neslouží však 

k ochraně před nečinností správního orgánu. V praxi jsou rozlišovány dva typy této žaloby 

a sice obecné opatření (Die allgemeine Unterlassungsklage) jíž se žalobce domáhá toho, aby 

správní orgán zanechal určitého jednání, anebo obecná žaloba (Die allgemeine Leistungsklage), 

správní orgán určitým způsobem jednal 93, nejedná-li se o povinnost vydat správní akt 88. Podání 

žaloby není podmíněno dodržením lhůty pro její podání, žalobce je však povinen osvědčit 

oprávněný právní zájem. 

Žaloba na určení existence právního vztahu (§ 43 odst. 1) slouží k deklaraci existence  

či neexistence právního vztahu soudem anebo vyslovení nicotnosti správního aktu. Žaloba 

může být podána jak fyzickou nebo právnickou osobou proti orgánu veřejné moci,  

tak orgánem veřejné moci proti fyzické či právnické osobě anebo vzájemně mezi orgány 

veřejné moci94. Žalobce je povinen v podané žalobě, jejíž podání není omezeno žádnou lhůtou, 

osvědčit a v řízení prokázat oprávněný zájem na požadovaném určení. Žaloba je však 

subsidiární povahy a soudní ochrana mu může být poskytnuta pouze v případě, že se žalobce 

nemůže domáhat požadovaného určení jinou žalobou95 (viz § 43 odst. 2). 

Žalobou na zrušení správního aktu96 se žalobce domáhá zrušení aktu správního orgánu 

nebo vyslovení jeho nicotnosti. Předpokladem přípustnosti žaloby na je objektivní existence 

účinného správního aktu správního orgánu, jímž je žalobce ve dotčen na svých veřejných 

subjektivních právech a tvrzení této dotčenosti v soudním řízení. Není ale možné napadat 

                                                 
90 SODAN, Helge, ZIEKOW, Jan. VwGO § 42 [Anfechtungs- und Verpflichtungsklage; Klagebefugnis] 

In Verwaltungsgerichtsordnung: VwGO. Großkommentar. 5. Auflage. Verlag C.H.Beck, München 2018, 3559 

Seiten. ISBN 978 3 8487 3974 5. Rn. 15. 
91 TOMOZSKOVÁ, Veronika. Správní soudnictví v Německu. In. SLÁDEČEK, Vladimír a Veronika 

TOMOSZKOVÁ. Správní soudnictví v České republice a ve vybraných státech Evropy. (pozn. 11), s. 185. 
92 HIEN, Eckart. Správní soudnictví v Německu. Soudní rozhledy. 2001, č. 3, s. příloha 6. 
93 Wolff / Decker, Studienkommentar VwGO VwVfG. (pozn. 89). S. 116n. 
94 Tamtéž. S. 99. 
95 TERHECHTE, Philipp und Kollegen. VwGO § 43 [Feststellungsklage]. In Verwaltungsrecht. 4. Auflage 2016. 

Rn. 8. 
96 Podle § 35 odst. 1 Verwaltungsverfahrensgesetz (VwVfG) platí, že správním aktem je jakékoliv rozhodnutí, 

nařízení nebo jiné opatření přijaté orgánem k vyřízení konkrétní věci v oblasti veřejného práva, které působí 

navenek.  
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správní akt, který žalobci nebyl oznámen97 (viz § 41 správního řádu VwVfG), byl zrušen nebo 

se stal jiným způsobem obsoletním (viz § 42 správního řádu VwVfG). Žalobce se žalobou musí 

domáhat zrušení správního aktu, jiný nárok v rámci tohoto žalobního typu není přípustný. Soud 

rozhoduje o žalobou navrhovaném petitu. Předpokladem přípustnosti žaloby je uplatnění 

odporu v předběžném řízení o přezkoumání (postupem podle § 68 Das Widerspruchsverfahren, 

nestanoví-li zákon jinak), jímž je správní akt předběžně přezkoumáván. Toto řízení je současně 

opravným řízením správním a přípravným řízením ve správním soudnictví. Žaloba musí být 

podána ve lhůtě jednoho měsíce od doručení rozhodnutí o návrhu na předběžné přezkoumání 

(viz § 74 VwGO), nejdříve však ve lhůtě tří měsíců od podání návrhu na přezkoumání (viz 

§ 75 VwGO), nebylo-li o předběžném přezkoumání rozhodnuto98. V případě, že soud shledá 

žalobu důvodnou, rozhodne o zrušení správního aktu, nebo vysloví jeho nicotnost. 

Žalobou na uložení povinnosti (§ 42 odst. 1) se žalobce domáhá po správním soudu 

vydání rozhodnutí, jímž bude správnímu orgánu uložena povinnost vydat správní akt, který 

nebyl vydán (pro opomenutí), nebo žádost o jeho vydání byla správním orgánem zamítnuta. 

Pojem zamítnutí návrhu na vydání správního aktu je přitom zapotřebí odlišit od situace, kdy 

správní orgán o žádosti rozhodne a tuto žádost zamítne. V daném případě jde tedy o situaci, 

kdy správní orgán o nároku žalobce nerozhodl. Podmínkou přípustnosti žaloby je předběžné 

předsoudní řízení o přezkoumání (postupem podle § 68 VwGO). 

Žalobou na kontrolu podzákonného předpisu (§ 47 VwGO) se může soudního zrušení 

podzákonného právního předpisu vydaného orgánem veřejné moci domáhat každá fyzická nebo 

právnická osoba, která tvrdí, že tímto předpisem byla porušena její veřejná subjektivní práva 

nebo jejich porušení hrozí. 

 

  

                                                 
97 V takovém případě se může žalobce domáhat své ochrany prostřednictvím žaloby na určení existence právního 

vztahu nebo nicotnosti podle § 43 odst. 2 (Feststellungsklage). Její podpůrná role může umožnit rychlejší vyřešení 

sporné věci. 
98 Wolff / Decker, Studienkommentar VwGO VwVfG. (pozn. 89). S. 68. 
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3.2. Slovenské správní soudnictví 

Úprava správního soudnictví byla od zřízení Československa až do rozdělení 

Československé federativní republiky totožná. Po jejím rozdělení byla úprava správního 

soudnictví obsažená v občianskom súdnom poriadku (o.s.p.) (zákonu č. 99/1963 Z.z.) 

prostřednictvím zákona č. 519/1991 Sb. postupně měněna, nicméně ke změně tehdejší 

koncepce správního soudnictví nedošlo. Vzájemná sounáležitost a vnímání problematiky 

rozhodnutí správního orgánu je zřejmá ze změny správního soudnictví zákonem 

č. 424/2002 Z.z., který s účinností od 01.01.2003 upravil žalobní legitimaci proti rozhodnutí 

správního orgánu (viz § 250 odst. 1 o.s.p.) v podstatě stejně jako soudní řád správní v rámci 

obecné žalobní legitimace (viz § 65 odst. 1 s.ř.s.). Rozsah změn však prohlubovala 

nekoncepčnost dosavadní právní úpravy, která vyústila v potřebu komplexní reformy správního 

soudnictví. K ní přistoupil slovenský zákonodárce v rámci Národního programu reforem, které 

byly Slovenské republice učiněny v rámci „Spôsobu uplatnenia ex ante kondicionalít 

pri príprave implementačného mechanizmu súdržnosti EÚ po roku 2014 v podmienkach 

Slovenskej republiky“ 99, 100. Došlo tedy k přijetí nejen nové úpravy občanského soudního 

řízení,101 ale též k samostatné úpravě správního soudnictví102. Nová úprava správního 

soudnictví, výrazně inspirovaná naší právní úpravou, ovšem nevytvořila, na rozdíl od situace 

v ČR, samostatnou soudní soustavu, ale využívá stávající soustavu obecných, tedy okresních 

a krajských soudů, byť tyto soudy definuje jako soudy správní (§ 2 odst. 1 s.s.p.) a logicky 

a právně (ovšem nikoliv fyzicky) je odděluje od obecných soudů. Funkci nejvyššího správního 

soudu tak zastává Najvyšší súd103.  

Správny súdny poriadok poskytuje soudní ochranu mimo jiné veřejným subjektivním 

právům proti správnímu aktu vydanému rozhodnutím orgánu veřejné správy ve správním 

řízení, které je formálně označené jako rozhodnutí nebo je za rozhodnutí považováno podle 

zvláštního právního předpisu a zakládá, mění, zrušuje nebo deklaruje práva, právem chráněné 

zájmy anebo povinnosti fyzické a právnické osoby, anebo se jich přímo dotýká (viz § 3 odst. 2 

písm. b) s.s.p.). Základ poskytované ochrany představuje všeobecná správní žaloba 

a v návaznosti na materiálním vymezení žaloby (toho, co žalobce žádá) je ochrana žalobci 

poskytována v řízení o všeobecné správní žalobě (§§ 177 – 193 s.s.p.), o správní žalobě 

                                                 
99 ČARNOGURSKÝ LAW FIRM ULC. Správný súdny poriadok. PRO BONO 1/2016. Dostupné online 

<http://www.ulclegal.com/sk/bulletin-pro-bono/ine/5417-spravny-sudny-poriadok>. 
100 Důvodová zpráva k zákonu č. 162/2015 Z.z. - Všeobecná část. 
101 Zákon č. 160/2015 Z.z. Civilný sporový poriadok. Účinný od 01.07.2016. 
102 Zákon č. 162/2015 Z.z. Správný súdný poriadok. Účinný od 01.07.2016. 
103 KOPECKÝ, Martin. Komparace české a slovenské úpravy správního soudnictví. (pozn. 59). 



 

- 29 - 

ve věcech správního trestání (§§ 194 – 198 s.s.p.), o správní žalobě v sociálních věcech 

(§§ 199 – 205 s.s.p.), o správní žalobě ve věcech azylu (§§ 206, 207 – 220 s.s.p.) o správní 

žalobě ve věcech zajištění (§§ 206, 221 – 230 s.s.p.), o správní žalobě ve věcech správního 

vyhoštění (§§ 206, 231 – 241 s.s.p.), o žalobě proti nečinnosti orgánu veřejné správy 

(§§ 242 – 251 s.s.p.),  o žalobě proti jinému zásahu veřejné správy (§§ 252 – 263 s.s.p.), 

ve volebních věcech (§§ 264 – 312 s.s.p.), ve věcech územní samosprávy (§§ 313 – 374 s.s.p.), 

ve věci politických práv (§§ 375 – 411 s.s.p.), ve věcech vykonatelnosti rozhodnutí cizích 

orgánů veřejné správy (§§ 420 – 429 s.s.p.), ve věcech vydání souhlasu s inspekcí 

(§§ 430 – 437 s.s.p.). 

Všeobecná správní žaloba představuje základní procesní úpravu i pro další zvláštní 

řízení, tj. pro řízení o žalobě ve věcech správního trestání (viz § 194 odst. 1 s.s.p.), pro řízení 

o žalobě v sociálních věcech (viz § 199 odst. 3 s.s.p.) a řízení o žalobě ve věcech azylu, zajištění 

a správního vyhoštění (viz § 206 s.s.p.). Žalobce se prostřednictvím všeobecné správní žaloby 

může domáhat ochrany svých veřejných subjektivních práv (§ 177 s.s.p.) u správního soudu, 

pokud tvrdí, že jako účastník správního řízení byl rozhodnutím nebo opatřením orgánu veřejné 

správy zkrácen na svých právech nebo právem chráněných zájmech, a žalobu podá ve lhůtě 

dvou měsíců (§ 181 s.s.p.) od oznámení rozhodnutí nebo opatření žalobou napadeného 

rozhodnutí. Zvláštní žalobní legitimace je přiznána prokurátorovi (srov § 45), pokud proti 

rozhodnutí nebo opatření veřejné správy podal protest, přičemž žaloba musí být podána ve lhůtě 

dvou měsíců od právní moci napadeného rozhodnutí (§ 181 odst. 2 s.s.p.). Opomenutý účastník 

se může svých práv domáhat ve lhůtě tří let od vydání napadeného rozhodnutí, přičemž 

v případě zjištění soudu o bezdůvodném nedoručení žalobou napadeného rozhodnutí nebo 

opatření tomuto žalobci, je oprávněn žalovanému orgánu veřejné správy i bez návrhu uložit 

pokutu (§ 179 s.s.p.). 
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4. Současná úprava správního soudnictví 

Přijatá právní úprava správního soudnictví zákonem č. 519/1991 Sb. měla být podle 

původního záměru vlády úpravou dočasnou, kterou měla později nahradit komplexní právní 

úprava. V návaznosti na výsledky červnových voleb v roce 1992 a následné rozdělení 

Československa byl při přípravě závěrečné zprávy ústavněprávního výboru Annou Röschovou 

ve věci nové Ústavy České republiky navržen vznik Nejvyššího správního soudu104 jako 

vrcholu soustavy soudů rozhodujících ve správním soudnictví105.  

Původní koncepce, podle níž mělo vzniknout správní kolegium Nejvyššího soudu, 

tak zůstala nenaplněna a nová koncepce počítající s Nejvyšším správním soudem 

neexistovala106. Vláda však nové úpravě správního soudnictví nepřikládala prioritu a potřebu 

nové úpravy ani přes derogační nálezy Ústavního soudu nevnímala107. Důvody byly nejen 

politické, které vyplývaly z nemožnosti dohodnout se na pojetí správního soudnictví, 

ale zejména ekonomické, neboť vznik nového soudního systému znamenal významný zásah 

do rozpočtu a do současného obsazení zbývající části soudnictví. Mezinárodní závazky, k nimž 

se Česká republika přihlásila, si však vybíraly svou daň. Nejvýznamnějším nedostatkem byl 

rozpor s úpravou článku 6 odst. 1 Úmluvy.  

Odpovědnost Ústavnímu soudu, který fakticky nahrazoval činnost Nejvyššího správního 

soudu jako sjednocovatele judikatury, neumožňovala okamžité zrušení celé páté části, neboť 

jejím zrušením by se předmětný deficit soudní ochrany nevyřešil, a naopak by došlo k zvýšení 

chaosu ve společnosti a v důsledku toho ke zhoršení postavení účastníků požadujících soudní 

ochranu. Politický deficit ve zřízení správního soudnictví se řešil metodikou ústavně 

konformního výkladu právních norem s opakovaným upozorněním zákonodárce na deficit 

právní úpravy a nezbytnost její změny.  Pokud výsledku nebylo možné dosáhnout výkladem, 

jako tomu bylo v případě výluky ze soudní přezkoumatelnosti v jednoduchých věcech či výluky 

nepřezkoumatelnosti rozhodnutí o pořádkové pokutě (§ 250f o.s.ř.), Ústavnímu soudu 

                                                 
104 VÝBORNÝ, Miloslav. In Nejvyšší správní soud 2018 – jak to bylo, je a (možná) bude?“ I. Panel Historické 

ohlédnutí. Konference Nejvyššího správního soudu. 13.09.2018. Záznam z konference je dostupný na adrese: 

<http://nssoud-stream.cz/>. 
105 Tímto je vysvětleno proč postavení Nejvyššího správního soudu a Nejvyššího soudu je v Ústavě věnována 

rozdílná pozornost. Srov. SLÁDEČEK, Vladimír. Čl. 91. In SLÁDEČEK, Vladimír, MIKULE, Vladimír, 

SYLLOVÁ, Jindřiška. Ústava České republiky. 1. vydání. Praha: Nakladatelství C. H. Beck, 2007, s. 751. 
106 VARVAŘOVSKÝ, Pavel. In „Nejvyšší správní soud 2018 – jak to bylo, je a (možná) bude?“ I. Panel 

Historické ohlédnutí. Konference Nejvyššího správního soudu. (pozn. 104). 
107 RYCHETSKÝ, Pavel. In „Nejvyšší správní soud 2018 – jak to bylo, je a (možná) bude?“ I. Panel Historické 

ohlédnutí. Konference Nejvyššího správního soudu. (pozn. 104). 
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nezbývalo než přistoupit k zrušení 108,109,110 ústavně nekonformní části ustanovení. Přitom 

současně upozorňoval, že nejde pouze o dílčí nedostatek, ale je zapotřebí změny celého systému 

správního soudnictví 111. 

Potřebu úpravy správního soudnictví zdůrazňovaly i ve svých publikacích osobnosti 

správního práva, zejména Vladimír Mikule, Michal Mazanec a Pavel Zářecký. Michal Mazanec 

s Marií Žiškovou posléze začali připravovat právní úpravu nového soudního řádu správního, 

a tím umožnili odstartovat reformu správního soudnictví, která byla posléze realizována 

zákonem č. 150/2002 Sb.112.  

Ke zrušení správního soudnictví upraveného v páté části občanského soudního řádu 

přistoupil Ústavní soud v nálezu Pl. ÚS 16/99 ze dne 27.06.2001, č. 276/2001 Sb., s účinností 

ke dni 31.12.2012113. Důvody ústavní nekonformity přijaté právní úpravy, která měla být pouze 

přechodnou, Ústavní soud shledal především v porušování článku 6 odst. 1 Úmluvy 

ratifikované v roce 1992, která na soudní kontrolu veřejné správy klade vyšší požadavky 

než v roce 1991 přijatá provizorní právní úprava správního soudnictví, a v nerespektování 

Ústavou předvídaného Nejvyššího správního soudu. Stávající právní úprava v rozporu 

s článkem 6 odst. 1 Úmluvy neposkytuje soudní ochranu před nezákonnými postupy či zásahy 

veřejné správy, které nemají formu a charakter správního rozhodnutí, neposkytuje soudní 

ochranu před nečinností správního orgánu, chybí v ní oprávnění soudů rozhodovat přímo 

o platnosti aktů veřejné správy a o zákonnosti přiměřenosti sankcí ukládaných správními 

orgány. Některým účastníkům, o jejichž právech je rozhodováno, případně jsou dotčeni 

rozhodnutím, avšak nebyli účastníky předmětného řízení, není umožněn přístup k soudu, čímž 

dochází k nerovnému postavení osob dotčených ve svých právech správním rozhodnutím. 

Zásadním bylo rovněž shledáno ignorování Ústavou předvídaného Nejvyššího správního soudu 

(viz čl. 91 a 87 odst. 2 Ústavy), který nebyl zřízen a jejž musel v činnosti v rámci principů 

právního státu zastupovat Ústavní soud. V této situaci pak musí Ústavní soud suplovat 

                                                 
108 Nález Ústavního soudu Pl.ÚS 18/96 ze dne 24. 9. 1996, publikovaný ve Sbírce zákonů pod č. 269/1996 Sb. 

N 85/6 SbNU 109 - Rozhodování bez ústního jednání ve správním soudnictví v prvním stupni. 
109 Nález Ústavního soudu Pl. ÚS 28/98 ze dne 23.11.1999, č. 2/2000 Sb. N 61/16 SbNU 185 - Nepřezkoumatelnost 

rozhodnutí o pořádkových pokutách soudy ve správním soudnictví. 
110 Nález Ústavního soudu Pl. ÚS 9/2000 ze dne 17.01.2001, publikovaný ve Sbírce zákonů pod č. 52/2001 Sb., 

N8/21 SbNU 55 - O zrušení § 83 odst. 1 zákona o přestupcích - přezkum rozhodnutí o přestupku soudem. 
111 ŽIŠKOVÁ, Marie. In „Nejvyšší správní soud 2018 – jak to bylo, je a (možná) bude?“ Konference Nejvyššího 

správního soudu. (pozn. 104). 
112 MAZANEC, Michal. In „Nejvyšší správní soud 2018 – jak to bylo, je a (možná) bude?“ Konference Nejvyššího 

správního soudu. (pozn. 104). 
113 Poměrně dlouhá legisvakance měla zákonodárci umožnit přijmout připravovanou právní úpravu reformy 

správního soudnictví a organizačně zajistit její řádnou realizaci. 
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mechanismy a principy předvídané ústavním pořádkem, a napravovat tak systémové chyby 

stávající právní úpravy. 

Apel Ústavního soudu na odpovědnost zákonodárce byl vyslyšen a dne 21.03.2002 byl 

přijat soudní řád správní, který byl zveřejněn ve Sbírce zákonů dne 17.04.2002. Na něj navázaly 

zákony č. 131/2002 Sb. o rozhodování některých kompetenčních sporů a č. 151/2002 Sb., jímž 

byla zajištěna konformita soudního řádu správního se zbývajícími právními předpisy. 

Derogační nález Ústavního soudu z roku 2001, jímž byla zrušena dosavadní právní úprava 

správního soudnictví114, je významný i pro budoucí právní úpravu, neboť stanovil minimální 

předpoklady pro její ústavní konformitu včetně konformity s Úmluvou. 

4.1. Prameny práva 

Základními prameny právní úpravy správního soudnictví jsou ústavní zákon 

č. 1/1993 Sb., Ústava České republiky, usnesení předsednictva České národní rady 

č. 2/1993 Sb., jímž byla vyhlášena Listina základních práv a svobod jako součást ústavního 

pořádku České republiky, a Evropská úmluva o ochraně lidských práv.  

Článek 1 Ústavy prohlašuje Českou republiku za demokratický právní stát založený 

na úctě k právům a svobodám člověka a občana a dodržující závazky, které pro něj vyplývají 

z mezinárodního práva. Konkrétní lidská práva jsou deklarována Listinou. V článku 2 Ústavy 

je zakotveno rozdělení státní moci, kterou lze uplatňovat jen v případech, mezích a způsoby, 

jež určuje zákon.  Článek 4 Ústavy stanoví, že základní práva a svobody jsou pod ochranou 

soudní moci. V článku 10 Ústavy je zakotvena přednost ratifikovaných mezinárodních smluv 

před zákonem a v článku 91 Ústavy je definován Nejvyšší správní soud jako součást soudní 

soustavy. 

Listina zdůrazňuje hodnoty České republiky jako právního státu a konkretizuje jednotlivá 

práva a svobody, která jsou zaručena buď každému, nebo jen občanům. Z pohledu správního 

soudnictví patří mezi nejvýznamnější článek 36 odst. 2 Listiny, který umožňuje každému, 

kdo tvrdí, že byl na svých právech zkrácen rozhodnutím veřejné správy, obrátit se na soud, aby 

přezkoumal zákonnost takového rozhodnutí, nestanoví-li zákon jinak. Z pravomoci soudu 

nesmí být vyloučeno právo přezkoumávání rozhodnutí týkající se základních práv a svobod 

podle Listiny. V článku 40 odst. 1 Listiny je současně zásada, že trestnost činu se posuzuje 

a trest ukládá podle zákona účinného v době, kdy byl spáchán, ale je-li to pro pachatele 

příznivější, použije se pozdějšího zákona. 

                                                 
114 Nález Ústavního soudu Pl. ÚS 16/99 ze dne 27.06.2001, 276/2001 Sb., N 96/22 SbNU 329 - Zrušení části páté 

občanského soudního řádu - správní soudnictví. 
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Mezi ratifikované smlouvy, které mají přednost před zákonem, patří Evropská úmluva 

o ochraně lidských práv a základních svobod115, která (mimo jiné) v článku 6 definuje právo 

na spravedlivý proces, v článku 7 zákaz uložení trestu bez zákona, v článku 13 právo na účinné 

ochranné prostředky a v článku 1 dodatkového protokolu (přijatého dne 20.03.1952 v Paříži) 

právo na ochranu vlastnictví. 

Základní prameny právní úpravy správního soudnictví na úrovni zákonů jsou:  

- zákon č. 150/2002 Sb., soudní řád správní, který upravuje jak pravomoc a příslušnost soudů 

jednajících a rozhodujících ve správním soudnictví, tak základní otázky organizace soudů 

a postavení soudců a postup soudů, účastníků a dalších osob ve správním soudnictví, 

- zákon č. 131/2002 Sb. o rozhodování některých kompetenčních sporů, jímž je zřízen 

zvláštní senát oprávněný k rozhodování kompetenčních sporů o pravomoc nebo věcnou 

příslušnost mezi soudy a orgány moci výkonné, územní nebo profesní samosprávy a mezi 

soudy v občanském soudním řízení a soudy ve správním soudnictví a který současně 

upravuje postup řízení před tímto senátem  

- zákon č. 151/2002 Sb., kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím soudního 

řádu správního. 

Právní úprava správního soudnictví realizovaná soudním řádem správním je současně 

modifikována právní úpravou ve zvláštních právních předpisech, proto prameny právní úpravy 

tvoří mimo jiné také  

- zákon č. 221/1999 Sb. o vojácích z povolání, 

- zákon č. 325/1999 Sb. o azylu,  

- zákon č. 329/1999 Sb. o pobytu cizinců na území České republiky 

- zákon č. 100/2001 Sb. o posuzování vlivů na životní prostředí, 

- zákon č. 231/2001 Sb. o provozování rozhlasového a televizního vysílání,  

- zákon č. 361/2003 Sb. o služebním poměru příslušníků bezpečnostních sborů, 

- zákon č. 183/2006 Sb. stavební zákon, 

- zákon č. 416/2009 Sb. o urychlení výstavby dopravní, vodní a energetické infrastruktury 

a infrastruktury elektronických komunikací a 

- zákon č. 456/2011 Sb. o Finanční správě České republiky. 

 

                                                 
115 Ratifikována dne 21.02.1991, viz sdělení Federálního ministerstva zahraničních věcí č. 209/1992 Sb. 
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4.2. Organizace správního soudnictví 

Organizace správního soudnictví je určena pravomocí soudů rozhodujících ve správním 

soudnictví ústavním pořádkem a na to navazující úpravou soudního řádu správního.  

Soudní řád správní představuje komplexní, na občanském soudním řádu nezávislou 

úpravu. V prvé části stanoví základní principy rozhodování soudů ve správním soudnictví 

(§§ 1-3), pravomoc a příslušnost soudů ve správním soudnictví (§§ 4-7) a vyloučení soudců 

a jiných osob z projednání věci (§§ 8-10). Druhá část je věnována úpravě organizace soudů 

rozhodujících ve správním soudnictví prostřednictvím dvou článků: Nejvyššího správního 

soudu (§§ 11-30) a krajských soudů (§ 31). Třetí část upravuje řízení ve správním soudnictví 

(§§ 32–120). Čtvrtá část upravuje postavení soudců ve správním soudnictví (§ 121–124).  Pátá 

část upravuje přechodná ustanovení (§§ 125-134) a šestá část v § 135 stanoví že tento zákon 

nabývá účinnosti dnem 01.01.2003.  

Organizace soudů a postavení soudců neupravené soudním řádem správním se řídí 

obecnými předpisy, tj. zákonem č. 6/2002 Sb. o soudech a soudcích a zákonem č. 7/2002 Sb. 

o řízení ve věcech soudců, státních zástupců a soudních exekutorů. 

 

4.3. Pravomoc soudů ve správním soudnictví 

Východiskem pro určení pravomoci soudů rozhodujících ve správním soudnictví je 

článek 36 odst. 2 Listiny, který dává každému, kdo tvrdí, že byl na svých právech zkrácen 

rozhodnutím orgánu veřejné správy, možnost obrátit se na soud, aby přezkoumal zákonnost 

takového rozhodnutí, nejde-li o případ vyloučený zákonem.  

Ve správním soudnictví je soudy za podmínek a zákonem stanoveným způsobem 

poskytována ochrana veřejným subjektivním právům fyzických a právnických osob (§ 2 s.ř.s.), 

přičemž soudy rozhodují (§ 4 s.ř.s.) 

- o žalobách proti rozhodnutím správních orgánů 116 v oblasti veřejné správy, (§ 65 a n. s.ř.s.),  

- o žalobách na ochranu před nečinností správního orgánu, (§ 79 a n. s.ř.s.), 

- o žalobách na ochranu před nezákonným zásahem správního orgánu, (§ 82 a n. s.ř.s.), 

- o kompetenčních žalobách, (§ 97 a n. s.ř.s.), 

- ve věcech volebních a ve věcech místního a krajského referenda, (§ 88 a n. s.ř.s.), 

                                                 
116 Správní orgán je definován jako legislativní zkratka v § 4 odst. 1 písm. a) s.ř.s., přičemž je za něj považován 

orgán moci výkonné, orgán územního samosprávného celku, jakož i fyzická nebo právnická osoba nebo jiný orgán, 

pokud jim bylo svěřeno rozhodování o právech a povinnostech fyzických a právnických osob v oblasti veřejné 

správy 
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- ve věcech politických stran a politických hnutí, (§ 94 a n. s.ř.s.), 

- o návrzích na zrušení opatření obecné povahy nebo jeho části pro rozpor se zákonem, 

(§ 101a a n. s.ř.s.) a 

- v řízení o zrušení služebního předpisu (§ 101e a n. s.ř.s.). 

Rozsah pravomoci soudů ve správním soudnictví poskytuje každému možnost ochrany 

jeho práv proti veřejné správě117, čímž je naplněn článek 6 odst. 1 Úmluvy o právu 

na spravedlivý proces a článek 13 Úmluvy o právu na účinné opravné prostředky nápravy 

před národním orgánem na ochranu porušených práv a svobod přiznaných Úmluvou. 

 

4.4. Nejvyšší správní soud 

Nejvyšší správní soud, s nímž jako s vrcholem soudní soustavy soudů rozhodujících 

ve správním soudnictví počítala Ústava již od roku 1993, byl zřízen s účinností od 01.01.2003 

v rámci reformy správního soudnictví se sídlem v Brně. V rámci uspořádání soustavy soudů 

ve správním soudnictví zvolil zákonodárce dvoučlánkovou variantu tvořenou krajskými soudy 

(začleněnými do stávající struktury krajských soudů, ale organizačně podřízených Nejvyššímu 

správnímu soudu), které rozhodují, s výjimkami stanovenými zákonem, v prvém stupni, 

a Nejvyšším správním soudem. Zřízení Nejvyššího správního soudu bylo nejen právní, ale též 

faktické, kdy Michal Mazanec, budoucí místopředseda a nynější předseda Nejvyššího 

správního soudu a Josef Baxa, budoucí první předseda Nejvyššího správního soudu, museli 

realizovat celou organizaci zřízení Nejvyššího správního soudu spočívající v zajištění budovy 

a technického vybavení i personálním zabezpečení soudu tak, aby Nejvyšší správní soud byl 

schopen naplnit poslání, které mu bylo zákonodárcem svěřeno118,119. Podrobný postup výkonu 

soudnictví a vnitřních poměrů Nejvyššího správního soudu upravuje jednací řád120.  

Nejvyšší správní soud je složen z předsedy soudu (od roku 2003 do roku 2018 Josef Baxa, 

od roku 2018 Michal Mazanec) a místopředsedy soudu (od roku 2003 do roku 2018 Michal 

Mazanec, od roku 2018 Barbara Pořízková), kteří jsou po vyjádření Soudcovské rady 

Nejvyššího správního soudu jmenováni na funkční období 10 let prezidentem republiky z řad 

                                                 
117 VOPÁLKA, Vladimír. Pravomoc správních soudů. In ČEBIŠOVÁ, Taisia a Vladimír VOPÁLKA. Nová 

úprava správního soudnictví: soudní řád správní. Praha: ASPI Publishing, 2003. ISBN 80-86395-65-0. S. 11-23.  
118 MAZANEC, Michal, BAXA, Josef. Na počátku cesty... Tak trochu jiný soud. in Nejvyšší správní soud. Nejvyšší 

správní soud. Brno 2006. S. 11-15. 
119 Tamtéž. 
120 Jednací řád vydává předseda Nejvyššího správního soudu v souladu s § 21 odst. 1 s.ř.s. po projednání v plénu 

Nejvyššího správního soudu. Aktuální znění jednacího řádu je dostupné pod odkazem 

<http://www.nssoud.cz/Organizacni-dokumenty/art/48?menu=200>. 
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soudců tohoto soudu, dále pak z předsedů kolegií (v současné době nenaplněno), předsedů 

senátů a dalších soudců.  

Významný institut představuje soudcovská rada Nejvyššího správního soudu121, která je 

pětičlenným poradním orgánem předsedy Nejvyššího správního soudu; jejím prostřednictvím 

se soudci podílejí na správě soudnictví. Z povahy věci je zákonodárcem určeno, že funkce 

člena, kterou může vykonávat pouze soudce trvale přidělený nebo přeložený 122 k Nejvyššímu 

správnímu soudu, je neslučitelná s funkcí předsedy, místopředsedy a předsedy kolegia 

Nejvyššího správního soudu. Soudcovská rada se vyjadřuje ke kandidátům na jmenování 

do funkce předsedy kolegia nebo předsedy senátu Nejvyššího správního soudu, k soudcům, 

kteří mají být přiděleni nebo přeloženi k výkonu funkce u Nejvyššího správního soudu nebo 

kteří mají být přeloženi z Nejvyššího správního soudu na jiný soud, projednává návrhy rozvrhu 

práce Nejvyššího správy soudu, vyjadřuje se k zásadním otázkám správy Nejvyššího správního 

soudu a mimo další úkoly stanovené zvláštním zákonem123  může požádat předsedu Nejvyššího 

správního soudu o svolání pléna a navrhnout mu program zasedání pléna. 

Rozhodovací činnost je realizována soudci prostřednictvím senátního rozhodování 

v senátech nebo v rozšířených senátech (jejichž prostřednictvím je realizováno sjednocování 

právních názorů uvnitř Nejvyššího správního soudu), není-li zákonem stanoveno, že jednotlivé 

úkony je oprávněn činit předseda senátu. S výjimkou rozhodování ve věcech volebních, věcech 

místního a krajského referenda, věcech politických stran a hnutí a v řízení o kompetenčních 

žalobách, kdy je složení senátu sedmičlenné a ten se skládá z předsedy senátu a šesti soudců, 

je složení senátů tříčlenné a ty se skládají z předsedy senátu a dvou soudců. Předsedovi soudu 

a místopředsedovi Nejvyššího správního soudu náleží vedle rozhodovací činnosti výkon státní 

správy soudu, předsedové kolegií mimo rozhodovací činnost organizují a řídí činnost kolegií 

a předsedové senátů mimo rozhodovací činnost také organizují a řídí činnost senátů. Všichni 

soudci Nejvyššího správního soudu tvoří plénum. Význam odbornosti soudce Nejvyššího 

správního soudu a jeho zaměření na rozhodovací činnost zdůraznil zákonodárce tím, že 

každému soudci musí být jmenován nejméně jeden asistent, který musí splňovat nejen 

podmínku vysokoškolského vzdělání v magisterském studijním programu v oblasti práva 

na vysoké škole v České republice, ale též podmínku bezúhonnosti. Asistent soudce je vázán 

povinností mlčenlivosti o věcech, o kterých se dozvěděl v souvislosti s výkonem své funkce, 

                                                 
121 Srov §§ 23-26 s.ř.s. Na neupravené otázky soudcovské rady v soudním řádu správním se subsidiárně použije 

úprava zákona č. 6/2002 Sb., o soudech a soudcích. 
122 POSPÍŠIL, Petr. § 23 Soudcovská rada. In BLAŽEK, Tomáš, JIRÁSEK, Jan, MOLEK, Pavel, POSPÍŠIL, Petr, 

SOCHOROVÁ, Vendula, ŠEBEK, Petr. Soudní řád správní. 2. vydání. Praha: Nakladatelství C. H. Beck, 2014. 
123 Například se vyjadřuje k členům kárného senátu podle zákona podle § 4 odst. 2 č. 7/2002 Sb. o řízení ve věcech 

soudců, státních zástupců a soudních exekutorů. 
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a z pověření soudce, k němuž je jmenován, činí jednotlivé úkony soudního řízení správního 

(srov. § 14 s.ř.s.).  

Podle hlavních úseků rozhodovací činnosti soudců Nejvyššího správního soudu měli být 

soudci zařazeni do kolegií, která měla umožnit specializaci na konkrétní odvětví 

a problematiku. S účinností od 01.05.2004 bylo zřízeno kolegium finančně-správní a kolegium 

sociálně-správní124. Do působnosti finančně-správního kolegia patřilo projednávání 

a rozhodování ve věcech daní, poplatků, cel, účetnictví, ochrany zahraničních investic, cen, 

cenných papírů, kolektivního investování, penzijních fondů a připojištění, pojišťovnictví, 

ochrany hospodářské soutěže a veřejných zakázek, puncovnictví, loterií a jiných podobných 

her. Do působnosti sociálně-právního kolegia125 patřilo projednávání a rozhodování ve věcech 

důchodového pojištění, odškodnění jednorázovými peněžními částkami, nemocenského 

pojištění, pojistného na  sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti, 

zdravotního pojištění, zdravotnictví a hygieny, sociální pomoci, státní sociální podpory, 

sociálně-právní ochrany dětí, zaměstnanosti, bezpečnosti práce, zájmové a profesní samosprávy 

a služebních poměrů. Josef Baxa vnímal existenci kolegií jako neefektivní a do jisté míry 

kontraproduktivní. Důvodem jeho názoru bylo nejen prolínání jednotlivých oblastí rozdělených 

do obou kolegií, ale zejména potřeba komplexního výkladu práva napříč právním řádem, kdy 

mimo jiné resortismus legislativy popíráním jednoty a bezrozpornosti právního řádu oslabuje 

již tak nízkou autoritu práva a důvěru v právo a instituce jej aplikující, čemuž by měl Nejvyšší 

správní soud jako vrcholný soud čelit. Soudci Nejvyššího správního soudu musí být vybaveni 

schopností průřezového myšlení a schopností jej interpretovat běžně vzdělané osobě, a tak 

podpořit tak jednotný výklad práva126. Shora uvedené cíle Josefa Baxu vedly k návrhu 

na zrušení kolegií – zřejmě po vzoru organizace Ústavního soudu, který též neobsahuje žádnou 

specializaci rozhodujících senátů a soudců. Tomuto návrhu plénum dne 27.12.2013 vyhovělo 

a s účinností ke dni 01.01.2014 byla kolegia zrušena127.  

V souvislosti se zřízením Nejvyššího správního soudu ve spojení se zákonnou úpravou  

a předchozím derogačním nálezem 114 Ústavního soudu Richard Pomahač vymezuje jeho tři 

funkce – adjudikační, integrační a administrativní128.  

                                                 
124 Usnesení pléna Nejvyššího správního soudu ze dne 29.04.2004, o zřízení finančně správního kolegia a sociálně 

správního kolegia Nejvyššího správního soudu. 
125 Ve znění usnesením pléna Nejvyššího správního soudu ze dne 20.12.2006. 
126 BAXA, Josef. Předmluva. in KÜHN, Zdeněk, Michal BOBEK a Radim POLČÁK. Judikatura a právní 

argumentace: teoretické a praktické aspekty práce s judikaturou. Praha: Auditorium, 2006. ISBN 80-903786-0-9. 
127 Usnesení pléna Nejvyššího správního soudu č.j. S 4/2013-2/3 ze dne 29.04.2004, o zrušení kolegií Nejvyššího 

správního soudu. 
128 POMAHAČ, Richard. Nejvyšší správní soud. In ČEBIŠOVÁ, Taisia a Vladimír VOPÁLKA. Nová úprava 

správního soudnictví: soudní řád správní. (pozn. 117). S. 45-71. 
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4.4.1. Adjudikační funkce  

Adjudikační funkce Nejvyššího správního soudu je významně omezena, neboť její 

realizace spočívá zejména v řízení o kasační stížnosti, kde je soud vázán rozsahem a důvody, 

které v ní uplatňuje stěžovatel. 

Kasační stížnost představuje mimořádný opravný prostředek, jímž se stěžovatel (účastník 

nebo osoba zúčastněná řízení, z nějž napadené rozhodnutí vzešlo), domáhá zrušení soudního 

rozhodnutí krajského soudu ve správním soudnictví129. Důvodem podání kasační stížnosti může 

být pouze stěžovatelem tvrzená  

- nezákonnost spočívající v nesprávném posouzení právní otázky soudem v předcházejícím 

řízení,  

- vada řízení spočívající v tom, že skutkový stav, z nějž správní orgán v napadeném orgánu 

vycházel, nemá oporu ve spisech nebo je v rozporu s nimi, nebo že při jejím zjišťování byl 

porušen zákon,  

- zmatečnost řízení před soudem,  

- nepřezkoumatelnost napadeného rozhodnutí spočívající v nezákonnosti nebo nedostatku 

důvodu rozhodnutí, případně jiné vadě v řízení před soudem, mohla-li mít za následek 

nezákonné rozhodnutí ve věci samé nebo  

- nezákonnost rozhodnutí o odmítnutí návrhu nebo o zastavení řízení.  

Kasační stížnost je nepřípustná:  

- ve volebních věcech,  

- ve věcech směřujících pouze proti výroku o nákladech řízení a důvodům rozhodnutí, 

- proti rozhodnutí,  

- jímž soud rozhodl poté, co bylo původní rozhodnutí zrušeno Nejvyšším správním soudem 

a soud se při novém rozhodnutí se řídil závazným názorem Nejvyššího správního soudu,  

- jímž se upravuje vedení řízení nebo které je podle své povahy dočasné a  

- v případech, kdy se opírá jen o jiné důvody, než vymezené v § 103 nebo o důvody, které 

stěžovatel neuplatnil v řízení před soudem, jehož rozhodnutí má být přezkoumáno, 

přestože tak učinit mohl.  

Stěžovatel, nemá-li sám, ani jeho člen či zaměstnanec právnické vzdělání vyžadované 

pro výkon advokacie, musí být zastoupen advokátem. Tím je nejen chráněn Nejvyšší správní 

                                                 
129 Srov. §§ 102–110 s.ř.s. 
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soud před přetížením nekvalifikovanými a zjevně bezdůvodnými kasačními stížnostmi, ale 

současně zdůrazňována odbornost kasační stížnosti jako mimořádného prostředku130. 

S ohledem na rozsah nápadu azylových věcí, kdy stěžovatelé v azylových věcech  

zneužívali institutu kasační stížnosti podáváním zjevně bezdůvodných kasačních stížností 

ve vyřešených právních otázkách, a tím docházelo k nedůvodnému zahlcování Nejvyššího 

správního soudu, byl na základě podnětu Nejvyššího správního soudu131 po vyhodnocení 

Ministerstvem spravedlnosti132 s účinností od 01.09.2006 do soudního řádu správního 

zákonodárcem zaveden institut nepřijatelnosti (§ 104a s.ř.s.) kasační stížnosti133. Ten umožňuje 

Nejvyššímu správnímu soudu kasační stížnost ve věcech azylu, pokud svým významem 

podstatně nepřesahuje vlastní zájmy stěžovatele, odmítnout s tím, že takovéto rozhodnutí 

nemusí být odůvodněno134. Původní obavy ze striktního přístupu Nejvyššího správního soudu 

spočívajícího v neodůvodňování odmítnutí kasační stížnosti135 pro rozpor se zásadami právního 

státu136 a rozpor s dosavadní judikaturou Ústavního soudu137 se nenaplnily. Nejvyšší správní 

soud k rozhodnutí o odmítnutí přijatelnosti přistoupil velmi zodpovědně, přičemž rozhodnutí 

o odmítnutí přijatelnosti je odůvodňováno138. Jak poznamenal Karel Šimka, odůvodnění 

rozhodnutí o nepřijatelnosti kasační stížnosti je mnohdy náročnější, než pokud by mělo být 

o kasační stížnosti rozhodnuto meritorně. Podstatné je, že kvůli odmítnutí kasační stížnosti 

pro nepřijatelnost nebylo Ústavním soudem zrušeno žádné rozhodnutí Nejvyššího správního 

soudu139. 

Není-li kasační stížnost důvodná, Nejvyšší správní soud ji rozsudkem zamítne. 

Při důvodné kasační stížnosti může Nejvyšší správní soud v případech stanovených zákonem 

sám rozhodnout, jinak napadené rozhodnutí krajského soudu zruší a věc mu vrátí k dalšímu 

                                                 
130 MIKULE, Vladimír. Žaloba proti rozhodnutí správního orgánu. In ČEBIŠOVÁ, Taisia a Vladimír VOPÁLKA. 

Nová úprava správního soudnictví: soudní řád správní. (pozn. 117). S. 73-91. 
131 BAXA, Josef. Nejvyšší správní soud v desátém roce své existence. Přednáška konaná dne 19.11.2012 

ve Sborovně Právnické fakulty University Karlovy, dostupné on-line <https://www.youtube.com/watch 

?v=n1vlc7awcmw>. 
132 Důvodová zpráva k zákonu č. 350/2005 Sb. 
133 Zákon č. 350/2005 Sb. Zákon, kterým se mění zákon č. 325/1999 Sb., o azylu a o změně zákona č. 283/1991 Sb., 

o Policii České republiky. 
134 Srov § 104a s.ř.s. 
135 KUČERA, Viktor. K institutu nepřijatelnosti kasační stížnosti. Právní zpravodaj. 2005, č. 11, s. 7 – 9. 
136 LAVICKÝ, Petr, ŠIŠKEOVÁ, Sylva. Nad novou úpravou řízení o kasační stížnosti v azylových věcech. Právní 

rozhledy. 2005, č. 19, s. 693 – 703. 
137 Nález Ústavního soudu Pl. ÚS 1/03 ze dne 11.02.2004, 153 /2004 Sb., N 15/32 SbNU 131 - Odůvodnění 

odmítnutí dovolání z důvodu absenci právního významu. 
138 MAZANEC, Michal. In PRÁVNICKÁ FAKULTA UNIVERSITY KARLOVY. Kolokvium Správní soudnictví 

konané dne 15.03.2019 na půdě Právnické fakulty University Karlovy. Universita Karlova. Dostupné 

<https://www.youtube.com/watch?v=n1vlc7awcmw>. 
139 BAXA, Josef. Tamtéž. 
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řízení rozhodnutí. Krajský soud je názorem Nejvyššího správního soudu ve zrušovacím 

rozhodnutí v dalším řízení vázán.  

Vzhledem k šíři záběru Nejvyššího správního soudu, který nerozhoduje pouze 

o kasačních stížnostech, není možné opomenout i jeho další rozhodovací činnost, jejímž 

prostřednictvím je realizována adjudikační funkce. Jedná se též o rozhodování Nejvyššího 

správního soudu v řízení ve věcech politických stran a politických hnutí (§ 94 a n. s.ř.s.), 

v řízení o kompetenčních žalobách (§ 97 a n. s.ř.s.) a v řízení o kárných žalobách140, 

v omezeném rozsahu též v rámci rozhodování kompetenčních sporů141.  

Prostřednictvím své rozhodovací činnosti tak Nejvyšším správní soud vyslovuje nejen 

názor na vlastní projednávanou věc, ale též ukazuje cestu ke spravedlnosti, předvádí vzorce 

chování podle práva a následky chování v rozporu s ním a je zdrojem poznání právního 

myšlení. Přitom hledá východiska z kritického stavu právního prostředí, přičemž reflektuje 

dosažený vývoj společenských vztahů, dotváří nedokonalá pravidla a překlenuje jejich 

rozpornost nalézáním pravého smyslu používaných a vykládaných předpisů tak, aby 

dosaženým cílem a výsledkem bylo nalezení spravedlnosti142, čímž přispívá ke sjednocování 

judikatury.  

 

4.4.2. Integrační funkce  

Základní funkcí Nejvyššího správního soudu je zajišťování jednoty a zákonnosti 

rozhodování ve věcech patřících do pravomoci soudů ve správním soudnictví. K dosažení 

tohoto cíle mu byla zákonodárcem poskytnuta pravomoc rozhodovat o kasačních stížnostech, 

sledovat a vyhodnocovat pravomocná rozhodnutí ve správním soudnictví a na jejich základě 

přijímat stanoviska k rozhodovací činnosti soudů a v konkrétních věcech vydávat zásadní 

usnesení.  

Institut stanovisek (§ 19 s.ř.s.) vychází ze vzoru právní úpravy sjednocovací praxe 

Nejvyššího soudu143, kdy se Nejvyšší správní soud může vyjádřit k rozdílnému řešení stejné 

                                                 
140 Od 01.10.2008 podle § 3 zákona č. 7/2002 Sb., o řízení ve věcech soudců, státních zástupců a soudních 

exekutorů. 
141 Podle zákona č. 131/2002 Sb. ze dne 15.03.2002 Sb., o rozhodování některých kompetenčních sporů. 
142 BAXA, Josef. Předmluva. In KÜHN, Zdeněk. Stanoviska Nejvyššího soudu. in KÜHN, Zdeněk, Michal 

BOBEK a Radim POLČÁK. Judikatura a právní argumentace: teoretické a praktické aspekty práce s judikaturou. 

(pozn. 126). 
143 Srov. § 12 odst. 2 s.ř.s. a § 14 odst. 3 zákona č. 6/2002 Sb., zákon o soudech a soudcích. 
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právní otázky správními soudy144, a tak sjednotit aplikaci právní úpravy145. Zákonodárce však 

náležitosti ani závaznost stanovisek blíže neupravuje, byť je jim v praxi přikládána větší právní 

relevance než klasickým judikátům. To platí přesto, že stanoviska nejsou založena 

na konkrétním skutkovém stavu, ale jsou uměle vytvářena v plénu soudů146. Zásadní problém 

sjednocujících stanovisek však spočívá v tom v tom, že se nejedná o soudní činnost, k níž jsou 

soudy povolány, ale o jinou činnost147, která soudům v právním státě nepřísluší, čímž dochází 

k narušení dělby moci148. Nejvyšší správní soud ke sjednocování rozhodovací praxe 

prostřednictvím stanovisek nepřistoupil – s výjimkou dvou stanovisek, která vydal krátce 

po svém vzniku. 

Zásadní usnesení (§ 18 s.ř.s.) jsou institutem, který má zajišťovat jednotnost 

rozhodování správních orgánů, zatímco stanoviska mají sjednocovat rozhodovací činnost 

soudů149.  V případě že senát při svém rozhodnutí dojde opětovně k právnímu názoru, který je 

u stejné právní otázky odlišný od právního názoru, o nějž se opírá rozhodnutí správního orgánu, 

je povinen předložit tuto právní otázku k posouzení rozšířenému senátu. V případě, že se 

rozšířený senát usnese na právním názoru shodném s dosavadní rozhodovací činností 

Nejvyššího správního soudu, přijme jej jako zásadní usnesení, které je prostřednictvím 

předsedy Nejvyššího správního soudu zveřejněno ve Sbírce rozhodnutí Nejvyššího správního 

soudu, a současně jej zašle jak správnímu orgánu, jehož se rozhodnutí týkalo, tak příslušnému 

ústřednímu správnímu úřadu. V případech stanovených jednacím řádem je předseda Nejvyššího 

správního soudu oprávněn položit rozšířenému senátu posouzení jiné právní otázky. Přijatá 

právní úprava bohužel nerespektovala význam a smysl původního návrhu koncepce Nejvyššího 

správního soudu a s ohledem na princip dělby moci se stala nepoužitelnou. Z tohoto důvodu 

Nejvyšší správní soud žádné zásadní usnesení nepřijal.  

Sjednocování judikatury v rámci Nejvyššího správního soudu je realizováno 

prostřednictvím dvou rozšířených senátů Nejvyššího správního soudu. Devítičlenný rozšířený 

senát rozhoduje, když je mu věc postoupena sedmičlenným senátem, v ostatních postoupených 

                                                 
144 BALÁK, František. Ke sjednocování soudní praxe Nejvyšším soudem. Soudce, č. 4/2007, Wolters Kluwer. S. 3. 
145 Nález Ústavního soudu I. ÚS 544/06 ze dne 03.12.2007, N 217/47 SbNU 855 - K principu dobré víry jednotlivce 

ve správnost aktů veřejné moci v horizontálním právním vztahu. 
146 KRÁLÍK, Lukáš. Zobecňující materiály vrcholných soudů. in VEČEŘA, Miloš, HAPLA, Matin. Weyrovy dny 

právní teorie 2016. Sborník z konference. Masarykova univerzita. Právnická fakulta. S. 49 – 63. 
147 Srov § 123 odst. 4 zákona č. 6/2002 Sb. O soudech a soudcích. 
148 KÜHN, Zdeněk. Stanoviska Nejvyššího soudu. in KÜHN, Zdeněk, Michal BOBEK a Radim POLČÁK. 

Judikatura a právní argumentace: teoretické a praktické aspekty práce s judikaturou. (pozn. 126), s. 49-51. 
149 VOPÁLKA, Vladimír, MIKULE, Vladimír, ŠIMŮNKOVÁ, Věra, ŠOLÍN, Miloslav. Soudní řád správní. 

1. vydání. Praha: Nakladatelství C. H. Beck, 2004, ISBN 80-7179-864-9. S. 30. 
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věcech rozhoduje sedmičlenný rozšířený senát150. Senát je povinen věc postoupit rozšířenému 

senátu spolu se svým odůvodněním v případě, že při svém rozhodování dospěl k právnímu 

názoru odlišnému 151 od právního názoru již vyjádřeného v rozhodnutí rozšířeného senátu, není-

li dán důvod k odmítnutí návrhu nebo zastavení řízení152. Tím je podporována možnosti změny 

a vývoje judikatury, neboť existence právního názoru rozšířeného senátu nebrání 

rozhodujícímu senátu opětovně zpochybnit jeho závaznost. Přitom je zapotřebí respektovat 

právní jistotu osob jednajících v souladu s judikaturou153. Postup rozhodování rozšířeného 

senátu upravuje jednací řád154. Ten umožňuje rozšířenému senátu rozhodovat jak o jednotlivých 

otázkách s tím, že jím rozhodnutá otázka je pro postupující senát závazná, tak meritorně 

z důvodu hospodárnosti či jiných důležitých důvodů. Ačkoliv meritorní rozhodnutí věci 

rozšířeným senátem může vyvolávat určité pochybnosti o zachování práva na zákonného 

soudce155, které má zabránit účelovému obsazení jednajícího soudu ad hoc, k porušení tohoto 

práva dojít nemůže vzhledem k předem definovanému složení rozšířeného senátu156. Ke změně 

právního názoru ovšem může dojít i mimo působnost rozšířeného senátu prostřednictvím nálezů 

Ústavního soudu157. 

Nejvyšší správní soud ve snaze zajistit jednotu a zákonnost rozhodování nejen na úrovni 

soudů, ale veřejné správy jako takové realizoval nejprve v prosinci 2003 (v souladu s koncepcí 

Nejvyššího správního soudu jako otevřené instituce) vydání tištěné (a pro veřejnost placené) 

Sbírky rozhodnutí Nejvyššího správního soudu. V roce 2005 zpřístupnil celou svou 

rozhodovací činnost prostřednictvím webových stránek http://www.nsoud.cz, a umožnil tak 

každému bezplatně se s ní seznámit. V důsledku tohoto postupu se začal klást větší důraz 

na kvalitu rozhodovací činnosti soudu, neboť každé meritorní rozhodnutí může být kdykoli 

podrobeno nezávislé vnější kontrole. 

Zákonodárcem přijaté pojetí, v němž jsou namísto vytvoření samostatné soustavy 

správních soudů krajské soudy rozhodující ve správním soudnictví začleněny do stávající 

soustavy (krajských) soudů, byť v podřízenosti Nejvyššímu správnímu soudu, kvůli faktickému 

propojení znemožňovalo a do jisté míry dosud znemožňuje úplné odlišení pojetí výkonu 

                                                 
150 Stabilita rozhodovací praxe rozšířených senátu je založena jejich duplicitním personálním obsazením, kdy 

devítičlenný rozšířený senát je tvořen všemi členy sedmičlenného senátu. 
151 Usnesení NSS ČR č.j. 7 Afs54/2007-62 ze dne 26.08.2008, č. 1742/2009 Sb. NSS. 
152 Rozsudek NSS ČR č.j. 1 Azs 52/2007-98 ze dne 16.12.2008. 
153 Rozsudek NSS ČR č.j. 1 Afs 140/2008-77 ze dne 08.01.2009, č. 1792/2009 Sb. NSS. 
154 Srov § 71 s.ř.s. 
155 RIEGEL, Filip. Judikatura NSS: Rozšířený senát. Soudní rozhledy. 2013, č. 5, s. 162-166. 
156 Nález Ústavního soudu III. ÚS 230/96 ze dne 29.05.1997, N 65/8 SbNU 141. K právu na zákonného soudce. 
157 Usnesení rozšířeného senátu NSS ČR č.j. 5 As 140/2014-76 ze dne 02.02.2017, č. 3540/2017 Sb. NSS. 
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správního soudnictví od klasického soudnictví. V rámci posílení kvality rozhodovací činnosti 

byla krajským soudům zpřístupněna podpora prostřednictvím informačních zdrojů, které 

pro potřeby Nejvyššího správního soudu zajišťuje jeho oddělení dokumentace a analytiky158. 

Transparentnosti rozhodovací činnosti krajských soudů a zvyšování kvality judikatury se pak 

dosahuje manažerskými měkkými metodami (bez zákonného podkladu), kdy krajské soudy 

mohou od roku 2010 zveřejňovat svá rozhodnutí přímo na stránkách Nejvyššího správního 

soudu159. 

 

4.4.3. Administrativní funkce  

Adjudikační a integrační funkci by Nejvyšší správní soud nemohl účinně vykonávat 

bez odpovídající administrativní funkce, jejímž prostřednictvím je realizována organizace 

Nejvyššího správního soudu160. Ústředním orgánem je Ministerstvo spravedlnosti, vlastní 

výkon však realizuje předseda a v jím určeném rozsahu místopředseda Nejvyššího správního 

soudu, přičemž významný vliv na činnost soudu má soudcovská rada.  

 

4.4.4. Nejvyšší správní soud v číslech161 

Těžiště rozhodovací činnosti Nejvyššího správního soudu představují kasační stížnosti, 

přičemž tyto se podílí na celkovém nápadu ~ 86 procenty162. S ohledem na zaměření práce 

zohledňuji pouze kasační stížnosti. 

 

Tabulka č. 1 – Analýza nápadu kasačních stížností 

 

 Jednotlivé položky tabulky zohledňují počet převzatých právních věcí z předchozího 

období (převzato), a nápad v aktuálním období. Ten zahrnuje i jednotlivá procesní rozhodnutí, 

která jsou samostatně evidována, např. ve věci osvobození od soudních poplatků, ustanovení 

                                                 
158 Srov. § 44 Jednacího řádu Nejvyššího správního soudu. 
159 BAXA, Josef. Nejvyšší správní soud v desátém roce své existence. (pozn. 131). 
160 Srov. §§ 26 – 30 s.ř.s. 
161 Údaje byly získány od Nejvyššího správního soudu na základě podaných žádostí o informaci, prostřednictvím 

portálu www.nssoud.cz, záložka rozhodnutí/statistiky a od Ministerstva spravedlnosti na základě podaných žádostí 

o informaci. 
162 Tento závěr vychází z průměru nápadů za období roku 2015-2018. 

Napadlo Průměrná Průměrný náklad

celkem § 65 § 79 § 82 §101a Rozsudek Usnesení Jinak délka řízení na vyřízení 1 věci

Rok 2016 1130 3246 88,73% 2,86% 6,79% 1,62% 1985 948 21 1422 142 35 47.800 Kč

Rok 2017 1422 3902 87,04% 2,49% 8,78% 1,69% 2065 1223 154 1882 137 35 42.100 Kč

Rok 2018 1883 4109 89,01% 1,72% 7,63% 1,65% 2222 1223 44 2503 178 36 46.500 Kč

Průměr 3752,33 88,26% 2,36% 7,73% 1,65% 152,33 45.467 Kč

Převzato
Rozhodnuto

Nevyřízeno Soudci
Z celkového nápadu

Kasační stížnosti
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zástupce, atp. Vlastní nápad je dále členěn podle zákonného ustanovení na řízení o žalobě proti 

rozhodnutí správního orgánu (§ 65 [s.ř.s.]), řízení o nečinnostní žalobě (§ 79 [s.ř.s.]), řízení 

o zásahové žalobě (§ 82 [s.ř.s.]) a na řízení o zrušení opatření obecné povahy nebo jeho části 

(§ 101a [s.ř.s.]). V rámci rozhodnutí je uveden počet rozhodnutých věcí v rámci jednotlivých 

způsobů rozhodnutí a počet zbývajících nevyřízených věcí. Vzhledem k rozsahu poskytnutých 

statistických dat je uváděna pouze průměrná délka řízení a průměrný náklad na vyřízení jedné 

věci. Uvedený počet soudců nezohledňuje materiální obsazení soudu soudci, neboť v daném 

období (01.01.2016 – 31.12.2018) byli tři soudci přiděleni k Ústavnímu soudu163 

a od 01.01.2018 byl jeden soudce přidělen k Soudnímu tribunálu v Lucemburku164. Skutečný 

počet soudců je tedy o tři, resp. čtyři soudce nižší. 

Nápad jednotlivých věcí, kde je předmětem meritorní rozhodnutí, znázorňuje následující 

tabulka. 

 

Tabulka č. 2 Analýza nápadu kasačních stížností v meritorních rozhodnutích 

 

4.5. Krajské soudy ve správním soudnictví 

Krajské soudy představují základní článek správního soudnictví, přičemž je k řízení 

věcně příslušný právě krajský soud, pokud zákon nestanoví jinak. Začleněním krajských soudů 

rozhodujících ve správním soudnictví do struktury stávajících soudů sledovalo především 

ekonomický cíl, kdy na rozdíl od Nejvyššího správního soudu nebylo zapotřebí vynakládat 

žádné další prostředky, přičemž krajské soudy jsou rovnoměrně rozprostřeny po celém území 

České republiky.  

Správa krajských soudů včetně senátů rozhodujících ve správním soudnictví je 

v kompetenci předsedů příslušných krajských soudů, kteří vykonávají státní správu svých 

krajských soudů165. Krajské soudy, resp. jejich senáty, rozhodující ve správním soudnictví, jsou 

Nejvyššímu správnímu soudu podřízeny toliko organizačně a v rámci adjudikační činnosti 

                                                 
163 Soudkyně Milada Tomková od 03.05.2013, soudkyně Kateřina Šimáčková od 07.08.2013, soudce Vojtěch 

Šimíček od 12.06.2014. 
164 Po schválení nominace vládou ze dne 07.09.2016 složil dne 19.09.2016 soudce Jan Passer v Lucemburku 

slavnostní přísahu a tím se ujal funkce člena Tribunálu Soudního dvora Evropské unie. 
165 Srov. § 126 odst. 1 zákona č. 6/2002 Sb. O soudech a soudcích. 

 

§ 65 § 79 § 82 § 65 § 79 § 82

Rok 2016 2734 93 195 3022 90,47% 3,08% 6,45%

Rok 2017 3167 86 359 3612 87,68% 2,38% 9,94%

Rok 2018 3405 73 271 3749 90,82% 1,95% 7,23%

Průměr 3102 84 275 3461 89,63% 2,43% 7,95%

Podíl
CelkemMeritum - nápad

Počet
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v konkrétní právní věci (např. přikázání věci jinému soudu, dožádání atd.), nikoli však 

administrativně. Nejvyšší správní soud tak nemá přímý vliv na jejich správu a činnost.  

Rozhodování je realizováno ve specializovaných senátech tvořených předsedou 

a dvěma soudci – kromě případů, kdy zákon stanoví, že věc rozhoduje specializovaný senát166 

anebo specializovaný samosoudce167. Specializovaný samosoudce rozhoduje ve věcech 

důchodového pojištění, nemocenského pojištění, uchazečů o zaměstnání a jejich podpory 

v nezaměstnanosti a podpory při rekvalifikaci podle předpisů o zaměstnanosti, sociální péče, 

pomoci v hmotné nouzi a státní sociální podpory, dávek pěstounské péče, ve věcech přestupků 

s maximální zákonnou sazbou pokuty 100 000 Kč, mezinárodní ochrany, rozhodnutí 

o správním vyhoštění, rozhodnutí o povinnosti opustit území, rozhodnutí o zajištění cizince,  

rozhodnutí, jejichž důsledkem je omezení osobní svobody cizince, jakož i v případech, v nichž 

tak stanoví zvláštní zákon. 

Určení konkrétního senátu, případně samosoudce, rozhodujícího napadenou právní věc 

je v souladu s právem každého na zákonného soudce (čl. 38 odst. 1 Listiny) a děje se 

prostřednictvím rozvrhu práce168.  

 

4.5.1. Příslušnost 

Začlenění správního soudnictví do stávající organizační struktury krajských 

soudů – která vychází z obecného principu občanského soudního řízení, kdy je k řízení 

příslušný soud v místě sídla žalovaného (viz § 84 o.s.ř.) – muselo být pro potřeby správního 

soudnictví upraveno s ohledem na četnost sporů v jednotlivých agendách a organizační 

uspořádání veřejné správy, kdy většina ministerstev a ústředních správních orgánů má sídlo 

v obvodu Městského soudu v Praze, či v Brně v případě Odvolacího finančního ředitelství, 

jež vykonává působnost pro celé území České republiky169. K řízení jsou tak obecně příslušné 

soudy, v jejichž obvodu je sídlo správního orgánu, který ve věci vydal rozhodnutí v prvním 

stupni170, nebo jinak zasáhl do práv toho, kdo domáhá soudní ochrany – s tím, že se zakládá 

fikce sídla v obvodu působnosti pro případ, že má sídlo mimo něj.  

                                                 
166 Srov § 7 odst. 4 s.ř.s. 
167 Srov. § 3 a 31 s.ř.s. 
168 Viz § 40 a násl. zákona č. 6/2002 Sb. O soudech a soudcích. 
169 Viz § 5 zákona č. 456/2011 Sb. O finanční správě České republiky. 
170 Právní úprava do 31.12.2011 byla realizována na zásadě, že příslušný je soud, v jehož obvodu je sídlo správního 

orgánu, který vydal rozhodnutí v posledním stupni. Důvodem změny (§ 7 odst. 2 zákona č. 303/2011 Sb. a ) byl 

zájem zákonodárce na rovnoměrnějším rozprostření žalob u krajských soudů napříč republikou a odbřemenění 
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U věcí, které mají sociální charakter, je s ohledem na jejich povahu a četnost dána místní 

příslušnost soudu bydlištěm či sídlem žalobce, případně je příslušným soudem ten, v jehož 

obvodu se žalobce zdržuje.  V případě rozhodování o umístění či povolení stavby dopravní 

infrastruktury je kvůli potřebě zvláštní specializace soudců a za účelem rychlejšího projednání 

sporů v těchto věcech příslušným Krajský soud v Ostravě, kde řízení vede specializovaný 

senát171. Tím ovšem není dotčena možnost přikázání věci jinému soudu z důvodu rychlosti, 

hospodárnosti nebo z jiného důležitého důvodu (§ 9 s.ř.s.) a provedení úkonů jiným 

soudem – prostřednictvím dožádání příslušného soudu prostřednictvím okresního soudu nebo 

specializovaného senátu krajského soudu (§ 10 s.ř.s.). 

 

4.5.2. Krajské soudy v číslech172 

Rozhodovací činnost krajských soudů rozhodujících ve správním soudnictví 

lze posuzovat z celé řady kritérií. Vzhledem ke skutečnosti, že nejsou samostatně evidovány 

žaloby podle typu řízení, ale podle věcné povahy agend173, je uváděn pouze celkový nápad 

bez dalšího třídění. 

 

 

Tabulka č. 3 – Analýza nápadu krajských soudů ve správním soudnictví za rok 2016 

                                                 
Městského soudu v Praze, v jehož obvodu sídlí většina ústředních orgánů státní správy. Viz důvodová zpráva 

k zákonu č. 303/2011 Sb. 
171 Viz § 7 odst. 4 s.ř.s. 
172 Údaje byly získány od Ministerstva spravedlnosti, jednotlivých soudů v rámci žádosti o poskytnutí informace 

a portálu justice.cz. Pod odkazem https://www.justice.cz/web/msp/statisticke-udaje-z-oblasti-justice jsou dostupné 

informace lze získat průměrné délky řízení, statistiky a specializaci, a pod odkazem 

https://cslav.justice.cz/InfoData/vykazy-soudu-a-statnich-zastupitelstvi.html k dispozici statistiky a výkaznictví 

o činnostech soudů a státních zastupitelství. 
173 Obecná agenda, sociální a důchodová agenda, agenda ve věcech finančních, agenda azylová. 

Soudci

Nápad (*) Vyřízeno Nevyřízeno Průměr Medián Percentil 90 k 01.01.2016 Nápad Vyřízeno

Městský soud v Praze 3132 3106 4719 685 629 1484 26 120,46 119,46

Krajský soud v Praze 750 822 624 485 509 827 6 125,00 137,00

Krajský soud České Budějovice 386 384 216 237 204 465 3 128,67 128,00

Krajský soud Plzeň 798 831 553 293 307 480 7 114,00 118,71

Krajský soud Ústí nad Labem 944 901 882 316 206 838 6 157,33 150,17

Krajský soud Hradec Králové 858 696 650 301 301 508 11 78,00 63,27

Krajský soud Brno 2070 1848 2000 487 548 773 16 129,38 115,50

Krajský soud Ostrava 1163 1047 911 363 260 760 10 116,30 104,70

Celkem 10101 9635 10555 85 121,14 117,10

Počet věcí na soudce
2016

Vyřizování věcí celkem Délka řízení ve dnech
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Tabulka č. 4 – Analýza nápadu krajských soudů ve správním soudnictví za rok 2017 

 

 

Tabulka č. 5 – Analýza nápadu krajských soudů ve správním soudnictví za rok 2018 

 

V rámci průměrného nákladu na vyřízení jedné věci v agendě správního soudnictví 

nelze rozlišit jednotlivé žalobní typy, neboť jsou tyto evidovány po agendách. 

 

Tabulka č. 6 – Průměrné náklady na rozhodnutí jedné věci ve správním soudnictví u krajských 

soudů 

 

 

Tabulka č. 7 – Popis rejstříkových značek  

 

Soudci

Nápad (*) Vyřízeno Nevyřízeno Průměr Medián Percentil 90 k 01.01.2018 Nápad Vyřízeno

Městský soud v Praze 3216 3250 4686 667 615 1380 27 119,11 120,37

Krajský soud v Praze 894 786 732 387 373 730 7 127,71 112,29

Krajský soud České Budějovice 434 434 215 273 202 557 5 86,80 86,80

Krajský soud Plzeň 842 858 537 274 274 519 7 120,29 122,57

Krajský soud Ústí nad Labem 1053 820 1114 451 368 959 5 210,60 164,00

Krajský soud Hradec Králové 894 764 781 319 330 527 10 89,40 76,40

Krajský soud Brno 2180 2113 2068 535 567 781 17 128,24 124,29

Krajský soud Ostrava 1157 1088 980 344 259 720 10 115,70 108,80

Celkem 10670 10113 11113 88 124,73 114,44

2017 Počet věcí na soudceVyřizování věcí celkem Délka řízení ve dnech

Soudci

Nápad (*) Vyřízeno Nevyřízeno Průměr Medián Percentil 90 k 01.01.2019 Nápad Vyřízeno

Městský soud v Praze 3549 3404 4831 569 427 1231 30 118,30 113,47

Krajský soud v Praze 1011 763 983 366 278 839 6 168,50 127,17

Krajský soud České Budějovice 499 464 247 207 147 440 6 83,17 77,33

Krajský soud Plzeň 1023 849 712 258 277 481 7 146,14 121,29

Krajský soud Ústí nad Labem 883 860 1138 436 363 938 6 147,17 143,33

Krajský soud Hradec Králové 893 779 896 382 367 653 10 89,30 77,90

Krajský soud Brno 1950 1884 2139 516 592 806 18 108,33 104,67

Krajský soud Ostrava 1310 1442 851 345 304 712 11 119,09 131,09

Celkem 11118 10445 11797 94 122,50 112,03

2018 Vyřizování věcí celkem Délka řízení ve dnech Počet věcí na soudce

Rejstřík 2013 2014 2015 2016 2017

A 24.740,41 Kč 27.328,25 Kč 30.299,67 Kč 33.859,49 Kč 34.862,00 Kč

Ad 17.268,48 Kč 19.074,75 Kč 21.148,76 Kč 23.633,47 Kč 24.333,21 Kč

Af 29.238,67 Kč 32.297,03 Kč 35.808,70 Kč 40.015,76 Kč 41.200,54 Kč

Az 15.135,31 Kč 16.718,46 Kč 18.536,27 Kč 20.714,04 Kč 21.327,34 Kč

Na 4.586,46 Kč 5.066,20 Kč 5.617,05 Kč 6.276,98 Kč 6.462,83 Kč

Rejstřík

A

Ad

Af

Az

Na

rejstřík pro návrhy ve věcech mezinárodní ochrany	

rejstřík pro všeobecné věci správního soudnictví (pomocná agenda, procesní věci)

Popis rejstříku

rejstřík pro ostatní věci správního soudnictví, včetně věcí volebních a místního a 

krajského referenda, žaloby proti nečinnosti správního orgánu a žaloby na ochranu 

před nezákonným zásahem, pokynem nebo donucením správního orgánu

rejstřík pro věci sociální správy, zájmové a profesní samosprávy a služebních poměrů	

rejstřík pro věci finanční správy	
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4.6. Kompetenční spory 

Naplnění základní funkce správního soudnictví, která spočívá v soudní kontrole veřejné 

správy, je možné pouze při respektování dělby moci ve státě prostřednictvím důsledného 

organizačního a funkčního oddělení správy a soudnictví. V důsledku tohoto oddělení mohou 

mezi orgány veřejné správy a soudy vznikat spory o to, kdo má v konkrétní věci pravomoc 

vydat rozhodnutí. Tyto spory orgánů, které nemají společnou vyšší instanci, dělíme na pozitivní 

a negativní. V případě pozitivního (afirmativního) sporu si právo rozhodnout ve věci přisvojují 

jak orgány veřejné správy, tak soudy. Rozhodování dvou subjektů o tomtéž právu by však bylo 

nejen v rozporu s právem na spravedlivý proces, kdy by mohlo být rozhodnuto v každé věci 

odlišně, ale zejména v rozporu s dělbou moci v právním státě. Negativní spor naopak 

představuje situaci, kdy soudy i orgány veřejné správy odmítají věc rozhodnout s odůvodněním, 

že nespadá do jejich pravomoci. Tím hrozí nepřípustné odmítnutí spravedlnosti (denegatio 

justitiae), a proto musí být tento spor rozhodnut a najisto stanoveno, kdo je konkrétní věc 

povinen rozhodnout174,175.  

Obdobně jako jsou rozdílné přístupy ke správnímu soudnictví v jednotlivých státech 

a v různých obdobích, tak lze pozorovat rozdílný přístup k řešení kompetenčních sporů. 

Vladimír Mikule v této souvislosti upozornil na dva přístupy. V případě justičního státu 

rozhodují o kompetenčních sporech soudy jako ochránci práva, přičemž rozhodují i o své 

vlastní pravomoci. Protože jsou správní orgány rozhodnutím soudu vázány, nemůže 

kompetenční spor fakticky vzniknout. Rozdílné pojetí k řešení kompetenčních sporů přináší 

řešení přijaté ve Francii, kdy o kompetenčních sporech rozhoduje soud zvláštního typu, který 

je odlišný od soudu příslušného v případě pravomoci věc rozhodnout. Nezávislost rozhodování 

tohoto soudu je zajišťována jeho rovnoměrným složením ze zástupců správy a justice176. 

Zákonodárce v rámci řešení kompetenčních sporů v zájmu nezávislého rozhodování 

přistoupil k duální úpravě zohledňující jednotlivé strany sporu. Případy, v nichž je jednou 

ze stran kompetenčního sporu soud, svěřil k rozhodování zvláštnímu senátu, soudu sui generis, 

jenž rozhoduje podle zvláštní právní úpravy. Naproti rozhodování o kompetenčních sporech 

mezi správním úřadem a orgánem územní, zájmové nebo profesní samosprávy nebo orgány 

územní, zájmové nebo profesní samosprávy navzájem nebo ústředními správními úřady 

                                                 
174 HOETZEL, Jiří. Československé správní právo: část všeobecná. (pozn. 13), s. 106–110. 
175 MIKULE, Vladimír. Kompetenční spory mezi správou a soudy. in HENDRYCH, Dušan. Správní právo: obecná 

část. Praha: Beck/SEVT, 1994. Právnické učebnice. ISBN 80-7049-069-1. S. 266-270. 
176 PÍTROVÁ, Lenka. Správní soudnictví po novele občanského soudního řádu. (Pozn. 75). 
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navzájem svěřil Nejvyššímu správnímu soudu v rámci řízení o kompetenčních sporech177, 

a rozhodování ve sporech o rozsah kompetencí státních orgánů a orgánů územní samosprávy 

též Ústavnímu soudu178. Rozhodování kompetenčních sporů Ústavním soudem je však 

omezeno výlukou, že návrh je (mj.) nepřípustný přísluší-li o tomto sporu rozhodovat jinému 

orgánu podle zvláštního zákona. Tímto orgánem může být potom buď zvláštní senát nebo 

Nejvyšší správní soud. Ústavní soud tak rozhoduje kompetenční spory o pravomoc vrcholných 

ústavních orgánů, jejichž pravomoc vyplývá přímo z Ústavy179. 

 

4.7. Zvláštní senát  

Přijatá právní úprava řešení kompetenčních sporů zákonem č. 131/2002 Sb. vychází 

z  pojetí, kdy o kompetenčních sporech rozhoduje zvláštní senát zřízený  za tím účelem, složený 

ze tří soudců Nejvyššího soudu, tří soudců Nejvyššího správního soudu a stejného počtu 

náhradníků180, kteří jsou – po předchozím souhlasu s jmenováním – jmenováni předsedou 

příslušného soudu vždy na období tří let. Sudý počet členů představuje bezpečnostní pojistku, 

aby se soudci rozhodující v civilním soudnictví a ve správním soudnictví nemohli vzájemně 

přehlasovat181 a jejich rozhodovací činnost byla stabilní. Tomu odpovídá i postavení zvláštního 

senátu, který není součástí žádného soudu a jehož předsedu pro první polovinu funkčního 

období si mezi sebou určí soudci Nejvyššího správního soudu a pro druhou polovinu soudci 

Nejvyššího soudu.  

Ze shora uvedených důvodů nemůže příslušnost soudů rozhodujících ve správním 

soudnictví založit rozhodnutí vrchního soudu o věcné příslušnosti postupem podle § 104a o.s.ř. 

a takové rozhodnutí nezakládá kompetenční spor182. Rozhodnutí o tom, zda bude účastníkovi 

poskytnuta ochrana ve správním soudnictví, přísluší vždy a priori správnímu soudu183.  

Zvláštní senát rozhoduje pozitivní i negativní kompetenční spory o pravomoc a věcnou 

příslušnost k vydání rozhodnutí – jehož stranami jsou soudy184 a orgány moci výkonné, územní, 

                                                 
177 Viz §§ 97–101 s.ř.s. 
178 Viz §§ 120–125 zákona č. 182/1993 Sb. Zákon o Ústavním soudu. 
179 SEDLÁČEK, Stanislav. Soudní kontrola veřejné správy. Brno: Masarykova univerzita, 2011. Edice učebnic 

PrF MU. ISBN 978-80-210-5746-3. S. 97. 
180 Ti nastupují na místo vyloučeného člena senátu. 
181 ZAVŘELOVÁ, Jitka. Dualismus práva v rozhodování zvláštního senátu. Správní právo. 2011, 44(1-2),  

s. 11-26. ISSN 0139-6005. 
182 Usnesení zvláštního senátu č.j. Konf 108/2003-5 ze dne 06.01.2004, č. 196/2004 Sb. NSS. 
183 Usnesení zvláštního senátu č.j. Konf 22/2006-8 ze dne 30.12.2009, č. 1952/2009 Sb. NSS 
184 V případě, že rozhodnutí soudu prvního stupně bylo potvrzeno nadřízenými soudy, jsou stranami sporu v řízení 

o kompetenčním sporu též soudy vyšších instancí, které k opravnému prostředku potvrdily tento závěr soudu 
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zájmové nebo profesní samosprávy nebo soudy v občanském soudním řízení a soudy 

ve správním soudnictví – na návrh některé ze stran sporu nebo účastníka řízení185 ve věci, v níž 

se otázka pravomoci vydat rozhodnutí stala spornou. V řízení o kompetenčním sporu, které je 

zahájeno dnem, kdy je návrh na zahájení řízení doručen zvláštnímu senátu, se navrhovatel 

domáhá určení orgánu veřejné moci nebo soudu příslušného k projednání a rozhodnutí 

konkrétní věci. Tím, že pro podání kompetenční žaloby není stanovena žádná lhůta, je 

navrhovateli umožněno podat žalobu kdykoliv – bez ohledu na uplynutí jiných lhůt a vyčerpání 

či nevyčerpání případných zákonem stanovených prostředků186, a dokonce i poté, co byla 

předmětná věc pravomocně skončena.  

Na řízení před zvláštním senátem se přiměřeně užijí ustanovení třetí části první hlavy 

soudního řádu správního, nikoli však právní úprava řízení o kompetenčních žalobách187. 

Zvláštní senát rozhodne usnesením o tom, kdo je příslušný vydat rozhodnutí ve věci uvedené 

v návrhu na zahájení řízení, a rozhodnutí, která jsou s jím vydaným rozhodnutím v rozporu, 

buď zruší188 (v případě popření pravomoci o rozhodnutí ve věci), nebo vysloví jejich nicotnost 

(v případě rozhodnutí orgánem, který nebyl rozhodnutí oprávněn vydat). Proti rozhodnutí 

zvláštního senátu není přípustný opravný prostředek. Pravomocné rozhodnutí zvláštního senátu 

je závazné jak pro strany a účastníky kompetenčního sporu, tak pro účastníky řízení, v němž 

tento spor vznikl, ale též pro všechny správní orgány a soudy. 

Státní správu zvláštního senátu, který sídlí a rozhoduje v sídle Nejvyššího správního 

soudu, vykonává předseda Nejvyššího správního soudu189. Toto propojení Nejvyššímu 

správnímu soudu umožnilo navázat na pojetí správního soudnictví jako služby veřejnosti. 

S ohledem na problémy s absencí či neurčitostí náležitostí návrhu na zahájení řízení 

před zvláštním senátem190, jež vedly k odmítání návrhů, připravil Nejvyšší správní soud vzory 

návrhů na zahájení řízení o kompetenčním sporu191. Tento postup usnadnil administrativní 

činnost jak na straně navrhovatelů, tak na straně zvláštního senátu. 

  

                                                 
prvého stupně o nedostatku pravomoci. Viz usnesení zvláštního senátu č.j. Konf 132/2005-7 ze dne 30.06.2006, 

č. 307/2004 Sb. NSS. 
185 Srov. § 3 odst. 2 zákona č. 131/2002 Sb. ve spojení s usnesením zvláštního senátu č.j. Konf 34/2006-22 

ze dne 28.05.2007, č. 1277/2007 Sb. NSS. 
186 Srov. VOPÁLKA, Vladimír, MIKULE, Vladimír, ŠIMŮNKOVÁ, Věra, ŠOLÍN, Miloslav. Soudní řád správní. 

(pozn. 149), s. 252. 
187 Srov. § 99 písm. b) s.ř.s. 
188 Usnesení zvláštního senátu č.j. Konf 17/2004-7 ze dne 31.05.2004, č. 307/2004 Sb. NSS. 
189 Viz § 2 odst. 4 zákona č. 131/2002 Sb. 
190 KŘENKOVÁ, Jitka. Tři poznámky k řízení před zvláštním senátem zřízeným podle zákona č. 131/2002 Sb., 

o rozhodování některých kompetenčních sporů. Správní právo. 2007, 40(6), 441-447. ISSN 0139-6005. 
191 Viz webové stránky Nejvyššího správního soudu, záložka zvláštní senát. 
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4.7.1. Zvláštní senát v číslech 

 

Tabulka č. 8 – Analýza nápadu zvláštního senátu v období roku 2015 - 2018 

 

Hodnocení nápadu zvláštního senátu pouze podle počtu věcí však není zcela 

vypovídající, neboť v rámci skutkově totožných věcí, kde je rozdílný pouze jeden účastník 

(žalovaný), jsou podávány samostatné návrhy. Např. ve věci totožného žalobce a z totožného 

skutkového základu rozhodného pro posouzení pravomoci vydat rozhodnutí podal v roce 2018 

Český telekomunikační úřad 19 samostatných návrhů a v případě dalšího žalobce 4 samostatné 

návrhy, přičemž obdobné duplicity lze shledat i v ostatních obdobích. Materiálně posuzováno 

jde přitom o totožné posouzení a tomu odpovídá i skutečnost, že všechny tyto totožné žaloby 

byly bez ohledu na rozdíl data podání vyřízeny tentýž den obsahově totožným rozhodnutím192. 

 

4.8. Shrnutí 

Základním východiskem je podle mého názoru změna přístupu k soudu a vnímání 

soudu, a to prostřednictvím zamezení zneužívání práva. Slovenský zákonodárce v rámci právní 

úpravy výslovně zakazuje zneužití práva. Ve výjimečných případech tak může nejen odmítnout 

žalobu, ale též sankcionovat účastníky řízení za procesní úkony spočívající v bezúspěšném 

uplatňování nebo bránění práva, jejichž cílem je zneužití práv včetně průtahů řízení 193 

pořádkovou pokutou až do výše 500 EUR, a ve vybraných případech a opakovaného porušení 

až do výše 2 000 EUR. Tato sankce přitom nemusí být uložena jen účastníkům řízení, ale 

i jiným osobám, kterým je ukládána povinnost soudem194. O bezúspěšné uplatňování nebo 

bránění práva jde především tehdy, pokud ze skutkových tvrzení je zřejmé, že žadateli ve věci 

nemůže být vyhověno (např. osvobození od soudních poplatků při vědomosti žalobce o jeho 

majetkových poměrech), ale též na straně správního orgánu, který maří soudní jednání 

                                                 
192 Viz např. kompetenční spory zahájené k návrhu ČTÚ mezi ním a Okresním soudem ve Vsetíně a Krajským 

soudem v Ostravě ve věci žalobkyně SychrovNET s.r.o. 
193 Viz § 28 s.s.p. 
194 Viz § 78- § 80 s.s.p. 

 

Průměrná Nejkratší Nejdelší k 31.05.2019
Doba řízení 

nejstarší věci
[počet věcí] [počet dnů] [počet dnů] [počet dnů] [počet věcí] [počet dnů]

2015 37 238 56 456

2016 28 291 124 535

2017 64 238 77 557 1 705

2018 52 164 19 448 7 414

Doba vyřízení věci Nevyřízené věci

Rok 
Nápad
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nepředložením správních spisů, nebo opakovaně rozhoduje v rozporu s rozhodovací činností 

správních soudů195. Tato úprava vychází z § 53 o.s.ř., která byla nejprve zavedena 

v § 53 o.s.p.196  a nyní je důsledně aplikována v § 102 c.s.p.197, za účelem zajištění projednání 

věci bez zbytečných průtahů v soudním řízení. Tím je realizováno ústavou zakotvené právo 

na projednání věci bez zbytečných průtahů198, přičemž neuložení sankce soudem může být 

posuzováno právě jako porušení práva na projednání věci bez zbytečných průtahů199. 

Z hlediska specifičnosti rozhodovací činnosti o osvobození od soudních poplatků 

a ustavení zástupce, jsem toho názoru, že by o tomto rozhodování měl být oprávněn rozhodovat 

jediný „osvobozovací“ soud200 (soud sui generis) s působností pro celé území České republiky 

(a všechny soudy), proti jehož rozhodnutí by nebyl přípustný žádný opravný prostředek. Tím by 

bylo vyloučeno, aby o návrhu jedné osoby ve více věcech duplicitně rozhodovalo několik 

specializovaných samosoudců. Po vzoru úpravy insolvenčního zákona by bylo možné podat 

návrh pouze elektronicky prostřednictvím automatizovaného systému, kde by byly všechny 

přílohy vkládány elektronicky. V případě, že návrh na přiznání na osvobození od soudních 

poplatků bude zamítnut, bude žadatel oprávněn podat nový návrh nejdříve po uplynutí šesti 

měsíců od právní moci předchozího rozhodnutí s tím, že jeho povinnou náležitostí bude 

potvrzení České advokátní komory o neustanovení zástupce201, které nesmí být starší tří měsíců.  

Domnívám se, že s ohledem na totožná východiska právní úpravy, tj. právo 

na projednání věci bez zbytečných průtahů (viz článek 38 odst. 2 Listiny) je slovenská právní 

úprava zcela aplikovatelná do našich poměrů, a to nejen na úrovni správního soudnictví, ale též 

občanského soudního řádu, kde rovněž citelně chybí. Zdůraznění si zaslouží zjevná 

bezúspěšnost práva, tj. například zmiňované bezdůvodné žádosti o osvobození od soudních 

poplatků žalobcem v případech, kdy si sám žalobce musí s ohledem na své poměry být vědom 

nemožnosti přiznání tohoto osvobození od soudních poplatků a ustanovení zástupce. 

                                                 
195 MOLNÁR, Petr, Príbelská, Petra. § 28 [Zákaz zneužitia práva] In. BARICOVÁ, Jana. Správny súdny poriadok. 

V Prahe: C. H. Beck, 2018. Veľké komentáre. ISBN 978-80-7400-678-4. 
196 Zákon č. 99/1963 Z. z. Občansky súdny poriadok. 
197 Zákon č. 160/2015 Z.z. Civilný sporový poriadok. 
198 Viz čl. 48 odst. 2 zákona č. 460/1992 Zb. Ústava Slovenskej republiky. Totožná úprava je v článku 38 odst. 2 

Ústavy. 
199 ŠORL, Petr. § 102 [Poriadková pokuta]. In ŠTEVČEK, Marek. Civilný sporový poriadok: komentár. 

V Prahe: C. H. Beck, 2016. Veľké komentáre. ISBN 978-80-7400-629-6. 
200 Vzhledem k akceptaci zvláštního senátu zřízeného zákonem č. 131/2002 Sb. bez jeho ukotvení v Ústavě jsem 

toho názoru, že ani tento soud by nemusel být přímo v Ústavě vymezen, nicméně bych tento postup doporučoval. 
201 Srov. § 18 odst. 2 zákona č. 85/1996 Sb. O advokacii. 
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 S ohledem na závěry nálezu pléna Ústavního soudu Pl. ÚS 31/10 je zapotřebí vymezit 

na úrovni ústavního pořádku osoby, které jsou oprávněny rozhodovat o tomto osvobození202. 

Krajské soudy – doporučení 

Efektivita správního soudnictví souvisí zejména s její organizačním uspořádáním 

a odborností rozhodujících soudců. Z nápadu věcí u jednotlivých krajských soudů ve správním 

soudnictví (za období roku 2016-2018) je zřejmá výrazná nerovnoměrnost.  Ve více než 50 % 

ročního nápadu věcí poskytuje soudní ochranu Městský soud v Praze (více než 30 %) a Krajský 

soud v Brně (více než 20 %), a naopak Krajský soud v Českých Budějovicích poskytuje soudní 

ochranu v méně než 5 % celkového nápadu. V případě Městského soudu v Praze na jednoho 

soudce připadne v průměru 119 věcí ročně a na výkonu správního soudnictví se podílí 

(k 01.01.2019) 30 soudců, na jednoho soudce v Českých Budějovicích připadne pouhých 84 

věcí ročně a na výkonu správního soudnictví se podílí 6 soudců). S jednotlivým nápadem přímo 

souvisí i doba vyřizování jednotlivých věcí, jejíž medián (k 31.12.2018) např. u Městského 

soudu v Praze činí 427 dnů, krajského soudu v Brně činí 592 dnů a u Krajského soudu 

v Českých Budějovicích činí 147 dnů. 

Vzhledem k výkonu správního soudnictví prostřednictvím specializovaných senátů 

a specializovaných samosoudců a rozčlenění vlastního nápadu jsem toho názoru, že začlenění 

správních soudů do struktury krajských soudů neodpovídá skutečným potřebám správního 

soudnictví. Tento závěr vychází z toho, že malé kolektivy soudců u krajských soudů 

(s výjimkou Městského soudu v Praze a Krajského soudu v Brně) omezují schopnost soudců 

komunikovat mezi sebou navzájem a podpořit tak kvalitnější rozhodování, ale též jsou značně 

náchylné na různé výkyvy způsobené objektivními překážkami na straně soudců.  Příkladem je 

obsazení Krajského soudu v Českých Budějovicích, kdy na výkonu soudnictví se podíleli pouze 

tři soudci a v případě absence jednoho z nich nebyl k dispozici usnášení schopný senát. 

Současně to souvisí s omezením rozsahu specializací specializovaných samosoudců, jejich 

odborností, neboť řada typových věcí může být řešena výjimečně, s výjimkou Městského soudu 

v Praze a Krajského soudu v Brně (při zohlednění specializovaného senátu u Krajského soudu 

v Ostravě203), a tím i do určité míry nepředvídatelnosti rozhodovací činnosti soudů. Podle mého 

názoru by měla být vytvořena samostatná soustava soudů rozhodujících ve správním 

soudnictví, která by na úrovni krajských soudů byla tvořena nejvýše třemi soudy s tím, že 

                                                 
202 Tuto problematiku jsem rozebíral v článku Bulletinu advokacie „Dopad nálezu Ústavního soudu Pl. ÚS 31/10 

na rozhodovací činnost vyšších soudních úředníků a asistentů soudce“, publikován dne 27.01.2017, dostupný on-

line <http://www.bulletin-advokacie.cz/dopad-nalezu-ustavniho-soudu-pl.-us>. 
203 Viz § 7 odst. 4 s.ř.s.  
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prostřednictvím této soustavy soudů by byly vytvořeny nejméně 30členné týmy soudců. Jejich 

prostřednictvím by bylo zjednodušeno rozšiřování odbornosti, ale též možnost užší specializace 

jak samosoudců a senátů. Současně by byla významně omezena místní příslušnost soudů, neboť 

s nezbytnými výjimkami by byla stanovena celostátní působnost. Jedním z pozitivních 

důsledků této nové organizace by byla nejen jednotnost rozhodování, úspora administrativních 

nákladů, ale též vytvoření základny pro výběr budoucích soudců Nejvyššího správního soudu. 

Přidělení jednotlivého soudce by totiž neomezilo činnost rozhodujících senátů u krajských 

soudů. Nově vzniklé uspořádání přitom by přitom nemělo být ovlivňováno tradičním územním 

uspořádáním, ale naopak by mělo být využity k podpoře regionu, kde soudy budou umístěny.  

Vedení spisů by mělo být realizováno na bázi elektronického spisu po vzoru 

insolvenčního rejstříku, tzv. „správní soudní rejstřík“. S výjimkami stanovenými zákonem by 

bylo doručováno prostřednictvím tohoto rejstříku. Po uplynutí tří let od právní moci posledního 

rozhodnutí soudu v předmětné věci by byl záznam znepřístupněn. Rozhodnutí soudu by však 

byla nadále samostatně vyhledatelná v rámci databáze rozhodnutí soudu. 

Omezení rozsahu podávaných žalob ve správním soudnictví by mělo být realizováno již 

na úrovni rozhodování správního orgánu prostřednictvím zpoplatnění odvolání podávaného 

účastníkem, včetně rozhodování o nákladech odvolacího řízení. V případě, že obviněný 

z přestupku podá žalobu proti rozhodnutí správního orgánu, jímž byl uznán vinným 

z přestupku, a rozsudek bude zrušen z důvodu neúplně zjištěného skutkového stavu v důsledku 

chování žalobce, bude soud povinen uložit žalobci povinnost uložit náhradu nákladů řízení.  

Nejvyšší správní soud – doporučení 

Funkčnost Nejvyššího správního soudu je významně ovlivněna rozsahem kasačními 

stížnostmi napadenými rozhodnutí senátů krajských soudů rozhodujících ve správním 

soudnictví. V roce 2016 bylo napadeno ~31 %, v roce 2017 bylo napadeno ~35 % a v roce 2018 

bylo napadeno ~39 % všech meritorních rozhodnutí krajských soudů. Mimo tento nápad je 

ovšem možné napadnout i některá rozhodnutí procesní povahy a takových rozhodnutí napadlo 

v roce 2016 celkem 448, v roce 2017 celkem 662 a v roce 2018 celkem 663. 

Základní odbřemenění Nejvyššího správního soudu navrhuji realizovat prostřednictvím 

přesunutí pravomoci ve věcech osvobození od soudních poplatků a ustanovení zástupce 

na „osvobozovací“ soud. Každá kasační stížnost, včetně kasační stížnosti nepřípustné, by měla 

být zpoplatněna soudním poplatkem, jehož výše bude odpovídat dovolání v civilní věci204 jako 

ostatní věc, tj. soudní poplatek bude činit 14 000 Kč. V případě kasačních stížností, jejichž 

                                                 
204. Viz položka č. 19 a 23 přílohy k zákonu č. 549/1991 Sb., sazebník poplatků. 
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předmětem bude rozhodnutí, jímž za přestupek byla žalobci uložena sankce nepřevyšující 

50 000 Kč, bude kasační stížnosti nepřípustná. To nebude platit pouze v případě, kdy žalobce 

prokáže jiný závažný zájem na projednání věci.  

Přípustnost kasační stížnosti navrhuji zavést na bázi třífázového (kvótního) výběru205 

testu nepřijatelnosti. V prvé fázi bude Nejvyšší správní soud posuzovat, zda na projednávanou 

věc dopadá judikatura rozšířeného senátu, a v kladném případě pak, zda krajský soud 

postupoval v souladu s touto judikaturou. Pokud krajský soud nerespektoval judikaturu 

rozšířeného senátu (bez ohledu na důvody odchýlení se od této judikatury), bude kasační 

stížnost bez dalšího přijatelná. V druhé fázi, kdy na předmět sporu nedopadá judikatura 

rozšířeného senátu, bude zkoumáno, zda judikatura Nejvyššího správního soudu je ve věci 

jednotná, či nikoliv. V případě nejednotnosti judikatury nebo věci judikaturou neřešené bude 

kasační stížnost bez dalšího přijatelná. V rámci třetí fáze bude zkoumána právní argumentace 

žalobce, a to v tom ohledu, zda na jejím základě jsou důvody pro odchýlení se od dosavadní 

judikatury. V kladném případě bude kasační stížnost přijatelná. Rozhodnutí o přijatelnosti 

kasační stížnosti se pouze poznamená do spisu, účastníkům není třeba doručovat. Zavedením 

testu nepřijatelnosti by podle mého názoru byly odstraněny pochybnosti České advokátní 

komory206 o negativních dopadech nepřijatelnosti kasační stížnosti, neboť jeho výsledky by 

byly přezkoumatelné. 

Zvláštní senát zřízený zákonem č. 131/2002 Sb. - doporučení 

Doba projednávání věcí před zvláštním senátem porušuje právo na spravedlivý proces 

a potřeba změny je o to naléhavější, že ve věci není meritorně rozhodováno, ale předmětem je 

určení, kdo má ve věci meritorně rozhodnout. Přitom není možné nezohlednit, že řízení 

před zvláštním senátem předchází jiné řízení, z nějž spor o pravomoc vznikl. Řešení věci 

spočívá v rozdělení tohoto zvláštního senátu (soudu sui generis) na dvě samostatná soudní 

oddělení. V každém soudním oddělení bude senát bude složen ze dvou soudců Nejvyššího 

soudu a dvou soudců Nejvyššího správního soudu. Ve věcech, kdy nebude možné přijmout 

rozhodnutí, budou o kompetenčním sporu rozhodovat všichni soudci zvláštního senátu (soudu 

sui generis). 

 

                                                 
205 LINHART, Jiří, Alena VODÁKOVÁ a Miloslav PETRUSEK. Velký sociologický slovník. Praha: Karolinum, 

1996. ISBN 80-7184-311-3. S. 1396. 
206 ČESKÁ JUSTICE. Advokáti se obávají rozšíření nepřijatelnosti kasační stížnosti, nemělo by být plošné. 

18.08.2018. Dostupné online <http://www.ceska-justice.cz/2018/08/advokati-se-obavaji-rozsireni-neprijatelnosti-

kasacni-stiznosti-nemelo-by-byt-plosne/>. 
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5. Řízení o žalobě proti rozhodnutí správního orgánu 

Listinou zakotvené právo každého, kdo tvrdí, že byl na svých právech zkrácen 

rozhodnutím orgánem veřejné správy, obrátit se na soud, aby přezkoumal zákonnost takového 

rozhodnutí, představuje tradiční ochranu veřejných subjektivních práv ve správním soudnictví; 

vychází z právní úpravy zákona č. 36/1876 ř.z. posléze recipovaného zákonem č. 3/1918 Sb. 

Vlastní text přijaté právní úpravy vedl k tomu, že v pojmu správní soudnictví byla obvykle 

spatřována pouze ochrana proti rozhodnutím (individuálním správním aktům) 207. Toto vnímání 

se – ve spojení s rozšířením soudní ochrany i proti jiným způsobům, jimiž mohou správní 

orgány zasahovat do veřejných subjektivních práv fyzických a právnických osob – stalo 

základem budoucího striktního rozlišování mezi žalobou proti rozhodnutí správního orgánu, 

žalobou na ochranu proti nečinnosti správního orgánu a žalobou před nezákonným zásahem 

správního orgánu, které dle ustálené judikatury není možné směšovat208. 

Vlastní řízení o žalobě proti rozhodnutí správního orgánu upravuje část třetí, hlava 

druhá, díl prvý (§§ 65–78.), přičemž se uplatní obecná ustanovení o řízení ve správním 

soudnictví (§ 32–64) a základní ustanovení (§§ 1-10) s.ř.s. 

 

5.1. Žalobní legitimace 

Žalobní legitimace představuje právo žalobce209 podat proti rozhodnutí správního 

orgánu žalobu, která je založena tvrzením žalobce, že byl na svých právech zkrácen přímo nebo 

v důsledku porušení svých práv v předcházejícím řízení úkonem správního orgánu, jímž 

se zakládají, mění, ruší nebo závazně určují jeho práva nebo povinnosti („dále jen rozhodnutí“), 

a domáhat se zrušení takového rozhodnutí, případně vyslovení jeho nicotnosti (§ 65 odst. 1) 

anebo upuštění nebo snížení trestu za správní delikt, byl-li uložen (§ 65 odst. 3).  

Žalobu je oprávněn podat také účastník řízení před správním orgánem neoprávněný 

podat žalobu podle odst. 1, tvrdí-li, že postupem správního orgánu byl zkrácen na svých 

právech, která mu příslušejí takovým způsobem, že to mohlo mít za následek nezákonné 

rozhodnutí (§ 65 odst. 2). Žalobní legitimace tak není přiznána pouze účastníkovi řízení, z nějž 

napadené rozhodnutí vzešlo, ale též každé osobě, s kterou správní orgán nejednal jako 

                                                 
207 MIKULE, Vladimír. Žaloba proti rozhodnutí správního orgánu. In ČEBIŠOVÁ, Taisia a Vladimír VOPÁLKA. 

Nová úprava správního soudnictví: soudní řád správní. (pozn. 117). S. 73-91. 
208 Rozsudek NSS ČR č.j. 2 As 254/2017-34 ze dne 19.12.2008. 
209 S ohledem na koncepci ochrany subjektivních práv účastníků řízení je vyloučeno právo podávat žalobu 

za jiného (actio popularis). Srov rozsudek Nejvyššího správního soudu č.j. 2 As 31/2006-122 ze dne 25.10.2006. 
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s účastníkem v předmětném správním řízení, ačkoli jím podle zákona v daném správním řízení 

byla, a měla tak práva a povinnosti účastníka správního řízení210 – pokud tvrdí, že rozhodnutí 

se negativně projevilo v její sféře211. Z dikce zákona je žalobní legitimace takové osoby 

omezena procesními právy účastníka řízení, a tím i důvody, z nichž může rozhodnutí správního 

orgánu napadat. Těmi mohou být např. právo navrhovat správnímu orgánu provedení důkazů, 

právo seznamovat se s provedenými důkazy, právo činit v průběhu rozhodování správního 

orgánu a jeho postupu vyjádření, právo na přesně a úplně zjištěný skutkový stav věcí, právo, 

aby rozhodnutí správního orgánu vycházelo ze skutkového stavu, který má oporu ve spisu, 

právo na vypořádání se s uplatněnými námitkami i odvolacími důvody212. Poškozenému 

v přestupkovém řízení bude dána žalobní legitimace z důvodů týkajících se výroků o náhradě 

škody; naopak v případě, kdy poškozený bude napadat výrok správního rozhodnutí z důvodů 

týkajících se viny obviněného z přestupku či sankce, bude se jednat o podání žaloby (v této 

části) osobou k tomu zjevně neoprávněnou213,214.  

Prameny žalobní legitimace vycházejí z článku 6 Úmluvy, ve spojení s Doporučením 

2004(20) Výboru ministrů členských států o soudním přezkoumávání správních aktů, a článku 

36 odst. 2 Listiny. Článek 6 odst. 1 Úmluvy stanoví právo každého na to, aby jeho záležitost 

byla spravedlivě, veřejně a v přiměřené lhůtě projednána před nezávislým soudem.  

V rámci Doporučení215 (které sice není pro členské státy přímo závazné216 a nevytváří 

žádná práva217, proto se jich jednotlivci nemohou dovolávat před národními soudy218, ale jsou 

členskými státy respektována219) Výbor ministrů připomíná, že soudní přezkum správních aktů 

týkající se ochrany práv a zájmů každé osoby je nezbytným prvkem systému ochrany práv. 

Správními akty rozumí právní úkony individuálního i normativního charakteru a  faktické 

úkony veřejné správy realizované při výkonu veřejné moci, které mohou ovlivnit práva či zájmy 

                                                 
210 Usnesení NSS ČR č.j. 7 A 56/2002-54 ze dne 02.12.2003, č. 162/2004 Sb. NSS. 
211 Rozsudek NSS ČR č.j. 1 Afs 147/2005-107 ze dne 24.05.2006, č. 923/2006 Sb. NSS. 
212 Rozsudek NSS ČR č.j. 5 As 139/2014-21 ze dne 26.02.2015, č. 3217/2015 Sb. NSS. 
213 Nález Ústavního soudu II. ÚS 361/96 ze dne 26.02.1997, U 5/7 SbNU 343. K postavení státu v trestním řízení. 
214 Rozsudek NSS ČR č.j. 2 As 46/2006-100 ze dne 31.10.2007, č. 2276/2011 Sb. NSS. 
215 Doporučení 2004(20) Výboru ministrů členských států o soudním přezkoumávání správních aktů přijaté 

Výborem ministrů dne 15.12.2004 na 909. zasedání zmocněnců ministrů, (dále jen „Doporučení“). 
216 POMAHAČ, Richard. Evropské veřejné právo. Praha: ASPI Publishing, 2004. ISBN 80-7357-014-9. S. 100. 
217 SCHEU, Harald Christian. Úvod do mezinárodního práva veřejného. Praha: Auditorium, 2010. Instituce. 

ISBN 978-80-87284-05-6. S. 34. 
218 Rozsudek Soudního dvora (druhého senátu) ze dne 13. prosince 1989. Salvatore Grimaldi proti Fonds 

des maladies professionnelles. Žádost o rozhodnutí o předběžné otázce: Tribunal du travail de Bruxelles - Belgie.  

Sociální politika. Věc C-322/88. ECLI identifier: ECLI:EU:C:1989:646 
219 Viz např. odůvodnění rozsudku Městského soudu v Praze č.j. 10 Ca 370/2006-56 ze dne 26.11.2008, 

č. 2002/2010 Sb. NSS. 
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fyzických nebo právnických osob, a rovněž situace odmítnutí nebo opomenutí jednat 

v případech, kdy má  správní orgán povinnost na základě žádosti realizovat určitý postup. 

V rámci Doporučení byly současně přijaty zásady, podle nichž by soudnímu přezkumu – jímž 

se rozumí prošetření a rozhodnutí nezávislým soudem zřízeným zákonem o souladu správního 

aktu s právem a přijetí příslušných opatření s výjimkou přezkumu ústavním soudem – měly 

podléhat všechny správní akty. Soudní přezkum by měl být zpřístupněn alespoň fyzickým 

a právnickým osobám, jejichž práva a zájmy jsou přímo dotčena správními akty. Členské státy 

by měly umožňovat přístup k soudnímu přezkumu i sdružením a jiným subjektům nebo 

útvarům oprávněným chránit kolektivní zájmy společenství. Soud by měl být nadán pravomocí 

přezkoumat jakékoli porušení zákona, včetně nepříslušnosti, procesních vad a zneužití 

pravomoci.  

Žalobní legitimace navazuje na materiální vymezení soudního přezkumu správního aktu 

Listinou a Úmluvou ve smyslu citovaného Doporučení, když předmětem soudního přezkumu 

činí rozhodnutí orgánu moci výkonné či jiného orgánu definovaného zákonem, který rozhoduje 

o právech a povinnostech fyzických a právnických osob a toto rozhodování se děje v oblasti 

veřejné správy (§ 4 ve spojení s § 2 s.ř.s.). 

 

5.2. Správní orgán 

Vývojem společnosti došlo k překonání dělby moci v jejím klasickém pojetí na moc 

zákonodárnou, výkonnou a soudní. Tvorba a realizace státní moci se v důsledku různé 

pravomoci orgánů rozhodovat ve věcech normotvorby a ve věcech aktů aplikace práva 

vyznačuje jen určitými prvky dělby moci220. Karel Klíma v této souvislosti definuje funkční 

dělbu moci jako oddělení nejdůležitějších oblastí funkcí státu a s nimi spjaté rozhodovací 

pravomoci v souvisejících věcných působnostech221. Richard Pomahač upřednostňuje v rámci 

definice úřadu jako vykonavatele veřejné správy jeho institucionální pojetí, kdy (správní) „úřad 

je autoritativním orgánem s legální pravomocí, jemuž byl svěřen výkon správní působnosti“, 

přičemž současně zohledňuje jeho funkční pojetí „jako svěření jistých záležitostí k vykonávání 

jistou osobou“222. 

  

                                                 
220 PRŮCHA, Petr. Správní právo: obecná část. (pozn. 20) s. 21. 
221 KLÍMA, Karel. Teorie veřejné moci (vládnutí). (pozn 2). S. 35-41. 
222 POMAHAČ, Richard. Průvodce veřejnou správou. Praha: ISV, 1999. ISBN 80-85866-42-0. S. 131. 
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Kombinaci funkčního a institucionálního pojetí dělby moci odpovídá zákonodárcem 

přijatá definice správního orgánu (§ 4 odst. 1 písm. a) s.ř.s.), jímž je  

- orgán moci výkonné, jímž v souladu s hlavou třetí Ústavy může být prezident republiky 

(čl. 54 a n.), vláda (čl. 67 a n.), ministerstva a jiné správní úřady (čl. 79),  

- orgán územního samosprávného celku, jímž v souladu se sedmou hlavou Ústavy mohou být 

obce a kraje (čl. 99), 

- fyzická nebo právnická osoba nebo jiný orgán, 

pokud jim bylo svěřeno rozhodování o právech a povinnostech fyzických a právnických osob 

v oblasti veřejné správy.  

Funkční pojetí v důsledku materiálního vymezení správního orgánu223 ve smyslu s.ř.s. 

vyniká v případě státního zastupitelství, které ačkoliv je zařazeno v Ústavě mezi orgány moci 

výkonné (čl. 80), s ohledem na těžiště224 jeho působnosti225,226 ho nelze považovat za správní 

orgán ve smyslu článku 79 Ústavy. Jak právní teorie tak právní praxe na státní zastupitelství 

nahlíží jako na orgán moci výkonné sui generis, který se odlišuje druhem činnosti227. Postavení 

rozhodujícího orgánu je však vždy zapotřebí posuzovat v konkrétním případě. Státní 

zastupitelství může nabývat postavení správního orgánu v případech plnění svých povinností 

v rámci zvláštních právních předpisů, kdy nebude vykonávat svou působnost v trestním 

řízení228. Půjde tak např. o plnění povinností podle zákona o poskytování informací229 

či služebního poměru230, nebo o uložení kárného opatření231 za kárné provinění232. Soudy 

budou správním orgánem v případě, že nebudou vykonávat působnost soudnictví, ale v rámci 

zvláštních právních předpisů233. Naopak, s ohledem na konkrétní povahu působnosti 

insolvenčního správce spočívající v uznání či zjištění přihlášených pohledávek234, notáře235 

                                                 
223 Vrchní soud v Praze v rozsudku č.j. 6 A 51/99-20 ze dne 15.06.2000, SJS 104/2002, odůvodnil a formuloval 

závěr, že „Tím, že určitá složka státního mechanismu je vymezena samostatnou pravomocí rozhodovat o právech 

a povinnostech třetích osob, z ní činí ”správní úřad”. 
224 Srov. § 4 odst. 1 písm. a) zákona č. 283/1993 Sb. O státním zastupitelství. 
225ZÁRUBA, Jan. § 4 [Oblasti působnosti]. In KOCOUREK, Jiří, ZÁRUBA, Jan. Zákon o soudech a soudcích; 

Zákon o státním zastupitelství. 2. vydání. Praha: Nakladatelství C. H. Beck, 2004, s. 404. 
226 Rozsudek NSS ČR č.j. 6 As 58/2004-45 ze dne 27.10.2005, č. 1407/2007 Sb. NSS. 
227 SUCHÁNEK, Radovan, MIKULE, Vladimír. Čl. 80 [Státní zastupitelství]. In SLÁDEČEK, Vladimír, 

MIKULE, Vladimír, SUCHÁNEK, Radovan, SYLLOVÁ, Jindřiška. Ústava České republiky. 2. vydání. 

Praha: Nakladatelství C. H. Beck, 2016, s. 817. 
228 Rozsudek NSS ČR č.j. 2 As 93/2011-79 ze dne 04.10.2011, č. 2462/2012 Sb. NSS. 
229 Zákon č. 106/1999 Sb. Zákon o svobodném přístupu k informacím. 
230 Rozsudek NSS ČR č.j. 6 As 29/2003-97 ze dne 30.10.2003, č. 415/2004 Sb. NSS. 
231 Podle § 30 zákona č. 283/1993 Sb. Zákon o státním zastupitelství. 
232 Usnesení rozšířeného senátu NSS ČR č.j. 9 As 79/2016-41 ze dne 10.07.2018, č. 3779/2018 Sb. NSS. 
233 Rozsudek NSS ČR č.j. 4 Ans 11/2007-102 ze dne 07.02.2008, č. 1817/2009 Sb. NSS. 
234 Rozsudek Městského soudu v Praze č.j. 9 Ca 159/2009-29 ze dne 16.10.2009, č. 2019/2010 Sb. NSS. 
235 Postavení notáře se v průběhu času podstatným způsobem měnilo a mění. Soudní dvůr EU v rozsudku C-575/16 

ze dne 15.03.2018 ve věci Evropské komise proti České republice, týkající se „Nesplnění povinnosti státem – 
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pověřeného úkony v řízení o dědictví jako soudního komisaře, správce dědictví, 

či vykonavatele podílejícího se na výkonu rozhodnutí či soudního exekutora nejde o rozhodnutí 

správního orgánu, který lze přezkoumávat ve správním soudnictví, ale o úkony, které se 

považují za úkony soudu236.  

Zvláštní postavení, vyplývající přímo z Ústavy má vláda i prezident, jejichž správní akty 

mohou být v určitých případech přezkoumatelné ve správním soudnictví. V tomto ohledu není 

možné vycházet z jejich zařazení v Ústavě, ale je nutné individuálně posoudit, zda se jedná 

o konkrétní akt aplikace vrchnostenského práva, které činí jako orgán moci výkonné, a nikoliv 

moci vládní237. S ohledem na těžiště funkce vlády spočívající v oblasti tvorby a realizace státní 

politiky, která odpovídá Poslanecké sněmovně (čl. 68 odst. 1 Ústavy), je vydávání správních 

aktů výjimečné238.V souvislosti se specifickým postavením prezidenta, který může rozhodovat 

nejen samostatně, ale též společně s vládou239, Ústavní soud vymezil pojem vydaného 

rozhodnutí (článek 63 odst. 3 Ústavy) tak, že „jde o onen výkon pravomoci, kterým se mění 

nebo potvrzuje právní stav (byť i jednotlivých osob). "Vydané rozhodnutí" nelze proto chápat 

jako jakékoli "se rozhodnutí" k určitému chování. Návrh prezidenta republiky podle § 64 odst. 1 

písm. a) zákona o Ústavním soudu není "vydaným rozhodnutím", ale podnětem.“240. Nejvyšší 

správní soud v rámci posouzení úkonu prezidenta republiky spočívajícím v nejmenování 

justičního čekatele ucházejícího se o funkci soudce formuloval a odůvodnil závěr, že přezkum 

aktů prezidenta nebyl z rozhodování ve správním soudnictví vyloučen. V případě jmenování 

soudců realizuje prezident republiky úlohu svěřenou mu zákonem, která musí být v zákonem 

stanovených mezích, a tyto akty nejsou vyloučeny z přezkumu rozhodování ve správním 

soudnictví. V této souvislosti současně odmítl argumentaci prezidenta o absenci osobní 

odpovědnosti241 zakotvené v článku 54 odst. 3 Ústavy – ztotožňovanou prezidentem s absencí 

jakékoliv kontroly jeho činnosti či přezkoumatelnosti jeho aktů – jako odporující zásadám 

právního státu. Uzavřel, že prezident není nad zákonem a ani mimo jeho kontrolu242.  

                                                 
Článek 49 SFEU – Svoboda usazování – Notáři – Podmínka státní příslušnosti – Článek 51 SFEU – Účast 

na výkonu veřejné moci“ v rámci provedené analýzy uzavřel, že činnost notáře v českém právním řádu není spjata 

s výkonem veřejné moci, ale podnikáním za účelem dosažení zisku, které se liší od činnosti advokáta tím, 

že advokát nikdy nejedná jménem soudu a nejsou mu svěřeny soudní pravomoci.  
236 Rozsudek NSS ČR č.j. 5 Aps 6/2011-85 ze dne 16.11.2011, č. 2482/2012 Sb. NSS. 
237 Usnesení Vrchního soudu v Praze č.j. 6 A 111/92-6 ze dne 07.05.1993, SJS 18/1994. 
238 Rozsudek NSS ČR č.j. 5 A 159/2002-49 ze dne 21.08.2003, č. 226/2004 Sb. NSS.  
239 Za rozhodnutí prezidenta, které vyžaduje kontrasignaci předsedy vlády nebo jím pověřený členem vlády 

odpovídá podle článku 63 odst. 4 Ústavy vláda. 
240 Nález Ústavního soudu Pl. ÚS 43/93 ze dne 12.04.1994, č. 91/1994 Sb. N 16/1 SbNU 113. Trestný čin hanobení 

Parlamentu, vlády a Ústavního soudu - výklad pojmu rozhodnutí prezidenta, kontrasignace. 
241 Srov. KUDRNA, Jan. Odpovědnost za akty prezidenta republiky. Správní právo. 2013, 46(7), 386-405. ISSN 

0139-6005. 
242 Rozsudek NSS č.j. 4 Ans 9/2007-197 ze dne 21.05.2008, č. 1717/2008 Sb. NSS. 
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Mimořádnou pozornost soudy věnovaly rozhodnutí správního orgánu prostřednictvím 

autorizovaného inspektora při vydání certifikátu podle § 117 odst. 2 stavebního zákona243 

v souvislosti s uplatněním opravných prostředků proti tomuto certifikátu, případně ochranou 

ve správním soudnictví.  Nejvyšší správní soud zpočátku považoval za podstatné východisko, 

že autorizovaný inspektor je osobou jmenovanou ministrem pro místní rozvoj a tímto aktem 

se stává nepřímým vykonavatelem veřejné správy. Z důvodu povinnosti dodržet zákonodárcem 

stanovený postup a meze zkráceného stavebního řízení, které jsou veřejnoprávní povahy, když 

na certifikát oznámený stavebnímu úřadu je v souladu se stavebním zákonem nutno hledět jako 

na výsledek činnosti ve správním řízení, bez ohledu na skutečnost, že tento stav je založen 

soukromoprávním vztahem a je sporné, zda postup předcházející vydání certifikátu je správním 

řízením, Nejvyšší správní soud uzavřel, že naplňuje definici správního orgánu podle § 4 odst. 1 

písm. a) s.ř.s. 244. V dalších rozhodnutích doplnil, že ačkoliv není sporu o tom, že je soukromou 

osobou, je po určitou dobu oprávněn činit úkony dle stavebního zákona a na základě zákonné 

delegace veřejné správy na soukromou osobu daná osoba v tomto rozsahu vystupuje jako 

správní úřad. Certifikát není přezkoumatelný v odvolacím řízení, ale je proti němu možné brojit 

prostřednictvím žaloby proti rozhodnutí ke správnímu soudu245.  

Zvláštní senát při posuzování postavení autorizovaného inspektora jako správního 

orgánu považoval za stěžejní, zda mu byla zákonem svěřena pravomoc k výkonu působnosti 

v oblasti veřejné správy, tj. k vydávání certifikátů s účinky rozhodnutí. To se však nestalo. 

Materiální naplnění svěření pravomoci zákonodárcem s ohledem na zákonné znění nebylo 

možné dovodit, ani s ohledem na absenci pravomoci rozhodovat o námitkách osob, které byly 

účastníky řízení246 či absenci právní úpravy, která by ukládala autorizovanému inspektorovi 

řídit se úpravou správního řádu. Rovněž použitá terminologie výsledku činnosti autorizovaného 

inspektorátu označená jako „certifikát“ není ztotožnitelná s rozhodnutím jako výsledkem 

činnosti správního orgánu. Z těchto, a v rozhodnutí uvedených dalších, důvodů zvláštní senát 

uzavřel, že autorizovaný inspektor není správním orgánem a jím vydaný certifikát není 

rozhodnutím správního orgánu, ale plněním ze soukromoprávní smlouvy, proti němuž je možné 

brojit postupem podle § 142 správního řádu247. Pro úplnost je zapotřebí připomenout, že ačkoliv 

                                                 
243 Zákon č. 183/2006 Sb. o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon). 
244 Rozsudek NSS ČR č.j. 9 As 63/2010-111 ze dne 04.08.2010, č. 2142/2010 Sb. NSS. 
245 Rozsudek NSS ČR č.j. 2 As 37/2011-81 ze dne 25.05.2011, č. 2369/2011 Sb. NSS. 
246 Rozsudek Krajského soudu v Hradci Králové č.j. 30 A 13/2011-46, č. 2576/2012 Sb. NSS. 
247 Usnesení zvláštního senátu č.j. Konf 25/2012-9 ze dne 06.09.2012, č. 2717/2012 Sb. NSS 
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autorizovaný inspektor není správním orgánem, porušení povinností podle jím vydaného 

certifikátu může být sankciováno jiným správním orgánem248.  

Závěr o tom, zda předmětný úkon byl učiněn správním orgánem ve smyslu § 4 odst. 1 

písm. a) s.ř.s. musí být vždy posuzován nejen z hlediska typového vymezení, zda se jedná 

o zákonodárcem určený orgán, z hlediska zákonného zmocnění249 rozhodovat o právech 

a povinnostech fyzických osob, ale současně z hlediska individuálního posouzení konkrétní 

věci, zda se tak děje v oblasti veřejné správy, při němž je realizováno vrchnostenské 

rozhodování250,251. Správním orgánem tak jsou v případě zákonného zmocnění i profesní 

komory ve věcech, kdy vrchnostensky rozhodují o veřejných subjektivních právech 252, 253. 

To se děje obvykle ve věcech výkonu disciplinárních pravomocí, rozhodování o zápisu do jimi 

vedených seznamů členů, rozhodnutí o nesložení zkoušky254 či nemožnosti její vykonání255, 

atp.  

Dalším příkladem je porovnání myslivecké stráže při výkonu své funkce, kdy vystupuje 

jako specifický orgán veřejné správy,256 a zeměměřického inženýra při vytyčení hranice 

pozemku za účelem jejího zpřesnění a geometrického a polohového určení v katastru 

nemovitostí257, který orgánem veřejné moci není. Zeměměřičský inženýr při výkonu své funkce 

vstupuje na cizí pozemky, vyrozumívá vlastníky o možnosti vyjádřit se k průběhu vytyčené 

hranice a za tím účelem nařizuje jednání. Proti vytyčení mohou být uplatněny námitky, ty však 

musí být uplatněny ve stanovené lhůtě a v případě neuplatnění námitek jsou účastníci 

vyrozuměni o tom, že dokumentace bude předložena katastrálnímu úřadu k zaevidování, 

přičemž k dalším námitkám nebude přihlíženo. Postavení zeměměřičského inženýra jako 

specifického orgánu veřejné správy naznačuje jeho formální postup ve věci, tj. náležitosti 

vyrozumění účastníků včetně odpovídajícího poučením o tom, že ztěžování výkonu 

                                                 
248 Rozsudek Městského soudu v Praze č.j. 10 A 218/2013-66 ze dne 19.09.2017, č. 3662/2018 Sb. NSS. 
249 Za takové zmocnění nelze považovat poznámku pod čarou k zákonnému textu. Viz rozsudek Krajského soudu 

v Českých Budějovicích č.j. 10 Ca 522/96 ze dne 15.01.1997, č. SJS 147/1997. 
250 PRŮCHA, Petr. Správní právo: obecná část. (pozn. 20), s. 278-281. 
251 Nález Ústavního soudu č. III. ÚS 686/02 ze dne 27.02.2003, N 30/29 SbNU 257 a IV. ÚS 29/2003 

ze dne 17.03.2003 
252 Nález Ústavního sp.zn. I ÚS 181/01 ze dne 16.04.2003, N 58/30 SbNU 97. Rozhodování profesních komor 

o ukládání povinností. 
253 Usnesení zvláštního senátu č.j. Konf 28/2014-55 ze dne 01.08.2017, č. 2629/2017. Sb. NSS. 
254 Nález Ústavního soudu III. ÚS 448/18 ze dne 27.02.2018. 
255 Rozsudek NSS ČR č.j. 6 As 102/2018-39 ze dne 20.12.2018, č. 3841/2019 Sb. NSS. 
256 Nález Ústavního soudu Pl. ÚS 50/2000 ze dne 09.05.2001, č. 242/2001 Sb. N 72/22 SbNU 125. Zrušení § 21 

odst. 3 zákona o myslivosti – oprávnění myslivecké stráže. 
257 Podle zákona č. 200/1994 Sb. o zeměměřictví ve spojení s vyhláškou č. 357/2013 Sb. o katastru nemovitostí 

(katastrální vyhláška) 
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zeměměřičství může naplnit skutkovou podstatu přestupku258. Přestože jedná na základě 

zákonného zmocnění, o činnost správního orgánu nejde, neboť nerozhoduje o právech 

a povinnostech fyzických a právnických osob. Pouze jako odborník vytyčuje v terénu hranici 

z platného a polohového určení hranic pozemků, přičemž případná změna (zpřesnění) hranice 

pozemků je možná pouze v případě výslovného právního jednání (úkonu) vlastníků. Na tom 

nemůže ničeho změnit ani právní úprava občanského zákoníku, který posiluje materiální 

publicitu údajů zapsaných ve veřejném seznamu. 

Ve smyslu ustanovení § 4 odst. 1 ve spojení s § 65 s.ř.s. je tedy jako správní orgán 

možné definovat toho, kdo v dané věci na základě zákonného zmocnění259,260 autoritativně 

rozhoduje o právech a povinnostech fyzických nebo právnických osob261, ať již přímo nebo 

zprostředkovaně, přičemž subjekt, o jehož právech a povinnostech správním orgán rozhoduje, 

není s tímto orgánem v rovnoprávném postavení, obsah rozhodnutí daného orgánu nezávisí 

na vůli subjektu262, rozhodování se děje v oblasti veřejné správy263  a rozhodnutí vydané tímto 

orgánem je státní mocí vynutitelné264.  

Vymezení povahy úkonu jednající osoby na základě zákonného zmocnění, zda se jedná 

o úkon správního orgánu či nikoliv, nemusí být pro adresáta v rámci výkonu jeho činnosti 

jednoduché a může mít pro něj zásadní důsledky. S ohledem na ochranu subjektivních práv 

dotčených osob jsem toho názoru, že v rámci úkonů, které jsou realizovány osobou jednající 

na základě zákonného zmocnění, by měla být důsledně realizována informační povinnost 

o mimosoudním řešení sporů. Vzorem této informační povinnosti může být právní úprava 

zákona o ochraně spotřebitele265. 

                                                 
258 Viz § 17a zákona č. 200/1994 Sb. Zákon o zeměměřictví. 
259 Nález Ústavního soudu III. ÚS 314/14 ze dne 05.06.2014. 
260 Za zákonné zmocnění ve smyslu ustálené judikatury, reprezentované rozsudkem Krajského soudu v Českých 

Budějovicích č.j. 10 Ca 522/96 ze dne 15.01.1997, č. SJS 147/1997, není možné považovat poznámku pod čarou 

k zákonnému textu, neboť takováto poznámka nezakládá ve smyslu článku 79 odst. 1 Ústavy kompetenci 

správního úřadu rozhodovat o právech a povinnostech. 
261 Nejvyšší správní soud v rozsudku č.j. 1 As 22/2011-64 ze dne 28.04.2011 č. 2343/2011Sb. NSS. vysvětlil, že 

„Z hlediska přípustnosti přezkumu aktů právnické osoby ve správním soudnictví nerozhoduje, zda se jedná 

o právnickou osobu založenou podle veřejného nebo soukromého práva, ani kdo je jejím vlastníkem či co je 

předmětem její činnosti.“. 
262 Usnesení Ústavního soudu ČSFR sp.zn. I. ÚS 191/92 ze dne 09.06.1992 zveřejněné pod č. 3 Sbírky usnesení 

a nálezů Ústavního soudu ČSFR, ročník 1992. Toto rozhodnutí představuje základ pro navazující judikaturu 

Ústavního soudu České republiky, která na něj pravidelně odkazuje. 
263 Nález Ústavního soudu II. ÚS 75/93 ze dne 25.11.1993, U 3/2 SbNU 201. Charakteristika veřejné moci. 
264 Nález Ústavního soudu I. ÚS 182/05 ze dne 06.04.2006, N 79/41 SbNU 39.  
265 Viz § 14 odst. 1 [Informační povinnost o mimosoudním řešení spotřebitelských sporů] zákona č. 634/1992 Sb. 

O ochraně spotřebitele. 
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5.3. Rozhodnutí správního orgánu 

Zákonné vymezení rozhodnutí (ve smyslu legislativní zkratky v § 65 odst. 1 s.ř.s.) 

jako úkonu správního orgánu, jímž se zakládají, mění, ruší nebo závazně určují práva nebo 

povinnosti jako dotčené osoby, se textovým vyjádřením překrývá s definicí rozhodnutí 

ve správním řádu. Podle správního řádu pojem rozhodnutí představuje výsledek postupu 

správního orgánu, jímž se v určité věci zakládají, mění nebo ruší práva anebo povinnosti 

jmenovitě určité osoby nebo jímž se v určité věci prohlašuje, že taková osoba práva nebo 

povinnosti má, anebo nemá266. Jedná se tedy o individuální správní akt aplikace práva 

při vrchnostenském výkonu veřejné správy267, který je výsledkem formalizovaného správního 

procesu268, jako právně mocenského zásahu do sféry práv a svobod svých výslovně 

vymezených adresátů a případně dalších osob, jenž je výslovně vyjádřen v zákoně269.  

Záměrem zákonodárce je prostřednictvím generální klauzule poskytnout žalobní 

oprávnění každému, kdo tvrdí, že byl jakýmkoli rozhodnutím správního orgánu dotčen 

na svých právech, přičemž tato legitimace je založena již samotným tvrzením270. Východiska 

definice rozhodnutí správního orgánu a jeho znaků ve správním soudnictví a definice 

individuálního správního aktu a jeho znaků jako institutu správního práva jsou tedy odlišná271.  

Pro posouzení, zda se jedná o rozhodnutí ve smyslu § 65 odst. 1 s.ř.s. je rozhodující, 

zda se jedná o úkon vydaný správním orgánem z pozice jeho vrchnostenského postavení, jímž 

se zakládají, mění, ruší nebo závazně určují práva nebo povinnosti žalobce a tento úkon se 

negativně projevil v právní sféře žalobce272. Proto není významné, jak je rozhodnutí 

označeno273, zda rozhodnutí předcházelo jakékoliv řízení, či zda má řízení, z nějž vzešlo, nějaké 

                                                 
266 Srov. § 9 a § 67 zákona č. 500/2004 Sb. Zákon správní řád. 
267 STAŠA, Josef. Správní akty. in HENDRYCH, Dušan. Správní právo: obecná část. (pozn. 175), s. 55. 
268 KOPECKÝ, Martin. Charakteristika správního řízení. Tamtéž. 
269 STAŠA, Josef. Správní akty. In HENDRYCH, Dušan, ČEBIŠOVÁ, Taisia, KOPECKÝ, Martin, MIKULE, 

Vladimír, POMAHAČ, Richard, PRÁŠKOVÁ, Helena, STAŠA, Josef, VOPÁLKA, Vladimír. Správní právo. 

(pozn. 269), s. 205-206. 
270 Důvodová zpráva k zákonu č. 150/2002 Sb. 
271 Josef Vedral v této souvislosti přiléhavě konstatoval ... „to, že je určitý akt správního orgánu hodnocen jako 

rozhodnutí podle § 65 odst. 1... nutně neznamená, že musí jít o rozhodnutí i podle části druhé správního řádu (bude 

tomu tak např. v případě, kdy je použití části druhé... vyloučeno), naopak to, že jde o rozhodnutí vydávané podle 

části druhé správního řádu, nutně neznamená, že jde též o rozhodnutí podle § 65... (bude tomu tak např. v případě, 

kdy je určitému úkonu správního orgánu propůjčena forma rozhodnutí, ve skutečnosti však nejde o akt splňující 

obsahové náležitosti rozhodnutí...)“ in VEDRAL, Josef. Správní řád: komentář. 2., aktualiz. a rozš. vyd. Praha: 

BOVA POLYGON, 2012. ISBN 978-80-7273-166-4. 
272 Rozsudek NSS ČR č.j. 7 As 100/2014-52 ze dne 28.08.2014, č. 3151/2015 Sb. NSS. (Řízení před soudem: 

povaha úkonu správního orgánu; správní řízení: účinnost veřejnoprávní smlouvy.) 
273 Ústavní soud v nálezu IV. ÚS 233/02 ze dne 28.08.2002, U 30/27 SbNU 337 (Pojem rozhodnutí a posuzování 

jeho obsahu) vysvětlil, že „pojem "rozhodnutí" je označením technickým a že je třeba k němu vždy přistupovat 

z hlediska jeho obsahu a nikoliv formy. Není rozhodující, jak správní orgán svůj akt označil nebo případně věc 

vyřídil toliko neformální přípisem (či formálně nedokonalým rozhodnutím, např. bez odůvodnění či poučení 
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vady274. Naopak právě skutečnost, že rozhodnutí nemá příslušnou formu a nebylo vydáno 

v žádném řízení, přičemž správní orgán postupuje v rozporu se zákonem stanoveným 

a předvídatelným postupem, zdůrazňuje potřebu jeho soudního přezkumu ve správním 

soudnictví275. V souladu s materiálním pojetím rozhodnutí tak za rozhodnutí v konkrétní věci 

mohou být posouzeny i jiné úkony správního orgánu, které nemají žádné formální 

náležitosti – např. běžný dopis správního orgánu, jímž je vyřizována konkrétní věc, 

či rozhodnutí vydané v ústní formě276. Ústní formu, byť se jedná o výjimečnou formu 

rozhodování, předpokládá zákonodárce výslovně například v případě ukládání výtek277,278 . 

Výtka vzhledem ke své povaze je způsobilá zasáhnout do hmotných subjektivních práv žalobce, 

a proto musí být proti ní poskytnuta soudní ochrana formou žaloby proti tomuto rozhodnutí 

podle § 65 s.ř.s. 279. 

 Důsledek rozhodnutí jako vrchnostenského aktu se projevuje v presumpci správnosti 

aktu. V této souvislosti Jiří Hoetzel přiléhavě konstatoval, že „Již pouhé vydání našeho aktu 

správního působí na adresáta tím, že ho přinucuje k aktivnímu jednání, jinak by akt ten nabyl 

právní moci. Adresát aktu je puzen do úlohy žalobcovy: on se musí brániti, a to v určitý čas, 

jinak nese důsledky promeškání rekursních lhůt. Kde rekurs strany nemá odkládacího účinku, 

tam i nepravoplatný správní akt dolehne plnou silou na adresáta. Naproti tomu může občan 

nedbati smluvní oferty státní, nemusí na ni vůbec reagovati, nemusí se obávati nějakých 

právních důsledků své indolence. Plným právem můžeme říci, že podle našeho právního řádu 

správní akt nás zajímající má pro sebe presumpci správnosti, zákonnosti, a že platí, i když 

neodpovídá všem podmínkám, jež právní řád proň předepsal, nejde-li ovšem o určité zvlášť 

kvalifikované předpoklady.“ 280. Ze stejných východisek čerpá právní teorie i praxe, přičemž 

Nejvyšší správní soud v této souvislosti konstatoval, že „chybějící zákonné náležitosti 

správního aktu mohou vyvolávat jeho nicotnost pouze tehdy, jestliže je tento nedostatek natolik 

                                                 
o opravném prostředku) v domnění, že není jeho povinností vydat rozhodnutí v určité procesní formě. Takový akt 

může být podroben rovněž soudnímu přezkumu, i když jeho tvorba případně neproběhla předpokládanou zákonnou 

procedurou, neboť právě tato skutečnost může vést ke zrušení takového "rozhodnutí"“. 
274 VEDRAL, Josef. K pojetí rozhodnutí správního orgánu ve správním řádu a soudním řádu správním. Správní 

právo. 1-2. 2012, S. 1-60, 437-447. ISSN 0139-6005. 
275 Rozsudek NSS ČR č.j. 1 Afs 147/2005-107 ze dne 24.05.2006, č. 923/2006 Sb. NSS. 
276 RYŠÁNEK, Zdeněk. § 47 [Výtka]. In BÍLEK, Petr, JINDŘICH, Miloslav, RYŠÁNEK, Zdeněk, BERNARD, 

Pavel, DYTRYCH, Jan, ZAPLETAL, Miroslav, PROCHÁZKA, Svatopluk. Notářský řád. 5. vydání. 

Praha: Nakladatelství C. H. Beck, 2018, s. 240. 
277 Podle § 47 zákona č. 358/1992 Sb., notářský řád, platí, že „Drobné nedostatky v činnosti notáře nebo drobné 

poklesky v chování orgán vykonávající dohled notáři vytkne. 
278 Podle § 88 odst. 3 věta prvá zákona č. 234/2014 Sb., o státní službě, platí, že „Drobné nedostatky ve službě 

může představený nebo služební orgán vyřídit tak, že státnímu zaměstnanci ústně nebo písemně vytkne.“. 
279 Usnesení rozšířeného senátu NSS č.j. 9 As 79/2016-41 ze dne 10.07.2018, č. 3779/2018 Sb. NSS. 
280 HOETZEL, Jiří. Československé správní právo: část všeobecná. (pozn. 13), s. 263-264. 
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intenzivní a zřejmý, že po účastnících dotčeného právního vztahu nelze spravedlivě žádat, aby 

tento správní akt respektovali.“281. 

 Správní soudy žalobní legitimaci podle § 65 odst. 1 s.ř.s. posuzovaly ve smyslu zásahu 

do hmotných subjektivních práv žalobce (ve smyslu kompetenční výluky zrušené páté části282) 

a přezkum rozhodnutí procesní povahy. V návaznosti na rozsudek Evropského soudu pro lidská 

práva ve věci Kilián proti České republice283 a kritiku Ústavního soudu284 rozšířený senát 

konstatoval „neudržitelnost takové interpretace § 65 odst. 1 s. ř. s., která omezuje přístup 

k soudu tím, že striktně vyžaduje v každém jednotlivém případě hledání porušeného 

subjektivního hmotného práva, jakož i úkonu, který subjektivní hmotné právo založil, změnil, 

zrušil či závazně určil. Vyskytují se totiž poměrně zhusta situace, kdy se správní úkon dotýká 

právní sféry žalobce, a přesto žádné právo striktně vzato nezaložil, nezměnil nebo závazně 

neurčil. Stejně tak nelze vždy žalobní legitimaci podmiňovat zkrácením na hmotných 

subjektivních právech: jednak se určitá rozhodnutí hmotněprávní sféry žalobce vůbec 

nedotýkají (a přesto jsou podrobena přezkumu [...]), jednak je takový požadavek zpochybnitelný 

už z toho důvodu, že předmětem soudního řízení není hmotné právo žalobce, ale jím uplatněný 

procesní nárok. Ze všech těchto příčin nelze § 65 odst. 1 s. ř. s. vykládat doslovným jazykovým 

výkladem, ale podle jeho smyslu a účelu. Žalobní legitimace podle tohoto ustanovení musí být 

dána pro všechny případy, kdy je dotčena právní sféra žalobce [...], tj. kdy se jednostranný 

úkon správního orgánu, vztahující se ke konkrétní věci a konkrétním adresátům, závazně 

a autoritativně dotýká jejich právní sféry. Nejde tedy o to, zda úkon správního orgánu založil, 

změnil, zrušil či závazně určil práva a povinnosti žalobce, nýbrž o to, zda se - podle tvrzení 

žalobce v žalobě - negativně projevil v jeho právní sféře.“285.  

 V souladu s judikaturou lze vymezit tři možnosti zásahu rozhodnutím správního orgánu 

do práv žalobce. Jedná se o zkrácení na hmotných subjektivních právech a/nebo o zkrácení 

na procesních subjektivních právech a/nebo o negativní projev ve sféře žalobce, přičemž tento 

zásah může být napraven zrušením napadeného rozhodnutí, popř. rozhodnutím o jeho 

nicotnosti. Tomu odpovídá následný postup správního soudu, který před věcným posouzením 

                                                 
281 Rozsudek NSS ČR č.j. 2 Afs 12/2003-216 ze dne 18.11.2003, č. 212/2004 Sb. NSS. 
282 Podle § 248 odst. 2 písm. e) o.s.ř. ve znění platném do 31.12.2000 platilo, že soudy nepřezkoumávají 

mj. rozhodnutí procesní nebo pořádkové povahy. To však bylo změněno zákonem č. 30/2002 Sb., který stanovil, 

že se nepřezkoumávají rozhodnutí správních orgánů předběžné nebo pořádkové povahy a rozhodnutí, jimiž se 

upravuje vedení správního řízení. 
283 Rozsudek ESLP ve věci Kilián proti České republice, stížnost č. 48309/99 ze dne 07.12.2004, přístupný 

prostřednictvím výběru ESLP 25/2004. 
284 Nález Ústavního soudu II. ÚS 419/01 ze dne 03.06.2003, N 77/30 SbNU 217.  
285 Usnesení rozšířeného senátu NSS ČR č.j. 6 a 25/2002-42 ze dne 23.03.2005, č. 906/2006 Sb. NSS. 
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provede přezkum, zda konkrétními tvrzeními žalobce uvedenými přímo v žalobě (nikoliv 

obecnou argumentací či polemikou) a k tomu navrženými důkazy286 lze osvědčit zkrácení 

žalobce na jeho právech rozhodnutím správního orgánu, a tím založit věcnou žalobní legitimaci 

žalobce287.  

Materiální pojetí rozhodnutí tak odpovídá vymezení požadavku Úmluvy a Listiny 

k přezkumu faktických úkonů veřejné správy realizovaných při výkonu veřejné moci, které 

mohou ovlivnit práva či zájmy fyzických nebo právnických osob. Přestože právní úprava 

explicitně formální definiční znaky rozhodnutí nevymezuje, není možné odhlédnout 

od nepřímo stanovených znaků a podmínek v rámci řízení o žalobě, které jsou nezbytné jak 

k posouzení možnosti žalobu před soudem projednat (dodržení lhůty pro podání žaloby288, 

či identifikace napadeného rozhodnutí (§ 71 odst. 2 s.ř.s.), jímž je najisto postaven žalovaný), 

tak vlastností, které musí rozhodnutí komunikované adresátovi289 mít, aby obstálo v soudním 

přezkumu (obsahuje stanovené formální290 náležitosti, které vylučují, že by šlo o akt 

nicotný)291.  

 

5.4. Vymezení pojmu rozhodnutí v rámci triády 

správních žalob 

Řízení o žalobě proti rozhodnutí správního orgánu (§ 65 a násl. s.ř.s. s výjimkou žalobní 

legitimace podle §§ 66 a 67), ochrana proti nečinnosti správního orgánu (§ 79 a násl. s.ř.s.) 

a ochrana před nezákonným zásahem správního orgánu (§ 82 a násl. s.ř.s.) představují základ 

správního soudnictví; jejich prostřednictvím zákonodárce poskytuje právo každému na soudní 

ochranu veřejných subjektivních práv před jednáním státní správy a společně představují 

modality obecné správní žaloby. Obecnou správní žalobu považuje Richard Pomahač 

za „nástroj, který otevírá cestu k soudu osobám, které jsou postiženy či ohroženy potencionálně 

deliktním (protiprávním) chováním vykonavatelů veřejné správy,“ a jejím prostřednictvím je 

žalobci umožněno domáhat se pouze toho, co žalovanému ukládá zákon292.  

 

                                                 
286 Rozsudek rozšířeného senátu NSS ČR č.j. 2 Azs 92/2005-58 ze dne 20.12.2005, č. 835/2006 Sb. NSS. 
287 Rozsudek NSS ČR č.j. 1 Afs 40/2005-62 ze dne 14.06.2006, č. 1477/2008 Sb. NSS. 
288 Rozsudek NSS ČR č.j. 1 As 34/2004-84 ze dne 09.02.2005, č. 657/2005 Sb. NSS. 
289 Usnesení rozšířeného senátu Nejvyššího soudu č.j. 6 As 68/2012-47 ze dne 19.08.2014, č. 3104/2014 Sb. NSS. 
290 Nález Ústavního soudu I. ÚS 740/15 ze dne 27.06.2017, N 113/85 SbNU 851. Bod 20 a 21.  
291 Rozsudek NSS ČR č.j. 7 Aps 3/2008-98 ze dne 16.11.2010, č. 2206/2011 Sb. NSS 
292 POMAHAČ, Richard. Modality obecné správní žaloby. Justiční praxe. 2002, 50(3), 100-107. ISSN 1214-276X. 
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Žalobou na ochranu nečinnosti správního orgánu se ten, kdo bezvýsledně293 vyčerpal 

prostředky, které procesní předpis platný pro příslušné řízení u správního orgánu stanoví k jeho 

ochraně nebo proti nečinnosti, domáhá, aby soud uložil správnímu orgánu povinnost vydat 

rozhodnutí ve věci samé294 nebo osvědčení295. Zákonodárce výslovně stanoví, že takový postup 

se neuplatní, spojuje-li zvláštní zákon s nečinností správního orgánu fikci, že bylo vydáno 

rozhodnutí o určitém obsahu nebo jiný právní důsledek (§ 79 odst. 1 s.ř.s.). Žaloba na ochranu 

před nečinností poskytuje ochranu veřejnému právu procesnímu, které spočívá v právu 

na projednání a rozhodnutí věci v řádné lhůtě296, přičemž s ohledem na absenci právní úpravy 

nečinnosti v soukromoprávní věci je poskytována ochrana veřejnému právu procesnímu 

i v soukromoprávních věcech297. Současně není rozhodné, zda je požadované rozhodnutí 

výslovně vyloučeno ze soudního přezkumu298. Pasivně legitimovaným je správní orgán, který 

má podle žalobního tvrzení povinnost rozhodnutí nebo osvědčení vydat (§ 79 odst. 2 s.ř.s.). 

Žalobu lze podat nejpozději do jednoho roku ode dne, kdy ve věci, v níž se žalobce domáhá 

ochrany, marně uběhla lhůta stanovená zvláštním zákonem pro vydání rozhodnutí nebo 

osvědčení, a není-li takové lhůta stanovena, ode dne, kdy byl žalobcem vůči správnímu orgánu 

nebo správním orgánem proti žalobci učiněn poslední procesní úkon299. Zmeškání lhůty nelze 

prominout. (§ 80 s.ř.s.). Pro rozhodnutí o žalobě proti nečinnosti je rozhodující skutkový stav 

ke dni soudního rozhodnutí300. V případě, že nečinnost správního orgánu trvá a jsou splněny 

všechny zákonem stanovené podmínky pro úspěšnost žaloby, soud správnímu orgánu 

rozsudkem uloží povinnost vydat rozhodnutí nebo osvědčení ve věci (§ 81 odst. 2 s.ř.s.), tj. určí, 

jak konkrétně má být správní orgán činný301. Žaloba na nečinnost tak předchází případné žalobě 

                                                 
293 Rozsudek rozšířeného senátu NSS ČR č.j. 5 As 9/2015-59 ze dne 25.05.2016, č. 3409/2016 Sb. NSS. 
294 Krajský soud v Hradci Králové v rozsudku č.j. 52 Ca 28/2004-67 ze dne 26.08.2004, č. 362/2004 Sb. odůvodnil 

a formuloval závěr, že se nelze ... „domáhat uložení povinnosti vydat jakékoliv rozhodnutí či jakékoliv osvědčení, 

ale jen ta rozhodnutí a osvědčení, která lze považovat za správní akty jako výsledky činnosti správních orgánů 

při výkonu veřejné správy“. 
295 „Osvědčení úředně potvrzuje skutečnosti, které jsou v něm uvedeny. Na rozdíl od deklaratorního správního aktu 

se osvědčení vydává v případech, kdy není třeba autoritativního zjištění a je svou povahou veřejnou listinou.“ 

in STAŠA, Josef. Osvědčení. In HENDRYCH, Dušan, ČEBIŠOVÁ, Taisia, KOPECKÝ, Martin, MIKULE, 

Vladimír, POMAHAČ, Richard, PRÁŠKOVÁ, Helena, STAŠA, Josef, VOPÁLKA, Vladimír. Správní právo. 

(pozn. 269), s. 287-288. 
296 FRUMAROVÁ, Kateřina. Ochrana před nečinností veřejné správy. Praha: Leges, 2012. Teoretik. ISBN 978-

80-87576-22-9. S. 115. 
297 Rozsudek NSS ČR č.j. 5 As 31/2003-49 ze dne 14.07.2004, č. 487/2005 Sb. NSS. 
298 Usnesení rozšířeného senátu č.j. 7 Ans 10/2012-46 ze dne 14.01.2014, č. 3013 Sb. NSS. 
299 Z rozsudku NSS ČR č.j. 8 Ans 3/2005-107 ze dne 12.06.2006, č. 931/2006 Sb. NSS se podává, že „Takovýmto 

úkonem naopak není samotná urgence vyřízení či sdělení správního orgánu, že má za to, že nejsou dány důvody, 

aby ve věci dále rozhodoval.“. 
300 Rozsudek NSS ČR č.j. 8 Ans 1/2009-72 ze dne 15.03.2010, č. 2258/2011 Sb. NSS. 
301 Rozsudek NSS ČR č.j. 7 Afs 33/2003-80 ze dne 30.09.2004, č. 456/2005 Sb. NSS. V tomto rozhodnutí Nejvyšší 

správní soud vysvětlil, že „V řízení o ochraně proti nečinnosti správního orgánu není soud oprávněn zavázat 

správní orgán k vydání rozhodnutí o určitém obsahu, tj. určit, jak konkrétně má být správní orgán činný. Formální 

náležitosti již vydaných rozhodnutí soud v tomto řízení rovněž neposuzuje.“. 
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proti rozhodnutí správního orgánu, neboť jejím účelem je přinutit správní orgán soudním 

rozhodnutím k vydání rozhodnutí nebo osvědčení. Vydané rozhodnutí může být při splnění 

zákonem stanovených podmínek ještě přezkoumáno ve správním soudnictví – protože v době 

podání žaloby neexistuje rozhodnutí, proti kterému by bylo možné žalobou proti rozhodnutí 

správního orgánu brojit. Na tom nemůže nic změnit ani rozhodnutí vydané v průběhu řízení, 

neboť i kdyby rozhodnutí bylo vydáno, nelze předpokládat, že podaná žaloba bude způsobilá 

adekvátně reagovat na rozhodnutí, které žalobci nebylo v okamžiku její podání známo. 

Žalobou na ochranu před nezákonným zásahem, pokynem nebo donucením správního 

orgánu (dále jen „zásah“) se každý, kdo tvrdí, že byl přímo zkrácen na svých právech zásahem 

správního orgánu, který není rozhodnutím a byl zaměřen přímo proti němu nebo v jeho 

důsledku bylo proti němu přímo zasaženo, může u soudu domáhat ochrany proti takovému 

zásahu nebo určení toho, že tento zásah byl nezákonný (§ 82 s.ř.s.). Definice zásahu byla 

zákonodárcem úmyslně specifikována velmi obecně a široce, aby bylo možné postihnout celý 

rozsah faktických činností správních orgánů, ke kterým jsou různými zákony oprávněny, 

a nedošlo k omezení práva žalobce na přístup k soudu302. Právní úprava výslovně vymezuje 

vztah mezi žalobou proti rozhodnutí a zásahovou žalobou tím, že zásahová žaloba přichází 

v úvahu pouze tehdy, není-li možné proti zásahu brojit žalobou proti rozhodnutí – s výjimkou 

případů, kdy se žalobce domáhá pouze určení nezákonnosti zásahu (§ 85 s.ř.s.). Její uplatnění 

je možné pouze tehdy, pokud žaloba proti rozhodnutí správního orgánu nepřipadá v úvahu, 

a to ani po „zprocesnění303“ zásahu jinými právními prostředky ve smyslu § 85 s.ř.s.304. 

Současně je zapotřebí zkoumat povahu zásahu ve vztahu k cíli realizovanému správním 

orgánem – zda nezákonným zásahem nejsou a ze své povahy nemohou být jednotlivé procesní 

úkony správního orgánu směřující k vydání rozhodnutí305. Například extenzivním výkladem 

pojmu zásah v případě daňové kontroly by bylo možné rozložit daňové řízení v nespočetnou 

řadu individuálních zásahů, které by mohl daňový subjekt napadnout nespočtem zásahových 

žalob, a tím fakticky zablokovat daňové řízení306, proti němuž může následně brojit žalobou 

                                                 
302 Rozsudek NSS ČR č.j. 2 Afs 17/2003-54 ze dne 03.06.2004. 
303 Pojem „zprocesnění“ v této souvislosti představuje subsumpci faktického jednání správního orgánu  

pod zákonem předvídané jednání a tomu zákonem předvídaný způsob ochrany. Příkladem je oprávnění cizince 

podat žalobu proti rozhodnutí policie o zajištění cizince za účelem správního vyhoštění podle § 124 a oprávnění 

cizince podat žalobu proti rozhodnutí o nepropuštění ze zařízení podle § 129a odst. 1, 2 zákona č. 326/1999 Sb. 

či řízení o vyslovení přípustnosti převzetí a dalším držení ve zdravotním ústavu podle §§ 75 – 83 či řízení 

o vyslovení nepřípustnosti držení v zařízení sociálních služeb podle § 84 – 84b zákona č. 292/2013 Sb., 

o zvláštních řízení soudních. 
304 Rozsudek NSS ČR č.j. 2 Aps 3/2004-42 ze dne 04.08.2008, č. 720/2005 Sb. NSS. potvrzený rozsudkem 

rozšířeného senátu NSS ČR č.j. 7 As 155/2015-160 ze dne 21.11.2017 
305 Rozsudek rozšířeného senátu NSS ČR č.j. 8 Aps 6/2007-247 ze dne 16.12.2008, č. 1773/2009 Sb. NSS. 
306 Rozsudek NSS ČR č.j. 8 Aps 6/2007-256 ze dne 17.04.2009 

 



 

- 70 - 

proti rozhodnutí správního orgánu. Tím ovšem není dotčeno právo žalobce domáhat se ochrany 

před různými aspekty daňové kontroly včetně excesů správce daně307; zásahová žaloba chrání 

proti jakýmkoliv jiným aktům či úkonům veřejné správy směřujícím proti jednotlivci, které jsou 

způsobilé zasáhnout sféru jeho práv a povinností a které nejsou pouhými procesními úkony 

techniky zajišťujícími průběh řízení308. Obdobně je nutné posuzovat např. i úkony policejního 

orgánu ve vztahu k výkonu realizované působnosti. Za situace, kdy úkon policejního orgánu 

bude vycházet z výkonu orgánu činného v trestním řízení, je nutno proti takovému „zásahu“ 

brojit prostředky trestního práva, a nikoliv prostředky správního soudnictví. To ovšem 

nevylučuje možnost ochrany proti nezákonnému zásahu policejního orgánu v případě, že jedná 

při výkonu působnosti ve veřejné správě (např. § 2 zákona č. 273/2008 Sb. o Policii ČR)309. 

Zásahová žaloba by současně měla postihovat ty případy, na které „nedosáhne“ žaloba 

nečinnostní310,311. Aby byl žalobce v řízení úspěšný, musí v žalobě tvrdit a v řízení před soudem 

prokázat, že byl zkrácen na svých právech nezákonným zásahem312 žalovaným, jímž je 

žalobcem vymezený správní orgán (viz § 83 s.ř.s.), kterému je s ohledem na skutečnosti tvrzené 

v žalobě nezákonné jednání přičitatelné. Tomu odpovídá i poučovací povinnost soudu 

o právním závěru, kdo má být v dané věci žalovaným 313.   

Právní úprava stanoví, že žalobu je možné podat pouze do dvou měsíců ode dne, kdy se 

žalobce dozvěděl o nezákonném zásahu, nejpozději však do dvou let od okamžiku, kdy k němu 

došlo314 (§ 84 odst. 1 s.ř.s.). Ústavní soud však v souvislosti s posouzením včasnosti podané 

žaloby stanovil, že soud musí nezávisle na žalobcem tvrzených skutečnostech objektivně zjistit 

povahu zásahu a u jednotlivých zásahů rozlišovat, zda se jedná o zásah trvající či nikoliv (což 

je v rozporem s názorem rozšířeného senátu, který rozlišování odmítal). V případě 

neukončeného – tedy trvajícího – zásahu pak výklad pojmu „dozvěděl se“ odpovídá pojmu 

„dozvídá“ a výklad pojmu „došlo“ odpovídá pojmu „dochází“. Lhůta k podání žaloby proti 

neukončenému trvajícímu zásahu tak ve skutečnosti začíná každý den znovu315.  

Soud rozhoduje na základě skutkového stavu zjištěného ke dni rozhodnutí, s výjimkou 

případů, kdy se žalobce domáhá určení nezákonnosti skutkového právního stavu, pro který je 

                                                 
307 Usnesení rozšířeného senátu NSS ČR č.j. 1 Afs 183/2014-55 ze dne 16.11.2016 
308 Rozsudek rozšířeného senátu NSS ČR č.j. 7 Aps 3/2008-98, č. 2206/2011 Sb. NSS. 
309 Rozsudek NSS ČR ze č.j. 2 Aps 2/2004-69 ze dne 28.04.2005, č. 623/2005 Sb. NSS. 
310 VOPÁLKA, Vladimír. Pravomoc správních soudů. In ČEBIŠOVÁ, Taisia a Vladimír VOPÁLKA. Nová 

úprava správního soudnictví: soudní řád správní. (pozn. 117). S. 11-23.  
311 Rozsudek Krajského soudu v Ostravě č.j. 22 A 77/2014-45 ze dne 23.04.2015, č. 3269/2015 Sb. NSS. 
312 Usnesení rozšířeného senátu NSS ČR č.j. 8 Aps 6/2007-247 ze dne 16.12.2008, č. 1773/2009 Sb. NSS. 
313 Usnesení rozšířeného senátu NSS ČR č.j. Nad 224/2014-53 ze dne 09.12.2014, č. 3196/2015 Sb. NSS. 
314 Rozsudek rozšířeného senátu NSS ČR č.j. 7 as 155/2015-160 ze dne 21.11.2017, č. 3687/2018 Sb. NSS. 
315 Nález Ústavního soudu II. ÚS 635/18 ze dne 15.05.2018 a III. ÚS 1257/18 ze dne 17.07.2018. Lhůta pro podání 

žaloby v řízení na ochranu před nezákonným zásahem správního orgánu v případě tzv. trvajícího zásahu. 
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rozhodný skutkový a právní vztah v době zásahu. Na základě provedeného dokazování 

rozsudkem určí, zda byl provedený zásah nezákonný, a v kladném případě – a trvá-li takový 

zásah nebo jeho důsledky anebo hrozí jeho opakování – zakáže žalovanému, aby pokračoval 

v porušování žalobcova práva, a přikáže obnovu stavu před zásahem, pokud je možná. Není-li 

žaloba důvodná, zamítne ji (viz § 87 s.ř.s.). 

Koncepce shora uvedených žalobních typů odpovídá Richardem Pomahačem 

definované obecné správní žalobě a jejím modalitám 292, a ve spojení se závěrem Nejvyššího 

správního soudu – že není vázán „nesprávným“ označením žaloby, kterou posuzuje podle jejího 

obsahu316 – tak na prvý pohled poskytuje komplexní plnohodnotnou ochranu veřejných 

subjektivních práv. Pro posouzení žalobního typu soudem je závazný žalobní petit, přičemž 

správní soud nemá povinnost poučit žalobce o tom, jaký žalobní typ na věc dopadá a jak by měl 

svůj petit správně formulovat317, neboť tím by se dostal do rozporu s dispoziční zásadou, na níž 

je správní soudnictví vybudováno, a subjektivním veřejným právem na respektování autonomie 

vůle žalobce318,319. Současně je však žalobce povinen zvolit jeden vymezený žalobní typ, 

přičemž žalobní typy není oprávněn zaměňovat či směšovat320. Kombinace žalobních typů není 

přípustná ani prostřednictvím alternativního či eventuálního petitu321.  

K vymezování jednotlivých žalobních typů vede nejen rozmanitost správních institutů 

zasahujících do veřejných subjektivních práv, ale též vývoj judikatury. Žalobce je zcela 

nepřirozeně a v rozporu s posláním správního soudnictví – spočívajícím v prosazování legality 

správních postupů a ochraně individuálních práv a legitimních zájmů322 – v případě 

pochybnosti o konkrétním žalobním typu či obavy ze změny judikatury323 – výslovně avizované  

přísností judikatury Nejvyššího správního soudu – nucen podat několik samostatných žalob 

proti témuž jednání či opomenutí ze strany veřejné správy, neboť na překvalifikování na jiný 

žalobní typ v řízení není prostor a po skončení řízení může uplynout lhůta k podání žaloby, jejíž 

zmeškání nelze prominout.  

                                                 
316 Usnesení NSS ČR č.j. Nad 63/2015-44 ze dne 02.04.2015, č. 3258/2015 Sb. NSS. 
317 Rozsudek NSS ČR č.j. 1 Ans 21/2012-42 ze dne 22.05.2013. 
318 Rozsudek NSS ČR č.j. 1 Afs 24/2005-70 ze dne 01.02.2006, č. 888/2006 Sb. NSS. 
319 Ústavní soud v nálezu Pl. ÚS 12/17 ze dne 07.11.2017 stran oprávnění správního soudu rozhodnout v souladu 

s uplatněným petitem vysvětlil, že je „soudní řád správní od sebe důsledně odlišuje jednotlivé žalobní typy, které 

mezi sebou nelze zaměňovat. Je proto věcí každého potenciálního žalobce, aby vždy pečlivě zvážil, který z těchto 

žalobních typů odpovídá jeho procesní situaci“, neboť správní soud, „je v závislosti na typu podané žaloby 

oprávněn rozhodnout [pouze] v souladu s uplatněným žalobním petitem“. 
320 Rozsudek NSS ČR č.j. 7 Afs 84/2006-84 ze dne 20.04.2015. 
321 Rozsudek NSS ČR č.j. 6 Ans 1/2003-101 ze dne 26.10.2004, č. 652/2005 Sb. NSS. 
322 POMAHAČ, Richard. Účinnost správního soudnictví. Právní rozhledy. 2017, č. 22, s. 782-788. 
323 Rozsudek NSS ČR č.j. 5 Afs 11/2011-79 ze dne 23.06.2011, č. 2409/2011 Sb. NSS. 
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V tomto ohledu Nejvyšší soud současně předestírá možnost podat takovou žalobu 

prostřednictvím jednoho podání k soudu, se zdůrazněním požadavku zpoplatnění každého 

samostatného žalobního žádání, která je v přímém rozporu s jeho jinými závěry, že jednotlivé 

žalobní typy nelze směšovat ani zaměňovat324 Důsledkem sloučení žalobních typů do jedné 

žaloby tak bude rozpornost žalobního petitu způsobující nemožnost projednání žaloby. Má-li 

žalobce pochybnost o konkrétním žalobním typu či obavu ze změny judikatury, pak mu 

z procesní opatrnosti nezbývá jiná možnost, než podat více samostatných žalob, které budou 

posuzovány samostatně. Ústavnost postupu správního soudu, který odmítne přístup k soudu 

kvůli nesprávně zvolenému žalobnímu typu, potvrdil i Ústavní soud325. 

Příkladem problematiky posuzování prolínání žalobních typů je zásah Magistrátu 

hlavního města Prahy (žalovaný č. 1), který rozhodl o v uzavření Hradčanského náměstí 

pro veřejnost dne 29.03.2016 a Policie ČR (žalovaný č. 2), která na základě rozhodnutí 

žalovaného č. 1 fakticky předmětné místo uzavřela, čímž bylo žalobcům znemožněno právo 

pokojně se shromažďovat. Žalobci napadli rozhodnutí žalovaných jak prostřednictvím žaloby 

proti rozhodnutí v případě úkonu žalovaného 1 (§ 65 s.ř.s.), tak prostřednictvím zásahové 

žaloby (§ 82 s.ř.s.) v případě úkonů obou žalovaných. Městský soud v Praze věc posoudil 

v souladu s uplatněným petitem jako zásahovou žalobu a na základě zjištěného dokazování 

žalobu zamítl. Nejvyšší správní soud rozhodl o podané kasační stížnosti tak, že tuto kasační 

stížnost v části týkající se žaloby proti rozhodnutí odmítl pro nevyčerpání opravných 

                                                 
324 Rozsudek NSS ČR č.j. 6 As 69/2016-39 ze dne 19.05.2016, č. 3412/2016 Sb. NSS. 
325 Nález Ústavního soudu Pl. ÚS 12/17 ze dne 07.11.2017. Rozhodnutí prezidenta republiky o nejmenování 

profesorem nelze žalovat jako nečinnost.  

Toto rozhodnutí však nebylo přijato jednotně, přičemž soudce Pavel Rychetský, v rámci odlišného stanoviska 

mj. uvedl, že správní soudy pochybily, když ... „hodnotily vlastní činnost či nečinnost prezidenta republiky. Podle 

mého názoru totiž dopis ze dne 19. ledna 2016, kterým měl být vypořádán návrh vědecké rady na jmenování 

stěžovatele profesorem, žádným rozhodnutím není. Tento dopis nemá náležitosti individuálního správního aktu, 

což vyplývá již z toho, že nebyl ani jednomu ze stěžovatelů adresován. Jde o pouhé sdělení, kterým byla tehdejší 

ministryně školství, mládeže a tělovýchovy informována o stanovisku prezidenta republiky, respektive o součást 

vzájemné komunikace mezi těmito ústavními činiteli.  

9. V případě rozhodování o návrhu vědecké rady na jmenování profesorem nelze zcela rezignovat na formální 

požadavky vztahující se k rozhodnutí, a to ani ve snaze vytvořit v určitém soudním řízení procesní prostor 

k přezkumu důvodů, pro které prezident republiky odmítá tomuto návrhu vyhovět. Je tomu tak z toho důvodu, že 

takovéto řešení, byť by bylo zamýšleno k ochraně práv stěžovatelů, by nepůsobilo jen v jejich prospěch. Určitý 

úkon prostě nemůže mít povahu rozhodnutí jen pro účely umožnění soudního přezkumu, nýbrž tato povaha musí 

být dána obecně. Uznáním určitého úkonu jako rozhodnutí by tak byly uznány i jeho předpokládané právní účinky, 

což znamená, že by jím došlo nejen k vypořádání návrhu vědecké rady, ale ve své podstatě i k definitivnímu 

rozhodnutí o návrhu uchazeče, kterým bylo iniciováno řízení ke jmenování profesorem. 

10. Základním smyslem nezbytných formálních náležitostí rozhodnutí je, aby skutečnost, že určitý úkon má povahu 

rozhodnutí, byla pro jeho adresáty seznatelná. V dané věci ze strany stěžovatelů nebylo možné očekávat takovou 

míru bdělosti, aby v pouhé komunikaci prezidenta republiky s členem vlády či v související tiskové zprávě 

rozpoznali rozhodnutí, které se přímo dotýká jejich veřejných subjektivních práv. S jistotou nemohli předpokládat 

ani jen to, zda nejde o pouhé politické stanovisko, na které má sice prezident republiky nepochybně právo, které 

však z jeho strany - například právě v důsledku následné komunikace s příslušným členem vlády - ještě může 

doznat změn.“ 

 



 

- 73 - 

prostředků, k nimž byli žalobci oprávněni bez ohledu na absenci jejich předchozího účastenství 

ve správním řízení. Odmítnutí žaloby následovalo i v případě zásahové žaloby, neboť pokud je 

akt rozhodnutím nebo opatřením obecné povahy, nelze ho – v souladu s výše 

uvedeným – současně napadat žalobou na ochranu před nezákonným zásahem. Určujícím 

kritériem pro podání žaloby je povaha napadeného úkonu, přičemž není v procesní dispozici 

žalobců volit, které řízení budou žalobou iniciovat326. Ústavní soud shledal, s ohledem 

na kvalifikované zastoupení žalobců, závěr Nejvyššího správního soudu v části odmítnutí 

žaloby z důvodu nesprávně vymezeného žalobního typu ústavně konformním327.  

Josef Staša předmětné žaloby označuje jako „rudimentální triádu žalob“, jejichž 

vzájemné vymezování soudy s vyloučením kombinace žalobních typů a žalobních petitů soudy 

snižuje účinnost právní ochrany veřejných subjektivních práv. Tento postup ve vztahu 

k žalobcům nepovažuje za korektní, přičemž řešení shledává buď ve změně interpretace práva, 

nebo – nebude-li takový postup možný – ve změně právní úpravy prostřednictvím nového 

konceptu tzv. obecné správní žaloby jako jediné  (univerzální) správní žaloby328. 

V rámci německé právní úpravy není otázka překvalifikování nesprávně určeného 

žalobního typu výslovně řešena. Spolkový správní soud ve své judikatuře vychází z vůle 

žalobce a v případě, že změna žalobního typu není v rozporu s jeho oprávněnými zájmy 

a výslovně určeným požadavkem žalobního cíle, jeho změnu připustí. Určení žalobního cíle 

přitom není dáno pouze žalobou vymezeným petitem, ale soud je povinen podněcovat žalobce 

k jeho vyjasnění. To neplatí v případě, že žalobce je zastoupen advokátem, kdy je změna 

žalobního typu vyloučena329,330.  

Vymezení jednotlivých žalobních typů, které nejsou jasně ohraničené, představovalo 

jednu z podstatných otázek, která byla řešena slovenskou vládou při nové úpravě Správneho 

súdneho poriadku.331  Přijatá úprava vychází z toho, že určení typu žaloby je povinnou 

                                                 
326 Rozsudek NSS ČR č.j. 3 As 121/2017-51 ze dne 04.06.2018. 
327 Nález Ústavního soudu III. ÚS 2634/18 ze dne 15.01.2019. Přístup k Nejvyššímu správnímu soudu (Uzavírka 

Hradčanského náměstí v souvislosti s návštěvou čínského prezidenta). 
328 STAŠA, Josef. Zpochybnitelnost rudimentální triády správních žalob. in FRUMAROVÁ, Kateřina. Správní 

soudnictví – 15 let existence soudního řádu správního vs. prvotní zkušenosti s aplikací správneho súdneho 

poriadku. Sborník z konference a společného zasedání kateder správního práva ČR a SR konaného ve dnech 22. 

až 23. března 2018 na právnické fakultě UP v Olomouci. Iuridicum Olomoucense, o.p.s. Univerzita Palackého 

v Olomouci, Olomouc 2018. 
329 Schenke, W-F.; Kopp. F.O. Verwaltungsgerichtsordnung: Kommentar. 14., neubearb. Aufl. München: Beck, 

2005, s. 1119-1120 
330 Rozsudek NSS ČR č.j. 1 Ans 21/2012-42 ze dne 22.05.2013.  
331 GALANDA, Milan, GYÁRFÁŠOVÁ, Oĺga, HREŇOVÁ, Jana, KÖHLER, Martin, MARUŠICINEC, Ján, 

PILÁT, Jaroslav, TICHÝ, Ladislav, VALENTOVIĆ, Rastislav.  

K reforme správneho konania a správneho súdnictva na Slovensku. Výstupná publikácia  
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náležitostí žaloby, neboť tím vymezuje, jakého právního režimu se dovolává. Všeobecná žaloba 

se uplatní v případech, kdy není možné žalobu podřadit pod některý z žalobních typů. 

Náročnost posouzení právní ochrany je proto důvodem povinného zastoupení advokátem. 

Přes vymezení typu žaloby bude však soud podání posuzovat podle jejího obsahu 332.  

Jsem toho názoru, že povinností soudu je poskytovat ochranu v právech. Tomu by měl 

odpovídat i postoj správních soudů, které by měly vždy vycházet z individuálních, tedy 

na konkrétních skutkových zjištěních založených, rozměrů každé projednávané věci333. 

Žalobce již tím, že podal žalobu, podle mého názoru dostatečně projevil svou vůli, že s úkonem 

správního orgánu nesouhlasí a žádá soud o pomoc při řešení této věci. Vzhledem k tomu, že 

soud není vázán doslovným zněním petitu žaloby, a prostřednictvím § 5 o.s.ř. lze dovodit 

poučení ke správné formulaci petitu žaloby z hlediska žalobního typu334. V souladu s vizí 

správního soudnictví představenou Josefem Baxou, podle které má být Nejvyšší správní soud 

„velkým spojencem občanů v jejich každodenním a nekonečném boji s úřady335“ by tak podle 

mého názoru měl soud poučit účastníka řízení o důsledku jím nesprávně určeného žalobního 

typu ve vazbě na jím předestřený skutkový stav a vyzvat jej k jeho opravě. V souladu 

s dispoziční zásadou tak bude pouze a jen na žalobci, zda přizpůsobí žalobní petit soudem 

poskytnutému poučení, nebo zda setrvá na svém právním posouzení s rizikem neúspěchu 

ve věci. Současně jsem toho názoru, že je nesprávný přístup správních soudů, které odmítají 

kumulaci jednotlivých žalobních typů do jedné žaloby, když v případech, kdy tato kumulace 

bude v rozporu se zásadami rychlosti a efektivnosti poskytované soudní ochrany, shledávám 

řešení ve vyloučení žaloby do samostatného řízení. 

 

5.5. Zvláštní žalobní legitimace k ochraně veřejného 

zájmu 

Komplexní ochraně veřejných subjektivních práv odpovídá ve správním soudnictví 

nově vzniklý institut zvláštní žalobní legitimace k ochraně veřejného zájmu (§ 66), kterému by 

                                                 
v rámci projektu Právo – dostupná služba pre každého“ číslo zmluvy G/25/08/80000/2508/62Z, M.E.S.A 10 

Centrum pre ekonomické a sociálne analýzy. 2009, 84 stran, ISBN 978-8089177-19-6. S. 41. 
332 GANDŽALOVÁ, Lucia. Všeobecná správna žaloba. In FRUMAROVÁ, Kateřina (ed.). Správní soudnictví – 

15 let existence soudního řádu správního vs. prvotní zkušenosti s aplikací nového správneho súdneho poriadku. 

(pozn. 328), s. 39-54. 
333 Nález Ústavního soudu IV. ÚS 1241/12 ze dne 13.03.2013, N 42/68 SbNU 425. 
334 Nález Ústavního soudu III. ÚS 618/04ze dne 03.03.2005, N 44/36 SbNU 469. 
335 BAXA, Josef. Záznam z rozhovoru pro BBC. 03.01.2003, dostupné online 

<http://www.bbc.co.uk/czech/interview/030103_baxa.shtml> 
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mohla být svěřena actio popularis. Jeho smyslem je, po vzoru všeobecného dozoru prokuratury, 

zajistit ochranu veřejného zájmu v případech nezákonných rozhodnutí, na jejichž zrušení nemá 

zájem ani správní úřad, ani účastník řízení336, přičemž takové rozhodnutí by mohlo být zrušeno 

nebo změněno pouze v rámci správního řízení337.  

Žaloba k ochraně veřejného zájmu může být realizována pouze338 prostřednictvím 

žalobní legitimace 

1) správního orgánu na základě zvláštní právní úpravy, 

2) nejvyššího státního zástupce, shledá-li k podání žaloby závažný veřejný zájem, 

3) veřejného ochránce práv, jestliže k jejímu podání prokáže závažný veřejný zájem, 

4) toho, komu toto oprávnění svěřuje zvláštní zákon nebo mezinárodní smlouva, která je 

součástí právního řádu. 

 

5.5.1. Vymezení pojmu veřejný zájem 

Dušan Hendrych definuje veřejný zájem jako cíl správy, pročež ho nelze zaměňovat se 

zájmem soukromým. „Důsledky posouzení souladu rozhodnutí s veřejným zájmem se liší podle 

míry materiální vázanosti správy zákonem. Je-li zcela vázána, má se za to, že je každým 

rozhodnutím vždy veřejný zájem naplněn“. Současně v této souvislosti zdůrazňuje 

problematičnost zakotvení veřejného zájmu jako neurčitého právního pojmu v právní úpravě. 

Postupem času se může aplikace takto ukotveného pojmu dostat do rozporu se skutečnými 

potřebami, veřejná správa však s ohledem na vázanost zákonem nezná způsob, jak se nové 

situaci přizpůsobit339. Tím navazuje na prvorepublikový výklad veřejného zájmu, který se tehdy 

používal zejména v souvislosti s vyvlastněním (expropriací). Jiří Hoetzel definoval veřejný 

zájem jako veličinu „stojící nad zájmy soukromými a že jeho obsahová náplň může být různá 

pro obor různých norem. Společná všem veřejným zájmům je jejich větší právní cennost proti 

interesům soukromým“, jejíž zjišťování přísluší soudu340. Petr Průcha dovozuje: „Jde o takový 

zájem, resp. zájmy, jež by bylo možno označit za obecné či veřejně, resp. obecně prospěšné 

                                                 
336 MAZANEC, Michal. Správní soudnictví. (pozn. 12), s. 37, 290. 
337 MIKULE, Vladimír. Žaloba proti rozhodnutí správního orgánu. In In ČEBIŠOVÁ, Taisia a Vladimír 

VOPÁLKA. Nová úprava správního soudnictví: soudní řád správní. (pozn. 117). S. 73-91. 
338 V rozsudku č.j. 8 As 24/2006-60 ze dne 28.12.2007 Nejvyšší správní soud konstatoval, že pro žaloby podle  

§ 66 s.ř.s. je charakteristické, že právním předpisem zmocněný subjekt (na základě zákona nebo mezinárodní 

smlouvy, která je součástí právního řádu) nemůže obstát argumentace, která opírá legitimaci o § 66 odst. 3 s.ř.s. 

na vlastních zájmech v jednotlivém, konkrétním případě. 
339  HENDRYCH, Dušan. Podmínky výkonu pravomoci subjektů správy. in HENDRYCH, Dušan. Správní právo: 

obecná část. (pozn. 175), s. 44-48. 
340 HOETZEL, Jiří. Československé správní právo: část všeobecná. (pozn. 13), s. 329. 
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zájmy, jejichž nositeli jsou blíže neurčené, nicméně, alespoň rámcově determinované okruhy 

či společenství osob jako tzv. veřejnost [vnímané ve smyslu Aarhuské úmluvy], popř. zájmy, 

u nichž jde o tzv. zájmy společnosti (celospolečenské zájmy)“341. 

Z definice veřejného zájmu jako neurčitého právního pojmu, který má být zjišťován, 

vychází i naše současná právní úprava342,343. Pavel Mates v této souvislosti přiléhavě uvádí: 

„Význam judikatury spočívá i v tom, že umožňuje zachycovat dynamické proměny, jimiž 

neurčité termíny procházejí. Mezi typicky neurčité pojmy patří veřejný zájem, který se 

samozřejmě nikdo neodvážil legálně definovat. Obecné soudy jej chápaly jako obecně 

prospěšný zájem, společnosti jako celku, zájem mocensky garantovaný a prosazovaný.“ 344. 

V této souvislosti odkazuje na postoj Ústavního soudu. Ten v rámci odůvodnění derogačního 

nálezu ve věci právní úpravy stanovící veřejný zájem nikoliv formou uvážení, ale striktním 

příkazem zákonodárce345 vysvětlil: „Veřejný zájem v konkrétní věci je zjišťován v průběhu 

správního řízení na základě poměřování nejrůznějších partikulárních zájmů, po zvážení všech 

rozporů a připomínek. Z odůvodnění rozhodnutí, jehož ústředním bodem je otázka existence 

veřejného zájmu, pak musí zřetelně vyplynout, proč veřejný zájem převážil nad řadou 

soukromých, partikulárních zájmů. Veřejný zájem je třeba nalézt v procesu rozhodování 

o určité otázce (typicky např. o vyvlastňování), a nelze jej v konkrétní věci a priori stanovit. 

Z těchto důvodů je zjišťování veřejného zájmu v konkrétním případě typicky pravomocí moci 

výkonné, a nikoliv zákonodárné.“346. 

 

5.5.2. Žalobní legitimace správního orgánu 

Zákonodárce umožnil za podmínek určených zákony upravujícími řízení před správními 

orgány podat žalobu tomu správnímu orgánu, o němž to stanoví zvláštní zákon  

(§ 66 odst. 1 s.ř.s.). Přijatá právní úprava nevycházela z koncepce vládního návrhu zákona347, 

                                                 
341 PRŮCHA, Petr. Správní právo: obecná část. (pozn. 20), s. 54-56. 
342 MAZANEC, Michal. Neurčité právní pojmy, volné správní uvážení, volné hodnocení důkazů a správní soud. 

Bulletin advokacie. 2000, s. 8-19. ISSN 1210-6348. 
343 SKULOVÁ, Soňa. Správní uvážení: základní charakteristika a souvislosti pojmu. Brno: Masarykova 

univerzita, 2003. Acta Universitatis Brunensis. Iuridica. ISBN 80-210-3237-5. S. 97. 
344 MATES, Pavel. Správní uvážení. Plzeň: Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, 2013. ISBN 978-80-7380-

424-4. S. 64. 
345 Zákonodárce novelizoval zákon č. 114/1995 Sb., o vnitrozemské plavbě, zákonem č. 118/2004 Sb. tak, že vložil 

nové ustanovení § 3a tohoto znění: „Rozvoj a modernizace vodní cesty vymezené vodním tokem Labe od říčního 

km 129,1 (Pardubice) [...], je ve veřejném zájmu.“. 
346 Nález Ústavního soudu Pl. ÚS 24/04 ze dne 28.06.2005, č. 327/2005 sb. N 130/37 SbNU 641. Jezy na Labi 

(prohlášení veřejného zájmu zákonem). 
347 VLÁDA ČR. Vládní návrh zákona soudní řád správní. Číslo tisku 1080 ze dne 01.10.2001. Dostupný on-line 

< http://www.psp.cz/sqw/historie.sqw?t=1080&o=3>. § 66 písm. a). 
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ale reagovala na projednávanou úpravu správního řádu348 v Poslanecké sněmovně, která 

umožňovala správnímu orgánu přezkoumávat a případně rušit pravomocná rozhodnutí 

správních orgánů mimo odvolací řízení349,350.  

Absenci zákonného zmocnění tedy nemůže zvláštní žalobní legitimaci k podání žaloby 

ve správním soudnictví založit nesouhlas správního orgánu nižšího stupně s právním názorem 

vyššího stupně351 , jímž je vázán. Správní orgán, který je z povahy věci vyloučen z práva podání 

ústavní stížnosti k Ústavnímu soudu, neboť z titulu svého vrchnostenského postavení nemůže 

být v dané věci nositelem základních lidských práv a svobod, a tedy mu do nich nemůže být 

zasaženo352, může podle § 66 odst. 2 s.ř.s. iniciovat soudní přezkum prostřednictvím podnětu 

nejvyššímu státnímu zástupci, který je zvláštní žalobní legitimací nadán. 

Oprávnění správního orgánu podat žalobu podle § 66 odst. 1 s.ř.s. představovalo blanketní 

normu, která byla s ohledem na absenci odpovídající právní úpravy ve zvláštním zákonu 

obsoletní353,354,355. Tento stav se změnil v souvislosti s úpravou stavebního zákona, 

v souvislosti se záměrem vlády zjednodušit přípravu realizace všech druhů staveb356. 

Zákonodárce zavedl společné řízení a na něj navazující povolení zahrnující jak územní 

rozhodnutí, tak stavební povolení s tím, že u vybraných druhů staveb přejde pravomoc 

rozhodovat o umístění a povolení záměru na speciální a jiné stavební úřady. Ministerstvo 

pro místní rozvoj však zůstává ústředním správním úřadem v oblasti územního plánování 

vykonávajícím dozor ve věcech územního plánování. Právní úprava dozoru však neumožňuje 

ministerstvu zasáhnout proti případnému nezákonnému rozhodnutí stavebního úřadu, jímž bude 

rozhodnuto v rozporu se závazným stanoviskem územního plánování. Z tohoto důvodu 

umožnil zákonodárce ministerstvu podat proti takovému rozhodnutí žalobu ve veřejném zájmu 

                                                 
348 VLÁDA ČR. Vládní návrh zákona správní řád.  Číslo tisku 1070. ze dne 27.09.2001. Dostupný on-line 

<http://www.psp.cz/sqw/historie.sqw?t=1070&o=3>.. 
349 MIKULE, Vladimír. Žaloba proti rozhodnutí správního orgánu. In In ČEBIŠOVÁ, Taisia a Vladimír 

VOPÁLKA. Nová úprava správního soudnictví: soudní řád správní. (pozn. 117). S. 73-91. 
350 VOPÁLKA, Vladimír, MIKULE, Vladimír, ŠIMŮNKOVÁ, Věra, ŠOLÍN, Miloslav. § 66 [Zvláštní žalobní 

legitimace k ochraně veřejného zájmu]. In VOPÁLKA, Vladimír, MIKULE, Vladimír, ŠIMŮNKOVÁ, Věra, 

ŠOLÍN, Miloslav. Soudní řád správní. (pozn. 149), s. 157. 
351 Rozsudek NSS ČR č.j. 7 A 32/2002-23 ze dne 15.04.2003, č. 32/2003 Sb. NSS. 
352 Stanovisko pléna Ústavního soudu sp.zn. Pl. ÚS -st.-9/99 ze dne 09.11.1999. 
353 Např. Usnesení NSS ČR č.j. 5 A 100/2001-34 ze dne 23.07.2003, č. 192/2004 Sb. NSS. 
354 POTĚŠIL, Lukáš. § 66. In POTĚŠIL, Lukáš. Soudní řád správní: komentář. Vyd. 1. Praha: Leges, 2014, 1151 s. 

Komentátor. ISBN 978-80-7502-024-6, s. 576. 
355 VIČAROVÁ HEFNEROVÁ, Hana. Ochrana veřejného zájmu v řízení o žalobě proti rozhodnutí správního 

orgánu. Praha: Leges, 2018. Teoretik. ISBN 978-80-7502-272-1. S. 68n. 
356 PRÁVNÍ ROZHLEDY - REDAKCE. Vláda: Základní teze rekodifikace veřejného stavebního práva. Právní 

rozhledy. 2017, č. 21, s. II-III. 

 



 

- 78 - 

podle § 66 odst. 1 s.ř.s. 357. Žalobu je možné podat ve dvou případech. Prvním případem je 

shledání rozporu vydaného stavebního povolení v případě společného povolení (§ 94p stav. 

zákona) a druhým případem je shledání rozporu obsahu společného povolení s posouzením 

vlivů na životní prostředí (§ 94y stav. zákona), vydaného stavebním úřadem (uvedeným 

v § 15 odst. 1 písm. b) až d) nebo v § 16 odst. 2 písm. d) stavebního zákona), se závazným 

stanoviskem vydaným podle § 96b stavebního zákona. Lhůta pro podání žaloby v obou 

případech činí 6 měsíců běžících ode dne právní moci napadeného rozhodnutí358.  

Právní úloha podle mého názoru reflektuje postavení ministerstva jako dozorčího orgánu, 

současně však pomíjí ochranu oprávněných zájmů třetích osob vycházejících v dobré víře 

z žalobou napadeného rozhodnutí, když nestanoví povinnost informovat o podané žalobě jak 

účastníky napadeného rozhodnutí, tak stavební úřad, který toto rozhodnutí vydal. Tato chybějící 

úprava by měla být podle mého názoru doplněna. 

 

5.5.3. Žalobní legitimace nejvyššího státního zástupce 

Žalobní legitimace státního zástupce podle § 66 odst. 2 s.ř.s., kdy žalobu proti rozhodnutí 

je oprávněn podat nejvyšší státní zástupce, vyplňuje mezeru v ochraně veřejného zájmu 

způsobenou přijetím nové úpravy zákona o státním zastupitelství359, jímž došlo ke zrušení 

zákona o prokuratuře. Počínaje 1. lednem 1994 zanikla možnost uplatnit prostředky 

všeobecného dozoru prokuratury (protest a upozornění), aniž by funkce právního dozoru 

nad veřejnou správou přešla na jiný orgán360. 

 Zákon o prokuratuře361 v prvém oddílu druhé části (§§ 14-17) upravoval v rámci výkonu 

prokurátorského dozoru všeobecný dozor nad důsledným prováděním a zachováním zákonů 

a jiných obecně závazných předpisů ministerstvy a jinými správními orgány, národními výbory, 

organizacemi a jednotlivými občany a nad tím, že nikdo nebude nezákonně omezován ve svých 

právech. (§ 14 odst. 1). V případě zjištění, že obecně závazné předpisy, obecně závazná nařízení 

národních výborů a rozhodnutí, opatření či jiné akty (označované jako rozhodnutí) odporují 

zákonům a jiným právním předpisům a od vydání rozhodnutí neuplynulo pět let, byl prokurátor 

oprávněn podat protest u orgánu, který rozhodnutí vydal (či u jeho nadřízeného orgánu) 

                                                 
357 Zákonem č. 225/2017 Sb. kterým se mění zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu 

(stavební zákon), účinným od 01.01.2018. 
358 Viz § 94p zákona č. 183/2006 Sb., ve znění účinném od 01.01.2018. 
359 Zákon č. 283/1993 Sb. O státním zastupitelství. Účinný od 01.01.1994. 
360 MIKULE, Vladimír. Kapitola XLV. [Organizace ochrany veřejného zájmu]. In HENDRYCH, Dušan, 

ČEBIŠOVÁ, Taisia, KOPECKÝ, Martin, MIKULE, Vladimír, POMAHAČ, Richard, PRÁŠKOVÁ, Helena, 

STAŠA, Josef, VOPÁLKA, Vladimír. (pozn. 269), s. 733-740. 
361 Zákon č. 60/1965 Sb. O prokuratuře.  
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a na základě podaného protestu bylo možné v určitém rozsahu protestem napadené nezákonné 

rozhodnutí zákonem stanoveným způsobem zrušit nebo změnit (§ 15). V případě, že správní 

orgán protestu nevyhověl, byl povinen předložit protest ve stanovené lhůtě k rozhodnutí 

správnímu orgánu vyššího stupně, který mu byl nadřízen, a ten byl příslušný rozhodnout 

o protestu. Proti rozhodnutí, kterým nebylo protestu vyhověno, měl prokurátor možnost podat 

nový protest. Bylo-li protestu vyhověno, byl prokurátor povinen zajistit, aby orgán, jehož 

rozhodnutí bylo zrušeno nebo změněno, neprodleně, nejpozději však v zákonem stanovené 

lhůtě, obnovil tímto rozhodnutím porušená práva a zjednal přiměřenou nápravu. Ochrana 

účastníkům řízení byla poskytována prostřednictvím možnosti odvolat se (či podat rozklad) 

proti rozhodnutí o protestu, které jim bylo povinně doručováno362. Právní úprava protestu 

prokurátora přitom nebyla uvedena jen v zákonu o prokuratuře, ale též v dalších právních 

předpisech. Institut upozornění prokurátora spočíval v oprávnění prokurátora adresovat 

ministerstvům a jiným orgánům státní správy, národním výborům a organizacím upozornění 

za účelem odstranění porušování zákonů a jejich právních předpisů. Nešlo tak o situaci, kdy 

správní orgán vydal nezákonné rozhodnutí, neboť na tu by dopadal institut protestu363. 

Nestanovil-li prokurátor v upozornění jinou lhůtu, byl orgán, jemuž bylo upozornění podáno, 

povinen do třiceti dnů upozornění projednat, učinit opatření k odstranění porušování právních 

předpisů včetně příčin, které k němu vedly a podat o výsledku projednání upozornění 

a učiněných opatřeních prokurátorovi zprávu (srov. § 17).  

Výkon všeobecného dozoru prokuratury byl devalvován způsobem její realizace. Michal 

Mazanec a Pavel Mates v této souvislosti uváděli, že ... „úkolem specialistů bývalých okresních 

prokuratur byla především velkovýroba „čísel“, která vrcholila zejména v první polovině 

osmdesátých let, kdy kraje mezi sebou soutěžily a předháněly se v počtu zjištěných 

nezákonností, v počtu provedených prověrek, podaných upozornění a protestů. Je samozřejmé, 

že ke splnění „směrných čísel“ si každý specialista netrestního úseku našel snadnou cestu, která 

nikdy nespočívala v právní náročnosti.“364.  To však neznamená, že efektivní výkon ochrany 

veřejného zájmu by nebyl potřebný365. Michal Mazanec všeobecnému dozoru prokuratury 

                                                 
362 SPÁLENKA, Antonín. Regresní řízení a nový správní řád. Správní právo. 1968, 1, 272-280. ISSN 0139-6005. 
363 ZÁRUBA, Jan. § 45 [Zrušovací ustanovení]. In KOCOUREK, Jiří, ZÁRUBA, Jan. Zákon o soudech 

a soudcích; Zákon o státním zastupitelství. (pozn 225), s. 589 - 590. 
364 MAZANEC, Michal, MATES, Pavel. Úvahy a fakta o správním soudnictví - 3. díl. Právní rozhledy. 1994, č. 9, 

s. 317 – 321. 
365 Např. Vrchní soud v rozsudku 6 A 95/94-87 ze dne 17.05.1999, SJS 619/2000 mj. formuloval závěr, že 

„Žalobce před správním soudem není oprávněn k tomu, aby si žalobou osvojil námitky třetích osob, uplatněné 

v řízení správním a týkající se porušení práv těchto osob, tím spíše tam, kde taková třetí osoba sama žalobu 

nepodala; žalobce se může domoci ochrany jen proti porušení těch vlastních práv, na nichž byl vydaným 

rozhodnutím sám zkrácen“ s tím, že ... „si je samozřejmě vědom "polovičatosti" právní úpravy, z níž vyvěrá zřejmý 
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přiznával významnou úlohu při ochraně veřejného zájmu a jeho zrušení považoval 

za nedomyšlené a předčasné. V této souvislosti upozorňoval na absenci zákonem ukotveného 

orgánu, který by se mohl u správního soudu domáhat zrušení správního aktu z obecného zájmu 

v případech, kdy na jeho zrušení nemají zájem ani správní orgán ani účastníci řízení366,367. 

Stávající ochrana veřejného zájmu nadřízenými správními orgány byla považována v některých 

případech za nesystematickou a nedůslednou a v tomto směru za nedostatečnou368 a potřeba 

úpravy žaloby podávané ve veřejném zájmu za nezbytnou369. 

 V návaznosti na shora uvedená východiska přiznal zákonodárce státnímu zastupitelství 

rozšíření působnosti o dozor ochrany veřejného zájmu ve věcech svěřených mu zákonem370, 

na níž navazovala zvláštní žalobní legitimace podle § 66 odst. 2 s.ř.s. ... „k tomu, aby vlastním 

návrhem požadoval odstranění nezákonného rozhodnutí v delší lhůtě tam, kde pro to shledá 

zvlášť závažný veřejný zájem a jiný způsob nápravy není možný. Může tu jít o případy nepříliš 

časté, ale veřejností citlivě vnímané, například tam, kde nezákonné rozhodnutí bylo dosaženo 

úplatkem a není tu již jiná právní cesta, kterou by bylo možno takové rozhodnutí odstranit.“371. 

Nejvyšší státní zástupce je oprávněn podat proti rozhodnutí správního orgánu žalobu, 

jestliže k jejímu podání shledá závažný veřejný zájem. Podněty k podání žaloby může podat 

každý, přičemž záleží pouze na úvaze nejvyššího státního zástupce, zda k podání žaloby 

přistoupí. To může učinit i v případě poznatků zjištěných ze své činnosti372. Povaze ochrany 

veřejného zájmu prostřednictvím zvláštní žaloby nejvyššího státního zástupce logicky odpovídá 

i jeho procesní postavení, kdy existence závažného veřejného zájmu je založena již podanou 

                                                 
rozdíl mezi postavením občanského sdružení, které může zvrátit správní akt žalobou na soudě jen tehdy, pokud 

důvodně tvrdí, že v předcházejícím řízení byla ukrácena jeho procesní práva (když hmotná práva, jak ukázáno, 

nemá) a mezi právem veřejné žaloby (českému zákonodárství v této sféře neznámému), které by nebylo vůbec 

vázáno na "filtr" porušení procesních práv. Nicméně soud, který není zákonodárcem, musí přestat na tom, že rozdíl 

mezi veřejnou žalobou a žalobou podanou občanským sdružením, pramenící ze zákona, konstatuje a řídí se jím.“. 
366 MAZANEC, Michal. Správní soudnictví. (pozn. 12), s. 37, 290. 
367 SUCHÁNEK, Radovan, MIKULE, Vladimír. Čl. 80 [Státní zastupitelství]. In SLÁDEČEK, Vladimír, 

MIKULE, Vladimír, SUCHÁNEK, Radovan, SYLLOVÁ, Jindřiška. Ústava České republiky. (pozn. 227) s. 817. 
368 VOPÁLKA, Vladimír, MIKULE, Vladimír, ŠIMŮNKOVÁ, Věra, ŠOLÍN, Miloslav. § 66 [Zvláštní žalobní 

legitimace k ochraně veřejného zájmu]. In VOPÁLKA, Vladimír, MIKULE, Vladimír, ŠIMŮNKOVÁ, Věra, 

ŠOLÍN, Miloslav. Soudní řád správní. (pozn. 149), s. 157. 
369 PAZDERKA, Stanislav. Ochrana veřejného zájmu ve správním soudnictví. Právní rozhledy. 2001, č. 10, s. 475 

– 481. 
370 Zákon č. 14/2002 Sb. ze dne 18.12.2001, kterým se mění mj. zákon č. 283/1993 Sb., o státním zastupitelství. 
371 Důvodová zpráva k zákonu č. 150/2002 Sb. 
372 Ve zprávě o činnosti Nejvyššího státního zastupitelství za rok 2010 č.j. 7 NZN 601/2011 ze dne 17.06.2011, 

textová část Nejvyšší zástupce toto oprávnění popírá, když uvádí, že „U této agendy platí, že počet věcí je závislý 

na počtu obdržených vnějších podnětů. Orgány státního zastupitelství nejsou nadány oprávněním samy vyhledávat 

v praxi nepochybně existující nezákonná správní rozhodnutí, a proto nemohou žádným způsobem ovlivnit zjevně 

kolísající nápad věcí v této agendě.“ a současně považuje za vhodné, doplnit zákonnou úpravu o možnost rozšíření 

kontrolní funkce nejvyššího státního zástupce o možnost provádět vlastní zjištění u příslušných orgánů. 
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žalobou a nepodléhá soudnímu přezkumu373. Vzhledem k tomu, že se jedná o následnou 

ochranu veřejné správy, nejsou aplikovány výluky stanovící povinnost vyčerpat řádné opravné 

prostředky před podáním žaloby k soudu374 a žaloba může být podána ve zvláštní lhůtě.  

Svěření zvláštní žalobní legitimace do rukou nejvyššího státního zástupce bylo 

od počátku vnímáno nejednoznačně, když na jedné straně bylo vnímáno jako logický návrat 

oprávnění státnímu zastupitelství, resp. prokuratuře před vznikem státního zastupitelství.375 

Přestože se jednalo o nekonfliktní konstatování stran potřeby všeobecného dozoru, proti 

takovému přirovnání se ostře ohradila376 nejvyšší státní zástupkyně Renata Vesecká s tím, že 

nelze ztotožňovat činnost státního zastupitelství a prokuratury a je nepřípadné mluvit o návratu 

k oprávnění před rokem 1993. Renata Vesecká377 shledává využití zvláštní žalobní legitimace 

zejména v oblasti korupce ve veřejné správě, kdy „nezákonné rozhodnutí správního orgánu je 

dosaženo úplatkem a není již jiná právní cesta, kterou by bylo možné takové rozhodnutí 

odstranit.“  Přitom zdůrazňuje preventivní funkci žalobní legitimace, kdy možnost „podání 

žaloby ve veřejném zájmu dává občanům i pracovníkům státní správy najevo, že pravomocná 

rozhodnutí správních orgánů či jedné administrativní akty podléhají „dozoru“ soudu, a tedy 

rozhodnutí, která byla ovlivněna korupčním jednáním, nejsou změnitelná.“ To podle jejího 

názoru dopadá i na případy tzv. latentní korupce státního úředníka, kdy příčiny a povaha 

administrativního aktu signalizují, že jeho vydání je důsledkem korupce státního úředníka. 

Přitom podání žaloby není podmíněno uznáním úředníka vinným trestným činem či vůbec 

existencí jakéhokoli trestního řízení378. 

Nepřezkoumatelnost existence veřejného zájmu dovozovaného nejvyšším státním 

zástupcem je založena především na závěrech odborné literatury, že zákonodárce „žalobní 

legitimaci nejvyššího státního zástupce omezuje pouze okolností, že k podání žaloby shledal 

„závažný veřejný zájem“ (a lhůtou k podání žaloby podle § 72 odst. 2); taková úvaha je 

nejvyššímu státnímu zástupci vyhrazena a správní soud ji nemůže přezkoumávat.“379. Tento 

                                                 
373 Rozsudek NSS ČR č.j. 8 As 27/2006-70 ze dne 05.11.2007, č. 1455/2008 Sb. NSS. 
374 Rozsudek Krajského soudu v Brně č.j. 29 Ca 60/2006-44 ze dne 23.04.2008, č. 1625/2008 Sb. NSS. 
375 VOPÁLKA, Vladimír, MIKULE, Vladimír, ŠIMŮNKOVÁ, Věra, ŠOLÍN, Miloslav. § 66 [Zvláštní žalobní 

legitimace k ochraně veřejného zájmu]. In VOPÁLKA, Vladimír, MIKULE, Vladimír, ŠIMŮNKOVÁ, Věra, 

ŠOLÍN, Miloslav. Soudní řád správní. (pozn. 149), s. 157. ISBN 80-7179-864-9. 
376 VESECKÁ, Renata. Zvláštní žalobní legitimace státního zástupce k ochraně veřejného zájmu dle soudního 

řádu správního. Státní zastupitelství, 2009 č. 9. 
377 Nejvyšší státní zástupkyně v období od 09.11.2005 do 31.12.2010. 
378 VESECKÁ, Renata. Zvláštní žalobní legitimace nejvyššího státního zástupce k ochraně veřejného zájmu 

dle SŘS. In NECKÁŘ, Jan a kol. (edts.). Dny práva - 2008: 2. ročník mezinárodní konference pořádané Právnickou 

fakultou Masarykovy univerzity. Brno: Masarykova univerzita, 2008, s. 1670. 
379 VOPÁLKA, Vladimír, MIKULE, Vladimír, ŠIMŮNKOVÁ, Věra, ŠOLÍN, Miloslav. § 66 [Zvláštní žalobní 

legitimace k ochraně veřejného zájmu]. In VOPÁLKA, Vladimír, MIKULE, Vladimír, ŠIMŮNKOVÁ, Věra, 

ŠOLÍN, Miloslav. Soudní řád správní. (pozn. 142), s. 157. 

 



 

- 82 - 

závěr potvrzovaný i judikaturou správních soudů380 je ovšem v logickém rozporu s novodobou 

judikaturou Ústavního soudu, podle níž „pro demokratický právní stát je charakteristický 

princip právní jistoty, spočívající mimo jiné v tom, že právní pravidla budou jasná a přesná 

a budou zajišťovat, že právní vztahy a jejich důsledky zůstanou pro adresáty pravidel 

předvídatelné. Závazky a sliby, které na sebe stát vezme vůči jednotlivcům, by měly být 

dodržovány (princip legitimního očekávání). Princip právní jistoty pak je třeba spojit 

se zákazem arbitrárnosti, aby možnost uvážení státních orgánů byla omezena procedurami, 

které zabrání zneužití tohoto volného uvážení, přičemž tou nejlepší prevencí i následnou 

ochranou proti arbitrárnosti je přístup ke spravedlnosti, tedy k soudu, který správní uvážení 

podrobí soudní kontrole.“381. 

Závěr o potřebě přezkoumatelnosti uvážení nejvyššího státního zástupce vyplývá rovněž 

ze zprávy Evropské komise pro demokracii prostřednictvím práva382. Zdeněk Koudelka v této 

souvislosti – navzdory judikatuře Nejvyššího správního soudu383 – poznamenává, že „absence 

soudního přezkumu nezbavuje nejvyššího státního zástupce povinnosti, aby správní žaloby 

podával jen v závažném veřejném zájmu a tento veřejný zájem v žalobě označil a zdůvodnil, 

neboť je to zákonná podmínka jeho oprávnění, které narušuje princip právní jistoty 

pravomocných rozhodnutí“384.  

Ke změně posuzování důvodnosti žaloby podané ve veřejném zájmu došlo v souvislosti 

s žalobami nejvyššího státního zástupce proti rozhodnutím Energetického regulačního úřadu 

ve věci udělení licence provozovatelům fotovoltaických elektráren385. Ústavní soud především 

zdůraznil zásady dobré víry v akty veřejné moci a právní jistoty nabytí práv, od jejichž ochrany 

lze ustoupit pouze za situace ohrožení vskutku závažného veřejného zájmu, když je věcí státu, 

aby zásadně nesl následky svých pochybení. Současně však vymezil tři modelové situace 

pochybení, kdy bude na soudech, aby posoudily, zda adresáti správních aktů byli v dobré víře, 

nebo zda dobrá víra bude v řízení vyvrácena. První skupinu představuje nezákonnost aktu 

způsobená čistě pochybením na straně veřejné moci, a to jak nesprávným výkladem práva, tak 

procesními vadami. V takových případech může být důvěra jednotlivce narušena jen ze zcela 

                                                 
380 Rozsudek NSS ČR č.j. 8 As 27/2006-70 ze dne 05.11.2007 ze dne 05.11.2007, č. 1455/2008 Sb. NSS. 
381 Nález Ústavního soudu sp.zn. Pl. ÚS 12/14-2 ze dne 16.06.2015, pod č. 177/2015 Sb. SbNU 109/77. 
382 EVROPSKÁ KOMISE. Report on the rule of Law. [Benátská komise]. Adopted by the Venice Commission at 

its 86th plenary session (Venice, 25-26 March 2011), dostupné <https://www.venice.coe.int/ 

webforms/documents/?pdf=CDL-AD(2011)003rev-e>. 
383 Rozsudek NSS ČR č.j. 8 As 27/2006-70 ze dne 05.11.2007, č. 1455/2008 Sb. NSS. 
384 KOUDELKA, Zdeněk. Správní žaloba ve veřejném zájmu. Dostupné online 

<https://is.muni.cz/repo/1118047/Spravni_zaloba_ve_verejnem_zajmu.pdf> . 
385 KAŠPÁRKOVÁ, Marcela. Proměny v posuzování důvodnosti žaloby nejvyššího státního zástupce podané 

ve veřejném zájmu. Správní právo. 2018 ISSN 0139-6005. S. 525-537.  



 

- 83 - 

zásadních důvodů veřejného zájmu, když dobrá víra a důvěra ve správnost a zákonnost aktu 

bude svědčit především ve prospěch jednotlivce a zrušení rozhodnutí bude výjimečné. Druhou 

skupinu představuje nezákonnost aktu způsobená spolupůsobením jak správního orgánu, tak 

adresáta, kdy adresát si je vědom pochybení orgánů veřejné moci. To vylučuje dobrou víru 

jednotlivce ve správnost vydaného rozhodnutí, současně to však neznamená jeho nezákonnost 

a neměnnost. V případě rušení takového rozhodnutí by měl správní soud dbát, aby negativní 

dopady na oprávněnou osobu z tohoto rozhodnutí byly minimalizovány. Třetí skupinu 

představuje nezákonnost založená především úmyslným působením oprávněného ze správního 

aktu, a to jak jeho výlučným působením, tak spolupůsobením na správní orgán. To se týká 

zejména úmyslného uvedení orgánů veřejné moci v omyl prostřednictvím nepravdivých 

skutečností, předložením nepravdivých podkladů, či dosažení příznivého správního aktu jiným 

protiprávním jednáním. V takových případech nemůže být dána ani dobrá víra ve správnost 

napadeného rozhodnutí, ani důvěra v jeho zákonnost a neměnnost. V případě jeho zrušení tak 

není s ohledem na úmyslné jednání oprávněné osoby důvodu, proč ji chránit před dopady jejího 

vlastního protiprávního jednání386. 

Využívání zvláštní žalobní legitimace nejvyšším státním zástupcem je zřejmé 

z následující tabulky387.  

 

Tabulka č. 9 – Analýza podnětů a podávaných žalob ve veřejném zájmu 

Rozdělování podnětů bylo součástí pouze zpráv o činnosti v letech 2003 – 2009, proto 

jsou uváděny dále pouze podněty kumulativně. V roce 2009 – 2013 je zřejmý významný nárůst 

podaných žalob. Ten byl ovlivněn pěti žalobami v roce 2009 a 36 žalobami v roce 2010 

v souvislosti se studenty u nichž došlo k protiprávní nostrifikaci cizozemského 

vysokoškolského vzdělání. Další nárůst byl ovlivněn ve věci řízení o udělení licence, přičemž 

v roce 2012 byly podány tři žaloby a v roce 2013 jich bylo podáno celkem devatenáct. 

Iniciátorem žalob ve věci řízení o udělení licence byl přitom sám Energetický regulační úřad, 

                                                 
386 Nález Ústavního soudu I. ÚS 17/19 ze dne 04.09.2018. Ochrana dobré víry a ochrana důvěry v zákonnost 

postupu orgánů veřejné moci. 
387 NEJVYŠŠÍ STÁTNÍ ZASTUPITELSTVÍ. Zprávy o činnosti státního zastupitelství [za rok 2003 – 2018]. 

Online dostupné na portálu Nejvyššího státního zastupitelství pod adresou <http://www.nsz.cz/index.php/cs/udaje-

o-cinnosti-a-statisticke-udaje/zprava-o-innosti> 

 

2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

Podněty cizí 16 16 15

Podněty NSZ 2 2

Podněty celkem 16 18 17 15 15 0 0 0 30 71 128 0 0 11 12 16

Žaloby 1 5 4 3 1 6 9 38 3 9 20 3 1 2 0 0
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který ... „svoji vlastní nečinnost nahradil velkým množstvím podaných podnětů k přezkumu 

svých správních rozhodnutí z uplynulých tří roků.“388. 

Zmíněná poznámka o tom, že iniciátorem žalob v řízeních o udělení byl žalovaný 

Energetický regulační úřad, mění pohled na zvláštní žalobní legitimaci nejvyššího státního 

zástupce. Soud v dané věci nerozhoduje o sporu dvou stran, ale rozhoduje fakticky o společném 

návrhu dvou stran na zrušení rozhodnutí správního orgánu, které bylo vydáno třetí osobě, osobě 

zúčastněné na řízení, čím dochází k popření významu správního soudnictví. V jedné 

z projednávaných věcí potvrdil Nejvyšší správní soud závěr krajského soudu spočívající 

v nepřípustnosti doplňovat žalobní body nejvyšším státním zástupcem, současně však opětovný 

přezkum povolil z důvodu nezákonnosti postupu stran důkazů navržených ohledně tvrzeného 

zfalšování revizní zprávy389. V důsledku navozené situace a náhledu Nejvyššího správního 

soudu bylo krajským soudem rozhodnutí o udělení licence zrušeno390 a následně Nejvyšším 

správním soudem posouzeno jako věcně správné s tím, že soud byl povinen k námitce 

o podvrhu revizní zprávy přihlédnout z úřední povinnosti, proto její absence v žalobních 

bodech neměla na rozhodnutí vliv391. Tomuto závěru přisvědčil posléze i Ústavní soud392. 

Německá právní úprava zvláštní žalobní legitimaci státnímu zástupci nepřiznává. 

V případě slovenského zákonodárce byla přiznána zvláštní žalobní legitimace prokurátorovi, 

jeho postavení a podmínky k podání žaloby jsou odlišné od postavení nejvyššího státního 

zástupce v České republice. To vyplývá mj. i z oprávnění prokurátora vstoupit do již 

zahájeného řízení, přičemž vstupem do řízení získává postavení účastníka řízení393. 

V návaznosti na shora uvedené, kdy správní orgán sám iniciuje u nejvyššího státního 

zástupce řízení, jehož cílem je zrušení rozhodnutí, které správní orgán sám vydal, podle mého 

názoru zcela popírá účel správního soudnictví. Na věci přitom nemění ničeho skutečnost, že 

nelze akceptovat protiprávní jednání, v jehož důsledku bylo nezákonně vydáno rozhodnutí 

správního orgánu. Jsem však toho názoru, že takovéto případy mají být řešeny výlučně 

prostředky trestního práva, které jsou toto jednání včetně všech souvisejících důsledků schopny 

postihnout. Přes shora uvedené jsem toho názoru, že ochrana veřejného zájmu prostřednictvím 

zvláštní žalobní legitimace je potřebná, přičemž nelze souhlasit s tím, že by jejím 

                                                 
388 NEJVYŠŠÍ STÁTNÍ ZASTUPITELSTVÍ. Zpráva o činnosti státního zastupitelství za rok 2013. Textová část. 

č.j. 7 NZN 601/2014 ze dne 24.06.2014. 
389 Rozsudek NSS ČR č.j. 7 As 114/2015-36 ze dne 16.07.2015. 
390 rozsudek Krajského soudu v Brně č.j. 62 a 109/203-550 ze dne 03.12.2015. 
391 Rozsudek NSS ČR č.j. 7 As 331/2015-136 ze dne 15.06.2016. 
392 Nález Ústavního soudu II. ÚS 3189/16 ze dne 03.04.2018. 
393 Viz § 45 - § 48 s.s.p. 
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prostřednictvím měla být nahrazována nemožnost dosahovat požadovaného cíle nejvyšším 

státním zástupcem v trestním řízení. 

 

5.5.4. Žalobní legitimace veřejného ochránce práv 

Institut ombudsmana, jehož ekvivalentním pojmem je veřejný ochránce práv, vzniklý 

ve Švédsku na počátku 19. století, představuje nezávislou a nestrannou osobu pověřenou 

parlamentem k přešetřování stížností na nezákonné a nespravedlivé jednání veřejné správy. 

Jeho zřízení na celostátní, regionální nebo místní úrovni nebo v některých specifických 

oblastech veřejné správy bylo vládám členských států Rady Evropy doporučeno Výborem 

ministrů Rady Evropy394. To platilo zejména v zemích, kde došlo k prudkým společenským 

a politickým změnám, transformaci ekonomiky, nebo násilným událostem válečného typu, 

a tím k ohrožení lidských, hospodářských a kulturních práv. Přitom byla mj. zdůrazněna 

potřeba, aby ombudsman v rámci své působnosti věnoval zvláštní pozornost zkoumání otázek 

vztahujících se na lidská práva, a umožňuje-li to zákon, aby konal vyšetřování a předkládal 

upozornění stran otázek dotýkajících se lidských práv. Za účelem podpory účinného 

respektování lidských práv a základních svobod pak bylo doporučeno rozšíření a posílení 

působnosti ombudsmana i jinými prostředky395. Ochránce by měl doplňovat funkci soudnictví, 

kde není poskytována úplná ochrana práv a svobod396. Ačkoliv byl první (neoficiální) návrh 

na zřízení veřejného ochránce práv připraven již v roce 1993, k jeho přijetí došlo až po řadě 

neúspěšných poslaneckých návrhů na základě vládního návrhu v roce 1999397 v souvislosti 

s neuspokojivou situací při vyřizování stížností a podnětů na veřejnou správu398. Důvodem 

tohoto prodlení bylo nepochopení funkce veřejného ochránce práv v demokratické společnosti 

zákonodárcem399,400. Základním problémem byly pochyby o tom, zda může taková instituce 

fungovat, když nebude na rozdíl od soudů disponovat mocenskou funkcí401,  a zda se tak nestane 

                                                 
394 Doporučení Výboru ministrů Rady Evropy R(85)13 ze dne 23.09.1985 
395 BUZKOVÁ, Petra. Návrh poslankyně Petry Buzkové a dalších na vydání zákona o veřejném ochránci práv. 

Sněmovní tisk č. 25. Poslanecká sněmovna. Dostupné on-line <http://www.snemovna.cz/sqw/historie 

.sqw?T=25&O=2>. 
396 VESELÝ, Jan. Ombudsman v našem právním řádu? Právní rozhledy. 1997, č. 1, s. 18 – 26. 
397 Zákon č. 349/1999 Sb. O Veřejném ochránci práv. 
398 SLÁDEČEK, Vladimír. Obecné správní právo. 3. aktualiz. a uprav. vyd. Praha: Wolters Kluwer Česká 

republika, 2013. ISBN 978-80-7478-002-8. S. 398. 
399 POSLANECKÁ SNĚMOVNA. Stenoprotokol z 39. schůze ze dne 13.02.1996 ve věci projednání návrhu 

poslanců Josefa Pavely a dalších vydání zákona o veřejném ochránci práv – prvé čtení. (sněmovní tisk 2007). 
400 Přijetí zákona o veřejném ochránci práv. In sborník Deset let veřejného ochránce práv v České republice. 

Kancelář veřejného ochránce práv Brno, Omega Design, s.r.o., 2010. S. 13. 
401 PRŮCHA, Petr. Ombudsman nesoudí. In sborník Deset let veřejného ochránce práv v České republice. 

Kancelář veřejného ochránce práv Brno, Omega Design, s.r.o., 2010. s. 76 - 79, 4 s. 
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pouze zbytečně drahým úřadem402. Názor, že nejprve mělo být dobudováno správní soudnictví 

a teprve poté měl být vytvořen institut ombudsmana, který by sloužil pouze pro ty případy, jež 

nejsou pod žádnou ochranou, zastával i pozdější veřejný ochránce práv Pavel Varvařovský403. 

Vladimír Sládeček veřejného ochránce práv definuje jako specifický monokratický 

nezávislý správní orgán, který stojí mimo veřejnou správu a nezávisle vykonává kontrolní 

činnost vůči části moci exekutivní404. Vladimír Mikule v rámci definice funkce ombudsmana 

zdůrazňuje nejen jeho nezávislost a odpovědnost zákonodárnému sboru, jemuž však není 

podřízen, ale též neformální autoritu ombudsmana. Ačkoliv veřejný ochránce práv nemá právní 

prostředky, jejichž prostřednictvím by mohl přímo zasáhnout do výkonu správy, je svou 

neformální autoritou – spojenou s obavou ze zveřejnění zjištěných závad – schopen dosáhnout 

respektování svých stanovisek a doporučení v případě zjištění, že byla porušena práva občanů, 

kteří se na něj obrátili podnětem či stížností405. 

Zákon vymezuje Veřejného ochránce správ jako instituci, která „působí k ochraně osob 

před jednáním úřadů a dalších institucí uvedených v tomto zákoně, pokud je v rozporu s právem, 

neodpovídá principům demokratického právního státu a dobré správy, jakož i před jejich 

nečinností, a tím přispívá k ochraně základních práv a svobod“ (viz § 1 odst. 1)397, a tak plní 

„úlohu komplementárního prvku v systému pomoci občanům a dalším subjektům v takových 

případech, kdy neexistuje jiná účinná ochrana proti jednání (nečinnosti) dalších 

veřejnoprávních subjektů“ 406. Z působnosti ochránce na všechny správní úřady a dále 

vyjmenované orgány byly učiněny logické výluky ve vztahu k Parlamentu, prezidentu 

republiky, vládě, Nejvyššímu kontrolnímu úřadu, zpravodajské službě České republiky, 

vyšetřovatelům Policie České republiky a soudům s výjimkou orgánů státní správy soudů. 

Ochránci přitom je umožněno zasahovat do činnosti a rozhodování úřadů pouze zákonem 

stanoveným způsobem. Zákonodárcem nastavená oprávnění ochránce jsou od počátku velmi 

omezená a především politická407. Může totiž pouze dávat nezávazná doporučení na vydání, 

                                                 
402 POSLANECKÁ SNĚMOVNA. Stenoprotokol z 10. schůze ze dne 25.03.1997 ve věci projednání návrhu 

poslankyně Petr Buzkové a dalších vydání zákona o veřejném ochránci práv – třetí čtení (sněmovní tisk 25).  
403 VARVAŘOVSKÝ, Pavel. Role ombudsmana ve vztahu k Ústavnímu soudu a správnímu soudnictví. 

In Postavení a role ombudsmana v demokratické společnosti. Sborník příspěvků přednesených na mezinárodní 

vědecké konferenci dne 14.05.2002. 
404 SLÁDEČEK, Vladimír. Místo Veřejného ochránce práv v systému státních orgánů. In PŘIDAL, Miroslav (ed). 

Role Veřejného ochránce práv v politickém systému České republiky. Sborník příspěvků přednesených na odborné 

konferenci. Brno: Kancelář Veřejného ochránce práv, 2011, s. 54 – 63. 
405 MIKULE, Vladimír. Kapitola XXX. Ombudsman. In ČEBIŠOVÁ, Taisia, HENDRYCH, Dušan, KOPECKÝ, 

Martin, MIKULE, Vladimír, POMAHAČ, Richard, PRÁŠKOVÁ, Helena, STAŠA, Josef, VOPÁLKA, Vladimír. 

Správní právo - Obecná část. (pozn. 7), s. 595. 
406 Důvodová zpráva k zákonu č. 349/1999 Sb. 
407 SLÁDEČEK, Vladimír. Instituce ombudsmanského typu v Německu a Rakousku. Informační studie č. 1.051, 

Parlamentní institut. Mezinárodní politologický ústav, Masarykova univerzita: Brno, listopad 1993. 
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změnu nebo zrušení právního nebo vnitřního předpisu bez jakékoliv sankce Úřadu 

ombudsmana při jeho nerespektování. Nátlak na orgány veřejné správy může činit toliko 

prostřednictvím zpráv o činnosti, které byl povinen předkládat Poslanecké sněmovně nejméně 

jednou za tři měsíce s upozorněním na věci, v nichž nebylo dosaženo dostatečných opatření 

k nápravě, a souhrnné zprávy předkládané jednou ročně408. Postavení autority veřejného 

ochránce práv tak bylo v podstatě závislé na osobě, která tuto funkci měla vykonávat.  

V této souvislosti není možné nezmínit Otakara Motejla, který stal prvým veřejným 

ochráncem práv a s ohledem na své profesní zkušenosti a autoritu v oblasti justice a veřejné 

správy fakticky vytvořil fungující systém veřejného ochránce jako subjektu, který byl 

od počátku schopen využít i minimální zákonná oprávnění k ochraně práv dotčených osob 

před protiprávním jednáním veřejné správy. Prostřednictvím zpráv o své činnosti postupně 

informoval Poslaneckou sněmovnu o potřebě posílení svých pravomocí tak, aby mohl lépe 

provozovat svou činnost, přičemž již ve zprávě za rok 2001 Poslaneckou sněmovnu žádal 

o změnu zákona o veřejném ochránci práv tak, aby mu bylo umožněno podávat podněty 

nejvyššímu státnímu zástupci k podání žaloby k ochraně veřejného zájmu409. Zákonodárce 

tento a další apely ochránce bohužel nevyslyšel a nejenže nepřiznal ochránci zvláštní žalobní 

legitimaci k ochraně veřejných práv, ale ani mu neumožnil dávat návrhy státnímu zástupci 

k podání žaloby k ochraně veřejného zájmu. To se od roku 2006 sice formálně změnilo410, ale 

přijatá právní úprava nezavazovala nejvyššího státního zástupce zabývat se veřejným 

ochráncem práv podaným návrhem, ani nestanovila žádnou informační povinnost státního 

zástupce ve vztahu k ochráncem učiněnému návrhu. Z pohledu nejvyššího státního zástupce se 

jednalo o podnět jako každý jiný411. Nutno však připomenout, že ochránce nezůstal stranou 

a prostřednictvím zkušeného právníka a politika Otakara Motejla bylo vytvořeno těleso 

poskytující nejvyšší možnou ochranu osob, kterou mu právní úprava umožňovala. V rámci 

formování veřejné správy přistoupil Otakar Motejl jednak k publikační činnosti, kdy 

prostřednictvím svých Sborníků a Stanovisek pomohl zpřístupnit osobám dotčeným činností 

veřejné správy i veřejné správě právní náhled na věc a správný postup při řešení konkrétních 

                                                 
408 Viz část třetí Zvláštní oprávnění a povinnosti ochránce (§ 22-24) zákona č. 349/1999 Sb. 
409 MOTEJL, Otakar. Souhrnná zpráva veřejného ochránce práv o činnosti za rok 2001 ze dne 26.03.2002. 

dostupné <https://www.ochrance.cz/fileadmin/user_upload/zpravy_pro_poslaneckou_snemovnu/Souhrnna 

_zprava_VOP_2001.pdf>. 

MOTEJL, Otakar. Souhrnná zpráva veřejného ochránce práv o činnosti za rok 2002. 17.03.2003, dostupné 

<https://www.ochrance.cz/fileadmin/user_upload/zpravy_pro_poslaneckou_snemovnu/ 

Souhrnna_zprava_VOP_2002.pdf>.  
410 Toto oprávnění bylo založeno zákonem č. 381/2005 Sb. účinným od 01.01.2006. 
411 KRYSKA, David. Srovnání českého a polského správního soudnictví [online]. 2013 Dostupné 

z: https://is.cuni.cz/webapps/zzp/detail/83321. Vedoucí práce Vladimír Mikule. S. 150. 
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životních situací, jednak k šíření osvěty prostřednictvím vzdělávacích akcí a veřejných 

vystoupení. To vše doplňovaly (a dodnes doplňují) informace poskytované prostřednictvím 

webového portálu www.ochrance.cz.  

Zvláštní žalobní legitimace veřejného ochránce práv ve správním soudnictví k ochraně 

veřejného zájmu byla předmětem diskuse odborné veřejnosti412. Z toho důvodu bylo 

překvapením, že vládní novela soudního řádu správního (posléze přijatá zákonem 

č. 303/2011 Sb.) neobsahovala zvláštní žalobní legitimaci veřejného ochránce práv k podání 

žaloby k ochraně veřejného zájmu413. Vládou původně připravovaná právní úprava totiž 

navrhovala změnit dosavadní úpravu § 66 odst. 2 s.ř.s. tak, že „Žalobu je oprávněn podat 

nejvyšší státní zástupce nebo veřejný ochránce práv, jestliže k jejímu podání shledají závažný 

veřejný zájem“414. Tento nedostatek však byl odstraněn při projednání návrhu změny zákona 

v ústavněprávním výboru, jímž byl vládní návrh doplněn o zvláštní žalobní legitimaci 

veřejného ochránce práv k ochraně veřejných práv415. S účinností od 01.01.2012 je tak veřejný 

ochránce práv nadán zvláštní žalobní legitimací ve správním soudnictví k ochraně veřejného 

zájmu. 

Zvláštní žalobní legitimace ochránce a nejvyššího státního zástupce se ovšem liší. 

Zatímco v případě nejvyššího státního zástupce je závažný veřejný zájem posuzován v rámci 

důvodnosti žaloby, v případě veřejného ochránce práv představuje prokázání závažného 

veřejného zájmu podmínku přípustnosti žalobní legitimace. V případě veřejného ochránce práv 

tedy musí být veřejný zájem tvrzen a osvědčen již při podání žaloby, přičemž jeho prokázání je 

předpokladem věcného projednání žaloby. V této souvislosti Nejvyšší správní soud vysvětlil, 

že „úlohou aktivní legitimace veřejného ochránce práv podle § 66 odst. 3 není ochrana 

subjektivních práv a soukromých zájmů osob, které žalobu proti rozhodnutí správního orgánu 

nepodaly, ani ochrana široce pojímaného konceptu veřejného zájmu (aby byla vydávána 

zákonná a proporcionální rozhodnutí), nýbrž její místo má nastupovat v případě závažného 

veřejného zájmu.“ 416. „Aktivní procesní legitimace je dána pouze v případě závažného 

                                                 
412 SLÁDEČEK, Vladimír. Veřejný ochránce práv: současný (právní) stav. Právní rozhledy. 2017, č. 22, s. 774-

777 
413 Odlišně KRYSKA, David. In KRYSKA, David. Srovnání českého a polského správního soudnictví [online]. 

2013 [cit. 2019-06-24]. Dostupné z: https://is.cuni.cz/webapps/zzp/detail/83321. Vedoucí práce Vladimír Mikule. 
414 KRYSKA, David. Spravedlivá prozíravost a alternativní řešení sporů. Kapitola 8. in POMAHAČ, Richard, 

Jakub HANDRLICA, David KRYSKA, Lenka PÍTROVÁ, Helena PRÁŠKOVÁ, Josef STAŠA a Petr 

SVOBODA. Veřejná správa za rozcestím: (právní reflexe). Praha: Univerzita Karlova v Praze, Právnická fakulta, 

2013. ISBN 978-80-87146-92-7. S. 87. 
415 POSLANECKÁ SNĚMOVNA PARLAMENTU ČESKÉ REPUBLIKY, ÚSTAVNĚ PRÁVNÍ VÝBOR. 

Usnesení 24. schůze. 15.06.2011. [Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 150/2002 Sb.]. Tisk 319. 

Dostupné on-line < http://www.psp.cz/sqw/historie.sqw?o=6&T=319>. 
416 Rozsudek NSS ČR č.j. 9 As 294/2014-114 ze dne 18.06.2015. 

 



 

- 89 - 

veřejného zájmu, tj. například v těch případech, kdy ke dni podání žaloby proti rozhodnutí 

o povolení stavby nebudou uděleny zákonem stanovené výjimky ze zákazu činnosti ve zvláště 

chráněném území (půjde tedy o přetrvávající činnost ex lege zakázanou), či v případech, kdy 

příslušná správní rozhodnutí (povolení) byla vydána v důsledku trestné činnosti úředních osob, 

a to za předpokladu, že je poškození či ohrožení závažného veřejného zájmu tak intenzívní 

a z hledisek celospolečenských natolik nepřijatelné, že je ani při poměření se zájmem 

na ochraně právní jistoty a na ochraně vztahů, které v mezidobí vznikly, nelze v žádném případě 

strpět.“417. 

Za svou působnost podal veřejný ochránce práv dvě žaloby. První žalobou se žalobce 

domáhal zrušení rozhodnutí Městského úřadu Duchcov ze dne 14.08.2009, kterým bylo 

ve sloučeném územním a stavebním řízení rozhodnuto o umístění a povolení stavby 

fotovoltaické elektrárny. Tato žaloba byla podána 23.07.2012 a rozhodnuto o ni bylo krajským 

soudem 16.12.2015 a Nejvyšším správním soudem dne 14.07.2016. O druhé žalobě, podané 

v roce 2017, soud do 14.05.2019 nerozhodl.418 

S ohledem na vnímání účelu žalobní legitimace veřejného ochránce práv Nejvyšším 

správním soudem jsem toho názoru, že tato žalobní legitimace se stala obsoletní. Tomu 

napovídají i dvě podané žaloby. Vzhledem k těžišti činnosti veřejného ochránce práv jsem toho 

názoru, že se jeho žalobní legitimace do jisté míry dostává do konfliktu s původní ideou 

ombudsmana, a proto by neměla být dále rozšiřována. 

 

5.5.5. Žalobní legitimace podle zvláštního zákona nebo 

mezinárodní smlouvy 

Soudní řád správní umožňuje podat žalobu také tomu, komu toto oprávnění výslovně 

svěřuje zvláštní zákon nebo mezinárodní smlouva, která je součástí právního řádu.419  

Důvody vzniku zvláštní žalobní legitimace stanovené zvláštním zákonem nebo 

mezinárodní smlouvou je nutno vnímat ve vztahu k době přijímání soudního řádu správního, 

který vznikal v době jednání o přistoupení České republiky k Evropské unii, kdy v rámci 

vyjednávacích rozhovorů bylo zapotřebí prokazovat připravenost právního řádu na přistoupení 

                                                 
417 Rozsudek NSS ČR č.j. 9 As 24/2016-109 ze dne 14.07.2016, č. 3452/2016 Sb. NSS. 
418 Informace poskytnutá Kanceláří veřejného ochránce podle zákona č. 106/1999 Sb. č.j. KVOP-22570/2019 

ze dne 14.05.2019. 
419 § 66 odst. 4 s.ř.s. 
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k Evropské unii a ochotu přizpůsobit se právnímu řádu Evropské unie420. Vlastní jednání byla 

uzavřena až v prosinci 2002, tedy po přijetí soudního řádu správního, smlouva o přistoupení 

k Evropské unii byla uzavřena 16.04.2003 a vstoupila v platnost dne 01.05.2004.  

Za zvláštní žalobní legitimaci podle § 66 odst. 4 s.ř.s. byla považována421 právní úprava  

 zákona č. 100/2001 Sb. 422. Podle § 9d odst. 1 umožňuje dotčené veřejnosti „domáhat se 

žalobou na zrušení rozhodnutí vydaného v navazujícím řízení a napadat hmotnou nebo procesní 

zákonnost tohoto rozhodnutí“. Tato právní úprava byla přijata v návaznosti na článek 9 odst. 2 

Aarhuské úmluvy423. Tomu odpovídá i důvodová zpráva, která k tomuto zákonnému ustanovení 

uvádí, že „Z důvodu naplnění požadavku EIA424  směrnice na přezkum hmotně-právních 

aspektů rozhodnutí budou privilegovaní příslušníci dotčené veřejnosti425 oprávněni napadnout 

negativní závěr zjišťovacího řízení žalobou k ochraně veřejného zájmu ve smyslu § 66 

odst. 4 s.ř.s.“426.  

Obdobně § 23 bod 10 zákona č. 100/2001 Sb. stanoví, že „Občanské sdružení nebo 

obecně prospěšná společnost, jejichž předmětem činnosti je ochrana životního prostředí, 

veřejného zdraví nebo kulturních památek, nebo obec dotčená záměrem, pokud podaly 

ve lhůtách stanovených tímto zákonem písemné vyjádření k dokumentaci nebo posudku, 

se mohou žalobou z důvodu porušení tohoto zákona domáhat zrušení navazujícího rozhodnutí 

vydaného v řízení podle zvláštních právních předpisů, postupem podle soudního řádu 

správního. Odkladný účinek žaloby je vyloučen.“ Z důvodové zprávy však vyplývá, že  

... „[d]o § 23 nově vložený odstavec 10 zakládá v souladu s čl. 10a EIA směrnice aktivní žalobní 

legitimaci (možnost podat žalobu, v tomto případě podle § 65 soudního řádu správního) 

definovaným nevládním organizacím a obcím. Tyto subjekty budou moci napadnout 

u správního soudu povolující rozhodnutí, a to výhradně z důvodu porušení zákona 

č. 100/2001 Sb. nikoli z důvodů jiných. Podmínkou této žalobní legitimace je písemné vyjádření 

                                                 
420 WITZOVÁ, Ivana. Jednání o přistoupení České republiky k Evropské unii: jak úspěšně? Mezinárodní vztahy 

1/2004, s. 70 – 84. 
421 Srov. POTĚŠIL, Lukáš. § 66. In POTĚŠIL, Lukáš. Soudní řád správní: komentář. (pozn. 354), s. 581n. 
422 Zákon č. 100/2001 Sb. O posuzování vlivu na životní prostředí. 
423 Úmluva o přístupu k informacím, účasti veřejnosti na rozhodování a přístupu k právní ochraně v záležitostech 

životního prostředí přijatá dne 25.06.1998 v Aarhusu a téhož dne byla podepsána Českou republiku. Úmluva je 

publikována ve sbírce mezinárodních smluv pod číslem 124/2004 Sb. m.s. 
424 Zkratka EIA pochází z anglického sousloví Environmental Impact Assessment, tj. vyhodnocení vlivů na životní 

prostředí. 
425 Privilegováni příslušníci = dotčená veřejnost ve smyslu směrnice EIA, 1j. právnické osoby soukromého práva 

hájící zájmy životního prostředí splňující zákonem stanovené omezující podmínky. 
426 Důvodová zpráva k zákonu č. 39/2015 Sb. kterým se mění zákon č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní 

prostředí. 
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těchto subjektů v rámci procesu EIA (konkrétně k dokumentaci nebo posudku) v souladu 

se lhůtami stanovenými zákonem č. 100/2001 Sb.“427. 

Velký senát Soudního dvora EU v rámci ve svém rozhodnutí o předběžné otázce stran 

výkladu článku 9 odst. 3 Aarhuské úmluvy uzavřel, že „tato ustanovení neobsahují žádnou 

jasnou a přesnou povinnost, která by mohla přímo upravovat právní situaci jednotlivců. 

Vzhledem k tomu, že „osoby z řad veřejnosti splňující kritéria, pokud jsou nějaká stanovena 

ve vnitrostátním právu,“ mají práva stanovená v uvedeném článku 9 odst. 3, závisí provedení 

a účinky tohoto ustanovení na vydání pozdějšího aktu [...]. „V případě neexistence právní 

úpravy Unie v této oblasti přísluší vnitrostátnímu právnímu řádu každého členského státu, aby 

upravil procesní podmínky žalob určených k zajištění ochrany práv, která jednotlivcům 

vyplývají z práva Unie, v projednávaném případě ze směrnice o stanovištích, členské státy jsou 

přitom v každém případě zodpovědné za zajištění účinné ochrany těchto práv.“428. Svůj názor 

korigoval v rámci rozhodnutí o předběžné otázce stran výkladu článku 9 odst. 2 a 4 Aarhuské 

úmluvy, kdy uzavřel, že ... „článek 47 Listiny, ve spojení s čl. 9 odst. 2 a 4 Aarhuské úmluvy, 

vzhledem k tomu, že zakotvuje právo na účinnou soudní ochranu za podmínek, které zajišťují 

široký přístup k právní ochraně práv, která organizaci na ochranu životního prostředí splňující 

požadavky stanovené v čl. 2 odst. 5 této úmluvy vyplývají z unijního práva, v projednávaném 

případě z čl. 6 odst. 3 směrnice 92/43, ve spojení s čl. 6 odst. 1 písm. b) uvedené úmluvy, musí 

být vykládán v tom smyslu, že v takové situaci, jako je situace dotčená v původním řízení, brání 

výkladu pravidel vnitrostátního procesního práva, podle kterého žaloba proti rozhodnutí, 

kterým se takové organizaci odmítlo přiznat postavení účastníka správního řízení o vydání 

souhlasu s realizací projektu v chráněné lokalitě ve smyslu této směrnice, nemusí být nutně 

zkoumána během průběhu tohoto řízení, které může být pravomocně ukončeno před přijetím 

a nabytím právní moci soudního rozhodnutí o postavení účastníka, a automaticky se zamítne, 

jakmile se vydá souhlas s tímto projektem, což tuto organizaci nutí podat žalobu jiného druhu, 

aby mohla získat toto postavení a předložit k soudnímu přezkumu otázku, zda příslušné 

vnitrostátní orgány dodržely povinnosti, které jim vyplývají z čl. 6 odst. 3 uvedené 

směrnice.“429. 

Ústavní soud nepřiznal závazkům z Aarhuské úmluvy v žádném z jejích ustanovení 

přímý účinek, avšak tato úmluva představuje významný interpretační pramen pro rozhodovací 

                                                 
427 Důvodová zpráva k zákonu č. 436/2009 Sb. jímž s mění zákon č. 100/2001 Sb. – K bodu 4 (§ 23 odst. 10). 
428 Rozsudek Soudního dvora EU ve věci C-240/09 ze dne 08.03.2011 ve věci Lesoochranárske zoskupenie VLK 

proti Ministerstvu životného prostredia Slovenskej republiky. 
429 Rozsudek Soudního dvora EU ve věci C-243/15 ze dne 08.11.2016 ve věci Lesoochranárske zoskupenie VLK 

proti Obvodnímu úradu Trenčín. 
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činnost soudu při posouzení aktivní legitimace 430. Z tohoto důvodu vnímám zvláštní žalobní 

legitimaci podle § 66 odst. 4 s.ř.s. jako obsoletní ustanovení. To však nebrání uplatnit obecnou 

žalobní legitimaci podle § 65 odst. 2 s.ř.s. 

 

5.5.6. Podmínky uplatnění zvláštní žalobní legitimace 

Žaloby podané v rámci zvláštní žalobní legitimace musí vždy směřovat proti rozhodnutí 

správního orgánu431, přičemž podáním žaloby se žalobce stává „běžnou“ stranou sporu, pro niž 

platí ostatní ustanovení soudního řádu. V souladu se zásadou právní jistoty, jejíž součástí je 

bezrozpornost právního řádu jako normového systému, se rozpory mezi zvláštní právní 

úpravou a obecnou právní úpravou odstraňují prostřednictvím interpretačních pravidel a zásad. 

Mezi ně patří zejména zásada lex specialis derogat generali a lex superior derogat inferiori432. 

Zvláštní žalobní legitimace tedy není přípustná, pokud v ní uplatňované důvody byly 

uplatněny v téže věci v jiné žalobě již soudem zamítnuté (zásada rei iudicatae, viz § 66 odst. 5 

s.ř.s.) či pokud žalobu v téže věci podal ze stejných právních důvodů někdo jiný (zásada 

litispendence, viz § 66 odst. 6 s.ř.s.). Specifické povaze žaloby proti rozhodnutí správního 

orgánu odpovídá i definice totožnosti věci, která je dána totožností účastníků řízení 

a napadeného rozhodnutí433. Proto je nutno považovat za nesprávný názor některých autorů, 

kteří s ohledem na zvláštní žalobní legitimaci podle § 66 s.ř.s. uzavírají, že odlišnost osoby 

žalobce vylučuje totožnost účastníků434.  

 

5.6. Žaloby ve věcech samosprávy 

Zákonodárce začlenil do části třetí, hlavy druhé, dílu prvého ve věci řízení o žalobě proti 

rozhodnutí správního orgánu též prohlášení, že ustanovení tohoto dílu se použije i v případě, 

kdy zvláštní zákon435 svěřuje a) správnímu úřadu pravomoc podat žalobu proti usnesení nebo 

opatření orgánu územního samosprávného celku v samostatné působnosti436, nebo b) orgánu 

                                                 
430 Nález Ústavního soudu I. ÚS 59/14 ze dne 30.05.2014, N 111/73 SbNU 757. 
431 POTĚŠIL, Lukáš. § 66. In Soudní řád správní: komentář. (pozn. 354), s. 579. 
432 KNAPP, Viktor. Teorie práva. Praha: C. H. Beck, 1999. Právnické učebnice. ISBN 80-7179-028-1. S. 166. 
433 Rozsudek NSS ČR č.j. 2 As 63/2011-60 ze dne 16.06.2011. 
434 ŠEBEK, Petr. § 66 [Zvláštní žalobní legitimace k ochraně veřejného zájmu]. In BLAŽEK, Tomáš, JIRÁSEK, 

Jan, MOLEK, Pavel, POSPÍŠIL, Petr, SOCHOROVÁ, Vendula, ŠEBEK, Petr. Soudní řád správní. 3. vydání. 

Praha: Nakladatelství C. H. Beck, 2016. 
435 Zákon č. 128/2000 Sb. O obcích (obecní zřízení). Zákon č. 129/2000 Sb. O krajích (krajské zřízení). Zákon 

č. 131/2000 Sb. O hlavním městě Praze. 
436 Srov. § 124 zákon č. 128/2000 Sb. a § 82 Zákon č. 129/2000 Sb.  
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územního samosprávného celku oprávnění podat žalobu o rozpuštění zastupitelstva (§ 67 

s.ř.s.).  

S ohledem na dozorčí povahu žaloby (§ 67 písm. a) s.ř.s.)437,438,439,440, nejde primárně 

o ochranu veřejných subjektivních práv, ale o ochranu práva objektivního a dodržování 

zákonnosti, aniž by musela být nezákonným aktem v samostatné působnosti dotčena něčí 

subjektivní práva441. Žalobní legitimace a předmět řízení ve věcech samosprávy se svou 

povahou vymykají povaze žaloby proti rozhodnutí správního orgánu, pro niž se úprava řízení 

o žalobě pro rozhodnutí správního orgánu použije toliko přiměřeně442. Žaloba tak nejenže 

nemusí splňovat podmínky podle § 65 odst. 1 s.ř.s., ale ani nemusí tvrdit zkrácení žalobce 

na jeho právech úkonem žalovaného, který napadá443.  

Oprávnění územního samosprávného celku podat žalobu o rozpuštění zastupitelstva 

(§ 67 písm. b) s.ř.s.) realizuje ústavně zaručené právo obce a kraje na samosprávu444 podle 

článku 8 Ústavy. Žalobní legitimace je založena tvrzením žalobce, že nezákonným zásahem 

státu bylo porušeno jeho zaručené právo na samosprávu445. Žalobní legitimace ve věci 

samosprávy současně neznamená výluku ze zásady, že nesouhlasí-li správní orgán nižšího 

stupně s právním názorem orgánu vyššího stupně (odvolacího), nemůže se podáním správní 

žaloby domáhat zvrácení rozhodnutí nadřízeného správního orgánu446. Ustanovení § 67 s.ř.s. 

taktéž nedopadá na kompetenční spory, jejichž řešení je upraveno v § 97 s.ř.s. případně podle 

§ 120 zákona č. 182/1993 Sb., o Ústavním soudu. 

V souvislosti s úpravou žalob ve věcech samosprávy § 67 v soudním řádu správním Petr 

Kolman přiléhavě uvádí, že toto ustanovení sice upravuje výlučně žaloby ve věcech územní 

samosprávy, ale z těch řeší pouze vybrané případy správních žalob, přičemž na ostatní druhy 

                                                 
437 Vládní návrh zákona soudní řád správní, číslo tisku 1080, § 66 písm. a). 
438 MIKULE, Vladimír. Žaloba proti rozhodnutí správního orgánu. In In ČEBIŠOVÁ, Taisia a Vladimír 

VOPÁLKA. Nová úprava správního soudnictví: soudní řád správní. (pozn. 117). S. 73-91. 
439 KOPECKÝ, Martin. 2. Dozor nad výkonem samostatné působnosti obce. In HENDRYCH, Dušan, ČEBIŠOVÁ, 

Taisia, KOPECKÝ, Martin, MIKULE, Vladimír, POMAHAČ, Richard, PRÁŠKOVÁ, Helena, STAŠA, Josef, 

VOPÁLKA, Vladimír. Správní právo. (pozn. 269), s. 176. 
440 BAXA, Josef, MAZANEC, Michal. Reforma českého správního soudnictví. Právní rádce 1/2002. 2002,  

S. 5-10. ISSN 1210-4817. 
441 VEDRAL, Josef, VÁŇA, Luboš, BŘEŇ, Jan, PŠENIČKA, Stanislav. § 124 [Dozor nad usneseními, 

rozhodnutími a jinými opatřeními v samostatné působnosti]. In VEDRAL, Josef, VÁŇA, Luboš, BŘEŇ, Jan, 

PŠENIČKA, Stanislav. Zákon o obcích (obecní zřízení). 1. vydání. Praha: Nakladatelství C. H. Beck, 2008, s. 664. 
442 KRYSKA, David. Na pomezí správního dozoru a správního soudnictví. Správní právo. 2012, 45(5), 298-309. 

ISSN 0139-6005. 
443 Rozsudek NSS ČR č.j. 7 As 147/2012-23 ze dne 22.11.2012, č. 2930/2013 Sb. NSS. 
444 Nález Ústavního soudu Pl. ÚS 34/02 ze dne 05.02.2003, č. 53/2004 Sb. N 18/29 SbNU 141. 
445 MIKULE, Vladimír, SUCHÁNEK, Radovan. Čl. 8 [Územní samospráva]. In SLÁDEČEK, Vladimír, 

MIKULE, Vladimír, SUCHÁNEK, Radovan, SYLLOVÁ, Jindřiška. Ústava České republiky. 2. vydání. Praha: 

Nakladatelství C. H. Beck, 2016, s. 98. 
446 Rozsudek NSS ČR č.j. 7 As 32/2002-23 ze dne 15.04.2003, č. 32/2003 Sb. NSS 
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samosprávy se nevztahuje. Vždy je proto zapotřebí řešit vztah jednotlivých žalobních typů, 

tj. zda se skutečně jedná o žalobu ve věcech samosprávy, či zda se jedná o jiné žalobní 

žádání447.  

 

5.7. Nepřípustnost žaloby 

Věc může být projednána a rozhodnutí soudu může být vydáno pouze za splnění 

procesních podmínek stanovených soudním řádem správním448. Předpokladem přípustnosti 

meritorního rozhodnutí soudu v konkrétní věci jsou procesní podmínky, proto je soud zkoumá 

nejen po zahájení řízení, ale po celou dobu řízení449,450. Základní podmínkou řízení, aby se soud 

mohl vůbec věcí zabývat, je návrh žalobce doručený soudu, z nějž bude zřejmé, kdo je 

žalobce451 a čeho se žalobce domáhá452.  Pokud soud zjistí, že v důsledku nesplnění podmínek 

řízení nelze v řízení pokračovat, a je-li tato vada odstranitelná, vyzve žalobce k nápravě, 

s poučením žalobce453, jak má vadu způsobující nesplnění podmínek řízení napravit. Za tím 

účelem současně určí žalobci přiměřenou lhůtu a poučí jej o důsledcích nesplnění této výzvy. 

Žalobce tak má možnost svým aktivním jednáním zabránit odmítnutí žaloby. Nebude-li vada 

podle poučení soudu odstraněna do doby rozhodnutí soudu, nebo se jedná o neodstranitelnou 

vadu, stane se žaloba nepřípustnou; nestanoví-li zákon jiný postup, pak soud žalobu odmítne454. 

Odmítnutím žaloby řízení končí. 

Podmínky řízení nejsou v zákoně explicitně vypočteny455. V souladu s teorií procesního 

práva a soudní praxe mezi ně patří „na straně soudu především pravomoc, příslušnost, na straně 

účastníků řízení způsobilost být účastníkem řízení, procesní způsobilost, popř. též plná moc 

zmocněnce v případě zastoupení. Úkony soudu i úkony stran jsou pak vázány společnými 

podmínkami – překážkou litispendence a překážkou věci rozsouzené. Dalšími okolnostmi, které 

                                                 
447 KOLMAN, Petr. Žaloby ve věcech samosprávy. Právní rádce 8/2004. 2004, S. 32-38. ISSN 1210-4817. 
448 Usnesení rozšířeného senátu NSS ČR č.j. 8 Aps 6/2007-247 ze dne 16.12.2008, č. 1773/2009 Sb. NSS. 
449 MACKOVÁ, Alena. Pojem procesní podmínky. WINTEROVÁ, Alena, Dita FRINTOVÁ, Alena MACKOVÁ, 

Tomáš POHL, Josef SALAČ, Petr SMOLÍK, František ZOULÍK a Silvia KUBEŠOVÁ. Civilní právo procesní. 

Vysokoškolská učebnice. 6. aktualiz. dopl. vyd. Praha: Linde, 2011. ISBN 978-80-7201-842-0. S. 216-218. 
450 Nález Ústavního soudu I. ÚS 165/99 ze dne 29.05.2001, 81/2001 USn. 
451 Usnesení Krajského soudu v Praze č.j. 44 A 87/2011 ze dne 24.04.2012, č. 2673/2012 Sb. NSS. 
452 MAZANEC, Michal. Správní soudnictví. (pozn. 12), s. 187.  
453 Usnesení rozšířeného senátu NSS ČR č.j. 5 Afs 16/2003-56 ze dne 12.10.2004, č. 534/2005 Sb. NSS. 
454 Viz § 46 s.ř.s. 
455 BUREŠ, Jaroslav. § 103 [Podmínky řízení]. In DRÁPAL, Ljubomír, BUREŠ, Jaroslav, DLOUHÁ, Eva, 

DOLEŽÍLEK, Jiří, FIALA, Roman, HORÁČEK, Roman, KRÁLÍČKOVÁ, Zdeňka, KRBEK, Pavel, KRČMÁŘ, 

Zdeněk, MAZANEC, Michal, NOVOTNÝ, Zdeněk, POLEDNE, Petr, PUTNA, Mojmír, SIMON, Pavel, ŠEBEK, 

Roman, ŠTENGLOVÁ, Ivana. Občanský soudní řád I, II. 1. vydání. Praha: Nakladatelství C. H. Beck, 2009, 

s. 668. 
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obvykle brání věcnému projednání návrhu (žaloby) ve správním soudnictví, jsou opožděnost 

(předčasnost) žaloby, podání návrhu zjevně neoprávněnou osobou a nepřípustnost. Specifickým 

důvodem, jenž vylučuje další postup v řízení, jsou neodstraněné vady žaloby (§ 37 odst. 5 s.ř.s.). 

Jsou-li naplněny zákonné předpoklady, soud žalobu odmítne, aniž by se mohl zabývat její 

důvodností. K posouzení důvodnosti žaloby tedy soud může přistoupit jen tehdy, byla-li 

přípustná žaloba podána včas osobou k tomu oprávněnou a pokračování v řízení nebrání 

neodstraněné vady žaloby nebo nedostatek podmínek řízení.“456. 

V rámci řízení o žalobě proti rozhodnutí správního orgánu upravil zákonodárce zvláštní 

důvody nepřípustnosti žaloby. Jimi jsou a) povinnost vyčerpat řádné opravné prostředky 

před správním orgánem, připouští-li je zákon – to s výjimkou případů, kdy rozhodnutí bylo 

na újmu jeho práv změněno k opravnému prostředku jiného, b) jde-li o rozhodnutí správního 

orgánu v soukromoprávní věci vydané v mezích zákonné pravomoci správního orgánu, c) je-li 

jediným důvodem tvrzená nicotnost napadeného rozhodnutí a žalobce se nedomáhal vyslovení 

této nicotnosti před správním orgánem, d) směřuje-li žaloba pouze proti důvodům rozhodnutí 

a e) domáhá-li se přezkoumání rozhodnutí, které je z přezkoumání vyloučeno457. Výjimky 

ze soudního přezkumu musí být vykládány zužujícím způsobem, přičemž v případě 

pochybností musí být přezkum umožněn458. 

  

5.7.1. Nevyčerpání řádných opravných prostředků 

Subsidiární povaze správního soudnictví odpovídá zdůrazněná zásada povinnosti 

vyčerpat zákonem dostupné řádné opravné prostředky, které zákon k ochraně práva připouští. 

Tento postup odpovídá možnosti dotčené osoby, jak nejrychleji dosáhnout nápravy tvrzené 

nezákonnosti správního orgánu459 a současně to, aby se k soudu dostaly jen ty případy, které 

správní orgán řešit nemůže460. Mezi opravné prostředky, jimiž lze napadnout prvoinstanční 

rozhodnutí, řadí právní teorie odvolání, rozklad, námitky při správní exekuci a odpor 

v příkazním řízením461. Pojem „řádné opravné prostředky“ je vzhledem k šíři správní činnosti, 

která je podrobena soudní kontrole, třeba brát v širším významu a individuálně posuzovat, zda 

právní úprava v konkrétním případě takový prostředek ochrany připouští či nikoliv462. Řádný 

                                                 
456 Usnesení rozšířeného senátu NSS ČR č.j. 7 Ans 5/2008-164 ze dne 21.09.2010, č. 2181/2011 Sb. NSS. 
457 Viz § 68 s.ř.s. 
458 Rozsudek rozšířeného senátu NSS ČR č.j. 8 As 8/2011-66 ze dne 30.07.2013, č. 2908/2013 Sb. NSS. 
459 Usnesení Ústavního soudu IV. ÚS 1861/07 ze dne 05.11.2007. 
460 POTĚŠIL, Lukáš.. § 5. In In POTĚŠIL, Lukáš. Soudní řád správní: komentář. (pozn. 354), s. 47. 
461 SLÁDEČEK, Vladimír. Obecné správní právo. (pozn. 398), s. 148. 
462 Rozsudek NSS ČR č.j. 4 Aps 2/2010-44 ze dne 17.12.2010, č. 2339/2011 Sb. NSS. 
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opravný prostředek totiž není možné nahrazovat jinými než zákonem předvídanými prostředky 

nápravy. Teprve po marném vyčerpání všech opravných prostředků k ochraně svého práva463 

se může žalobce domáhat ochrany ve správním soudnictví464. 

V případě, že se účastník řídí nesprávným poučením správního orgánu o nepřípustnosti 

opravného prostředku, soud podanou žalobu odmítne a věc postoupí ji správnímu orgánu jako 

opravný prostředek proti jeho rozhodnutí k jeho vyřízení465. To odpovídá standardnímu 

výkladu právního řádu, kdy při „odnětí“ možnosti účastnit se řízení vyúsťujícím v nedoručení 

rozhodnutí ve věci lze i nadále nápravu zjednat použitím řádného opravného prostředku466. 

Pokud byla žaloba podána u soudu včas, pak platí, že opravný prostředek byl podán včas467.  

Nepřípustnost žaloby z důvodu nevyčerpání řádných opravných prostředků se neuplatní 

v případě, kdy rozhodnutí správního orgánu bylo na újmu práv žalobce změněno nebo zrušeno 

k opravnému prostředku jiného, neboť žalobce nemá, jak proti tomuto rozhodnutí řádným 

opravným prostředkem brojit. 

 

5.7.2. Rozhodnutí v soukromoprávní věci 

Ochraně veřejných subjektivních práv ve správním soudnictví po vzoru 

prvorepublikové právní úpravy468,469, odpovídá výluka z rozhodování správních soudů, jde-li 

o rozhodnutí správního orgánu v soukromoprávní věci vydané v mezích zákonné pravomoci 

správního orgánu470471. Ochrana práv žalobce v případě, kdy žaloba je odmítnuta proto, že 

se žalobce u správního soudu domáhá rozhodnutí ve věci, o níž má jednat a rozhodnout soud 

v občanském řízení, nebo se domáhá přezkoumání rozhodnutí, jímž správní orgán rozhodl 

v mezích své pravomoci v soukromoprávní věci, je zajištěna prostřednictvím poučení 

o zachování práva žalobce o možnosti podat do jednoho měsíce od právní moci tohoto 

                                                 
463 Rozsudek NSS ČR č.j. 3 Ads 58/2003-32 ze dne 04.03.2004. 
464 Rozsudek NSS ČR č.j. 2 Afs 98/2004-65 ze dne 12.05.2005, č. 672/2005. Sb. NSS. 
465 Usnesení KS v Ústí nad L., pob. v Liberci č.j. 59 Af 31/2013-13 ze dne 23.01.2014, č. 3325/2016 Sb. NSS. 
466 Rozsudek Nejvyššího správního soudu č.j. 4 As 27/2003-77 ze dne 18.09.2003, č. 64/2004 Sb. NSS. 
467 Viz § 46 odst. 5 s.ř.s. 
468 HOETZEL, Jiří. Československé správní právo: část všeobecná. (pozn. 13), s. 429. 
469 RÁDL, Zdeněk. In Nejvyšší správní soud: komentář k zákonu ze dne 16. června 1937, číslo 164/Sb. z. a n. 

o nejvyšším správním soudě a k jednacímu řádu pro nejvyšší správní soud, publikovanému vládní vyhláškou 

ze dne 16. července 1937, číslo 191/Sb. z. a n. (pozn. 42), s. 101. 
470 SLÁDEČEK, Vladimír. Obecné správní právo. (pozn. 398), s. 356. 
471 Viz § 68 písm. b) s.ř.s. 
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rozhodnutí žalobu k určenému věcně příslušnému soudu472,473. Obdobně postupuje soud 

v občanskoprávním řízení474. To neplatí v případě, že mezi specializovaným senátem pro věci 

správního soudu a jiným senátem téhož krajského soudu je sporné, zda jde o věc, která má být 

projednána a rozhodnuto o ní v občanském soudním řízení475; v takovém případě navrhne soud, 

kterému věc byla přidělena, rozhodnutí tohoto kompetenčního sporu zvláštnímu senátu476. 

V případě, že žaloba byla správnímu soudu postoupena soudem v občanském soudním řízení, 

nebo řízení v téže věci bylo pravomocně zastaveno proto, že má být vyřízena ve správním 

soudnictví, soud navrhne zvláštnímu senátu, aby rozhodl kompetenční spor o věcnou 

příslušnost477. Zvláštní případ představuje řízení o vyslovení nicotnosti rozhodnutí vydaného 

správním orgánem v soukromoprávní věci, o níž je oprávněn výlučně rozhodovat soud 

rozhodující ve správním soudnictví478.  

Vzhledem k nejasným hranicím mezi rozhodnutím ve věci práva soukromého a práva 

veřejného vyvolával zákonodárcem přijatý model o rozhodování sporů o pravomoc soudů 

zvláštním senátem určité pochybnosti. Vladimír Mikule v tomto ohledu upozorňoval, že 

„uvedené řešení bude nepochybně kriticky zkoumáno z různých hledisek a položena bude asi 

i otázka, zda takové „rozpolcení“ soudní ochrany proti rozhodnutí veřejné správy, přinášející 

četné různé zvláštnosti, bylo skutečně nezbytné, když je Ústava ČR ani výslovně nevyžaduje.“479. 

Martin Kopecký v této souvislosti zdůraznil, že „na otázku, zda to, které rozhodnutí správního 

orgánu je rozhodnutím v záležitostech soukromého práva, nelze odpovědět z formálních znaků 

rozhodnutí, ale pouze ze znaků obsahových,“ přičemž vyjádřil obavy z odpovědnosti přenesené 

na žalobce, tj. „zda nemůže nastat situace, kdy žalobce neuspěl v ochraně svých práv u soudu 

na základě podané žaloby proto, že nesprávně (odlišně od soudu) posoudí, zda se rozhodnutí 

správního orgánu týká veřejnoprávní či soukromoprávní otázky.“ 480. 

                                                 
472 Tento postup se neuplatní v případě, že je z žaloby nepochybné, že o ní nemá rozhodovat specializovaný senát 

krajského soudu, jemuž byla nesprávně přidělena. V takovém případě, aniž by o žalobě rozhodl jejím odmítnutím, 

věc předá krátkou cestou – interním neformálním postupem – civilnímu soudnímu oddělení k projednání 

a rozhodnutí. Viz rozsudek NSS ČR č.j. 3 As 4/2004-44 ze dne 26.02.2007, č. 1069/2007 Sb. NSS. 
473 Viz § 46 odst. 2 s.ř.s. 
474 V případě soudu rozhodující v občanském soudním řízení soud při zjištění, že věc náleží do správního 

soudnictví řízení zastaví a poučí žalobce o možnosti podat žalobu proti rozhodnutí správního orgánu ve správním 

soudnictví (viz § 104 odst. 1 ve spojení s § 104b o.s.ř.), přičemž podá-li žalobu do jednoho měsíce od právní moci 

tohoto rozhodnutí, zůstává mu zachována lhůta pro podání žaloby ve správním soudnictví. 
475 Srov. § 5 odst. 5 zákona č. 131/2002 Sb. – závaznost pravomocného rozhodnutí zvláštního senátu. 
476 Podle zákona č. 131/2002 Sb. 
477 Viz § 46 odst. 3 s.ř.s. 
478 Usnesení zvláštního senátu č.j. Konf 53/2011-25 ze dne 05.03.2012, č. 2644/2012 Sb. NSS. 
479 MIKULE, Vladimír. Žaloba proti rozhodnutí správního orgánu. In ČEBIŠOVÁ, Taisia a Vladimír VOPÁLKA. 

Nová úprava správního soudnictví: soudní řád správní. (pozn. 117). S. 73-91. 
480 KOPECKÝ, Martin. Soudní řízení ve věcech, o nichž bylo rozhodnuto jiným orgánem. In In ČEBIŠOVÁ, Taisia 

a Vladimír VOPÁLKA. Nová úprava správního soudnictví: soudní řád správní. (pozn. 117). S. 219-240.  
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Shora uvedené obavy se potvrdily pouze částečně, a to prostřednictvím zpočátku velmi 

vysokého nápadu rozhodovaných sporů o věcnou příslušnost zvláštním senátem. S ohledem 

na závaznost judikatury 475 zvláštního senátu je současná situace relativně stabilizovaná a nečiní 

významné aplikační potíže. Přesto však nelze přehlédnout velmi dlouhou dobu481 vyřízení věci 

před zvláštním senátem, kdy tato doba prodlužuje již relativně dlouhou dobu projednávání věci 

před soudy. 

 

5.7.3. Poprvé uplatněná nicotnost jako jediný důvod žaloby 

Subsidiární povaze správního soudnictví odpovídá rovněž nepřípustnost žaloby, jejíž 

jediným důvodem je tvrzená nicotnost napadeného rozhodnutí, nedomáhal-li se žalobce 

vyslovení této nicotnosti v řízení před správním orgánem482. Nicotné rozhodnutí v obecné 

rovině představuje správní akt, který pro své vady není způsobilý vyvolat žádné veřejnoprávní 

účinky, a není tedy způsobilý působit na práva a povinnosti svých adresátů483. Z toho důvodu 

se na něj hledí, jako by ho nebylo, a proto představuje výjimku ze zásady správních aktů484. 

Přitom platí závěry prvorepublikové právní teorie, že „neplatnost („nicotnost“) jest zásadně 

nezhojitelná, že tedy neplatné jednání nestává se platným, ani když odpadne původní překážka 

platnosti, ani když strany nebo některé z nich neplatné jednání schválí. Strany mohou toliko, 

jsou-li tu příslušné podmínky, vykonati nové právní jednání, jaké zamýšlely neplatným úkonem, 

a teprve pak počínají jeho právní účinky.“ 485 Proto nemůže být nicotnost zhojena uplynutím 

času.  

Michal Mazanec vymezuje nicotné rozhodnutí jako zvláštní druh aktu, který odporuje 

zákonu, přičemž jeho vady nejsou dány množstvím vad, ale „zápornou kvalitou“ vady. 

Problémy nicotných aktů přitom spatřuje ve dvou rovinách: „Především je nutno vymezit okruh 

vad, pro které je nutno mít za to, že akt neexistuje [...]. Druhým problémem je pak procesní 

postup, kterým bude taková vada deklarována. To je totiž nutné, protože otázka existence aktu 

je mnohdy právně složitá, nejasná a autor aktu, správní orgán, z něj obvykle vyvozuje důsledky 

                                                 
481 Viz kapitola 

 

Zvláštní senát v číslech. 
482 § 68 písm. c) s.ř.s. 
483 J. Hoetzel uvádí v HOETZEL, Jiří. Československé správní právo: část všeobecná. (pozn. 13), s. 289, 

„Důsledně by se mělo říci, že to nejsou žádné akty.“. 
484 FRUMAROVÁ, Kateřina. Nicotnost správního rozhodnutí. Praha: Leges, 2014, 496 s. S. 32. 
485 BÍLOVSKÝ, František. Úvod do nauky o právních úkonech bezúčinných. Praha – Brno 1936, Nakladatelství 

ORBIS Praha XII, Cochova 62, 108 stran. S. 24. 
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jako z aktu bezvadného, a to až do jeho exekučního provedení.“486. Tyto závěry potvrzuje Josef 

Staša s tím, že i vadné správní akty představují autoritativní projevy správních orgánů pro které 

„platí tzv. presumpce správnosti, která znamená, že na správní akt se hledí jako na bezvadný, 

pokud není úředně shledán opak. To má za následek alespoň prozatímní rovnost vadných 

a bezvadných aktů a, má-li dojít k nápravě, též nezbytnost vyvolat úřední postup, jehož 

výsledkem bude odstranění případných vad aktu nebo alespoň jejich prokázání.“ 487. 

Protože společně se soudním řádem správním nebyl schválen správní řád, byla úprava 

nicotnosti obsažena pouze v soudním řádu správním. Ten však upravuje pouze procesní 

postupy v souvislosti s nicotností, ale nepodává žádnou definici a ani důvody, které k ní vedou. 

Z tohoto důvodu byly východiskem rozhodovací praxe závěry prvorepublikové teorie 

a judikatury, na ně navazující novodobá judikatura a přijatý, byť (tehdy) neúčinný správní 

řád488.  Částečná náprava tohoto nežádoucího stavu nastala až v roce 2006, kdy nabyl účinnosti 

správní řád489. Zákonodárce upravil nicotnost pouze ve dvou ustanoveních (§ 77–78) 

prostřednictvím demonstrativního vymezení výčtu vad s odůvodněním, že tak učinil po vzoru 

úpravy SRN „poměrně úzce s ohledem na právní jistotu a na to, že pro správní orgány jde 

o institut zcela nový,“ když širší vymezení je ponecháno judikatuře správních soudů490. S tímto 

přístupem se Kateřina Frumarová neztotožňuje, protože je v rozporu se zásadou 

předvídatelnosti práva a rozhodování491. Lukáš Potěšil naopak ve stručné úpravě spatřuje určité 

pozitivum, neboť „se tím obsah právní úpravy zcela předem neuzavírá a nebrání možnému 

vývoji či posunu v chápání důvodů nicotnosti,“ a v tomto ohledu je slučitelná i s rakouským 

a polským přístupem492. Na základě právní teorie a judikatury lze rozlišit, že nicotnost nastává 

zpravidla v důsledku nedostatku právního podkladu, nedostatku pravomoci, nejtěžších vad 

příslušnosti, absolutního nedostatku formy, absolutního omylu v osobě adresáta, neexistence 

skutkového základu způsobující bezobsažnost, požadavků trestného nebo jiného právně 

nemožného plnění, požadavku plnění fakticky nemožného, neurčitosti, nesmyslnosti či vnitřní 

rozporuplnosti či neexistence vůle493.  

                                                 
486 MAZANEC, Michal. Správní soudnictví. (pozn. 12), s. 78. 
487 STAŠA, Josef. Kapitola IX. Správní akty. In ČEBIŠOVÁ, Taisia, HENDRYCH, Dušan, KOPECKÝ, Martin, 

MIKULE, Vladimír, POMAHAČ, Richard, PRÁŠKOVÁ, Helena, STAŠA, Josef, VOPÁLKA, Vladimír. 

Správní právo - Obecná část. (pozn. 7), s. 212. 
488 Rozsudek rozšířeného senátu NSS ČR č.j. 6 A 76/2001-96 ze dne 22.07.2005. 
489 Rozsudek NSS ČR č.j. 7 Afs 68/2007-82 ze dne 21.02.2008. 
490 Důvodová zpráva k zákonu č. 500/2004 Sb. 
491 FRUMAROVÁ, Kateřina. Nicotnost správního rozhodnutí. (pozn. 484), s. 93. 
492 POTĚŠIL, Lukáš. Nicotnost a správní rozhodnutí ve středoevropském kontextu. Brno: Masarykova univerzita, 

2015. Spisy Právnické fakulty Masarykovy univerzity. ISBN 978-80-210-7830-7. S. 159. 
493 STAŠA, Josef. Kapitola IX. Správní akty. In ČEBIŠOVÁ, Taisia, HENDRYCH, Dušan, KOPECKÝ, Martin, 

MIKULE, Vladimír, POMAHAČ, Richard, PRÁŠKOVÁ, Helena, STAŠA, Josef, VOPÁLKA, Vladimír. Správní 

právo - Obecná část. (pozn. 7), s. 214. 
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Z hlediska podmínky přípustnosti žaloby v případě nicotnosti jako jediného žalobního 

důvodu rozšířený senát sjednotil dosavadní rozdílnou praxi a s ohledem na skutečnost, že 

v odvolacím řízení je možné se „nápravy nicotnosti domoci jen formou zrušení prvního stupně 

z důvodu jeho nicotnosti, a nikoliv vyslovením nicotnosti. Ani podle § 77 odst. 1 a 78 správního 

řádu nemá účastník řízení právo na to, aby jeho podáním bylo zahájeno řízení o prohlášení 

nicotnosti, neboť protože toto řízení je dozorčím prostředkem, jehož vedení je plně v dispozici 

příslušného správního orgánu, není řízení o prohlášení nicotnosti, které by bylo možné zahájit 

na základě žádosti účastníka řízení, v platném právu obsaženo.“ Uzavřel, že ustanovení 

§ 68 písm. c) s.ř.s. je obsoletní a žaloba z tohoto důvodu nemůže být odmítnuta. Současně 

přitom uzavřel, že podmínkou přípustnosti žaloby, jejíž jediným důvodem je tvrzená nicotnost 

rozhodnutí, lze žalobu podat po vyčerpání řádných opravných prostředků ve lhůtě, jejíž počátek 

je určen dnem oznámení rozhodnutí vydaného v odvolacím řízení žalobci494. Neakceptoval 

přitom argumentaci, že povaha nicotného rozhodnutí vylučuje jeho doručení (vycházející 

z předpokladu, že nemá-li nicotné rozhodnutí žádné účinky, pak ani jeho doručení nemůže 

vyvolávat účinky). Bez předcházejícího odvolacího řízení je tak nicotné rozhodnutí ve správním 

soudnictví právně neodstranitelné495, přičemž správní soudy nejsou oprávněny nahrazovat tuto 

legislativní mezeru496. 

Z důvodů vysvětlených dále v tomto odstavci jsem toho názoru, že nicotné rozhodnutí 

nikomu k dobru neslouží, a proto je zapotřebí ho co nejdříve odstranit497. Na nicotné rozhodnutí 

totiž není možné pohlížet pouze jednoduchou optikou účastníků řízení, kteří mohou či nemohou 

podle tohoto rozhodnutí konat a kteří se mohou rozhodnutí bránit, byť v omezené míře, ale též 

optikou podkladového rozhodnutí pro jiný orgán veřejné správy či soud, který je povinen 

z rozhodnutí správního orgánu vycházet (srov. např. § 134 o.s.ř.). Takové zkoumání se ovšem 

neodehrává ve věcné správnosti správního aktu, ale je posuzováno, zda správní akt vydán 

v mezích pravomoci příslušného správního orgánu a zda je pravomocný nebo vykonatelný498.  

 

                                                 
494 Rozsudek rozšířeného senátu NSS ČR č.j. 7 As 100/2010-65 ze dne 12.03.2013, č. 2837/2013 Sb. NSS. 
495 Rozsudek NSS ČR č.j. 4 As 31/2004-53 ze dne 21.04.2005, č. 619/2005 Sb. NSS. 
496 MADLEŇÁKOVÁ, Lenka. Dostali jste nicotné rozhodnutí? Snažte se o jeho zrušení v odvolacím řízení! 

Dostupné <http://jinepravo.blogspot.com/2010/10/l-madlenakova-dostali-jste-nicotne.html>, 13.10.2010. 
497 Opačný názoru zastává Kateřina Frumarová viz FRUMAROVÁ, Kateřina. Odvolací řízení a nicotné správní 

rozhodnutí. Právní rozhledy. 2014, č. 21, s. 725-731. 
498 Rozsudek Nejvyššího soudu ČR sp.zn. 3 Cdon 1091/96 ze dne 17.12.1998, publikovaný v časopisu Soudní 

judikatura 5/99 označení SJ 49/99, Sbírka rozhodnutí sešit 2/2000, č. 11/2000 Sbírky, potvrzen řadou rozhodnutí 

Ústavního soudu, např. usnesení Ústavního soudu II. ÚS 3995/16 ze dne 21.11.2017.  
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5.7.4. Směřuje-li žaloba pouze proti odůvodnění rozhodnutí 

Zásadně písemné formě správního aktu odpovídá mimo jiné i její strukturování na část 

výrokovou, odůvodnění a poučení o opravném prostředku nebo o tom, že akt opravným 

prostředkem napadnout nelze. Ze správního aktu musí být zřejmé určení správního orgánu, 

který jej vydal, a adresátů, jímž je určen, a určitým a jednoznačným způsobem musí být 

vyjádřena vůle správního orgánu v zamýšlených účincích. V rámci odůvodnění musí být 

uvedeny konkrétní důvody, které správní orgán vedly k přijetí řešení obsaženého v jeho 

vlastním projevu vůle.499. Tím je zajištěno právo účastníka na spravedlivý proces500. 

Za rozhodnutí nelze považovat celý správní akt, ale právě jen tu jeho část, v níž správní orgán 

autoritativně, vrchnostenským způsobem subjektivní oprávnění účastníka zakládá, mění nebo 

ruší, či autoritativně deklaruje, tj. výrok rozhodnutí (enunciát)501,502. Jestliže se účastník 

před správním orgánem domohl požadovaného výroku, pak dosáhl toho, co ve věci požadoval, 

a proto nemůže být odůvodněním zasažen přímo na svých právech503. Vzhledem k tomu, že 

odůvodnění rozhodnutí správního orgánu není pro žádnou osobu ani orgán závazné, je odvolání 

proti důvodům rozhodnutí nepřípustné504 a rovněž žaloba směřující jen proti důvodům 

rozhodnutí je ve správním soudnictví jako nepřípustná vyloučena505. Soudní praxe dospěla 

k závěru, že obsahuje-li odvolání pouze námitku nepřezkoumatelnosti napadeného rozhodnutí, 

je toto odvolání přípustné tehdy, jestliže nedostatečnost odůvodnění napadeného rozhodnutí 

odvolateli skutečně znemožňuje uplatnit řádnou argumentaci proti správnosti či zákonnosti 

výroku506.  

V této souvislosti je ovšem nutno upozornit na skutečnost, že přes svou nezávaznost je 

v právní praxi odůvodnění rozhodnutí spojováno s (vyvratitelnou) domněnkou zjištěného 

skutkového stavu, která může pro účastníka v individuálních případech představovat výrazný 

zásah do jeho práv a poměrů507. Zatímco správní řád – obdobně jako trestní řád – institut opravy 

                                                 
499 STAŠA, Josef. Kapitola IX. Správní akty. In ČEBIŠOVÁ, Taisia, HENDRYCH, Dušan, KOPECKÝ, Martin, 

MIKULE, Vladimír, POMAHAČ, Richard, PRÁŠKOVÁ, Helena, STAŠA, Josef, VOPÁLKA, Vladimír. Správní 

právo - Obecná část. (pozn. 7), s. 193. 
500 Nález Ústavního soudu sp.zn. III. ÚS 1836/13 ze dne 27.02.2014. 
501 Rozsudek Vrchního soudu v Praze č.j. 6 A 154/94-42 ze dne 13.08.1996, SJS 400/1999. 
502 Rozsudek NSS ČR č.j. 3 Ads 96/2011-118 ze dne 11.01.2012 
503 VOPÁLKA, Vladimír, MIKULE, Vladimír, ŠIMŮNKOVÁ, Věra, ŠOLÍN, Miloslav. § 68 [Nepřípustnost 

žaloby]. In In VOPÁLKA, Vladimír, MIKULE, Vladimír, ŠIMŮNKOVÁ, Věra, ŠOLÍN, Miloslav. Soudní řád 

správní. (pozn. 142), s. 161. 
504 SKULOVÁ, Soňa. Správní právo procesní. (pozn. 6), s. 246. 
505 Usnesení rozšířeného senátu NSS ČR č.j. 5 Afs 91/2012-41 ze dne 01.07.20015, č. 3321/2016 Sb. NSS. 
506 Rozsudek Krajského soudu v Praze č.j. 45 A 3/2012-24 ze dne 23.05.2012. 
507 Srov. § 134 o.ř.s. 
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odůvodnění rozhodnutí s výjimkou opravy zřejmých nesprávností neupravuje508, občanský 

soudní řád obsahuje výslovnou úpravu institutu opravy odůvodnění rozsudku (viz § 165 o.s.ř.). 

Účastník, který sice byl v řízení úspěšný, ale nesouhlasí s odůvodněním rozsudku může soudu 

před jeho právní mocí navrhnout, aby odůvodnění bylo opraveno. Důvodem této právní úpravy 

je zajištění, aby účastník nemohl být na svých právech dotčen „odůvodněním rozsudku, které 

nemá podklad ve zjištěném skutkovém stavu věci.“509. Jestliže zákonodárce shledal, že účastník 

může být poškozen odůvodněním rozsudku v občanském soudním řízení a rozsudkem 

ve správním soudnictví (viz § 64 s.ř.s. ve spojení s § 165 o.s.ř.), pak lze argumentací a maiori 

ad minus (od většího k menšímu) dovodit, že stejná ochrana by měla být poskytována 

i v případě rozhodnutí správního orgánu. 

Protože oprava odůvodnění rozhodnutí správního orgánu není právně upravena, jsem 

proto toho názoru, že je nutno zdrženlivě přistupovat k žalobě, která směřuje výlučně proti 

odůvodnění rozhodnutí, a tudíž je a priori nepřípustná. Pokud soud dospěje k závěru, že 

odůvodnění rozhodnutí napadené žalobou je způsobilé zasáhnout do základních lidských práv 

žalobce a jiný procesní postup neumožňuje jeho změnu, pak podle mého názoru takovou žalobu 

nelze odmítnout pro nepřípustnost (podle § 66 písm. d) s.ř.s.)510. 

 

5.8. Kompetenční výluky 

Generální přezkumná klauzule s negativní enumerací (v článku 36 odst. 2 Listiny) 

je projevem vůle státu coby ústavodárce, jíž stát vymezuje vůči jiným osobám svoji pozici jako 

zajišťovatele a vymahatele předvídaného jednání511. Stanoví, že soudní přezkum se nebude 

týkat všech rozhodnutí orgánů veřejné správy, ale pouze těch, které zákon ze soudního 

přezkumu nevyloučí. Vyloučena však nesmí být rozhodnutí týkající se základních práv 

a svobod podle Listiny a práva a svobody uvedené v Úmluvě512.  

                                                 
508 Rozsudek NSS ČR č.j. 1 Afs 58/2009-541 ze dne 31.03.2010. 
509 DRÁPAL, Ljubomír. § 165 [Oprava odůvodnění]. In DRÁPAL, Ljubomír, BUREŠ, Jaroslav, DLOUHÁ, Eva, 

DOLEŽÍLEK, Jiří, FIALA, Roman, HORÁČEK, Roman, KRÁLÍČKOVÁ, Zdeňka, KRBEK, Pavel, KRČMÁŘ, 

Zdeněk, MAZANEC, Michal, NOVOTNÝ, Zdeněk, POLEDNE, Petr, PUTNA, Mojmír, SIMON, Pavel, ŠEBEK, 

Roman, ŠTENGLOVÁ, Ivana. Občanský soudní řád I, II. 1. vydání. Praha: Nakladatelství C. H. Beck, 2009, s. 

1123. ISBN 978-80-7400-107-9. 
510 Usnesení Ústavního soudu Pl. ÚS 92/06 ze dne 03.04.2007. Návrh soudu na změnu a doplnění zákona, nikoli 

jeho zrušení. 
511 KLÍMA, Karel. Teorie veřejné moci, (vládnutí). (pozn. 2), s. 273.  
512 KLÍMA, Karel. Komentář k Ústavě a Listině. 2. vyd. Plzeň: Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, 2009. 

ISBN 978-80-7380-140-3. S. 1324. 
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Zákonodárce v § 70 stanovil, že ze soudního přezkumu jsou vyloučeny úkony správního 

orgánu a) které nejsou rozhodnutími, b) předběžné povahy, c) jimiž se upravuje vedení řízení 

před správním orgánem, d) jejichž vydání  závisí výlučně na posouzení zdravotního stavu osob 

nebo technického stavu věcí, pokud samy o sobě neznamenají překážku výkonu povolání, 

zaměstnání nebo jiné hospodářské činnosti, e) nepřiznání nebo odnětí odborné způsobilosti 

fyzickým osobám, pokud samy o sobě neznamenají právní překážku výkonu povolání, nebo 

zaměstnání nebo jiné činnosti a jejichž přezkoumání vylučuje zvláštní zákon. Tyto výluky však 

nejsou zákonodárcem stanoveny samovolně, neboť reflektují předchozí judikaturu 

při požadavku na jejich minimalizaci513. Zatímco v rámci právní úpravy za první republiky byly 

výluky vymezeny až rozhodovací činností soudu, nyní (stejně jako v úpravě správního 

soudnictví zákonem č. 519/1991 Sb.) jsou obsaženy přímo v textu zákona514. 

V souvislosti s výlukami práva na přístup k soudu Evropský soud pro lidská práva, 

ve věci Kohlhofer a Minarik proti České republice, připomenul, že „článek 6 odst. 1 Úmluvy 

zakotvuje „právo na soud“, jehož součástí je právo na přístup k soudu, tj. právo zahájit řízení 

před soudem v občanskoprávních věcech. [...] Možnost předložit věc soudu však sama o sobě 

nenaplňuje všechny požadavky tohoto ustanovení. Je také třeba prokázat, že míra přístupu 

poskytovaná vnitrostátními právními předpisy byla dostatečná k tomu, aby jednotlivci zajistila 

„právo na soud“ se zřetelem k principům demokratického právního státu. [...] Právo na soud“ 

zároveň není právem absolutním a připouští jistá omezení, neboť samotná jeho povaha 

vyžaduje právní úpravu na úrovni státu, který má v tomto ohledu určitý prostor pro uvážení.“515.  

Poskytovaná ochrana práv na národní úrovni soudu nemá být podle Ústavního soudu 

založena pouze na doslovném znění zákona, kdy je soud vázán jeho doslovným zněním, „nýbrž 

se od něj smí a musí odchýlit v případě, že to vyžaduje ze závažných důvodů účel zákona, 

historie jeho vzniku, systematická souvislost nebo některý z principů, jež mají svůj základ 

v ústavně konformním právním řádu jako významovém celku516“, přičemž „vůle zákonodárce 

není metodou výkladu, nýbrž cílem výkladu a výsledkem výkladu, výrazem pro apriorní 

nezbytnost systémově nerozporného výkladu celého právního řádu.517“ Nejvyšší správní soud 

má v souladu s právem na spravedlivý proces ohledně zákonodárcem stanovených 

                                                 
513 POTĚŠIL, Lukáš. § 70. In POTĚŠIL, Lukáš. Soudní řád správní: komentář. (pozn. 354), s. 606. 
514 ZOULÍK, František. Některé problémy řízení o žalobách proti rozhodnutím správních orgánů. Právo 

a zákonnost. 1992, 40(10), 593-606. 
515 Rozsudek ESLP, věc Kohlhofer a Minarik proti České republice (stížnosti č. 32921/03, 28464/04 a 5344/05 

ze dne 15.10.2009, bod 90. 
516 Nález Ústavního soudu Pl. ÚS 21/96 ze dne 04.02.1997, č. 63/1997 Sb., N 13/7 SbNU 87. 
517 Nález Ústavního soudu Pl. ÚS 14/02 ze dne 04.06.2003, č. 207/2003 b. N 82/30 SbNU 263, a v něm citace G. 

Radbruch, Rechtsphilosophie. Studienausgabe. Hrsg. R. Dreier, S. Paulson, Heidelberg 1999, s. 107. 
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kompetenčních výluk za to, že při aplikaci výluk musí být šetřeno jejich podstaty a smyslu 

a nesmějí být zneužívány k jiným účelům, než pro které byly stanoveny. Proto „kompetenční 

výluky nelze interpretovat extenzivně, ale restriktivně, přičemž v pochybnostech o tom, 

zda určitý úkon může být předmětem přezkumu či nikoliv, je zapotřebí se vždy přiklonit 

k závěru, že jej přezkoumat lze 518“ – s tím, že analogie ve prospěch kompetenčních výluk je 

vyloučena519. Tomu odpovídá deklarovaný postoj Nejvyššího správního soudu, který se staví 

na stranu žalobce s tím, že v případě, kdy nedokonalá zákonná úprava znemožňuje žalobci 

přístup k soudu a není možné zabránit odepření spravedlnosti ústavní stížností s návrhem 

na zrušení dotčeného zákona, je jediným ústavně konformním východiskem přímá aplikace 

ústavní normy soudem.520 

 

5.8.1. Úkony, které nejsou rozhodnutími 

Vymezení úkonů správního orgánu, které nejsou rozhodnutími, navazuje na definici 

pojmu rozhodnutí v § 65 odst. 1 s.ř.s., jíž jsou negativně vymezeny521. Jedná se o takové správní 

akty, které nemají povahu autoritativního rozhodnutí522, byť jako rozhodnutí mohou být 

formálně označeny (Jiří Hoetzel pro ně shledával příhodnějším názvem „nález“523), nebo ji 

mají, ale nenaplňují všechny podmínky zákonné definice rozhodnutí. Pojmově vyloučeny jsou 

tak akty, jimž nejde o zásah do sféry práv a povinností fyzických a právnických osob. 

To současně nevylučuje, aby takový postup správního orgánu byl předmětem soudního 

přezkumu v rámci jiného úkonu, který naplňuje zákonnou definici rozhodnutí524. 

Mezi úkony, které nejsou rozhodnutími, zařadila judikatura mj. oznámení správy 

sociálního zabezpečení o úpravě dávky pojištění na základě zákona z důvodu valorizace,  

zamítnutí žádosti o zrušení povinnosti srážet zajištění správce daně, vyrozumění správce daně 

o převedení přeplatku, sdělení správce daně o rozdílu mezi přiznanou a vyměřenou výší daně, 

sdělení správního orgánu o neshledání důvodů k zahájení přezkumného řízení,  sdělení 

o uplynutí lhůt pro obnovu řízení i pro přezkoumání mimo odvolací řízení.  

                                                 
518 Rozsudek NSS ČR č.j. 6 A 69/2000-60 ze dne 30.11.2005. 
519 Rozsudek NSS ČR, č.j. 1 As 22/2011-64 ze dne 28.04.2011, č. 2343/2011 Sb. NSS. 
520 Rozsudek NSS ČR č.j. 2 Ads 40/2003-41 ze dne 20.11.2003, č. 122/2004 Sb. NSS. 
521 BROTHÁNKOVÁ, Jana. In BROTHÁNKOVÁ, Jana, ŽIŠKOVÁ, Marie. Soudní řád správní a předpisy 

souvisící s novou úpravou správního soudnictví a vysvětlivkami, Linde Praha, a.s. 2003, 405 stran. S. 133. 
522 Rozsudek NSS ČR č.j.1 As 52/2012-114 ze dne 09.10.2013, č. 2974/2014. Zde Nejvyšší správní soud zdůraznil, 

že „pokud je správní akt podroben výluce ze soudního přezkumu, neboť není vůbec rozhodnutím, není možno činit 

rozdíl, zda žalobce tvrdí porušení svých veřejných subjektivních práv v hmotněprávní či procesní oblasti“. 
523 HOETZEL, Jiří. Československé správní právo: část všeobecná. (pozn. 13), s. 264. 
524 rozsudek NSS ČR č.j. 3 Ads 80/2006-49 ze dne 06.02.2007, č. 1074/2007 Sb. NSS. 
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Pod úkony, jimiž se nezakládají, nemění, neruší ani závazně neurčují práva a povinnosti 

zařadila judikatura například rozhodnutí ohlašovny o zrušení údaje o místu trvalého pobytu, 

sdělení správního orgánu o postoupení žádosti jinému správnímu orgánu, zamítnutí žádosti 

o prodloužení lhůty k podání daňového tvrzení správcem daně, výzva správce daně k prokázání 

skutečností v rámci vyhledávací činnosti, rozhodnutí správce daně o závazném posouzení 

(právním názoru správce daně), rozhodnutí správního orgánu o zastavení řízení o přezkoumání 

mimo odvolací řízení, závazná stanoviska vydaná podle § 149 správního řádu, rozhodnutí 

o obnově správního řízení ve věci správního trestání ukončené rozhodnutím o uložení sankce, 

kdy původní rozhodnutí již bylo vykonáno, a rozhodnutí rektora o nepřipuštění výjimky 

ze zkušebního řádu. 

V případě závazných stanovisek se pohled soudní praxe v různých oblastech práva  

a v čase liší525. Již za úpravy obnoveného správního soudnictví zákonem č. 519/1991 Sb. v páté 

části o.s.ř. zákonodárce vylučoval přezkum rozhodnutí správních orgánů předběžné povahy 

(srov. § 248 odst. 1 písm. e) o.s.ř. ve znění účinném do 31.12.2002). Tomu odpovídal závěr 

Vrchního soudu, který považoval předběžná stanoviska (zde stanovisko podle § 4 odst. 2 a 3 

zákona č. 114/1992 Sb. o ochraně přírody a krajiny) pro svoji povahu za vyloučená z přezkumu 

ve správním soudnictví526. Rozšířený senát527 ohledně závazného stanoviska vymezil, že 

výluku ve smyslu § 70 písm. a) s.ř.s. je zapotřebí posuzovat nikoliv ve vztahu k formálním 

definičním vztahům rozhodnutí (ve smyslu § 9 a 67 správního řádu), ale materiálnímu 

vymezení, jímž je věc, o níž je rozhodováno veřejnou správou a tímto rozhodnutím je zasaženo 

do veřejných subjektivních práv, (tj. založení, změna či zrušení). V posuzované věci se jednalo 

o závazné stanovisko, resp. souhlas orgánu ochrany přírody ve podle § 44 odst. 1 zákona 

č.114/1992 Sb. o ochraně přírody528. Vzhledem k pojetí soudu s.ř.s. jako normy nikoliv 

kontrolní, ale obranné proti ochraně veřejných subjektivních práv do práva žalobce s analogií 

na § 42 odst. 2 VwGO a definicí obranné normy (Schutznormtheorie) a teorie možnosti zásahu 

(Möglichkeitstheorie) s tím, že tento přístup je možné přenést i do české úpravy soudního řádu 

správního, neboť tak tomu bylo zamýšleno zákonodárcem, přičemž není rozhodující zda úkon 

správního orgánu založil, změnil či zrušil práva a povinnosti žalobce, ale zda se dle jeho tvrzení 

v jeho sféře negativně projevil. Právě tvrzení žalobce o negativním zásahu se stalo důvodem 

přípustnosti pro soudní přezkum ve správním soudnictví.  Původně pozitivní argumentace 

                                                 
525 Jedná se o výňatek z článku „Přípustnost samostatného přezkumu podkladových úkonů ve správním 

soudnictví“. předloženého k recenznímu řízení. Po následných úpravách bude publikován. 
526 Viz např. usnesení Vrchního soudu v Praze č.j. 6 A 64/94-21 ze dne 09.03.1995, SJS 137/1996 Rs., usnesení 

č.j. 6 A 41/97-21 ze dne 10.12.1999, SJS 644/2000 Rs. 
527 Usnesení rozšířeného senátu NSS ČR č.j. 8 As 47/2005-86 ze dne 21.10.2008, č. 1764/2009 Sb. NSS. 
528 Viz § 44 zákona č. 114/1992 Sb., ve znění účinném od 01.06.1992 do 27.04.2004 Sb. 
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rozšířeného senátu inspirovaná německou právní úpravou ohledně přístupu k soudu 

prostřednictvím zejména teorie možnosti zásahu (Möglichkeitstheorie) byla ovšem sanována 

následným rozhodnutím rozšířeného senátu, který opustil teorii zásahu do veřejných 

subjektivních práv prostřednictvím rozhodnutí správního orgánu, ale vrátil se k regulační 

funkci úpravy § 65 a systému výluk upravených v § 70 s.ř.s. s tím, že je zapotřebí zkoumat, 

zda  závazné stanovisko podle § 149 správního řádu zakládá, mění nebo práva nebo povinnosti, 

přičemž negativní závazné stanovisko umožňuje rychlou nápravu v rámci odvolacího řízení a 

jeho následném soudním přezkumu . Tomu navíc dle jeho názoru na rozdíl od omezeného 

rozsahu v rámci § 67 správního řádu brání i široký rozsah závazných stanovisek podle § 149 

správního řádu529.  

S ohledem na přetížení správních soudů a Nejvyššího správního soudu ve spojení 

s možností následného přezkumu závazného stanoviska prostřednictvím konečného rozhodnutí 

s rozšířeným senátem ohledně omezení možnosti přezkumu závazných stanovisek souhlasím. 

Předpokládám, že některé z navrhovaných změn správního soudnictví povedou k odbřemenění 

správního soudnictví a tím i k možnosti poskytování ochrany, kde je její poskytování dosud 

odmítáno. 

 

5.8.2. Úkony předběžné povahy 

Poskytování soudní ochrany ve správním soudnictví odpovídá zásadě ultima ratio, kdy 

výkon veřejné správy potřebuje pro tento výkon vytvořit podmínky, na druhé straně je zapotřebí 

reflektovat skutečnost, kdy i rozhodnutí předběžné povahy může přímo zasahovat do veřejných 

subjektivních práv dotčeného účastníka. Návrh na zrušení tohoto ustanovení vylučujícího 

přezkum úkonů předběžné povahy (v rámci předchozí právní úpravy ve znění § 248 odst. 2 

písm. e) o.s.ř., které bylo totožného znění) byl Ústavním soudem zamítnut s odůvodněním, že 

lze akceptovat postup zákonodárce v ochraně veřejných subjektivních práv chráněných 

Listinou a Úmluvou v pozdějším stádiu řízení530.  

Nejvyšší správní soud ve snaze minimalizovat zásahy rozhodnutími předběžné povahy 

a v rámci právní jistoty, kdy se jedná o rozhodnutí předběžné povahy, které má být 

přezkoumáno až společně s konečným rozhodnutím správního orgánu (bude-li toho zapotřebí 

a neodpadne-li spor o toto rozhodnutí již v řízení před správním orgánem), stanovil podmínky, 

na které dopadá výluka ze soudního přezkumu z důvodu úkonů rozhodnutí předběžné povahy. 

                                                 
529 Viz rozsudek rozšířeného senátu NSS ČR č.j. 2 As 75/2009-113 ze dne 23.08.2011, č. 2434/2011 Sb. NSS. 
530 Nález ústavního soudu Pl. ÚS 8/99 ze dne 3. 11. 1999, pod č. 291/1999 Sb. N 153/16 SbNU 135. Možnost 

přezkumu rozhodnutí správních orgánů předběžné povahy soudy. 
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Za rozhodnutí předběžné povahy je považováno rozhodnutí, které ve vztahu ke konečnému 

rozhodnutí splňuje tzv. test předběžné povahy, jenž zahrnuje kumulativně test podmínky 

časové, věcné a osobní531 . Časová podmínka znamená, že rozhodnutí je skutečně rozhodnutím 

dočasným, přičemž po jeho vydání musí následovat konečné rozhodnutí správního orgánu, 

které bude přezkoumatelné ve správním soudnictví. Dočasnost je dle názoru soudu garantována 

jednak lhůtami správních orgánů pro vydání rozhodnutí, jednak zákonem stanovenou ochranou 

proti nečinnosti správního orgánu. Při překročení této lhůty by na rozhodnutí správního orgánu 

nebylo možné výluku aplikovat531. Vyloučení nepřípustnosti je však nutné vnímat jako 

obsoletní gesto, neboť s ohledem na délku lhůt pro vydání rozhodnutí stanovenou v právních 

předpisech (viz např. § 71 správního řádu) je zřejmé, že porušení povinnosti správního orgánu 

vydat rozhodnutí v zákonem stanovené lhůtě není způsobilé založit včasnost žaloby proti 

rozhodnutí správního orgánu, když zmeškání lhůty k podání žaloby nelze prominout (srov. § 72 

odst. 4 s.ř.s.). Vlastní nečinnost veřejné správy totiž v konkrétních případech nemusí 

představovat z pohledu veřejné správy závadný stav, ale může se jednat o vědomý projev 

vůle532, kdy právě prostřednictvím své nečinnosti dosahují zamýšleného cíle. Věcná podmínka 

stanoví povinný vztah mezi rozhodnutím předběžným a konečným, kdy ve věci musí existovat 

povinnost vydat konečné rozhodnutí, které musí zahrnovat rozhodnutí předběžné. Absence 

povinně navazujícího konečného (meritorního) rozhodnutí by totiž znamenala, že předmětné 

rozhodnutí je, příp. může být, rozhodnutím konečným, a proto by nemohla být aplikována 

výluka ze soudního přezkumu kvůli předběžné povaze rozhodnutí. Osobní podmínka stanoví, 

že osoba dotčená (předběžným) rozhodnutím musí být účastníkem konečného rozhodnutí, aby 

bylo zachováno její právo ochrany (tj. možnost brojit) jak ve vlastním řízení, tak proti 

konečnému rozhodnutí.  

Předběžná povaha byla vymezena v rámci judikatury např. v případě rozhodnutí o tom, 

že pozemek je součástí zemědělského fondu, jako podkladového rozhodnutí k rozhodnutí 

o vydání nemovitosti, rozhodnutí o zajištění zbrojního průkazu a zbraně, rozhodnutí 

o neprominutí zmeškání lhůty k podání odvolání, rozhodnutí o prozatímní dávce (podle čl. 45 

odst. 1 nařízení Rady (EHS) č. 547/72) v prozatímní výši, výzvy k poskytnutí součinnosti 

k výkonu správy spotřební daně spočívající v umožnění vstupu do provozních budov, kde je 

žalobcem nakládáno s vybranými výrobky žalobcem, rozhodnutí stavebního úřadu o nařízení 

povinnosti zastavit práce na nepovolené stavbě. Naproti tomu rozhodnutím předběžné povahy 

není, a tedy kompetenční výluce nepodléhá  zajišťovací příkaz správce daně, závazná informace 

                                                 
531 Rozsudek rozšířeného senátu NSS ČR č.j. 2 Afs 186/2006-54 ze dne 27.10.2009, č. 1982/2010 Sb. NSS. 
532 FRUMAROVÁ, Kateřina. Ochrana před nečinností veřejné správy. (pozn. 296), s. 289. 
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o sazebním zařazení zboží podle nařízení Rady č. 2913/92 EHS nařízení Komise 2454/93/EHS, 

rozhodnutí o tom, zda pozemek je či není součástí zemědělského půdního fondu, rozhodnutí 

o zproštění příslušníka bezpečnostních sborů výkonu služby, rozhodnutí o zajištění vybraných 

výrobků nebo dopravního prostředku, rozhodnutí o zadržení zboží podle článku 4 odst. 1 

nařízení Rady (ES) č. 1383/2003, výrok o vyloučení odkladného účinku podle správního řádu.  

Ochranu veřejných subjektivních práv z hlediska ve správním soudnictví včetně jeho 

kultivační funkce, je možné demonstrovat na posuzování zajišťovacího příkazu533,534, nástroje 

daňového práva, který slouží správci daně k zajištění daně. Nástroj, který může být pro svého 

adresáta likvidační. Počáteční judikatura správních soudů byla zcela konzistentní a setrvávala 

na závěru, že zajišťovací příkaz je s ohledem na svou dočasnost rozhodnutím předběžné 

povahy, přičemž byl svými rysy podpůrně přirovnáván k předběžnému opatření správního řádu 

či občanského soudního řádu535, kdy právo na soudní ochranu je dostatečně zajištěno 

prostřednictvím konečného rozhodnutí536. Správnost takového závěru byla potvrzena Ústavním 

soudem537. S ohledem na třídenní lhůtu k plnění pod sankcí vymáhání povinnosti např. daňovou 

exekucí, možnost podání odvolání, které nemá suspenzivní účinek a neomezenou dobu 

účinnosti trvání zajišťovacího příkazu, kdy konečné rozhodnutí nemusí být vůbec vydáno, 

příp. v něm nemusí být o vztazích upravených zajišťovacím příkazem rozhodováno, dospěl 

rozšířený senát k závěru, že zajišťovací příkaz 533 nelze považovat za rozhodnutí předběžné 

povahy podle § 70 písm. b) s.ř.s. vyloučené ze soudního přezkumu538. Tomuto postupu 

odpovídal následný postup Nejvyššího správního soudu, který postupně pro správce daně 

stanovil podmínky, za nichž může být zajišťovací příkaz vydán, resp. kdy vydán být nemůže539. 

Generální finanční ředitelství v rámci analýzy zajišťovacích příkazů sice neodhalilo nadužívání 

zajišťovacích příkazů či závažné nedostatky, přesto dospělo k závěru, že je zapotřebí jejich 

vydávání podrobit nové metodice a hledat způsoby zajištění daně, např. formou nucené správy 

podniku540. V rámci následně vydaného metodického pokynu Generální finanční ředitelství 

v návaznosti na rozhodovací činnost Nejvyššího správního soudu stanovilo, že „daňová 

exekuce představuje závažný zásah do sféry daňového subjektu a tím následně i do jeho 

podnikatelské činnosti“. Z tohoto důvodu je zapotřebí, aby před i po nařízení daňové exekuce 

                                                 
533 Viz § 71 zákona č. 337/1992 Sb. O správě daní a poplatků. 
534 Viz § 167 – 174 zákona č. 280/2009 Sb. Daňový řád. 
535 Rozsudek NSS ČR č.j. 8 Afs 37/2005-126 ze dne 28.02.2007. 
536 Rozsudek NSS ČR č.j. 2 As 183/2005-64 ze dne 29.03.2005, č. 886/2006 Sb. NSS. 
537 Nález Ústavního soudu I. ÚS 374/05 ze dne 05.04.2006. 
538 Rozsudek rozšířeného senátu NSS ČR č.j. 9 Afs 13/2008-90 ze dne 24.11.2009 Sb., č. 2001/2010 Sb. NSS. 
539 Např. rozsudek NSS ČR č.j. 2 Afs 239/2015-66 ze dne 31.10.2016, č. 3541/2017 Sb.NSS. 
540 GENERÁLNÍ FINANČNÍ ŘEDITELSTVÍ. Analýza zajišťovacích příkazů vydávaných Finanční správou ČR. 

Praha 31.08.2017. 
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byla věc dotčenému subjektu osvětlena možnost zajištění úhrady daně zajišťovacím příkazem, 

s daňovým subjektem byl veden dialog za účelem dobrovolného zajištění daně jinými právními 

prostředky tak, aby „nedocházelo k nežádoucímu utlumení podnikatelské činnosti předmětného 

daňového subjektu a zároveň, aby možný exekucí postižitelný majetek nebyl vyveden mimo 

dosah správce daně541“. Rozhodovací činnost Nejvyššího správního soudu vedla ke změně 

přístupu finanční správou zajišťovacích příkazů, přičemž jejich počet klesl na polovinu542. 

 

5.8.3. Úkony, jimiž se upravuje vedení řízení 

Efektivnost vedení řízení správním orgánem odpovídá obecné zásadě, kdy proti 

rozhodnutím procesní povahy není přípustný opravný prostředek, aby nedošlo ke zmaření 

řízení jako takového. Dle názoru Ústavního soudu přitom vlastním procesním postupem 

nedochází k zásahu do subjektivních práv účastníka; ten nastává až v okamžiku vydání 

věcného, meritorního rozhodnutí543. Samostatná nepřezkoumatelnost procesních úkonů 

rozhodujícího orgánu, jimiž je upravováno vedení řízení, je realizována napříč právním řádem 

(viz § 202 odst. 1 o.s.ř., § 104 odst. 3 písm. c) s.ř.s. …). 

Mezi úkony, jimiž se upravuje vedení řízení, podle judikatury například patří rozhodnutí 

správního orgánu o nepovolení pořízení zvukového záznamu z ústního jednání, rozhodnutí 

správního orgánu o určení lhůty k provedení konkrétního úkonu, rozhodnutí o odvolání proti 

výzvě k zaplacení správního poplatku, rozhodnutí správce daně o ustanovení zástupce 

účastníku řízení a rozhodnutí správce daně o pokračování daňové exekuce. Naopak za úpravu 

vedení řízení a výluku ze soudního přezkumu není možné považovat rozhodnutí správního 

orgánu o tom, zda osoba je či není účastníkem řízení, rozhodnutí, jímž stavební úřad nařizuje 

vlastníku nemovitosti vstup do nemovitosti, rozhodnutí správce daně o prodloužení lhůty 

k vrácení zapůjčených dokladů a dalších věcí či rozhodnutí o zamítnutí odvolání proti rozsahu, 

v němž bylo daňovému subjektu umožněno nahlédnout do spisů týkajících se jeho daňových 

povinností. Výluka rovněž nedopadá na rozhodnutí správního orgánu, kterým nebylo 

umožněno nahlédnout do spisu osobě, jež nebyla účastníkem řízení. 

 

                                                 
541 GENERÁLNÍ FINANČNÍ ŘEDITELSTVÍ. Metodický pokyn k postupu správce daně při vydávání 

zajišťovacího příkazu. Č.j. 87133/17/7700-30133-711377 ze dne 01.11.2017. 
542 ŠUSTR, Ladislav. Finanční správa brzdí. Zajišťovací příkazy dopadají na méně firem. Echo 24.cz. 

15.04.2019. Dostupné on-line < https://echo24.cz/a/SWQX5/financni-sprava-brzdi-zajistovaci-prikazy-dopadaji-

na-mene-firem> 
543 Sjednocující stanovisko Ústavního soudu Pl. ÚS-st 12/2000 ze dne 19.12.2000, ST 12/21 SbNU 484 - Procesní 

povaha rozhodnutí o nepovolení přezkoumání rozhodnutí podle § 55b daňového řádu. 
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5.8.4. Úkony, které závisejí na posouzení stavu osob nebo 

věcí 

Pokud se úkony správních orgánů týkají zdravotního stavu osob nebo stavu věcí, mají 

především představovat dobrozdání, neboť nestanovují a neprokazují autoritativně závazným 

konečným způsobem stav věcí544, takže není důvodu je podřizovat soudnímu přezkumu. Tato 

výluka tak navazuje na nepřípustnost žaloby podle § 65 odst. 1 s.ř.s. a výluku úkonů, které 

nejsou rozhodnutími. Velmi pečlivě je přitom zapotřebí posuzovat, zda má takový úkon 

výlučnou povahu dobrozdání závislého na stavu osob a věcí, nebo zda je závislý i na dalších 

otázkách545, a může tak naplňovat definici rozhodnutí podle § 65 odst. 1 s.ř.s. 

Předmětná právní úprava byla v části týkající se vyloučení žádosti osoby o uznání 

za zdravotně znevýhodněnou předložena Ústavnímu soudu s návrhem na zrušení části tohoto 

ustanovení s tím, že je v rozporu s článkem 29 Listiny přímo zakotvujícím právo zdravotně 

postižených osob na zvýšenou ochranu, pod kterou předkladatel zahrnul i právo na soudní 

ochranu, která je právní úpravou vyloučena. Ústavní soud se s návrhem rozšířeného senátu 

neztotožnil a dospěl k závěru, že problém právní úpravy lze překlenout ústavně konformním 

výkladem. V souladu s právní jistotou na ochranu zdravotně znevýhodněných osob však 

explicitně stanovil, že rozhodnutí o odvolání proti neuznání za osobu zdravotně znevýhodněnou 

ve smyslu § 67 odst. 2 písm. c) zákona č. 435/2004 Sb. o zaměstnanosti není vyloučeno 

ze soudního přezkumu podle ustanovení § 70 písm. d) soudního řádu správního546.  

 Za úkony, které závisejí na posouzení stavu osob nebo věcí, vymezila judikatura 

například rozhodnutí lékaře o ukončení dočasné pracovní neschopnosti pro účely sociálního 

zabezpečení, úkon krajského úřadu, kterým byl přezkoumán posudek lékaře závodní 

preventivní péče o zdravotní způsobilosti k práci, a posudkový závěr o zdravotním stavu, tedy 

i o tom, zda jde o nemoc z povolání. Kompetenční výluku naopak nepředstavuje například 

rozhodnutí o odvolání proti neuznání za osobu zdravotně znevýhodněnou547, rozhodnutí 

služebního funkcionáře o odškodnění za bolest a ztížení společenského uplatnění, rozhodnutí 

o příspěvku na péči podle zákona č. 108/2006 Sb., přezkum rozhodnutí o schopnosti vojenské 

činné služby a rozhodnutí o poskytnutí příspěvku na zvláštní zdravotní pomůcku. 

                                                 
544 Rozsudek Nejvyššího soudu ČR, sp.zn. 21 Cdo 1276/2016 ze dne 03.11.2016. 
545 KÜCHLEROVÁ, Martina. Rozhodnutí předběžné povahy jako kompetenční výluka v soudním řádu správním. 

Praha: Leges, 2018. Teoretik. ISBN 978-80-7502-247-9. S. 91. 
546 Nález Ústavního soudu Pl. ÚS 15/12 ze dne 15.01.2013, publikován ve Sbírce zákonů pod č. 82/2013 Sb.  

N 13/68 SbNU 191 - Právo na soudní přezkum rozhodnutí o odvolání proti neuznání za osobu zdravotně 

znevýhodněnou. 
547 Podle § 67 odst. 2 písm. c) zákona č. 435/2004 Sb. 
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5.8.5. Úkony týkající se nepřiznání nebo odnětí odborné 

způsobilosti 

Ze soudního přezkoumání jsou vyloučeny úkony správního orgánu týkající se 

nepřiznání nebo odnětí odborné způsobilosti fyzickým osobám, pokud samy o sobě 

neznamenají právní překážku výkonu povolání nebo zaměstnání nebo jiné činnosti. Předmětná 

právní úprava logicky navazuje na úpravu předchozí výluky ze soudního přezkumu, kdy mohou 

existovat další úkony správních orgánů, které mají svou povahou účinky, jež přímo nezasahují 

do veřejných subjektivních práv žalobce. Tato právní norma je ovšem realizována výjimečně. 

Nepřípustnost této výluky posuzoval Nejvyšší správní soud v souvislosti se znaleckým 

osvědčením, které prokazuje odbornou způsobilost policisty jako fyzické osoby, 

s odůvodněním, že si jen stěží lze představit, jaké jiné rozhodování by mohlo spadat 

pod předmětnou výluku548. Právní norma je i podle jiných autorů obsoletní, když je stejného 

výsledku docilováno buď prostřednictvím obecné žalobní legitimace nebo na ni navazujících 

výluk. 

Schopnost Nejvyššího správního soudu reagovat na vývoj společnosti, jak bylo 

předestřeno na příkladu zajišťovacích příkazů, kdy vývoj zohledňuje ve své rozhodovací praxi, 

aniž by striktně zastával dřívější judikaturu – navíc podpořenou testem ústavní 

konformity – mne vede k závěru, že na rozsahu kompetenčních výluk není zapotřebí ničeho 

měnit.  

 

5.9. Účastníci řízení 

Účastníky řízení o žalobě proti rozhodnutí správního orgánu549 jsou žalobce a žalovaný, 

jímž je správní orgán, který rozhodl v posledním stupni, nebo správní orgán, na nějž jeho 

působnost přešla, bez ohledu na to, koho za žalovaného označí žalobce.550  Žalovaný nemůže 

být měněn ani atrakcí či delegací podle správního řádu551. Materiální podstata správního 

soudnictví je naplněna tím, že se žalovanému správnímu orgánu přizná způsobilost být 

účastníkem soudního řízení. Pokud chybí zvláštní právní úprava, která určuje osobu 

                                                 
548 Rozsudek NSS ČR č.j. 7 As 411/2017-60 ze dne 05.04.2018. 
549 S ohledem na ustanovení § 33 s.ř.s. ve spojení s terminologií §68, § 71 a násl. s.ř.s. 
550 Rozsudek NSS ČR č.j. 4 Aps 3/2011-58 ze dne 13.04.2011, č. 2540/2012 Sb. NSS. 
551 STAŠA, Josef. K problematice účastenství ve správním soudnictví a v řízení podle části páté občanského 

soudního řádu. In ČEBIŠOVÁ, Taisia a Vladimír VOPÁLKA. Nová úprava správního soudnictví: soudní řád 

správní. (pozn. 117). S. 241-264. 
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oprávněnou za žalovaný správní orgán jednat, osnova subsidiárně stanoví, že za něj jedná jeho 

vedoucí, případně jiná osoba k tomu oprávněná podle vnitřních předpisů.  

Žalobcem je ten, kdo podal žalobu, a je nadán žalobní legitimací552,  tj.  

- ten, kdo tvrdí, že byl na svých právech zkrácen přímo nebo v důsledku porušení svých práv 

rozhodnutím správního orgánu (§ 65 odst. 1 s.ř.s.),  

- ten účastník správního řízení, který tvrdí, že byl postupem správního orgánu zkrácen 

na právech, jež mu příslušejí takovým způsobem, že to mohlo mít za následek nezákonné 

rozhodnutí, ale není nadán legitimací podle § 65 odst. 1 s.ř.s.,  

- ten, komu správní orgán uložil trest za správní delikt, a kdo se domáhá upuštění od něj nebo 

jeho snížení v mezích zákonem dovolených,  

- správní orgán, o němž to stanoví zvláštní zákon,  

- státní zástupce, shledá-li k podání žaloby závažný veřejný zájem,  

- veřejný ochránce práv, jestliže k podání žaloby prokáže závažný veřejný zájem,  

-  ten, komu toto oprávnění výslovně svěřuje zvláštní zákon nebo mezinárodní smlouva, která 

je součástí českého právního řádu. 

 

Účastník řízení musí být nadán způsobilostí mít práva a povinnosti a tomu odpovídající 

způsobilostí samostatně činit úkony v řízení. Není-li jí nadán, musí být zastoupen. 

Za právnickou osobu jedná ten, kdo je k tomu oprávněn. Subsidiárně se přitom použije právní 

úprava § 21 o.s.ř. V případě, že oprávnění nevyplývá z veřejného (obchodního) rejstříku, 

a v případě pochybností soudu o oprávnění zástupce právnické osoby je tento zástupce povinen 

své oprávnění prokázat. Přitom postačuje jakýkoli způsob přiměřený okolnostem případu553. 

Na žalobní legitimaci právnické osoby současně nemá vliv rozhodnutí o úpadku ani prohlášení 

konkurzu na její majetek554. V případě pochybností soudu o procesní způsobilosti 

či nepřítomném účastníku soudního řízení vzniká povinnost soudu ustanovit opatrovníka555. 

Ten by měl být soudem volen především z okruhu blízkých, které jsou schopny skutečně 

reprezentovat zájmy účastníka556. Přitom není podstatné, v jakém stádiu se věc nachází557. 

Zvláštní povaze ochrany poskytované ve správním soudnictví, kdy pro každého účastníka může 

                                                 
552 Podle § 65 nebo 66 s.ř.s.  
553 Rozsudek rozšířeného senátu NSS ČR č.j. 1 As 38/2006-81 ze dne 29.05.2017, č. 1514/2008 Sb. NSS. 
554 Rozsudek NSS ČR č.j. 10 Afs 179/2017-32 ze dne 29.08.2018, č. 3803/2018 Sb. NSS. 
555 Nález Ústavního soudu II. ÚS 351/04 ze dne 04.11.2004, N 167/35 SbNU 267 - Důvody ustanovení opatrovníka 

osobě neznámého pobytu. 
556 Nález Ústavního soudu I. ÚS 559/2000 ze dne 25.09.2002, N 111/27 SbNU 233 - K ustanovení opatrovníka 

osobě neznámého pobytu. 
557 Usnesení NSS ČR č.j. 2 Azs 233/2004-32 ze dne 13.07.2014, č. 380/2004 Sb. NSS. 
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mít rozhodnutí správního orgánu jiné důsledky a jiný dopad do jeho sféry, odpovídá vyloučení 

společenství účastníků, a proto i v případě, že podá více osob společný návrh, jedná v řízení 

každá sama za sebe a s účinky jen pro sebe. To platí i v případě, že se jedná o situaci, kdy 

předmětem řízení je věc ve spoluvlastnickém podílu účastníků, neboť před soukromoprávní 

podstatou spoluvlastnictví je upřednostňována veřejnoprávní povaha věci. Proto nelze úkon 

jednoho spoluvlastníka přičítat ve prospěch druhého spoluvlastníka558. Z tohoto důvodu 

se ve správním soudnictví neuplatní ustanovení o nerozlučném společenství účastníků559 podle 

§ 91 odst. 2 o.s.ř. ve spojení § 64 s.ř.s. 

Zákonodárce s výjimkou kasačních stížností opustil systém povinného právního 

zastoupení a ponechal výlučně na žalobci, zda a jakým způsobem bude střežit svá práva a zda 

si zvolí zástupce, nebo na základě poučení o jeho ustanovení požádá soud 560.  

 

5.10. Osoby zúčastněné na řízení 

Institut osoby zúčastněné na řízení představuje specifickou formu účastenství 

ve správním soudnictví, která byla do právního řádu zavedena až prostřednictvím soudního 

řádu správního právní úpravy prvé republiky561. Jejím zavedením chtěl zákonodárce posílit 

ochranu práv osoby, která podle tehdejší právní úpravy, ačkoliv byla přímo dotčena 

rozhodnutím správního orgánu (a to jak v pozitivním případě, kdy jí vzniklo subjektivní 

veřejnoprávní oprávnění, tak v negativním případě, kdy ji byla uložena rozhodnutím 

povinnost), nestala se v případě napadení tohoto rozhodnutí u soudu jinou osobou, 

a ani se nemusela o probíhajícím řízení o žalobě proti rozhodnutí správního orgánu dozvědět,  

a tak mít možnost chránit svá veřejná subjektivní práva562. Kvůli chybějící právní úpravě totiž 

neexistovalo oprávnění soudu informovat takto dotčenou osobu o probíhajícím řízení. 

Ani případná vědomost této osoby dotčené rozhodnutím správního orgánu o řízení nebyla 

z procesního pohledu jednoduchá; z důvodu zmeškání lhůty k podání žaloby pro ni totiž 

přicházelo v úvahu pouze postavení vedlejšího účastníka podle § 93 o.s.ř. 563. Používám-li 

ovšem pojem zmeškání lhůty, mám tím na mysli toliko procesní pohled na věc, neboť 

ve skutečnosti ke zmeškání dojít nemuselo, neboť tato osoba mohla být například 

                                                 
558 Rozsudek NSS ČR č.j. 1 As 74/2011-251 ze dne 10.08.2011, č. 2410/2011 Sb. NSS. 
559 Srov § 91 odst. 1 o.s.ř.. 
560 Rozsudek NSS ČR č.j. . 6 Ads 13/2004-20 ze dne 14.04.2005, č. 616/2005 Sb. NSS. 
561 MIKULE, Vladimír. Žaloba proti rozhodnutí správního orgánu. In ČEBIŠOVÁ, Taisia a Vladimír VOPÁLKA. 

Nová úprava správního soudnictví: soudní řád správní. (pozn. 117). S. 73-91. 
562 Důvodová zpráva k zákonu č. 150/2002 Sb. 
563 MAZANEC, Michal, Správní soudnictví. (pozn. 12), s. 111, 289. 
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s rozhodnutím správního orgánu spokojená a zrušení rozhodnutí nemuselo představovat jeho 

právní zájem. Jde třeba o situaci, kdy prostřednictvím rozhodnutí správního orgánu získala 

veřejnoprávní povolení k výstavbě domu, přičemž její soused, který brojí proti rozhodnutí 

správního orgánu, fakticky brojí proti tomu, aby sám mohl stavbu realizovat, přičemž zájmy 

obou sousedů jsou v rozporu. Úlohou vedlejšího účastníka je ovšem podporovat ve věci 

hlavního účastníka, a tomu odpovídá potřeba souhlasu hlavního účastníka se vstupem 

vedlejšího účastníka do řízení564. To znamená, že vedlejší účastník mohl v řízení podporovat 

pouze jednoho z účastníků – buď žalobce, anebo správní orgán, a to pouze tehdy, pokud s tím 

tento podporovaný účastník souhlasil565 a tohoto účastníka by podporoval. Možnost vedlejšího 

účastníka hájit své zájmy v řízení však vycházela toliko z judikatury založené Ústavním 

soudem, který považoval tehdejší úpravu páté části občanského soudního řádu za neústavní, 

a umožnil obecným soudům vykládat právní úpravu občanského soudního řádu též ve prospěch 

ochrany účastníka správního řízení, který proti rozhodnutí správního orgánu nebrojil.  

Osoby zúčastněné na řízení jsou (viz § 34 s.ř.s.) vymezeny jako osoby, které (i.) byly 

přímo dotčeny ve svých právech a povinnostech vydáním napadeného rozhodnutí nebo tím, že 

rozhodnutí nebylo vydáno, a ty, které mohou být přímo dotčeny jeho zrušením nebo vydáním 

podle návrhu výroku rozhodnutí soudu, (ii.) nejsou účastníky řízení, (iii.) výslovně oznámily, 

že budou v řízení práva osob zúčastněných na řízení uplatňovat. Tyto znaky musí být naplněny 

kumulativně. Z použité formulace vyplývá, že osobou zúčastněnou může být i osoba, která není 

podle předpisů o řízení před správním orgánem účastníkem správního řízení566. Absence 

některého z uvedených zákonem stanovených znaků zúčastněné osoby vede k rozhodnutí soudu 

o nesplnění podmínek osoby zúčastněné na řízení, čímž její účast v řízení končí. Proti tomuto 

rozhodnutí soudu je přípustná obrana kasační stížností567. 

Ochrana práv osob zúčastněných na řízení je následně zajištěna jak prostřednictvím 

žalobce, který je povinen tyto osoby, pokud jsou mu známy, v žalobě označit568, 

tak prostřednictvím soudu. Ten osoby zúčastněné na řízení označené žalobcem vyrozumí 

o probíhajícím řízení a vyzve je, aby v přiměřeně stanovené lhůtě soudu oznámily, zda budou 

                                                 
564 Usnesení Nejvyššího soudu sp.zn. 29 Odo 806/2002 ze dne 30.06.2004, C 9214 
565 Nejvyšší soud v rozsudku 30 Cdo 113/2014 ze dne 17.02.2015, č. 74/2015 Sb. Nejvyšší soud odůvodnil 

a formuloval závěr, že "předpokladem přípustnosti vedlejšího účastenství v řízení je, že vedlejší účastník má právní 

zájem na výsledku sporu, tj. právní zájem na určitém výsledku řízení, který se projeví vítězstvím ve sporu 

u účastníka, k němuž přistoupil". 
566 STAŠA, Josef. K problematice účastenství ve správním soudnictví a v řízení podle části páté občanského 

soudního řádu. In ČEBIŠOVÁ, Taisia a Vladimír VOPÁLKA. Nová úprava správního soudnictví: soudní řád 

správní. (pozn. 117). S. 241-264.  
567 Rozsudek NSS ČR č.j. 7 As 43/2005-53 ze dne 31.08.2005, č. 710/2005 Sb. NSS. 
568 Viz § 34 odst. 2 věta prvá a § 71 odst. 1 písm. b) s.ř.s. 
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uplatňovat práva osoby zúčastněné na řízení, přičemž je současně vyrozumí o jejich procesních 

právech (viz § 74 odst. 2 s.ř.s.). Stejně soud vyrozumí a vyzve i osoby zúčastněné na řízení, 

které vyjdou najevo v průběhu řízení – například ze správního spisu žalovaného, prováděného 

dokazování či vlastní iniciativy takových osob, přičemž judikatura Nejvyššího soudu 

předpokládá aktivní postup soudu při zjišťování okruhu možných osob zúčastněných 

na řízení569. Pokud osoby zúčastněné na řízení nereagují v soudem stanovené lhůtě, jejich 

možnost chránit svá práva zaniká. S výjimkou dispozice s předmětem řízení mají osoby 

zúčastněné na řízení stejná práva v řízení jako žalobce. Za účelem posílení jistoty ochrany 

jejich práv je zákonodárcem stanoveno, že jim musí být doručována žaloba, usnesení o přiznání 

odkladného účinku, usnesení o předběžném opatření a rozhodnutí, jímž se řízení končí. Jedná 

se přitom o demonstrativní výčet zasílaných písemností soudem, když z povahy věci je zřejmé, 

že tyto osoby budou předvolávány k jednání, k vlastní žádosti obdrží protokol o jednání 

a procesně s nimi bude zacházeno obdobně jako s účastníky řízení570.  

Snaha zákonodárce zabránit přetížení soudu administrativou a prodlužování soudních 

řízení při velkém počtu osob zúčastněných na řízení, nebo když je nelze jednotlivě určit, vedla 

ke vzniku oprávnění předsedy senátu v individuálních případech rozhodnout, že na základě 

jeho opatření se budou osobám zúčastněným na řízení doručovat rozhodnutí nebo jiné 

písemnosti vyvěšením na úřední desce soudu a fakultativně též na úřední desce obecního 

úřadu571.  

V případě, že je počet osob zúčastněných na řízení mimořádně vysoký a jednotlivým 

výkonem jejich práv by mohl být ohrožen rychlý průběh řízení, rozhodne soud o tom, že osoby 

zúčastněné na řízení mohou svá práva v řízení uplatňovat pouze prostřednictvím společného 

zmocněnce, kterého si zvolí. Těchto zmocněnců však může být nejvíce deset; pokud bude tento 

počet překročen a osoby zúčastněné na řízení se mezi sebou na výběru nedohodnou, vybere 

společného zmocněnce soud – s přihlédnutím k zájmům osob zúčastněných na řízení572. 

Ochranu osob dotčených rozhodnutím správního orgánu, jakou dnes umožňuje správní 

soudnictví, vnímám jako velmi pozitivní nakročení k ochraně jejich veřejných subjektivních 

práv. Prostřednictvím tohoto institutu je možné – byť nepřímo a v omezené formě – docílit 

i dodatečné ochrany práv osob, které lhůtu pro podání žaloby zmeškaly. To jednak odpovídá 

                                                 
569 Viz rozsudek NSS ČR č.j. 1 As 39/2004-75 ze dne 21.12.2005, č. 1479/2008 Sb. NSS. 
570 Usnesení NSS ČR č.j. 6 As 6/2017-75 ze dne 01.02.2017, č. 3597/2017 Sb. NSS. 
571 Viz § 42 odst. 4 s.ř.s. 
572 S účinností zákona č. č. 303/2011 Sb. účinný od 01.01.2012, kterým se mění zákon č. 150/2002 Sb. 



 

- 116 - 

samotné žalobní legitimaci k podání kasační stížnosti (viz § 102 s.ř.s.), jednak to ve svém 

důsledku znovu otevírá cestu k ústavní stížnosti Ústavnímu soudu.  

S ohledem na rozvoj informačních technologií a omezení přípustnosti k podání žaloby 

jsem toho názoru, že stávající ochrana osob zúčastněných na řízení by měla být doplněna 

o povinnost správního orgánu zveřejnit na úřední desce své, jakož i na úřední desce správního 

orgánu prvého stupně (není-li tímto orgánem sám) vyrozumění soudu o možnosti účastnit se 

řízení ve věci podané žaloby jako osoba zúčastněná na řízení. Omezení administrativní zátěže 

soudu by mělo být realizováno prostřednictvím elektronického soudního spisu, jenž bude 

obsahovat soudní spis. Ten bude zpřístupněn v plném rozsahu účastníkům řízení a osobám 

zúčastněným na řízení po přiznání jejich účastenství, resp. postavení osob na řízení. Další 

potřebu změny shledávám v případě doručování. Doručování prostřednictvím úřední desky 

nemá účinky vůči osobám, které vlastní datovou schránku podle zákona č. 300/2008 Sb., mají 

zavedenu elektronickou adresu jako adresu pro doručování jako referenční údaj podle zákona 

č. 111/2009 Sb. o základních registrech, nebo požádaly v průběhu správního řízení 

o doručování na jimi uvedenou elektronickou adresu. Takovýmto osobám se vždy doručuje 

elektronickou cestou. 

 

5.11. Žaloba a její náležitosti 

Žaloba proti rozhodnutí správního orgánu představuje mimořádný prostředek, jímž 

se žalobce domáhá zrušení pro něj nepříznivého rozhodnutí správního orgánu soudem. Zatímco 

v obecném soudnictví platí pravidlo, že předpokladem úspěchu je řádně a včas podaná žaloba, 

ve správním soudnictví je toto pravidlo výslovně zakotveno, když zákon stanoví povinné 

náležitosti žaloby, bez nichž nemůže být věcně vůbec projednána573. Z vlastního textu žaloby 

musí být osvědčena přípustnost žalobce k podání žaloby. Tomu odpovídá i omezení dispoziční 

možnosti žalobce žalobu v řízení rozšiřovat o další výroky rozhodnutí či žalobní body; to je 

přípustné pouze ve lhůtě pro podání žaloby (viz § 71 odst. 2 věta druhá s.ř.s.). Významu žaloby 

odpovídá i původní záměr zákonodárce, aby žalobu proti rozhodnutí správního orgánu bylo 

možno podat pouze prostřednictvím advokáta nebo osoby s právnickým vzděláním (jako 

u dovolání a ústavní stížnosti), přičemž by bylo zejména ku prospěchu žalobce, že by jím 

podanou žalobu mohl soud meritorně projednat. Přijatá právní úprava advokátní přímus 

nestanoví, a je tak pouze na žalobci, jakým způsobem bude střežit svá práva a zda využije 

                                                 
573 Nález Ústavního soudu IV. ÚS 145/94 ze dne 20.02.1995, N 11/3 SbNU 57 - Ústavně zaručené právo na soudní 

ochranu. 
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právní pomoci či nikoliv. Na náležitosti a zpracování žaloby je tedy nutno pohlížet z pohledu 

úkonu, jímž se zahajuje vlastní řízení a předkládání argumentů soudu jako třetímu 

nezúčastněnému subjektu574, který vnímá spor žalobce a správního orgánu pouze 

prostřednictvím žaloby a v řízení může přihlížet pouze k tomu, co je mu jejich prostřednictvím 

tvrzeno, doloženo, osvědčeno a prokázáno. Přestože zákonodárce nikde výslovně nestanoví, že 

žaloba musí být podána žalobcem písemně a nikoliv například do protokolu soudu, povaze věci 

odpovídá písemná forma žaloby.  

 Náležitosti žaloby jsou zákonodárcem vymezeny po vzoru občanského soudního řízení 

jako náležitosti obecné (viz § 37 odst. 2, 3 s.ř.s. a srovnej s § 42 o.s.ř.), jimiž žalobce soudu 

sděluje, čeho se jeho podání týká, kdo jej činí, proti komu směřuje a co navrhuje, přičemž musí 

být podepsáno575 a datováno a musí obsahovat náležitosti specifické pro žalobu proti 

rozhodnutí správního orgánu (viz § 71 s.ř.s.), jimiž jsou a) označení napadeného rozhodnutí 

a den jeho doručení nebo jiného oznámení žalobci, b) označení osob na řízení zúčastněných, 

jsou-li žalobci známy, c) označení výroků rozhodnutí, které žalobce napadá, d) žalobní body, 

z nichž musí být patrno, z jakých skutkových a právních důvodů považuje žalobce napadené 

výroky rozhodnutí za nezákonné nebo nicotné, e) označení důkazů a toho, které důkazy žalobce 

k prokázání svých tvrzení navrhuje provést, a f) návrh výroku rozsudku. Součástí žaloby je opis 

napadeného rozhodnutí.  

 

5.11.1. Označení napadeného rozhodnutí 

S povahou řízení o žalobě proti rozhodnutí správního orgánu souvisí nutnost řádně 

označit napadené rozhodnutí, neboť žalovaným s ohledem na zákonnou úpravu není ten, koho 

za žalovaného označí žalobce, ale ten, koho za žalovaného určuje zákon576. Napadené 

rozhodnutí by mělo být vymezeno označením správního orgánu, který jej vydal (viz § 4 odst. 1 

písm. a) s.ř.s.), přičemž bylo-li vydáno písemně, pak za přiměřené označení lze považovat 

takové specifické označení, které je obsaženo v písemném vyhotovení napadeného rozhodnutí, 

                                                 
574 WINTEROVÁ, Alena. Pojem civilního procesu. In WINTEROVÁ, Alena, Dita FRINTOVÁ, Alena 

MACKOVÁ, Tomáš POHL, Josef SALAČ, Petr SMOLÍK, František ZOULÍK a Silvia KUBEŠOVÁ. (pozn. 449), 

s. 31. 
575 Smyslem podpisu žaloby žalobcem (nebo jeho právním zástupcem) je zjistit, zda žaloba byla skutečným 

projevem žalobcovi vůle domáhat se podáním žaloby ochrany u soudu či nikoliv. Jeho absence představuje 

odstranitelný nedostatek řízení – viz usnesení Krajského soudu v Plzni č.j. 58 Ca 53/2004-25  

ze dne 01.09.2004. Ke stejnému závěru dospěl Ústavní soud v nálezu II. ÚS 2791/17 ze dne 02.02.2018 – 

Náležitosti odporu proti trestnímu příkazu. 
576 Viz § 69 s.ř.s. „Žalovaným je správní orgán, který rozhodl v posledním stupni, nebo správní orgán, na který 

jeho působnost přešla.“ 
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je-li z rozhodnutí patrno (například číslo jednací, číslo evidenční, spisová značka, případně 

věcné označení názvem či datem vyhotovení). V případě, že rozhodnutí bylo vydáno ústní 

formou, mělo by být vymezeno označením správního orgánu a popisu rozhodnutí a řízení, které 

mu předcházelo. Samotná absence označení napadeného rozhodnutí nepředstavuje překážku 

v řízení, ale může vést k povinnosti žalobce hradit náklady spojené s jeho opatřením soudem577.  

Omezení možnosti podání žaloby v zákonem stanovené lhůtě odpovídá současně 

povinnost tvrzení o doručení napadeného rozhodnutí nebo jiného oznámení žalobci jako splnění 

přípustnosti podmínky podání žaloby jako včasné. Pokud však tento údaj chybí, soud řízení 

nezastaví, ale vyzve žalobce k jeho doplnění, přičemž ho poučí o způsobu odstranění této vady 

a důsledcích jejího neodstranění. V tomto ohledu je zapotřebí rozlišovat mezi povinností 

tvrzení a povinností důkazní, kdy je pro posouzení přípustnosti žaloby rozhodný předmětný 

okamžik. Vlastní doručení napadeného rozhodnutí nebo jeho oznámení bude předmětem 

dokazování až v průběhu řízení. Tento postup zohledňuje nejen materiální podstatu 

poskytované soudní ochrany, ale též skutečnost, že žaloba nemusí být podávána účastníkem 

řízení, a rozhodnutí mu tedy vůbec nemusí být doručováno.  

 

5.11.2. Označení osob zúčastněných na řízení 

Povinnost označení osob zúčastněných na řízení odpovídá jejich ochraně poskytované 

ve správním soudnictví. Postavení osob zúčastněných může být v řízení pro žalobce 

problematické, neboť se nemusí vždy jednat o osoby, které jeho návrh budou podporovat, ale 

může rozšiřovat počet osob, pro které je napadené rozhodnutí příznivé, a proto mohou 

znemožňovat úspěch žalobce v této věci. Ačkoliv z formálního pojetí nelze označení 

zúčastněných osob považovat za porušení zásady sebeobviňování (ve smyslu článku 6 odst. 1 

Úmluvy a z článku 37 odst. 1 Listiny), v materiálním pojetí lze v zákonném požadavku 

v konkrétním případě shledat, proto za takový nedostatek žaloby nemůže být žalobce 

sankciován. Vzhledem k povinné procesní aktivitě soudu stran zjišťování okruhu osob 

zúčastněných na řízení neznamená nedostatek žaloby, a proto ani z tohoto důvodu nemůže být 

žaloba odmítnuta. V případě označení osob na řízení zúčastněných je zapotřebí postupovat 

v souladu s obecnými právními předpisy tak, aby tyto osoby byly soudem identifikovatelné 

a soud je mohl ztotožnit (například prostřednictvím dožádání, či výpisů z centrálních registrů) 

a umožnit jim účast na řízení.  

                                                 
577 Usnesení Vrchního soudu v Praze č.j. 6 a 6/93-9 ze dne 22.01.1993 publikované v časopisu Správní právo 

č. 4/1993 na s. 342. Z tohoto právního názoru vychází judikatura NSS ČR viz např. rozsudek  

č.j. 6 Ads 133/2007-51 ze dne 12.03.2008, rozsudek č.j. 7 Azs 310/2016-20 ze dne 04.01.2017 a další. 
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5.11.3. Označení výroků napadeného rozhodnutí 

Označení výroků rozhodnutí, které žalobce napadá a o nichž tvrdí, že jejich existence 

se negativně projevuje v jeho sféře, souvisí s dispoziční zásadou žalobce, který v řízení jako 

jediný vymezuje rozsah přezkumné činnosti správního soudu, přičemž tak může učinit pouze 

ve lhůtě pro podání žaloby. 

Označení výroků napadených rozhodnutí nemusí být realizováno explicitně (byť je to 

vhodné z hlediska opatrnosti a koncentračních zásad správního soudnictví doporučit), ale 

logicky se bude prolínat se zbývajícími náležitostmi žaloby, tedy žalobními body, v nichž  bude 

zdůvodňováno, proč jsou příslušné výroky či jejich části nezákonné či nicotné   (navrhovanými 

důkazy, jejichž provedením bude nezákonnost příslušného výroku prokázána),  a zejména 

návrhem výroku rozsudku (petitu), kterým žalobce projeví, jak má soud o žalobou napadených 

výrocích rozhodnout. V případě neurčitosti či pochybnosti soudu o rozsahu napadených výroků 

rozhodnutí správního orgánu se jedná o odstranitelný nedostatek řízení.  

Pravidlo, že soud se nebude zabývat žalobcem neoznačenými výroky (představují 

porušení dispoziční zásady a v obecné rovině vadu řízení, která vede k nezákonnosti vydaného 

rozhodnutí), může být soudem ve porušeno v případě, že 

- soud má úřední povinnost přihlížet k vadě řízení, 

- ze správního spisu vyplývají po jeho posouzení soudem takové vady řízení, které svým 

charakterem a mírou závažnosti brání přezkoumání napadeného rozhodnutí v mezích 

uplatněných žalobních bodů578. 

- na věc lze přímo aplikovat článek 40 odst. 6 Listiny, (tj. Trestnost činu se posuzuje a trest 

se ukládá podle zákona účinného v době, kdy byl čin spáchán. Pozdějšího zákona 

se použije, jestliže je to pro pachatele příznivější) 579,580. 

Protože shora uvedená výjimka prolamuje pravidlo dispoziční zásady žalobce 

a vázanosti soudu žalobním petitem, je zapotřebí počítat se zdrženlivým postupem soudu 

při její aplikaci a z opatrnosti před soudem namítat vady všech výroků, které do práv žalobce 

zasahují. Tato výjimka totiž neumožňuje soudu zrušit napadené rozhodnutí v případě „pouhé“ 

nepřezkoumatelnosti z důvodů nesrozumitelnosti nebo nedostatku důvodů rozhodnutí 

                                                 
578 Usnesení rozšířeného senátu NSS ČR č.j. 7 Azs 79/2009-84 ze dne 08.03.2011, č. 2288/2011 Sb. NSS. 
579 Rozsudek NSS ČR č.j. 2 As 9/2008-77 ze dne 13.06.2008, č. 1684/2008 Sb. NSS. 
580 Rozsudek NSS ČR č.j. 5 As 104/2013-46 ze dne 16.11.2016, č. 3528/2016 NSS. 
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bez úplné absence581 žalobního bodu, jak by mohlo být nesprávně dovozováno například 

ze znění § 76 odst. 1 s.ř.s.582 

 

5.11.4. Žalobní body 

Žalobními body (viz § 71 písm. d) s.ř.s.) žalobce vymezuje, z jakých skutkových 

a právních důvodů považuje jím napadené výroky rozhodnutí za nezákonné či nicotné; 

představují zásadní a stěžejní část žaloby proti rozhodnutí správního orgánu. Stále platné je 

vymezení žalobních bodů Jiřím Hoetzelem 583. „[…] Stížnost „má přesně označiti rozhodnutí 

nebo opatření proti němž směřuje, jakož i jednotlivé stížnostní body (genaue Bezeichnung 

der Beschwerdepunkte). „Označení těchto bodů je conditio sine qua non. Ony vytyčují meze, 

v kterých se soud může vůbec napadaným správním aktem obírati (pokud neplatí výjimečně 

zásada vyhledávací). V praksi se někdy věc vykládá blahovolně, „ab strany nebyly pokutovány 

za nevědomost nebo nedbalost advokáta, jehož součinnost při koncipování stížnosti je zákonem 

předepsána“ (Hácha). 

Kdy jsou body přesně určeny, konkretisovány, nelze říci všeobecně. Podle § 29 jednacího řádu 

z 1907 má ze stížnosti býti patrno, pokud se rozhodnutí napadá a v čem stěžovatel spatřuje 

porušení svého práva a v čem vytýkaná procesní vada spočívá. Bližšího odůvodnění se nežádá. 

„Naprosto (však) nestačí, jako se to nezřídka děje, jestliže stížnost podává rozvláčné vylíčení 

děje končíc prostě návrhem, aby rozhodnutí bylo pro nezákonnost nebo pro vadné řízení 

zrušeno““. Petit znějící na zrušení pro nezákonnost nebo pro vady řízení není přesně označený 

stížností bod. Na právnické pojetí se neklade váha. Je např. neškodné, operuje-li stížnost 

normami, které se na příklad vůbec nehodí.  

Co se zmeškalo ve stížnosti, nelze nahraditi v řízení přípravném, neřku-li při přelíčení. Jiná je 

otázka, že stěžovatel může stížnostní body v řízení přípravném nebo při ústním líčení blíže 

provésti a odůvodniti.  

Musí-li soud z moci úřední k něčemu přihlížeti (např. k otázce paaktů), není ani stěžovateli 

bráněno, aby i později přicházel s námitkami.“ 

Na rozdíl od právní úpravy platné za první republiky mohou být žalobní body rozšiřovány 

pouze ve lhůtě pro podání žaloby. V tomto ohledu nepřichází z hlediska judikatury v úvahu 

žádná benevolence soudu (jak byla naznačena v rámci prvorepublikové 

                                                 
581 Rozsudek NSS ČR č.j. 5 Azs 2/2013-26 ze dne 29.05.2014, č. 3085/2014 Sb. NSS. 
582 Usnesení rozšířeného senátu NSS ČR č.j. 2 As 34/2006-73 ze dne 15.01.2008, č. 1546/2008 Sb. NSS. 
583 HOETZEL, Jiří. Československé správní právo: část všeobecná. (pozn. 13), s. 439 a 440. 
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úpravy) – s odůvodněním, že účastníci jsou si ve správním řízení rovni (viz § 36 odst. 1 s.ř.s.) 

a umožněním žalobci rozšiřovat či měnit žalobní body by došlo ke zvýhodnění žalobce, čímž 

by došlo k porušení rovnosti účastníků řízení (viz článek 37 odst. 3 Listiny)584. Tento pohled 

na zvýhodnění žalobce je ovšem pouze iluzorní, protože zcela pomíjí vrchnostenské postavení 

žalovaného včetně jeho materiálního a personálního zabezpečení v řízení, z nějž vzešlo žalobou 

napadené rozhodnutí. Ke změnám právní praxe se tak docházelo postupnými krůčky. 

Žalobnímu bodu jako povinné náležitosti žaloby je v judikatuře správních soudů 

věnována mimořádná pozornost, neboť pokud žalobní bod chybí, soud žalobu odmítne 

projednat.  S ohledem na ochranu veřejných subjektivních práv žalobce a zachování jeho práva 

na projednání věci soudem je soud povinen k naplnění žalobního bodu přistupovat extenzivně 

a považovat za něj každé vyjádření žalobce, z nějž lze byť v nejhrubších obrysech dovodit jeho 

tvrzení o nezákonnosti napadeného rozhodnutí. Přístupu k soudu odpovídá i koncentrační lhůta 

pro uplatnění žalobních bodů, kdy má představovat pouze časové fixování rozsahu žalobou 

napadeného rozhodnutí správního orgánu ve spojení s ochranou práv účastníků řízení585. 

Za žalobní bod přitom není možné považovat líčení skutkových okolností v žalobě formou 

tvrzení o obecných nezákonnostech, k nimž může při vyřizování věci docházet, s tím, že 

žalobce teprve v dalších podáních formuluje konkrétní skutkové a právní argumenty586. 

Naopak: žalobní bod musí být zcela jasně individualizovaným popisem nezákonnosti v řízení 

ve vazbě na konkrétní skutkový děj či okolnosti v řízení, v jehož důsledku je napadené 

rozhodnutí vadné. Proto žalobním bodem není například tvrzení žalobce, že rozhodnutí 

žalovaného je „věcně nesprávné, nezákonné, neodůvodněné a nepřezkoumatelné,“587 

ani tvrzení, v němž se uvádí: „Rozhodnutí se zakládají na podstatných vadách řízení, jsou 

v rozporu se skutkovým stavem, v důsledku čehož došlo ke stanovení daně v nesprávné výši. 

Žalobce bude tyto skutečnosti konkretizovat dodatečně formou doplnění této žaloby.“588  

Naplnění náležitostí žalobního bodu (v novodobé judikatuře) Nejvyššího správního soudu 

procházelo poměrně významným vývojem, když nejprve naplnění žalobního bodu ve lhůtě pro 

podání žaloby představovalo „každé vyjádření žalobce, z něhož byť v jen nejhrubších obrysech 

lze dovodit, že tento má napadené správní rozhodnutí za nezákonné“589, přičemž toto 

vykrystalizovalo v povinnost žalobce konkrétně uvést, „jakých konkrétních nezákonných kroků, 

postupů, úkonů, úvah, hodnocení či závěrů se měl správní orgán vůči němu dopustit v procesu 

                                                 
584 Nález Ústavního soudu sp.zn. II. ÚS 3189/16 ze dne 03.04.2018.  
585 Rozsudek NSS ČR č.j. 2 Azs 54/2007-42 ze dne 02.08.2007.  
586 Rozsudek NSS ČR č.j. 1 As 106/2017-31 ze dne 14.03.2018. 
587 Rozsudek NSS ČR č.j. 1 Azs 203/2015 ze dne 16.03.2016. 
588 Rozsudek NSS ČR č.j. 6 Afs 3/2015-29 ze dne 05.03.2015. 
589 Rozsudek NSS ČR č.j. 2 Azs 54/2007-42 ze dne 02.08.2007. 
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vydání napadeného rozhodnutí či přímo rozhodnutím samotným, a rovněž je povinen ozřejmit 

svůj právní náhled na to, proč se má jednat o nezákonnosti. Právní náhled na věc se přitom 

nemůže spokojit toliko s obecnými odkazy na určitá ustanovení zákona bez souvislosti 

se skutkovými výtkami. Pokud žalobce odkazuje na okolnosti, jež jsou popsány či jinak 

zachyceny ve správním či soudním spise, nemůže se jednat o pouhý obecný, typový odkaz 

na spis či jeho část, nýbrž o odkaz na konkrétní skutkové děje či okolnosti ve spisu zachycené, 

a to tak, aby byly zřetelně odlišitelné od jiných skutkových dějů či okolností obdobné povahy 

a aby bylo patrné, jaké aspekty těchto dějů či okolností považuje žalobce za základ jím tvrzené 

nezákonnosti.590“. V návaznosti na Ústavním soudem zjištěné porušení principu 

předvídatelnosti soudního rozhodování591 rozšířený senát Nejvyššího správního soudu stanovil, 

že „Smyslem uvedení žalobních bodů (§ 71 odst. 1 písm. d) s.ř.s.) je jednoznačné ustavení rámce 

požadovaného soudního přezkumu ve lhůtě zákonem stanovené k podání žaloby. Zákonný 

požadavek je proto naplněn i jen zcela obecným a stručným – nicméně srozumitelným 

a jednoznačným – vymezením skutkových i právních důvodů tvrzené nezákonnosti nebo 

procesních vad správního aktu tak, aby bylo zřejmé, v jaké části a z jakých hledisek se má soud 

věcí zabývat.“592.  

Konkrétní poměry projednávaných věcí v případě absence žalobních bodů (resp. absence 

existence alespoň jediného žalobního bodu) od samého počátku současně vedly k aplikačním 

střetům a různým názorům soudů a jednotlivých senátů Nejvyššího správního soudu 

při posuzování, jak postupovat v případě absence tvrzení žalobce o nezákonnosti napadeného 

rozhodnutí, tj. alespoň jednoho žalobního bodu, který by učinil žalobu přípustnou k projednání 

před soudem. V průřezu rozhodovací činnosti se tak bylo možné setkat s neúprosně zamítavým 

názorem jednotlivých senátů, který odkazoval na rovnost účastníků a odpovědnost žalobce 

s tím, že soud nesmí zasahovat do žaloby a poučovat žalobce o potřebě doplnění jím podané 

žaloby. Tento názor prolamovala rozhodnutí, kdy soud mohl fakultativně mimo jemu zákonem 

stanovenou povinnost přistoupit k odstranění pouze neurčitých žalobních bodů v případě, že 

lhůta pro podání žaloby jejich odstranění umožňovala, avšak pouze ve lhůtě pro podání 

žaloby593, až po rozhodnutí, kdy soud dovozoval včasnost doplnění prodloužením soudem 

stanovené lhůty její soudcovskou povahou a rozhodováním o stavu k okamžiku rozhodování 

                                                 
590 Rozsudek rozšířeného senátu NSS ČR č.j. 2 Azs 92/2005-58 ze dne 20.12.2005, č. 835/2006 Sb. NSS. 
591 Nález Ústavního soudu v nálezu sp.zn. IV. ÚS 2170/08 ze dne 12.05.2009, N117/53 SbNU 473 -  

K principu předvídatelnosti soudního rozhodování a postupu NSS ČR při změně právního závěru vyjádřeného 

v dosavadních rozhodnutích. 
592 Rozsudek rozšířeného senátu NSS ČR č.j. 4 As 3/2008-78 ze dne 24.08.2010, č. 2162/2011 Sb. NSS. Tento 

rozsudek se zabývá vznikem a historickým vývojem institutu žalobního bodu včetně související judikatury jej 

vymezující 
593 Např. rozsudek NSS ČR č.j. 2 Azs 9/2003-40 ze dne 23.10.2003, č. 113/2004 Sb. NSS. 
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a soud splnil  svou povinnost poučit žalobce o potřebě odstranit žalobní body a postupně 

i v případě jejich úplné absence a to i prostřednictvím (v poměru soudnictví ve vztahu k jednání 

s účastníky mimořádných komunikačních prostředků) telefonního upozornění účastníka 

na absenci žalobních bodů a potřebě je ve stanovené lhůtě doplnit. Protipólem rigidního 

negativního přístupu k poučovací činnosti soudu stran absence žalobních bodů byl pozitivní 

přístup zohledňující poučovací činnost soudu směřující ve prospěch žalobce, kdy lhůta 

pro doplnění žalobních bodů v takovém případě nemohla uplynout a k odmítnutí žaloby je 

možné přistoupit až v případě neodstranění nedostatku žaloby v soudem stanovené lhůtě.  

Tato praxe byla v zásadním rozporu se zásadou principu předvídatelnosti soudního 

rozhodování a opakovaně byla kritizována Ústavním soudem594. Zvláštní pozornosti 

rozšířeného senátu se jí však dostalo při projednání věci, kde žalobkyně podala žaloby, v níž 

žalobní body formulovala natolik nekonkrétně, že žaloba nebyla způsobilá k projednání; přitom 

současně žádala o přiznání osvobození od soudních poplatků a ustanovení zástupce. Ačkoliv 

krajský soud návrhu na přiznání osvobození od soudních poplatků a ustanovení zástupce 

vyhověl a stanovil dvouměsíční lhůtu k odstranění nedostatků žaloby, kvůli procesnímu 

postupu soudu – spočívajícímu v osvobození od soudních poplatků a ustanovení zástupce, 

a potřebě nabytí právní moci těchto rozhodnutí – nebylo možné doplnit žalobní body ve lhůtě 

určené zákonem pro podání žaloby. Podáním žádosti o přiznání osvobození od soudních 

poplatků a o ustanovení zástupce se běh lhůty pro odstranění nedostatku zastavil595, nicméně 

uplynutím zákonem stanovené lhůty se podle právní úpravy stal z odstranitelného nedostatku 

nedostatek neodstranitelný, pročež bylo nutno žalobu odmítnout. Nejednotnost aplikační praxe 

stran postupu v této věci vedla senát Nejvyššího správního soudu k jejímu předložení 

rozšířenému senátu. Rozšířený senát proto za účelem sjednocení rozhodovací činnosti 

správních soudů stanovil následující pravidla postupu správních soudů v případě absence 

žalobních bodů596: 

I. Uplatnění alespoň jednoho žalobního bodu způsobilého projednání soudem nepředstavuje 

podmínku řízení [§ 46 odst. 1 písm. a) s. ř. s.], ale zvláštní náležitost žaloby proti rozhodnutí 

správního orgánu ve smyslu § 71 odst. 1 písm. d) uvedeného zákona. Absence takovéto 

                                                 
594 Pozn. 591, nález I. ÚS 1783/10 ze dne 16.11.2010, N 227/59 SbNU 309 - K otázce nepostoupení věci 

rozšířenému senátu NSS ČR a nález Ústavního soudu III. ÚS 1441/17 ze dne 19.12.2017 - Požadavek náležitého 

odůvodnění rozhodnutí v případě odchýlení se od předchozí judikatury. 
595 Podle § 35 odst. 9 věta třetí s.ř.s. platí: Požádá-li navrhovatel o osvobození od soudních poplatků nebo  

o ustanovení zástupce, po dobu od podání takové žádosti do právní moci rozhodnutí o ní neběží lhůta stanovená 

pro podání návrhu na zahájení řízení. 
596 Rozsudek rozšířeného senátu NSS ČR č.j. 3 Azs 66/2017-31 ze dne 20.03.2018, č. 3733/2018 Sb. NSS. 
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náležitosti se odstraňuje postupem dle § 37 odst. 5 téhož zákona. Soud pro odstranění této 

vady stanoví lhůtu odpovídající zbývající části lhůty pro podání žaloby. 

II. Soud je povinen vyzvat žalobce k doplnění žalobních bodů (§ 37 odst. 5 s. ř. s.) vždy, je-li 

se zřetelem na konkrétní situaci pravděpodobné, že žalobce bude s to žalobu doplnit včas. 

III. Neuplatní-li žalobce ve lhůtě pro podání žaloby proti rozhodnutí správního orgánu alespoň 

jeden žalobní bod tak, aby jeho žaloba byla způsobilá projednání před soudem (§ 71 odst. 2 

věta třetí s. ř. s.), soud žalobu odmítne podle § 37 odst. 5 téhož zákona. 

IV. Pokud soud poučí žalobce ve výzvě podle § 37 odst. 5 s. ř. s. nesprávně a určí mu k doplnění 

žalobních bodů delší lhůtu, než je lhůta zákonná, nesmí být žalobci na újmu, pokud 

postupoval v dobré víře ve správnost poučení obsaženého ve výzvě soudu a doplnil žalobu 

v delší lhůtě, nesprávně stanovené tímto poučením. 

V souladu s výkladovým pravidlem argumentum a maiori ad minus je současně 

podpořena dosavadní praxe správních soudů spočívající v umožnění žalobci odstranit 

nedostatky neurčitých žalobních bodů ve lhůtě po podání žaloby. Za nedostatky žalobních bodů 

přitom není možné považovat vlastní posouzení věci žalobcem, neboť taková výzva by vedla 

k nahrazování projevu vůle žalobce a jeho dispozičního oprávnění napadat vady správního 

orgánu597. Proto je žalobce povinen dbát, aby žalobní body směřovaly proti důvodům, o něž 

žalovaný žalobou napadené rozhodnutí opřel, neboť důvody napadeného rozhodnutí 

představované například obecnou polemikou povedou k zamítnutí žaloby bez jejího věcného 

projednání598.  

Shora uvedený závazný názor rozšířeného senátu, který umožňuje prodloužení doby 

k doplnění chybějících žalobních bodů, považuji za významný počin, neboť ústavně konformní 

způsob výkladu právní normy vede ke skutečné ochraně veřejných subjektivních práv žalobce 

dotčeného rozhodnutím správního orgánu599. Problém ovšem zůstává, když má soud explicitně 

stanovit minimální lhůtu pro doplnění žalobních bodů. Vzhledem k tomu, že v některých 

případech byla soudy stanovena velmi krátká lhůta čítající i tři dny, v níž žalobce nebyl vady 

žaloby schopen odstranit, se domnívám, že by tato přiměřená lhůta neměla být kratší patnácti 

dnů s tím, že výjimečně může určit soud lhůtu kratší – ta však skončí nejdříve se lhůtou 

pro podání žaloby. To platí navzdory názoru Ústavního soudu stran nepřípustného a obecně 

odporujícího přijímanému pojetí zásady koncentrace řízení, podle nějž prodloužení žalobní 

                                                 
597 Např. nález Ústavního soudu I. ÚS 164/97 ze dne 10.03.1999, N 39/13 SbNU 277 - K dispozitivnosti žaloby 

ve správním soudnictví, či I. ÚS 2349/11 ze dne 06.03.2013. 
598 Rozsudek NSS č.j. 8 Azs 59/2018-59 ze dne 25.07.2018, č. 3776/2018 Sb. NSS. 
599 Usnesení rozšířeného senátu NSS ČR č.j. 5 Afs 16/2003-56 ze dne 12.10.2004, č. 534/2005 Sb. NSS. 
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lhůty (v azylových věcech) soudcovskou výzvou nabourává samu koncepci správního 

soudnictví, která nestojí za zmírnění dopadů příliš krátké lhůty jednoho typu správního 

řízení600.  

 

5.11.5. Označení důkazů k prokázání tvrzení žalobce 

Správní soudnictví je ovládáno zásadou projednací, která se projevuje povinností 

důkazní a povinností tvrzení. Účastníci jsou tak v řízení povinni tvrdit pro rozhodnutí 

významné skutečnosti (povinnost tvrzení) a k prokázání svých tvrzení jsou povinni označit 

důkazy (viz § 120 odst. 3 o.s.ř.). Neunesení důkazního břemene se projeví v neprokázání 

tvrzených skutečností v soudním řízení a v tom důsledku může být žaloba zamítnuta. Ústavně 

konformnímu výkladu tohoto ustanovení odpovídá, že „důkazní břemeno stíhá toho z účastníků, 

v jehož zájmu je, aby určitá skutečnost, rozhodná podle hmotného práva a účastníkem tvrzená, 

byla v řízení prokázána v tom smyslu, aby ji soud uznal za pravdivou.“601. Za tím účelem mohou 

za důkaz sloužit všechny prostředky, jimiž lze zjistit stav věci, přičemž zákonodárce z nich 

vypočítává zejména výslechy svědků, znalecký posudek, zprávy a vyjádření orgánů a fyzických 

i právnických osob nebo exekutorské zápisy a jiné listiny, případně ohledání a výslech 

účastníků602. Dokazování ve správním soudnictví není koncentrováno – žalobce může v řízení 

doplňovat důkazní návrhy na podporu svých žalobních tvrzení, či k vyvrácení tvrzení 

žalovaného603. Připomeňme však, že právě chybějící označení důkazních návrhů k prokázání 

tvrzení žalobce může soud v rámci předběžného projednání přípustnosti žaloby vést k závěru 

o její nepřípustnosti, a tak zapříčinit ztrátu sporu.  

 

5.11.6. Návrh výroku rozsudku 

Tvrzení žalobce o nezákonnosti žalobou napadeného rozhodnutí či vadách jemu 

předcházejícího řízení a rozsahu jím napadeného rozhodnutí završuje návrh výroku 

rozsudku – žalobní petit. Jeho prostřednictvím žalobce navrhuje soudu, jak má o jeho žalobě 

rozhodnout. Návrh výroku rozsudku přitom nemůže vycházet jen z vůle žalobce, ale musí 

                                                 
600 Nález Ústavního soudu Pl. ÚS 17/09 ze dne 01.12.2009, č. 9/2010 Sb. N 250/55 SbNU 415 - K délce lhůty 

pro podání správní žaloby v případě řízení ve věci mezinárodní ochrany 
601 Nález Ústavního soudu II. ÚS 385/15 ze dne 10.01.2017, N 7/84 SbNU 111 - Důvody dovolání - rozdíl mezi 

otázkou skutkovou a právní 
602 Vzhledem k absenci zvláštní úpravy ohledně dokazování a důkazu v soudním řádu správní a subsidiaritě 

občanského soudního řádu (viz § 64 s.ř.s.) se uplatní úprava dokazování v občanském soudním řízení,  

tj. ustanovení §§ 120–136 o.s.ř. přičemž je citováno podstatné znění § 125 o.s.ř. 
603 Rozsudek NSS ČR č.j. 4 Azs 176/2006-84 ze dne 18.12.2003, č. 1834/2009 Sb. NSS. 
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odpovídat zákonné úpravě a možnosti soudu o věci požadovaným způsobem rozhodnout, 

přičemž musí být určitý a srozumitelný, aby podle něj vydané rozhodnutí mohlo být 

vykonatelné604. Žalobní petit tak musí vycházet nejen z výslovné úpravy soudního řádu 

správního stanovené v části týkající se řízení o žalobě proti rozhodnutí správního orgánu, ale 

též z povahy případné právní úpravy podle zvláštních právních předpisů. 

Žalobce tedy může s ohledem na povahu projednávané věci v žalobním petitu – 

nestanoví-li zvláštní právní předpis jinak – navrhovat: 

- zrušení napadeného rozhodnutí, přičemž s ohledem na požadovaný rozsah se může jednat 

o zrušení rozhodnutí jako celku, či zrušení jeho jednotlivých částí (viz § 76 odst. 1 a § 78 

odst. 1 s.ř.s.) včetně rozhodnutí správního orgánu prvého stupně, které předcházelo 

napadenému rozhodnutí (viz § 78 odst. 3 s.ř.s.), a upuštění od trestu nebo jeho snížení 

v zákonem stanovených mezích (viz § 78 odst. 2 s.ř.s.), 

- vyslovení nicotnosti napadeného rozhodnutí (viz § 76 odst. 2 s.ř.s.), 

- upuštění od trestu nebo jeho snížení v zákonem stanovených mezích (viz § 78 odst. 2 

ve spojení s § 65 odst. 3 s.ř.s.) v případě samostatného návrhu, když není současně 

napadáno správní rozhodnutí. 

Jak již bylo opakovaně připomenuto, správní soudy ve své praxi odmítají kumulaci 

žalobních typů605. Proto bude za vadný petit považován i takový, který bude odpovídat jinému 

typu řízení než o žalobě proti rozhodnutí správního orgánu. V tomto ohledu rovněž není 

akceptovatelný alternativní či eventuální petit, pokud by měl spočívat v typu odlišném od řízení 

o žalobě proti rozhodnutí správního orgánu606. Návrh výroku soudu, který neodpovídá zákonné 

úpravě, představuje odstranitelnou vadu řízení. Poučení soudu je nutno vnímat z čistě 

procesního pohledu, a nikoliv jako postup, při kterém soud poskytuje žalobci právní rady 

ohledně toho, o jaký žalobní typ se jedná a jak má svůj žalobní petit správně formulovat607.  

Právní úprava náležitostí žaloby se v podstatě nevymyká žalobám v Německu  

či na Slovensku. Striktní pojetí ovšem částečně prolamováno ve prospěch žalobců správními 

soudy a rozšiřuje a umožňuje tak poskytování skutečné ochrany veřejným subjektivním 

právům. Jsem toho názoru, že zákonodárce v souladu s plnou ochranou veřejných subjektivních 

práv by měl zákonodárce umožnit doplnění žalobních bodů obdobným způsobem jako 

v občanském soudním řízení (viz § 118a o.s.ř.), a vyrovnat tak skutečné postavení žalobce 

                                                 
604 Nález Ústavního soudu I. ÚS 352/2000 ze dne 26.03.2002, N 38/25 SbNU 307 - Určitost a srozumitelnost 

žaloby. 
605 Např. rozsudek NSS ČR č.j. 5As 127/2011-61 ze dne 23.08.2013 
606 Rozsudek NSS ČR č.j. 6 Ans 1/2003-101 ze dne 26.10.2004, č. 652/2005 Sb. NSS. 
607 Rozsudek NSS ČR č.j. 1 Ans 21/2012-44 ze dne 18.12.2003. 
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a žalovaného jako účastníků řízení. Tomu by měla odpovídat změna koncepce, tj. velmi krátká 

lhůta pro podání žaloby s následnou možností doplňovat žalobní body do konce prvého jednání 

soudu, při kterém by bylo žalobci uděleno poučení.  

 

5.12. Lhůta k podání žaloby 

Zvláštní povaze správního soudnictví – jehož předmětem je přezkum pravomocného 

rozhodnutí správního orgánu, které je nadáno presumpcí správnosti a z nějž třetí osoby 

vycházejí – odpovídá uplatňování koncentrační zásady. Ta je uplatňována na principu legálního 

pořádku nejen stanovením lhůty pro podání žaloby, jejíž zmeškání nelze prominout a není ji 

možné ani prodloužit608, ale též omezením možnosti rozšiřovat žalobu na dosud nenapadené 

výroky rozhodnutí nebo možností ji rozšířit o další body pouze ve lhůtě pro podání žaloby 

pod sankcí prekluze609. Žalobu proti rozhodnutí správního orgánu je nutno podat u místně 

a věcně příslušného soudu v obecné lhůtě dvou měsíců610 počítané ode dne, kdy rozhodnutí 

bylo žalobci doručeno, nestanoví-li zákon lhůtu jinou. Odlišně je lhůta pro podání žaloby 

(a okamžik, od něhož počíná běžet) upravena v případě zvláštní žalobní legitimace k ochraně 

veřejného zájmu (§ 66 s.ř.s.) a rovněž v celé řadě zvláštních předpisů611. Z přísně uplatňované 

koncentrační zásady612 je zákonodárcem připuštěna (v souladu s právem na soud a přístup 

k němu613) výjimka v případě, pokud ten, kdo chce proti rozhodnutí brojit, již před podáním614 

žaloby ve lhůtě pro její podání, nebo jako žalobce po podání žaloby požádá soud o osvobození 

                                                 
608 SOCHOROVÁ, Vendula. § 72 [Lhůta pro podání žaloby]. In BLAŽEK, Tomáš, JIRÁSEK, Jan, MOLEK, 

Pavel, POSPÍŠIL, Petr, SOCHOROVÁ, Vendula, ŠEBEK, Petr. Soudní řád správní. (pozn. 434). 
609 SMOLÍK, Petr. Princip jednotnosti řízení (arbitrárního pořádku) a princip koncentrační (legálního pořádku), 

zvaný též eventuální. In. WINTEROVÁ, Alena, Dita FRINTOVÁ, Alena MACKOVÁ, Tomáš POHL, Josef 

SALAČ, Petr SMOLÍK, František ZOULÍK a Silvia KUBEŠOVÁ. Civilní právo procesní. (pozn. 449), s. 77. 
610 Viz § 72 s.ř.s. Dvouměsíční lhůta odpovídá lhůtě pro mimořádných opravných prostředků (dovolání podle 

§ 240 o.s.ř. a 265 tr.ř) a ústavní stížnosti. 
611 Např. podle zákona č. 326/1999 Sb. o pobytu cizinců na území ČR musí být podána žaloba proti rozhodnutí 

o vyhoštění do 10 dnů od doručení rozhodnutí v posledním stupni (viz § 172 odst. 2), zákon č. 325/1999 Sb., 

o azylu stanoví lhůtu k podání žaloby do 15 dnů ode dne doručení rozhodnutí (viz § 32), zákon č. 221/1999 Sb. 

o vojácích z povolání stanoví lhůtu k podání žaloby proti přezkoumání rozhodnutí služebního orgánu soudem 

v délce 60 dnů a tato počíná běžet ode dne právní moci tohoto rozhodnutí. 
612 Nález Ústavního soudu II. ÚS 529/05 ze dne 19.06.2007, N 97/45 SbNU 379. 
613 Srov. nález Ústavního soudu II. ÚS 3112/17 ze dne 20.02.2018. 
614 Rozsudek NSS ČR č.j. 2 As 2/2006-50 ze dne 27.09.2006, č. 1011/2017 Sb. NSS. 
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od soudních poplatků615 nebo ustanovení zástupce. Lhůta pro podání žaloby neběží od podání 

žádosti do právní moci rozhodnutí o této žádosti616 místně a věcně příslušným soudem617,618. 

Účinná ochrana veřejných subjektivních práv před důsledky nezákonného rozhodnutí 

správního orgánu může být realizována pouze za předpokladu, že příslušná žaloba bude podána 

co nejdříve poté, co se rozhodnutí stane pravomocným a začne způsobovat důsledky s ním 

spojené. I v případě vadného správního aktu totiž platí presumpce správnosti: není-li prokázán 

opak, hledí se na správní akt jako na bezvadný619. V tomto ohledu ovšem není možné vnímat 

pouze postavení žalobce, který se cítí dotčen nezákonným rozhodnutím správního orgánu, ale 

musíme zohlednit též správní orgán či třetí osoby, které z rozhodnutí správního orgánu 

vycházejí a považují je za správné a bezvadné620. Aby se zabránilo vzniku škod a snížila se 

nejistota v právních vztazích a urychlil se proces rozhodování, aby bylo možno skutečně 

dosáhnout zamýšlených cílů, byla zákonodárcem stanovena každému, kdo se chce domáhat 

soudního přezkumu správního rozhodnutí, lhůta pro podání žaloby.  

V rámci přezkumu ústavní konformity lhůty Ústavní soud ve své ustálené judikatuře 

uzavírá, že lhůta sama o sobě nemůže být protiústavní, její protiústavnost však může být 

konstatována ve vztahu s konkrétními okolnostmi posuzované věci. Za tyto okolnosti označil 

1. nepřiměřenost (disproporcionalitu) lhůty ve vztahu k jí časově omezeným možnostem 

uplatnění ústavně garantovaného práva, 2. svévoli zákonodárce při stanovení lhůty a 3. ústavně 

neakceptovatelnou nerovnost dvou skupin subjektů, která je výsledkem zrušení určité zákonné 

podmínky pro uplatnění pro dotčenou skupinu subjektů, které ve svém důsledku znamená ztrátu 

práva621. 

S ohledem na povahu ochrany veřejných subjektivních práv jsem toho názoru, že není 

podstatná pouze lhůta k podání žaloby, ale též skutečná možnost uplatňování veřejných 

subjektivních práv po jejím uplynutí. Na jedné straně zákonodárce reflektuje rovnost účastníků 

před soudem, avšak je nepochybné, že tato rovnost je pouze omezená. Současně je zapotřebí 

vnímat potřebu ochrany práv třetích osob, která vychází z presumpce správnosti žalobou 

napadeného rozhodnutí. Ty se totiž dostávají do značné nejistoty, zda bude proti rozhodnutí 

                                                 
615 Rozsudek rozšířeného senátu NSS ČR č.j. 5 As 154/2016-62 ze dne 29.08.2017, č. 3632/2012 Sb. NSS. 
616 Viz § 35 odst. 10 s.ř.s. 
617 Rozsudek NSS ČR č.j. 9 As 120/2014-10 ze dne 26.06.2014. Zde Nejvyšší správní soud uvedl: „Pro vedení 

řízení je nicméně naprosto nezbytné nejprve vymezit předmět řízení, alespoň do té míry, aby bylo možné 

rozhodnout o povaze sporu a podřadit jej pod civilní nebo správní soudnictví.“. 
618 Rozsudek NSS ČR č.j. 8 Ads 99/2015-35 ze dne 21.10.2015. 
619 POMAHAČ, Richard. Průvodce veřejnou správou. (pozn. 222), s. 90. 
620 Srov. STAŠA, Josef. Modelová představa a realita správního řádu. In Správní řád :10 let v akci. Praha: 

Univerzita Karlova, Právnická fakulta, 2016, s. 20-38. ISBN 978-80-87975-57-2. 
621 Nález Ústavního soudu Pl. ÚS 17/09 ze dne 01.12.2009, pod č. 9/2010 Sb. N 250/55 SbNU 415 - K délce lhůty 

pro podání správní žaloby v případě řízení ve věci mezinárodní ochrany. 
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dále brojeno či nikoliv. Z tohoto důvodu by měla celá koncepce být změněna tak, že žalobce 

bude povinen podat žalobu do 15 dnů od doručení rozhodnutí správního orgánu s tím, že úprava 

žalobních bodů bude možná pouze ve lhůtě do skončení prvního jednání soudu. 

 

5.13. Postup soudu po podání žaloby 

Soud věnuje podané žalobě od samého počátku mimořádnou pozornost a již na základě 

podané žaloby, resp. v ní obsažených tvrzení a důkazních návrhů ve spojení s výrokem 

posuzuje přípustnost podané žaloby a splnění jejich náležitostí. S ohledem na povahu zásahu 

do veřejných subjektivních práv žalobce je soud oprávněn rozhodnout o přednostním vyřízení 

věci (srov § 56 s.ř.s.). Je-li žalobcem navrhováno přiznání osvobození od soudních poplatků 

a ustanovení zástupce, pak je předmětem řízení nejprve řešení otázky, neboť sama žádost staví 

lhůtu pro podání žaloby (viz § 35 odst. 9 věta třetí s.ř.s.) ve správním soudnictví.  

V případě, že žaloba bude obsahovat alespoň jeden žalobní bod, který umožní jeho 

projednání, soud posuzuje, zda jsou splněny náležitosti žaloby, a s odpovídajícím poučením 

a stanovenou lhůtou vyzve žalobce k odstranění vad podání (viz § 37 odst. 5 s.ř.s.) a k zaplacení 

soudního poplatku, nebyl-li společně s žalobou zaplacen. Pokud soud dospěje k názoru, že 

žaloba je nepřípustná, rozhodne o jejím odmítnutí (což se může týkat jak celé žaloby, tak pouze 

její části) s poučením o právu podat kasační stížnost proti tomuto rozhodnutí. Předběžné 

neposouzení přípustnosti žaloby a její odmítnutí soudem umožňuje žalobci v případě brzkého 

podání žaloby zareagovat novým žalobním žádáním, které již bude přípustné. Po odstranění 

nedostatků žaloby, které bránily jejímu věcnému projednání, zašle soud žalobu žalovanému 

k věcnému vyjádření a předložení správních spisů. V případě vědomosti o existenci osob 

zúčastněných na řízení tyto osoby zároveň se zasláním žaloby vyzve (viz § 74 odst. 2 s.ř.s.), 

aby se v jím stanovené lhůtě vyjádřily, zda budou v řízení uplatňovat svá práva osob 

zúčastněných na řízení, či nikoliv, a poučí je o jejich právech (srov. § 34 s.ř.s.). Zmeškání 

soudem stanovené lhůty k vyjádření osoby zúčastněné na řízení o uplatnění práv či negativní 

vyjádření znamená zánik výkonu jejích práv osoby zúčastněné v řízení.  

V návaznosti na poměry účastníků, procesní postoj účastníků či tvrzení uváděná 

v žalobě učiní soud příslušná opatření vedoucí k ochraně práv účastníků (například ustanoví 

tlumočníka či poučí účastníky o právu požádat o osvobození od soudních poplatků a ustanovení 

zástupce) a rozhodnutí o přiznání odkladného účinku žalobě a současně k zajištění možnosti 

věcného projednání žaloby při prvém jednání. V rámci toho soud zejména uloží žalovanému 

povinnost vyjádřit se k podané žalobě a předložit nejdéle ve lhůtě jednoho měsíce příslušné 
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správní spisy, vyzve osoby k předložení důkazů navrhovaných účastníky, uloží žalobci 

povinnost repliky k vyjádření předloženému žalovaným a ustanoví znalce či jiné osoby 

pro zodpovězení otázek, které sám není oprávněn posuzovat622 (srov § 74 s.ř.s.). V případě 

mimořádně vysokého počtu osob zúčastněných na řízení, jejichž výkonem práv by mohl být 

ohrožen rychlý průběh řízení (srov. § 34 odst. 5 s.ř.s.), současně přistoupí zákonem stanoveným 

způsobem k uplatňování jejich práv prostřednictvím společného zmocněnce, a nedojde-li 

k dohodě o této osobě, k jeho výběru.  

 

5.14. Odkladný účinek žaloby 

Podaná žaloba nemá zásadně odkladný účinek (§ 73 s.ř.s.), jímž by byla odložena právní 

moc a vykonatelnost napadeného rozhodnutí623, přičemž výjimka z této zásady může být 

stanovena zákonem624. Odkladný účinek žaloby může být přiznán soudem na základě podaného 

návrhu žalobce625, pokud by výkon rozhodnutí nebo jiné jeho právní následky626 znamenaly 

pro žalobce nepoměrně větší újmu, než jaká může přiznáním odkladného účinku vzniknout 

jiným osobám, a pokud to nebude v rozporu s veřejným zájmem627. O návrhu žalobce 

na přiznání odkladného účinku, který může být podán jak společně s žalobou, tak v průběhu 

řízení628 (nikoli však dříve629), rozhodne soud bez zbytečného odkladu po vyjádření 

žalovaného630, nejpozději však do 30 dnů od jeho podání.  

 

                                                 
622 Usnesení rozšířeného senátu NSS ČR č.j. 7 As 69/2014-50 ze dne 12.05.2015, č. 3252/2015 Sb. NSS. 
623 LAVICKÝ, Petr. Správní soudnictví. Seminář pořádaný Českou advokátní komorou. 2014. 
624 Podáním žaloby vzniká odkladný účinek například v případě žaloby proti rozhodnutí o vyhoštění cizince 

(viz § 172 odst. 3 zákona o azylu), v azylových věcech (viz § 11b písm. 2 b) zákona o azylu), proti výroku 

o vyvlastnění práv k pozemku nebo ke stavbě (viz § 24 odst. 3 písm. a) zákona č. 184/2006 Sb.), v žalobě proti 

rozhodnutí Rady pro rozhlasové a televizní vysílání (viz § 61 odst. 4, §§ 63, 64 a 66 zákona č. 231/2001 Sb.). 

Takto zákonem přiznaný odkladný účinek nemůže být rozhodnutím soudu odstraněn, pokud to zákon výslovně 

neumožňuje. 
625 Výjimku představuje např. zákon č. 100/2001 Sb., který v § 9d zakládá povinnost soudu rozhodnout 

o odkladném účinku i bez návrhu. Shledá-li, že hrozí nebezpečí, že realizací záměru může dojít k závažným 

škodám na životním prostředí rozhodne o přiznání odkladného účinku nebo o předběžném opatření. 
626 To vylučuje přiznání odkladného účinku v případě žaloby podle zvláštní žalobní legitimace (§ 66 s.ř.s.), 

viz rozsudek rozšířeného senátu NSS ČR č.j. 2 As 103/2015-171 ze dne 26.08.2015. 
627 Srov. PETR, Michal. Právní rozbor č. 19/2010. K usnesení Krajského soudu v Brně ze dne 17. 2. 2010, 

č.j. 62 Af 2/2010-213 (Litvínovská uhelná: odkladný účinek). Úřad pro ochranu hospodářské soutěže, 10.05.2010. 
628 Zvláštní zákon může stanovit podmínky odlišně. Např. zákon o azylu umožňuje žalobci požádat o přiznání 

odkladného účinku pouze společně s podáním žaloby (viz § 32 odst. 2 zákona o azylu). 
629 Usnesení Vrchního soudu v Praze č.j. 6 a 195/94-29 ze dne 06.01.1995, publikováno v časopisu Soudní 

judikatura správní 129/1996. 
630 Žalovaný musí být vždy vyzván viz nález Ústavního soudu sp.zn. Pl. ÚS 305/95 ze dne 08.11.1995, publikován 

ve Sbírce zákonů pod č. 6/1996 Sb. N 74/4 SbNU 205. 
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Přiznání odkladného účinku soudem představuje výjimečný zásah do poměrů 

vytvořených správním orgánem po dobu řízení před soudem631. Proto je o něm rozhodováno 

za použití tzv. třístupňového testu proporcionality. Ten je tvořen 1) testem vhodnosti, jímž je 

ověřováno, zda okamžitý výkon rozhodnutí omezuje konkrétní základní právo a umožňuje 

dosáhnout sledovaný cíl, 2) testem potřebnosti, kterým je ověřováno, zda okamžitý výkon 

rozhodnutí ve vztahu k dotčeným základním právům je nejšetrnějším z více možných 

prostředků vedoucích k dosažení sledovaného cíle a 3) testem poměřování je porovnávána 

intenzita hrozícího zásahu do základního práva svědčícího žalobci s intenzitou narušení 

veřejného zájmu632. Rozhodnutí o návrhu na přiznání odkladného účinku musí být vždy 

odůvodněno.  

Zásadě proporcionality ochrany práv žalobce ve vztahu k právům osob dotčeným 

přiznáním odkladného účinku podané žaloby odpovídá proto i možnost soudu přiznat odkladný 

účinek jen ve vztahu k části napadeného rozhodnutí, která se týká žalobcem tvrzených 

žalobních bodů, lze-li tuto část od zbytku rozhodnutí oddělit633. Soud může přiznaný odkladný 

účinek kdykoliv i bez návrhu zrušit, ukáže-li se v průběhu řízení, že pro jeho přiznání nebyly 

důvody, nebo že tyto důvody v mezidobí pominuly. Proti rozhodnutí soudu o odkladném 

účinku, s ohledem na jeho dočasnou povahu, není přípustná kasační stížnost634. 

Přiznáním odkladného účinku dochází ve stanoveném rozsahu k sistaci právní moci 

a vykonatelnosti napadeného rozhodnutí635, takže na rozhodnutí se hledí, jako by nebylo 

vydáno636. Obnovují se tím současně i další procesní instituty, které byly v předchozím řízení 

vydány k ochraně práv žalobce (například předběžné opatření) a které byly vázány na právní 

moc či vykonatelnost rozhodnutí. To však neznamená, že soud předjímá výsledek rozhodnutí 

ve věci samé637. Z tohoto důvodu nebude obvyklá souběžná aplikace odkladného účinku 

a předběžného opatření. S ohledem na konkrétní poměry ji ale nelze vyloučit – to například 

platí v případě potřeby prozatímní úpravy poměrů, která může být zajištěna právě 

                                                 
631 POTĚŠIL, Lukáš. § 73. In In POTĚŠIL, Lukáš. Soudní řád správní: komentář. (pozn. 354), s. 653. 
632 Usnesení NSS č.j. 5 As 17/2008-131 ze dne 06.08.2008, č. 1698/2008 Sb. NSS. 
633 Usnesení Krajského soudu v Plzni č.j. 45 a 35/2013-58 ze dne 12.05.2014, č. 3123/2014 NSS. 
634 Usnesení Ústavního soudu III. ÚS 156/05 ze dne 09.06.2005, U 13/37 SbNU 751. Nepřípustnost kasační 

stížnosti proti rozhodnutí dočasné povahy ve správním soudnictví. 
635 MAZANEC, Michal. Správní soudnictví. (pozn. 12), s. 290n.  
636 Usnesení NSS ČR č.j. 2 As 60/2008-103 ze dne 28.09.2008, č. 1763/2009 Sb. NSS. 
637 Usnesení rozšířeného senátu NSS ČR č.j. 10 Ads 99/2014-58 ze dne 01.07.2015, č. 3270/2015 Sb. NSS. 
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prostřednictvím předběžného opatření638. Odkladný účinek zaniká nejpozději vykonatelností 

rozhodnutí soudu ve věci samé639. 

Z hlediska účinků podané žaloby je zapotřebí zmínit zvláštní úpravu běhu některých 

lhůt640. V souladu se zájmem společnosti na řádném výkonu správy, kdy napadené rozhodnutí 

může být zrušeno a zvláštní zákon stanoví lhůtu pro zánik odpovědnosti za správní delikt 

či pro zánik práva, je v zákonem stanovených případech s podáním žaloby spojen účinek 

stavení promlčení. Ten zabraňuje situaci, kdy by poté, co soud zruší žalobou napadené 

rozhodnutí, již uplynuly lhůty pro zánik odpovědnosti nebo práva a správní orgán by o věci 

nemohl znovu rozhodnout, a byl by nucen řízení zastavit. Po odpadnutí překážky, spočívající 

v žalobou zahájeném řízení, pokračuje lhůta navázáním na dobu, která uplynula předtím, 

než tato překážka nastala641. 

Institut odkladného účinku podle mého názoru dostatečným a přiměřeným způsobem 

chrání oprávněné zájmy žalobce před rozhodnutím správního orgánu. Judikatura správně tento 

institut považuje za výjimečný a zdrženlivý přístup lze jen podpořit. S ohledem na možnost 

domoci se totožného účinku předběžným opatřením zdá se institutem nadbytečným. Z hlediska 

jednotnosti právního řádu by tak bylo vhodnější tento institut opustit a ochranu žalobce zajistit 

pouze prostřednictvím předběžného opatření. 

Současně nelze odhlédnout od dopadu či rozsahu, který odkladný účinek může 

znamenat pro osoby zúčastněné na řízení, přičemž jejich ochrana v případě neoprávněně 

podané žaloby proti rozhodnutí správního orgánu není odpovídajícím způsobem zajištěna642. 

Z celé řady možných příkladů vybírám stavebníka, který v důsledku sistace stavebního 

povolení, podle nějž realizovanou stavbu financuje úvěrovým financováním s pevně 

stanovenými podmínkami, je povinen hradit úroky z rezervovaných prostředků, aniž by je 

současně mohl čerpat a účelně využít. Absence právní úpravy o náhradě škody způsobené 

neoprávněnou realizací práva odkladného účinku jej přitom staví do pozice, kdy jeho nárok 

bude fakticky nevymahatelný. 

 

                                                 
638 SBRUS, Martin. Judikatura NSS: Odkladný účinek a předběžné opatření. Soudní rozhledy. 2014, č. 1, s. 2 – 8. 
639 JIRÁSEK, Jan. § 73 [Odkladný účinek žaloby]. In BLAŽEK, Tomáš, JIRÁSEK, Jan, MOLEK, Pavel, 

POSPÍŠIL, Petr, SOCHOROVÁ, Vendula, ŠEBEK, Petr. Soudní řád správní. (pozn. 434). 
640 Viz § 41 s.ř.s. 
641 PRÁŠKOVÁ, Helena. Rozhodování soudu ve věcech správního trestání. In ČEBIŠOVÁ, Taisia a Vladimír 

VOPÁLKA. Nová úprava správního soudnictví: soudní řád správní. (pozn. 117). S. 143-156. 
642 Náhradu škody je sice možné uplatňovat prostřednictvím zákona č. 82/1998 Sb. o odpovědnosti za škodu 

nesprávným úředním postupem (viz usnesení Ústavního soudu sp.zn. III. ÚS 158/05 ze dne 25.08.2005) v praxi je 

však obtížně vymahatelná.  
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Z tohoto důvodu jsem toho názoru, že právní úprava by po vzoru občanského soudního 

řádu643 a insolvenčního zákona644 měla být doplněna o výslovnou odpovědnost žalobce 

za náhradu škody a/nebo jiné újmy způsobené přiznáním odkladného účinku s tím, že správní 

soud je oprávněn v návaznosti na podaný návrh na přiznání odkladného účinku uložit žalobci 

povinnost složit do úschovy u soudu přiměřenou peněžitou částku až do výše předpokládané 

škody. Výše této částky přitom nemusí odpovídat požadavku žalobce či osoby zúčastněné 

na řízení, ale bude vycházet ze soudního uvážení týkajícího se proporcionality zájmů žalobce 

a osob zúčastněných na řízení. 

 

5.15. Uspokojení navrhovatele 

Institut uspokojení navrhovatele (žalobce) vychází ze subsidiární povahy správního 

soudnictví, kdy mocenský zásah soudu by měl následovat až poté, co není možné zjednání 

nápravy přímo správním orgánem. V souladu se zásadou hospodárnosti a rychlosti soudního 

umožnil zákonodárce645 žalovanému správnímu orgánu, pokud se ztotožní s argumentací 

žalobce proti jeho rozhodnutí, aby „uspokojil navrhovatele“, tj. aby vydal „nové rozhodnutí“ 

a umožnil rychlou nápravu stavu způsobeného napadeným rozhodnutím646. Uspokojení 

stěžovatele, které bylo přípustné v kterémkoli stádiu před soudem, spočívalo podle Jiřího 

Hoetzela v uvedení do takové právní situace „ve které by byl, kdyby naříkaného aktu nebylo, 

nebo jinak řečeno: kdyby bylo dosaženo účelu stížnosti jinak než příznivým vyřízením stížnosti 

(jde o materiální uspokojení); k tomu nestačí pouhé odvolání napadaného aktu. Jak Hácha 

sděluje, dospěl k tomuto přesvědčení soud po smutných zkušenostech s některými správními 

úřady, jež odvolané rozhodnutí prostě opakovaly(!), nutíce takto stěžovatele k nové stížnosti 

k nejv. správnímu soudu. Dokonce se vyskytla (Boh. adm. 3877) tato exotická konstrukce: 

Vydal-li žalovaný úřad, odvolav své napadané rozhodnutí, rozhodnutí nové, jež nevedlo 

k zastavení procesu pro uspokojení stěžovatele, není toto nové rozhodnutí výrokem schopným 

právní moci a zasáhnouti do práv strany a je tedy stížnost proti tomuto novému rozhodnutí 

nepřípustná(!)“647. Ochrana žalobce (stěžovatele) byla v rámci nové úpravy § 44 říjnového 

                                                 
643 Viz § 75b, § 77a a § 100 o.s.ř. 
644 Viz § 100 insolvenčního zákona. 
645 Po vzoru § 44 říjnového zákona a jeho novelizace. 
646 Důvodová zpráva k zákonu č. 150/2002 Sb. 
647 HOETZEL, Jiří. Československé správní právo: část všeobecná. (pozn. 13), s. 452. 

 



 

- 134 - 

zákona zajištěna podle Havelky tím, že „prokáže-li úřad, že stěžovatel byl uspokojen, musí býti 

soudem dána stěžovateli příležitost k jeho vyjádření“648. 

Platná právní úprava (§ 62 s.ř.s.) tak umožňuje využití institutu uspokojení 

navrhovatele649 za splnění současného splnění těchto podmínek: 1) řízení o žalobě před soudem 

bylo zahájeno, 2) ve věci může být soudem meritorně rozhodnuto, ale dosud se tak nestalo650, 

3) žalovaný, který je nadán pravomocí uspokojit žalobce, sdělí soudu záměr uspokojit žalobce  

nebo oznámí soudu až jeho uspokojení651, 4) žalovaný v soudem stanovené lhůtě učiní úkon652, 

jímž bude žalobce uspokojen, přičemž tímto úkonem nesmí být zasaženo do práv nebo 

povinností třetích osob, 5) postupem žalovaného dojde k plnému uspokojení žalobce653, 

6) žalobce k výzvě soudu po poučení654 potvrdí své uspokojení postupem žalovaného655 

a 7) soud shledá uspokojení žalobce žalovaným v souladu s právními předpisy. Dnem právní 

moci rozhodnutí soudu o zastavení řízení nabude právní moci nebo obdobných účinků úkon, 

jímž byl žalobce žalovaným uspokojen. Účast soudu v procesu uspokojení navrhovatele má 

zásadní roli, neboť „tento proces řídí, účastníky řízení poučuje o jejich právech a povinnostech 

a určuje lhůty k jednotlivým úkonům, aby nedošlo ke zbytečným průtahům či nepřípustnému 

znevýhodnění některého z účastníků.“656. Proti rozhodnutí soudu o zastavení řízení 

pro uspokojení navrhovatele je přípustná kasační stížnost657. 

 V rámci své praxe jsem řešil řadu sporů, kdy bylo možné využít institutu uspokojení 

navrhovatele, žalovaný jej nebyl ochoten využít a požadoval vyřešení věci soudem. Například 

se jednalo o rozhodnutí rektora vysoké školy, jímž bylo potvrzeno rozhodnutí děkana 

o ukončení studia žalobce z důvodu nedostatečného počtu kreditových poukázek nutných 

k ukončení studia. Možnost dokončení studia byla mému klientovi umožněna prostřednictvím 

přiznaného odkladného účinku žalobě, nicméně ani v tomto případě nebyl žalovaný ochoten 

institut uspokojení navrhovatele – přes výslovné upozornění na něj – využít. Z komunikace se 

žalovanými (resp. jejich zástupci) jsem seznal, že využití institutu uspokojení navrhovatele jim 

                                                 
648 RÁDL, Zdeněk. In Nejvyšší správní soud: komentář k zákonu ze dne 16. června 1937, číslo 164/Sb. z. a n. 

o nejvyšším správním soudě a k jednacímu řádu pro nejvyšší správní soud, publikovanému vládní vyhláškou 

ze dne 16. července 1937, číslo 191/Sb. z. a n. (pozn. 42), s. 204. 
649 Jímž nemůže být z podstaty věci nikdo jiný než žalobce dotčený rozhodnutím správního orgánu. 
650 Rozsudek NSS ČR č.j. 6 Ads 3/2013-41 ze dne 17.10.2013, č. 2996/2014 Sb. NSS. 
651 Usnesení Městského soudu v Praze č.j. 5 Ca 105/2006-123 ze dne 30.06.2006 
652 Srov. usnesení NSS ČR č.j. 2 A 15/2002-137 ze dne 07.04.2004 Sb. NSS. 
653 Usnesení NSS ČR č.j. A 9/2003-33 ze dne 24.02.2004, č. 424/2005 Sb. NSS. Zde soud vyjádřil názor, 

na uspokojení se žalobce nelze usuzovat pouze z jeho vyjádření, ale ze všech okolností případu, podle nichž je 

zřejmé, že k uspokojení došlo. 
654Rozsudek č.j. 4 Ads 105/2008-185 ze dne 26.02.2009, č. 2502/2012 Sb. NSS. 
655 Usnesení Rozšířeného senátu č.j. 3 Ads 148/2008-70 ze dne 13.07.2010, č. 2130/2010 Sb. NSS. 
656 Rozsudek NSS ČR č.j. 4 Ads 105/2008-185 ze dne 26.02.2009, č. 2502/2012 Sb. NSS. 
657 Rozsudek NSS ČR č.j. 4 Ads 19/2005-105 ze dne 24.03.2006, č. 909/2006 Sb. NSS. 
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znemožňují dva (pro ně) zásadní důvody. Prvním je osobní odpovědnost příslušných 

pracovníků a ti by mohli být přímo sankciováni za svůj nesprávný postup. V případě, že se 

jedná o větší množství účastníků, to může mít zásadní dopad do jejich osobních poměrů, neboť 

to může vést k ukončení jejich pracovního poměru. Druhým důvodem je nastavení systému, 

kdy v případě uspokojení navrhovatele by byli žalovaní povinni zahájit přezkumné řízení 

s dalšími osobami. V případě ukončování studia by podle jejich názoru došlo k degradaci tohoto 

sankčního prostředku a ve svém důsledku k možnosti uplatňování náhrad škod ve významné 

výši.  

Důvody uváděné žalovanými, proč nevyužívají možností jim poskytnutých právním 

řádem k zamezení zbytečně vedených soudních sporů, jsou dány špatným nastaveným systému 

jako takového, které žádná úprava správního soudnictví není schopna zajistit a mají základ 

v nesprávné koncepci organizace výkonné moci. Jediné řešení shledávám ve změně koncepce 

správního řízení a odpovědnosti úředních osob za jimi realizovanou činnost ve spojení 

s povinným odpovídajícím pojištěním. Pokud si úřední osoby budou vědomy skutečnosti, že 

plynutí času na jejich odpovědnosti ničeho nezmění, a naopak povede k možnosti zvýšení jejich 

účasti na náhradě škody (například z titulu pojistných výluk či podílu na náhradě škody), potom 

změna jejich přístupu povede k postupnému odbřemenění (nejen) správních soudů. 

 

5.16. Rozhodnutí o žalobě 

Řízení o žalobě proti rozhodnutí správního orgánu je zakončeno rozhodnutím správního 

soudu o této žalobě, a to v návaznosti na přezkoumání napadeného rozhodnutí buď 

prostřednictvím procesního rozhodnutí bez vlastního projednání věci (usnesením o odmítnutí 

žaloby či zastavení řízení), nebo meritorně (rozsudkem). Součástí rozhodnutí, jímž se řízení 

končí, je zpravidla i rozhodnutí o nákladech řízení (viz § 61 s.ř.s.). To však soudu nebrání, aby 

o nákladech řízení rozhodl následně samostatným usnesením. 

Soud může žalobu odmítnout jen za podmínek stanovených v § 46 s.ř.s. – tedy 

v případě, že a) soud o téže věci již rozhodl, nebo o téže věci již řízení u soudu probíhá, nebo 

nejsou-li splněny jiné podmínky řízení a tento nedostatek je neodstranitelný, nebo přes výzvu 

soudu nebyl odstraněn, a proto nelze v řízení pokračovat, b) návrh byl podán předčasně nebo 

opožděně, c) návrh byl podán osobou k tomu zjevně neoprávněnou, d) návrh je podle tohoto 

zákona nepřípustný, e) domáhá-li se žalobce rozhodnutí ve sporu nebo v jiné právní věci, 

o které má jednat a rozhodovat soud v občanském soudním řízení, anebo domáhá-li se návrhem 
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přezkoumání rozhodnutí, jímž správní orgán rozhodl v mezích své zákonné pravomoci 

v soukromoprávní věci.  

Soud může řízení zastavit jen za podmínek stanovených v § 47 s.ř.s. – tedy v případě, 

že a) žalobce svůj návrh zpět (přičemž s ohledem na samostatnost jednání žalobců posuzuje 

samostatně každý návrh, i když byl učiněn společným podáním), b) prohlásí-li, žalobce, že byl 

po podání žaloby postupem správního orgánu plně uspokojen (podle § 62 s.ř.s.) a není-li dán 

důvod pro odmítnutí žaloby, c) stanoví-li tak zvláštní zákon658.  

 

5.16.1. Předběžné posouzení žaloby 

Nenastanou-li důvody pro odmítnutí žaloby či zastavení řízení, rozhodne soud 

po věcném posouzení o žalobě rozsudkem. Koncentrace řízení realizovaná prostřednictvím 

žalobních bodů (po odstranění případných vad) soudu umožňuje, aby se od samého počátku 

řízení věnoval podstatě sporu, přičemž komplikace prostřednictvím procesních taktik žalobce 

nepřipadá v úvahu. Možnosti žalovaného „blokovat“ řízení procesními obstrukcemi jsou 

rovněž velmi omezené, neboť případná absence vyjádření k žalobě nebrání jejímu věcnému 

projednání. Nepředložení správních spisů659 nejenže může být soudem sankciováno 

prostřednictvím uložení pořádkové pokuty, ale – v případě, že takový postup nepovede 

k nápravě – může dovést soud k závěru, že je žalobou napadené rozhodnutí 

nepřezkoumatelné660. Tento přístup zákonodárce činí správní soudnictví velmi efektivním, 

neboť soudu umožňuje, aby v podstatných rysech předběžně posoudil důvodnost žaloby již 

na základě dokumentů založených v soudním spisu a správních spisech předložených 

žalovaným, a tak se řádně připravil na soudní jednání661. Zjistí-li soud při tomto předběžném 

posouzení, že pro rozhodnutí ve věci bude zapotřebí dalších vyjádření, stanovisek, součinnosti 

či jiných úkonů účastníků či třetích osob, má možnost uložit těmto osobám povinnost 

součinnosti, a tak eliminovat zbytečné prodlužování soudního řízení.  

Při předběžném posouzení žaloby i během celého řízení soud rovněž zkoumá splnění 

podmínek řízení. Pokud zjistí, že je žaloba nepřípustná, rozhodne bez nařízení jednání o její 

nepřípustnosti (shora uvedeným postupem) a ve věci dále nepřihlíží k žádným vadám řízení 

                                                 
658 Např. § 9 zákona č. 549/1991 Sb. Následky nezaplacení poplatku., § 33 zákona č. 325/1999 Sb. 
659 Rozsudek NSS ČR č.j. 2 a 1114/2002- OL-23 ze dne 29.08.2003, č. 166/2004 Sb. 
660 Rozsudek NSS ČR č.j. 6 As 33/2006-92 ze dne 27.09.2006, č. 1013/2007 Sb. NSS. 
661 Jde v podstatě o analogii s modelem předběžného projednání obžaloby soudem v trestním řízení (část třetí, 

hlava dvanáctá zákona č. 141/1961 Sb. trestní řád) se zohledněním specifik správního soudnictví.  
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před správním orgánem ani k vadám napadeného rozhodnutí662. V případě přípustnosti žaloby 

může soud dospět k závěru, že žalobou napadené rozhodnutí trpí vadami, k nimž je povinen 

přihlížet z úřední povinnosti663. Takové vady totiž není s ohledem na kasační povahu správního 

soudnictví možné v řízení napravit, a proto může soud přistoupit ke zrušení napadeného 

rozhodnutí mimo jednání, neboť jednání soudu by nemohlo přinést jiný výsledek664. Jedná 

se o vady (viz § 76 s.ř.s.) spočívající v nepřezkoumatelnosti rozhodnutí665 – založené jeho 

zmatečností666, nedostatečnou specifikací výroku rozhodnutí o správním deliktu667, 

nesrozumitelností668, nedostatkem důvodů669 (např. absencí důkazů ve správním spisu670 

či nevypořádáním se s rozporuplnými důkazy671 a námitkami účastníků672) či v rozporu mezi 

zjištěným skutkovým stavem, z nějž správní orgán při vydání podle rozhodnutí vycházel 

(§ 75 odst. 1 s.ř.s.),  a správním spisem (správní orgán je povinen vycházet ze zásady materiální 

pravdy673,674), nebo v závažných vadách řízení před správním orgánem.675 Taková vada rovněž 

spočívá v tom, že správní orgán rozhodl o jiném nároku, než jaký byl účastníkem uplatněn,676 

mohlo-li to vést k nezákonnosti napadeného rozhodnutí,677 a z důvodu zjištěné nicotnosti 

napadeného rozhodnutí678 či jeho oddělitelné části. 

Zrušení rozhodnutí po předběžném posouzení soud realizuje prostřednictvím rozsudku, 

v němž napadené rozhodnutí zruší, případně vysloví jeho nicotnost, rozhodne o nákladech 

řízení a vrátí věc k dalšímu řízení žalovanému správnímu orgánu.  

 

  

                                                 
662 Rozsudek NSS ČR č.j 4 As 31/2004-53 ze dne 21.04.2005, č. 619/2005 Sb. NSS. 
663 Rozsudek NSS ČR č.j. 5 a 157/2002-35 ze dne 09.06.2004, č. 359/2004 Sb. NSS. 
664 Rozsudek NSS ČR č.j. 3 As 6/2004-105 ze dne 08.03.2005, č. 617/2005 Sb. NSS. 
665 KRÁLÍK, Michal. Nepřezkoumatelnost rozhodnutí jako důvod jeho zrušení v judikatuře Nejvyššího soudu 

České republiky. Soudní rozhledy. 2007, č. 10, s. 373 – 381. 
666 Rozsudek NSS ČR č.j. 2 Azs 23/2003-39 ze dne 24.11.2003, č. 272/2004 Sb. NSS. 
667 Rozsudek rozšířeného senátu NSS ČR č.j. 2 As 34/2006-73 ze dne 15.01.2008, č. 1546/2008 Sb. NSS. 
668 Rozsudek NSS ČR č.j. 6 a 104/2001-69 ze dne 27.10.2005, č. 827/2006 Sb. NSS. 
669 Rozsudek NSS ČR č.j. 7 As 17/2008-60 ze dne 17.12.2008, č. 1789/2009 Sb. NSS. 
670 Rozsudek NSS ČR č.j. 4 Azs 55/2003-51 ze dne 22.01.2004, č. 638/2005 Sb. NSS. 
671 Rozsudek NSS ČR č.j. 5 a 48/2001-47 ze dne 11.08.2004, č. 386/2006 Sb. NSS. 
672 Nález Ústavního soudu II. ÚS 169/09 ze dne 03.03.2009, N 43/52 SbNU 431 - K povinnosti obecného soudu 

řádně odůvodnit své rozhodnutí. 
673 Rozsudek NSS ČR č.j. 17 a 77/2010-30 ze dne 31.03.2011. 
674 Usnesení rozšířeného senátu NSS ČR č.j. 5 As 126/2011-68 ze dne 14.01.2014, č. 3014/2014 Sb. NSS. 
675 Rozsudek NSS ČR č.j. 1 As 39/2004-75 ze dne 21.12.2015, č. 1479/2008 Sb. NSS. 
676 Rozsudek NSS ČR č.j. 2 a 1089/2002-OL-21 ze dne 21.08.2003, č. 160/2004 Sb. NSS. 
677 Rozsudek Krajského soudu v Ústí nad Labem č.j. 15 Ca 258/2008-55 ze dne 25.06.2009, č. 2664/2012 Sb. NSS 
678 Rozsudek NSS ČR č.j. 1 Azs 12/2003-48 ze dne 28.04.2004, č. 319/2004 Sb. 
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5.16.2. Přezkoumání napadeného rozhodnutí  

Správní soudnictví je spojeno s projednací zásadou. Ta je realizována prostřednictvím 

jednání soudu, při kterém je prováděno dokazování a následně je vyhlášen rozsudek. Nařizovat 

jednání není zapotřebí, pokud se všichni účastníci práva na veřejné projednání vzdali, 

ať výslovným souhlasen anebo prostřednictvím fikce, kdy nereagovali na dotaz soudu, 

zda souhlasí s rozhodnutím ve věci bez nařízeného jednání (viz § 51 odst. 1 s.ř.s.) nebo 

v případech, kdy zákon výslovně soudu umožňuje rozhodnout bez nařízení jednání (viz § 51 

odst. 2 s.ř.s. a § 76 s.ř.s.). Takovým důvodem může být i nesplnění procesních podmínek 

pro projednání věci ve správním soudnictví, které soud posuzuje kdykoliv v průběhu řízení 

a v případě jejich nesplnění přeruší projednávání věci a žalobu odmítne. Z pohledu žalobce má 

veřejné projednání věci zásadní význam, neboť pouze při jednání soudu a účasti žalobce 

při tomto jednání (ať osobní či prostřednictvím zástupce) může být realizována poučovací 

povinnost soudu (viz § 36 odst. 1 s.ř.s.) stran potřeby doplnění tvrzení a důkazních návrhů 

v projednávané věci a lze také reagovat na provedené dokazování, vyjádření a přednesy 

ostatních účastníků. Platí však, že postačí, aby alespoň jeden z účastníků s rozhodnutím 

bez jednání nesouhlasil, a pak je povinností soudu jednání ve věci nařídit, neshledá-li zákonem 

stanovené důvody pro rozhodnutí bez jednání.  

Rozsah přezkumné činnosti správního soudu je upraven v § 75 s.ř.s. Ten stanoví, 

že při přezkumu žalobou napadeného rozhodnutí soud vychází zásadně ze skutkového stavu 

a právního stavu v době rozhodování správního orgánu, přičemž je vázán rozsahem uplatněným 

žalobními body žalobce v žalobě. Výjimky z vázanosti skutkovým a právním stavem mohou 

být omezeny v případě, že by přezkoumání rozhodnutí správního orgánu nereflektovalo 

v mezidobí nastalé zrušení nebo změnu právního předpisu679 či změnu skutkového stavu, k níž 

je soud z úřední povinnosti povinen přihlížet680, případně je ve věcech správního trestání právní 

úprava příznivější pro žalobce, jemuž byl uložen trest za správní delikt681 (viz článek 40 odst. 6 

Listiny).  

V případě, že to žalobce prostřednictvím žalobního bodu navrhne a soudu nevyplývá 

tato povinnost přímo ze zákona, přezkoumá soud též zákonnost podkladového rozhodnutí. 

To neplatí v případě, že byl žalobce oprávněn takový úkon napadnout samostatnou žalobou 

ve správním soudnictví (srov. § 75 odst. 2 s.ř.s.). Vzhledem k nezávaznosti podkladového 

                                                 
679 Rozsudek NSS ČR č.j. 1 As 32/2006-99 ze dne 28.03.2007, č. 1275/2007 Sb. NSS. 
680 Rozsudek NSS ČR č.j. 2 Afs 9/2005-158 ze dne 29.04.2008, č. 1624/2008 Sb. NSS. 
681 Usnesení rozšířeného senátu NSS ČR č.j. 5 As 104/2013-46 ze dne 16.11.2016, č. 3528/2017 Sb. NSS. 
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úkonu však nemůže dojít k jeho zrušení, ale v důsledku jeho nezákonnosti dojde ke zrušení 

žalobou napadeného rozhodnutí, čímž se podkladové stanovisko stane formálně právně 

neúčinné a nebude pro budoucí řízení tvořit překážku litispendence či rei iudicatae682. 

Samostatná přezkoumatelnost podkladového stanoviska může být pro žalobce zásadní, neboť 

v případě, že nepodal proti takovému stanovisku samostatnou správní žalobu, nemůže mít 

(i s ohledem na případnou změnu judikatury) právní jistotu, že správní soud se podkladovým 

stanoviskem bude zabývat. Vzhledem k právní úpravě výluky soudního přezkumu 

podkladového stanoviska se nemusí jednat pouze o žalobu proti rozhodnutí správního orgánu, 

ale o žalobu na ochranu před nezákonným zásahem správního orgánu (viz § 82 s.ř.s.). 

Ani změna judikatury totiž nemůže vést k prolomení včasnosti žaloby podané po zákonem 

stanovené lhůtě.  

 

5.16.3.  Dokazování 

Proces aplikace práva soudem spočívá v subsumpci skutkové podstaty pod abstraktní 

skutkovou podstatu. Musí tako zodpovědět dva druhy otázek, otázky skutkové, které se zjišťují 

přímým vnímáním a otázky právní, podle jaké normy se případ norem posoudí. Skutkové 

otázky se zjišťují přímým vnímáním a dokazováním683. Při aplikaci práva je soudce vázán 

zákonem a mezinárodní smlouvou684. Takovou mezinárodní smlouvou, která upravuje právo 

na spravedlivý proces, je od 15.05.1992 Úmluva o ochraně lidských práv a základních 

protokolů685.  

V rámci obnovy správního soudnictví zákonem č. 519/1991 Sb. zákonodárce omezil 

rozsah dokazování v rámci přezkumu správních aktů, když v rámci přezkumu správních aktů 

vyloučil zjištění skutkového stavu, z nějž vycházelo napadené správní rozhodnutí686. Evropský 

soud pro lidská práva v rámci své rozhodovací činnosti stanovil, že právo na spravedlivý proces 

má v každé demokratické společnosti výsadní postavení, a to doté míry, že restriktivní výklad 

článku 6 Úmluvy by neodpovídal účelu a předmětu tohoto ustanovení687. Tomu odpovídá 

povinnost smluvních stran Úmluvy, k níž se zavázaly smluvní strany její ratifikací, přiznat 

každému, kdo podléhá jejich jurisdikci, práva a svobody uvedené v této Úmluvě (viz článek 1 

                                                 
682 Rozsudek NSS ČR č.j. 9 As 269/2016-44 ze dne 29.11.2017, č. 3680/2018 Sb. NSS. 
683 GERLOCH, Aleš. Teorie práva. 6., aktualiz. vyd. Plzeň: Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, 2013. 

ISBN 978-80-7380-454-1. S. 183.  
684 Článek 95 odst. 1 Ústavy. 
685 Ratifikována dne 21.02.1991, viz sdělení Federálního ministerstva zahraničních věcí č. 209/1992 Sb. 
686 Nález Ústavního soudu Pl. ÚS 28/95 ze dne 27.11.1996, č. 1/1997 Sb. N 126/6 SbNU 407. 
687 KMEC, Jiří. Kapitola XVI [čl. 6 EÚLP]. In KMEC, Jiří, KOSAŘ, David, KRATOCHVÍL, Jan, BOBEK, 

Michal. Evropská úmluva o lidských právech. (pozn. 23), s. 565. 
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Povinnost respektovat lidská práva). V souvislosti s článkem 6 Úmluvy Evropský soud 

pro lidská práva v rámci své judikatury postupně vymezil (a stále zpřesňuje) pojem „plné 

jurisdikce“.  

Ten byl ve věci Le Compte proti Belgii vymezen tak, že rozhodnutí správního orgánu, 

které samo osobě nevyhovuje článku 6 odst. 1 Úmluvy, musí být podrobeno následné kontrole, 

kdy soud musí  

- provádět dokazování ve věcech správního trestání ke zjištění skutkového stavu věci ke dni 

rozhodnutí soudu a v ostatních věcech ke dni rozhodnutí správního orgánu,  

- hodnotit nezávisle na správním orgánu skutkový stav, ať už zjištěný v postačujícím rozsahu 

správním orgánem, nebo doplněný soudem,  

- zavazovat správní orgán v případě zrušení jeho rozhodnutí a vrácení věci k novému řízení 

jak názorem na otázky právní, tak na otázky skutkové podle hodnocení skutkového stavu 

soudem,   

- mít možnost změnit rozhodnutí správního orgánu ve věci jakéhokoli trestního obvinění proti 

žalobci688.  

Nesoulad správního soudnictví s článkem 6 odst. 1 Úmluvy, kdy soud nebyl oprávněn 

rozhodovat v plné jurisdikci, byl jedním z důvodů zrušení této právní úpravy (páté části o.s.ř. 

založené zákonem č. 519/1991 Sb.) Ústavním soudem689 a požadavek plné jurisdikce se stal 

základním kamenem současné právní úpravy690,691.  

V rámci přijaté úpravy dokazování před správním soudem zákonodárce umožnil soudu 

prošetřit jakékoliv porušení zákona včetně procesních nedostatků a zneužití správního 

uvážení692 – a za tím účelem zopakovat nebo doplnit důkazy provedené správním 

orgánem – a uložil soudu povinnost hodnotit důkazy jednotlivě i v jejich souhrnu i s důkazy 

provedenými také v řízení před správním orgánem a z takto zjištěného stavu vyjít693. Názory 

na uplatňování a rozsah plné jurisdikce se různily694. Nejvyšší správní soud povahu přijaté 

                                                 
688 DRÁPAL, Ljubomír. Část pátá [ (§ 244-250l)]. In DRÁPAL, Ljubomír, BUREŠ, Jaroslav, DLOUHÁ, Eva, 

DOLEŽÍLEK, Jiří, FIALA, Roman, HORÁČEK, Roman, KRÁLÍČKOVÁ, Zdeňka, KRBEK, Pavel, KRČMÁŘ, 

Zdeněk, MAZANEC, Michal, NOVOTNÝ, Zdeněk, POLEDNE, Petr, PUTNA, Mojmír, SIMON, Pavel, ŠEBEK, 

Roman, ŠTENGLOVÁ, Ivana. Občanský soudní řád I, II. (pozn. 509), s. 1977. 
689 Nález Ústavního soudu Pl. ÚS 16/99 ze dne 27.06.2001, č. 276/2001 Sb., N 96/22 SbNU 329. Zrušení části 

páté občanského soudního řádu – správní soudnictví. 
690 BAXA, Josef, MAZANEC, Michal. Reforma českého správního soudnictví. (pozn. 440). 
691 POMAHAČ, Richard. Nejvyšší správní soud. In In ČEBIŠOVÁ, Taisia a Vladimír VOPÁLKA. Nová úprava 

správního soudnictví: soudní řád správní. (pozn. 117). S. 45-71. 
692 POTĚŠIL, Lukáš. Správní trestání a soudní přezkum. Právní rozhledy. 2012, č. 11, s. 381 – 385. 
693 § 77 odst. 2 s.ř.s. 
694 POMAHAČ, Richard, Martin KOPECKÝ, Lenka PÍTROVÁ, Helena PRÁŠKOVÁ a Josef STAŠA. Správní 

právo: casebook. Praha: Wolters Kluwer, 2018. ISBN 978-80-7552-938-1. S. 64. 
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úpravy vymezil tak, že představuje faktickou transpozici požadavku plné jurisdikce jako práva 

na spravedlivý proces, z níž vyplývá, že „soud při svém rozhodování nesmí být omezen 

ve skutkových otázkách jen tím, co zde nalezl správní orgán, a to ani co do rozsahu 

provedených důkazů, ani jejich obsahu a hodnocení ze známých hledisek závažnosti, zákonnosti 

a pravdivosti. Soud tedy zcela samostatně a nezávisle hodností správnost a úplnost skutkových 

zjištění učiněných správním orgánem a zjistí-li přitom skutkové či (procesně) právní deficity, 

může reagovat jednak tím, že uloží správnímu orgánu jejich odstranění, nahrazení či doplnění, 

nebo tak učiní sám. Tato činnost soudu je nezbytným předpokladem pro bezvadný právní 

přezkum napadeného rozhodnutí, neboť jen správně a úplně zjištěný skutkový stav v řízení 

bez procesních vad může být podkladem pro právní posouzení věci. Není však cílem soudního 

přezkumu ve správním soudnictví nahrazovat činnost správního orgánu. Východiskem přístupu 

soudu pro rozhodnutí, zda a do jaké míry případně dokazování provádět, bude posouzení 

důvodnosti podané žaloby z hlediska uplatněných žalobních námitek. Soudní přezkum 

správních rozhodnutí nelze vnímat jako „odvolací řízení“ v plné apelaci, proto také důkazní 

aktivita soudu bude vždy činností doplňkovou, nikoliv dominantní.“, když nově prováděné 

dokazování musí směřovat výlučně k osvědčení skutkového stavu v době rozhodování 

správního orgánu a s ohledem na kasační princip soudního řízení nelze přihlížet ke skutkovým 

novotám695. V souladu se záměrem eliminovat případy libovůle a nesprávné postupy 

a rozhodnutí správních orgánů současně zákonodárce soudy oprávnil přezkoumávat jejich 

správní uvážení696 v plné jurisdikci – to však s výjimkou přezkumu neurčitých právních 

pojmů697 a omezení rozsahu přezkumu, zda správní orgán meze stanovené zákonem pro správní 

uvážení nepřekročil nebo jej nezneužil698. Nejvyšší správní soud je oprávněn v rámci přezkumu 

správního uvážení správním orgánem zkoumat nejen jeho možné zneužití, ale též zda správní 

orgán nepřekročil zákonem stanovené meze uvážení, zda respektoval principy správního 

rozhodování a zda neporušil zákonem stanovené procesní postupy699. 

V souvislosti s uplatňováním plné jurisdikce musely správní orgány řešit otázku 

před správními soudy nově uplatněnými důkazy k prokázání svých tvrzení. V této souvislosti 

Nejvyšší správní soud dovodil, že podpora tvrzení uvedených v žalobě nebo v jejím včasném 

rozšíření není omezena lhůtou pro podání žaloby700, a povinností soudu tak je se důkazy 

                                                 
695 Rozsudek NSS ČR č.j. 1 As 32/2006-99 ze dne 28.03.2007, č. 1275/2007 Sb. NSS. 
696 SKULOVÁ, Soňa. Správní uvážení: základní charakteristika a souvislosti pojmu. (Pozn. 343), s. 224 – 228. 
697 MATES, Pavel. Správní uvážení. (pozn. 344), s. 73. 
698 SEDLÁČEK, Stanislav. Soudní kontrola veřejné správy. (pozn. 179), s. 48. 
699 Rozsudek NSS ČR č.j. 3 As 24/2004-79 ze dne 30.11.2004, č. 739/2006 Sb. NSS. 
700 Rozsudek NSS ČR č.j. 3 As 43/2004-95 ze dne 08.0.2006. 
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navrženými účastníkem/účastníky se zabývat. To však neznamená, že je musí vždy soud 

všechny provést, nicméně jeho postup musí být řádně odůvodněn701. Mlčení žalobce 

před správními orgány a uvedení důkazů až před krajským soudem, který je povinen bez ohledu 

na způsob obhajoby obviněného v řízení o přestupku zkoumat, zda správní orgány zjistily stav 

věci, o němž nejsou důvodné pochybnosti, zcela mění postavení soudu jako „kontrolora veřejné 

správy“. Při zjištění nedostatků o skutkovém stavu má soud povinnost pochybnosti odstranit, 

případně rozsáhleji dokazovat, což by znamenalo nahrazovat činnost správních orgánů. Tehdy 

zruší žalobou napadené rozhodnutí a uloží tuto povinnost zjištění skutkového stavu správnímu 

orgánu702. V případě doplnění dokazování krajským soudem a rozhodování soudu na takto 

zjištěném skutkovém základě jde fakticky o pokračování činnosti správního orgánu, jehož 

činnost má soud kontrolovat. Pavel Mates v této souvislosti hovoří o úplně plné jurisdikci703.  

Ačkoliv požadavek plné jurisdikce byl uplatňován především v souvislosti s trestním 

obviněním704 ve smyslu článku 6 odst. 1 Úmluvy jako požadavek oprávněnosti trestního 

obvinění a přiměřenosti trestu za správní delikt, realizovaný model správního uvážení 

a meritorního rozhodování o vině a trestu správními soudy se dostává do rozporu se systémem 

dělby státní moci705, neboť správní soudy fakticky představují pokračování rozhodovací 

činnosti správních orgánů.  

Příkladem může být jednání o obviněného z přestupku, jehož se dopustil překročením 

maximální povolené rychlosti. Tato osoba s výjimkou námitek podjatosti proti správnímu úřadu 

a úředním osobám v řízení a návrhů na delegaci věci jinému správnímu orgánu v řízení mlčí. 

Proti rozhodnutí o přestupku, kde byl tento člověk uznán vinným a byl mu uložen trest, podá 

v poslední den lhůty u správního soudu žádost o přiznání osvobození od soudních poplatků 

a ustanovení zástupce. Poté, co bude rozhodnuto soudem o ustanovení zástupce, podá žalobu, 

v níž se ve věci vyjádří poprvé, přičemž uvede takové okolnosti, které nemohl správní orgán 

vůbec tušit – např. vezl nějakou osobu k lékaři, automobil neřídil on, ale jeho „známý“ 

z Austrálie., který vše dosvědčí, atp. Na tomto základě správní soud napadený rozsudek zruší 

a rozhodne o nákladech řízení ve prospěch žalobce. Pro žalobce, který v dané věci zneužil „plné 

                                                 
701 Nález Ústavního soudu I. ÚS 733/01 ze dne 24.02.2004, N 26/32 SbNU 239. Opomenuté důkazy v trestním 

řízení.  
702 Usnesení rozšířeného senátu NSS ČR č.j. 10 As 24/2015-71 ze dne 02.05.2017, č. 3577/2017 Sb. NSS. 
703 MATES, Pavel. Úplně plná jurisdikce?. Advokátní deník . 10.05.2018. Dostupné on-line 

<https://advokatnidenik.cz/2018/05/10/uplne-plna-jurisdikce/ >. 
704 Nález Ústavního soudu Pl. ÚS 9/2000 ze dne 17.01.2001, č. 52/2001 Sb., N 8/21 SbNU 55. O zrušení § 83 

odst. 1 zákona o přestupcích – přezkum rozhodnutí o přestupku soudem. 
705 PRÁŠKOVÁ, Helena. Funkčnost soudního přezkumu rozhodnutí o přestupku. In. FRUMAROVÁ, Kateřina 

(ed.). Správní soudnictví – 15 let existence soudního řádu správního vs. prvotní zkušenosti s aplikací nového 

správneho súdneho poriadku. (pozn. 328). S. 243-257. 
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jurisdikce“ za využití agentur „právní ochrany proti pokutám a bodovému systému“ tento 

postup znamená nejen ochranu před pokutou a ztrátou bodů, a tím i řidičského průkazu, ale též 

uplynutí značné doby, v jejím důsledku buď zanikne odpovědnost za přestupek,706 anebo bude 

zapotřebí zmírnit trest s ohledem na uplynuvší dobu, a to včetně souvisejících důsledků (např. 

ztráty bodů). Na věc je ovšem zapotřebí hledět i optikou procesně ekonomickou, kdy takovéto 

jednání vede k nákladům jak na straně správního orgánu, tak na straně soudu (ty činily v roce 

2017 u krajských soudů v průměru 34.862,- Kč na věc a u Nejvyššího správního soudu v roce 

2018 v průměru 46.500,- Kč na věc), a navíc k zahlcení systému takovými případy.  

Současně však nelze vyloučit zneužití správního uvážení, kdy správní orgán 

nerespektuje právní názor soudů v obdobných právních věcech, a v důsledku toho je zbytečně 

zatěžován soudní systém. 

Vzhledem ke shora uvedenému jsem toho názoru, že dnes široce vykládaný rozsah 

pojmu plné jurisdikce, opustil svou podstatu, jak ji vyjádřil významný právník Leonard 

Hoffman, tj. že „plná jurisdikce neznamená plnou rozhodovací pravomoc. Jde jen o to zacházet 

s případem tak, jak je to pro rozhodnutí potřebné.“707 vede k deformaci nejen systému 

správního soudnictví a principu plné jurisdikce, jehož účelem je poskytnout jednotlivci 

relativně rychlou, spravedlivou a účinnou právní ochranu 705, ale též důvěry v činnost veřejné 

správy a vymahatelnost práva.  Tomu by měla odpovídat i přijímaná právní úprava, byť 

zákonodárce v tomto ohledu stojí v půli cesty708. 

Slovenský zákonodárce v rámci právní úpravy výslovně zakazuje zneužití práva. 

Ve výjimečných případech tak může nejen odmítnout žalobu, ale též sankcionovat účastníky 

řízení za procesní úkony spočívající v bezúspěšném uplatňování nebo bránění práva, jejichž 

cílem je zneužití práv včetně průtahů řízení,709 pořádkovou pokutou až do výše 500 EUR, 

a ve vybraných případech a opakovaného porušení až do výše 2 000 EUR. Tato sankce přitom 

nemusí být uložena jen účastníkům řízení, ale i jiným osobám, kterým je soudem ukládána 

povinnost710. O bezúspěšné uplatňování nebo bránění práva jde především tehdy, pokud je 

ze skutkových tvrzení zřejmé, že mu ve věci nemůže být vyhověno (např. osvobození 

od soudních poplatků při vědomosti žalobce o jeho majetkových poměrech), ale též na straně 

                                                 
706 Viz § 29 písm. a) ve spojením s § 30 zákona a § 32 odst. 3 zákona č. 250/2016 Sb. O odpovědnosti za přestupky 

a řízení o nich. 
707 POMAHAČ, Richard, Martin KOPECKÝ, Lenka PÍTROVÁ, Helena PRÁŠKOVÁ a Josef STAŠA. Správní 

právo: casebook. (pozn. 694), s. 63. 
708 PRÁŠKOVÁ, Helena. Nové přestupkové právo. Praha: Leges, 2017. Teoretik. ISBN 978-80-7502-221-9. 

S. 417 – 422. 
709 Viz § 28 s.s.p. 
710 Viz § 78- § 80 s.s.p. 
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správního orgánu, který maří soudní jednání nepředložením správních spisů, nebo opakovaně 

rozhoduje v rozporu s rozhodovací činností správních soudů711. Tato úprava vychází z § 53 

o.s.ř. která byla nejprve zavedena v § 53 o.s.p.712  a nyní je důsledně aplikována v § 102 c.s.p.713, 

za účelem zajištění projednání věci bez zbytečných průtahů v soudním řízení. Tím je 

realizováno ústavou zakotvené právo na projednání věci bez zbytečných průtahů714, přičemž 

neuložení sankce soudem může být posuzováno jako porušení práva na projednání věci 

bez zbytečných průtahů715. 

Domnívám se, že s ohledem na totožná východiska právní úpravy, tj. právo 

na projednání věci bez zbytečných průtahů (viz článek 38 odst. 2 Listiny) je slovenská právní 

úprava zcela použitelná v našich poměrech, a to nejen na úrovni správního soudnictví, ale též 

občanského soudního řádu, kde rovněž citelně chybí. Zdůraznění si zaslouží zjevná 

bezúspěšnost práva, tj. například zmiňované bezdůvodné žádosti o osvobození od soudních 

poplatků žalobcem v případech, kdy si sám žalobce musí být s ohledem na své poměry vědom 

nemožnosti přiznání tohoto osvobození. To platí ve vztahu k výši soudního poplatku nejen 

za podanou žalobu ve správním soudnictví, ale i za podanou kasační stížnost. Tento krok by 

přitom nebyl nikterak legislativně náročný a je bez dalšího téměř okamžitě aplikovatelný. 

Dalším krokem by měla být již systémová změna, která by měla být realizována na úrovni 

rozhodování správních orgánů, kdy by mělo být součástí každého řízení důsledně zavedené 

zpoplatnění odvolání podávaného účastníkem, včetně rozhodování o nákladech odvolacího 

řízení.  

V případech, kdy přezkum soudu je realizován v plné jurisdikci shledávám za dosud 

nedostatečně upravenou problematiku mlčení žalobce před správním orgánem, když v důsledku 

jednání žalobce představuje správní soudnictví nikoliv kontrolu veřejné správy, ale její faktické 

pokračování. Ačkoliv z důvodu odepření výpovědi žalobcem (jako obviněným) před správním 

orgánem nelze vůči němu vyvozovat nepříznivé důsledky, neboť není povinen dokazovat svou 

nevinu,716 protože odpovědnost za správnost rozhodnutí leží na správním orgánu, tento princip 

před správním soudem by měl být omezen. Pokud taková osoba podá žalobu proti rozhodnutí 

správního orgánu a rozsudek bude zrušen z důvodu neúplně zjištěného skutkového stavu 

                                                 
711 MOLNÁR, Petr, Príbelská, Petra. § 28 [Zákaz zneužitia práva] In BARICOVÁ, Jana. Správny súdny poriadok. 

(pozn. 195). 
712 Zákon č. 99/1963 Z. z. Občansky súdny poriadok. 
713 Zákon č. 160/2015 Z.z. Civilný sporový poriadok. 
714 Viz čl. 48 odst. 2 zákona č. 460/1992 Zb. Ústava Slovenskej republiky. 
715 ŠORL, Petr. § 102 [Poriadková pokuta]. In ŠTEVČEK, Marek. Civilný sporový poriadok: komentár. 

(pozn. 199). 
716 PRÁŠKOVÁ, Helena. Základy odpovědnosti za správní delikty. V Praze: C.H. Beck, 2013. Právní instituty. 

ISBN 978-80-7400-456-8. S. 75. 
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v důsledku chování žalobce, by měl soud být oprávněn uložit žalobci povinnost uložit sankci 

za maření spravedlnosti, přičemž mu z tohoto důvodu nevznikne právo na náhradu nákladů 

řízení. V případě, že mu za správní delikt byla uložena sankce nepřevyšující 50 000 Kč, bude 

vyloučeno podání kasační stížnosti. Z tohoto důvodu by se rovněž neměla uplatňovat obecná 

úprava celkové promlčecí doby, do níž se nepočítá období od právní moci rozhodnutí 

napadeného ve správním soudnictví do právní moci posledního rozhodnutí v této věci 

ve správním soudnictví. V rámci nového rozhodnutí správního orgánu by měla být tato osoba 

povinna hradit paušální náklady tohoto řízení a v případě zjištění viny nebude možné přihlížet 

v rámci uděleného trestu k době, po kterou byla věc vyřizována ve správním soudnictví. 

 

5.16.4. Věcné projednání žaloby 

V rámci věcného projednání žaloby soud rozhoduje v rozsahu určeném žalobními body 

na základě provedeného dokazování, a – v případě, že je rozhodováno bez jednání 

účastníků – na základě listin založených v soudním spisu, jeho součástí je i správní spis 

žalovaného, pokud byl předložen.  

V případě, že soud shledá žalobu důvodnou, v souladu s žalobním petitem a kasační 

povahou správního soudnictví zruší napadené rozhodnutí správního orgánu (případně 

i rozhodnutí, které mu předcházelo) pro nezákonnost nebo pro vady řízení, případně vysloví 

jeho nicotnost, vyjde-li v řízení najevo. Nezákonnost rozhodnutí přitom může spočívat 

i v překročení či zneužití správního uvážení správním orgánem. Zrušovací výrok následuje 

sdělení, že věc se vrací žalovanému či jinému příslušnému správnímu orgánu k dalšímu řízení 

či rozhodnutí, a rozhodnutí o nákladech řízení.  

Pokud žalobce žádá – ať již samostatně, či společně s návrhem na zrušení napadeného 

rozhodnutí – přezkum trestu uloženého žalovaným za správní delikt pro případ, že nebude 

rozhodnutí žalovaného zrušeno, může soud v případě uložení trestu ve zjevně nepřiměřené výši 

od tohoto trestu upustit, anebo jej snížit v zákonem stanovených mezích. Při posuzování 

přiměřenosti a zákonnosti trestu soud vychází ze skutkového stavu zjištěného žalovaným 

(pokud žalobce v žalobě nepožádal o jeho soudní přezkum), důvodů žalovaného, které jej 

k uložení trestu vedly,717 a právní úpravy v době spáchání deliktu; pozdější právní úprava bude 

použita, je-li pro žalovaného příznivější 681. 

                                                 
717 Rozsudek Městského soudu v Praze č.j. 10 Ca 66/2004-232 ze dne 21.01.2005, č. 693/2005 Sb. NSS. 
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 S ohledem na apelační povahu řízení není soud vázán žalobním návrhem žalobce, 

avšak nemůže jej překročit. Soud rozsudkem změní žalobou napadený výrok rozhodnutí 

správního orgánu a výroky s ním související a rozhodne o nákladech řízení.  

Nebude-li v řízení prokázána důvodnost podané žaloby, soud tuto žalobu zamítne 

a rozhodne o nákladech řízení.  

 

5.16.5.  Náklady řízení 

V souvislosti s účelným uplatňováním práva v soudním řízení může účastníkům vznikat 

celá řada nákladů řízení, které jsou tito účastníci povinni hradit. Jedná se zejména o soudní 

poplatek, ušlý výdělek účastníků a jejich zákonných zástupců, náklady na znalecké posudky, 

hotové výdaje a odměna právních zástupců účastníků. Specifikace nákladů řízení a způsob 

rozhodování o nich se upravuje v §§ 57 až 61 soudního řádu správního. Rozhodování 

o nákladech řízení účastníků odpovídá procesnímu způsobu rozhodnutí soudu o podané 

žalobě718. Byla-li žaloba odmítnuta nebo zamítnuta (s výjimkou uspokojení žalobce postupem 

podle § 62 s.ř.s.), nemá žádný z účastníků právo na náhradu nákladů řízení a vzniklé náklady si 

nese sám. Pokud se tak stalo před prvním jednáním soudu719, vrátí soud žalobci soudní poplatek 

snížený o 20 %, nejméně však o 1 000 Kč. Rozhodoval-li soud o žalobě meritorně, náleží 

účastníkům právo na náhradu účelně vynaložených nákladů řízení podle procesního úspěchu 

ve věci. Ústavní soud v rámci své ustálené judikatury stanovil, že tam, kde je stát vybaven 

takovým personálním a materiálním zabezpečením, které je hrazeno ze státního rozpočtu, není 

důvodu, aby mu bylo v soudních řízeních v případě úspěchu ve věci přiznáno právo na náhradu 

nákladů řízení, byť tyto náklady byl nucen skutečně vynaložit720. Tato judikatura je aplikována 

i ve správním soudnictví zásadou, že procesně úspěšnému správnímu orgánu nelze přiznat 

právo na náhradu nákladů řízení721. Proto se případně neúspěšný žalobce nemusí obávat 

náhrady nákladů řízení ve vztahu ke správnímu orgánu. Neznamená to však, že v případě 

procesního neúspěchu mu žádná povinnost hradit náklady řízení nevznikne. 

Za plný procesní úspěch žalobce ve věci je považováno, pokud soud žalobě vyhoví 

v plném rozsahu, tedy pokud rozhodne o zrušení napadeného rozhodnutí (to se týká i vyslovení 

nicotnosti žalobou napadeného rozhodnutí). Částečný úspěch žalobce je poměřován s ohledem 

                                                 
718 Tento závěr samozřejmě nedopadá na situaci, kdy náklady soudem ustanoveného zástupce účastníkovi hradí 

stát bez ohledu na to, jakým způsobem věc rozhodnuta či jak bylo rozhodnuto. 
719 Viz § 10 odst. 3 zákona č. 549/1991 Sb. o soudních poplatcích. 
720 Např. nález Ústavního soudu IV. ÚS 1087/09 ze dne 24.11.2009, N 243/55 SbNU 349 – Náhrada nákladů 

právního zastoupení státu. 
721 Usnesení rozšířeného senátu NSS ČR č.j. 7 Afs 11/2014-47 ze dne 31.03.2015, č. 3228/2015 Sb. 
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na koncepci žaloby v poměru výroků, v nichž byl žalobce úspěšný, k výrokům, v nichž byl 

neúspěšný. Od úspěchu žalobce se vždy odečítá úspěch žalovaného.  Otázka úspěchu v případě 

zmírnění trestu soudem je v řadě případů soudy vykládána v rozporu s významem procesního 

zavinění nesprávného rozhodnutí o uloženém trestu ze strany žalovaného, neboť k přezkumu 

takového rozhodnutí může správní soud přistoupit pouze v případě stanovení trestu ve zjevně 

nepřiměřené výši či mimo zákonem stanovený rozsah, nebo v případě jeho uložení v rozporu 

se zásadami adekvátnosti a spravedlnosti722. Z tohoto důvodu je zřejmé, že se žalobce domáhá 

řádné, spravedlivé výše trestu, avšak ta závisí na uvážení soudu. V souladu se subsidiaritou 

občanského soudního řádu723 a jednotností výkladu právního řádu724 by měla být žalobci 

přiznána plná náhrada nákladů řízení. Jak jsem již uvedl, soudy i odborná veřejnost úspěch 

v takovém případě posuzují nejednotně, když například poměřují žalobcem navrženou výměru 

trestu se skutečně uloženým trestem725.  

V případě, že žalobci vznikne nárok na náhradu nákladů řízení, jsou hrazeny pouze 

v rozsahu, jaký soud shledá za účelně vynaložený v souvislosti s uplatňovaným nárokem. 

To se týká i náhrady právního zastoupení, která se přiznává pouze „v účelně vynaloženém“726 

rozsahu ve výši stanovené zvláštním právním předpisem727, jenž tarifní hodnotu sporu 

ve správním soudnictví bez ohledu na jeho skutečnou hodnotu a význam paušálně stanoví 

ve výši 50 000 Kč. Tomu odpovídá hodnota jednoho úkonu právní služby ve výši 3 100 Kč 

a paušální náhrady nákladů řízení ve výši 300 Kč za jeden úkon právní služby, vždy 

s připočtením daně z přidané hodnoty, je-li právní zástupce žalobce plátcem DPH. Částečně 

úspěšnému žalobci však může soud – z důvodů hodných zvláštního zřetele – přiznat náhradu 

nákladů i v případě, že mu tento nárok ze zákona nevznikl. Současně však může rozhodnout, 

že se účastníkům náhrada nákladů nepřiznává.  

Neúspěšný žalobce, nebyl-li mu právní zástupce ustanoven soudem, bude hradit nejen 

náklady svého právního zastoupení (jejichž výše ovšem není závislá na advokátním tarifu, 

nýbrž na dohodě s advokátem), ale též vzniklé náklady řízení spočívající v soudem uhrazených 

nákladech svědečného a znalečného a nákladech přiznané zúčastněným osobám v řízení. 

To se však netýká náhrady nákladů spojených s přibráním tlumočníka, které hradí stát (viz § 36 

                                                 
722 Rozsudek NSS ČR č.j. 7 As 22/2012-23 ze dne 19.04.2012, č. 2672/2012 Sb. NSS. 
723 Srov § 142 odst. 3 o.s.ř. 
724 Srov § 2 odst. 4 správního řádu a § 8 odst. 2 daňového řádu. 
725 JIRÁSEK, Jan. § 60 [Náhrada nákladů řízení]. In BLAŽEK, Tomáš, JIRÁSEK, Jan, MOLEK, Pavel, 

POSPÍŠIL, Petr, SOCHOROVÁ, Vendula, ŠEBEK, Petr. Soudní řád správní. (pozn. 434). 
726 Nález Ústavního soudu III. ÚS 3000/11 ze dne 10.01.2012, N 6/64 SbNU 61 - Hodnocení účelnosti 

vynaložených nákladů v občanském soudním řízení. 
727 Viz §§ 7 a 9 odst. 4 písm. d) Vyhláška Ministerstva spravedlnosti č. 177/1996 Sb. o odměnách advokátů 

a náhradách advokátů za poskytování právních služeb (advokátní tarif). 
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odst. 2 s.ř.s.). Náhrada nákladů řízení osob zúčastněných na řízení se týká pouze těch nákladů, 

které jim skutečně vznikly v souvislosti s plněním povinností, které jim soud uložil. 

 Jsem toho názoru, že odměna právního zástupce úspěšného žalobce nemá být určována 

tarifní hodnotou ve výši 50 000 Kč, bez zohlednění skutečné hodnoty projednávané věci. 

Přiznaná náhrada totiž neodpovídá nákladům na projednávanou věc. Proto se domnívám, že 

výše náhrady by měla být stanovena v návaznosti na hodnotu projednávané věci. Tomu by 

současně odpovídala výše soudního poplatku za podanou žalobu. 

 

5.17. Důsledky rozhodnutí o žalobě 

Rozhodování soudu ve správním řízení znamená, že rozhodnutím krajského soudu 

ve správním soudnictví řízení končí, a to bez ohledu na způsob, jakým bylo ve věci rozhodnuto. 

To však neznamená, že rozhodnutí soudu nemůže být změněno na návrh neúspěšné strany 

v případě včasného podání kasační stížnosti, jíž se tato strana (v kasačním řízení označovaná 

jako stěžovatel) bude domáhat zrušení tohoto rozhodnutí. Kasační stížnost přitom nemusí být 

skutečným cílem neúspěšné strany, ale může být nezbytným prostředkem dovolání se svých 

základních práv a svobod, zaručených Listinou a Úmluvou, u Ústavního soudu, a případně 

k uplatnění práva na náhradu škody způsobené při výkonu veřejné moci rozhodnutím nebo 

nesprávním úředním postupem podle zákona č. 82/1998 Sb. Lhůta pro podání kasační stížnosti 

k Nejvyššímu správnímu soudu činí 14 dnů ode dne doručení rozsudku Krajského soudu, 

kasační stížnost musí být sepsána advokátem a stěžovatel musí být před Nejvyšším správním 

soudem povinně zastoupen advokátem.  

V případě, že soud rozhodnutí správního orgánu zruší nebo prohlásí za nicotné, se věc 

vrací žalovanému správnímu orgánu k dalšímu řízení a rozhodnutí, přičemž správní orgán je 

vázán právním názorem soudu. Rozsudek včetně důkazů prováděných při jednání se stává 

závazným podkladem správního orgánu pro jeho další rozhodnutí ve věci. To však neznamená 

absolutní závaznost bez ohledu na změnu vyplývající ze zjištění jiného skutkového stavu728.  

Po doplnění dokazování, bude-li jej zapotřebí, správní orgán vydá ve věci nové 

rozhodnutí. Rozhodnutí krajského soudu ve správním soudnictví se stává pravomocným 

okamžikem doručení všem účastníkům řízení a tímto okamžikem je vykonatelné, nestanoví-li 

soud jinak. Výrok rozsudku pravomocného rozsudku je závazný jak pro účastníky řízení, tak 

osoby zúčastněné na řízení a všechny orgány veřejné moci.  

                                                 
728 Rozsudek NSS ČR č.j. 2 Afs 80/2008-67 ze dne 09.10.2008, č. 1744/2009 Sb. NSS. 
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Závaznost rozsudku, a zejména judikatury Nejvyššího správního soudu pro všechny 

orgány veřejné moci je zapotřebí vnímat v kontextu funkce správního soudnictví jako 

sjednocovatele rozhodovací činnosti729 veřejné správy. To samozřejmě nebrání správnímu 

orgánu se od tohoto rozhodnutí odchýlit, podpoří-li své rozhodnutí odpovídající argumentací730. 

 

  

                                                 
729 BARÁKOVÁ, Martina. Stanoviska nejvyšších soudů: efektivní prostředek sjednocování judikatury, nebo 

přežitek socialistické justice? Časopis pro právní vědu a praxi. 2016, č. 2, s. 245-258. 
730 Nález Ústavního soudu III. ÚS 1900/13 ze dne 23.01.2014, U 1/72 SbNU 557 – K povaze právního systému 

České republiky.  
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6. Závěr 

Cílem této práce bylo provést rozbor právní úpravy poskytování ochrany veřejných 

subjektivních práv osobám dotčeným rozhodnutím správního orgánu prostřednictvím 

zvláštního řízení o žalobě proti rozhodnutí správního orgánu, upraveného v § 65 s.ř.s., posoudit, 

zda současná právní úprava poskytuje dostatečnou ochranu veřejných subjektivních práv, 

a doporučit možnosti její úpravy.  

Na poskytování ochrany ve správním soudnictví je možné pohlížet z celé řady pohledů, 

které se zásadním způsobem liší. Zákonodárce je na jedné straně vázán k poskytování 

odpovídající soudní ochrany mezinárodními smlouvami a právním řádem, na druhé straně je 

povinen zajistit nejen organizaci poskytování soudní ochrany, ale také funkčnost celé veřejné 

správy. Správní soudy jako poskytovatelé soudní ochrany si jsou vědomy organizace veřejné 

správy a potřeby ústavně konformního výkladu na straně jedné, na straně druhé jsou jim známy 

jejich vlastní kapacity, které je nutí (z povahy sebezáchovy) omezovat poskytovanou soudní 

ochranu jen do takového rozsahu, aby příliš otevřeným rozsahem poskytované soudní ochrany 

nedošlo k paralyzování jejich funkce zahlcením. Správní orgány přistupují k poskytované 

soudní ochraně s vědomím, že zahlcení správních soudů, doba rozhodování a náklady osob 

dotčených jejich úkonem na vedení soudního řízení významně omezují osobám dotčeným 

úkony veřejné správy možnost soudní ochrany. Žalobce pohlíží na správní soudnictví jako 

na poslední prostředek, jehož prostřednictvím mohou být ochráněna jeho veřejná subjektivní 

práva, a doufá ve správní soudnictví jako instituci, která apoliticky a nestranně rozhodne jím 

podanou žalobu.  

Shora uvedené – ovšem zásadně zjednodušené – pohledy naznačují, že je není možné 

považovat za základ pro posouzení poskytované ochrany ve správním soudnictví, takže musí 

přijít hodnocení jiné. Základem posouzení jsou tak logické metody zohledňující normativní 

přístup, kdy je stávající právní úprava podrobena detailní analýze a syntéze ve spojení 

s empirickým zkoumáním poskytované ochrany v rámci judikaturou vymezených 

problematických okruhů prostřednictvím soudních řízení a rovněž srovnáním problémových 

institutů se zahraniční právní úpravou.  

V první části práce se věnuji nejprve vymezení pojmu správního soudnictví a jeho 

funkcí.  Při jejichž hodnocení dospívám k závěru, že správní soudnictví nepředstavuje 

izolovaný prostředek ochrany subjektivních práv, ale je základním pilířem právního státu731, 

bez nějž o právním státu vůbec není možné uvažovat. Vývoj správního soudnictví, zejména 

                                                 
731 HOETZEL, Jiří. Československé správní právo: část všeobecná. (pozn. 13), 425. 
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v souvislosti se vznikem Československé republiky, byl významným zdrojem inspirace 

při obnově správního soudnictví v roce 1989 a pro současnou úpravu správního soudnictví 

realizovanou soudním řádem správním. Z tohoto důvodu se snažím v nezbytném rozsahu 

přiblížit nejvýznamnější momenty, které s vývojem právní úpravy na našem území souvisejí.  

Vzhledem k opakované inspiraci našeho zákonodárce německým správním soudnictvím 

považuji za nezbytné tuto právní úpravu alespoň ve stručnosti přiblížit. To činím v druhé části 

práce. Německá právní úprava je velmi stručná a fakticky dotvořená judikaturou soudů. Právě 

tato judikatura vymezila celou řadu teorií ohledně aplikace jednotlivých principů, které jsou 

následně uplatňovány v praxi. Zajímavost slovenské právní úpravy spočívá v tom, že je 

do značné míry inspirována českou úpravou správního soudnictví, zohledňuje německou právní 

úpravu, ale současně zohledňuje historické úpravy správního soudnictví (např. postavení 

prokurátora). Tím potvrzuje slova Michala Mazance, že dobře fungující systémy jsou tvořeny 

kombinací vícera modelů s tím, že právní úprava by měla být otevřená dalšímu možnému 

vývoji. 

Třetí část práce věnuji současné úpravě právního soudnictví, která reagovala na nález 

Ústavního soudu Pl. ÚS 16/99 ze dne 27.06.2001, a jím stanovené požadavky na novou úpravu 

správního soudnictví. V této souvislosti zmiňuji základní prameny práva právní úpravy 

správního soudnictví, ale též základní zásady, mezi něž patří zejména princip generální klauzule 

soudního přezkumu, zásada subsidiarity správního soudnictví, dispoziční zásada, zásada 

rovnosti stran, koncentrační zásada, ale především zásada plné jurisdikce, bez níž podle řady 

autorů není možné uvažovat o správním soudnictví. Nová úprava správního soudnictví byla 

realizována prostřednictvím soustavy soudů rozhodujících ve správním soudnictví, jež je 

tvořena Nejvyšším správním soudem a krajskými soudy, které tvoří základní článek správního 

soudnictví.  Jim byla mimo jiné svěřena pravomoc poskytovat zákonem stanovenými způsoby 

ochranu veřejným subjektivním právům fyzických a právnických osob, ale též veřejnému zájmu 

v rámci zvláštní žalobní legitimace. Nejvyšší správní soud jako vrchol soudní soustavy soudů 

ve správním soudnictví plní mimo jiné funkci adjudikační, jejíž prostřednictvím rozhoduje 

o kasačních stížnostech proti rozhodnutím krajských soudů, funkci integrační, jejíž 

prostřednictvím zajišťuje jednotu a zákonnost rozhodování soudů ve správním soudnictví, 

a funkci administrativní, jejímž prostřednictvím je realizována jeho vlastní organizace. V této 

souvislosti není možné nezmínit zvláštní senát zřízený zákonem č. 131/2002 Sb., který jako 

soud sui generis rozhoduje ve věci kompetenčních sporů. 
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V rámci práce jsem provedl analýzu nápadu jednotlivých soudů, tj. jak krajských soudů, 

Nejvyššího správního soudu a zvláštního senátu. S ohledem na přetížení všech soudů rozsahem 

nápadu, který se každoročně významně zvětšuje, a omezeného počtu specializovaných 

samosoudců, či specializovaných senátů u krajských soudů, senátů u Nejvyššího správního 

soudu a zvláštního senátu, dochází k významným prodlevám ve vyřízení věcí. To samo o sobě 

znamená porušení práva na spravedlivý proces, neboť každý má právo na to, aby jeho věc byla 

projednána bez zbytečných průtahů (článek 38 odst. 2 Listiny, článek 6 odst. 1 Úmluvy). Řešení 

problému přetížení soudů shledávám v několika rovinách. Základním bodem je změna přístupu 

k soudu, kdy podle vzoru slovenské právní úpravy navrhuji zavedení a důsledné dodržování 

zákazu zneužívání práva.  

Druhým navrhovaným prvkem je změna organizační struktury krajských soudů, kdy 

s ohledem na rozsah nápadu navrhuji vytvoření tří samostatných (krajských) soudů 

s působností pro celé naše území. Důsledky takové změny by vedly k vyšší kvalitě rozhodnutí, 

neboť by mohla být podpořena další specializace soudců, ale bylo by též možné prostřednictvím 

této nové soustavy podpořit regiony, kde budou umístěny.  

V této souvislosti navrhuji zřízení „osvobozovacího“ soudu ve věcech osvobození 

od soudních poplatků a ustanovení zástupce, který by jako jediný vykonával tuto činnost 

pro všechny soudy v České republice. Tím by bylo zabráněno nejen duplicitnímu řešení 

osvobození od soudních poplatků u různých soudů, ale byla by zajištěna totožnost rozhodování. 

Osvobození od soudních poplatků a ustanovení právního zástupce navrhuji jako omezené, 

kdy další žádost o přiznání osvobození od soudních poplatků může být podána až po určité 

době při změně poměrů.  

Na úrovni Nejvyššího správního soudu navrhuji nejen sjednocení soudního poplatku 

za kasační stížnost s poplatkem za dovolání v civilním řízení, ale zejména prostřednictvím 

rozšíření institutu nepřijatelnosti kasační stížnosti na bázi třífázového (kvótního) výběru. 

Ten bude umožňovat Nejvyššímu správnímu soudu v návaznosti na projednávanou věc 

ve spojení s předchozí judikaturou, postupem krajského soudu a jednotnosti posuzování věci 

rozhodnout, zda je kasační stížnost přijatelná či nikoliv. Tímto testem by byly podle mého 

názoru odstraněny obavy České advokátní komory o tom, že by plošným zavedením institutu 

nepřijatelnosti kasační stížnosti mohlo ve svých důsledcích vést k odpírání spravedlnosti.  
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V případě zvláštního senátu, kdy rozhodnutí kompetenčního sporu trvá v průměru více 

než šest měsíců (průměr za období 2015-2018), jsem toho názoru, že je namístě mít místo 

jednoho senátu senáty dva, které by neměly šest členů jako doposud, ale členy čtyři. V případě, 

že by nebylo čtyřčlenným senátem dosaženo shody, rozhodovali by o věci všichni soudci 

zvláštního senátu.  

Omezování rozsahu podávaných žalob ve správním soudnictví by mělo být podle mého 

názoru realizováno již na úrovni správního orgánu, a to prostřednictvím zpoplatnění odvolání 

podávaného účastníkem včetně rozhodování o nákladech řízení. Podle mého názoru je 

nelogické a principálně nesprávné, že v případě, kdy rozhoduje správní orgán o návrhu a tento 

návrh je zpoplatněn, tak do tohoto návrhu mohou zasahovat jiné osoby, aniž by byly též povinny 

hradit jak poplatek za odvolání, tak náklady právního zastoupení v případě, že odvolání bylo 

shledáno nedůvodným. V případě civilních věcí je poplatek za odvolání standardem a jeho 

zavedení podle mého názoru zabrání nedůvodnému uplatňování práva. 

V rámci čtvrté části se zabývám vlastním řízením o žalobě proti rozhodnutí správního 

orgánu, přičemž popisuji jednotlivé instituty a části řízení a posuzuji platnou úpravu.  

V rámci žalobní legitimace shledávám, že ta zcela navazuje na materiální vymezení 

správního aktu Listinou a Úmluvou a generální přezkumnou klauzuli. Nedostatek právní úpravy 

shledávám zejména v jednotlivých typech žalob, kdy je na žalobce přenesena odpovědnost za 

určení požadovaného typu žaloby. To může v případě nesprávného vymezení vést k neúspěchu 

ve sporu. Neztotožňuji se přitom s postojem Nejvyššího správního soudu, že v rámci jedné 

žaloby není možné kumulovat jednotlivé žalobní typy, ani s tím, že Nejvyšší správní soud není 

oprávněn poučovat účastníky o správném žalobním typu. Naopak, zastávám názor, že 

s ohledem na povinnost soudu poskytovat ochranu práva je důležitý cíl, ke kterému žalobce 

směřuje, byť jej nemusí být schopen sám explicitně vyjádřit. Obdobný postup lze shledat 

v případě jak německého, tak slovenského zákonodárce. Ačkoliv lze uvažovat o vytvoření 

jedné všeobecné žaloby, jsem toho názoru, že se jedná o krok zbytečný. V případě zajišťovacích 

příkazů, ale též v případě doplňování žalobních bodů po uplynutí lhůty pro jejich uplatnění, kdy 

rozšířený senát změnil jejich posuzování poté, co byl jeho dosavadní názor potvrzen Ústavním 

soudem, je totiž najisto postaveno, že vazbu mezi jednotlivými žalobními typy je možné 

překlenout výkladem bez potřeby změny právní úpravy. Tento postup upřednostňuji 

před změnou zákona, neboť bude dokladem dotváření práva soudy a nebude tím podporováno 

rigidní posuzování právní úpravy.  
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Zvláštní žalobní legitimace k ochraně veřejného zájmu představuje významný 

prostředek k ochraně veřejného zájmu a posílení České republiky jako právního státu. 

V případě zvláštní žalobní legitimace nejvyššího státního zástupce upozorňuji 

na problematickou situaci, kdy Energetický regulační úřad inicioval podání žalob sám proti 

sobě, přičemž namísto prostředků trestního práva byla věc řešena ve správním soudnictví. 

V tomto ohledu jsem toho názoru, že bylo zneužito poslání správních soudů. Přes shora uvedené 

jsem toho názoru, že žalobní legitimace umožňující nejvyššímu státnímu zástupci podat žalobu 

ve veřejném zájmu je v souladu s principy ochrany právního státu a dělbou moci ve státu. 

V případě veřejného ochránce práv, který naproti nejvyššímu státnímu zástupci, jemuž postačí 

shledat závažný veřejný zájem musí tento veřejný zájem prokazovat, došlo navíc judikaturou 

Nejvyššího správního soudu k omezení důvodů jeho žalobní legitimace, čímž se stala jeho 

žalobní legitimace fakticky obsoletní. S ohledem na postavení veřejného ochránce práv jsem 

toho názoru, že jeho žalobní legitimace je v určitém konfliktu s původní ideou ombudsmana, 

a proto by neměla být rozšiřována. 

Přímým projevem negativní enumerace generální klauzule jsou důvody nepřípustnosti 

žaloby, které jednak podporují subsidiaritu správního soudnictví prostřednictvím vyčerpání 

řádných opravných prostředků, vymezení pravomoci rozhodovat pouze v případě ochrany 

veřejných subjektivních práv, které vylučuje podání žaloby pouze proti odůvodnění rozhodnutí, 

ale především kompetenčních výluk.  Nemožnost brojit pouze proti odůvodnění rozhodnutí je 

logická, odpovídá výkladu napříč právním řádem, přesto však nezohledňuje skutečnost, že 

nesprávné odůvodnění může, s ohledem na způsob vnímání presumpce správnosti správního 

rozhodnutí, vést k zásahu do veřejných subjektivních práv žalobce. To platí zejména s ohledem 

na skutečnost, kdy žalobce nemá jinou možnost, jak změnu pro něj jinak příznivého rozhodnutí 

docílit. Proto jsem toho názoru, že v případě, kdy žalobce prokáže, že odůvodnění rozhodnutí 

napadeného žalobou je způsobilé zasáhnout do jeho základních lidských práv, pak tak taková 

žaloba nemůže být odmítnuta. Kompetenční výluky navazují na definici rozhodnutí a v rámci 

právní jistoty vymezují, které úkony jsou ve správním soudnictví vyloučeny ze soudního 

přezkumu. V této souvislosti velmi pozitivně vnímám postup rozšířeného senátu, který je 

schopen překonat svůj dosavadní výklad jednotlivých kompetenčních výluk, a reagovat tak 

na společenské poměry bez potřeby změny právní úpravy. To je zřejmé zejména ve věcech 

zajišťovacích příkazů, jejichž prostřednictvím se mu podařilo výrazně kultivovat finanční 

správu.  
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Osoby zúčastněné na řízení získaly prostřednictvím nové právní úpravy odpovídající 

postavení. Přesto nelze přehlédnout, že s ohledem na rozvoj informačních technologií zůstává 

stávající úprava pozadu, když nejen efektivitě správního soudnictví, ale též ochraně 

subjektivních práv by napomohlo zavedení elektronického spisu a doručování prostřednictvím 

elektronických prostředků.  To se týká nejen doručování vlastních písemností, ale též informace 

o vedeném řízení na úřední desce správního orgánu prvého stupně tak, aby zásada střežit svá 

práva byla fakticky umožněna. 

Koncentrační zásada je ve správním soudnictví uplatňována zejména prostřednictvím 

lhůty pro podání žaloby a změny žalobních bodů. S ohledem na možnost zásahu žalobou 

do poměrů třetích osob, které vycházejí z presumpce správnosti rozhodnutí, jsem toho názoru, 

že by žaloba měla následovat bezprostředně po doručení rozhodnutí, které žalobce napadá 

žalobou, přičemž podobně jako v případě německé právní úpravy by měla žalobě předcházet 

obdoba tzv. předběžného předsoudního řízení (srov. § 68 VwGO). Toto předsoudní řízení by 

mělo být zahájeno do 15 dnů od doručení napadeného rozhodnutí, a nebude-li v něm 

rozhodnuto ve stanovené lhůtě, pak bude žalobce oprávněn podat žalobu. Tím by byla posílena 

nejen subsidiarita správního soudnictví, kdy vady rozhodnutí by bylo možné zhojit správním 

orgánem, ale též v případě nevyčerpání tohoto prostředku by znamenalo nepřípustnost žaloby. 

Jako negativní jev současné právní úpravy vnímám neodpovědnost žalobce za škody 

v případě, že je žalobě přiznán odkladný účinek, ale žalobě posléze nebylo vyhověno. 

S ohledem na možnost využití předběžného opatření jsem toho názoru, že odkladný účinek je 

zcela nahraditelný, přičemž předběžným opatřením je možné lépe dosáhnout požadovaného 

cíle. V této souvislosti navrhuji rovněž možnost uložit navrhovateli předběžného opatření 

soudem povinnost složit do úschovy částku až do výše předpokládané škody. Tím bude 

zamezeno zneužívání jak odkladného účinku, tak předběžného opatření. 

Uspokojení navrhovatele představuje prakticky nevyužívaný institut smírného řešení 

věci. Důvodem jeho nevyužívání je především chybějící motivace správních orgánů 

a nesprávná organizace výkonné moci. Řešení shledávám ve změně koncepce správního řízení 

a zavedení odpovědnosti úředních osob za jimi realizovanou činnost ve spojení s odpovídající 

úpravou povinného pojištění. To souvisí i s faktickou nevymahatelností rozhodnutí u správních 

orgánů ve skutkově a právně totožných věcech, kdy navíc přiznané náklady řízení úspěšného 

žalobce soudem v řadě případů nejsou schopny pokrýt skutečné náklady. Z tohoto důvodu se 

domnívám, že by měla být změněna úprava odměny úspěšného žalobce v návaznosti 

na skutečnou hodnotu sporu. 
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Shora uvedené závěry mohou naznačovat, že správní soudnictví neposkytuje 

dostatečnou ochranu veřejných subjektivních práv osobám dotčeným rozhodnutím správního 

orgánu. Tento závěr by byl velmi zjednodušený, a navíc nepravdivý. Ochrana veřejných 

subjektivních práv prostřednictvím správního soudnictví je na velmi vysoké úrovni, přičemž 

rozhodovací činností Nejvyššího správního soudu je dále rozšiřována a precizována. Meze 

rozšiřování a způsobu poskytování soudní ochrany je však oprávněn stanovit pouze 

zákonodárce. Zcela se však ztotožňuji s Richardem Pomahačem732, že přijatá právní úprava 

představuje první verzi soudního správního řádu a je namístě zvažovat, zda s ohledem na vývoj 

správního soudnictví nepřistoupit k diskusi o soudním řádu správním verze 2.0.  

 

 

  

                                                 
732 POMAHAČ, Richard. Soudní řád správní 2.0. FRUMAROVÁ, Kateřina (ed.). Správní soudnictví – 15 let 

existence soudního řádu správního vs. prvotní zkušenosti s aplikací nového správneho súdneho poriadku. 1. vyd. 

Olomouc: Iuridicum Olomoucense, o.p.s., 2018. 363 s. ISBN 978-80-88266-25-9. 
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Seznam zkratek 

 

Ústava Ústavní zákon č. 1/1993 Sb. Ústava České republiky 

Listina Ústavní zákon č. 2/1993 Sb. Listina základních práv 

a svobod 

Úmluva Úmluva o ochraně lidských práv a základních svobod 

sjednaná v Římě dne 04.11.1950. 

EIA Je používána v souvislosti se zákonem č. 100/2001 Sb. 

o posuzování vlivů na životní prostředí, přičemž představuje 

anglickou zkratku tohoto zákona (Environmental Impact 

Assessment) 

o.s.ř. Zákon č. 99/1963 Sb. Občanský soudní řád. 

c.s.p. Zákon č. 160/2015 Z.z. Civilný sporový poriadok. 

s.s.p. Zákon č. 162/2012 Z.Z. Správny súdny poriadok 

NSS ČR Nejvyšší správní soud České republiky 

Sb. NSS. Sbírka rozhodnutí Nejvyššího správního soudu 

 

  



 

- 158 - 

Seznam použitých zdrojů 

 

1. Seznam použité literatury 

- BARICOVÁ, Jana. Správny súdny poriadok. V Prahe: C. H. Beck, 2018. Veľké komentáre. 

ISBN 978-80-7400-678-4.  

- BÍLEK, Petr, JINDŘICH, Miloslav, RYŠÁNEK, Zdeněk, BERNARD, Pavel, DYTRYCH, 

Jan, ZAPLETAL, Miroslav, PROCHÁZKA, Svatopluk. Notářský řád. 5. vydání. 

Praha: Nakladatelství C. H. Beck, 2018. 

- BÍLOVSKÝ, František. Úvod do nauky o právních úkonech bezúčinných. Praha – Brno 

1936, Nakladatelství ORBIS Praha XII, Cochova 62, 108 stran. Strana 24. 

- BLAŽEK, Tomáš, JIRÁSEK, Jan, MOLEK, Pavel, POSPÍŠIL, Petr, SOCHOROVÁ, 

Vendula, ŠEBEK, Petr. Soudní řád správní. 2. vydání. Praha: Nakladatelství C. H. Beck, 

2014.  

- BLAŽEK, Tomáš, JIRÁSEK, Jan, MOLEK, Pavel, POSPÍŠIL, Petr, SOCHOROVÁ, 

Vendula, ŠEBEK, Petr. Soudní řád správní. 3. vydání. Praha: Nakladatelství C. H. Beck, 

2016.  

- BROTHÁNKOVÁ, Jana, ŽIŠKOVÁ, Marie. Soudní řád správní a předpisy souvisící 

s novou úpravou správního soudnictví a vysvětlivkami, Linde Praha, a.s. 2003, 405 stran. 

- ČAPEK, Karel. Hovory s T. G. Masarykem. Demokracie. Příprava vydání POHORSKÝ, 

Miloš. 1., souborné vydání Praha: Československý spisovatel, 1990. (Spisy / Karel Čapek; 

sv. 20). ISBN 80-202-0170-X. 

- ČARNOGURSKÝ LAW FIRM ULC. Správný súdny poriadok. PRO BONO 1/2016. 

Dostupné online <http://www.ulclegal.com/sk/bulletin-pro-bono/ine/5417-spravny-sudny-

poriadok>. 

- ČEBIŠOVÁ, Taisia a Vladimír VOPÁLKA. Nová úprava správního soudnictví: soudní řád 

správní. Praha: ASPI Publishing, 2003. ISBN 80-86395-65-0.  

- DRÁPAL, Ljubomír, BUREŠ, Jaroslav, DLOUHÁ, Eva, DOLEŽÍLEK, Jiří, FIALA, 

Roman, HORÁČEK, Roman, KRÁLÍČKOVÁ, Zdeňka, KRBEK, Pavel, KRČMÁŘ, 

Zdeněk, MAZANEC, Michal, NOVOTNÝ, Zdeněk, POLEDNE, Petr, PUTNA, Mojmír, 

SIMON, Pavel, ŠEBEK, Roman, ŠTENGLOVÁ, Ivana. Občanský soudní řád I, II. 1. 

vydání. Praha: Nakladatelství C. H. Beck, 2009, s. 1123. ISBN 978-80-7400-107-9. 

- GERLOCH, Aleš. Teorie práva. 6., aktualiz. vyd. Plzeň: Vydavatelství a nakladatelství 

Aleš Čeněk, 2013. ISBN 978-80-7380-454-1.  

- ČEBIŠOVÁ, Taisia, HENDRYCH, Dušan, KOPECKÝ, Martin, MIKULE, Vladimír, 

POMAHAČ, Richard, PRÁŠKOVÁ, Helena, STAŠA, Josef, VOPÁLKA, Vladimír. 

Správní právo - Obecná část. 8. vydání. Praha: Nakladatelství C. H. Beck, 2012. 

- DREIER, Horst, BAUER, Hartmut, BRITZ, Gabriele, BROSIUS-GERSDORF, Frauke, 

HERMES, Georg, HEUN, Werner, MORLOK, Martin, SCHULZE-FIELITZ, Helmuth, 

WIELAND, Joachim, WITTRECK, FABIAN, WOLLENSCHLÄGER, Ferdinand, 

Grundgesetz. Kommentar. 3. Auflage, Mohr Siebeck 2013 Art. 19 Abs. 4 Rn. 48-52.  

- FRUMAROVÁ, Kateřina. Ochrana před nečinností veřejné správy. Praha: Leges, 2012. 

Teoretik. ISBN 978-80-87576-22-9.  

- FRUMAROVÁ, Kateřina. Nicotnost správního rozhodnutí. Praha: Leges, 2014, 496 s.  

- HÁCHA, Emil, Jiří HOETZEL, Karel LAŠTOVKA a František WEYR. Slovník veřejného 

práva československého. Sv. 4, S až T. Brno: Polygrafia - Rudolf M. Rohrer, 1938.  

- HENDRYCH, Dušan. Správní právo: obecná část. Praha: Beck/SEVT, 1994. Právnické 

učebnice. ISBN 80-7049-069-1.  



 

- 159 - 

- HENDRYCH, Dušan, ČEBIŠOVÁ, Taisia, KOPECKÝ, Martin, MIKULE, Vladimír, 

POMAHAČ, Richard, PRÁŠKOVÁ, Helena, STAŠA, Josef, VOPÁLKA, Vladimír. 

Správní právo. 7. vydání. Praha: Nakladatelství C. H. Beck, 2009. 

- HLEDÍKOVÁ, Zdeňka, Jan JANÁK a Jan DOBEŠ. Dějiny správy v českých zemích: 

od počátků státu po současnost. Praha: Nakladatelství Lidové noviny, 2005.  

ISBN 80-7106-709-1. 

- HOETZEL, Jiří. Československé správní právo: část všeobecná. Druhé přepracované 

vydání. V Praze: Melantrich, 1937. Řada spisů právnických a hospodářských.  

- HRABCOVÁ, Dana, ed. Principy dobré správy. Sborník příspěvků přednesených 

na pracovní konferenci. Brno: Masarykova univerzita, 2006, s. 97-106. ISBN 80-210-4001-

7.  

- KLÍMA, Karel. Teorie veřejné moci (vládnutí). Praha: ASPI, 2003. ISBN 80-86395-78-2.  

- KLÍMA, Karel. Komentář k Ústavě a Listině. 2. vyd. Plzeň: Vydavatelství a nakladatelství 

Aleš Čeněk, 2009. ISBN 978-80-7380-140-3. 

- KMEC, Jiří, KOSAŘ, David, KRATOCHVÍL, Jan, BOBEK, Michal. Evropská úmluva 

o lidských právech. 1. vydání. Praha: Nakladatelství C. H. Beck, 2012, s. 565.  

- KNAPP, Viktor. Teorie práva. Praha: C. H. Beck, 1999. Právnické učebnice.  

ISBN 80-7179-028-1.  

- KOCOUREK, Jiří, ZÁRUBA, Jan. Zákon o soudech a soudcích; Zákon o státním 

zastupitelství. 2. vydání. Praha: Nakladatelství C. H. Beck, 2004, s. 404.  

- KOPECKÝ, Martin. Správní právo: obecná část. V Praze: C.H. Beck, 2019. Právnické 

učebnice. ISBN 978-80-7400-727-9. 

- KRYSKA, David. Srovnání českého a polského správního soudnictví. 2013 Dostupné z: 

https://is.cuni.cz/webapps/zzp/detail/83321. Vedoucí práce . 

- KÜCHLEROVÁ, Martina. Rozhodnutí předběžné povahy jako kompetenční výluka 

v soudním řádu správním. Praha: Leges, 2018. Teoretik. ISBN 978-80-7502-247-9. 

- KÜHN, Zdeněk, Michal BOBEK a Radim POLČÁK. Judikatura a právní argumentace: 

teoretické a praktické aspekty práce s judikaturou. Praha: Auditorium, 2006.  

ISBN 80-903786-0-9.  

- LACINA, Karel a Vladimír ČECHÁK. Vývoj systémů veřejné správy. Brno: Professional 

Publishing, 2001. ISBN 80-86419-13-4.  

- LINHART, Jiří, Alena VODÁKOVÁ a Miloslav PETRUSEK. Velký sociologický slovník. 

Praha: Karolinum, 1996. ISBN 80-7184-311-3. 

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

univerzita, 1992. Spisy Právnické fakulty Masarykovy univerzity v Brně. Řada teoretická. 

ISBN 80-210-0484-3.  

- MALÝ, Karel a Ladislav SOUKUP. Československé právo a právní věda v meziválečném 

období (1918-1938) a jejich místo ve střední Evropě: sborník příspěvků. Praha: Karolinum, 

2010. ISBN 978-80-246-1718-3.  

- MATES, Pavel. Správní uvážení. Plzeň: Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, 2013. 

ISBN 978-80-7380-424-4.  

- MAZANEC, Michal. Správní soudnictví. Praha: Linde, 1996. ISBN 80-7201-021-2.  

- MAZANEC, Michal, BAXA, Josef. Na počátku cesty... Tak trochu jiný soud. in Nejvyšší 

správní soud. Nejvyšší správní soud. Brno 2006.  

- MAZANEC, Michal. Nejvyšší správní soud. Nejvyšší správní soud. Brno. 2006.  

  



 

- 160 - 

- NEJVYŠŠÍ SPRÁVNÍ SOUD: normy o jeho zřízení a působnosti, komentované podle 

judikatury býv. správního soudního dvora a nejvyššího správního soudu s použitím 

materialií a písemnictví. Praha: Československý kompas, 1933. Komentované zákony 

Československé republiky. 

- NEJVYŠŠÍ SPRÁVNÍ SOUD: komentář k zákonu ze dne 16. června 1937, číslo 164/Sb. 

z. a n. o nejvyšším správním soudě a k jednacímu řádu pro nejvyšší správní soud, 

publikovanému vládní vyhláškou ze dne 16. července 1937, číslo 191/Sb. z. a n. - Praha: 

Československý kompas, 1937. Komentované zákony Československé republiky. 

- NOVOTNÝ, Oto. Pocta Doc. JUDr. Vladimíru Mikule k 65. narozeninám. Praha: ASPI 

Publishing, 2002. ISBN 80-86395-47-2. 

- POMAHAČ, Richard a PÍTROVÁ, Lenka. Evropské správní soudnictví. Praha: Beck, 1998. 

Právnické učebnice. ISBN 80-7179-183-0.  

- POMAHAČ, Richard. Evropské veřejné právo. Praha: ASPI Publishing, 2004. ISBN 80-

7357-014-9.  

- POMAHAČ, Richard. Průvodce veřejnou správou. Praha: ISV, 1999. ISBN 80-85866-42-

0.  

- POMAHAČ, Richard, Jakub HANDRLICA, David KRYSKA, Lenka PÍTROVÁ, Helena 

PRÁŠKOVÁ, Josef STAŠA a Petr SVOBODA. Veřejná správa za rozcestím: (právní 

reflexe). Praha: Univerzita Karlova v Praze, Právnická fakulta, 2013. ISBN 978-80-87146-

92-7.  

- POMAHAČ, Richard, Martin KOPECKÝ, Lenka PÍTROVÁ, Helena PRÁŠKOVÁ a Josef 

STAŠA. Správní právo: casebook. Praha: Wolters Kluwer, 2018. ISBN 978-80-7552-938-

1.  

- POKORNÝ, Jiří, BĚLINA, Pavel. Dějiny zemí Koruny české. 2, Od nástupu osvícenství 

po naši dobu. 9. vydání. Praha: Paseka, 2003. ISBN 80-7185-606-1.  

- POTĚŠIL, Lukáš. Soudní řád správní: komentář. Vyd. 1. Praha: Leges, 2014, 1151 s. 

Komentátor. ISBN 978-80-7502-024-6.  

- POTĚŠIL, Lukáš. Nicotnost a správní rozhodnutí ve středoevropském kontextu. Brno: 

Masarykova univerzita, 2015. Spisy Právnické fakulty Masarykovy univerzity. ISBN 978-

80-210-7830-7. 

- PRÁŠKOVÁ, Helena. Nové přestupkové právo. Praha: Leges, 2017. Teoretik. ISBN 978-

80-7502-221-9. 

- PRÁŠKOVÁ, Helena. Základy odpovědnosti za správní delikty. V Praze: C.H. Beck, 2013. 

Právní instituty. ISBN 978-80-7400-456-8. Strana 75. 

- PRŮCHA, Petr. Správní právo: obecná část. 8., dopl. a aktualiz. vyd., (V nakl. Doplněk 3.). 

Brno: Doplněk, 2012. ISBN 978-80-7239-281-0. 

- RYBA, Jan a Marie SOUČKOVÁ. Správní soudnictví v České republice. Praha: Orac, 

1999. Knihovnička ORAC. ISBN 80-86199-08-8.  

- SEDLÁČEK, Stanislav. Soudní kontrola veřejné správy. Brno: Masarykova univerzita, 

2011. Edice učebnic PrF MU. ISBN 978-80-210-5746-3.  

- SCHEU, Harald Christian. Úvod do mezinárodního práva veřejného. Praha: Auditorium, 

2010. Instituce. ISBN 978-80-87284-05-6. 

- SKULOVÁ, Soňa. Správní uvážení: základní charakteristika a souvislosti pojmu. Brno: 

Masarykova univerzita, 2003. Acta Universitatis Brunensis. Iuridica. ISBN 80-210-3237-

5.  



 

- 161 - 

- SKULOVÁ, Soňa. Správní právo procesní. 2. upr. vyd. Plzeň: Vydavatelství 

a nakladatelství Aleš Čeněk, 2012. ISBN 978-80-7380-381-0. 

- SLÁDEČEK, Vladimír a Veronika TOMOSZKOVÁ. Správní soudnictví v České republice 

a ve vybraných státech Evropy. Praha: Wolters Kluwer ČR, 2010. 

 ISBN 978-80-7357-518-2.  

- SLÁDEČEK, Vladimír, MIKULE, Vladimír, SYLLOVÁ, Jindřiška. Ústava České 

republiky. 1. vydání. Praha: Nakladatelství C. H. Beck, 2007.  

- SLÁDEČEK, Vladimír, MIKULE, Vladimír, SUCHÁNEK, Radovan, SYLLOVÁ, 

Jindřiška. Ústava České republiky. 2. vydání. Praha: Nakladatelství C. H. Beck, 2016, 

s. 817.  

- SLÁDEČEK, Vladimír. Obecné správní právo. 3. aktualiz. a uprav. vyd. Praha: Wolters 

Kluwer Česká republika, 2013. ISBN 978-80-7478-002-8.  

- SPÁLENKA, Antonín. Regresní řízení a nový správní řád. Správní právo. 1968. ISSN 

0139-6005. 

- STAŠA, Josef. Modelová představa a realita správního řádu. In Správní řád :10 let v akci. 

Praha: Univerzita Karlova, Právnická fakulta, 2016, , 20-38. ISBN 978-80-87975-57-2. 

- ŠTEVČEK, Marek. Civilný sporový poriadok: komentár. V Prahe: C. H. Beck, 2016. Veľké 

komentáre. ISBN 978-80-7400-629-6.  

- TERHECHTE, Philipp und Kollegen. VwGO § 43 [Feststellungsklage]. In 

Verwaltungsrecht. 4. Auflage 2016. 

- VEDRAL, Josef. Správní řád: komentář. 2., aktualiz. a rozš. vyd. Praha: BOVA 

POLYGON, 2012. ISBN 978-80-7273-166-4. 

- VEDRAL, Josef, VÁŇA, Luboš, BŘEŇ, Jan, PŠENIČKA, Stanislav. Zákon o obcích 

(obecní zřízení). 1. vydání. Praha: Nakladatelství C. H. Beck, 2008, s. 664. 

- VIČAROVÁ HEFNEROVÁ, Hana. Ochrana veřejného zájmu v řízení o žalobě proti 

rozhodnutí správního orgánu. Praha: Leges, 2018. Teoretik. ISBN 978-80-7502-272-1. 

- VOJÁČEK, Ladislav a Karel SCHELLE. Právní dějiny na území Slovenska. Ostrava: Key 

Publishing, 2007. Právo. ISBN 978-80-87071-43-4. 

- VOPÁLKA, Vladimír, MIKULE, Vladimír, ŠIMŮNKOVÁ, Věra, ŠOLÍN, Miloslav. 

Soudní řád správní. 1. vydání. Praha: Nakladatelství C. H. Beck, 2004.  

ISBN 80-7179-864-9.  

- WINTEROVÁ, Alena, Dita FRINTOVÁ, Alena MACKOVÁ, Tomáš POHL, Josef 

SALAČ, Petr SMOLÍK, František ZOULÍK a Silvia KUBEŠOVÁ. Civilní právo procesní. 

Vysokoškolská učebnice. 6. aktualizované a doplněné vydání Praha: Linde, 2011.  

ISBN 978-80-7201-842-0.  

- Wolff / Decker, Studienkommentar VwGO VwVfG, 3. Auflage, 2012, Buch, Kommentar, 

978-3-406-62803-0.  

 

2. Seznam použitých odborných příspěvků a sborníků 

- BALÁK, František. Ke sjednocování soudní praxe Nejvyšším soudem. Soudce, č. 4/2007, 

Wolters Kluwer. S. 3. 

- BARÁKOVÁ, Martina. Stanoviska nejvyšších soudů: efektivní prostředek sjednocování 

judikatury, nebo přežitek socialistické justice? Časopis pro právní vědu a praxi. 2016, č. 2, 

s. 245-258. 

- BAXA, Josef, MAZANEC, Michal. Reforma českého správního soudnictví. Právní rádce 

1/2002. 2002, Str. 5-10. ISSN 1210-4817.  

  



 

- 162 - 

- FIALA, Josef, MATES, Pavel, PRŮCHA, Petr. K problematice správního soudnictví. 

Právník číslo 05/1990, strana 257-275. PÍTROVÁ, Lenka. K systému správního soudnictví 

a soudní kontroly správních rozhodnutí v zemích západní Evropy.  Právník 6/1991. Strana 

346-363. 

- FRUMAROVÁ, Kateřina. Správní soudnictví – 15 let existence soudního řádu správního 

vs. prvotní zkušenosti s aplikací správneho súdneho poriadku. Sborník z konference 

a společného zasedání kateder správního práva ČR a SR konaného ve dnech 22. až 23. 

března 2018 na právnické fakultě UP v Olomouci. Iuridicum Olomoucense, o.p.s. 

Univerzita Palackého v Olomouci, Olomouc 2018. 

- FRUMAROVÁ, Kateřina. Odvolací řízení a nicotné správní rozhodnutí. Právní rozhledy. 

2014, č. 21, s. 725-731. 

- KAŠPÁRKOVÁ, Marcela. Proměny v posuzování důvodnosti žaloby nejvyššího státního 

zástupce podané ve veřejném zájmu. Správní právo. 2018, s. 525-537. ISSN 0139-6005. 

- KOLMAN, Petr. Žaloby ve věcech samosprávy. Právní rádce 8/2004. 2004, Str. 32-38. 

ISSN 1210-4817. 

- KOPECKÝ, Martin. Společná schůze kateder občanského a správního práva PF UK 

k otázkám správního soudnictví. Právník 05/1992, strana 58-59. 

- KOPECKÝ, Martin. Ústavní zakotvení rakouského modelu soudní kontroly správy a jeho 

následování. Právník (Praha). 2017, 1072–1084. ISSN 0231-6625. 

- KOPECKÝ, Martin. Komparace české a slovenské úpravy správního soudnictví. Správní 

právo. 2018, strana 33-55. ISSN 0139-6005.  

- KOUDELKA, Zdeněk. Správní žaloba ve veřejném zájmu. Dostupné online 

<https://is.muni.cz/repo/1118047/Spravni_zaloba_ve_verejnem_zajmu.pdf>  

- KOZELKA, Pavel. Dopad nálezu Ústavního soudu Pl. ÚS 31/10 na rozhodovací činnost 

vyšších soudních úředníků a asistentů soudce. Publikován dne 27.01.2017, dostupný online 

<http://www.bulletin-advokacie.cz/dopad-nalezu-ustavniho-soudu-pl.-us>. 

- KRÁLÍK, Michal. Nepřezkoumatelnost rozhodnutí jako důvod jeho zrušení v judikatuře 

Nejvyššího soudu České republiky. Soudní rozhledy. 2007, č. 10, s. 373 – 381. 

- KUČERA, Viktor. K institutu nepřijatelnosti kasační stížnosti. Právní zpravodaj. 2005, 

č. 11, s. 7 – 9. 

- KUDRNA, Jan. Odpovědnost za akty prezidenta republiky. Správní právo. 2013, 46(7), 

386-405. ISSN 0139-6005. 

- LAVICKÝ, Petr, ŠIŠKEOVÁ, Sylva. Nad novou úpravou řízení o kasační stížnosti 

v azylových věcech. Právní rozhledy. 2005, č. 19, s. 693 - 703 

- MADLEŇÁKOVÁ, Lenka. Dostali jste nicotné rozhodnutí? Snažte se o jeho zrušení 

v odvolacím řízení! Dostupné <http://jinepravo.blogspot.com/2010/10/l-madlenakova-

dostali-jste-nicotne.html>, 13.10.2010. 

- MATES, Pavel. Úplně plná jurisdikce?. Advokátní deník . 10.05.2018. Dostupné on-line 

<https://advokatnidenik.cz/2018/05/10/uplne-plna-jurisdikce/ >. 

- MAZANEC, Michal. Nejvyšší správní soud a správní soudnictví: (Poznámky ke koncepci). 

Právní praxe. 1993, 41(7), 416-423. ISSN 1211-0825. Strana 416-423.  

- MAZANEC, Michal, MATES, Pavel. Úvahy a fakta o správním soudnictví - 3. díl. Právní 

rozhledy. 1994, č. 9, s. 317 - 321 

- MAZANEC, Michal. Problémy českého správního soudnictví pohledem soudce. Správní 

právo 03-04/1997, strana 145-153.  

- MAZANEC, Michal. Neurčité právní pojmy, volné správní uvážení, volné hodnocení 

důkazů a správní soud. Bulletin advokacie. 2000, strana, 8-19. ISSN 1210-6348. 

- MAZANEC, Michal. K úvahám nad záměry reformy správního soudnictví. Časopis 

pro právní vědu a praxi 2/2000. Strana 225-226 



 

- 163 - 

- MIKULE, Vladimír. TEZE k problematice správního soudnictví v ČSSR. Právník 05/1968, 

strana 283. 

- MIKULE, Vladimír. Správní soudnictví – ano či ne? (Pojem, vývoj a funkce správního 

soudnictví). In Právník 09/1969, strana 769-779  

- MIKULE, Vladimír. Ideové základy správního soudnictví. Acta Universitatis Carolinae. 

Iuridica. 1993 

- MIKULE, Vladimír. Význam správního soudnictví pro všeobecnou právní kultivaci veřejné 

správy. Správní právo 3-4/97, str. 137-144. 

- NECKÁŘ, Jan a kol. (edts.). Dny práva - 2008: 2. ročník mezinárodní konference pořádané 

Právnickou fakultou Masarykovy univerzity. Brno: Masarykova univerzita, 2008, s. 1670. 

- PAZDERKA, Stanislav. Ochrana veřejného zájmu ve správním soudnictví. Právní 

rozhledy. 2001, č. 10, s. 475 – 481. 

- PETR, Michal. Právní rozbor č. 19/2010. K usnesení Krajského soudu v Brně ze dne 17. 2. 

2010, č.j. 62 Af 2/2010-213 (Litvínovská uhelná: odkladný účinek). Úřad pro ochranu 

hospodářské soutěže, 10.05.2010. 

- PÍTROVÁ, Lenka. K systému správního soudnictví a soudní kontroly správních rozhodnutí 

v zemích západní Evropy.  Právník 6/1991. Strana 346-363.  

- PÍTROVÁ, Lenka. Správní soudnictví po novele občanského soudního řádu. Právník 

5/1992, strana 15-28. 

- POMAHAČ, Richard. Modality obecné správní žaloby. Justiční praxe. 2002, 50(3), 100-

107. ISSN 1214-276X. 

- POMAHAČ, Richard. Účinnost správního soudnictví. Právní rozhledy. 2017, č. 22,  

s. 782-788. 

- POTĚŠIL, Lukáš. Správní trestání a soudní přezkum. Právní rozhledy. 2012, č. 11,  

s. 381 – 385. 

- PRÁVNÍ ROZHLEDY - REDAKCE. Vláda: Základní teze rekodifikace veřejného 

stavebního práva. Právní rozhledy. 2017, č. 21, s. II-III. 

- PRÁVNÍK. Vědecká diskuse o problematice soudní kontroly správy v ČSSR, konaná 

dne 15.02.1967 ve sborovně právnické fakulty Univerzity Karlovy In Právník 

číslo 07/1967, strana 632–651. 

- PRŮCHA, Petr. Ombudsman nesoudí. In sborník Deset let veřejného ochránce práv v České 

republice. Kancelář veřejného ochránce práv Brno, Omega Design, s.r.o., 2010. s. 76 - 79. 

- PŘIDAL, Miroslav (ed). Role Veřejného ochránce práv v politickém systému České 

republiky. Sborník příspěvků přednesených na odborné konferenci. Brno: Kancelář 

Veřejného ochránce práv, 2011. 

- RIEGEL, Filip. Judikatura NSS: Rozšířený senát. Soudní rozhledy. 2013, č. 5, s. 162-166. 

- SLÁDEČEK, Vladimír. Nástin vývoje ústavního soudnictví na území Československa 

(a České republiky). Právní rozhledy. 1998, č. 11, strana 544–551. 

- SLÁDEČEK, Vladimír. Instituce ombudsmanského typu v Německu a Rakousku. 

Informační studie č. 1.051, Parlamentní institut. Mezinárodní politologický ústav, 

Masarykova univerzita: Brno, listopad 1993. 

- SBRUS, Martin. Judikatura NSS: Odkladný účinek a předběžné opatření. Soudní 

rozhledy. 2014, č.1, s. 2-8. 

- VARVAŘOVSKÝ, Pavel. Role ombudsmana ve vztahu k Ústavnímu soudu a správnímu 

soudnictví. In Postavení a role ombudsmana v demokratické společnosti. Sborník příspěvků 

přednesených na mezinárodní vědecké konferenci dne 14.05.2002. 



 

- 164 - 

- VEČEŘA, Miloš, HAPLA, Matin. Weyrovy dny právní teorie 2016. Sborník z konference. 

Masarykova univerzita. Právnická fakulta. Strana 49 – 63. 

- VEDRAL, Josef. K pojetí rozhodnutí správního orgánu ve správním řádu a soudním řádu 

správním. Správní právo. 1-2. 2012, strana 1-60, 437-447. ISSN 0139-6005. 

- VESECKÁ, Renata. Zvláštní žalobní legitimace státního zástupce k ochraně veřejného 

zájmu dle soudního řádu správního. Státní zastupitelství, 2009 č. 9. 

- VESELÝ, Jan. Ombudsman v našem právním řádu? Právní rozhledy. 1997, č. 1, s. 18-26. 

- WITZOVÁ, Ivana. Jednání o přistoupení České republiky k Evropské unii: jak úspěšně? 

Mezinárodní vztahy 1/2004, strana 70 – 84. 

- ZAVŘELOVÁ, Jitka. Dualismus práva v rozhodování zvláštního senátu. Správní právo. 

2011, 44(1-2), strana 11-26. ISSN 0139-6005. 

- ZOULÍK, František. Vědecká diskuse o problematice rozšíření soudní kontroly správy 

v ČSSR konaná dne 15.02.1967. In Právník číslo 07/1967, strana 636–637. 

- ZOULÍK, František. Některé problémy řízení o žalobách proti rozhodnutím správních 

orgánů. Právo a zákonnost. 1992, 40(10), 593-606. 

 

3. Konference, kolokvia, přednášky a semináře 

 

- Nejvyšší správní soud 2018 – jak to bylo, je a (možná) bude?“ I. Panel Historické ohlédnutí. 

Konference Nejvyššího správního soudu. 13.09.2018. Záznam z konference je dostupný 

na adrese: <http://nssoud-stream.cz/>.   

- BAXA, Josef. Nejvyšší správní soud v desátém roce své existence. Přednáška konaná dne 

19.11.2012 ve Sborovně Právnické fakulty University Karlovy, dostupné on-line 

<https://www.youtube.com/watch ?v=n1vlc7awcmw>. 

- PRÁVNICKÁ FAKULTA UNIVERSITY KARLOVY. Kolokvium Správní soudnictví 

konané dne 15.03.2019 na půdě Právnické fakulty University Karlovy. Universita Karlova. 

Dostupné <https://www.youtube.com/watch?v=n1vlc7awcmw>.  

- LAVICKÝ, Petr. Správní soudnictví. Seminář pořádaný Českou advokátní komorou. 2014. 

 

4. Seznam ostatních dokumentů 

- BUZKOVÁ, Petra. Návrh poslankyně Petry Buzkové a dalších na vydání zákona o veřejném 

ochránci práv. Sněmovní tisk č. 25. Poslanecká sněmovna. Dostupné on-line 

<http://www.snemovna.cz/sqw/historie.sqw?T=25&O=2>. 

- GENERÁLNÍ FINANČNÍ ŘEDITELSTVÍ. Analýza zajišťovacích příkazů vydávaných 

Finanční správou ČR. Praha 31.08.2017 

- GENERÁLNÍ FINANČNÍ ŘEDITELSTVÍ. Metodický pokyn k postupu správce daně při 

vydávání zajišťovacího příkazu. Č.j. 87133/17/7700-30133-711377 ze dne 01.11.2017. 

- ČESKÁ JUSTICE. Advokáti se obávají rozšíření nepřijatelnosti kasační stížnosti, nemělo 

by být plošné. 18.08.2018. Dostupné online <http://www.ceskajustice.cz/2018/08/advokati-

se-obavaji-rozsireni-neprijatelnosti-kasacni-stiznosti-nemelo-by-byt-plosne/>. 

- EVROPSKÁ KOMISE. Report on the rule of Law. [Benátská komise]. Adopted by the 

Venice Commission at its 86th plenary session (Venice, 25-26 March 2011), dostupné 

<https://www.venice.coe.int/ webforms/documents/?pdf=CDL-AD(2011)003rev-e>. 

- MOTEJL, Otakar. Souhrnná zpráva veřejného ochránce práv o činnosti za rok 2001 

ze dne 26.03.2002. dostupné <https://www.ochrance.cz/fileadmin/user_upload/zpravy_ 

pro_poslaneckou_snemovnu/ Souhrnna_zprava_VOP_2001.pdf>. 

- MOTEJL, Otakar. Souhrnná zpráva veřejného ochránce práv o činnosti za rok 2002. 

17.03.2003, dostupné <https://www.ochrance.cz/fileadmin/user_upload/zpravy 

pro_poslaneckou_snemovnu/ Souhrnna_zprava_VOP_2002.pdf>.  



 

- 165 - 

- NEJVYŠŠÍ STÁTNÍ ZASTUPITELSTVÍ. Zprávy o činnosti státního zastupitelství [za rok 

2003 – 2018]. Online dostupné na portálu Nejvyššího státního zastupitelství pod adresou 

<http://www.nsz.cz/index.php/cs/udaje-o-cinnosti-a-statisticke-udaje/zprava-o-innosti> 

- POSLANECKÁ SNĚMOVNA. Stenoprotokol z 39. schůze ze dne 13.02.1996 ve věci 

projednání návrhu poslanců Josefa Pavely a dalších vydání zákona o veřejném ochránci 

práv – prvé čtení. (sněmovní tisk 2007). 

- POSLANECKÁ SNĚMOVNA. Stenoprotokol z 10. schůze ze dne 25.03.1997 ve věci 

projednání návrhu poslankyně Petr Buzkové a dalších vydání zákona o veřejném ochránci 

práv – třetí čtení (sněmovní tisk 25).  

- POSLANECKÁ SNĚMOVNA PARLAMENTU ČESKÉ REPUBLIKY, ÚSTAVNĚ 

PRÁVNÍ VÝBOR. Usnesení 24. schůze. 15.06.2011. [Vládní návrh zákona, kterým se mění 

zákon č. 150/2002 Sb.]. Tisk 319. Dostupné on-line <http://www.psp.cz/sqw/historie 

.sqw?o=6&T=319>. 

- ŠUSTR, Ladislav. Finanční správa brzdí. Zajišťovací příkazy dopadají na méně firem. 

Echo 24.cz. 15.04.2019. Dostupné on-line < https://echo24.cz/a/SWQX5/financni-sprava-

brzdi-zajistovaci-prikazy-dopadaji-na-mene-firem>. 

- VLÁDA ČR. Vládní návrh zákona soudní řád správní. Číslo tisku 1080 ze dne 01.10.2001. 

Dostupný on-line < http://www.psp.cz/sqw/historie.sqw?t=1080&o=3>. 

- VLÁDA ČR. Vládní návrh zákona správní řád.  Číslo tisku 1070. ze dne 27.09.2001. 

Dostupný on-line <http://www.psp.cz/sqw/historie.sqw?t=1070&o=3>. 

 

- Doporučení Výboru ministrů Rady Evropy 2004(20) ze dne 15.12.2004 

- Doporučení Výboru ministrů Rady Evropy R(85)13 ze dne 23.09.1985 

 

- Informace poskytnuté podle zákona č. 106/1999 Sb. od Ministerstva spravedlnosti ČR, 

Veřejného ochránce práv, Nejvyššího správního soudu ČR a krajských soudů ČR týkající 

se nápadu soudů ve správním soudnictví, jejich členění, nákladů na jednotlivé řízení. Tyto 

informace jsou částečně dostupné pod odkazem http://www.justice.cz/web/msp/statisticke-

udaje-z-oblasti-justice. 
 

5. Konference, přednášky, semináře, rozhovory 

 

- BAXA, Josef. Nejvyšší správní soud v desátém roce své existence. Přednáška konaná dne 

19.11.2012 ve Sborovně Právnické fakulty University Karlovy, dostupná on-line 

<https://www.youtube.com/watch ?v=n1vlc7awcmw>. 

- BAXA, Josef. Rozhovoru pro BBC. 03.01.2003, dostupný online 

http://www.bbc.co.uk/czech/interview/030103_baxa.shtml. 

- LAVICKÝ, Petr. Správní soudnictví. Seminář pořádaný Českou advokátní komorou. 2014. 

- Nejvyšší správní soud 2018 – jak to bylo, je a (možná) bude?“ Konference Nejvyššího 

správního soudu. 13.09.2018. Záznam z konference je dostupný na adrese: <http://nssoud-

stream.cz/>.   

- PRÁVNICKÁ FAKULTA UNIVERSITY KARLOVY. Kolokvium Správní soudnictví 

konané dne 15.03.2019 na půdě Právnické fakulty University Karlovy. Universita Karlova. 

Dostupné <https://www.youtube.com/watch?v=n1vlc7awcmw>.  

 

 

6. Seznam použitých právních předpisů 

 

 

- Úmluva o ochraně lidských práv a základních svobod sjednaná v Římě dne 04.11.1950. 



 

- 166 - 

- Sdělení č. 209/1992 Sb. o federálního ministerstva zahraničních věcí o sjednání Úmluvy  

o ochraně lidských práv a základních svobod a Protokolů na tuto Úmluvu navazujících. 

 

- Základní zákon státní moci č. 144/1867 ř.z. o moci soudcovské. 

- Zákon č. 143/1867 ř.z. o zřízení říšského soudu. 

- Zákon č. 36/1876 ř.z. o zřízení správního soudu. 

 

České právní předpisy a důvodové zprávy 

 

- Zákon č. 3/1918 Sb.  

- Zákon č. 8/1928 Sb. nařízení vlády o řízení ve věcech náležejících do působnosti 

politických úřadů (správním řízení). 

- Zákon č. 164/1937 Sb. o nejvyšším správním soudě. 

- Zákon č. 166/1949 Sb. ze dne 11.05.1949 o sídle správního soudu. 

- Zákon č. 270/1949 Sb. ze dne 19.12.1949 o finančních prokuraturách. 

- Zákon č. 64/1952 Sb. o soudech a prokuratuře. 

- Ústavní zákon č. 100/1960 Sb. Ústava Československé socialistické republiky. 

- Zákon č. 141/1961 Sb. trestní řád. 

- Zákon č. 99/1963 Sb. občanský soudní řád. 

- Zákon č. 60/1965 Sb. o prokuratuře. 

- Ústavní zákon č. 23/1991 Sb. kterým se uvozuje Listina základních práv a svobod jako 

ústavní zákon Federálního shromáždění ČSFR. 

- Zákon č. 519/1991 Sb. kterým se mění a doplňuje občanský soudní řád a notářský řád. 

- Ústavní zákon č. 1/1993 Sb. Ústava České republiky. 

- Ústavní zákon č. 2/1993 Sb. Listina základních práv a svobod. 

- Zákon č. 549/1991 Sb. o soudních poplatcích. 

- Zákon č. 114/1992 Sb. o ochraně přírody a krajiny. 

- Zákon č. 337/1992 Sb. o správě daní a poplatků. 

- Zákon č. 358/1992 Sb. notářský řád. 

- Zákon č. 634/1992 Sb. o ochraně spotřebitele. 

- Zákon č. 182/1993 Sb. o Ústavním soudu. 

- Zákon č. 283/1993 Sb. o státním zastupitelství. 

- Zákon č. 200/1994 Sb. o zeměměřictví. 

- Zákon č. 114/1995 Sb. o vnitrozemské plavbě. 

- Zákon č. 85/1996 Sb. o advokacii. 

- Vyhláška Ministerstva spravedlnosti č. 177/1996 Sb. advokátní tarif. 

- Zákon č. 82/1998 Sb. o odpovědnosti za škodu způsobenou při výkonu veřejné moci 

rozhodnutím nebo nesprávným úředním postupem. 

- Zákon č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím. 

- Zákon č. 221/1999 Sb. o vojácích z povolání. 

- Zákon č. 325/1999 Sb. o azylu. 

- Zákon č. 326/1999 Sb. o pobytu cizinců na území České republiky. 

- Zákon č. 349/1999 Sb. o Veřejném ochránci práv. 

- Důvodová zpráva k zákonu č. 349/1999 Sb. 

- Zákon č. 128/2000 Sb. o obcích (obecní zřízení). 

- Zákon č. 129/2000 Sb. o krajích (krajské zřízení).  

- Zákon č. 131/2000 Sb. o hlavním městě Praze. 

- Zákon č. 100/2001 Sb. o posuzování vlivů na životní prostředí 

- Zákon č. 231/2001 Sb. o provozování rozhlasového a televizního vysílání. 

- Zákon č. 6/2002 Sb. o soudech a soudcích. 

- Zákon č. 131/2002 Sb. o rozhodování některých kompetenčních sporů. 
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- Zákon č. 150/2002 Sb. soudní řád správní. 

- Důvodová zpráva k zákonu č. 150/2002 Sb. 

- Zákon č. 435/2004 Sb. o zaměstnanosti. 

- Zákon č. 500/2004 Sb. správní řád. 

- Zákon č. 350/2005 Sb. 

- Důvodová zpráva k zákonu č. 350/2005 Sb. 

- Zákon č. 381/2005 Sb. o změně zákona č. 349/1999 Sb. o Veřejném ochránci práv. 

- Zákon č. 182/2006 Sb. o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon). 

- Zákon č. 183/2006 Sb. o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon). 

- Zákon č. 184/2006 Sb. o vyvlastnění. 

- Zákon č. 280/2009 Sb. daňový řád. 

- Zákon č. 436/2009 Sb. o změně zákona č. 100/2001 Sb. 

- Důvodová zpráva k zákonu č. 436/2009 Sb. 

- Zákon č. 303/2011 Sb. o změně zákona č. 150/2002 Sb. soudní řád správní 

- Důvodová zpráva k zákonu č. 303/2011 Sb. 

- Zákon č. 456/2011 Sb. o Finanční správě České republiky. 

- Zákon č. 256/2013 Sb. o katastru nemovitostí (katastrální zákon). 

- Zákon č. 292/2013 Sb. o zvláštních řízeních soudních. 

- Vyhláška č. 357/2013 Sb. o katastru nemovitostí (katastrální vyhláška). 

- Zákon č. 234/2014 Sb. o státní službě. 

- Zákon č. 39/2015 Sb. o změně zákona č. 100/2001 Sb. 

- Důvodová zpráva k zákonu č. 39/2015 Sb. 

- Zákon č. 250/2016 Sb. o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich. 

- Zákon č. 225/2017 Sb. 

 

Německé právní předpisy 

 

- Grundgesetz für die Bundesrepublik Deutschland (GG) vom 23.05.1949 

- Zivilprozeßordnung (ZPO) vom 12.09.1950 

- Arbeitsgerichtsgesetz (ArbGG) vom 03.09.1953 

- Sozialgerichtsgesetz (SGG) vom 03.09.1953 

- Verwaltungsgerichtsordnung (VwGO) vom 21.01.1960 

- Finanzgerichtsordnung (FGO) vom 06.10.1965 

- Verwaltungsverfahrensgesetz (VwVfG) vom 25.05.1976 

 

Slovenské právní předpisy a důvodové zprávy 

 

- Zákon č. 99/1963 Z.z. Občianský súdny poriadok 

- Zákon č. 460/1992 Z.z.Ústava Slovenskej republiky 

- Zákon č. 160/2015 Z.z. civilný sporový poriadok, účinný od 01.07.2016 

- Zákon č. 162/2015 Z.z. správny súdny poriadok, účinný od 01.07.2016 

- Důvodová zpráva k zákonu č. 160/2015 Z.z. 

- Důvodová zpráva k zákonu č. 162/2015 Z.z. 

 

Ostatní právní předpisy 

 

- Zákon č. 36/1876 ř.z. o zřízení správního soudu ve znění zákonů č. 53/1894 ř.z. 

ze dne 15.03.1894, 149/1905 ze dne 21.09.1905, zákona č. 3/1918 Sb. č. 4/1918 Sb. 

č. 7/1918 Sb. 

- Zákon č. 164/1937 Sb. o zřízení správního soudu. 
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- Nařízení Rady (ES) č. 1408/71 ze dne 14.06.1971 o uplatňování systémů sociálního 

zabezpečení na zaměstnané osoby a jejich rodiny pohybující se v rámci Společenství 

- Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2658/1987 ze dne 23.07.1987, o celní  

a statistické nomenklatuře a o společném celním sazebníku 

- Nařízení Evropského parlamentu a RADY (EU) č. 952/2013 ze dne 09.10.2013, kterým 

s stanoví celní kodex Unie. 

-  Nařízení Evropského Parlamentu a Rady (EU) č. 910/2014 ze dne 23.07.2014 

o elektronického identifikaci a službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce 

na vnitřním trhu. 

 

 

7. Seznam použité judikatury 

 

Judikatura Ústavního soudu  

 

- Usnesení Ústavního soudu ČSFR sp.zn. I. ÚS 191/92 ze dne 09.06.1992 zveřejněné pod č. 3 

Sbírky usnesení a nálezů Ústavního soudu ČSFR, ročník 1992. 

 

- Nález Ústavního soudu Pl.ÚS 18/96 ze dne 24. 9. 1996, publikovaný ve Sbírce zákonů 

pod č. 269/1996 Sb. N 85/6 SbNU 109 - Rozhodování bez ústního jednání ve správním 

soudnictví v prvním stupni. 

- Nález Ústavního soudu Pl. ÚS 28/98 ze dne 23.11.1999, č. 2/2000 Sb. N 61/16 SbNU 185 

- Nepřezkoumatelnost rozhodnutí o pořádkových pokutách soudy ve správním soudnictví. 

- Nález Ústavního soudu I. ÚS 544/06 ze dne 03.12.2007, N 217/47 SbNU 855 - K principu 

dobré víry jednotlivce ve správnost aktů veřejné moci v horizontálním právním vztahu. 

- Nález Ústavního soudu Pl. ÚS 9/2000 ze dne 17.01.2001, publikovaný ve Sbírce zákonů 

pod č. 52/2001 Sb., N8/21 SbNU 55 - O zrušení § 83 odst. 1 zákona o přestupcích - přezkum 

rozhodnutí o přestupku soudem. 

- Nález Ústavního soudu Pl. ÚS 16/99 ze dne 27.06.2001, 276/2001 Sb., N 96/22 SbNU 329. 

Zrušení části páté občanského soudního řádu - správní soudnictví. 

- Nález Ústavního soudu Pl. ÚS 1/03 ze dne 11.02.2004, 153 /2004 Sb., N 15/32 SbNU 131. 

Odůvodnění odmítnutí dovolání z důvodu absenci právního významu. 

- Nález Ústavního soudu III. ÚS 230/96 ze dne 29.05.1997, N 65/8 SbNU 141. K právu 

na zákonného soudce. 

- Nález Ústavního soudu II. ÚS 361/96 ze dne 26.02.1997, U 5/7 SbNU 343. K postavení 

státu v trestním řízení. 

- Nález Ústavního soudu sp.zn. Pl. ÚS 12/14-2 ze dne 16.06.2015, pod č. 177/2015 Sb. 

SbNU 109/77. 

- Nález Ústavního soudu II. ÚS 635/18 ze dne 15.05.2018 a III. ÚS 1257/18 

ze dne 17.07.2018. Lhůta pro podání žaloby v řízení na ochranu před nezákonným zásahem 

správního orgánu v případě tzv. trvajícího zásahu. 

- Nález Ústavního soudu I. ÚS 374/05 ze dne 05.04.2006. 

- Nález Ústavního soudu v nálezu sp.zn. IV. ÚS 2170/08 ze dne 12.05.2009, N117/53 

SbNU 473 - K principu předvídatelnosti soudního rozhodování a postupu NSS ČR 

při změně právního závěru vyjádřeného v dosavadních rozhodnutích. 

- Nález IV. ÚS 2170/08 ze dne 12.05.2009, N 117/53 SbNU 473. 

- Nález Ústavního soudu I. ÚS 1783/10 ze dne 16.11.2010, N 227/59 SbNU 309. K otázce 

nepostoupení věci rozšířenému senátu Nejvyššího správního soudu. 

- Nález Ústavního soudu III. ÚS 1441/17 ze dne 19.12.2017 - Požadavek náležitého 

odůvodnění rozhodnutí v případě odchýlení se od předchozí judikatury. 
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- Např. nález Ústavního soudu I. ÚS 164/97 ze dne 10.03.1999, N 39/13 SbNU 277 – 

K dispozitivnosti žaloby ve správním soudnictví, či I. ÚS 2349/11 ze dne 06.03.2013 

- Nález Ústavního soudu I. ÚS 352/2000 ze dne 26.03.2002, N 38/25 SbNU 307 - Určitost 

a srozumitelnost žaloby. 

- Nález Ústavního soudu II. ÚS 169/09 ze dne 03.03.2009, N 43/52 SbNU 431 - K povinnosti 

obecného soudu řádně odůvodnit své rozhodnutí. 

- Nález Ústavního soudu I. ÚS 733/01 ze dne 24.02.2004, N 26/32 SbNU 239. Opomenuté 

důkazy v trestním řízení.  

- Nález Ústavního soudu III. ÚS 1900/13 ze dne 23.01.2014, U 1/72 SbNU 557 – K povaze 

právního systému České republiky.  

- Nález Ústavního soudu III. ÚS 3000/11 ze dne 10.01.2012, N 6/64 SbNU 61 - Hodnocení 

účelnosti vynaložených nákladů v občanském soudním řízení. 

- Nález Ústavního soudu Pl. ÚS 9/2000 ze dne 17.01.2001, č. 52/2001 Sb., N 8/21 SbNU 55. 

O zrušení § 83 odst. 1 zákona o přestupcích – přezkum rozhodnutí o přestupku soudem. 

- Např. nález Ústavního soudu IV. ÚS 1087/09 ze dne 24.11.2009, N 243/55 SbNU 349 – 

Náhrada nákladů právního zastoupení státu. 

- Nález Ústavního soudu II. ÚS 529/05 ze dne 19.06.2007, N 97/45 SbNU 379. 

- Nález Ústavního soudu II. ÚS 3112/17 ze dne 20.02.2018. 

- Nález Ústavního soudu Pl. ÚS 28/95 ze dne 27.11.1996, č. 1/1997 Sb. N 126/6 SbNU 407. 

- Usnesení Ústavního soudu II. ÚS 3995/16 ze dne 21.11.2017.  

- Nález Ústavního soudu sp.zn. III. ÚS 1836/13 ze dne 27.02.2014. 

- Nález Ústavního soudu sp.zn. Pl. ÚS 305/95 ze dne 08.11.1995, publikován ve Sbírce 

zákonů pod č. 6/1996 Sb. N 74/4 SbNU 205. 

- Usnesení Ústavního soudu III. ÚS 156/05 ze dne 09.06.2005, U 13/37 SbNU 751. 

Nepřípustnost kasační stížnosti proti rozhodnutí dočasné povahy ve správním soudnictví. 

- Nález Ústavního soudu II. ÚS 3189/16 ze dne 03.04.2018. 

- Nález Ústavního soudu III. ÚS 686/02 ze dne 27.02.2003, N 30/29 SbNU 257.  

- Nález Ústavního soudu IV. ÚS 29/2003 ze dne 17.03.2003. 

- Nález Ústavního sp.zn. I ÚS 181/01 ze dne 16.04.2003, N 58/30 SbNU 97. Rozhodování 

profesních komor o ukládání povinností. 

- Nález Ústavního soudu III. ÚS 448/18 ze dne 27.02.2018. 

- Nález Ústavního soudu Pl. ÚS 50/2000 ze dne 09.05.2001, č. 242/2001 Sb. N 72/22 SbNU 

125. Zrušení § 21 odst. 3 zákona o myslivosti – oprávnění myslivecké stráže. 

- Nález Ústavního soudu II. ÚS 75/93 ze dne 25.11.1993, U 3/2 SbNU 201. Charakteristika 

veřejné moci. 

- Nález Ústavního soudu I. ÚS 182/05 ze dne 06.04.2006, N 79/41 SbNU 39. 

- Nález Ústavního soudu IV. ÚS 233/02 ze dne 28.08.2002, U 30/27 SbNU 337. 

- Nález Ústavního soudu II. ÚS 419/01 ze dne 03.06.2003, N 77/30 SbNU 217.  

- Nález Ústavního soudu I. ÚS 740/15 ze dne 27.06.2017, N 113/85 SbNU 851. 

- Nález Ústavního soudu I. ÚS 374/05 ze dne 05.04.2006. 

- Sjednocující stanovisko Ústavního soudu Pl. ÚS-st 12/2000 ze dne 19.12.2000, ST 12/21 

SbNU 484 - Procesní povaha rozhodnutí o nepovolení přezkoumání rozhodnutí podle § 55b 

daňového řádu. 

- Nález ústavního soudu Pl. ÚS 8/99 ze dne 3. 11. 1999, pod č. 291/1999 Sb. N 153/16 SbNU 

135. Možnost přezkumu rozhodnutí správních orgánů předběžné povahy soudy. 

- Nález Ústavního soudu Pl. ÚS 17/09 ze dne 01.12.2009, pod č. 9/2010 Sb. N 250/55 SbNU 

415 - K délce lhůty pro podání správní žaloby v případě řízení ve věci mezinárodní ochrany 

- Nález Ústavního soudu Pl. ÚS 15/12 ze dne 15.01.2013, publikován ve Sbírce zákonů 

pod č. 82/2013 Sb. N 13/68 SbNU 191 - Právo na soudní přezkum rozhodnutí o odvolání 

proti neuznání za osobu zdravotně znevýhodněnou. 
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- Nález Ústavního soudu II. ÚS 351/04 ze dne 04.11.2004, N 167/35 SbNU 267 - Důvody 

ustanovení opatrovníka osobě neznámého pobytu. 

- Nález Ústavního soudu I. ÚS 559/2000 ze dne 25.09.2002, N 111/27 SbNU 233 – 

K ustanovení opatrovníka osobě neznámého pobytu. 

- Nález Ústavního soudu IV. ÚS 145/94 ze dne 20.02.1995, N 11/3 SbNU 57 - Ústavně 

zaručené právo na soudní ochranu. 

- Nález Ústavního soudu III. ÚS 314/14 ze dne 05.06.2014. 

- Nález Ústavního soudu Pl. ÚS 12/17 ze dne 07.11.2017. 

- Nález Ústavního soudu III. ÚS 2634/18 ze dne 15.01.2019. Přístup k Nejvyššímu správnímu 

soudu (Uzavírka Hradčanského náměstí v souvislosti s návštěvou čínského prezidenta). 

- Nález Ústavního soudu IV. ÚS 1241/12 ze dne 13.03.2013, N 42/68 SbNU 425. 

- Nález Ústavního soudu III. ÚS 618/04ze dne 03.03.2005, N 44/36 SbNU 469. 

- Nález Ústavního soudu I. ÚS 17/19 ze dne 04.09.2018. Ochrana dobré víry a ochrana 

důvěry v zákonnost postupu orgánů veřejné moci. 

- Nález Ústavního soudu I. ÚS 165/99 ze dne 29.05.2001, 81/2001 USn. 

- Usnesení Ústavního soudu IV. ÚS 1861/07 ze dne 05.11.2007. 

- Nález Ústavního soudu Pl. ÚS 21/96 ze dne 04.02.1997, č. 63/1997 Sb., N 13/7 SbNU 87. 

- Nález Ústavního soudu Pl. ÚS 14/02 ze dne 04.06.2003, č. 207/2003 b. N 82/30 SbNU 263. 

- Sjednocující stanovisko Ústavního soudu Pl. ÚS-st 12/2000 ze dne 19.12.2000, ST 12/21 

SbNU 484 - Procesní povaha rozhodnutí o nepovolení přezkoumání rozhodnutí podle § 55b 

daňového řádu. 

- Nález ústavního soudu II. ÚS 2791/17 ze dne 02.02.2018 – Náležitosti odporu proti 

trestnímu příkazu. 

- Nález Ústavního soudu sp.zn. II. ÚS 3189/16 ze dne 03.04.2018 

- Nález Ústavního soudu Pl. ÚS 43/93 ze dne 12.04.1994, č. 91/1994 Sb. N 16/1 SbNU 113. 

Trestný čin hanobení. 

- Nález Ústavního soudu Pl. ÚS 24/04 ze dne 28.06.2005, č. 327/2005 sb. N 130/37 SbNU 

641. Jezy na Labi (prohlášení veřejného zájmu zákonem). 

- Stanovisko pléna Ústavního soudu sp.zn. Pl. ÚS -st.-9/99 ze dne 09.11.1999. 

 

Judikatura zvláštního senátu zřízeného podle zákona č. 131/2002 Sb. 

 

- Usnesení zvl. senátu č.j. Konf 28/2014-55 ze dne 01.08.2017, č. 2629/2017. Sb. NSS. 

- Usnesení zvl. senátu č.j. Konf 108/2003-5 ze dne 06.01.2004, č. 196/2004 Sb. NSS. 

- Usnesení zvl. senátu č.j. Konf 22/2006-8 ze dne 30.12.2009, č. 1952/2009 Sb. NSS 

- Usnesení zvl. senátu č.j. Konf 132/2005-7 ze dne 30.06.2006, č. 307/2004 Sb. NSS. 

- Usnesení zvl. senátu č.j. Konf 34/2006-22 ze dne 28.05.2007, č. 1277/2007 Sb. NSS. 

- Usnesení zvl. senátu č.j. Konf 17/2004-7 ze dne 31.05.2004, č. 307/2004 Sb. NSS. 

- Usnesení zvl. senátu č.j. Konf 53/2011-25 ze dne 05.03.2012, č. 2644/2012 Sb. NSS. 

- Usnesení zvl. senátu č.j. Konf 25/2012-9 ze dne 06.09.2012, č. 2717/2012 Sb. NSS. 

 

Judikatura Nejvyššího správního soudu České republiky 

 

- Usnesení rozšířeného senátu NSS ČR čj. 2 Ans 3/2006-49 ze dne 24.04.2007, 

č. 1255/2007 Sb. NSS. 

- Rozsudek NSS ČR č.j. 2 As 93/2011-79 ze dne 04.10.2011, č. 2462/2012 Sb. NSS. 

- Rozsudek NSS ČR č.j. 6 As 29/2003-97 ze dne 30.10.2003, č. 415/2004 Sb. NSS. 

- Usnesení rozšířeného senátu NSS ČR č.j. 9 As 79/2016-41 ze dne 10.07.2018, 

č. 3779/2018 Sb. NSS. 

- Rozsudek NSS ČR č.j. 4 Ans 11/2007-102 ze dne 07.02.2008, č. 1817/2009 Sb. NSS. 

- Rozsudek NSS ČR č.j. 5 A 159/2002-49 ze dne 21.08.2003, č. 226/2004 Sb. NSS.  



 

- 171 - 

- Rozsudek NSS č.j. 4 Ans 9/2007-197 ze dne 21.05.2008, č. 1717/2008 Sb. NSS. 

- Rozsudek NSS ČR č.j. 9 As 63/2010-111 ze dne 04.08.2010, č. 2142/2010 Sb. NSS. 

- Rozsudek NSS ČR č.j. 2 As 37/2011-81 ze dne 25.05.2011, č. 2369/2011 Sb. NSS. 

- Rozsudek NSS ČR č.j. 5 Aps 6/2011-85 ze dne 16.11.2011, č. 2482/2012 Sb. NSS. 

- Rozsudek NSS ČR č.j. 6 As 102/2018-39 ze dne 20.12.2018, č. 3841/2019 Sb. NSS. 

- Rozsudek NSS ČR č.j. 1 As 22/2011-64 ze dne 28.04.2011 č. 2343/2011Sb. NSS 

- Rozsudek NSS ČR č.j. 7 As 100/2014-52 ze dne 28.08.2014, č. 3151/2015 Sb. NSS. 

- Rozsudek NSS ČR č.j. 1 Afs 147/2005-107 ze dne 24.05.2006, č. 923/2006 Sb. NSS. 

- Usnesení rozšířeného senátu NSS č.j. 9 As 79/2016-41 ze dne 10.07.2018, 

č. 3779/2018 Sb. NSS. 

- Rozsudek NSS ČR č.j. 2 Afs 12/2003-216 ze dne 18.11.2003, č. 212/2004 Sb. NSS. 

- Usnesení rozšířeného senátu NSS ČR č.j. 6 a 25/2002-42 ze dne 23.03.2005, 

č. 906/2006 Sb. NSS. 

- Rozsudek rozšířeného senátu NSS ČR č.j. 2 Azs 92/2005-58 ze dne 20.12.2005, 

č. 835/2006 Sb. NSS. 

- Rozsudek NSS ČR č.j. 1 Afs 40/2005-62 ze dne 14.06.2006, č. 1477/2008 Sb. NSS. 

- Rozsudek NSS ČR č.j. 1 As 34/2004-84 ze dne 09.02.2005, č. 657/2005 Sb. NSS. 

- Usnesení rozšířeného senátu Nejvyššího správního soudu č.j. 6 As 68/2012-47 

ze dne 19.08.2014, č. 3104/2014 Sb. NSS. 

- Rozsudek NSS ČR č.j. 7 Aps 3/2008-98 ze dne 16.11.2010, č. 2206/2011 Sb. NSS. 

- Rozsudek rozšířeného senátu NSS ČR č.j. 5 As 9/2015-59 ze dne 25.05.2016, 

č. 3409/2016 Sb. NSS. 

- Rozsudek NSS ČR č.j. 8 Afs 37/2005-126 ze dne 28.02.2007. 

- Rozsudek NSS ČR č.j. 2 As 183/2005-64 ze dne 29.03.2005, č. 886/2006 Sb. NSS. 

- Rozsudek rozšířeného senátu NSS ČR č.j. 9 Afs 13/2008-90 ze dne 24.11.2009 Sb., 

č. 2001/2010 Sb. NSS. 

- Rozsudek NSS ČR č.j. 2 Afs 239/2015-66 ze dne 31.10.2016, č. 3541/2017 Sb. NSS. 

- Rozsudek NSS ČR č.j. 7 As 411/2017-60 ze dne 05.04.2018 

- Rozsudek NSS ČR č.j. 4 Aps 3/2011-58 ze dne 13.04.2011, č. 2540/2012 Sb. NSS. 

- Rozsudek rozšířeného senátu NSS ČR č.j. 1 As 38/2006-81 ze dne 29.05.2017, 

č. 1514/2008 Sb. NSS. 

- Rozsudek NSS ČR č.j. 10 Afs 179/2017-32 ze dne 29.08.2018, č. 3803/2018 Sb. NSS. 

- Usnesení NSS ČR č.j. 2 Azs 233/2004-32 ze dne 13.07.2014, č. 380/2004 Sb. NSS. 

- Rozsudek NSS ČR č.j. 1 As 74/2011-251 ze dne 10.08.2011, č. 2410/2011 Sb. NSS. 

- Rozsudek NSS ČR č.j. 6 Ads 13/2004-20 ze dne 14.04.2005, č. 616/2005 Sb. NSS. 

- Rozsudek NSS ČR č.j. 7 As 43/2005-53 ze dne 31.08.2005, č. 710/2005 Sb. NSS. 

- Rozsudek NSS ČR č.j. 1 As 39/2004-75 ze dne 21.12.2005, č. 1479/2008 Sb. NSS. 

- Usnesení NSS ČR č.j. 6 As 6/2017-75 ze dne 01.02.2017, č. 3597/2017 Sb. NSS. 

- Rozsudek NSS ČR č.j. 5 As 31/2003-49 ze dne 14.07.2004, č. 487/2005 Sb. NSS. 

- Usnesení rozšířeného senátu č.j. 7 Ans 10/2012-46 ze dne 14.01.2014, č. 3013 Sb. NSS. 

- Rozsudek NSS ČR č.j. 8 Ans 3/2005-107 ze dne 12.06.2006, č. 931/2006 Sb. NSS 

- Rozsudek NSS ČR č.j. 2 Aps 3/2004-42 ze dne 04.08.2008, č. 720/2005 Sb. NSS. 

- Rozsudek rozšířeného senátu NSS ČR č.j. 7 As 155/2015-160 ze dne 21.11.2017. 

- Rozsudek rozšířeného senátu NSS ČR č.j. 8 Aps 6/2007-247 ze dne 16.12.2008, 

č. 1773/2009 Sb. NSS. 

- Rozsudek NSS ČR č.j. 8 Aps 6/2007-256 ze dne 17.04.2009. 

- Usnesení rozšířeného senátu NSS ČR č.j. 1 Afs 183/2014-55 ze dne 16.11.2016. 

- Rozsudek rozšířeného senátu NSS ČR č.j. 7 Aps 3/2008-98, č. 2206/2011 Sb. NSS. 

- Rozsudek NSS ČR ze č.j. 2 Aps 2/2004-69 ze dne 28.04.2005, č. 623/2005 Sb. NSS. 

- Rozsudek Krajského soudu v Ostravě č.j. 22 A 77/2014-45 ze dne 23.04.2015, 

č. 3269/2015 Sb. NSS. 
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- Usnesení rozšířeného senátu NSS ČR č.j. 8 Aps 6/2007-247 ze dne 16.12.2008, 

č. 1773/2009 Sb. NSS. 

- Usnesení rozšířeného senátu NSS ČR č.j. Nad 224/2014-53 ze dne 09.12.2014, 

č. 3196/2015 Sb. NSS. 

- Rozsudek rozšířeného senátu NSS ČR č.j. 7 as 155/2015-160 ze dne 21.11.2017, 

č  3687/2018 Sb. NSS. 

- Rozsudek NSS ČR č.j. 9 As 294/2014-114 ze dne 18.06.2015. 

- Rozsudek NSS ČR č.j. 9 As 24/2016-109 ze dne 14.07.2016, č. 3452/2016 Sb. NSS. 

- Rozsudek NSS ČR č.j. 8 Ans 1/2009-72 ze dne 15.03.2010, č. 2258/2011 Sb. NSS. 

- Rozsudek NSS ČR č.j. 7 Afs 33/2003-80 ze dne 30.09.2004, č. 456/2005 Sb. NSS. 

- Usnesení NSS ČR č.j. Nad 63/2015-44 ze dne 02.04.2015, č. 3258/2015 Sb. NSS. 

- Rozsudek NSS ČR č.j. 1 Ans 21/2012-42 ze dne 22.05.2013. 

- Rozsudek NSS ČR č.j. 1 Afs 24/2005-70 ze dne 01.02.2006, č. 888/2006 Sb. NSS. 

- Rozsudek NSS ČR č.j. 7 Afs 84/2006-84 ze dne 20.04.2015. 

- Rozsudek NSS ČR č.j. 6 Ans 1/2003-101 ze dne 26.10.2004, č. 652/2005 Sb. NSS. 

- Rozsudek NSS ČR č.j. 5 Afs 11/2011-79 ze dne 23.06.2011, č. 2409/2011 Sb. NSS. 

- Rozsudek NSS ČR č.j. 6 As 69/2016-39 ze dne 19.05.2016, č. 3412/2016 Sb. NSS. 

- Rozsudek NSS ČR č.j. 3 As 121/2017-51 ze dne 04.06.2018. 

- Rozsudek NSS ČR č.j. 8 As 24/2006-60 ze dne 28.12.2007. 

- Rozsudek NSS ČR č.j. 7 A 32/2002-23 ze dne 15.04.2003, č. 32/2003 Sb. NSS. 

- Rozsudek NSS ČR č.j. 7 As 114/2015-36 ze dne 16.07.2015. 

- Rozsudek NSS ČR č.j. 7 As 331/2015-136 ze dne 15.06.2016. 

- Rozsudek NSS ČR č.j. 2 As 63/2011-60 ze dne 16.06.2011. 

- Usnesení rozšířeného senátu NSS ČR č.j. 5 Afs 16/2003-56 ze dne 12.10.2004, 

č. 534/2005 Sb. NSS. 

- Usnesení rozšířeného senátu NSS ČR č.j. 5 Afs 91/2012-41 ze dne 01.07.20015, 

č. 3321/2016 Sb. NSS. 

- Rozsudek NSS ČR č.j. 4 Aps 2/2010-44 ze dne 17.12.2010, č. 2339/2011 Sb. NSS. 

- Rozsudek NSS ČR č.j. 3 Ads 58/2003-32 ze dne 04.03.2004. 

- Rozsudek NSS ČR č.j. 2 Afs 98/2004-65 ze dne 12.05.2005, č. 672/2005. Sb. NSS. 

- Rozsudek Nejvyššího správního soudu č.j. 4 As 27/2003-77 ze dne 18.09.2003, 

č. 64/2004 Sb. NSS. 

- Rozsudek NSS ČR č.j. 3 As 4/2004-44 ze dne 26.02.2007, č. 1069/2007 Sb. NSS. 

- Rozsudek rozšířeného senátu NSS ČR č.j. 7 As 100/2010-65 ze dne 12.03.2013, 

č. 2837/2013 Sb. NSS. 

- Rozsudek NSS ČR č.j. 4 As 31/2004-53 ze dne 21.04.2005, č. 619/2005 Sb. NSS. 

- Rozsudek NSS ČR č.j. 1 Afs 58/2009-541 ze dne 31.03.2010. 

- Usnesení rozšířeného senátu NSS ČR č.j. 8 As 47/2005-86 ze dne 21.10.2008, 

č. 1764/2009 Sb. NSS. 

- rozsudek rozšířeného senátu NSS ČR č.j. 2 As 75/2009-113 ze dne 23.08.2011, 

č. 2434/2011 Sb. NSS. 

- Rozsudek NSS ČR č.j. 8 Afs 37/2005-126 ze dne 28.02.2007. 

- Rozsudek NSS ČR č.j. 2 As 183/2005-64 ze dne 29.03.2005, č. 886/2006 Sb. NSS. 

- Rozsudek rozšířeného senátu NSS ČR č.j. 9 Afs 13/2008-90 ze dne 24.11.2009 Sb., 

č. 2001/2010 Sb. NSS. 

- Rozsudek NSS ČR č.j. 2 Afs 239/2015-66 ze dne 31.10.2016, č. 3541/2017 Sb.NSS. 

- Rozsudek NSS ČR č.j. 6 Ads 133/2007-51 ze dne 12.03.2008. 

- Rozsudek č.j. 7 Azs 310/2016-20 ze dne 04.01.2017. 

- Usnesení rozšířeného senátu NSS ČR č.j. 7 Azs 79/2009-84 ze dne 08.03.2011, 

č. 2288/2011 Sb. NSS. 

- Rozsudek NSS ČR č.j. 2 As 9/2008-77 ze dne 13.06.2008, č. 1684/2008 Sb. NSS. 
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- Rozsudek NSS ČR č.j. 5 As 104/2013-46 ze dne 16.11.2016, č. 3528/2016 NSS. 

- Rozsudek NSS ČR č.j. 5 Azs 2/2013-26 ze dne 29.05.2014, č. 3085/2014 Sb. NSS. 

- Usnesení rozšířeného senátu NSS ČR č.j. 2 As 34/2006-73 ze dne 15.01.2008, 

č. 1546/2008 Sb. NSS. 

- Rozsudek NSS ČR č.j. 2 Azs 54/2007-42 ze dne 02.08.2007.  

- Rozsudek NSS ČR č.j. 1 As 106/2017-31 ze dne 14.03.2018. 

- Rozsudek NSS ČR č.j. 1 Azs 203/2015 ze dne 16.03.2016. 

- Rozsudek NSS ČR č.j. 6 Afs 3/2015-29 ze dne 05.03.2015. 

- Rozsudek NSS ČR č.j. 2 Azs 54/2007-42 ze dne 02.08.2007. 

- Rozsudek NSS ČR č.j. 9 As 120/2014-10 ze dne 26.06.2014. 

- Rozsudek rozšířeného senátu NSS ČR č.j. 2 Azs 92/2005-58 ze dne 20.12.2005, 

č. 835/2006 Sb. NSS. 

- Rozsudek rozšířeného senátu NSS ČR č.j. 4 As 3/2008-78 ze dne 24.08.2010, 

č. 2162/2011 Sb. NSS.  

- Např. rozsudek NSS ČR č.j. 2 Azs 9/2003-40 ze dne 23.10.2003, č. 113/2004 Sb. NSS. 

- Rozsudek rozšířeného senátu NSS ČR č.j. 3 Azs 66/2017-31 ze dne 20.03.2018, 

č. 3733/2018 Sb. NSS. 

- Rozsudek NSS č.j. 8 Azs 59/2018-59 ze dne 25.07.2018, č. 3776/2018 Sb. NSS. 

- Usnesení rozšířeného senátu NSS ČR č.j. 5 Afs 16/2003-56 ze dne 12.10.2004, 

č. 534/2005 Sb. NSS. 

- Např. rozsudek NSS ČR č.j. 5As 127/2011-61 ze dne 23.08.2013 

- Rozsudek NSS ČR č.j. 6 Ans 1/2003-101 ze dne 26.10.2004, č. 652/2005 Sb. NSS. 

- Rozsudek NSS ČR č.j. 1 Ans 21/2012-44 ze dne 18.12.2003. 

- Usnesení rozšířeného senátu NSS ČR č.j. 10 Ads 99/2014-58 ze dne 01.07.2015, 

č. 3270/2015 Sb. NSS. 

- Rozsudek NSS ČR č.j. 6 Ads 3/2013-41 ze dne 17.10.2013, č. 2996/2014 Sb. NSS. 

- Usnesení NSS ČR č.j. 2 A 15/2002-137 ze dne 07.04.2004 Sb. NSS. 

- Usnesení NSS ČR č.j. A 9/2003-33 ze dne 24.02.2004, č. 424/2005 Sb. NSS.  

- Rozsudek č.j. 4 Ads 105/2008-185 ze dne 26.02.2009, č. 2502/2012 Sb. NSS. 

- Usnesení rozšířeného senátu č.j. 3 Ads 148/2008-70 ze dne 13.07.2010, 

č. 2130/2010 Sb. NSS. 

- Rozsudek NSS ČR č.j. 4 Ads 105/2008-185 ze dne 26.02.2009, č. 2502/2012 Sb. NSS. 

- Rozsudek NSS ČR č.j. 4 Ads 19/2005-105 ze dne 24.03.2006, č. 909/2006 Sb. NSS. 

- Rozsudek NSS ČR č.j. 2 a 1114/2002- OL-23 ze dne 29.08.2003, č. 166/2004 Sb. 

- Rozsudek NSS ČR č.j. 6 As 33/2006-92 ze dne 27.09.2006, č. 1013/2007 Sb. NSS. 

- Rozsudek NSS ČR č.j 4 As 31/2004-53 ze dne 21.04.2005, č. 619/2005 Sb. NSS. 

- Rozsudek NSS ČR č.j. 5 a 157/2002-35 ze dne 09.06.2004, č. 359/2004 Sb. NSS. 

- Rozsudek NSS ČR č.j. 3 As 6/2004-105 ze dne 08.03.2005, č. 617/2005 Sb. NSS. 

- Rozsudek NSS ČR č.j. 2 Azs 23/2003-39 ze dne 24.11.2003, č. 272/2004 Sb. NSS. 

- Rozsudek rozšířeného senátu NSS ČR č.j. 2 As 34/2006-73 ze dne 15.01.2008, 

č. 1546/2008 Sb. NSS. 

- Rozsudek NSS ČR č.j. 6 a 104/2001-69 ze dne 27.10.2005, č. 827/2006 Sb. NSS. 

- Rozsudek NSS ČR č.j. 7 As 17/2008-60 ze dne 17.12.2008, č. 1789/2009 Sb. NSS. 

- Rozsudek NSS ČR č.j. 4 Azs 55/2003-51 ze dne 22.01.2004, č. 638/2005 Sb. NSS. 

- Rozsudek NSS ČR č.j. 5 a 48/2001-47 ze dne 11.08.2004, č. 386/2006 Sb. NSS. 

- Rozsudek NSS ČR č.j. 17 a 77/2010-30 ze dne 31.03.2011. 

- Usnesení rozšířeného senátu NSS ČR č.j. 5 As 126/2011-68 ze dne 14.01.2014, 

č. 3014/2014 Sb. NSS. 

- Rozsudek NSS ČR č.j. 1 As 39/2004-75 ze dne 21.12.2015, č. 1479/2008 Sb. NSS. 

- Rozsudek NSS ČR č.j. 2 a 1089/2002-OL-21 ze dne 21.08.2003, č. 160/2004 Sb. NSS. 

- Rozsudek NSS ČR č.j. 1 Azs 12/2003-48 ze dne 28.04.2004, č. 319/2004 Sb. 
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- Rozsudek NSS ČR č.j. 1 As 32/2006-99 ze dne 28.03.2007, č. 1275/2007 Sb. NSS. 

- Rozsudek NSS ČR č.j. 2 Afs 9/2005-158 ze dne 29.04.2008, č. 1624/2008 Sb. NSS. 

- Usnesení rozšířeného senátu NSS ČR č.j. 5 As 104/2013-46 ze dne 16.11.2016, 

č. 3528/2017 Sb. NSS. 

- Rozsudek NSS ČR č.j. 9 As 269/2016-44 ze dne 29.11.2017, č. 3680/2018 Sb. NSS. 

- Rozsudek NSS ČR č.j. 1 As 32/2006-99 ze dne 28.03.2007, č. 1275/2007 Sb. NSS. 

- Rozsudek NSS ČR č.j. 3 As 24/2004-79 ze dne 30.11.2004, č. 739/2006 Sb. NSS. 

- Rozsudek NSS ČR č.j. 2 Afs 80/2008-67 ze dne 09.10.2008, č. 1744/2009 Sb. NSS. 

- Rozsudek NSS ČR č.j. 3 As 43/2004-95 ze dne 08.0.2006. 

- Usnesení rozšířeného senátu NSS ČR č.j. 10 As 24/2015-71 ze dne 02.05.2017, 

č. 3577/2017 Sb. NSS. 

- Usnesení rozšířeného senátu NSS ČR č.j. 7 Afs 11/2014-47 ze dne 31.03.2015, 

č. 3228/2015 Sb. 

- Rozsudek NSS ČR č.j. 7 As 22/2012-23 ze dne 19.04.2012, č. 2672/2012 Sb. NSS. 

- Rozsudek NSS ČR č.j. 2 As 2/2006-50 ze dne 27.09.2006, č. 1011/2017 Sb. NSS. 

- Rozsudek rozšířeného senátu NSS ČR č.j. 5 As 154/2016-62 ze dne 29.08.2017, 

č. 3632/2012 Sb. NSS. 

- Rozsudek rozšířeného senátu NSS ČR č.j. 2 As 103/2015-171 ze dne 26.08.2015 

- Usnesení NSS č.j. 5 As 17/2008-131 ze dne 06.08.2008, č. 1698/2008 Sb. NSS. 

- Rozsudek NSS ČR č.j. 3 Ads 96/2011-118 ze dne 11.01.2012 

- Rozsudek NSS ČR č.j. 6 A 69/2000-60 ze dne 30.11.2005. 

- Rozsudek NSS ČR, č.j. 1 As 22/2011-64 ze dne 28.04.2011, č. 2343/2011 Sb. NSS. 

- Rozsudek NSS ČR č.j. 2 Ads 40/2003-41 ze dne 20.11.2003, č. 122/2004 Sb. NSS. 

- Rozsudek NSS ČR č.j.1 As 52/2012-114 ze dne 09.10.2013, č. 2974/2014. 

- Rozsudek rozšířeného senátu NSS ČR č.j. 2 Afs 186/2006-54 ze dne 27.10.2009, 

č. 1982/2010 Sb. NSS. 

- Rozsudek NSS ČR č.j. 8 As 27/2006-70 ze dne 05.11.2007, č. 1455/2008 Sb. NSS. 

- Usnesení NSS ČR č.j. 2 As 60/2008-103 ze dne 28.09.2008, č. 1763/2009 Sb. NSS. 

- Usnesení NSS ČR č.j. 7 Afs54/2007-62 ze dne 26.08.2008, č. 1742/2009 Sb. NSS. 

- Rozsudek NSS ČR č.j. 1 Azs 52/2007-98 ze dne 16.12.2008. 

- Rozsudek NSS ČR č.j. 1 Afs 140/2008-77 ze dne 08.01.2009, č. 1792/2009 Sb. NSS. 

- Rozsudek NSS ČR č.j. 2 As 254/2017-34 ze dne 19.12.2008. 

- Rozsudek NSS ČR č.j. 2 As 31/2006-122 ze dne 25.10.2006. 

- Usnesení NSS ČR č.j. 7 A 56/2002-54 ze dne 02.12.2003, č. 162/2004 Sb. NSS. 

- Rozsudek NSS ČR č.j. 1 Afs 147/2005-107 ze dne 24.05.2006, č. 923/2006 Sb. NSS. 

- Rozsudek NSS ČR č.j. 5 As 139/2014-21 ze dne 26.02.2015, č. 3217/2015 Sb. NSS. 

- Rozsudek NSS ČR č.j. 2 As 46/2006-100 ze dne 31.10.2007, č. 2276/2011 Sb. NSS. 

- Rozsudek NSS ČR č.j. 6 As 58/2004-45 ze dne 27.10.2005, č. 1407/2007 Sb. NSS 

- Rozsudek NSS ČR č.j. 8 As 27/2006-70 ze dne 05.11.2007, č. 1455/2008 Sb. NSS. 

 

- Usnesení pléna Nejvyššího správního soudu ze dne 29.04.2004, o zřízení finančně 

správního kolegia a sociálně správního kolegia Nejvyššího správního soudu. 

- Usnesení pléna Nejvyššího správního soudu ze dne 20.12.2006. 

- Usnesení pléna Nejvyššího správního soudu č.j. S 4/2013-2/3 ze dne 29.04.2004, o zrušení 

kolegií Nejvyššího správního soudu. 

 

Judikatura krajských soudů  

 

- Rozsudek Městského soudu v Praze č.j. 9 Ca 159/2009-29 ze dne 16.10.2009, 

č. 2019/2010 Sb. NSS. 
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- Rozsudek Krajského soudu v Brně č.j. 29 Ca 60/2006-44 ze dne 23.04.2008, č. 1625/2008 

Sb. NSS. 

- Rozsudek Městského soudu v Praze č.j. 10 Ca 370/2006-56 ze dne 26.11.2008, 

č. 2002/2010 Sb. NSS. 

- Rozsudek Městského soudu v Praze č.j. 10 Ca 66/2004-232 ze dne 21.01.2005, 

č. 693/2005 Sb. NSS. 

- Rozsudek Krajského soudu v Hradci Králové č.j. 30 A 13/2011-46, č. 2576/2012 Sb. NSS. 

- Rozsudek Městského soudu v Praze č.j. 10 A 218/2013-66 ze dne 19.09.2017, 

č. 3662/2018 Sb. NSS. 

- Rozsudek Krajského soudu v Českých Budějovicích č.j. 10 Ca 522/96 ze dne 15.01.1997, 

č. SJS 147/1997. 

- Krajský soud v Hradci Králové v rozsudku č.j. 52 Ca 28/2004-67 ze dne 26.08.2004, 

č. 362/2004 Sb. 

- Usnesení Městského soudu v Praze č.j. 5 Ca 105/2006-123 ze dne 30.06.2006 

- Rozsudek Krajského soudu v Ústí nad Labem č.j. 15 Ca 258/2008-55 ze dne 25.06.2009, 

č. 2664/2012 Sb. NSS 

- Rozsudek Krajského soudu v Praze č.j. 45 A 3/2012-24 ze dne 23.05.2012. 

- Rozsudek Krajského soudu v Českých Budějovicích č.j. 10 Ca 522/96 ze dne 15.01.1997, 

č. SJS 147/199 

- Usnesení KS v Ústí nad Labem, pob. v Liberci č.j. 59 Af 31/2013-13 ze dne 23.01.2014, 

č. 3325/2016 Sb. NSS. 

- Rozsudek Krajského soudu v Brně č.j. 62 a 109/203-550 ze dne 03.12.2015. 

-  Usnesení Krajského soudu v Plzni č.j. 45 a 35/2013-58 ze dne 12.05.2014, 

č. 3123/2014 NSS. 

- Usnesení Krajského soudu v Plzni č.j. 58 Ca 53/2004-25 ze dne 01.09.2004. 

 

Judikatura Nejvyššího soudu České republiky 

- Rozsudek Nejvyššího soudu ČR, sp.zn. 21 Cdo 1276/2016 ze dne 03.11.2016. 

- Usnesení Nejvyššího soudu sp.zn. 29 Odo 806/2002 ze dne 30.06.2004, C 9214. 

- Rozsudek Nejvyššího soudu sp.zn. 30 Cdo 113/2014 ze dne 17.02.2015, č. 74/2015 Sb.  

- Rozsudek Nejvyššího soudu ČR sp.zn. 3 Cdon 1091/96 ze dne 17.12.1998, č. 11/2000 Sb.  

 

Judikatura Vrchního soudu v Praze 

- Rozsudek Vrchního soudu v Praze č.j. 6 A 154/94-42 ze dne 13.08.1996, SJS 400/1999. 
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Řízení o žalobě proti rozhodnutí správního orgánu 

Abstrakt 

 

Předmětem disertační práce je rozbor právní úpravy poskytující ochranu veřejným 

subjektivním právům prostřednictví prostřednictvím řízení o žalobě proti rozhodnutí správního 

orgánu, upraveného soudním řádem správním, a posouzení, zda právní úprava poskytuje 

dostatečnou právní ochranu veřejným subjektivním právům, s doporučením možností její 

úpravy. Základní metodu představují převážně logické metody při současné kombinaci 

normativního přístupu, kdy je stávající právní úprava podrobena podrobné analýze a syntéze 

ve spojení s empirickým zkoumáním poskytované ochrany v rámci problematických okruhů 

prostřednictvím již proběhlých soudních řízení a rovněž srovnáním problémových institutů 

se zahraniční právní úpravou. Prvním modelem se tak stala „tradiční“ německá právní úprava 

správního soudnictví, v níž se zákonodárce tradičně inspiruje. V této souvislosti nemohla být 

opomenuta nově přijatá verze správního soudnictví na Slovensku. Ta, byť navazuje 

na historické kořeny „našeho“ správního soudnictví z doby prvé republiky, k řadě institutů však 

přistupuje odlišným způsobem. Výkon správního soudnictví soudy zdaleka převyšuje standard 

českého soudnictví. Přesto se mi v rámci prováděného zkoumání podařilo analyzovat 

problémové okruhy správního soudnictví, mezi něž patří změna organizačního uspořádání 

správního soudnictví, definice rozhodnutí správního orgánu, duplicita správního soudnictví, 

zvláštní žalobní legitimace ve správním soudnictví, rozsah kompetenčních výluk, koncentrace 

žalobních bodů ve spojení s vázaností správních soudů těmito body a nemožnost domáhat 

se nicotnosti rozhodnutí po uplynutí lhůty pro podání žaloby. Ačkoliv jednotlivé problémové 

okruhy mají svá individuální řešení, která naznačuji, je zřejmé, že úplná ochrana veřejných 

subjektivních práv se nemůže obejít bez reorganizace veřejné správy jako celku. Ta by měla 

spočívat zejména v přijetí osobní odpovědnosti úředních osob za kvalitu rozhodovací činnosti 

ve spojení se změnou odměňování právních zástupců osob dotčených na svých subjektivních 

právech v návaznosti na skutečnou hodnotu porušených práv. Tím dojde nejen k narovnání 

postavení účastníků, kdy úspěšnému žalobci budou nahrazeny účelně vynaložené náklady 

v odpovídající výši, ale zejména povede k opatrnosti a zdrženlivosti správních orgánů 

při vydávání jejich vrchnostenských rozhodnutí. Tato motivace povede k postupnému 

odbřemeňování správních soudů, a postupně tak bude vytvořen prostor pro omezení výluk 

poskytované ochrany ve správním soudnictví. 
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Proceeding of Action against Decision of Administrative Authority 

 

Abstract 

The subject-matter of this dissertation thesis is the analysis of the legislation providing 

protection to public subjective rights in proceeding of action against the decision of an 

administrative body defined in Code of Administrative Justice, and assessment as to whether 

the protection provided to public subjective rights by the legislation is sufficient, including 

certain recommendations of possible changes. The basic method applied consists of the logical 

methods in combination with the normative approach, involving a detailed analysis and 

synthesis of the existing legislation and empirical examination of the offered protection in the 

problem areas on the basis of past judicial proceedings and also comparison of the discussed 

concepts with foreign legal regulations. The first model was the “traditional” German 

administrative justice legislation, which is the legislator’s usual source of inspiration. In relation 

to this issue, one must not also disregard the newly adopted legislation on administrative justice 

in Slovakia. Even though stemming from the historical roots of the judiciary of the First 

Czechoslovak Republic, the Slovak approach to a number of concepts is different.  The 

administrative justice system by far exceeds the standard of the Czech system. In spite of that I 

managed in the examination performed to analyze the problem areas of the Czech 

administrative justice system which include in particular the change in the organization of the 

administrative justice system, the definition of a decision of an administrative body, duplication 

in administrative justice, special right to bring proceedings in administrative justice, scope of 

competence exceptions, concentration of counts in connection with the fact that administrative 

courts are bound by these counts, and the impossibility to seek the nullity of a decision after the 

expiry of the time limit for bringing the action. Even though the individual problem areas have 

their individual solutions, which I outline, it is apparent that the full protection of public 

subjective rights cannot work without reorganization of public administration as a whole. This 

should in particular involve the adoption of a personal liability of officials for the quality of 

their decision-making in connection with changes in the remuneration of the attorneys for the 

persons whose subjective rights have been infringed upon with view to the actual value of the 

violated rights. This will not only result in balancing the positions of participants, when the 

successful plaintiff will be compensated for effectively expended costs at an appropriate 

amount, but above all this will lead to prudence and moderation on the part of administrative 

bodies when issuing their definitive decisions. This motivation will lower the burden resting on 
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administrative courts, which will gradually create space for limiting the exceptions from the 

protection provided by administrative justice. 
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