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Úvod 

Moje diplomová práce má za cíl seznámit s podstatou rozdílu mezi rozhodnutím 

správního orgánu ve správním řádu a v soudním řádu správním. Jedná se o problematiku, 

která se může některým zdát zcela jednoznačná, jiným naopak příliš komplikovaná. A k tomu 

by právě měla tato práce přispět: aby ukázala, že problematika není jednoznačná, zároveň 

však není třeba se obávat její komplikovanosti.  

Správní řád je zákonem z roku 2004 a lze tedy říci, že jeho ustanovení jsou již poměrně 

značně projudikována a v literatuře vyjasněna. Soudní řád správní (i přes opakované snahy 

o jeho změnu, které se zvlášť v současné době opět připomínají) je zákonem z roku 2002. 

I jeho ustanovení jsou tedy již z mnoha pohledů probrána a ozřejměna. Neznamená to však, 

že by v obou těchto zákonech, a tím spíše při střetu obou zákonů, byly veškeré otázky 

vyjasněny. A přesně to je důvod, proč jsem se rozhodla zaměřit na toto téma. 

Téma rozhodování správního orgánu a jeho úprava ve správním řádu a přezkum výsledku 

tohoto rozhodování v soudním řádu správním není impulsem vzniklým z nějaké recentní 

novelizace těchto zákonů. Nemyslím si však, že je třeba zaměřit se na nějakou novinku z této 

oblasti, právě naopak: moje úsilí směřuje k objasnění rozdílů, které vykrystalizovaly praxí 

a zejména judikatorní činností, kdy sporné otázky daného tématu byly více či méně osvětleny 

či k nim alespoň bylo přidáno něco nového.  

V první části mé diplomové práce se zaměřím na teoretické vymezení pojmu rozhodnutí 

správního orgánu. Pokusím se zaměřit na teoretická východiska pojmu „rozhodnutí správního 

orgánu“. Následovat bude pojetí rozhodnutí správního orgánu podle správního řádu. Pokusím 

se vymezit jeho charakteristické prvky a zasadit jej do kontextu obecného správního práva. 

V další části se moje snahy budou zaměřovat na popis rozhodnutí správního orgánu podle 

soudního řádu správního – zde se samozřejmě pravděpodobně nevyhnu odkazům 

na předchozí, první část práce. Nakonec se pokusím na vybrané judikatuře nastínit praktický 

náhled na to, co je ve skutečnosti rozhodnutím správního orgánu podle správního řádu 

a soudního řádu správního, a to analýzou vybraných rozhodnutí Nejvyššího správního soudu 

České republiky a Ústavního soudu České republiky.  

Není neznámou skutečností, že judikatura dotváří legislativní rámec právního řádu 

a s přibývajícím vlivem judikatury na celou oblast práva, ať již se jedná o rozhodování 

obdobně v téže věci, vliv judikatury na pozdější legislativní praxi nebo použití judikatury 

i v rámci argumentace obecně, nabývá na důležitosti seznamovat se jak s jednotlivými 
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rozhodnutími, tak obecně s idejemi, které vedou k tvorbě takové judikatury, jak vzniká dnes 

v České republice.  

Správní právo je obtížně uchopitelné a nesmírně dynamické odvětví, v němž pouhý pojem 

„rozhodnutí správního orgánu“ rozhodně neustrne na nějaké základní definici. S ohledem 

na nesmírnou každodenní tvorbu správních aktů i s ohledem na zájmy, které správní právo 

reprezentuje a záležitosti, které řeší, je možné a zároveň žádoucí vymezit tento pojem často 

i ad hoc a tak dospět k správné subsumpci daného správního aktu pod pojem „rozhodnutí 

správního orgánu“. 

Mojí pracovní metodou tedy bude nejprve obecně analýza pojmu „rozhodnutí správního 

orgánu“ v teoretickém pojetí, následovat bude popis znaků rozhodnutí správního orgánu. Dále 

se zaměřím na analýzu formy, obsahu a vlastností správního rozhodnutí a posléze 

na komparaci znaků, resp. charakteristik rozhodnutí správního orgánu s judikaturou 

Nejvyššího správního soudu České republiky a Ústavního soudu České republiky. Výsledkem 

by měla být syntéza poznatků a snaha o zjištění, které akty odpovídají této definici a které 

a hlavně z jakých důvodů, se této definici vymykají s uvedením odůvodnění, která byla 

v judikatuře použita pro subsumpci či exempci daného správního aktu z pojmu „rozhodnutí 

správního orgánu“.  
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1 K pojmu správní orgán 

Pro účely této práce je v prvé řadě nezbytné definovat pojem „správní orgán“. Je tomu tak 

proto, že cílem je zaobírat se právě rozhodnutími správních orgánů a nikoli jiných entit. 

Je obecně známo, že každý stát je utvářen několika základními prvky, z nichž jeden je 

také suverénní moc. Stát je subjektem výkonu veřejné moci, tuto moc vynucuje 

a zabezpečuje.1 Občané státu se této moci podřizují, a to nejenom proto, že jim z nedodržení 

norem vyplývá sekundární povinnost, ale také proto, že se v demokratickém pojetí státu 

spolupodíleli na jejím vytvoření, ustanovení a fungování. Od veřejné moci tak očekávají 

naplnění základních funkcí, jako je například zajištění bezpečí, ochrany jednotlivce i státu 

jako celku nebo stabilní prostředí pro další rozvoj. 

Princip dělby moci je základním východiskem pro uspořádání moderních států. Byl 

prosazován především velkými filosofy, kterými byli John Locke a Charles de Montesquieu. 

Samozřejmě v dnešní době neexistuje reálná dělba moci v podobě, v jaké byla předjímána 

těmito filosofy, a to proto, že společnost se stala diferencovanější a složitější, ale také proto, 

že naše pojetí společnosti a role, jakou by v ní měl stát hrát, se v důsledku mnoha skutečností 

změnila.  

Je však nesporné, že lze stále hovořit o základní charakteristice dělby moci, jak uvádí 

Reschová a kol.: „Princip dělby moci v moderním konstitucionalistickém myšlení je koncept, 

který odmítá koncentraci moci v jedné osobě a v jedné instituci. … Dělba moci znamená, 

že oddělené instituce vykonávají oddělené funkce a vzájemně se při jejich výkonu kontrolují 

(a navzájem se vyvažují).“2 

V ústavním zákoně č. 1/1993 Sb., Ústava České republiky (dále jen „Ústava“) nacházíme 

projev dělby moci v čl. 2 odst. 1, který stanoví, že „lid je zdrojem veškeré státní moci; 

vykonává ji prostřednictvím orgánů moci zákonodárné, výkonné a soudní“.3 Zde tak můžeme 

nalézt konkrétní projev filosofického konceptu dělby moci.  

Teoreticky problematickou se jeví otázka, jak vlastně definovat veřejnou správu a zařadit 

ji pod jednu z uvedených mocí. Podle Hrabáka: „Správou v obecném smyslu rozumíme 

 

1 RESCHOVÁ, J., KINDLOVÁ, M., GRINC, J., PREUSS, O., ANTOŠ, M. Státověda: Stát. Jednotlivec. 
Konstitucionalismus. Praha: Wolters Kluwer ČR, 2019, str. 2. ISBN 978-80-7552-695-3. 

2 Ibidem, str. 263. 
3 Zákon č. 1/1993 Sb., Ústava České republiky. 
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lidskou činnost sledující záměrně určitý cíl.“4 Hrabák dále správu dělí na správu soukromou 

(vykonávanou ze své vůle a ve svůj prospěch) a správu veřejnou (správu vykonávanou jako 

povinnost uloženou subjektu právní normou). Vycházeje z těchto poznatků není těžké určit, 

že v případě veřejné správy se nepochybně jedná o moc výkonnou, ale vlastní definice 

„výkonné moci“ je vymezována negativně oproti moci zákonodárné a soudní, tedy tak, že se 

jedná o moc, která není zákonodárná ani soudní. Této metodě vymezení veřejné správy se říká 

„metoda negativního ohraničení“.5 Avšak odlišit tyto moci od sebe je mnohdy nesnadné,6 

a proto se v literatuře vyskytují pochyby, zda lze veřejnou správu vůbec vymezit.7 

Jak Hendrych (viz pozn. 6), tak Hoetzel8 pak rozlišující hledisko vidí ve „správním úřadu“ 

(tedy orgánu vykonávajícím veřejnou správu), jelikož podle Hoetzela: „z hlediska formálního 

můžeme pod správou rozuměti veškeru činnost orgánů zvaných správními úřady. Všecko tedy 

visí na pojmu správního úřadu …“9 (pozn. správou v materiálním smyslu míní Hoetzel státní 

činnost, kterou ale také vymezuje jako, pejorativně řečeno „to, co není zákonodárství ani 

soudnictví“).10 11 

Jestliže je rozlišujícím hlediskem orgán, který veřejnou správu vykonává, pak je 

rozhodující jeho pravomoc a působnost, a to proto, že správní činnost částečně vykonávají 

i orgány moci zákonodárné či soudní a naopak – i ve veřejné správě nalezneme prvky 

legislativní činnosti i prvky „soudní“ činnosti.12 

Subjektem veřejné správy je vždy stát, což vyplývá jak z filosofických konstruktů, tak 

z hlediska ústavy a dalších zákonů. Stát vykonává státní správu jak státními orgány 

vykonávajícími přímou státní správu, tak i skrze jiné subjekty nestátního charakteru, které 

byly výkonem veřejné správy pověřeny.13 V zákoně č. 2/1969 Sb.,  o zřízení ministerstev 

a jiných ústředních orgánů státní správy, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „kompetenční 

 

4 HRABÁK, J. Správní řád s výkladovými poznámkami a vybranou judikaturou. 5., aktualizované vydání. Praha: 
Wolters Kluwer ČR, 2018. str 2. ISBN 978-80-7598-134-9. 

5 SLÁDEČEK, V. Obecné správní právo, 4., aktualizované vydání. Praha: Wolters Kluwer ČR, 2019, str. 28. 
ISBN 978-80-7598-564-4. 

6 HENDRYCH, D. a kol. Správní právo. Obecná část. 9. vydání. Praha: C. H. Beck, 2016, str. 4. ISBN 978-80-
7400-624-1. 

7 SLÁDEČEK, V., op. cit., str. 28. 
8 HOETZEL, Jiří. Československé správní právo. Část všeobecná. Praha: Wolters Kluwer ČR, 2018, str. 11. 

ISBN 978-80-7598-168-4. 
9 Ibidem, str. 12. 
10 Ibidem, str. 11.  
11 Ostatně obdobně postupoval Hoetzel i v případě vymezení pojmu „správní úřad“, kdy uvádí, že „Správní úřad 

je myšlen především jako protiklad „úřadu soudního“ … Negativně je tedy pojem správního úřadu vymezen 
v ten rozum, že to není soud, a to žádný.“ (Hoetzel, J., op. cit., str. 84). 

12 SLÁDEČEK, V., op. cit., str. 28. 
13 Ibidem, str. 31. 
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zákon“) se setkáváme s pojmem „orgán státní správy“14, v Ústavě pak s pojmem „správní 

úřad“.15 Pojem „správní orgán“, který není použit ani v jednom z těchto zákonů, je pojmem 

užívaným v současné době jako legislativní zkratka v zákoně č. 500/2004 Sb., správní řád 

(dále jen „správní řád“ nebo „SŘ“), v zákoně č. 150/2002 Sb., soudní řád správní (dále jen 

„soudní řád správní“ nebo „SŘS“) a v zákoně č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád (dále jen 

„občanský soudní řád“ nebo „OSŘ“).16 

Legislativní zkratka je označením, kterým je nahrazováno širší sousloví nebo výčet; podle 

Legislativních pravidel vlády, čl. 44 odst. 1, lze legislativní zkratky použít pro slovní spojení, 

které se v právním předpisu vícekrát opakuje.17 A tak je tomu právě v SŘ i v SŘS, když dle 

ustanovení § 1 odst. 1 SŘ je správním orgánem „orgán moci výkonné, orgány územních 

samosprávných celků a jiné orgány, právnické a fyzické osoby, pokud vykonávají působnost 

v oblasti veřejné správy“18 a dle ustanovení § 4 odst. 1 SŘS je správním orgánem „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“19 (uvedená definice je vymezena pro potřeby 

žalob proti rozhodnutím). Je však nutné si uvědomit, že skutečnost, že se jedná o legislativní 

zkratku, znamená, že výše uvedená vymezení nemohou být chápána jako legální vymezení 

pojmu „správní orgán“. Fyzické a právnické osoby nelze z povahy věci považovat 

za „orgány“.20  

Nelze si nepovšimnout dichotomie definice správního orgánu v SŘ a v SŘS, kdy v SŘ je 

správní orgán definován šířeji a v SŘS v užším smyslu. Je to však především právě proto, 

že definice správního orgánu v SŘS je určena pro potřeby jednoho z více žalobních typů 

uváděných v SŘS. Neznamená to, že by tím byla definice správního orgánu pro SŘS takto 

zúžena a vyčerpána, když obecná definice správního orgánu podle SŘ bude zcela jistě 

použitelná pro potřeby ostatních žalobních typů, jakým je například tzv. žaloba zásahová 

či tzv. nečinnostní žaloba. Ostatně by taková konstrukce ani nedávala smysl, neboť žaloba 

 

14 Zákon č. 2/1969 Sb., kompetenční zákon, ve znění pozdějších předpisů (např. ustanovení § 2 vymezující „další 
ústřední orgány státní správy“). 

15 Například čl. 79 hovořící o „jiných správních úřadech“. 
16 SLÁDEČEK, V, op. cit., str. 32. 
17Legislativní pravidla vlády. In: Vláda České republiky [online]. [cit. 2020-02-19]. Dostupné z: 

https://www.vlada.cz/cz/ppov/lrv/dokumenty/legislativni-pravidla-vlady-91209/. 
18 Zákon č. 500/2004 Sb., správní řád; § 1 odst. 1. 
19 Zákon č. 150/2002 Sb., soudní řád správní; § 4 odst. 1. 
20 KÜHN, Z., KOCOUREK, T. a kol. Soudní řád správní. Komentář. Praha: Wolters Kluwer ČR, 2019, str. 21. 

ISBN 978-80-7598-479-1. 
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zásahová i nečinnostní existují právě z důvodu ochrany práv stěžovatelů (srov. vývoj soudní 

ochrany proti zásahům do 31. prosince 2002 a zejm. nález Ústavního soudu Pl. ÚS 16/99 

ze dne 27. 6. 2001, kterým byla zrušena část pátá občanského soudního řádu – jedním 

z důvodů, proč tak Ústavní soud učinil byla mimo jiné skutečnost, že: „Současný systém dále 

neposkytuje soudní ochranu před nezákonnými postupy či zásahy veřejné správy, které nemají 

charakter a formu správního rozhodnutí …, není prostředku k soudní ochraně před nečinností 

správního úřadu, …“21).22  

Žaloba zásahová má svoje opodstatnění zejména z toho důvodu, že poskytuje žalobci 

účinný prostředek obrany bez ohledu na formu (resp. bezformálnost), kterou veřejná správa 

jedná. Rozšířený senát Nejvyššího správního soudu (dále v textu používána i zkratka „NSS“) 

k tomu v usnesení ze dne 16. 11. 2010, čj. 7 Aps 3/2008 – 98 uvedl: „Takový právní 

prostředek musí dokázat nezákonnému jednání či postupu zabránit, děje-li se, včetně toho, 

aby veřejnou správu donutil konat tam, kde konat má (k tomu směřuje čl. 36 odst. 1 Listiny), 

anebo nezákonné jednání odstranit, událo-li se již (k tomu směřuje zejména čl. 36 odst. 2 

Listiny).“23 

Ústavní soud od roku 1996 vykládá pojem zásahu orgánu moci veřejné do ústavně 

zaručených základních práv a svobod tak široce, že za takový zásah se považuje i nečinnost 

orgánu veřejné moci, kterou je porušováno právo na projednání věci „bez zbytečných 

průtahů“ dle čl. 38 odst. 2 zákona č. 2/1993 Sb., Listina základních práv a svobod (dále jen 

„LZPS“).24 

 Ve skutečnosti je tedy veřejným subjektivním právům poskytována širší ochrana, než jak 

je stanoveno jakožto projev práva zakotveného na ústavní rovině v LZPS v čl. 36 odst. 2, 

který říká: „Kdo tvrdí, že byl na svých právech zkrácen rozhodnutím orgánu veřejné správy, 

může se obrátit na soud, aby přezkoumal zákonnost takového rozhodnutí …“.25 

Lze uzavřít, že konstrukt „správního orgánu“ byl vytvořen pro potřeby správního práva, 

a především pro potřeby SŘ a SŘS jako takových.  

 

21 Nález Ústavního soudu Pl. ÚS 16/99 ze dne 27. 6. 2001 [online]. [cit. 2020-04-04]. Dostupné z: 
https://nalus.usoud.cz/Search/ResultDetail.aspx?id=25903&pos=1&cnt=3&typ=result. 

22 HENDRYCH, D., op. cit., str. 394. 
23 Usnesení rozšířeného senátu NSS ze dne 16. 11. 2010, čj. 7 Aps 3/2008 – 98 [online]. [cit. 2020-04-04]. 

Dostupné z: 
http://www.nssoud.cz/files/SOUDNI_VYKON/2008/0003_7Aps_080_20101124085118_prevedeno.pdf. 

24 MIKULE, V. Kapitola XLI. [Ochrana proti zásahům, které nejsou rozhodnutím]. In: HENDRYCH, D. a kol. 
Správní právo. Obecná část. 7 vydání. Praha: Nakladatelství C.H.Beck, 2009, s. 709 [online]. [cit. dne 
2020-04-04]. Dostupné z: https://www.beck-online.cz/bo/document-
view.seam?documentId=nnptembqhfpxa5jygixgwyjtgiya#. 

25 Zákon č. 2/1993 Sb., Listina základních práv a svobod; čl. 36 odst. 2. 
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2 Rozhodnutí správního orgánu v teoretickém pojetí 

Orgány veřejné správy, jak už bylo naznačeno výše, plní určité úkoly, vykonávají určité 

činnosti, kterými naplňují podstatu svého poslání, kterým je zabezpečování veřejné správy, 

tedy náležité zabezpečování zájmů veřejných. Veřejné zájmy jsou například zájmy státu nebo 

územních samosprávných celků. Důležitější než vymezení veřejných zájmů podle subjektu, je 

však jejich vymezení z hlediska jejich obsahu. Pro oblast vrchnostenské veřejné správy je 

typická vázanost zákonem, která je v opozici k obecně stanovené zásadě volnosti občanů, 

resp. lidí obecně činit cokoli, co není zákonem zakázáno a nebýt nucen činit to, co zákon 

neukládá (čl. 2 odst. 4 Ústavy, resp. čl. 2 odst. 3 LZPS).  Tato vázanost zákonem se však 

uplatňuje především v případě výkonu veřejné moci, nikoli v situaci, kdy subjekty veřejné 

správy jednají v situacích, kdy jsou v postavení, které je z hlediska práv a povinností rovné 

s postavením druhé strany daného právního poměru (ne vždy je zabezpečování veřejných 

zájmů spojeno jen s veřejnou mocí).  

Vázanost zákonem, která vyplývá z čl. 2 odst. 3 Ústavy, znamená, že „státní moc lze 

uplatňovat jen v případech, v mezích a způsoby, které stanoví zákon.“26 Podle Gerlocha to 

znamená, že „není státního orgánu bez zákona a ani jeho činnosti bez zákona“.27 

Orgány veřejné správy jsou tak limitovány v okruhu záležitostí, v rámci nichž mohou 

působit a také v okruhu prostředků, které k výkonu vrchnostenské veřejné správy mohou 

využít. Jakkoli se činnost orgánů veřejné správy může podobat například činnosti justice 

(tj. z laického hlediska je jak v řízení soudním, tak v řízení správním přítomna určitá 

nadřízená entita, která rozhoduje na základě předem daných norem o určitých vztazích nebo 

skutečnostech), je třeba mít na paměti, že se jedná o výkon jiného druhu moci, za jiných 

podmínek a jinými orgány. 

Nelze na tomto místě neuvést výstižný úryvek z díla Hoetzela, který ve výkladu 

ke správním aktům podává následující: „Stejně jako nalézání práva lze i správu chápati jako 

individualisaci a konkretisaci zákonů, totiž zákonů správních. Ano, veliká část toho, co se 

označuje běžně jako státní správa, neliší se funkcionelně vůbec v ničem od toho, co se nazývá 

soudnictvím nebo justicí, na kolik se státní účel správním aparátem uskutečňuje technicky 

 

26 Zákon č. 1/1993 Sb., Ústava České republiky; čl. 2 odst. 3. 
27 GERLOCH, A., HŘEBEJK, J., ZOUBEK, V. Ústavní systém České republiky. 5. vydání. Plzeň: Aleš Čeněk, 

2013, str. 95. ISBN 978-80-7380-423-7. 
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týmž způsobem, jako v soudnictví (tj. když správní úřady vydávají vrchnostenské akty – moje 

zkratka).“28 

Veřejná správa, kterou vykonávají orgány veřejné správy na základě zákona, má určité 

formy. S ohledem na různorodost těchto forem jsou pak tyto formy děleny do různých skupin, 

vždy zohledňujících určité hledisko (např. podle stupně závaznosti pro adresáty správní 

činnosti nebo podle právních účinků).29 Nejobecnější a nejschematičtější rozdělení forem 

správní činnosti je poté na formy abstraktní nebo konkrétní (popř. kombinované) a rozdělení 

na formy jednostranné a dvou- a vícestranné.30 

Především na základě rozdělení forem správní činnosti na abstraktní a konkrétní 

a jednostranné a dvou- a vícestranné (se zohledněním některých další znaků, především pak 

dle vnější formy a dle právních účinků), lze pak vymezit základní skupiny správních činností, 

jako to činí Kopecký: abstraktní akty, správní akty, opatření obecné povahy, veřejnoprávní 

smlouvy, faktické úkony a neregulativní úkony.31  

Otázka abstraktnostni a konkrétnosti se jeví při výkladu o formách správní činnosti jako 

jedna z nejdůležitějších. Odpovídá na otázku, jaký je okruh osob a stupeň obecnosti 

upravovaných věcí. Je tedy zcela zřejmé, že pokud se bude jednat o abstraktní formu správní 

činnosti, nebude mířit na konkrétní osobu nebo na konkrétní věc, a naopak nelze u konkrétní 

formy správní činnosti očekávat zaměření na neurčitý okruh osob či věcí. Za abstraktní akty 

pak považujeme prováděcí právní předpisy veřejné správy, obecně závazné vyhlášky 

územních samosprávných celků, vnitřní předpisy, statutární předpisy neúzemní samosprávy, 

provozní, ústavní a podobné řády. Jejich znaky je jak již zmiňovaná abstraktnost, tak též 

jednostrannost a přímá právní závaznost.32 

Na pomezí mezi abstraktními a konkrétními akty se nachází nejen v české právní úpravě33 

se vyskytující opatření obecné povahy, jehož charakteristickým rysem je vztah ke konkrétně 

vymezené věci, ale působení vůči neurčitě vymezenému okruhu osob.34 

 

28 HOETZEL, J., op.cit., str. 242. 
29 KOPECKÝ, M. Správní právo. Obecná část. 1. vydání. Praha: C. H. Beck, 2019, str. 147. ISBN 978-80-7400-

727-9. 
30 HENDRYCH, D., op. cit., str. 120. 
31 KOPECKÝ, M., op. cit., str. 147. 
32 Ibidem, str. 148. 
33 Srov. ustanovení § 35 německého zákona o správním řízení. Verwaltungsverfahrensgesetz (VwVfG), § 35 

Begriff des Verwaltungsaktes. In: Gesetze-im-internet.de [online]. [cit. 2020-03-02]. Dostupné z: 
https://www.gesetze-im-internet.de/vwvfg/__35.html. 

34 KOPECKÝ, M., op. cit., str. 147. 
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Formy správní činnosti, které mají konkrétní povahu, se nenazývají konkrétními akty, ale 

označují se jako „správní akty“. Pojem správní akt je tradičně spojen s pojmem konkrétní akt, 

i přesto, že se po určitou dobu pojmem „správní akt“ označovaly i akty abstraktní povahy.35 

Základními znaky správního aktu jsou jednostrannost, konkrétnost (jak v případě věci, tak 

v případě osoby) a bezprostřední právní závaznost. S ohledem na skutečnost, že se správním 

aktem zasahuje do sféry práv a svobod adresátů, musí být výslovně vyjádřen v zákoně.36 

Otázkou je, zda se oním „výslovným vyjádřením v zákoně“ rozumí skutečnost, že zákon 

musí výslovně stanovit formu „rozhodnutí“ nebo zda se tím rozumí existence zákonného 

zmocnění k vydávání rozhodnutí v materiálním smyslu (neboť i tzv. „souhlasy“ podle zákona 

č. 183/2006 Sb., zákon o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), (dále jen 

„stavební zákon“ nebo „StavZ“), jsou považovány alespoň dle recentní judikatury NSS 

za rozhodnutí).37 

2.1 Vymezení správního aktu oproti jiným skupinám správních činností 

Základní definiční znaky správního aktu byly naznačeny již výše. Jedná se o jednostranný, 

konkrétní akt s bezprostřední právní závazností. K těmto znakům pak ještě patří právní 

závaznost a formalizovanost správního aktu. 

Rozdíl mezi správním aktem a abstraktními akty je tedy jednoznačně okruh osob a stupeň 

obecnosti upravovaných věcí. Správní akt stanoví (resp. v případě deklaratorního správního 

aktu prohlásí) práva či povinnosti konkrétní osobě nebo tak učiní ve vztahu ke konkrétní věci 

(případně může současně stanovit či prohlásit práva či povinnosti konkrétní osobě a zároveň 

tak učinit ve vztahu ke konkrétní věci). Z toho vyplývá také to, že pouze konkrétně určená 

osoba bude moci využít případnou obranu proti takovému správnímu aktu. 

Rozdíl mezi správním aktem a opatřením obecné povahy tkví v okruhu osob, na něž 

se vztahují. Zatímco správní akt stanoví, tedy přesně vymezí osoby, na něž se vztahuje, 

opatření obecné povahy tyto osoby nevymezí, respektive vymezí je neurčitě. Opatření obecné 

 

35 HENDRYCH, D., op. cit., str. 133. 
36 Ibidem, str. 133. 
37 Viz usnesení NSS ze dne 17. 9. 2019, čj. 1 As 436/2017 – 43, v němž se rozšířený senát NSS přiklonil 

k názoru, že „souhlasy“ podle stavebního zákona jsou rozhodnutími správního orgánu dle ustanovení § 65 
odst. 1 SŘS. 
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povahy je označováno také za „smíšený správní akt“.38 V SŘ je opatření obecné povahy 

vymezeno pouze negativně, a to tak, že není právním předpisem ani rozhodnutím.39 

Co se týče rozlišení správních aktů a veřejnoprávních smluv, hlavním rozlišovacím 

znakem je zde za prvé skutečnost, zda je tento výsledek projevem výhradně jednostranné 

činnosti veřejné správy nebo projevem dohody, tedy dvoustranným jednáním40 a za druhé 

veřejnoprávní obsah takové smlouvy.41 Znak veřejnoprávního obsahu smlouvy také vede 

k závěru, že jednou ze stran nemusí být vždy orgán veřejné správy (správní úřad nebo 

samosprávný celek),42 jelikož veřejnou správu mohou vykonávat i fyzické a právnické osoby, 

pokud byl na ně výkon veřejné správy přenesen či jim byl propůjčen apod.43 Veřejnoprávní 

obsah smlouvy však zcela bezvýhradně vede k závěru, že takováto smlouva může být 

uzavřena pouze na zákonném podkladě a v jeho mezích, neuplatní se zde tedy princip smluvní 

svobody, platný v odvětvích práva soukromého. Veřejnoprávní smlouvy slouží jako zvláštní 

forma pro zajištění plnění veřejných úkolů, v řadě případů se uzavírají namísto vydání 

správního aktu.44 

Z hlediska vnější formy se od správních aktů odlišují faktické úkony (označované také 

za faktické zásahy), které nemají formalizovanou podobu, neboť se jedná o bezprostřední 

reakci na nastalé skutkové okolnosti. Je však možné tyto úkony později dodatečně 

formalizovat. Dodatečná formalizace pak umožňuje procesní obranu osoby, vůči níž byl úkon 

proveden. I k provedení faktického úkonu je potřeba zákonné zmocnění, avšak samotná 

kategorie faktických úkonů je velmi rozmanitá, a proto nelze předpokládat, že by byly tyto 

úkony taxativně vymezeny v zákoně. Je zde však oprávněný požadavek na detailnější 

vymezení těch úkonů, které zasahují do práv adresátů intenzivněji.45 

Poslední skupinou správních činností odlišnou od správních aktů jsou tzv. neregulativní 

úkony. Jsou to činnosti bez přímých právních účinků, tedy na rozdíl od správních aktů 

nezakládají, nemění ani neruší práva a povinnosti adresátů ani existenci či neexistenci práv 

či povinností nedeklarují. Tyto tzv. neregulativní úkony odrážejí skutečnost, že veřejná správa 

vykonává různé činnosti, jejichž podmnožinou je i osvědčovat existenci určitých skutečností 

 

38 SLÁDEČEK, V., op. cit., str. 164. 
39 Zákon č. 500/2004 Sb., správní řád; § 171. 
40 KOPECKÝ, M., op. cit., str. 147. 
41 SLÁDEČEK, V., op. cit., str. 174. 
42 Ibidem. 
43 HENDRYCH, D., op. cit., str. 72. 
44 SLÁDEČEK, V., op. cit., str. 174. 
45 KOPECKÝ, M., op. cit., str. 192 – 194. 
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nebo stavu, ověřovat shodu a pravost podpisu a vyjádření či vydávat stanoviska a projevovat 

odborné názory.  

Co je to tedy rozhodnutí? Jak už bylo řečeno výše, formy správní činnosti jsou úzce 

navázány na zákon, který musí stanovit náležitosti daného aktu i náležitosti jeho vydání 

a další podrobnosti. Bez zákonného vymezení nelze vykonávat žádnou z forem správní 

činnosti, protože správní činnost existuje pouze secundem et intra legem (viz začátek této 

kapitoly). Způsob, jakým je správní činnost uskutečňována, způsob vydávání správních aktů, 

je upraven v podmínkách České republiky v současné době převážně v SŘ (obsahuje úpravu 

správního řízení, úpravu vydávání vyjádření a osvědčení a provádění ověření či sdělení, 

úpravu vymezení a uzavírání veřejnoprávních smluv a úpravu týkající se vymezení 

a procesního postupu při vydávání opatření obecné povahy). Pravomoc k vydávání 

abstraktních aktů je obsaženo v Ústavě (čl. 78 upravuje vydávání nařízení vládou, čl. 79 

odst. 3 upravuje vydávání prováděcích právních předpisů ministerstvy, jinými správními 

úřady a orgány územní samosprávy, čl. 104 odst. 3 upravuje vydávání obecně závazných 

vyhlášek zastupitelstvy územních samosprávných celků), případně je vydávání takovýchto 

předpisů posuzováno jako projev autonomie – možnost upravovat své záležitosti v mezích 

a v souladu se zákony (to se týká např. statutárních předpisů).46 

Pojem rozhodnutí nelze vyložit bez nahlédnutí do SŘ a jeho části druhé (obecná 

ustanovení o správním řízení) a třetí (zvláštní ustanovení o správním řízení), respektive 

konkrétně do ustanovení § 9 a ustanovení § 67 odst. 1. Rozhodnutí správního orgánu totiž 

není pouze správním aktem, ale je pouze takovým správním aktem, který byl vydán 

ve správním řízení. Je to tedy pouze určitý formálně a procedurálně upravený proces, jehož 

výsledkem je poté rozhodnutí a jen a pouze takový správní akt vydaný ve správním řízení je 

rozhodnutím (výjimkami z tohoto obecného pravidla jsou například příkaz nebo řízení 

na místě).  

SŘ se o rozhodnutí zmiňuje, resp. podává informaci, že ve správním řízení je vydáno 

právě takové rozhodnutí, „jímž se v určité věci zakládají, mění nebo ruší práva anebo 

povinnosti jmenovitě určené osoby nebo jímž se v určité věci prohlašuje, že taková osoba 

práva nebo povinnosti má anebo nemá“.47 Vlastní definici rozhodnutí nabízí SŘ v ustanovení 

§ 67 odst. 1: „Rozhodnutím správní orgán v určité věci zakládá, mění nebo ruší práva 

a povinnosti jmenovitě určené osoby nebo v určité věci prohlašuje, že taková osoba práva 

 

46 Ibidem, str. 148 – 152. 
47 Zákon č. 500/2004 Sb., správní řád; § 9. 
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nebo povinnosti má anebo nemá, nebo v zákonem stanovených případech rozhoduje 

o procesních otázkách.“48 

V případě správního řádu účinného od 1. 1. 1968 do 31. 12. 2006, zákona č. 71/1967 Sb., 

zákona o správním řízení, nelze hovořit o definici rozhodnutí tak, jak jej vnímáme podle 

současného vymezení dle SŘ. Je otázkou, zda vymezení obsažené v předchozím správním 

řádu není výhodnější právě pro svoji šíři – pro adresáty by pak bylo poté snazší zvolit, jaký 

žalobní typ případně uplatnit při soudním přezkumu.49 Při vymezování pojmu správního 

rozhodnutí je třeba dále věnovat pozornost SŘS, který ve svém ustanovení § 65 odst. 1 

stanoví, že rozhodnutím je „úkon správního orgánu, jímž se zakládají, mění, ruší nebo 

závazně určují práva nebo povinnosti“ adresátů tohoto úkonu.50 

Již na první pohled lze jasně vysledovat, že vymezení rozhodnutí není pojato stejně, 

respektive že definice rozhodnutí v SŘS je koncipována šířeji než definice rozhodnutí v SŘ. 

Proto je třeba při rozhodování o tom, zda bude připuštěna žaloba proti rozhodnutí posoudit, 

zda se v daném případě jedná právě o takový úkon správního orgánu, jímž se zakládají, mění, 

ruší nebo závazně určují práva nebo povinnosti žalobce. Žalobce tedy musí tvrdit zkrácení 

svých veřejných subjektivních práv 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.51 Podle Kopeckého je třeba přistupovat k této otázce 

z obsahového hlediska a v některých případech i v kombinaci s hlediskem formálním.52 Je 

tedy potřeba nahlédnout na celou situaci tak, že zkombinujeme formální vymezení rozhodnutí 

s jeho materiálním vymezením. Podle Vedrala pak především z judikatury vyplývá, 

že „rozhodnutím ve smyslu soudního řádu správního nejsou jen rozhodnutí vydaná v řízení 

podle správního řádu, ale jakékoliv úkony správních orgánů splňující definiční znaky 

rozhodnutí vyplývající z § 65 odst. 1 ve spojení s § 4 odst. 1 písm. a) soudního řádu správního 

(rozhoduje materiální, a nikoliv formální pojetí rozhodnutí správního orgánu). I rozhodnutí 

správních orgánů ve smyslu § 65 odst. 1 soudního řádu správního nicméně mají být podle 

 

48 Zákon č. 500/2004 Sb., správní řád; § 67. 
49 Toto vymezení rozhodnutí správního orgánu je konkrétnější (nebo možná kazuističtější?), než vymezení 

rozhodnutí správního orgánu ve správním řádu účinném do 1. 1. 2006 (zákon č. 71/1967 Sb., o správním 
řízení (správní řád), ve znění pozdějších předpisů), který v ustanovení § 46 stanovil: „Rozhodnutí musí být 
v souladu se zákony a ostatními právními předpisy, musí být vydáno orgánem k tomu příslušným, vycházet 
ze spolehlivě zjištěného stavu věci a obsahovat předepsané náležitosti.“. 

50 Zákon č. 150/2002 Sb., soudní řád správní; § 65 odst. 1. 
51 ŠEBEK, P. § 65 [Žalobní legitimace]. In: BLAŽEK, T. a kol. Soudní řád správní – online komentář. 

3. aktualizace. Praha: C.H.Beck, 2016 [online] [cit. 2020-04-04]. Dostupné z: https://www.beck-
online.cz/bo/document-view.seam?documentId=nnptembrgzpw62zsl4zs443cl4zdambsl4ytkmc7obtdmni#. 

52 KOPECKÝ, M., op. cit., str. 148 – 152. 
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zákonné definice výsledkem nějakého „řízení“, tedy určitého více či méně formalizovaného 

postupu, byť ne nutně řízení podle správního řádu, …“53 

O definici správního rozhodnutí se snaží například Skulová, když vymezuje, že „pod 

pojmem správní rozhodnutí obvykle rozumíme individuální veřejně mocenský, jednostranný 

akt vydaný vykonavatelem veřejné správy na základě zákona ve správním řízení“ (avšak i ona 

uvádí, že jeho rozpoznání není vždy jasné).54  

Ze všech výše uvedených definic a přístupů tak lze v obecné rovině uzavřít, že se jedná 

o akty individuální, které jsou projevem vrchnostenské moci, vydávané vykonavatelem 

veřejné správy na základě zákona a vydávané ve správním řízení (příp. v daňovém řízení 

a obdobných řízeních).55 

  

 

53 VEDRAL, J. Rozhodnutí správního orgánu ve správním řádu a v soudním řádu správním - pokus o srovnání 
na vybraných příkladech. In: ASPI [právní informační systém]. 2010 [cit. 2020-02-20].  

54 SKULOVÁ, S. a kol. Správní právo procesní. 3. vydání. Plzeň: Aleš Čeněk, 2017, str. 195. ISBN 978-80-
7380-688-0. 

55 Viz např. ustanovení § 262 zákona č. 280/2009 Sb., daňový řád, které stanoví, že se při správě daní správní řád 
nepoužije.  
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3 Rozhodnutí podle správního řádu 

3.1 Zákonné vymezení a znaky rozhodnutí podle správního řádu  

Jak už bylo řečeno výše, rozhodnutí je ve SŘ zmiňováno v ustanovení § 9 a v ustanovení 

§ 67 odst. 1. Ani obě tato ustanovení v kombinaci nepodávají vyčerpávající definici, stanoví 

spíše obecný koncept rozhodnutí, resp. definují rozhodnutí pro potřeby SŘ. Základem nám 

tedy bude obecně to, že rozhodnutí: 

 zakládá, mění nebo ruší práva anebo povinnosti jmenovitě určené osoby (nebo 

osob) nebo 

 v určité věci prohlašuje, že taková osoba práva nebo povinnosti má anebo nemá 

nebo (dle ustanovení § 67 SŘ) 

 v zákonem stanovených případech rozhoduje o procesních otázkách. 

 

Dalším zákonným definičním znakem je skutečnost, že rozhodnutí: 

 vydává správní orgán (tj. dle SŘ § 1 odst. 1: „orgány moci výkonné, orgány územního 

samosprávného celku a jiné orgány, právnické a fyzické osoby, pokud vykonávají působnost 

v oblasti veřejné správy“). 

Toliko k základnímu zákonnému vymezení. 

3.2 Formy rozhodnutí 

Rozhodnutí správního orgánu může mít povahu meritorního nebo procesního rozhodnutí 

(v případě, kdy správní orgán rozhoduje o procesních otázkách v zákonem stanovených 

případech). Meritorní rozhodnutí pak můžeme nazvat rozhodnutím v užším slova smyslu, 

neboť „pojem usnesení má více zdůraznit procesní formu tohoto správního aktu“, jak uvádí 

důvodová zpráva ke SŘ trochu nelogicky ve výkladu k ustanovení § 98, které pojednává 

o zkráceném přezkumném řízení.56 Rozhodování o procesních právech a povinnostech může 

být uskutečněno jak „rozhodnutím“, tak „usnesením“, byť forma „usnesení“ převládá.57  

Rozhodnutí v širším smyslu tedy vypovídá jak o meritorním rozhodnutí, tak o procesním 

rozhodnutí (resp. o rozhodnutí o procesních právech a povinnostech), kdežto rozhodnutí 

 

56 Vláda: Důvodová zpráva k zákonu č. 500/2004 Sb., správní řád, č. 500/2004 Dz, k § 98. In: Beck-online.cz 
[online]. [cit. 2020-02-20]. Dostupné z: https://www.beck-online.cz/bo/chapterview-
document.seam?documentId=oz5f6mrqga2f6njqgbpwi6q&rowIndex=0#. 

57 VEDRAL, J. Správní řád: komentář. 2. vydání. Praha: RNDr Ivana Hexnerová - BOVA POLYGON, 2012, 
srov 601. ISBN 978-80-7273-166-4. 
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v užším smyslu znamená pouze meritorní rozhodnutí.58 59 Dále bude pojem „rozhodnutí“ 

užíván převážně ve smyslu „rozhodnutí v užším smyslu“. 

Asi nejdůležitějším důsledkem skutečnosti, zda se v daném případě rozhoduje 

„rozhodnutím v užším slova smyslu“ nebo usnesením, je v důsledcích podaného odvolání, 

tedy z hlediska právní teorie řádného opravného prostředku60, kdy odvolání proti usnesení 

ze zákona nemá odkladný účinek (viz ustanovení § 76 odst. 5 věta druhá SŘ).61 Jinak platí 

obecné pravidlo, že „nestanoví-li zákon jinak, má včas podané a přípustné odvolání odkladný 

účinek.“62 

Je pak třeba si povšimnout i povahy některých usnesení, kterou implikuje ustanovení § 94 

odst. 3 SŘ, který povoluje v přezkumném řízení samostatně přezkoumávat pouze usnesení 

o odložení věci a usnesení o zastavení řízení.63 Jedná se o usnesení, jimiž se sice věc 

nerozhoduje v meritu, avšak vydání takového usnesení má povahu aktu, jímž postup 

správního orgánu končí (resp. v případě usnesení vydávaného dle ustanovení § 43 SŘ postup 

správního orgánu končí dříve, než začal). Je nutné jej proto v takových případech postavit na 

roveň „rozhodnutí v užším smyslu“ a přezkoumávat obdobně (s výjimkou přezkumu v rámci 

obnovy řízení, kde se přezkoumávají pouze rozhodnutí ve věci). 

V SŘ je uvedeno, jakou formou rozhoduje správní orgán v tom daném případě, a to na 

různých místech (např. ustanovení § 111 SŘ nebo ustanovení § 64 SŘ, které stanoví, 

že správní orgán rozhodne usnesením). Je třeba mít vždy na paměti ustanovení § 76 SŘ, který 

říká, že usnesením rozhoduje správní orgán v případech stanovených zákonem, a tedy pro 

vydání usnesení je vždy třeba výslovné zákonné zmocnění, a to buď ve SŘ nebo v jiném 

zákoně. Existují pak také zvláštní usnesení, která se pouze poznamenávají do spisu, jakým je 

například usnesení o zastavení řízení vedeného z moci úřední po zjištění, že u některého 

správního orgánu již bylo zahájeno řízení v téže věci (dle ustanovení § 66 odst. 2 SŘ).64 

 

58 Zcela nepochybně by správnímu řádu terminologicky prospělo, kdyby byl používán termín „správní akt“ 
jakožto obecné označení pro individuální akt aplikace práva, který by byl poté v té které konkrétní věci 
nazýván jako „rozhodnutí“ nebo „usnesení“. 

59 POUPEROVÁ, O. Rozhodnutí správního orgánu a jeho platnost. In: Správní právo, 2018, ročník 51, číslo 8, 
str. 510 – 524, ISSN 0139-6005. 

60 PRŮCHA, P. Opravné prostředky ve správním řízení. In: PRŮCHA, P., POMAHAČ, R. Lexikon - správní 
právo, 1. vydání. Ostrava: Nakladatelství Jiří Motloch – Sagit, 2002, str. 301 - 302. ISBN 80-7208-314-7. 

61 Zákon č. 500/2004 Sb., správní řád; § 76. 
62 Ibidem; § 85 odst. 1. 
63 Ibidem; § 94 odst. 3. 
64 Ibidem; § 66 odst. 2. 
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Vedle rozhodnutí a usnesení je další formou správního rozhodnutí dle Horzinkové příkaz 

a vydání dokladu,65 Kopecký doplňuje ještě rozhodnutí o schválení smíru, rozhodnutí 

o uložení povinnosti na místě a příkaz na místě.66 (Zde uvedené příklady však zjevně nejsou 

zvláštní formou rozhodnutí, neboť v případě vydání dokladu se jedná pouze o nahrazení 

písemného vyhotovení rozhodnutí; v případě rozhodnutí o schválení smíru, rozhodnutí 

o uložení povinnosti na místě a příkazu na místě pak můžeme hovořit spíše o určitých 

variantách meritorního rozhodnutí, především proto, že jsou vydávány ve zjednodušených 

řízeních.) Důvodová zpráva ke správnímu řádu například uvádí pouze formu rozhodnutí, 

usnesení a příkazu.67 

V textu samotného SŘ jsou návodnými ustanoveními § 148 – 151 SŘ, která jsou uvedena 

jako Hlava šestá – Zvláštní ustanovení o některých rozhodnutích. Tato hlava hovoří 

o mezitímním rozhodnutí a rozhodnutí v části věci, rozhodnutí podmíněném závazným 

stanoviskem, příkazu a vydání dokladu. Avšak mám za to, že mezitímní rozhodnutí 

a rozhodnutí v části věci jsou pouze modifikací klasického rozhodnutí, tedy nelze v nich 

spatřovat tak výrazné odlišnosti, aby se jednalo o další formu správního rozhodnutí. Jedná se 

pouze o zvláštní případ rozhodnutí, jak tento pojem používá též Kopecký.68 Jedná 

se o zvláštní typ proto, že vykazuje všechny znaky shodné s rozhodnutím v užším slova 

smyslu z vnějšího pohledu, ale obsahově zde existuje odlišnost, tj. že bude rozhodnuto pouze 

o základu věci nebo o části věci anebo bude jeho výrok opřen o obsah závazného stanoviska. 

Naproti tomu příkaz i doklad vykazují odlišné znaky především z hlediska procesu tvorby. 

Vždy se bude jednat o meritorní rozhodnutí správního orgánu podle části druhé a třetí SŘ, 

avšak správní orgán má určitou alternativní možnost postupu (proto se také jedná spíše 

o zvláštní druh řízení, než o zvláštní druh rozhodnutí). Vychází se z toho, že pokud jsou 

splněny podmínky, může správní orgán vydat příkaz nebo doklad (vždy záleží na úpravě 

ve zvláštních zákonech, které tuto problematiku upravují – pokud bude žádosti plně 

vyhověno, nebude správnímu orgánu dána úvaha ohledně toho, zda doklad vydat, či ne).  

Příkaz je možné vydat a uložit jím povinnost v řízení z moci úřední (není však možné 

příkazem odnímat práva, neboť příkaz je možné vydat pouze v případě ukládání povinnosti) 

 

65 HORZINKOVÁ, E., NOVOTNÝ, V. Správní právo procesní. 6. vydání. Praha: Leges, 2019, str. 200. ISBN 
978-80-7502-365-0. 

66 KOPECKÝ, M., op. cit., str. 384-385. 
67 Vláda: Důvodová zpráva k zákonu č. 500/2004 Sb., správní řád, č. 500/2004 Dz, k § 9. In: Beck-online.cz 

[online]. [cit. 2020-02-20]. Dostupné z: https://www.beck-online.cz/bo/chapterview-
document.seam?documentId=oz5f6mrqga2f6njqgbpwi6q&rowIndex=0#. 

68 KOPECKÝ, M., op. cit., str. 382. 
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a také v řízení sporném, pokud správní orgán považuje skutková zjištění za dostatečná (tedy 

z materiálu, který má k dispozici usoudí, že o věci nejsou důvodné pochybnosti; takovým 

podkladem může být za podmínek stanovených zákonem i pouze kontrolní protokol pořízený 

týmž správním orgánem).69 Příkaz musí obsahovat zvláštní poučení o možnosti podání 

odporu, a to především proto, že odpor je jednou z mála možností procesní obrany toho, 

jemuž je příkazem ukládána nějaká povinnost (další v úvahu připadající možností je zřejmě 

obnova řízení, pokud nastanou důvody dle ustanovení § 100 odst. 1 SŘ, neboť se v případě 

příkazu jedná o pravomocné rozhodnutí ve věci). Podáním odporu se příkaz ruší a nadále 

se pokračuje ve správním řízení (kdy takto zrušený odpor „supluje“ oznámení o zahájení 

správního řízení).70 Příkaz, proti němuž nebyl ve lhůtě podán odpor, se stává pravomocným 

a vykonatelným rozhodnutím.71 

Podmnožinou příkazu je poté příkaz na místě vydávaný za podmínek ustanovení § 150 

odst. 5 SŘ: účastník je přítomen a plně uzná důvody vydání příkazu a je uložena povinnost 

k peněžitému plnění do výše 10.000 Kč nebo povinnost k nepeněžitému plnění uskutečnitelná 

na místě ihned. V tomto případě se pravomocným příkaz stane podepsáním prohlášení 

účastníka o tom, že s uložením povinnosti souhlasí (toto prohlášení taktéž nahrazuje 

odůvodnění příkazu). Proti takto vydanému příkazu pak není možné uplatnit ani odpor. 

Vydání dokladu je procesem, jehož smyslem je vydání dokladu, a to takového, který má 

charakter veřejné listiny a osvědčuje existenci určitého práva.72 Podmínkou tohoto postupu je 

plné vyhovění žádosti o přiznání práva. Doklad poté jeho držiteli umožňuje osvědčit existenci 

práva a má charakter veřejné listiny. V praxi se jedná nejčastěji o vydání řidičského průkazu 

nebo zbrojního průkazu.73 Doklad se vydá namísto písemného vyhotovení rozhodnutí, o jeho 

vydání se učiní záznam do spisu a toto rozhodnutí nabývá právní moci dnem převzetí 

dokladu.74 

Další možné formy řízení jsou poté upraveny v hlavě čtvrté SŘ, nazvané „Zvláštní 

ustanovení o některých řízeních“. Tato hlava upravuje určitá zvláštní řízení, řízení ovládaná 

jinými procedurálními postupy, zpravidla odlišujícími se buď absolutně (jako je tomu 

 

69 Zákon č. 500/2004 Sb., správní řád; § 150 odst. 1, 2. 
70 SKULOVÁ, S. a kol., op. cit., str. 211. 
71 Zákon č. 500/2004 Sb., správní řád; § 150 odst. 3. 
72 JEMELKA, L., PONDĚLÍČKOVÁ, K. BOHADLO, D. § 151 [Vydání dokladu]. In: JEMELKA, L., 

PONDĚLÍČKOVÁ, K., BOHADLO, D. Správní řád. 6. vydání. Praha: Nakladatelství C.B.Beck, 2019, 
str. 804. ISBN 978-80-7400-751-4. 

73 HORZINKOVÁ, E., NOVOTNÝ, V., op. cit., str. 236 – 237. 
74 Zákon č. 500/2004 Sb., správní řád; § 151, odst. 1, 2, 3. 
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v případě řízení sporného) nebo určitou povahou daného řízení (např. potřeba řízení rychlého 

a bez zbytečných překážek, jako je tomu v případě řízení na místě nebo potřeba řešení 

skutečnosti, že v řízení je třeba jednat s velkým počtem účastníků).  

Povaha rozhodnutí ve sporném řízení je taková, že je možné rozhodnout jak „rozhodnutím 

v užším smyslu“, tak i příkazem (tedy v obou případech meritorním rozhodnutím). Nemyslím 

si tedy, že se v případě tohoto rozhodnutí jedná o další formu rozhodnutí, jedná se pouze 

o rozhodnutí, popř. příkaz, vydávané ve zvláštním typu řízení. Svojí povahou se však stále 

jedná o vrchnostenský správní akt, není možné v případě tohoto typu řízení hovořit o výkonu 

soudní moci, a to přesto, že jsou rozhodovány spory. Tyto spory jsou rozhodovány na základě 

zvláštních zákonů (např. zákon č. 458/2000 Sb., energetický zákon, nebo zákon 

č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích) nebo jsou rozhodovány spory vyplývající 

z veřejnoprávních smluv.75 Zvláštní zákony pak stanoví pravomoc správního orgánu 

rozhodovat daný spor.76 To je pravděpodobně jedním ze základních odlišovacích znaků 

od výkonu soudní moci, neboť na rozdíl od obecné pravomoci soudů rozhodovat spory 

vyplývající z různých typů vztahů (občanskoprávních, pracovních atd. v případě soudů, které 

jsou příslušné k řešení sporů vyplývajících ze soukromého práva,77 resp. pravomoci 

v trestních věcech v případě soudů, příslušných k rozhodování ve věcech trestněprávních,78 

a v případě správních soudů poskytování ochrany veřejným subjektivním právům) je třeba 

k rozhodování v těchto konkrétních sporech výslovné zákonné zmocnění. Jedná se tedy 

vskutku o výkon veřejné správy a nikoli o výkon moci soudní. 

Tento typ správního řízení je značně odlišný od „typického“ správního řízení, a to 

především uplatněním zásady projednací (namísto pro správní řízení typické zásady 

vyšetřovací) nebo možností provedením výslechu účastníka (pouze za podmínky, 

že dokazovanou skutečnost nelze prokázat jinak).79  

Je možné také rozhodnout tak, že správní orgán schválí smír účastníků. Smír jako takový 

je dvojstranné právní jednání účastníků řízení, avšak projevem autoritativního 

vrchnostenského výkonu veřejné moci je jeho schválení. Toto schválení je dále projevem 

 

75 Ibidem; § 141 odst. 1. 
76 HORZINKOVÁ, E., NOVOTNÝ, V., op. cit., str. 307. 
77 Zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád; § 7. 
78 Zákon č. 141/1961 Sb., trestní řád; § 13. 
79 SKULOVÁ, S. a kol., op. cit., str. 186 – 187. 
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snahy o ochranu veřejného zájmu, když ustanovení § 141 odst. 8 SŘ stanoví, že správní orgán 

smír schválí pouze v případě, pokud neodporuje právním předpisům nebo veřejnému zájmu.80 

Rozhodnutí o uložení povinnosti na místě by mohlo evokovat zaměnitelnost s faktickými 

úkony a společné mají určitě to, že se jedná o bezprostřední reakci na danou situaci. Je však 

třeba stále uvažovat o tom, že zatímco podstatou faktických úkonů je určitá činnost, úkon 

vykonavatele veřejné správy vůči adresátovi (většinou ve formě příkazu nebo zákazu určitého 

jednání), kterým je adresát povinen se řídit;81 podstatou řízení na místě je vydání rozhodnutí 

ve chvíli, kdy toto vydání nesnese odkladu.82 

Musí být proto splněn některý z důvodů uvedených v ustanovení § 143 odst. 1 SŘ, jakými 

jsou např. nebezpečí bezprostředně hrozící životu nebo zdraví, hrozící vážná majetková újma 

nebo případ naléhavé havárie.83 

Zákonem stanovená forma zahájení řízení je ústní,84 není zde tedy dán prostor správnímu 

orgánu, aby si v tomto konkrétním případě zvolil formu zahájení řízení, jak je obecně 

upraveno v ustanovení § 46 odst. 1 SŘ.  Ústní formu má taktéž vyhlášení rozhodnutí; 

o ústním vyhlášení rozhodnutí se vždy na místě vydá písemné potvrzení, které obdrží 

účastník.85 Pro vydání rozhodnutí na místě je předpokladem povinnost zjištění stavu věci, 

s ohledem na omezené možnosti účastníka řízení uplatnit na místě svá práva a povinnosti je 

v ustanovení § 143 odst. 3 SŘ stanovena povinnost oprávněné úřední osobě dbát zvýšenou 

měrou, aby byla šetřena práva a oprávněné zájmy účastníků.86 

Co se týče značné podobnosti příkazu na místě a řízení na místě, je tato podobnost 

korigována ustanovením § 143 odst. 4 SŘ, kde je stanoveno, že ustanovení odstavců 1 až 3 

(§ 143) se nevztahují na vydání příkazu na místě (§ 150 odst. 5). Je to již zmiňovaná 

podmnožina příkazu, kdy účastník je přítomen a plně uzná důvody vydání příkazu a je 

uložena povinnost k peněžitému plnění do výše 10.000 Kč nebo povinnost k nepeněžitému 

plnění uskutečnitelná na místě ihned. Podle Vedrala však v řízení na místě nelze vydat ani 

příkaz podle ustanovení § 150 odst. 1 až 4, a to proto, že „proti rozhodnutí vydanému v řízení 

na místě se podává odvolání, kdežto proti příkazu se podává odpor jako zvláštní opravný 

 

80 Zákon č. 500/2004 Sb., správní řád; § 141 odst. 8. 
81 KOPECKÝ, M., op. cit., str. 194. 
82 Ačkoli, jak uvádí Kopecký: „Právní úprava některé úkony, které by jinak svou povahou byly faktickým 

pokynem, formalizuje ve prospěch správních aktů (rozhodnutí vydávaných v řízení na místě) nebo 
opatřením obecné povahy.“ (KOPECKÝ, M., op. cit., str. 195). 

83 Blíže viz zákon č. 500/2004 Sb., správní řád; § 143 odst. 1. 
84 VEDRAL, J., op. cit., str. 1106. 
85 Zákon č. 500/2004 Sb., správní řád; § 143 odst. 2. 
86 Ibidem; § 143 odst. 2, 3. 
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prostředek, který má jiné účinky než odvolání.“87 I tento názor potvrzuje, že řízení na místě 

„neprodukuje“ žádný jiný typ rozhodnutí, než je již popsané „rozhodnutí v užším slova 

smyslu“ – tedy meritorní rozhodnutí správního orgánu se všemi obecně předvídanými 

vlastnostmi (a např. možností opravných prostředků). 

3.3 Obsahové a formální náležitosti rozhodnutí správního orgánu 

Správní teorie rozeznává určité požadavky, které klade na správní akty a které se posléze 

promítají i do zákonné úpravy rozhodnutí správního orgánu. Odborná literatura tyto 

náležitosti obvykle dělí do čtyř skupin: 

1. kompetenční, 

2. obsahové, 

3. vnější formy, 

4. procedurální.88 

Jak již bylo rozebráno výše, správní orgán může vydat rozhodnutí pouze v takovém 

případě, kdy je k tomu zákonem zmocněn. Zákon musí stanovit působnost a pravomoc 

správního orgánu a procesní příslušnost.89 Náležitost kompetenční tedy odkáže na konkrétní 

správní orgán, který je nadán takovými vlastnostmi, resp. možnostmi chování, aby vydal daný 

správní akt. Tato náležitost se jednoduše nazývá „kompetenční“, ačkoli z hlediska teorie 

práva se kompetencí myslí pouze příslušnost, nikoli souhrn příslušnosti a pravomoci. Podle 

Knappa: „Pravomocí se zpravidla rozumí generické označení orgánu oprávněného o věci 

rozhodovat, kdežto kompetencí (příslušností) se rozumí specifické označení takového 

orgánu.“90 Pravomoc odpovídá na otázku, zda o věci přísluší rozhodovat soudu nebo 

správnímu orgánu. Pokud je zodpovězena tato otázka, poté příslušnost odpovídá na otázku, 

který konkrétní správní orgán má o věci rozhodnout.91 Je poté potřeba vyjasnit i pojem 

působnost, který je třetím prvkem pro vyjasnění pojmu „kompetence“. Podle Boguszaka: 

 

87 VEDRAL, J., op. cit., str. 1109. 
88 Toto dělení bylo převzato z učebnice Hendrych, D. a kol. Správní právo. Obecná část. 9. vydání. Praha: C. H. 

Beck, 2016, str. 142. ISBN 978-80-7400-624-1. Toto dělení uvádí také Sládeček i Kopecký.  
89 SLÁDEČEK, V., op. cit., str. 120. 
90 KNAPP, V. Teorie práva, 1. vydání. Praha: C. H. Beck, 1995, str. 197. ISBN 80-7179-028-1. 
91 Za kompetenci je však označován i „okruh působnosti“ v němž mají dané orgány pravomoc (způsobilost 

vydávat obecně závazné normativní akty nebo individuální akty aplikace práva). Viz BOGUSZAK, J. 
Utváření subjektivních práv. Subjekty práva. In: BOGUSZAK, J., ČAPEK, J., GERLOCH., A. Teorie 
práva, Praha: ASPI Publishing, 2004, str. 140. ISBN 80-7357-030-0. 
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„Působnost čili kompetence (prostorová, časová, osobní a věcná) vyjadřuje okruh 

společenských vztahů, na něž se vztahuje pravomoc (v daném případě pravomoc upravovat 

společenské vztahy právními normami).“92 

Je nesporné, že pravomoc je jakousi první otázkou, kterou je třeba zodpovědět a která 

určí, který konkrétní orgán veřejné moci bude danou věc řešit (tedy zda je daná záležitost 

v kompetenci moci soudní nebo moci výkonné). Je to prvotní a velmi důležitá úvaha, neboť 

jak již bylo naznačeno výše, činnost jednotlivých mocí se v určitých záležitostech prolíná a je 

obtížnější určit správně danou „moc“, která se má záležitostí zabývat. Ve druhé řadě je třeba 

si stanovit příslušnost, tj. který konkrétní správní orgán se bude danou věcí zabývat. Může 

se tak jednat například o některé obecní úřady, ministerstva apod. A jako třetí je potřeba 

odpovědět, zda již takto určený správní orgán má působnost prostorovou, časovou, osobní 

a věcnou k řešení daného problému. To je důležité vyjasnit především proto, že orgán může 

být oprávněn jednat a rozhodovat pouze na určitém území nebo vůči určitým osobám.  

Kompetenční náležitost tak z širšího hlediska stanoví pravomoc, z užšího především 

příslušnost a okruh působnosti daného správního orgánu. Z jiného úhlu pohledu je možné 

chápat kompetenční náležitost i tak, že pravomoc je určitým nástrojem k výkonu působnosti. 

Pak bychom mohli pod působností rozumět obecní úřad jakožto stavební úřad a pod 

pravomocí možnost vydávat rozhodnutí podle příslušného zákona.93 

Náležitost obsahová stanoví, že správní orgán musí projevit vůli v individuální věci vůči 

konkrétnímu adresátu.94 Předpokladem je vydání určitého, srozumitelného, logicky 

nerozporného a náležitě odůvodněného rozhodnutí, to vše za účelem možnosti pozdější 

přezkoumatelnosti. Rozhodnutí může řešit i více otázek (věcně souvisejících).95 

Požadavek písemné formy rozhodnutí jakožto náležitost vnější formy vyplývá 

z ustanovení § 67 odst. 2 SŘ. Rozhodnutí však nemusí být vyhotoveno písemně ihned, 

stanoví-li tak zákon (srov. např. rozhodnutí vydané v řízení na místě podle ustanovení § 143 

SŘ, kde je stanovena správnímu orgánu povinnost vyhotovit a doručit písemné vyhotovení 

rozhodnutí bez zbytečného odkladu; příkladem kdy nemusí být vyhotoveno písemné 

vyhotovení rozhodnutí je ustanovení § 151 SŘ). Podle Kopeckého je pak naroveň listinné 

podobě postavena forma datové zprávy podle zákona č. 300/2008 Sb., o elektronických 

úkonech a autorizované konverzi dokumentů (tento zákon však spíše upravuje způsoby 

 

92 Ibidem, str. 40 – 41. 
93 Podle konzultace s JUDr. Josefem Vedralem, Ph.D. ze dne 30. 6. 2020. 
94 SLÁDEČEK, V., op. cit., str. 120. 
95 KOPECKÝ, M., op. cit., str. 164. 
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doručování než formu dokumentu).96 SŘ zmiňuje elektronickou verzi rozhodnutí v ustanovení 

§ 69 odst. 3 SŘ. 

Do náležitostí vnější formy řadí Staša taktéž strukturu rozhodnutí, tj. výrok, odůvodnění 

a poučení o opravném prostředku.97 Naopak Kopecký řadí strukturu rozhodnutí k obsahovým 

náležitostem.98 Přikláním se spíše k zařazení struktury rozhodnutí k náležitostem vnější 

formy, přestože chápu pojetí, kdy je zařazení struktury rozhodnutí nahlíženo jako náležitosti 

obsahové. Náležitosti obsahové však spíše vnímám jako myšlenkový tok správního orgánu, 

který je poté zformalizuje v podobě strukturované, tedy je uspořádá do formy a do 

požadované struktury rozhodnutí. Onen myšlenkový tok zcela jistě obsahuje konečné 

rozhodnutí, důvody, proč bylo takto rozhodnuto a poučení o opravném prostředku, avšak 

v nestrukturalizované podobě, kdy konečné ukotvení jednotlivých částí je projevem vnější 

formy. 

Struktura rozhodnutí, tj. výrok, odůvodnění a poučení o opravném prostředku, je upravena 

v ustanovení § 68 odst. 1 SŘ. Tato část je nadepsána jako „Náležitosti rozhodnutí“, bez 

bližšího vymezení, o jaké náležitosti se z hlediska teorie správního práva jedná. Sládeček 

jednoznačně uvádí, že náležitosti obsahové jsou uvedeny v ustanovení § 68 SŘ a náležitosti 

formální jsou stanoveny v ustanovení § 69 SŘ. Sám však uvádí, že rozlišit obsahové 

a formální náležitosti je obtížné, neboť mezi nimi striktní hranice není.99 Správní řád je 

vytvořen v souladu s naukou, která řadí strukturu rozhodnutí k obsahovým náležitostem 

rozhodnutí. Jak uvedl i Nejvyšší správní soud: „Správní řád rozlišuje výrokovou část 

rozhodnutí a výrok či výroky jako užší kategorii. Správní řád tak respektuje nauku, která 

uvádí jako obsahové náležitosti rozhodnutí výrokovou část, odůvodnění a poučení.“100 

Správní řád obsahuje konkrétní vymezení jednotlivých povinných prvků výrokové části 

odůvodnění i poučení o opravných prostředcích.101 Výrok a poučení jsou obligatorními 

součástmi rozhodnutí, odůvodnění nemusí být v některých případech uvedeno, a to tehdy, 

když správní orgán prvního stupně rozhodnutím vyhoví všem účastníkům v plném rozsahu.102 

 

96 Ibidem, str. 164. 
97 HENDRYCH, D. a kol., op. cit., str. 145. 
98 KOPECKÝ, M., op. cit., str. 164; stejně uvádí i SLÁDEČEK, V., op. cit., str. 121. 
99 SLÁDEČEK, V., op. cit., str. 121 – 122. 
100 Usnesení rozšířeného senátu Nejvyššího správního soudu ze dne 14. 7. 2015, č. j. 8 As 141/2012-57. [online] 

[cit. 2020-02-27]. Dostupné z: http://sbirka.nssoud.cz/cz/rozhodnuti-spravniho-organu-nalezitosti-
rozhodnuti.p3175.html. 

101 Zákon č. 500/2004 Sb., správní řád; § 68 odst. 2, 3, 5. 
102 Zákon č. 500/2004 Sb., správní řád; § 68 odst. 4. 
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Ani tento závěr však není úplný, neboť nelze tolerovat absenci odůvodnění v případech, kdy 

je rozhodnutí založeno na aplikaci neurčitého právního pojmu nebo správního uvážení.103 

Shodně však jsou do náležitostí vnější formy řazeny například označení správního orgánu, 

číslo jednací, úřední razítko atd.,104 o nichž nemůže být pochyb, že spadají do kategorie 

náležitostí vnější formy. Nevyjadřují totiž vůli orgánu z materiálního hlediska, avšak 

formálně označují rozhodující orgán a upravují náležitosti spíše informačního a evidenčního 

rázu. 

Procedurální náležitosti pak stanoví povinnost vyhovět nárokům kladeným na procesní 

postup, zejm. upravený ve SŘ, ale může se jednat i o postup podle jiného procesního 

předpisu,105 případně lze vydávat správní akty i bezprocedurálně.106  

Rozhodnutí správního orgánu, které nemá všechny požadované náležitosti nebo které není 

věcně správné, je vadné. Vady správních rozhodnutí jsou pojímány z hlediska jejich intenzity, 

a tím pádem z hlediska jejich důsledků na dané rozhodnutí, a to na vady spočívající v: 

1. zřejmé nesprávnosti, 

2. věcné nesprávnosti, 

3. nezákonnosti,  

4. nicotnosti.107 

Všechny správní akty veřejné moci požívají výsad plynoucích z principu presumpce 

správnosti rozhodnutí, který znamená, že se „na správní akt hledí jako na bezvadný, pokud 

není úředně shledán opak“.108 Účelem tohoto konstruktu je zřejmě především naplnění 

požadavku právní jistoty, kdy by nemělo smysl považovat rozhodnutí spíše za „nesprávná“ 

 

103 Závěr č. 88 – Výklad § 68 odst. 4 správního řádu – podmínky pro vydání rozhodnutí bez odůvodnění ze dne 
26. 3. 2010 [online]. [cit. 7. 7. 2020]. Dostupné z: 
file:///C:/Users/Asus/Downloads/Zavery_poradniho_sboru_MV_ke_spravnimu_radu_2005-2017.pdf. 

104 Ibidem, srov. § 69 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správního řádu. 
105 SLÁDEČEK, V., op. cit., str. 122. 
106 KOPECKÝ, M., op. cit., str. 159; v takových případech je zákonem vyloučena procesní úprava správního 

řízení, včetně z toho vyplývajícího postavení účastníků řízení a rozdílu v nápravě těchto aktů; jak dále 
uvádí Kopecký, jedná se převážně o (zjednodušeně řečeno) „souhlasy“ podle zákona č. 183/2006 Sb., 
o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, s tím že ochrana 
proti nim je poskytována v řízení o žalobě na ochranu před nezákonným zásahem, nikoli v řízení o žalobě 
proti rozhodnutí; je však potřeba povšimnout si vývoje v judikatuře, díky němuž je možné tzv. „souhlasy“ 
napadat jako rozhodnutí správního orgánu – viz usnesení NSS ze dne 17. 9. 2019, čj. 1 As 436/2017 – 43, 
v němž se rozšířený senát NSS přiklonil k názoru, že „souhlasy“ podle stavebního zákona jsou 
rozhodnutími správního orgánu dle ustanovení § 65 odst. 1 SŘS. 

107 RAJCHL, J. Význam vad správních úkonů. In: RAJCHL, J. a kol. Správní řád - 10 let v akci. Praha: 
Univerzita Karlova, Právnická fakulta, 2016, str. 154. ISBN 978-80-87975-57-2. 

108 STAŠA, J., op. cit., str. 147. 
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než „správná“. Používám zde těchto pojmů v uvozovkách, neboť obrat „správnost 

rozhodnutí“ nevystihuje obsah principu presumpce správnosti rozhodnutí.  Otázku správnosti 

rozhodnutí správního orgánu řeší právo například v ustanoveních § 89 odst. 2 a § 90 odst. 1 

SŘ. Uplatnění principu presumpce správnosti rozhodnutí má za předpokládaný následek 

především stvrdit projev vůle správního orgánu navenek. Co je morálně „správné“, však není 

otázka, kterou by právo řešilo. 

V literatuře se pak často hovoří o tomto principu i v konotacích „presumpce platnosti“ či 

„presumpce platnosti a správnosti“, bez bližšího ozřejmění základu či terminologického 

vysvětlení. Otázka toho, co je správné, je spíše problematikou filosofického bádání. Otázka 

platnosti je otázkou právní a v oblasti správního práva znamená, že orgán je již svým 

rozhodnutím vázán; v úpravě SŘ je tento okamžik navázán na tzv. vydání rozhodnutí podle 

ustanovení § 71 odst. 2109 (blíže k problematice platnosti správního rozhodnutí v podkapitole 

Vlastnosti správního rozhodnutí – 3.4). Je proto podle mě přiléhavější používat právě pojem 

„presumpce platnosti rozhodnutí“, ačkoli lze říci, že pojem platnosti se týká spíše formální 

závaznosti, presumpce správnosti se týká spíše obsahové závaznosti.110 

Již Hoetzel uvádí: „Plným právem můžeme říci, že podle našeho právního řádu správní 

akt nás zajímající má pro sebe presumpci správnosti, zákonitosti, a že platí, i když neodpovídá 

všem podmínkám, jež právní řád proň předepsal, nejde-li ovšem o určité zvlášť kvalifikované 

předpoklady.“111 Presumpce platnosti rozhodnutí však dnes nevyplývá ze zákonné úpravy, 

ale z odborného a judikaturního vymezení.112 Ústavní soud v řadě svých judikátů113 osvětlil 

princip presumpce platnosti rozhodnutí, který podle něj vyplývá již ze samé podstaty 

uplatňování veřejné moci v demokratickém právním státu: „Podstatou uplatňování veřejné 

moci v demokratickém právním státu (čl. 1 odst. 1 Ústavy) je kromě jiného také princip dobré 

víry jednotlivce ve správnost aktů veřejné moci a ochrana dobré víry v nabytá práva 

konstituovaná akty veřejné moci, ať už v individuálním případě plynou přímo z normativního 

právního aktu nebo z aktu aplikace práva. Princip dobré víry působí bezprostředně v rovině 

 

109 SKULOVÁ, S., op. cit., str. 240 – 241. 
110 Podle konzultace s JUDr. Josefem Vedralem, Ph.D. ze dne 30. 6. 2020. 
111 HOETZEL, J., op. cit., str. 245. 
112 FRUMAROVÁ, K. Nicotnost správního rozhodnutí. Praha: Leges, 2014, str. 19. ISBN 978-80-7502-056-7. 
113 Např. nález Ústavního soudu ze dne 3. 12. 2007, sp. zn.  I. ÚS 544/06 nebo nález Ústavního soudu ze dne 

9. 11. 2004, sp. zn. I. ÚS 163/02. 



29 

subjektivního základního práva jako jeho ochrana, v rovině objektivní se pak projevuje jako 

princip presumpce správnosti aktu veřejné moci.“114 

Vady spočívající ve zřejmé nesprávnosti jsou vadami, které činí tzv. formálně vadné 

rozhodnutí správního orgánu. Je možné je opravit, a to především proto, že oprava oné zřejmé 

nesprávnosti nezpůsobí změnu obsahu rozhodnutí. Zřejmá nesprávnost není v SŘ výslovně 

upravena, podle Kopeckého se jedná například o chyby v počtech nebo psaní.115 Pro opravu 

těchto vad je ve SŘ uvedena konkrétní úprava v ustanovení § 70, které stanoví jak možnost 

iniciovat opravu účastníkem nebo provést opravu z moci úřední, tak orgán, který opravu 

provede. Řeší také formu rozhodnutí, jímž se opravuje výrok i úpravu řádného opravného 

prostředku proti takovému rozhodnutí.116 Tato úprava stanoví nutnost opravy zřejmých 

nesprávností formalizovaným způsobem v zájmu právní jistoty a možné budoucí obrany 

adresátů rozhodnutí.117 Má také zabránit svévoli správního orgánu měnit libovolně svoje 

rozhodnutí vydáváním opravných rozhodnutí.  

Co se týče formy opravného rozhodnutí, SŘ hovoří pouze o situaci, kdy se opravuje výrok 

rozhodnutí. Oprava výroku usnesení zmiňována explicitně není, jak Vedral118, tak Kadečka119 

však docházejí k tomu, že oprava výroku usnesení má být provedena opravným usnesením. 

Toto východisko logicky vyplývá ze systematiky užívání rozhodnutí a usnesení v rámci SŘ. 

Vady spočívající ve věcné nesprávnosti jsou především takové vady, kdy došlo 

k nesprávnému užití správního uvážení (v případě nesprávného užití správního uvážení však 

může dojít i k nezákonnosti daného rozhodnutí). Nelze hovořit o rozhodnutích, která by byla 

v rozporu s právními předpisy (pak by se jednalo o rozhodnutí nezákonná), každopádně 

taková rozhodnutí obsahují vadu takové povahy, která vznikla při nesprávném užití správního 

uvážení. Je však velmi obtížné definovat, kdy došlo k nesprávnému užití správního uvážení, 

neboť jen samotný pojem správního uvážení je sice definován jednoznačně, ale rozsah jeho 

použití je široký a případů nesprávného užití správního uvážení tak může být mnoho 

a v každém případě je třeba zkoumat, zda k nesprávnému užití správního uvážení došlo. 

Hoetzel k pojmu správního uvážení, neboli „volnému uvážení úřadů“ uvádí následující: 

„Jde o to, musí-li správní úřad ze zákonné faktické premisy vyvoditi určitý právní závěr. 

 

114 Nález Ústavního soudu ze dne 9. 10. 2003, sp. zn. IV. ÚS 150/01 [online] [cit. 2020-02-27]. Dostupné z: 
https://nalus.usoud.cz/Search/ResultDetail.aspx?id=40118&pos=1&cnt=1&typ=result. 

115 KOPECKÝ, M., op. cit., str. 177. 
116 Zákon č. 500/2004 Sb., správní řád; § 70. 
117 VEDRAL, J., op. cit., str. 625 – 626. 
118 Ibidem, str. 625. 
119 KADEČKA, S., op. cit., str. 234. 
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Někdy je tomu tak, jindy však je správnímu úřadu poskytnuta volnost buď naprostá nebo 

určitá – je tu celá stupnice od naprosté volnosti až k úplné vázanosti správního úřadu.“120 

Správní uvážení má svůj základ v ustanovení § 2 odst. 2 SŘ, kde je upravena zásada 

zákazu zneužití správního uvážení. Je zde stanoveno, že správní orgán uplatňuje svou 

pravomoc pouze k těm účelům a v tom rozsahu, jak mu byla zákonem nebo na základě zákona 

svěřena. Zákonem pak může být založena volnost správního orgánu zvolit při řešení určitého 

případu jednu z více možností rozhodnutí. Pokud je správnímu orgánu tato možnost dána, je 

poté správní orgán povinen ji využít.121 

Možnost nápravy a přezkumu pak odvisí od námitek uvedených adresáty rozhodnutí 

v řádném opravném prostředku, jakým je odvolání nebo rozklad.122 Z vnějšího pohledu totiž 

není možné říci, že se jedná o rozpor s právními předpisy, který je předmětem přezkoumání 

odvolacím správním orgánem podle ustanovení § 89 odst. 2 SŘ (o rozpor s právními předpisy 

by se mohlo jednat v případě argumentace porušením ustanovení § 2 odst. 4 SŘ).123 Ten navíc 

přezkoumává rozhodnutí z hlediska správnosti jen v rozsahu námitek v odvolání uvedených 

nebo z důvodu veřejného zájmu. Nesprávné užití správního uvážení však z vnějšího pohledu 

při aplikaci všech těchto pohledů obstojí a pouze bližší zaměření se na užití správního uvážení 

vyjeví, jestli bylo užito správně či nikoli. 

Nezákonná rozhodnutí jsou ta rozhodnutí, která jsou v rozporu s právními předpisy 

hmotného či procesního práva. Vzhledem ke skutečnosti, že výkon veřejné moci je vázán 

zákonem, jedná se v případě rozporu rozhodnutí s právními předpisy o porušení podmínky 

realizace veřejné moci. V důsledku takové vady náprava těchto rozhodnutí spočívá v potřebě 

rozhodnutí změnit nebo zrušit.124 Kopecký rozlišuje 4 typy rozporu s právem, které způsobují 

nezákonnost rozhodnutí: 

1. kompetenční vady, 

2. procesní vady, 

3. obsahové vady, 

4. nedostatky formy.125 

 

120 HOETZEL, J., op. cit., str. 321. 
121 SKULOVÁ, S., op. cit., str. 50. 
122 KOPECKÝ, M., op. cit., str. 179. 
123 Podle konzultace s JUDr. Josefem Vedralem, Ph.D. ze dne 30. 6. 2020. 
124 STAŠA, J., op. cit., str. 146. 
125 KOPECKÝ, M., op. cit., str. 178. 
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Náprava těchto rozhodnutí je možná jak z iniciativy účastníka řízení, tak z moci úřední. 

Nezákonnost je na rozdíl od věcné nesprávnosti kvalitou, kterou zkoumá odvolací správní 

orgán ze zákonné povinnosti.126 Dále může účastník řízení upozornit na nezákonné rozhodnutí 

v rámci institutu podnětu k zahájení přezkumného řízení podle ustanovení § 94 SŘ. 

Proti nezákonnému rozhodnutí se lze bránit i žalobou proti rozhodnutí správního orgánu, 

důvod nezákonnosti je však třeba v žalobě konkrétně uvést (dle ustanovení § 75 odst. 2 

SŘS).127 

Poslední kategorií vadných rozhodnutí jsou rozhodnutí nicotná. Jedná se o rozhodnutí 

obsahující nejtěžší vady, které není možné odstranit, a proto podle Staši v důsledcích není 

možné o rozhodnutí jako takovém ani hovořit.128 S tím nesouhlasí Frumarová, podle níž by 

bylo vhodnější hovořit o „správním rozhodnutím s vadou nicotnosti“129, a to proto, že stále 

hovoříme o rozhodnutí, tedy o určitém vrchnostenském aktu, vzniklém na základě určitého 

procesu, a také proto, že jeho nicotnost musí být deklarována rozhodnutím soudu podle 

ustanovení § 65 odst. 1 SŘS (vyžadováno je předchozí napadení přípustnými opravými 

prostředky), případně musí být takové rozhodnutí napadeno přípustnými opravnými 

prostředky jako v případě nezákonného rozhodnutí.130 Podle ustanovení § 76 odst. 2 SŘS je 

pak soud povinen nicotnost deklarovat i bez návrhu, což je poté výslovně vyjádřeno 

i v ustanovení § 109 odst. 3 SŘS.131 Nicotnost ze zákona zjišťují jak nadřízené správní orgány 

správních orgánů, které rozhodnutí vydaly, tak jiné správní orgány; prohlásit rozhodnutí 

za nicotné je pak oprávněn nadřízený správní orgán a činí tak formou rozhodnutí. Podnět 

k prohlášení nicotnosti rozhodnutím pak může podat jak jiný správní orgán, tak i účastníci 

řízení, v němž bylo rozhodnutí vydáno.132 Dřívější úprava však počítala s tím, že nicotnost 

z jiných důvodů, než je věcná nepříslušnost, bude vyslovovat soud podle SŘS (jednalo se 

o znění SŘ do dne 1. 7. 2017).133 

 

126 Zákon č. 500/2004 Sb., správní řád; § 89 odst. 2. 
127 Zákon č. 150/2002 Sb., soudní řád správní; § 75 odst. 2. 
128 STAŠA, J., op. cit., str. 148. 
129 FRUMAROVÁ, K., op. cit., str. 30 – 31. 
130 STAŠA, J., op. cit., str. 152. 
131 Zákon č. 150/2002 Sb., soudní řád správní, ve znění pozdějších předpisů; § 76 odst. 2, § 109 odst. 3. 
132 Zákon č. 500/2004 Sb., správní řád; § 77 odst. 2, 3. 
133 Srov. POTĚŠIL, L. Nicotné správní rozhodnutí ve světle správního práva a správního řádu "Quod nullum est, 

nullum produsit effectum". In: Epravo.cz [online]. [cit 2020-02-28]. Dostupné z: 
https://www.epravo.cz/top/clanky/nicotne-spravni-rozhodnuti-ve-svetle-spravniho-prava-a-spravniho-radu-
quod-nullum-est-nullum-produsit-effectum-39479.html. 
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Nicotné rozhodnutí kvůli své faktické neexistenci nikoho nezavazuje, nemůže být zhojeno 

plynutím času a k nicotnosti se přihlíží z úřední povinnosti, představuje tak výjimku z obecně 

platné presumpce platnosti rozhodnutí.134  

Otázka podmínek pro vznik nicotného rozhodnutí pak byla po dlouhou dobu pouze 

obsahem doktrinálních a judikaturních úvah,135 z nichž poté za stěžejní byl považován 

rozsudek rozšířeného senátu Nejvyššího správního soudu ze dne 22. 7. 2005, č. j. 

6 A 76/2001-96,136 který podal téměř učebnicový výklad jak k dosavadnímu doktrinálnímu 

a judikaturnímu vymezení nicotnosti, tak i k v té době ještě neúčinné úpravě SŘ v otázkách 

nicotnosti správního rozhodnutí. Vycházeje z tohoto rozsudku, byly před účinností SŘ 

za hlavní důvody nicotnosti rozhodnutí považovány především: 

 neexistence zákonného podkladu pro rozhodnutí, 

 nedostatek pravomoci, 

 nejtěžší vady příslušnosti, 

 absolutní nedostatek formy, 

 absolutní omyl v osobě adresáta, 

 neexistence skutkového základu způsobující bezobsažnost, 

 požadavek trestného plnění, 

 požadavek plnění fakticky nemožného, 

 neurčitost, nesmyslnost či neexistence vůle.137 

Prvním náznakem pozitivněprávní úpravy nicotnosti bylo přijetí SŘS, v němž se pojem 

„nicotnost“ na mnoha místech používá (srov. ustanovení § 65, § 68 nebo § 100 SŘS ve znění 

do dne 30. 6. 2003). Legální definice však chyběla.138 V současné době je úprava nicotnosti 

upravena v pozitivním právu v SŘ v ustanovení § 77 odst. 1, resp. jsou zde upraveny důvody 

nicotnosti. Není zde blíže uvedeno, co vlastně nicotnost znamená pro adresáty rozhodnutí. 

Podle úpravy ve SŘ jsou nicotnými rozhodnutí: 

 k jejichž vydání nebyl správní orgán vůbec věcně příslušný, 

 

134 STAŠA, J., op. cit., str. 148 – 149. 
135 Srov. STAŠA, J., op. cit., str. 149 a FRUMAROVÁ, K., op. cit., str. 89. 
136 FRUMAROVÁ, K., op. cit., str. 90. 
137 Rozsudek rozšířeného senátu Nejvyššího správního soudu ze dne 22. 7. 2005, č. j. 6 A 76/2001-96 [online]. 

[cit. 2020-02-28]. Dostupné z: 
http://www.nssoud.cz/files/SOUDNI_VYKON/2001/0076_6A___0100096A_prevedeno.pdf. 

138 FRUMAROVÁ, K., op. cit., str. 92. 
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 která trpí vadami, jež je činí zjevně vnitřně rozpornými nebo právně 

či fakticky neuskutečnitelnými nebo 

 jinými vadami, pro něž je nelze vůbec považovat za rozhodnutí správního 

orgánu.139 

Při srovnání vymezení důvodů nicotnosti v pozitivní právní úpravě a v doktríně 

a judikaturní praxi je zjevné, že důvody nicotnosti jsou v SŘ upraveny velmi úzce. Snad jen 

bod třetí, resp. třetí důvod nicotnosti je možné považovat za jakési rozšiřující ustanovení, 

které umožňuje subsumovat i rozhodnutí nicotná z důvodů vytyčených judikaturou pod 

definici nicotného rozhodnutí podle ustanovení § 77 odst. 1 SŘ.  

Podle Rajchla je pak možné vady správních rozhodnutí dělit na: 

1. vady skutkové, 

2. vady právní, 

3. vady procesní.140 

Jedná se o dělení, které není moc využívané, a to zejména pro svoji nepřesnost 

ve vymezení, když vady procesní jsou vlastně často vadami právními a rovněž vady skutkové 

mohou vzniknout v důsledku porušení procesního předpisu (vady skutkové dle Rajchla 

spočívají v nesprávně zjištěném skutkovém stavu).141 

3.4 Vlastnosti rozhodnutí správního orgánu 

Rozhodnutí správního orgánu je mimo jiné definováno svou závazností, tj. takovou 

vlastností, která neponechává subjektům práva na vůli, jak se zachovat, stanoví jen určitou 

množinu právně dovolených chování nebo některé chování stanoví jako povinné.142 

Závaznost se pak projevuje v určitých vlastnostech správního rozhodnutí, které rozhodnutí 

správního orgánu získává například uplynutím času nebo při splnění jiných podmínek. Tyto 

vlastnosti jsou ustáleně vypočítávány jako: platnost, účinnost, právní moc, vykonatelnost 

a jiné právní účinky.143 

 

139 Zákon č. 500/2004 Sb., správní řád; § 77 odst. 1. 
140 RAJCHL, J., op. cit., s. 154. 
141 Ibidem. 
142 ČAPEK, J. Právní normy. In: BOGUSZAK, J., ČAPEK, J., GERLOCH., A. Teorie práva, Praha: ASPI 

Publishing, 2004, str. 81. ISBN 80-7357-030-0. 
143 KOPECKÝ, M., op. cit., str. 166. 
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Ve SŘ jsou některé vlastnosti správních rozhodnutí vymezeny v ustanovení § 73. 

Doktrinálně se však hovoří o širším výčtu vlastností každého správního rozhodnutí. 

3.4.1 Platnost 

Kopecký uvádí: „Platnost správního aktu znamená jeho existenci.“144 Jedná se o okamžik, 

kdy správní orgán projevil vůli navenek vůči adresátům a již ji nemůže změnit (samozřejmě 

s výjimkou zákonem stanovených postupů podle ustanovení § 70 SŘ). Protože je platnost 

podmínkou přistoupení dalších vlastností správního rozhodnutí, je důležitý právě onen projev 

vůle navenek. Od okamžiku platnosti je třeba odlišovat pojem vyhotovení správního 

rozhodnutí, kdy se jedná o již formulovaný projev vůle, nebyl však dosud ani zahájen proces 

projevování vůle navenek (tj. nebyl dosud ani předán například k poštovní přepravě).145 

Ve SŘ je pojem platnosti legislativně vymezen jako „vydání rozhodnutí“ a ustanovení § 71 

odst. 1 SŘ vymezuje, co přesně se vydáním, resp. okamžikem platnosti správního rozhodnutí, 

myslí. Jedná se například o předání stejnopisu písemného vyhotovení rozhodnutí k doručení 

nebo o ústní vyhlášení, pokud má účinky oznámení atd.146 Podle Staši se o platnosti 

rozhodnutí dá hovořit až v případě, že je doručeno adresátovi.147  

Pouperová k otázce závaznosti rozhodnutí pro správní orgán, jež rozhodnutí vydal uvádí: 

„Účinek závaznosti vůči správnímu orgánu, …, nastává vydáním rozhodnutí, zatímco platnost 

dle mého názoru až oznámením rozhodnutí, resp. jeho doručením.“148 Závaznost rozhodnutí 

stanoví okamžikem vydání rozhodnutí, avšak při vymezení platnosti rozhodnutí vychází 

z požadavku na splnění všech předepsaných právních náležitostí pro právní jednání. 

Polemizuje nadále s tím, zda je souhlas ohledně předepsaných náležitostí správního aktu a zda 

k těmto náležitostem můžeme počítat i oznámení rozhodnutí účastníkům. Poté připodobňuje 

rozhodnutí k právním předpisům a dospívá k závěru, že okamžik vydání rozhodnutí není 

okamžikem nabytí platnosti. Okamžikem nabytí platnosti je až oznámení rozhodnutí 

adresátovi. Platnost rozhodnutí je okamžik, od něhož rozhodnutí působí ve sféře účastníků 

řízení.149 

 

144 Ibidem. 
145 SLÁDEČEK, V., op. cit., str. 122. 
146 Zákon č. 500/2004 Sb., správní řád; § 71 odst. 2. 
147 STAŠA, J., op. cit., str. 152. 
148 POUPEROVÁ, O. Rozhodnutí správního orgánu a jeho platnost. In: Správní právo, 2018, ročník 51, č. 8, 

str. 519. ISSN 0139-6005. 
149 Ibidem, str. 522 – 523. 
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Platnost rozhodnutí může být omezena na určitou vymezenou dobu (předpokládám, 

že podmínkou vymezení, resp. ohraničení platnosti určitého rozhodnutí je jeho výslovné 

stanovení v zákoně, přičemž se tato doba odvozuje od jiného okamžiku, než je vydání 

rozhodnutí, např. ode dne nabytí právní moci, jak stanoví ustanovení § 93 odst. 1 StavZ), 

resp. může být i stanoveno, že není možné rozhodnutí vydat na dobu kratší, než je určitá 

vymezená doba (srov. ustanovení § 9 odst. 6 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně 

některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů). Platnost ale může skončit 

i zrušením správního rozhodnutí nebo jeho změnou, případně plynutím času či jinou nastalou 

právní událostí.150 

3.4.2 Účinnost 

Pokud je rozhodnutí správního orgánu platné, je splněn nezbytný předpoklad pro to, 

aby bylo i účinné. Účinnost správního rozhodnutí vyjadřuje naplnění v něm vyjádřeného 

obsahu, vyvolává právní účinky navenek, např. založení, změnu nebo zrušení práva 

a povinnosti nebo autoritativní prohlášení jejich existence či neexistence.151  

Účinnost je často systematicky řazena až za právní moc rozhodnutí, neboť může nastat jak 

současně s právní mocí (což je nejčastější varianta), tak i před tím, než rozhodnutí nabude 

právní moci, jestliže se proti nim nelze odvolat nebo jestliže odvolání nemá odkladný účinek, 

ale i poté, co nabyde právní moci.152 Účinnost může být navázána i na právní událost nebo 

okamžik stanovený ve správním rozhodnutím.153 Účinnost je úzce navázána na platnost, 

zaniká spolu s platností uplynutím času, může však zaniknout i smrtí nebo zánikem adresáta 

nebo zánikem věcí, jíž se rozhodnutí týká.154 

3.4.3 Právní moc 

Smyslem právní moci jakožto vlastnosti rozhodnutí správního orgánu je utvrdit 

rozhodnutí správního orgánu jakožto konečný výsledek určitého postupu.  

Právní moc je taková vlastnost rozhodnutí správního orgánu, která znamená, 

že rozhodnutí správního orgánu nemůže být napadeno řádnými opravnými prostředky. Tato 

stránka právní moci je označována za formální právní moc. V literatuře je tradičně uváděna 
 

150 KOPECKÝ, M., op. cit., str. 167. 
151 Ibidem. 
152 Podle konzultace s JUDr. Josefem Vedralem, Ph.D. ze dne 23. 7. 2020. 
153 KOPECKÝ, M., op. cit., str. 168. 
154 HORZINKOVÁ, E., NOVOTNÝ, V., op. cit., str. 213. 
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také tzv. materiální právní moc, která znamená, že rozhodnutí je nezrušitelné a nezměnitelné 

ze strany vykonavatele veřejné správy. Znamená tedy překážku rei iudicatae.155 Materiální 

právní mocí se rozumí nezměnitelnost a nezrušitelnost s výjimkou zákonem stanovených 

případů (tj. mimořádných opravných prostředků nebo dozorčích prostředků, jakými jsou 

obnova řízení nebo přezkumné řízení);156 a dále závaznost jak pro správní orgán, který 

rozhodnutí vydal, tak pro adresáty takového rozhodnutí.  

Právě proto, že z logiky věci pak při tomto vymezení materiální a formální právní moc 

splývají, je možné podle některých názorů uvažovat ještě o relativní materiální právní moci 

a absolutní materiální právní moci. Podle Sládečka se pak o relativní materiální právní moc 

jedná v případě, kdy nastane nezměnitelnost a nezrušitelnost rozhodnutí s výjimkou zákonem 

stanovených případů, jak bylo naznačeno výše, za absolutní materiální právní moc pak 

považuje takovou vlastnost rozhodnutí správního orgánu, která již neumožňuje ani jinou 

zákonem předpokládanou možnost napadení pravomocného rozhodnutí – tedy při 

neúspěšném uplatnění mimořádných opravných prostředků či dozorčích prostředků, případně 

po neúspěšném napadení rozhodnutí ve správním soudnictví či neúspěchu ústavní stížnosti.157 

Z hlediska právní jistoty (jelikož právní moc rozhodnutí je důležitou vlastností s účinky 

navenek, zejm. vůči adresátům a jejich právům a povinnostem) je v platné úpravě právní moc 

upravena v ustanovení § 73 odst. 1 SŘ tak, že pravomocným rozhodnutím se rozumí 

„rozhodnutí, které bylo oznámeno a proti kterému nelze podat odvolání“.158 Rozumí se tím 

dvě podmínky, v prvé řadě oznámení rozhodnutí účastníkům řízení, kterému je naroveň 

postavena i tzv. fikce doručení či prokazatelné seznámení se se správním aktem a rovněž 

i uplynutí lhůt podle ustanovení § 84 odst. 1 SŘ;159 zadruhé je nezbytnou podmínkou takový 

stav, kdy není možné podat řádný opravný prostředek, kterým se rozumí odvolání 

či rozklad.160 

 

155 Resp. rei administratae, která analogicky znamená překážku věci pravomocně rozhodnuté ve správním řízení; 
z důvodu připuštění revokace správního aktu za určitých podmínek je res administrata slabší právní 
konstrukcí než res iudicata. Podle POMAHAČ, R. Res administrata. In: PRŮCHA, P., POMAHAČ, R. 
Lexikon - správní právo, 1. vydání. Ostrava: Nakladatelství Jiří Motloch – Sagit, 2002, str. 388. ISBN 80-
7208-314-7. 

156 SLÁDEČEK, V., op. cit., str. 122 – 123. 
157 SLÁDEČEK, V., op. cit., str. 123. 
158 Zákon č. 500/2004 Sb., správní řád; § 73 odst. 1. 
159 KOPECKÝ, M., op. cit., str. 169; zákon č. 500/2004 Sb., správní řád; § 84 odst. 2; konzultace s JUDr. 

Josefem Vedralem, Ph.D. ze dne 23. 7. 2020. 
160 Rozklad je tzv. zvláštní řádný opravný prostředek, který je obranou proti rozhodnutí vydanému ústředním 

správním úřadem, ministrem nebo vedoucím jiného ústředního správního úřadu v prvním stupni. Jeho 
zvláštností je, že u rozkladu se plně uplatní pouze účinek suspenzivní, tj. odložení právní moci 
a vykonatelnosti napadeného rozhodnutí, neuplatní se však účinek devolutivní, tj. o rozkladu nerozhoduje 
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Pravomocné rozhodnutí je pak závazné pro účastníky řízení i pro všechny správní orgány, 

pro jiné osoby pouze v případech stanovených zákonem a v rozsahu zákonem stanoveném. 

Pravomocné rozhodnutí o osobním stavu je závazné pro každého, pokud se jedná 

o pravomocné rozhodnutí týkající se movité nebo nemovité věci, je pak v souladu 

s teoretickým konstruktem působení správního rozhodnutí in rem takové rozhodnutí závazné 

i pro právní nástupce účastníků.161 

Právní moc je vlastnost typická pro správní akty, není to tedy vlastnost, kterou by bylo 

možné zkoumat např. u abstraktních aktů či u veřejnoprávních smluv. Neznamená to však, 

že by bylo možné právní moc spojovat pouze se správními akty vydávanými ve správním 

řízení podle části druhé a třetí SŘ. Správní akty, které jsou vydávány např. podle režimu dle 

části čtvrté SŘ, jsou taktéž rozhodnutími, i když rozhodnutími v materiálním slova smyslu 

(ovšem ne všechny, jen takové, které vzhledem ke svým právním účinkům do procesního 

režimu části čtvrté SŘ nepatří).162 Nenabydou tak formální právní moci, když neexistují řádné 

opravné prostředky, kterými by byť i bylo možné je napadnout (což ale vede k myšlence, 

že mají vlastnost formální právní moci per se), mohou však nabýt materiální právní moci, 

tedy vlastnosti, která je učiní nenapadnutelnými a nezrušitelnými ze strany vykonavatele 

veřejné správy a závaznými pro jejich adresáty.163 Je však otázkou, zda úkony podle části 

čtvrté SŘ jsou vůbec schopny nabýt jakékoli právní moci. Kopecký uvádí, že „Právní moc 

není vlastností nařízení ani jiných normativních aktů správy, veřejnoprávních smluv, ale ani 

osvědčení, která autoritativně potvrzují úředně známé skutečnosti (a lze souhlasit s Pražákem, 

že se týkají výhradně otázek skutkových, nikoliv právních), či podobných úkonů správních 

orgánů.“164 V případě, že se tedy bude jednat o takové úkony, které budou potvrzovat úředně 

_____________________________ 

žádný „nadřízený orgán“, neboť je to z podstaty věci vyloučeno. O rozkladu rozhoduje ministr nebo 
vedoucí, zárukou přezkoumání původního rozhodnutí je poté existence tzv. rozkladové komise, působící 
jako poradní orgán při vyřizování rozkladu. 

Podle HRABÁK, J. Správní řád s výkladovými poznámkami a vybranou judikaturou. 5., aktualizované vydání. 
Praha: Wolters Kluwer ČR, 2018, str. 393. ISBN 978-80-7598-134-9. 

161 Zákon č. 500/2004 Sb., správní řád; § 73 odst. 2. 
162 K rozlišení a vymezení rozhodnutí v materiálním a formálním smyslu viz níže; konzultace s JUDr. Josefem 

Vedralem, Ph.D. ze dne 23. 7. 2020. 
163 Podle konzultace s JUDr. Josefem Vedralem, Ph.D. ze dne 23. 7. 2020. 
164 Kopecký, M. Význam materiální právní moci a rei iudicatae v právu správním. In: Právník [online]. 

[cit. 2020-03-05]. Dostupné z: https://www.ilaw.cas.cz/casopisy-a-knihy/casopisy/casopis-pravnik/hledat-
v-archivu/detail-clanku.html?id=32459&r=%252Fcasopisy-a-knihy%252Fcasopisy%252Fcasopis-
pravnik%252Fhledat-v-
archivu.html%253Fnaki_search%253D1%2526form_state%253D%2526query%253DOpravn%2525C3%2
525A9%252Bprost%2525C5%252599edky%252B%2526year_start%253D%2526year_end%253D%2526v
olume%253D%2526issue%253D%2526search_article_title%253D1%2526search_article_annotation%253
D1%2526search_article_content%253D1%2526search_author%253D1%2526search_keywords%253D1%
2526search_match_words%253Dall%2526page%253D2. 
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známé skutečnosti, respektive tyto úkony vlastně nebudou výsledkem rozhodovací činnosti 

správního orgánu, pak pravděpodobně není možné hovořit ani o materiální právní moci. 

Pokud se však bude jednat o takové úkony, u kterých je vyloučena aplikace ustanovení části 

druhé a třetí SŘ, a tedy spadají do režimu části čtvrté SŘ, lze u těchto úkonů hovořit 

o materiální právní moci.165 

Formální právní moc je vlastnost, která je nesporná a která je lehce vymezitelná. 

Problematické je však vymezení formální právní moci v případě odvolací lhůty při 

neoznámení rozhodnutí podle ustanovení § 84 odst. 1 a 2 SŘ. V takových případech pak tato 

lhůta činí okamžik formální právní moci sporným.166 Pro formální právní moc jsou také 

jednoznačně specifikovány podmínky jejího „naplnění“, v české právní úpravě je tomu tak 

v ustanovení § 73 odst. 1 SŘ. Formální právní moc je také tím typem právní moci, kterého 

musí rozhodnutí nabýt, aby se poté dalo hovořit o dalších kategoriích, jako je například 

vykonatelnost (k vykonatelnosti blíže v další podkapitole) – toto se však neztahuje 

k předběžné vykonatelnosti, která právní moci předchází.  

Materiální právní moc je však vlastností, která není spojena se všemi rozhodnutími 

formálně pravomocnými. Kopecký uvádí příklady, kdy může být rozhodnutí správního 

orgánu, které je ve formální právní moci, výjimečně zrušeno a změněno, lze uvést příkladmo 

následující: rozhodnutím v přezkumném řízení, v důsledku obnovy řízení nebo v případě 

procesního usnesení, které se pouze poznamenává do spisu, které může správní orgán 

v průběhu řízení změnit usnesením novým; toto usnesení nenabývá materiální právní moci.167 

Navrácení v předešlý stav nezpůsobí změnu ani zrušení rozhodnutí, je pouze předpokladem 

zrušení nebo změny rozhodnutí.168 

3.4.4 Vykonatelnost a jiné právní účinky 

Vykonatelnost správního rozhodnutí je tradičně vymezována jako vlastnost spočívající 

v možnosti vynutitelnosti neboli vymahatelnosti obsahu rozhodnutí státní mocí. Nelze však 

tento pojem vyčerpat pouze tímto tradičním vymezením. Podle NSS: „Jde i o případy, 

kdy subjektivní právo, rozhodnutím založené či autoritativně deklarované, vykonává subjekt 

 

165 Podle konzultace s JUDr. Josefem Vedralem, Ph.D. ze dne 23. 7. 2020. 
166 Podle konzultace s JUDr. Josefem Vedralem, Ph.D. ze dne 23. 7. 2020. 
167 KOPECKÝ, M., op. cit., str. 170 – 171. 
168 Podle konzultace s JUDr. Josefem Vedralem, Ph.D. ze dne 23. 7. 2020. 
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práva sám ve svůj prospěch.“169 Znamená to však také možnost dobrovolného výkonu práv 

a povinností, vyplývajících z rozhodnutí, účastníky řízení.170 To je důležité z toho důvodu, 

že teprve plnění z vykonatelného rozhodnutí správního orgánu bude plnění po právu, 

z právního titulu.  

Z podstaty věci je vykonatelnost spojena s těmi rozhodnutími, která ukládají povinnost 

nebo stanoví právo dát (dare), konat (facere), strpět (omittere) či něčeho se zdržet (pati). 

V případě správních rozhodnutí, která neukládají povinnosti (takovým rozhodnutím bude 

deklaratorní rozhodnutí o existenci či neexistenci určitého právního vztahu) se stále jedná 

o vykonatelnost, avšak taková rozhodnutí disponují tzv. „jinými právními účinky rozhodnutí“ 

podle ustanovení § 74 odst. 3 SŘ. Ustanovení o vykonatelnosti pak platí obdobně i pro tato 

rozhodnutí.171 

Vykonatelnost nastává podle platné právní úpravy: 

1) je-li rozhodnutí v právní moci nebo dnem pozdějším, který je uveden ve výrokové 

části nebo 

2) je-li rozhodnutí ukládající povinnost k plnění v právní moci a uplynula lhůta 

ke splnění povinnosti.172 

Dále je v rámci správněprávní teorie rozlišována tzv. předběžná vykonatelnost, která 

se týká takových rozhodnutí, kdy proti nim podané opravné prostředky nezpůsobují odkladný 

neboli suspenzivní účinek.173 Platná právní úprava předběžnou vykonatelnost stanoví 

v ustanovení § 74 odst. 2 a 3 SŘ a upravuje ji tak, že předběžná vykonatelnost nastává v tom 

případě, kdy odvolání proti rozhodnutí nemá odkladný účinek, pak nastává jeho oznámením 

adresátovi nebo v případě, kdy rozhodnutí ukládá povinnost k plnění a odvolání nemá 

odkladný účinek a byla-li stanovena lhůta ke splnění povinnosti, pak nastává jeho oznámením 

adresátovi a uplynutím lhůty dané ke splnění.174 

 

169 Usnesení rozšířeného senátu Nejvyššího správního soudu ze dne 26. 6. 2007, č. j. 5 As 13/2006 – 46 [online]. 
[cit. 2020-07-28]. Dostupné z: 
http://www.nssoud.cz/files/SOUDNI_VYKON/2006/0013_5As__0600046A_prevedeno.pdf. 

170 VEDRAL, J., op. cit., str. 646. 
171 KOPECKÝ, M., op. cit., str. 174. 
172 Zákon č. 500/2004 Sb., správní řád; § 74 odst. 1 a 2. 
173 HRABÁK, J., op. cit., str. 239. 
174 KOPECKÝ, M., op. cit., str. 174. 
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Rozhodnutí správního orgánu s tzv. jinými právními účinky vykonatelnosti nenabývá 

(tj. když rozhodnutí správního orgánu neukládá povinnost plnění, hovoříme pouze 

o tzv. jiných právních účincích.175 

Vykonatelné i předběžně vykonatelné rozhodnutí správního orgánu je exekučním titulem, 

na jehož podkladě může být zahájena správní exekuce podle ustanovení § 103 an. SŘ.  

 

175 Podle konzultace s JUDr. Josefem Vedralem, Ph.D. ze dne 23. 7. 2020. 
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4 Rozhodnutí správního orgánu podle soudního řádu správního 

Soudní řád správní je procesní předpis, jehož funkcí je regulace organizace a působnosti 

správních soudů, tedy jeho účelem je obecně posoudit, zda veřejná správa aplikovala hmotné 

právo zákonným způsobem, takže v jeho rámci zřejmě není možné čekat obsáhlou definici 

rozhodnutí správního orgánu.176 Správní řád je také procesním předpisem, v němž je 

hmotněprávních ustanovení spíše méně, ale přesto je možné z jeho ustanovení vyčíst alespoň 

nastínění definice rozhodnutí správního orgánu, respektive jeho znaků a vlastností, ačkoli 

i v tomto případě je nutné vycházet především z doktríny, a nikoli z platných právních 

předpisů, když ani funkcí právních předpisů není hluboce se zaobírat teoretickými koncepty 

a teoriemi týkajícími se vzniku pojmů a definic či definičními znaky.  

4.1 Zákonné vymezení a znaky rozhodnutí podle soudního řádu správního    

Základ definice rozhodnutí pro účely SŘS (tedy pro účely řízení o žalobě proti rozhodnutí 

správního orgánu) je v ustanovení § 65 odst. 1 SŘS: musí se jednat o úkon správního orgánu, 

jímž se zakládají, mění, ruší nebo závazně určují práva nebo povinnosti adresáta.177 Dále je 

třeba k této definici přiřadit i ustanovení § 4 odst. 1 písm. a) SŘS a ustanovení § 2 SŘS: tedy 

rozhodnutí se musí týkat veřejných subjektivních práv a musí to být rozhodnutí vydané 

v oblasti veřejné správy orgánem moci výkonné, orgánem územního samosprávného celku, 

jakož i fyzickou nebo právnickou osobou nebo jiným orgánem, pokud jim bylo svěřeno 

rozhodování o právech a povinnostech fyzických a právnických osob v oblasti veřejné správy 

(tedy „správním orgánem“).178 

Jak ovšem uvádí Kühn, tato definice není přesná, jelikož tradičně se přezkoumávají i ta 

„rozhodnutí“, která zasáhnou do právní sféry žalobce. Nemusí se tedy jednat o rozhodnutí, 

které založí, změní či zruší práva a povinnosti nebo je deklaruje, ale může se jednat i o „zásah 

do právní sféry“, jehož podstatou je skutečnost, že se tento „zásah“ projevil v právní sféře 

žalobce.179 180 Kühn dále v komentáři k SŘS v pasáži k usnesení rozšířeného senátu NSS 

ze dne 23. 3. 2005, č. j. 6 A 25/2002 – 45 uvádí, že „zamítnutí návrhu na vydání 

 

176 Byť SŘS obsahuje také hmotněprávní úpravu týkající se organizace Nejvyššího správního soudu (část druhá 
SŘS) a úpravu týkající se postavení soudců ve správním soudnictví (část čtvrtá SŘS). 

177 Zákon č. 150/2002 Sb., soudní řád správní; § 65 odst. 1. 
178 KÜHN, Z. § 65. Žalobní legitimace. In: KÜHN, Z., KOCOUREK, T. a kol. Soudní řád správní. Komentář. 

Praha: Wolters Kluwer ČR, 2019, str. 512. ISBN 978-80-7598-479-1. 
179 KÜHN, Z., op. cit., str. 513. 
180 Tento „zásah“ do právní sféry nelze ztotožňovat se zásahem ve smyslu ustanovení § 82 an. SŘS.  
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konstitutivního rozhodnutí lze totiž stejně dobře interpretovat jako deklaratorní rozhodnutí, 

že tu určité právo … není.“181 

Domnívám se, že v tomto případě se Nejvyšší správní soud snažil vyložit pojem 

„rozhodnutí“ formalisticky, resp. snažil se dokázat, že je potřeba mít určitý „papír“ (jak 

ostatně vyplývá z ustanovení § 71 odst. 2 věty první SŘ). Proto se vydal cestou definice 

přezkoumatelného rozhodnutí jako takového rozhodnutí, které se negativně projevilo v právní 

sféře. NSS judikoval nutnost existence žalobní legitimace ve všech případech, kdy je dotčena 

právní sféra žalobce. Ve skutečnosti podle NSS nejde o posouzení toho, zda úkon správního 

orgánu založil, změnil, zrušil či závazně určil práva a povinnosti, nýbrž o to, zda lze 

vysledovat negativní projev tohoto úkonu v právní sféře žalobce.  

Rozhodnutí představuje předmět přezkumu v tomto typu řízení. Je tak v souladu 

s principy vyvažování mocí umožněno, aby výsledky činnosti moci výkonné byly podrobeny 

kontrole ze strany moci soudní, která je na rozdíl od moci výkonné nezávislá a jediným 

kritériem při soudním přezkumu je pro soud zákon.  

Pravomoc k přezkumu rozhodnutí správních orgánů je nejstarší pravomocí danou 

správním soudům z hlediska vývoje správního soudnictví. První zmínky o této pravomoci 

můžeme nalézt již v tzv. prosincové ústavě (Základní zákon státní č. 144 ze dne 21. 12. 1867) 

a dále i v zákoně č. 36/1876 ř. z., o zřízení správního soudu.182 

Ustanovení § 2 SŘS stanoví, že soudy poskytují ve správním soudnictví ochranu veřejným 

subjektivním právům. Pravomoc soudů ve správním soudnictví posuzovat a přezkoumávat 

soukromoprávní věci, resp. soukromoprávní spory, je vyloučena. Existují samozřejmě určitá 

rozhodnutí správních orgánů, která mají i dopady do soukromoprávní oblasti, jejich přezkum 

pak podle části páté OSŘ poskytují příslušné soudy. Je tedy třeba zkoumat, zda dopad 

do právní sféry žalobce spadá pod definici pojmu „veřejnoprávní sféra“. 

Z definice, uvedené v ustanovení § 65 odst. 1 SŘS vyplývá, že SŘS chápe rozhodnutí 

v materiálním slova smyslu. Operuje s pojmem „úkon“, nehledě na označení daného úkonu, 

ba vůbec na skutečnost, zda určitý úkon je nebo není označen jakýmkoli výrazem. 

Co se týče řízení předcházejícího vydání rozhodnutí správního orgánu, ustanovení § 65 

odst. 1 SŘS jej předpokládá, pravděpodobně jako odlišení rozhodnutí jakožto výsledku 

činnosti správního orgánu, který se odlišuje například od zásahu. Každopádně Potěšil 

zmiňuje, že předcházející řízení není nutnou podmínkou pro posouzení určitého úkonu 

 

181 KÜHN, Z., op. cit., str. 513. 
182 Ibidem, str. 548. 
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jakožto rozhodnutí správního orgánu. Podle něj je důležitý důsledek takového rozhodnutí vůči 

právní sféře žalobce.183  

Ostatně ani absence určitých formálních náležitostí „rozhodnutí“ v konkrétním případě 

neznamená, že z hlediska účinků nebude možné hovořit o rozhodnutí podle ustanovení § 65 

odst. 1 SŘS. To vyplývá z pojetí rozhodnutí v materiálním smyslu a bylo to aprobováno 

například v rozsudku Nejvyššího správního soudu ze dne 2. 7. 2008, č. j. 1 Ans 5/2008 – 104 

nebo v rozsudku Nejvyššího správního soudu ze dne 5. 5. 2011, č. j. 2 Aps 3/2010 – 112.184  

Předmětem přezkumu je tedy rozhodnutí, pojaté materiálně. To je první náležitostí žalobní 

legitimace. Druhou náležitostí je onen zásah do právní sféry, neboli dotčení práv žalobce 

rozhodnutím správního orgánu. Právní sféra je pojmem, který dovodila soudní praxe 

na základě přímé aplikace LZPS a mezinárodních smluv o ochraně lidských práv.185 Právní 

sféra je dále konceptem, který umožňuje soudu pružně reagovat na požadavek soudní ochrany 

garantovaný v čl. 36 odst. 2 LZPS. Ve svém důsledku pak spíše než povaha úkonu, kterým 

bylo do právní sféry zasaženo, je důležitější otázka, jak určitý úkon do právní sféry žalobce 

zasáhl. A zda byl vůbec způsobilý do právní sféry zasáhnout.186 Zásah do právní sféry musí 

poté působit na konkrétní právo, které mělo být daným úkonem zasaženo, neboť je potřeba 

posoudit, zda-li se skutečně jednalo o zásah do veřejných subjektivních práv nebo nikoli. 

Takový zásah musí směřovat vůči veřejným subjektivním právům konkrétního žalobce 

a pouze on je poté aktivně legitimován k podání žaloby podle ustanovení § 65 SŘS.  

4.2 Formální znaky rozhodnutí 

Úprava obsažená v SŘS není nijak exaktní, co se týče formálních znaků rozhodnutí. 

Ze samotného znění ustanovení § 65 odst. 1 SŘS lze vyčíst pouze že se jedná o určitý úkon 

správního orgánu, kterým se zakládají, mění, ruší nebo závazně určují práva nebo povinnosti 

adresáta a dále že tomuto úkonu předcházelo určité řízení. Z dalších ustanovení SŘS lze poté 

vyčíst, že takový úkon: byl doručen nebo jinak oznámen žalobci (ustanovení § 71 odst. 1 

písm. a) SŘS), má určité výroky, které se žalobou napadají (ustanovení § 71 odst. 1 písm. c) 

SŘS) a o předcházejícím řízení byl veden spis (ustanovení § 74 odst. 1 SŘS). 

 

183 POTĚŠIL, L. § 65 Žalobní legitimace. In: POTĚŠIL, L., ŠIMÍČEK, V. a kol. Soudní řád správní. Komentář. 
Praha: Leges, 2014, str. 550. ISBN 978-80-7502-024-6. 

184 Ibidem, str. 551. 
185 ŠURÁNEK, P. § 65 Žalobní legitimace. In: JEMELKA, L., PODHRÁZKÝ, M. a kol. Soudní řád správní. 

Komentář. 1. vydání. Praha: C. H. Beck, 2013, str. 489. ISBN 978-80-7400-498-8. 
186 Ibidem, str. 492. 
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Je přitom nutné považovat za rozhodnutí vždy takový úkon, u něhož právní úprava tyto 

znaky předpokládá – nehledě na to, že by určitý úkon tyto znaky ve skutečnosti postrádal, 

například v důsedku absence výroku, bude nadále považován za rozhodnutí.187 

NSS v rozsudku 1 Afs 147/2005 – 107 uvedl: „ … pojem „rozhodnutí“ je třeba chápat 

jako jakýkoliv individuální právní akt vydaný orgánem veřejné moci z pozice jeho 

vrchnostenského postavení. Námitky stěžovatele, že předmětná rozhodnutí neměla příslušnou 

formu a nebyla vydána v žádném procesu, se v tomto světle jeví jako zcela liché.“188 

I v případě rozhodnutí podle SŘS je tedy kladen důraz na materiální pojetí rozhodnutí, 

dokonce podle NSS není ani třeba, aby takový úkon byl výsledkem určitého procesu nebo 

řízení. Materiální pojetí je však do jisté míry pojetím formálním korigováno, neboť bez 

požadavku určité formalizace by bylo snadné rozhodnutí zaměnit za zásah a poté už by 

nebylo možné, ba ani potřebné, využívat odlišný typ obrany proti nezákonnému zásahu. 

Na otázku, jaké jsou minimální nároky na formalizaci rozhodnutí pro jeho kvalifikaci 

jakožto rozhodnutí podle ustanovení § 65 odst 1 SŘS, odpovídá usnesení rozšířeného senátu 

Nejvyššího správního soudu ze dne 10. 7. 2018, č. j. 9 As 79/2016 – 41, které posuzovalo 

právní povahu výtky udělované v rámci právnických profesí. Rozšířený senát NSS dospěl 

v tomto případě k názoru, že takové výtky jsou rozhodnutím dle ustanovení § 65 odst. 1 SŘS 

a soudní ochrana proti těmto výtkám je umožněna prostřednictvím žaloby proti rozhodnutí 

správního orgánu. Rozlišil výtku ve smyslu zákonů upravujících právnické profese a výtku 

ve smyslu neformálních manažerských nástrojů a dovodil, že výtka ukládaná podle zákona 

upravujícího právnické profese vyžaduje určitou minimální formu. Za tuto minimální formu 

pak označil základní zásady činnosti správních orgánů podle ustanovení § 2 až 8 SŘ.189 

4.3 Materiální znaky rozhodnutí 

Materiálním znakem rozhodnutí podle ustanovení § 65 odst. 1 SŘS je jeho deklaratorní 

či konstitutivní účinek. Může se jednat o úpravu práv či povinností, a to jak hmotných, tak 

i procesních. Jedná se tedy o jakýkoli zásah do výše vymezené „právní sféry“ – úkon 

 

187 ŠURÁNEK, P., op. cit., str. 499. 
188 Rozsudek Nejvyššího správního soudu ze dne 24. 5. 2006, č. j. 1 Afs 147/2005 – 107 [online]. [cit. 2020-07-

29]. Dostupné z: 
http://www.nssoud.cz/files/SOUDNI_VYKON/2005/0147_1Afs_0500107A_prevedeno.pdf. 

189 Usnesení rozšířeného senátu Nejvyššího správního soudu ze dne 10. 7. 2018, č. j. 9 As 79/2016 – 41 [online]. 
[cit. 2020-07-29]. Dostupné z: 
http://www.nssoud.cz/files/SOUDNI_VYKON/2016/0079_9As__1600041_20180716135152_2018071710
4018_prevedeno.pdf. 
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správního orgánu, který jakkoli zasáhne do práv či povinností žalobce, který bude nadto 

disponovat výše vymezenými formálními znaky, bude označen za rozhodnutí bez dalšího.190 

Dále je třeba zmínit materiálně-formální pojetí rozhodnutí, jak je vymezeno v judikatuře 

(blíže k obecným východiskům v kapitole 5). Toto pojetí vyplynulo z judikatury Nejvyššího 

správního soudu i Ústavního soudu a snaží se korigovat přístup stojící jak pouze na formálním 

vymezení rozhodnutí, tak přístup ovládaný zásadou materiálního pojetí rozhodnutí. 

Samozřejmě problém pojetí rozhodnutí vychází již z doktrinálních přístupů, které se poté 

projeví v platné právní úpravě a praktickou aplikací norem a potřebou jejich soudního 

přezkumu poté vykrystalizují problémy, které nejednoznačnost pojmu „rozhodnutí“ provází.  

4.4 Procesní (žalobní) legitimace aktivní 

Aktivní žalobní legitimace odpovídá na otázku, kdo může podat žalobu a mít postavení 

žalobce v daném řízení. Podle ustanovení § 65 odst. 1 SŘS je aktivně legitimován ten, 

kdo tvrdí, že byl na svých právech zkrácen přímo nebo v důsledku porušení svých práv 

v předcházejícícm řízení rozhodnutím správního orgánu. Podle judikaturního vymezení je 

třeba na pojem „zkrácení na právech“ nahlížet jako na „zásah do právní sféry“. Aktivně 

legitimovány jsou jak fyzické, tak i právnické osoby soukromého i veřejného práva, 

které byly adresáty daného rozhodnutí.191 

Žalobce tvrdí určitý zásah do právní sféry. Tento zásah však musí působit negativně 

v žalobcově právní sféře a musí být důsledkem rozhodnutí správního orgánu. Je však možné 

namítat i porušení procesních práv v řízení vedeném správním orgánem, tedy vadu řízení. 

Účelem je poté zajištění soudní kontroly rozhodnutí v případech, kdy existují pochybnosti 

o zákonnosti řízení a v důsledku takového nezákonného řízení mohlo dojít k vydání 

nezákonného rozhodnutí. Aktivní žalobní legitimaci má dále pouze osoba, v jejíž právní sféře 

se zásah projevil, tj. není možné podat tzv. actio popularis.192 

 Avšak podle ustanovení § 65 odst. 2 SŘS může tuto žalobu podat i účastník řízení před 

správním orgánem, který není legitimován dle ustanovení § 65 odst. 1 SŘS, pokud tvrdí, 

že postupem správního orgánu byl zkrácen na právech, která mu příslušejí, a to takovým 

způsobem, že to mohlo mít za následek nezákonné rozhodnutí. To znamená, že nedošlo 

k zásahu do jeho právní sféry ve smyslu ustanovení § 65 odst. 1 SŘS, avšak zákonodárce 

 

190 ŠURÁNEK, P., op. cit., str. 502. 
191 POTĚŠIL, L., op. cit., str. 556. 
192 Ibidem, str. 556 – 557. 
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rozšířil žalobní legitimaci i na tohoto účastníka. Tento účastník musí být účastníkem v řízení 

před správním orgánem, v němž uplatňoval určitý zájem. Tvrzení tohoto účastníka pak stojí 

na zásahu do procesních práv a jejich zkrácení, v jehož důsledku došlo k vydání nezákonného 

rozhodnutí. V převážné většině případů se jedná o různé občanské spolky, které chrání zájmy 

v oblasti ochrany životního prostředí či jeho složek. Tvrzení tohoto účastníka pak stojí 

na zásahu do procesních práv a jejich zkrácení, v jehož důsledku došlo k vydání nezákonného 

rozhodnutí.193 

Pro podání žaloby tímto žalobcem tedy kumulativně platí splnění 3 znaků:  

1) jednalo se o účastníka řízení před správním orgánem,  

2) bylo zasaženo do jeho práv a  

3) v důsledku tohoto zásahu došlo k vydání nezákonného rozhodnutí. 

Žalovaným je správní orgán, který rozhodl v posledním stupni, nebo správní orgán, 

na který působnost přešla.194 

4.5 Žalobní nároky 

Pro bližší vymezení přezkoumávaného aktu (tedy rozhodnutí ve smyslu ustanovení 

§ 65 odst. 1 SŘS) může posloužit i výčet nároků, kterých se žalobce může domáhat. Klasicky 

se tak bude jednat o možnost domáhat se zrušení rozhodnutí správního orgánu a vrácení věci 

ke správnímu orgánu, který vydal rozhodnutí ve druhém stupni; dále je možné se domoci 

vyslovení nicotnosti rozhodnutí správního orgánu a v poslední řadě je možné domáhat se 

i upuštění od uloženého trestu za správní delikt nebo jeho snížení v zákonem stanovených 

mezích, tedy tzv. moderační právo soudu ve věcech správního trestání.195 

4.5.1 Zrušení rozhodnutí 

Zrušení rozhodnutí správního orgánu je projevem kasačního principu, který je typický pro 

správní soudnictví. Správní soud není oprávněn rozhodnutí měnit nebo nahrazovat 

rozhodnutím vlastním, v takovém případě by se jednalo o nepřípustné vměšování moci soudní 

do moci výkonné. 

Zrušení rozhodnutí správního orgánu je možné buď na základě nezákonnosti takového 

rozhodnutí nebo pro vady řízení. Nezákonnost rozhodnutí znamená rozpor rozhodnutí 
 

193 Ibidem, str. 558. 
194 Zákon č. 150/2002 Sb., soudní řád správní; § 69. 
195 POTĚŠIL, L., op. cit., str. 546. 
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s právními předpisy hmotného nebo procesního práva a také nesprávné zjištění skutkového 

stavu.196 

Pokud soud rozhodne o zrušení rozhodnutí správního orgánu, obligatorně musí 

rozhodnout také o vrácení věci správnímu orgánu, který vydal rozhodnutí ve druhém, resp. 

posledním, stupni (tj. žalovanému). Právním názorem, vysloveným soudem ve zrušujícím 

rozsudku, je poté žalovaný vázán.197  

Zásadou je, že soud zruší rozhodnutí správního orgánu druhého stupně. Jedná se 

o tzv. zásadu omezené kasace. V mimořádných případech může soud zrušit i rozhodnutí 

správního orgánu prvního stupně. Takovým mimořádným případem může být skutečnost, 

že prvostupňové rozhodnutí nemělo být vůbec vydáno nebo jiný důvod, pro něž bude 

procesně hospodárnější zrušení rozhodnutí správního orgánu prvního stupně. Zrušení 

prvostupňového rozhodnutí je na volné úvaze soudu, žalobce se posléze ani nemůže domáhat 

zrušení rozhodnutí soudu proto, že soud nezrušil i prvostupňové rozhodnutí. Žalovaný 

se může bránit tomu, že soud nesprávně zrušil rozhodnutí správního orgánu prvního stupně, 

a to v případech, kdy nelze řízení vrátit do prvního stupně a kdy by po takovém navrácení 

muselo dojít k zastavení řízení.198  

Vadami řízení se rozumí nepřezkoumatelnost spočívající v nesrozumitelnosti nebo 

nedostatku důvodů rozhodnutí, skutečnost, že skutkový stav, který vzal správní orgán 

za základ napadeného rozhodnutí, je v rozporu se spisy nebo v nich nemá oporu anebo 

vyžaduje rozsáhlé nebo zásadní doplnění anebo skutečnost, že došlo k podstatnému porušení 

ustanovení o řízení před správním orgánem, mohlo-li mít za následek nezákonné rozhodnutí 

ve věci samé.199 

4.5.2 Vyslovení nicotnosti 

Vyslovení nicotnosti rozhodnutí se opírá o důvody nicotnosti vymezené jak v ustanovení 

§ 77 odst. 1 a 2 SŘ a ustanovení § 105 odst. 2 DŘ, tak i o důvody vyplývající z judikatury 

a právní doktríny200 (k důvodům nicotnosti blíže v podkapitole 3.3 této práce). K vyslovení 

nicotnosti se nemusí nařizovat jednání a dokazování se neprovádí, neboť nicotnost musí být 

 

196 KÜHN, Z., § 78. Rozsudek. In: KÜHN, Z., KOCOUREK, T. a kol. Soudní řád správní. Komentář. Praha: 
Wolters Kluwer ČR, 2019, str. 641. ISBN 978-80-7598-479-1. 

197 Zákon č. 150/2002 Sb., soudní řád správní, ve znění pozdějších předpisů; § 78 odst. 4 a 5. 
198 KÜHN, Z., op. cit., str. 654. 
199 Zákon č. 150/2002 Sb., soudní řád správní, ve znění pozdějších předpisů; § 76 odst. 1. 
200 KOCOUREK, T. § 76. Rozhodování bez nařízení jednání. In: KÜHN, Z., KOCOUREK, T. a kol. Soudní řád 

správní. Komentář. Praha: Wolters Kluwer ČR, 2019, str. 624. ISBN 978-80-7598-479-1. 
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zřejmá ze spisu nebo ze samotného rozhodnutí.201 Nicotnost je soud povinen vyslovit i bez 

návrhu.202 

4.5.3 Moderační právo soudu 

Moderační právo umožňuje soudu, aby upustil od uloženého trestu za správní delikt nebo 

jej snížil v mezích dovolených zákonem při splnění podmínek:  

1) trest byl uložen ve zjevně nepřiměřené výši,  

2) soud vyjde ze stavu, z něhož vyšel správní orgán,  

3) soud tento stav může doplnit pouze v méně zásadních směrech a  

4) žalobce musí takový postup navrhnout.203 

Toto ustanovení tak prolamuje klasický kasační princip, kterým je ovládáno správní 

soudnictví, a umožňuje soudu uplatnit tzv. apelační princip, spočívající v nahrazení uloženého 

výroku rozhodnutí jiným výrokem. Uvážení soudní, vedoucí ke změně takového výroku, 

se však v zásadě musí řídit stejnými pravidly, jako uvážení správní.204 

Jedná se o ustanovení, které by se mohlo zdát jako prolamující zásadu dělby moci, neboť 

zasahuje do rozhodnutí, jímž byl správním orgánem uložen trest za správní delikt. V období 

první republiky byl přezkum správních sankcí omezen pouze na otázku, zda byl takto uložený 

trest uložen zákonně, tj. v mezích zákonem stanovených. Na základě judikatury Evropského 

soudu pro lidská práva, a především na základě Úmluvy o ochraně lidských práv a základních 

svobod z roku 1950, ve znění dodatkových protokolů, jejíž článek 6 – Právo na spravedlivý 

proces, opravňuje každého k projednání jeho záležitosti spravedlivě, veřejně a v přiměřené 

lhůtě nezávislým a nestranným soudem zřízeným zákonem, dána pravomoc a působnost 

správním soudům, přezkoumávat nejen zákonnost, ale taktéž přiměřenost sankce.205 

 

201 Ibidem. 
202 Zákon č. 150/2002 Sb., soudní řád správní, ve znění pozdějších předpisů; § 76 odst. 2. 
203 Zákon č. 150/2002 Sb., soudní řád správní, ve znění pozdějších předpisů; § 78 odst. 2. 
204 ŠURÁNEK, P., op. cit., str. 489. 
205 KÜHN, Z., op. cit., str. 650. 
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5 Formální a materiální pojetí rozhodnutí správního orgánu obecně 

Zákonné vymezení a znaky rozhodnutí správního orgánu byly vymezeny výše. Vychází 

ze správněprávní doktríny a z účinného znění právních předpisů, definujících rozhodnutí 

správního orgánu. Bylo by však chybou zaobírat se rozhodnutím správního orgánu pouze 

z hlediska doktríny a platných zákonů, když velkou roli hraje v pojetí rozhodnutí správního 

orgánu taktéž judikatura. Nelze se ničemu divit, neboť už jenom definice rozhodnutí 

správního orgánu (jak bylo uvedeno výše) je obtížná a často je takřka nemožné stanovit, zda 

daný úkon veřejné správy je rozhodnutím či úkonem zcela jiným. Je pak pochopitelné, 

že konkrétní povaha daného úkonu pak musí být uvedena na pravou míru výkladem soudu, 

který rozhoduje v té které konkrétní věci. Je to důležité nejenom pro právní jistotu účastníků, 

ale s ohledem na dichotomii pojmu „rozhodnutí správního orgánu“ je to nutné i pro samotnou 

judikaturní praxi. Zároveň je třeba také přihlédnout k náležité ochraně práv adresátů 

rozhodnutí.  

Formální pojetí rozhodnutí znamená, že se za rozhodnutí správního orgánu považuje 

„projev správního orgánu, jež splňuje formální náležitosti kladené na podobu správního 

rozhodnutí“,206 tedy takový správní akt, který je jako „rozhodnutí“ označen nebo který má 

jiné označení stanovené zákonem.207 Podle Nejvyššího správního soudu je takovýchto aktů, 

které se tváří jako rozhodnutí, protože jsou jako rozhodnutí formálně označena, mnoho, avšak 

není možné je za rozhodnutí považovat v materiálním smyslu. Ve formálním smyslu: „ … jde 

pouze o formalizovanou podobu kvalifikovaných dobrých zdání správního úřadu, jichž může 

adresát v odůvodněných případech nedbat, aniž by to pro něj mělo za následek zánik práva 

nebo vznik nějaké povinnosti.“208 

5.1 Formální a materiální pojetí rozhodnutí správního orgánu dle SŘ 

Rozhodnutí správního orgánu dle SŘ je založeno na materiálním pojetí. Samotná definice 

správního řízení (a tedy i rozhodnutí správního orgánu) v ustanovení § 9 SŘ obsahuje pouze 

vymezení rozhodnutí tak, že rozhodnutím se zakládají, mění nebo ruší práva anebo povinnosti 

jmenovitě určené osoby nebo jímž se v určité věci prohlašuje, že taková osoba práva nebo 

 

206 Rozsudek Nejvyššího správního soudu ze dne 20. 1. 2006, č. j. 4 Azs 47/2005-96 [online]. [cit. 2020-05-28]. 
Dostupné z: http://www.nssoud.cz/files/SOUDNI_VYKON/2005/0047_4Azs_0500096A_prevedeno.pdf. 

207 Zákon č. 500/2004 Sb., správní řád; § 69 odst. 1 věta první. 
208 Usnesení Nejvyššího správního soudu ze dne 22. 5. 2003, č. j. 6 A 95/2002 – 26 [online]. [cit. 2020-03-05]. 

Dostupné z: http://www.nssoud.cz/files/SOUDNI_VYKON/2002/0095_6A___0200026A_prevedeno.pdf. 
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povinnosti má anebo nemá. Také ustanovení § 67 odst. 1 SŘ upravuje materiální pojetí 

rozhodnutí. Z materiálního pojetí dále vychází i Ústavní soud, který se např. v usnesení ze dne 

6. 1. 1997, sp. zn. III. ÚS 16/96 nebo v usnesení ze dne 28. 8. 2002, sp. zn. IV. ÚS 233/02 

přiklonil k materiálnímu pojetí rozhodnutí.  

Avšak pro posouzení úkonu jakožto rozhodnutí ve smyslu ustanovení § 9 SŘ je třeba dále 

dodržet podmínky vztahu k „určité věci“ a „jmenovitě určené osobě“. Tyto znaky jsou poté 

podmínkou k materiálnímu posouzení úkonu jako rozhodnutí, tedy odlišují rozhodnutí 

od jiných úkonů správního orgánu, jakými může být například opatření obecné povahy 

a další, které nenaplní právě znak „určité věci“ nebo „jmenovitě určené osoby“. 

Poté, co daný úkon splní výše uvedené požadavky, je rozhodnutím v materiálním smyslu, 

ale dále je třeba dle systematiky SŘ věnovat pozornost i dalším ustanovením, která přistupují 

k materiálnímu pojetí rozhodnutí a upravují formální znaky rozhodnutí. Je jimi například 

ustanovení § 68 SŘ, obsahující náležitosti rozhodnutí.  

5.2 Formální a materiální pojetí rozhodnutí správního orgánu dle SŘS 

Materiální pojetí rozhodnutí správního orgánu dle SŘS znamená, že správní akt může být 

podroben přezkumu, i když není jako rozhodnutí označen nebo nebyl vytvořen postupem pro 

rozhodnutí vyžadovaným (tedy dle druhé a třetí části SŘ). Rozhodující je obsah aktu, tedy zda 

svým obsahem naplní definici rozhodnutí správního orgánu, tj. zda se jedná o autoritativní 

akt, který zasáhl do právní sféry fyzické nebo právnické osoby.209 Pojem „právní sféra“ je 

výsledkem judikaturní činnosti, neboť zákonná definice rozhodnutí tento obrat neobsahuje.  

Materiální pojetí pojmu „rozhodnutí“ (podle SŘS) je také zárukou, že dojde k co 

nejširšímu možnému přístupu k soudní ochraně. SŘS obsahuje určité kompetenční výluky, 

tedy vylučuje určité úkony ze soudního přezkumu, ale celkově vzato je stále možné 

napadnout značnou množinu úkonů správních orgánů tímto typem žaloby. 

Nejvyšší správní soud výslovně uvedl: „ … pojem „rozhodnutí“ je třeba chápat jako 

jakýkoliv individuální právní akt vydaný orgánem veřejné moci z pozice jeho vrchnostenského 

postavení. Námitky, že předmětná rozhodnutí neměla příslušnou formu a nebyla vydána 

 

209 Podle usnesení Ústavního soudu ČR ze dne 6. 1. 1997, sp. zn. III. ÚS 16/96 a navazujícího rozsudku 
Nejvyššího správního soudu ze dne 24. 5. 2006, č. j. 1 Afs 147/2005 - 107; Ústavní soud ČR zde čerpal 
z komentáře k občanskému soudnímu řádu (J. Bureš, L. Drápal, M. Mazanec, Občanský soudní řád. 
Komentář. 2. vydání, Praha 1996, s. 661), základ materiálního pojetí správního rozhodnutí tedy pochází 
z literatury. Byl však dále rozveden v judikatuře Nejvyššího správního soudu v rozsudku 1 Afs 147/2005 – 
107, kde Nejvyšší správní soud provedl výklad pojmu rozhodnutí a v návaznosti na výše uvedené usnesení 
Ústavního soudu ČR zformuloval svůj právní názor. 
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v žádném procesu, se v tomto světle jeví jako zcela liché. Proto nim lze dokonce namítnout, 

že potřeba soudního přezkumu faktických správních rozhodnutí je ještě intenzivnější právě 

tam, kde správní orgán nepostupuje předem stanoveným a předvídatelným způsobem podle 

příslušného procesního předpisu. Nemluvě již ani o tom, že podle ustálené judikatury 

správních soudů vždy platilo, že pokud zvláštní právní předpis neupravoval procesní pravidla, 

podle nichž musí správní orgán postupovat při vydání rozhodnutí nebo náležitosti rozhodnutí, 

je třeba subsidiárně použít procesní předpis, kterým je správní řád.“210 

Podle Nejvyššího správního soudu je pak nutné také vyřešit otázku, zda jedno formální 

rozhodnutí neobsahuje více rozhodnutí materiálních. V takovém případě je odůvodněná 

možnost rozdílného rozhodování o jednotlivých částech rozhodnutí. Pokud je v jednom 

formálním rozhodnutí obsaženo více rozhodnutí materiálních, je třeba dle Nejvyššího 

správního soudu: „provést test jejich oddělitelnosti a rozhodnout, zda tato rozhodnutí jsou 

vůči sobě v závislém vztahu nebo zda jsou (mohou být) na sobě zcela nezávislá. Jinak řečeno, 

zda oddělením jedné části rozhodnutí od zbytku rozhodnutí (oddělení jednoho materiálního 

rozhodnutí od druhého, popř. ostatních materiálních rozhodnutí) se nestane rozhodnutí jako 

celek (rozhodnutí ve formálním smyslu) nebo zbylá část tohoto rozhodnutí nezákonnou nebo 

nelogickou, která sama o sobě nemůže existovat.“211 

Nelze se proto pouze zaměřit na skutečnost, zda se jedná o rozhodnutí v materiálním nebo 

ve formálním smyslu, ale je třeba počítat i s kombinacemi těchto možností a důsledně 

zkoumat podstatu daného rozhodnutí. 

5.3 Judikaturní praxe 

Pokud se zaměříme na definici rozhodnutí ve SŘ a v SŘS, nelze si nepovšimnout, 

že definice rozhodnutí v SŘS úplně opomíjí jakékoli obsahové a formální náležitosti.212 

Vzhledem k tomu, že SŘ rozhodnutí definuje dostatečně (i když pro své vlastní potřeby), lze 

samozřejmě vycházet z definice obsažené ve SŘ. Tato úprava je založena také na materiálním 

pojetí rozhodnutí. Úprava obsažená ve zvlášních zákonech, která vylučuje užití ustanovení 

o správním řízení a obsahuje vlastní úpravu, není vždy založena na materiálním pojetí 

 

210 Rozsudek Nejvyššího správního soudu ze dne 24. 5. 2006, č. j. 1 Afs 147/2005 – 107 [online]. [cit. 2020-03-
05]. Dostupné z: 
http://www.nssoud.cz/files/SOUDNI_VYKON/2005/0147_1Afs_0500107A_prevedeno.pdf. 

211 Rozsudek Nejvyššího správního soudu ze dne 20. 1. 2006, č. j. 4 Azs 47/2005-96 [online]. [cit. 2020-05-28]. 
Dostupné z: http://www.nssoud.cz/files/SOUDNI_VYKON/2005/0047_4Azs_0500096A_prevedeno.pdf. 

212 PRŮCHA, P. Ke vztahu správního řádu a soudního řádu správního. In: RAJCHL, J. a kol. Správní řád - 10 let 
v akci. Praha: Univerzita Karlova, Právnická fakulta, 2016, str. 218. ISBN 978-80-87975-57-2. 
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rozhodnutí. Avšak úprava v SŘS soudům otevírá možnost užití materiálního pojetí rozhodnutí 

vůči všem úkonům přezkoumatelným v rámci ustanovení § 65 odst. 1 SŘS. Materiálním 

pojetím pak také judikatura často argumentuje. 

Praxe Nejvyššího správního soudu upřednostňuje materiální pojetí správního 

rozhodnutí,213 a je tomu pravděpodobně i v důsledku pojetí rozhodnutí správního orgánu 

v SŘS, kde je vymezeno šířeji než ve SŘ, a je proto třeba pojímat jej tak, aby i za podmínek 

stanovených v SŘS byla právům adresátů rozhodnutí správního orgánu poskytnuta řádná 

soudní ochrana. SŘS dále musí dopadat i na rozhodnutí podle daňového řádu, takže by ani 

nebylo možné, aby se pojetí rozhodnutí správního orgánu vázalo na pojetí rozhodnutí 

správního orgánu v SŘ.214 

Existují však také názory, že takovýto rozšiřující výklad je z hlediska ochrany práv 

adresátů nevhodný, neboť může vytvářet překážku přístupu k soudní ochraně, a to z důvodu 

zastření správné volby žalobního typu v tom kterém konkrétním případě. Tedy že argument 

ochrany veřejných subjektivních práv a důsledného uplatňování principu soudní ochrany 

vlastně vede ke zmatení pojmů a v důsledku možná nejenom ke ztížení volby žalobního typu 

podle SŘS, ale i k neohraničenému výkladu pojmu rozhodnutí, které odporuje požadavku 

na právní jistotu.  

Podle Potěšila měla být koncepce materiálního pojetí rozhodnutí vyhrazena pouze pro 

oblast soudního přezkumu, tedy měla být použitelná pouze pro vyjasnění žalobní legitimace 

podle ustanovení § 65 odst. 1 SŘS a neměla se začít užívat i ve spojení s rozhodnutím 

definovaným podle SŘ. Přílišný důraz na materiální pojetí rozhodnutí pak dle Potěšila vyvolal 

„vyrovnávání materiální a formální stránky“.215 

Nejvyšší správní soud pak skutečně korigoval materiální pojetí rozhodnutí, například 

v usnesení rozšířeného senátu Nejvyššího správního soudu ze dne 18. 9. 2012, č. j. 

2 As 86/2010 – 76: „ … ačkoliv souhlasy vydávané dle stavebního zákona mohou zakládat, 

měnit, rušit nebo závazně určovat práva a povinnosti a naplňují tak materiální stránku 

rozhodnutí dle § 65 s. ř. s., pro nedostatek předepsané formy se nemůže jednat o rozhodnutí 

 

213 SLÁDEČEK, V., op. cit., str. 125. 
214 Podle konzultace s JUDr. Josefem Vedralem, Ph.D. ze dne 23. 7. 2020. 
215 POTĚŠIL, L. Materiální pojetí rozhodnutí ve správním soudnictví. In: Právní rozhledy. 2015, roč. 23, č. 10, 

str. 359 - 363 [online]. [cit. 2020-03-05]. Dostupné z: https://www.beck-online.cz/bo/document-
view.seam?documentId=nrptembrgvpxa4s7geyf6427gm2ts&groupIndex=7&rowIndex=0#. 
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dle výše uvedeného ustanovení zákona.“216 nebo v usnesení rozšířeného senátu Nejvyššího 

správního soudu ze dne 16. 11. 2010, č. j. 7 Aps 3/2008 - 98: „ … pro absenci formy 

správního rozhodnutí, jak mu rozumí doktrína správního práva, zde nepřipadá v úvahu 

ochrana před chybným provedením či neprovedením záznamu cestou žaloby proti rozhodnutí 

správního orgánu, neboť zde není formální akt naplňující znaky rozhodnutí ve smyslu 

§ 65 odst. 1 s. ř. s.“217 Tento postupný příklon k formálně-materiálnímu pojetí, jak je tento 

přístup označován například v rozsudku Nejvyššího správního soudu ze dne 23. 5. 2018 č. j. 

6 As 103/2018 poté převážil i v dalších rozsudcích.218 

Ostatně obdobný vývoj zaznamenalo i pojímání opatření obecné povahy, které s ohledem 

na nedostatečné vymezení v platné právní úpravě (vymezeno je pouze negativně, a to tak, 

že není právním předpisem ani rozhodnutím) bylo vymezováno judikaturní praxí; judikatura 

se taktéž snažila o určení, kdy mají správní orgány vydávat opatření obecné povahy; formální 

pojetí hovořilo o možnosti vydávat opatření obecné povahy pouze v případech zákonem 

výslovně stanovených, materiální pojetí se přiklánělo k možnosti vydávat opatření obecné 

povahy vždy tehdy, pokud byly z obsahového hlediska naplněny pojmové znaky opatření 

obecné povahy. Konečným závěrem, který stanovil Ústavní soud ve svém nálezu sp. zn. 

Pl. ÚS 14/07, se stal příklon k materiálnímu pojetí opatření obecné povahy.219 

Objevují se i názory, že je nadále třeba v rámci materiálního pojetí rozlišovat opatření 

obecné povahy ve SŘ a v SŘS.220 To vede k otázce, zda-li by se neměla rozlišovat 

i rozhodnutí správního orgánu v materiálním pojetí ve SŘ a v SŘS. Zatímco pojetí opatření 

obecné povahy ve SŘ je zcela použitelné i pro SŘS, neboť SŘS svoji vlastní „definici“ 

opatření obecné povahy neobsahuje, jak již bylo naznačeno výše, rozhodnutí správního 

orgánu je definováno jinak ve SŘ a jinak v SŘS, tím pádem by se dalo uvažovat o rozlišení 

materiálního pojetí rozhodnutí ve SŘ a materiálního pojetí rozhodnutí v SŘS.  

 

216 Usnesení rozšířeného senátu Nejvyššího správního soudu ze dne 18. 9. 2012, č. j. 2 As 86/2010 – 76 [online]. 
[cit. 2020-03-05]. Dostupné z: 
http://www.nssoud.cz/files/SOUDNI_VYKON/2010/0086_2As__100_20121003095212_prevedeno.pdf. 

217 Usnesení rozšířeného senátu Nejvyššího správního soudu ze dne 16. 11. 2010, č. j. 7 Aps 3/2008 – 98 
[online]. [cit. 2020-03-05]. Dostupné z: 
http://www.nssoud.cz/files/SOUDNI_VYKON/2008/0003_7Aps_080_20101124085118_prevedeno.pdf.  

218 Jmenujme například v uvedeném rozsudku zmiňované rozsudky Nejvyššího správního soudu ze dne 17. 10. 
2013, č. j. 6 Ans 1/2013 – 66 a ze dne 20. 2. 2018, č. j. 9 As 336/2017 – 18. 

219 KOPECKÝ, M., op. cit., str. 183. Srov. nález Ústavního soudu ČR ze dne 19. 11. 2008, sp. zn. Pl. ÚS 14/07 
[online]. [cit. 2020-03-06]. Dostupné z: 
https://nalus.usoud.cz/Search/ResultDetail.aspx?id=60659&pos=1&cnt=1&typ=result. 

220 HEJČ, D., BAHÝĹOVÁ, L. Opatření obecné povahy v teorii a praxi. 1. vydání. Praha: C. H. Beck, 2017, 
str. 59. ISBN 978-80-7400-276-2. 
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Jak již bylo uvedeno, koncepce rozhodnutí je v SŘS vymezena šířeji než v SŘ a vymezení 

rozhodnutí je ještě rozšířeno v souladu s převládajícím materiálním pojetím rozhodnutí. Je 

tedy třeba uzavřít, že materiální pojetí rozhodnutí v SŘS bude zahrnovat daleko více 

správních aktů než materiální pojetí rozhodnutí v SŘ. Například rozhodnutí podle zákona 

č. 280/2009 Sb., daňového řádu (dále jen „daňový řád“) jsou vydávána nikoli podle části 

druhé a třetí SŘ, ale podle zvláštní autonomní procesní úpravy obsažené v daňovém řádu 

(konkrétně se jedná o ustanovení § 101 – 105 daňového řádu). Tato rozhodnutí bude možné 

přezkoumávat podle ustanovení § 65 odst. 1 SŘS. Materiální pojetí rozhodnutí však budou 

naplňovat i určité jiné úkony, vydávané podle části čtvrté SŘ. Bude se jednat o takové úkony, 

které nemají jako výše uvedená rozhodnutí podle daňového řádu vlastní autonomní úpravu, 

zároveň však nelze stanovit, že budou vydávány podle části druhé a třetí SŘ. Jedná 

se o takovou množinu úkonů správních orgánů, které jsou prováděné při výkonu veřejné moci 

v oblasti veřejné správy, na kterou se vztahuje správní řád, avšak nejsou rozhodnutími podle 

ustanovení § 9 a ustanovení § 67 SŘ (ani opatřeními obecné povahy nebo veřejnoprávními 

smlouvami).221 Pro nedostatek jiné úpravy budou tedy vydávány podle části čtvrté SŘ, přesto 

však naplní materiální pojetí rozhodnutí podle SŘS a jako takové budou přezkoumávány.222 

Otevírá to tedy cestu možnosti přezkumu většího množství správních aktů, možná tedy 

i aktům, které znaky rozhodnutí nenaplní? 

Mohlo by se zdát, že tomu tak je například ve vztahu k tzv. „souhlasům“ podle zákona 

StavZ. Jedná se například o územní souhlas podle ustanovení § 96 StavZ nebo o kolaudační 

souhlas podle ustanovení § 122 StavZ. Jejich koncepce se zdá jednoduchá: jedná se v jejich 

případě o určitý akt správního orgánu, který je vydáván v případě, kdy jsou splněny všechny 

podmínky a není tak tedy třeba ukládat další podmínky. Jedná se o akt jednoduchý, kterým je 

pouze dán souhlas pro jednání účastníka řízení. Bylo by však zřejmě mylné domnívat se, že se 

nejedná o rozhodování správního orgánu, neboť samozřejmě pokud nejsou splněny stanovené 

podmínky nebo pokud se vyskytnou skutečnosti, o kterých je třeba rozhodnout, souhlas není 

vydán a usnesením je rozhodnuto o provedení řízení. Na vydávání těchto souhlasů 

se nepoužijí části druhá a třetí správního řádu, jak je explicitně stanoveno např. v ustanovení 

§ 122 odst. 4 StavZ. Přesto znaky rozhodnutí naplňují, neboť se jedná o vrchnostenský akt, 

který jednostranně zakládá práva a povinnosti. A jelikož materiální pojetí stanoví, že je třeba 

 

221 VEDRAL, J., op. cit., str. 1219. 
222 Podle konzultace s JUDr. Josefem Vedralem, Ph.D. ze dne 23. 7. 2020. 
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hledět na správní akt z hlediska jeho obsahu a nikoli z hlediska jeho formy, je třeba dojít 

k závěru že se jedná o rozhodnutí správního orgánu. 

Judikatura však uzavřela, že v tomto případě se o rozhodnutí nejedná, a to v usnesení 

Nejvyššího správního soudu ze dne 18. 9. 2012, č. j. 2 As 86/2010 – 76 (dále jen 

„Kopřivnická vzorkovna“). V tomto usnesení Nejvyšší správní soud explicitně stanovil, že se 

jedná o tzv. jiné úkony podle části čtvrté SŘ a že nejsou ani rozhodnutími podle SŘS. Jejich 

ochrana je zaručena tzv. zásahovou žalobou podle ustanovení § 82 an. SŘS.223 

Sám Nejvyšší správní soud ve věci Kopřivnická vzorkovna nastínil minulou rozhodovací 

praxi, kdy v několika případech judikoval, že souhlasy vydávané podle stavebního zákona, 

jsou rozhodnutím, a to z důvodu založení práv a povinností stavebníkovi a také proto, že se 

dotýkají právní sféry jiných osob. V některých případech však ale judikoval opačně, tedy 

že souhlas není rozhodnutím, a to v případě, kdy sdělení stavebního úřadu o akceptaci 

ohlášení stavebních úprav dopadalo pouze na ohlašovatele. Dále se Nejvyšší správní soud 

opřel o svoji předchozí argumentaci, kdy judikoval, že rozhodnutí správního orgánu 

ve smyslu ustanovení § 9 a ustanovení § 67 SŘ nelze vydat mimo správní řízení. Nejvyšší 

správní soud si souhlasy rozdělil podle toho, zda v případě negativní odpovědi dochází 

k vydání rozhodnutí, které je prvním úkonem v řízení, či nikoli. Následně, i s odkazem 

na znění stavebního zákona, které v určitých ustanoveních přímo stanoví, že souhlas není 

správním rozhodnutím a na nemožnost podřadit souhlasy pod ustanovení § 154 SŘ 

(vyjádření, osvědčení či sdělení), Nejvyšší správní soud uzavřel, že se v případě obou 

kategorií souhlasů jedná o tzv. jiné úkony podle části čtvrté SŘ.224 

Další judikaturní posun lze zaznamenat v rozsudku Nejvyššího správního soudu ze dne 

28. 8. 2014, č. j. 7 As 100/2014 – 52, ve kterém se Nejvyšší správní soud odkazuje 

na usnesení rozšířeného senátu ze dne 19. 8. 2014, č. j. 6 As 68/2012 – 47, v němž Nejvyšší 

správní soud uvedl bližší podmínky vymezení individuálního správního aktu (například 

skutečnost, že se jedná o vrchnostenský akt, že je zde konkrétní individualizovaný adresát 

nebo skutečnost, že úkon zakládá, mění, ruší nebo závazně určuje adresátova konkrétní práva. 

Rozsudek ze dne 28. 8. 2014 pak dodává, že tato hlediska je: „nutno hodnotit z hlediska toho, 

jak je předpokládá právní úprava, nikoliv z hlediska toho, zda byly v konkrétním případě 
 

223 Usnesení Nejvyššího správního soudu ze dne 18. 9. 2012, č. j. 2 As 86/2010 – 76 [online]. [cit. 2020-03-05]. 
Dostupné z: 
http://www.nssoud.cz/files/SOUDNI_VYKON/2010/0086_2As__100_20121003095212_prevedeno.pdf. 

224 Usnesení Nejvyššího správního soudu ze dne 18. 9. 2012, č. j. 2 As 86/2010 – 76 [online]. [cit. 2020-03-05]. 
Dostupné z: 
http://www.nssoud.cz/files/SOUDNI_VYKON/2010/0086_2As__100_20121003095212_prevedeno.pdf 
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předpokládané aspekty skutečně zcela naplněny. Stále je tedy nutno trvat na tom, že i pouhý 

přípis či sdělení správního orgánu mohou být posuzovány jako rozhodnutí ve smyslu 

ust. § 65 odst. 1 s. ř. s. v situaci, kdy je zákonem předpokládáno vydání rozhodnutí 

(tj. vrchnostenského aktu splňujícího rozšířeným senátem vymezené aspekty).“225 

Je zde tedy jasně pozorovatelné, že (jakkoli se v rozsudku ze dne 28. 8. 2014 jednalo 

o otázku povahy úkonu podle části čtvrté SŘ, kterým bylo vyřízeno podání žalobkyně) 

Nejvyšší správní soud zde změnil svoji argumentaci ve vztahu k pojetí rozhodnutí, a to opět 

směrem k materiálnímu pojetí rozhodnutí.  

Poslední názorový obrat směrem k pojetí souhlasů jakožto správních rozhodnutí, učinil 

Nejvyšší správní soud dne 17. září 2019, v usnesení č. j. 1 As 436/2017 – 43, kterým stanovil, 

že souhlasy vydávané zejm. podle ustanovení § 96, § 106, § 122, § 127 a § 128 StavZ jsou 

rozhodnutími správního orgánu podle ustanovení § 65 odst. 1 SŘS.  

Důvodem postoupení věci rozšířenému senátu byl dle postupujícího senátu: „ … 

nesouhlas s požadavkem natolik vysoké míry formalizace úkonu správního orgánu pro 

naplnění znaků rozhodnutí dle § 65 s. ř. s, který nebyl následován ani v pozdější rozhodovací 

praxi NSS, a to ani samotného rozšířeného senátu. Byť je nadále prosazováno materiálně – 

formální pojetí, výrazně se snížily nároky na formální stránku rozhodnutí.“226 

Postupující senát zmínil i skutečnost, že ačkoli nejsou souhlasy výsledkem správního 

řízení, stejně existuje určitý proces, kterým musí žadatel projít, a proto se souhlas podobá 

standardnímu rozhodnutí. Dalším argumentem postupujícího senátu byla neefektivita soudní 

ochrany proti souhlasům, když ochrana byla poskytována skrze tzv. zásahovou žalobu, jejímž 

důsledkem může být toliko zákaz správnímu orgánu vycházet z takového nezákonného 

souhlasu v další úřední činnosti, a nikoli možnost správního soudu přímo nezákonný souhlas 

zrušit.227 

Rozšířený senát se poté v odůvodnění zabýval skutečností, že existuje zájem na stabilitě 

judikatury rozšířeného senátu, který je ovšem nutné s poukazem na jednotlivé argumenty 

postupujícího senátu relativizovat, především s ohledem na novelizace StavZ. Rozšířený senát 

 

225 Rozsudek Nejvyššího správního soudu ze dne 28. 8. 2014, č. j. 7 As 100/2014 – 52 [online]. [cit. 2020-03-
06]. Dostupné z: 
http://www.nssoud.cz/files/SOUDNI_VYKON/2014/0100_7As__1400052_20140924091559_prevedeno.p
df. 

226 Usnesení Nejvyššího správního soudu ze dne 17. 9. 2019, č. j. 1 As 436/2017 – 43 [online]. [cit. 2020-03-06]. 
Dostupné z: 
http://www.nssoud.cz/files/SOUDNI_VYKON/2017/0436_1As__1700043_20190925140221_2019093007
0016_prevedeno.pdf. 

227 Ibidem. 
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se dále ztotožnil s argumentací postupujícího senátu týkající se nemožnosti efektivní ochrany 

práv účastníků řízení za situace, kdy je možné souhlas napadnout pouze tzv. zásahovou 

žalobou a rozvinul jej tak, že požadavek účinnosti a praktické proveditelnosti poskytované 

soudní ochrany vyplývá jak z mezinárodních dokumentů, tak z ústavní úpravy a svůj odraz 

nalezl také v nálezu Ústavního soudu sp. zn. II. ÚS 2398/18.228 

Nejnovější judikatura se tedy přiklonila k pojetí souhlasů podle stavebního zákona jakožto 

rozhodnutí správního orgánu a poskytla tak možnost přezkumu těchto souhlasů podle 

ustanovení § 65 an. SŘS. Nemyslím si, že se v tomto případě jedná o nepřiměřené rozšiřování 

jurisdikce Nejvyššího správního soudu, avšak problém bude spočívat především ve zmatení 

adresátů těchto aktů, kteří si mohou plést možnosti soudního přezkumu souhlasů, když po 

relativně dosti dlouhou dobu byla jejich ochrana poskytována pouze skrze tzv. zásahovou 

žalobu (jednalo se tedy o dobu mezi lety 2012 – 2019, což je i z hlediska existence SŘS 

relativně dlouhá doba – 7 let z jeho 17leté účinnosti).  

Tato kapitola tvoří nezbytný most mezi pomyslnou první a druhou polovinou práce, neboť 

není možné přistupovat k analýze SŘ a SŘS bez znalosti judikaturní praxe, která tvoří 

významnou součást zdrojů k poznání a pochopení problematiky pojmu „rozhodnutí“. 

Z předloženého pojednání je zřejmé, že ačkoli existují dvě legální vymezení pojmu 

„rozhodnutí“, je třeba počítat dále i s vymezením učiněným na základě judikatury a také 

s tím, že se toto vymezení v některých případech relativně dramaticky mění a vyvíjí. 

 

228 Ibidem. 
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6 Uvedení znaků rozhodnutí správního orgánu na konkrétních příkladech 

Jednotlivé typy rozhodnutí správního orgánu není možné jednoznačně kategorizovat. 

Určité druhy rozhodnutí se odlišují od jiných vždy určitou konkrétní vlastností a podle těchto 

vlastností se pak také jaksi uměle vymezují druhy rozhodnutí, či obecně druhy správních aktů. 

V teorii pak nalézáme nejrůznější parametry, podle nichž můžeme rozhodnutí správního 

orgánu členit. Rozeznáváme pak např. členění podle obsahu, členění podle okruhu osob, 

na které se rozhodnutí vztahuje, členění podle hmotněprávního významu apod.229 

V pozitivním právu se pak setkáváme i s dalšími, zvláštními typy rozhodnutí, kterým 

bychom z hlediska členění mohli přisoudit stejné vlastnosti, jaké má rozhodnutí správního 

orgánu. Jedná se o druhy rozhodnutí, která většinou až s pomocí judikaturního vymezení 

odlišujeme od rozhodnutí správního orgánu, neboť mají povahu tak podobnou rozhodnutí 

správního orgánu, že je až při bližším zkoumání lze odlišit. V důsledku existence vlastně 

dvojí definice rozhodnutí správního orgánu (ve SŘ a v SŘS) může také dojít – a to je 

nejčastější problém – k rozporu, zda je daný úkon rozhodnutím správního orgánu podle SŘ 

i rozhodnutím ve smyslu SŘS.  

Není tomu nápomocna ani pozitivněprávní úprava, která volně nakládá s různými 

označeními rozhodnutí. Nejčastěji však nestanoví žádné zvláštní označení pro rozhodnutí 

správního orgánu a ponechává jeho označení jako „rozhodnutí“. Dále však můžeme 

v pozitivním právu vysledovat i označení, jakými jsou „souhlas“, „povolení“, „licence“ nebo 

„koncese“.230 

6.1 Vymezení rozhodnutí správního orgánu podle správního řádu v judikatuře 

Nejvyššího správního soudu 

Tato kapitola se snaží na konkrétních rozhodnutích Nejvyššího správního soudu 

analyzovat znaky rozhodnutí. Je tak třeba učinit nejprve na základě analýzy těchto rozhodnutí, 

která většinou negativně vymezují, proč daný správní akt není rozhodnutím správního orgánu 

podle SŘ a následnou syntézou těchto poznatků.  

Není možné posoudit veškerou možnou judikaturu, vztahující se k tomuto tématu, proto 

byla vybrána judikatura co možná nejlépe popisující dané odlišné druhy správních aktů 

a rozhodně se nedá říct, že byla analyzována veškerá možná judikatura. Dále byla vybrána 
 

229 Blíže viz např. KOPECKÝ, M., op. cit., str. 154 an. 
230 KOPECKÝ, M., op. cit., str. 161 – 162. 
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judikatura co možná nejaktuálnější, která vymezuje znaky rozhodnutí především pro potřeby 

současné praxe. 

K rozeznávání znaků rozhodnutí dochází především na základě jejich odlišení od znaků 

jiných správních aktů, jedná se tedy na jedné straně o vymezení znaků rozhodnutí správního 

orgánu, na druhé straně o vymezení znaků jiných správních aktů. Tato rozhodnutí mají tedy 

většinou význam jak pro konkretizaci pojmu „rozhodnutí správního orgánu“, tak pro 

konkretizaci jiných správních aktů. 

Dalším specifikem je, že Nejvyšší správní soud většinou neposuzuje, zda je daný správní 

akt rozhodnutím podle ustanovení § 67 SŘ, ale zkoumá, zda daný akt naplňuje znaky 

rozhodnutí podle ustanovení § 65 SŘS. Většinou pak dodává, že posouzení správního aktu 

jakožto rozhodnutí správního orgánu podle ustanovení § 65 SŘS neznamená jeho posouzení 

jakožto rozhodnutí správního orgánu podle ustanovení § 67 SŘ. 

6.1.1 Závazná stanoviska 

Co se týče závazných stanovisek, nebylo v judikatuře nikdy rozporu o tom, že se nejedná 

o rozhodnutí správního orgánu ve smyslu ustanovení § 67 SŘ, neboť to je výslovně vyloučeno 

zákonnou úpravou v SŘ.  

Závazné stanovisko, vydávané podle ustanovení § 149 SŘ, je upraveno v části třetí SŘ. 

Závazné stanovisko je prováděno podle části čtvrté SŘ.231 Nejvyšší správní soud dovodil, 

že je třeba přiměřeně použít ustanovení o obsahu, formě a náležitostech rozhodnutí 

na závazná stanoviska. Doslova uvedl: „Obsah závazného stanoviska, a to zejména v případě 

negativního závazného stanoviska, by tedy měl alespoň v základní rovině odpovídat 

požadavkům kladeným na odůvodnění správního rozhodnutí. Jedině tak bude možné 

přezkoumat ve správním soudnictví zákonnost závazného stanoviska jakožto úkonu správního 

orgánu, který byl závazným podkladem přezkoumávaného rozhodnutí ve smyslu 

ust. § 75 odst. 2 s. ř. s.“232 

Po relativně dlouhou dobu nebyla formální stránka závazného stanoviska blíže upravena. 

To se změnilo se zákonem č. 225/2017 Sb., který ke dni 1. 1. 2018 novelizoval SŘ a vložením 

 

231 JEMELKA, L., PONDĚLÍČKOVÁ, K., BOHADLO, D. § 149. Rozhodnutí podmíněné závazným 
stanoviskem. In: JEMELKA, L., PONDĚLÍČKOVÁ, K., BOHADLO, D. Správní řád. Komentář. 
5. vydání. Praha: Nakladatelství C. H. Beck, 2016, str. 710. ISBN 978-80-7400-751-4. 

232 Rozsudek Nejvyššího správního soudu ze dne 22. 10. 2009, č. j. 9 As 21/2009 – 162 [online]. [cit. 2020-05-
28]. Dostupné z: 
http://www.nssoud.cz/files/SOUDNI_VYKON/2009/0021_9As__0900150A_prevedeno.pdf 
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druhého odstavce do ustanovení § 149 SŘ přiblížil úpravu závazného stanoviska úpravě 

rozhodnutí. Závazné stanovisko musí obsahovat závaznou část a odůvodnění.  

6.1.2 Sdělení 

Častým předmětem přezkumu a posouzení správních úkonů jsou taktéž sdělení, jejichž 

povaha je v některých hraničních případech taktéž nejednoznačná a je proto třeba zvážit, zda 

se v daném konkrétním případě nejedná o rozhodnutí ve smyslu ustanovení § 67 SŘ. Ve věci 

sp. zn. 6 As 102/2018 rozhodoval Nejvyšší správní soud otázku, zda rozhodnutí 

o nepřipuštění k vykonání odborné justiční zkoušky je sdělením nebo rozhodnutím správního 

orgánu. Ministerstvo spravedlnosti, které bylo v dané věci žalovaným a zároveň stěžovatelem, 

namítalo, že toto rozhodnutí je sdělením, neboť v rámci posuzování podmínek pro přístup 

k odborné justiční zkoušce není vedeno správní řízení. Městský soud, vycházeje 

z materiálního pojetí rozhodnutí, rozhodl, že se jedná o rozhodnutí, i v případě, kdy by 

z hlediska formálního tento úkon jako „rozhodnutí“ označen nebyl. Stěžovatel tento rozsudek 

napadl a poukazoval na vývoj judikatury Nejvyššího správního soudu, který stanovil, že vedle 

materiálního pojetí existují i určité požadavky na formu. Dále odmítal posouzení výše 

uvedeného úkonu jakožto rozhodnutí správního orgánu podle ustanovení § 67 SŘ s poukazem 

na skutečnost, že jiné správní úkony nemají pro dotčenou osobu konstitutivní či deklaratorní 

účinky, naopak existence těchto účinků je atributem rozhodnutí správního orgánu dle 

ustanovení § 67. Protože stěžovatel pouze ověřuje splnění podmínek a nerozhoduje ve smyslu 

SŘ (tj. nepostupuje podle části druhé a třetí SŘ), nemůže se jednat o rozhodnutí ve smyslu 

ustanovení § 67 SŘ. Žalobce se bránil taktéž žalobou proti nezákonnému zásahu, tu však 

městský soud odmítl s tím, že nelze užít tuto žalobu, pokud se lze obrany domáhat jinými 

prostředky, tudíž implicitně odmítl, že by se v tomto konkrétním případě jednalo o zásah, 

respektive navedl žalobce k užití žaloby proti nezákonnému rozhodnutí.233 

Nejvyšší správní soud především vyložil, že rozlišujícím znakem mezi zásahem podle 

ustanovení § 82 SŘS a rozhodnutím dle ustanovení § 65 SŘS je skutečně požadavek 

na formu, který se objevuje u rozhodnutí podle ustanovení § 65 SŘS a nikoli u zásahu 

dle ustanovení § 82 SŘS. Nejvyšší správní soud potvrdil, že pokud městský soud shledal akt 

 

233 Rozsudek Nejvyššího správního soudu ze dne 20. 12. 2018 č. j. 6 As 102/2018 – 39 [online]. [cit. 2020-06-
23]. Dostupné z: 
http://www.nssoud.cz/files/SOUDNI_VYKON/2018/0102_6As__1800039_20190114134526_2019011511
0015_prevedeno.pdf. 
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stěžovatele za „rozhodnutí“ pouze na základě toho, že tímto „rozhodnutím“ bylo rozhodováno 

o právech a povinnostech, pochybil a měl se taktéž zabývat otázkou, jaké podmínky jsou 

kladeny na formu tohoto aktu. Podle Nejvyššího správního soudu se o rozhodnutí nejedná 

právě z toho důvodu, že zákon neukládá Ministerstvu spravedlnosti ČR povinnost rozhodnout 

formálně, tedy dle ustanovení části druhé a třetí SŘ.234 

6.1.3 Přípisy 

Problematická je také povaha různých „přípisů“, různých více či méně formálních úkonů 

které jsou směřovány vůči adresátům. Tyto „přípisy“ je možné objevit v rámci právního řádu 

v různých právních předpisech. Rozlišit rozhodnutí a přípis je sice možné primárně z hlediska 

jejich formalizace, kdy přípis je považován za neformální druh komunikace buď mezi 

správními orgány navzájem anebo mezi správním orgánem a adresáty veřejné správy, toto 

rozlišování však není všeobjímající. Nejvyšší správní soud v rozsudku ze dne 27. 7. 2016, č. j. 

10 As 46/2016 – 57 rozhodoval o povaze přípisu, jímž žalovaná „zamítla“ žádost o vydání 

dokladu opravňujícího k držení specifikovaných zbraní a střeliva. Nejvyšší správní soud 

rozhodl (v souladu a s odkazem na judikaturu předcházející), že „pojem rozhodnutí je 

označením technickým a je nutno k němu vždy přistupovat z hlediska jeho obsahu, nikoliv 

formy, neboť i neformální přípis bez odůvodnění či poučení o opravném prostředku může být 

rozhodnutím v materiálním smyslu.“235 Forma tedy vlastně pro posouzení správního aktu 

jakožto rozhodnutí vůbec důležitá není, důležité je, zda rozhodnutí vyvolává požadované 

účinky neboli, jak uvedl Nejvyšší správní soud, „zda se jako rozhodnutí chová“.236 Přitom 

například podmínka uvést poučení o opravném prostředku nemusí být naplněna, neboť 

na takovou situaci pamatuje ustanovení § 83 odst. 2 SŘ. Lze tak shrnout, že i pokud daný 

správní akt nemá všechny požadované náležitosti, ale působí tak, jak rozhodnutí správního 

orgánu působit má, bude takový správní akt považován za rozhodnutí správního orgánu 

a bude tak také posuzován. 

 

234 Ibidem. 
235 Rozsudek Nejvyššího správního soudu ze dne 27. 7. 2016, č. j. 10 As 46/2016 – 57 [online]. [cit. 2020-06-

27]. Dostupné z: 
http://www.nssoud.cz/files/SOUDNI_VYKON/2016/004610As__1600054_20160804075948_prevedeno.p
df 

236 Ibidem. 
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6.1.4 Dílčí závěr 

Rozhodnutím správního orgánu podle SŘ na základě výše uvedených judikátů je tedy 

takový správní akt, který má zákonem předpokládanou formu, tento akt založil, změnil, zrušil 

či závažně určil práva či povinnosti adresáta (jedná se tedy o rozhodnutí dle SŘS 

v materiálním smyslu). Pokud tyto vlastnosti nemá, nejedná se o rozhodnutí podle SŘS 

a podléhá kompetenční výluce podle ustanovení § 70 písm. a) SŘS. Důležitou náležitostí jsou 

také podmínky kladené na formu daného správního aktu, neboť rozhodnutí vždy vyžaduje 

míru formalizace vyšší než například zásah. Zároveň však není třeba, aby takový správní akt 

obsahoval všechny formální náležitosti (viz výše uvedené poučení o opravných prostředcích), 

pokud je na takový nedostatek určitým způsobem pamatováno.  

6.2 Vymezení rozhodnutí správního orgánu podle soudního řádu správního v judikatuře 

Nejvyššího správního soudu 

Soudní řád správní je založen na existenci tří základních žalobních typů. Jsou jimi žaloba 

proti rozhodnutí správního orgánu, žaloba proti nezákonné nečinnosti a žaloba proti 

nezákonnému zásahu, pokynu a donucení. Smyslem této úpravy je ochrana veřejných 

subjektivních práv proti jakémukoli nezákonnému jednání veřejné správy. Zároveň je 

evidentní, že každý žalobní typ míří proti určitému jednání (příp. nečinnosti) a je proto 

důležité si uvědomit, v čem spočívá nezákonnost daného jednání veřejné správy, aby bylo 

možné ji účinně napadnout u soudu. Ústavně chráněné právo na ochranu před zkrácením práv 

jednotlivce rozhodnutím orgánu veřejné správy má svoje podmínky, a to zejména podmínku 

domáhat se práva stanoveným způsobem.237 

Je proto nezbytné při ochraně veřejných subjektivních práv zvolit správný žalobní typ. 

Tato nezbytnost s sebou nese potřebu znát formu, jakou bylo veřejné subjektivní právo 

zkráceno. Žalobce musí vědět, zda byla jeho práva zkrácena rozhodnutím, zásahem 

či nečinností. 

 

237 Blíže k této problematice viz nález Ústavního soudu ze dne 7. 1. 2020, sp. zn. III. ÚS 389/19, v němž Ústavní 
soud judikoval, že pokud se žalobní petit shoduje s žalobním typem a z textu žaloby nevyplývají nejasnosti 
ohledně zvoleného žalobního typu, není soud povinen žalobce poučit, jaký žalobní typ by bylo třeba zvolit. 
Naopak se objevují taktéž názory, že nepřehlednost žalobních typů nemůže být žalobci na újmu a žalobce 
musí být poučen o skutečnosti, že soud hodlá vycházet z jiného právního posouzení věci a žalobci musí být 
taktéž dána příležitost účinně argumentovat a hájit svá práva, jak dovodil nález Ústavního soudu ze dne 
14. 8. 2019, sp. zn. II. ÚS 2398/18. 
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To je první pádný důvod, proč se vymezením rozhodnutí správního orgánu v soudním 

řádu správním zabývat. Druhým důvodem, který vyplývá ze zákonné úpravy, je ten, 

že rozhodnutí správního orgánu je vymezeno v SŘS velmi široce a jinak, než je tomu ve SŘ. 

Tento druhý důvod nutí případného žalobce zkoumat nejenom povahu aktu, kterým bylo dle 

jeho slov zasaženo do jeho veřejných subjektivních práv, podle SŘ, ale dále i jeho povahu 

podle SŘS.  

Převážná většina rozhodnutí podle SŘ budou také rozhodnutími podle SŘS. Nedávalo by 

smysl, aby se definice rozhodnutí v SŘ a v SŘS nepřekrývala vůbec či aby se pouze velmi 

úzká výseč z množiny všech rozhodnutí správního orgánu podle SŘ posuzovala jako 

rozhodnutí podle SŘS. Domnívám se, že by takový konstrukt šel dokonce i proti smyslu 

zákonné úpravy. Není však vyloučeno, že zákonodárce upraví určitý zákonný institut, který 

nebude zcela jednoznačně podřaditelný pod již existující žalobní typy. 

Další zjevně problematickou okolností je skutečnost, že pojem rozhodnutí v SŘS je 

tzv. autonomní,238 tj. definuje pojem rozhodnutí pro účely SŘS. Nelze tedy jednoznačně 

stanovit, že se jedná o rozhodnutí přezkoumatelné podle SŘS, pokud určitý správní akt je za 

rozhodnutí označen, ale nelze naopak ani stanovit, že určitý správní akt bude přezkoumán 

podle ustanovení § 65 SŘS i přesto, že bude dané znaky vykazovat. Dochází tak proto 

k situaci, kdy v případě některých správních aktů, jejichž povaha je nejednoznačná, nastupuje 

judikaturní výklad tohoto pojmu z hlediska vymezení v ustanovení § 65 SŘS, aby osvětlil 

pojem rozhodnutí pro účely jeho soudního přezkumu. 

6.2.1 Závazná stanoviska 

Jestliže není pochyb o tom, že závazná stanoviska nejsou rozhodnutími podle ustanovení 

§ 67 SŘ, jejich povaha jakožto rozhodnutí ve smyslu ustanovení § 65 SŘS byla sporná.  

Usnesením rozšířeného senátu Nejvyššího správního soudu ze dne 21. 10. 2008, č. j. 

8 As 47/2005 – 86 rozhodl Nejvyšší správní soud o tom, že „Závazné stanovisko … je 

správním rozhodnutím ve smyslu § 65 odst. 1 s. ř. s. Podléhá samostatnému přezkumu 

ve správním soudnictví.“239 Aktivní žalobní legitimace byla vymezena velmi široce, podle 

Nejvyššího správního soudu „bude dána vždy tehdy, pokud s ohledem na tvrzení žalobce není 

 

238 KÜHN, Z., op. cit., str. 512. 
239 Usnesení rozšířeného senátu Nejvyššího správního soudu ze dne 21. 10. 2008, č. j. 8 As 47/2005 – 86 

[online]. [cit. 2020-05-28]. Dostupné z: 
http://www.nssoud.cz/files/SOUDNI_VYKON/2005/0047_8As__0500086A_prevedeno.pdf. 
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možné zjevně a jednoznačně konstatovat, že k zásahu do jeho právní sféry v žádném případě 

dojít nemohlo.“240 Je nutné doplnit, že se jednalo o přezkum závazných stanovisek vydaných 

před účinností SŘ.  

V posuzovaném případě se Nejvyšší správní soud zabýval otázkou přezkumu 

samostatného souhlasu podle ustanovení § 44 odst. 1 zákona č. 114/1992 Sb., zákona 

o ochraně přírody a krajiny. Dosavadní judikatura k této otázce nezaujímala jednotný názor. 

Na jedné straně existoval názor, uvedený v usnesení Nejvyššího správního soudu ze dne 

26. 10. 2004, č. j. 6 A 172/2002 - 13, že udělení či neudělení souhlasu samo o sobě 

nezasahuje do hmotných práv a k zásahu do práv dochází až vydáním konečného povolení, 

pro které byl takový souhlas podkladem. Naproti tomu stál názor, vyjádřený v rozsudku 

ze dne 24. 10. 2006, č. j. 2 As 51/2005 – 34, kde Nejvyšší správní soud dovodil, že takový 

(ne)souhlas samostatnému přezkumu podléhá, a to z toho důvodu, že nenaplňuje podmínku 

ustanovení § 70 písm. b) SŘS, tzv. kompetenční výluku. Dovodil, že se nejedná o rozhodnutí 

předběžné povahy, ale takový (ne)souhlas představuje rozhodnutí konečné. Nejvyšší správní 

soud zde dovodil existenci přímých účinků.241   

Poté, co Nejvyšší správní soud učinil rozbor jednotlivých typů stanovisek, obsažených 

v zákoně o ochraně přírody a krajiny a došel k závěru, že mezi nimi nelze rozlišovat, zabýval 

se tím, zda mají tato stanoviska povahu jedné z kompetenčních výluk. Učinil rozbor 

materiální povahy rozhodnutí, který podle něj spočívá v klíčových aspektech: „definice věci 

(předmětu řízení), kterým je rozhodování v určité oblasti veřejné správy … a vymezení 

subjektivních práv, která jsou rozhodnutím dotčena …“242 

Nejvyšší správní soud dovodil, že „žalobní legitimace ve správním soudnictví by napříště 

neměla být svázána s existencí ex ante přesně specifikovaných veřejných subjektivních 

hmotných práv žalobce, ale s tvrzeným zásahem do právní sféry žalobce. Tak tomu bude vždy 

v situaci, kdy se jednostranný úkon orgánu moci výkonné, vztahující se ke konkrétní věci 

a konkrétním adresátům, závazně a autoritativně dotýká právní sféry žalobce. Nejde tedy o to, 

zda úkon správního orgánu založil, změnil či zrušil práva a povinnosti žalobce, nýbrž o to, 

zda se - podle tvrzení žalobce v žalobě – negativně projevil v jeho právní sféře.“243 

Na podkladě takto široce pojaté žalobní legitimace a také s uvedením, že kompetenční 

výluky mají být definovány a vykládány úzce a předvídatelně, dovodil Nejvyšší správní soud, 

 

240 Ibidem. 
241 Ibidem. 
242 Ibidem. 
243 Ibidem. 
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že závazné stanovisko je s to „citelně zasáhnout do právní sféry jednotlivce“.244 Dovodil tak, 

že závazné stanovisko je správním rozhodnutím ve smyslu ustanovení § 65 odst. 1 SŘS. Tuto 

povahu stanovil pouze pro závazná stanoviska, nikoli pro stanoviska, z nichž správní orgán 

pouze vychází, ale vázán jimi není.  

K judikaturnímu obratu došlo rozsudkem Nejvyššího správního soudu ze dne 23. 8. 2011, 

č. j. 2 As 75/2009 – 113. V něm Nejvyšší správní soud řešil otázku, zda závazná stanoviska 

ve smyslu ustanovení § 149 SŘ podléhají samostatně soudnímu přezkumu v řízení o žalobě 

proti rozhodnutí správního orgánu a zda je tedy možné aplikovat závěry usnesení rozšířeného 

senátu Nejvyššího správního soudu, č. j. 8 As 47/2005 – 86.245 

Podle Nejvyššího správního soudu zákon č. 71/1967 Sb., o správním řízení neobsahoval 

úpravu vydávání a přezkumu závazných stanovisek, SŘ přinesl změnu – zavedl mechanismus 

přezkumu a definoval jej, neodlišil však závazné stanovisko vydávané ve formě správního 

rozhodnutí ve smyslu ustanovení § 67 SŘ od závazného stanoviska vydávaného dle 

ustanovení § 149 SŘ. To pak činí jednotlivé zvláštní zákony. V důsledku změny právní 

úpravy se Nejvyšší správní soud opětovně zabýval přezkoumatelností závazných stanovisek 

dle SŘS.246 

Nejvyšší správní soud došel k právnímu názoru, že „Závazná stanoviska dle správního 

řádu z roku 2004 ještě nezakládají, nemění ani neruší práva ani povinnosti jednotlivců a ani 

je závazně neurčují. Pokud se hovoří o jejich závaznosti, ta se týká jen správního řízení 

samotného a vztahu ke správnímu orgánu, který (po)vede „hlavní“ správní řízení …“.247 

Provedl opětovně test samostatné přezkoumatelnosti závazných stanovisek (tedy přezkum 

z hlediska předmětu řízení a vymezení subjektivních práv) a dovodil, že v důsledku přijetí 

nové právní úpravy došlo k nemožnosti samostatného přezkumu závazného stanoviska. Tato 

závazná stanoviska totiž nezakládají, nemění ani neruší práva či povinnosti ani závazně 

neurčují práva nebo povinnosti. Přezkum je poté možný až v rámci konečného rozhodnutí, 

jehož je závazné stanovisko podkladem.248 

Jedním z novějších judikátů týkajících se přezkumu nikoli závazného stanoviska jako 

takového, ale povahy rozhodnutí, vydávaného v přezkumném řízení podle ustanovení § 149 

 

244 Ibidem. 
245 Rozsudek Nejvyššího správního soudu ze dne 23. 8. 2011, č. j. 2 As 75/2009 – 124 [online]. [cit. 2020-05-

28]. Dostupné z: 
http://www.nssoud.cz/files/SOUDNI_VYKON/2009/0075_2As__0900113A_prevedeno.pdf. 

246 Ibidem. 
247 Ibidem. 
248 Ibidem. 
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odst. 6 SŘ, jímž se ruší závazné stanovisko, je usnesení rozšířeného senátu Nejvyššího 

správního soudu ze dne 22. 10. 2019, č. j. 4 As 3/2018 - 50. V uvedeném usnesení byla řešena 

povaha takového rozhodnutí, protože povaha rozhodnutí vydávaného v přezkumném řízení, 

kterým se ruší závazné stanovisko, nebyla dosud jednoznačně řešena, neboť v zásadě 

existovaly dva názory na povahu tohoto rozhodnutí – první, reprezentovaný rozsudkem č. j. 

6 As 64/2012-21 ze dne 20. 3. 2013, který toto rozhodnutí pojímal jako další závazné 

stanovisko; druhý, reprezentovaný rozsudkem č. j. 4 As 42/2014-69 ze dne 23. 5. 2014, který 

tomuto rozhodnutí přiznával povahu rozhodnutí správního orgánu se všemi možnostmi 

obrany. Rozsudek Nejvyššího správního soudu ze dne 8. 7. 2015, č. j. 10 As 97/ 2014 – 127 

sice posléze označil právní názor uvedený v rozsudku č. j. 4 As 42/2014-69 za ojedinělý 

exces, ale rozkol v judikatuře nebyl nijak vyřešen.249 

V tomto rozsudku se čtvrtý senát Nejvyššího správního soudu vyjádřil v tom smyslu, 

že není možné odchýlit se od názoru, vyjádřeného v rozsudku č. j. 4 As 42/2014 – 69. 

Nejvyšší správní soud je kasačně vázán právním názorem vyjádřeným v dříve vydaném 

rozhodnutí, i přesto, že tento názor byl označen za excesivní. Názor uvedený v tomto 

rozsudku by bylo možné opustit pouze v tom případě, pokud by Ústavní soud jakožto soud 

precedenčně nadřazený shledal neústavnost tohoto postupu. V dané věci tak zavazuje tento 

názor čtvrtý senát i nadále a není možné překonat názor Nejvyššího správního soudu 

postoupením věci tím, že se daná věc předloží rozšířenému senátu.250 

Ústavní soud ČR v nálezu ze dne 14. 3. 2016, sp. zn. I. ÚS 2866/15 poté posuzoval 

rozsudek NSS č. j. 10 As 97/2014 – 127. Tento rozsudek byl napaden ústavní stížností pro 

porušení povinnosti desátého senátu NSS předložit věc rozšířenému senátu v případě 

odchylného právního názoru, který v tomto případě zaujal oproti stávající judikatuře. NSS 

ve vyjádření k ústavní stížnosti argumentoval rozdílnou povahou rozhodnutí o zrušení 

závazného stanoviska v přezkumném řízení – formálně se dle něj jedná o rozhodnutí, 

materiálně se jedná o závazné stanovisko. Stěžovatelka v replice uváděla důvody, proč byl 

rozsudek NSS č. j. 10 As 97/2014 – 127 nesprávný: desátý senát NSS nepostupoval podle 

ustanovení § 17 odst. 1 SŘS, nedoložil změnu názoru čtvrtého senátu NSS a jediným možným 

 

249 POŘÍZEK, J. Jak je to tedy s tím přezkumem závazných stanovisek? In: epravo.cz [online]. [cit. 2020-05-28]. 
Dostupné z: https://www.epravo.cz/top/clanky/jak-je-to-tedy-s-tim-prezkumem-zavaznych-stanovisek-
104156.html. 

250 Usnesení rozšířeného senátu Nejvyššího správního soudu ze dne 22. 10. 2019, č. j. 4 As 3/2018 – 50 [online]. 
[cit. 2020-05-28]. Dostupné z: 
http://www.nssoud.cz/files/SOUDNI_VYKON/2018/0003_4As__1800050_20191104090555_2019110412
4015_prevedeno.pdf.  
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způsobem, jak by bylo možné nesplnit povinnost předložit věc rozšířenému senátu NSS, 

by bylo vydání stanoviska NSS.251 

Ústavní soud ČR však neshledal ústavní stížnost důvodnou. Shledal, že rozsudek 4 As 

42/2014 – 69 se odchýlil od dřívějšího právního názoru a rovněž opomenul řádně se zabývat 

tím, zda toto rozhodnutí naplňuje materiální znaky rozhodnutí ve smyslu ustanovení 

§ 65 odst. 1 SŘS. Desátý senát NSS podle něj přesvědčivě doložil excesivnost rozsudku 

čtvrtého senátu NSS. Ústavní soud ČR se tedy přiklonil na stranu desátého senátu NSS 

a aproboval jeho postup v případě rozsudku č. j. 10 As 97/2014 – 127. 

Tato problematika byla opět otevřena ve věci 2 As 8/2018. V tomto případě 

se žalobce/stěžovatel domáhá zrušení usnesení Městského soudu v Praze, kterým byla 

odmítnuta žaloba proti rozhodnutí ministra kultury, kterým byl zamítnut jako nepřípustný 

rozklad podaný žalobcem proti rozhodnutí Ministerstva kultury ČR, jímž bylo zrušeno 

závazné stanovisko odboru památkové péče Magistrátu hlavního města Prahy. Městský soud 

v Praze totiž v souladu s rozsudkem rozšířeného senátu NSS ze dne 23. 8. 2011, č. j. 

2 As 75/2009 – 113, rozsudky NSS ze dne 8. 7. 2015, č. j. 10 As 97/2014 - 127, a ze dne 

20. 3. 2013, č. j. 6 As 64/2012 – 21 a v souladu s nálezem Ústavního soudu ČR ze dne 

14. 3. 2016, sp. zn. I. ÚS 2866/15 dospěl k závěru, že rozhodnutí o zrušení závazného 

stanoviska nezasahuje do právní sféry žalobce, neboť ani závazné stanovisko samotné nemůže 

do právní sféry zasáhnout. Žalobce dále tvrdí, že neexistuje ustálená rozhodovací praxe NSS 

ohledně nemožnosti soudního přezkumu rozhodnutí o zrušení závazného stanoviska.252 

Postupující senát z důvodu nesouhlasu s desátým senátem (ve věci č. j. 10 As 97/2014 – 

127), který dovodil, že výluka soudního přezkumu podle ustanovení § 70 písm. a) SŘS 

dopadá taktéž na rozhodnutí vydaná v přezkumném řízení, kterými se ruší závazná 

stanoviska. Naopak zdůraznil, že v případě rušení závazného stanoviska probíhá klasické 

odvolací řízení, jehož výsledkem není závazné stanovisko, ale určité rozhodnutí o tomto 

závazném stanovisku.253 

Postupující senát dále zdůraznil, že je již ustálenou praxí NSS považovat za rozhodnutí 

podle ustanovení § 65 odst. 1 SŘS i rozhodnutí o zrušení úkonů podle části čtvrté SŘ, a to pro 

 

251 Nález Ústavního soudu ČR ze dne 14. 3. 2016, sp. zn. I. ÚS 2866/15 [online]. [cit. 2020-08-29]. Dostupné z: 
https://nalus.usoud.cz/Search/ResultDetail.aspx?id=91967&pos=1&cnt=1&typ=result. 

252 Usnesení Nejvyššího správního soudu ze dne 20. 11. 2019, č. j. 2 As 8/2018 – 63 [online]. [cit. 2020-07-29]. 
Dostupné z: 
http://www.nssoud.cz/files/SOUDNI_VYKON/2018/0008_2As__1800063_20191128100520_2019120210
2014_prevedeno.pdf. 

253 Ibidem. 
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jejich přezkum určitým formalizovaným způsobem. Dále upozornil, že za rozhodnutí podle 

ustanovení § 65 odst. 1 SŘS je považováno i rozhodnutí o zrušení nezávazného stanoviska, 

jakým je například stanovisko EIA (stanovisko posuzující vliv určitého záměru na životní 

prostředí) a tím spíše by za rozhodnutí mělo být považováno rozhodnutí o zrušení závazného 

stanoviska, neboť jeho vliv na právní sféru adresátů těchto stanovisek je významnější, než 

vliv nezávazných stanovisek EIA. Postupující senát tak shledal první podmínku (formalizace 

řízení) pro posuzování úkonů jakožto rozhodnutí podle ustanovení § 65 odst. 1 SŘS 

za splněnou.254 

Postupující senát se dále zabýval druhou podmínkou pro vymezení úkonu jakožto 

rozhodnutí podle ustanovení § 65 odst. 2 SŘS, tedy otázkou zásahu do právní sféry 

jednotlivce. Vzal na zřetel, že adresátům těchto závazných stanovisek může vzniknout určité 

legitimní očekávání, které ovlivňuje jejich další chování, a to v tom smyslu, že se ocitají 

v určité situaci. Pokud je poté takové závazné stanovisko zrušeno, dochází k zásahu do právní 

sféry právě proto, že se adresát dostane do jiné situace, než kterou očekával.255 

Postupující senát proto rozhodl o postoupení věci rozšířenému senátu NSS. Ve věci 

do dne uzavření této diplomové práce zatím rozšířený senát NSS nerozhodl. 

Je však samozřejmě nutné zkoumat materiální povahu daného závazného stanoviska. 

Pokud je nějaký správní akt formálně označen jako „závazné stanovisko“, avšak zakládá, 

mění, ruší či závazně určuje práva a povinnosti, bude poté možné provést přezkum pouze 

tohoto správního aktu, bez návaznosti na konečné rozhodnutí.256 Může se jednat například 

o stanoviska pro postupy podle StavZ, která vydávají podle ustanovení § 4 odst. 2 písm. b) 

StavZ stavební úřady.257 S ohledem na fakt, že je výslovně uvedeno, že se nejedná 

o samostatná rozhodnutí, ale zároveň se nejedná o závazná stanoviska, bude se jednat 

pravděpodobně o možnost napadnout takové stanovisko žalobou proti nezákonnému zásahu 

podle ustanovení § 82 SŘS.  

Existuje však i možnost, že správní akt, který má formální znaky závazného stanoviska, 

má ve skutečnosti dvojí povahu – jedná se buď o závazné stanovisko nebo o rozhodnutí 

správního orgánu. Nejvyšší správní soud vyjádřil tento názor v rozsudku ze dne 29. 1. 2018, 

č. j. 8 As 241/2017 – 36. (V dané věci se jednalo o vydání stanoviska, které mělo být 

podkladovým aktem pro vydání územního souhlasu k archeologickému průzkumu.) Rozlišení 

 

254 Ibidem. 
255 Ibidem. 
256 POŘÍZEK, J., op. cit. 
257 JEMELKA, L., PONDĚLÍČKOVÁ, K., BOHADLO, D., 2016, op. cit., str. 710. 



69 

podle Nejvyššího správního soudu spočívá v tom, zda po vydání „závazného stanoviska“ 

následuje či nenásleduje správní řízení. S ohledem na skutečnost, že podle tehdejší judikatury 

Nejvyššího správního soudu se v případě územních souhlasů nejednalo o rozhodnutí 

ve smyslu ustanovení § 65 SŘS (ani dle ustanovení § 67 SŘ) a stanovisko nebylo úkonem 

učiněným pro řízení vedené stavebním úřadem a ani nebylo závazným pro výrokovou část 

rozhodnutí správního orgánu, dovodil Nejvyšší správní soud, že se jedná o samostatné 

rozhodnutí správního orgánu.258  

6.2.2 Sdělení 

Nejvyšší správní soud se problematikou odlišení sdělení a rozhodnutí zabýval ve svém 

rozsudku ze dne 2. 7. 2008, č. j. 1 Ans 5/2008 – 112, kde posuzoval povahu sdělení, v němž 

správní orgán sdělil žalobcům, aby přípis považovali za zastavení řízení. Žalobci proti tomuto 

přípisu podali odvolání a posléze se domáhali i ochrany proti nečinnosti. Krajský soud 

dovodil, že postupem správního orgánu, který přípisu přiznal právní účinky zastavení řízení, 

bylo žalobcům založeno právo na rozhodnutí o odvolání.259 

Nejvyšší správní soud se s touto argumentací neztotožnil. Předně tak učinil z důvodu, 

že řízení již bylo pravomocně skončené, a proto nebylo možné postupovat jinak, než pouhým 

přípisem informovat o stavu věci. Správní orgán sice zvolil slova, která implikovala 

skutečnost, že ve věci běží řízení a že je možné jej zastavit takovýmto bezformálním úkonem, 

ale to neznamená, že by takové neformální sdělení mělo účinky rozhodnutí, jak nesprávně 

dovodil krajský soud. Z toho důvodu nemělo být ani podání žalobců hodnoceno jako 

odvolání, neboť ve skutečnosti nemířilo proti rozhodnutí a ani jako žádost o opatření proti 

nečinnosti.260 

V tomto případě se tedy nejednalo ani tak o posuzování povahy sdělení, neboť již z toho 

důvodu, že řízení již bylo pravomocně skončené, nebylo možné věc řešit jinak, než sdělením 

a jiné posouzení tohoto přípisu by bylo chybné. 

 

258 Rozsudek Nejvyššího správního soudu ze dne 29. 1. 2018, č. j. 8 As 241/2017 – 36 [online]. [cit. 2020-05-
29]. Dostupné z: 
http://www.nssoud.cz/files/SOUDNI_VYKON/2017/0241_8As__1700033_20180208093401_2018021317
2014_prevedeno.pdf; obdobně např. rozsudek Nejvyššího správního soudu ze dne 30. 1. 2020, č. j. 4 As 
302/2019 – 39 [bod 26] [online]. [cit. 2020-05-29]. Dostupné z: 
http://www.nssoud.cz/files/SOUDNI_VYKON/2019/0302_4As__1900039_20200130114936_2020022112
2014_prevedeno.pdf. 

259 Rozsudek Nejvyššího správního soudu ze dne 2. 7. 2008, č. j. 1 Ans 5/2008 – 112 [online]. [cit. 2020-05-29]. 
Dostupné z: http://www.nssoud.cz/files/SOUDNI_VYKON/2008/0005_1Ans_0800104A_prevedeno.pdf. 

260 Ibidem. 
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6.2.3 Tzv. „souhlasy“ podle stavebního zákona 

Problematika vývoje pohledu na povahu tzv. „souhlasů“ podle stavebního zákona má 

dlouhou historii.  

Zprvu bylo o některých souhlasech podle stavebního zákona referováno jako 

o rozhodnutích v materiálním smyslu. V rozsudku ze dne 22. 1. 2009, č. j. 1 As 92/2008 – 

81261 se Nejvyšší správní soud zabýval povahou jak územního souhlasu, tak i sdělení, jímž 

správní orgán rozhodl o námitkách žalobců proti vydání územního souhlasu. V části týkající 

se povahy územního souhlasu Nejvyšší správní soud zhodnotil doktrinální názory, které 

uváděly, že územní souhlas je tzv. jiným správním úkonem vydávaným podle části čtvrté SŘ 

a poznamenal, že územní souhlas je „pojmově v rozporu s právě uvedenými znaky jiných 

správních úkonů. Zakládá totiž práva žadateli o souhlas a přímo se dotýká práv a povinností 

ostatních subjektů vymezených v § 85 odst. 2 písm. a) a b) stavebního zákona. Na této 

skutečnosti nic nemění ani jejich souhlas se záměrem žadatele o územní souhlas, který je 

podmínkou pro jeho vydání. Tyto subjekty vyjádřením svého souhlasu pouze svolují k zásahu 

do svých práv a povinností; aprobovaný zásah však zůstává zásahem. Územní souhlas má 

nadto stejné právní účinky jako územní rozhodnutí, když se od územního rozhodnutí odlišuje 

jen tím, že územní souhlas se vydává ve skutkově a procesně jednodušších případech, které 

mají bezkonfliktní povahu (srov. však dále). Územní rozhodnutí je přitom nepochybně 

správním rozhodnutím.“262 Nejvyšší správní soud dospěl k tomu, že se v případě územního 

souhlasu jedná o rozhodnutí ve smyslu ustanovení § 67 odst. 1 SŘ. Dokonce vyvodil, 

že: „výklad opačný, podle něhož územní souhlas rozhodnutím není, by takovýmto osobám 

[pozn. osobám, které dávají s územním souhlasem svůj souhlas podle ustanovení § 85 odst. 2 

písm. a)] odejmul možnost svá práva ochránit stanoveným postupem u správního orgánu 

a odňal by jim i právo na přístup k soudu (čl. 36 Listiny základních práv a svobod).“263 

Jednalo se tedy o jednoznačný názor Nejvyššího správního soudu, kterým byla stanovena 

povaha územních souhlasů nejen jakožto rozhodnutí podle ustanovení § 65 SŘS, ale též podle 

 

261 Srov. též rozsudky Nejvyššího správního soudu ze dne 26. 6. 2008, č. j. 4 Aps 7/2007 – 54 a ze dne 10. 7. 
2008, č. j. 4 As 64/2007 – 65, v nichž se Nejvyšší správní soud přiklonil k povaze souhlasů jakožto 
rozhodnutí v materiálním smyslu (tedy tak, jak je podle Nejvyššího správního soudu vymezeno rozhodnutí 
v ustanovení § 65 odst. 1 SŘS) – a proto odmítl jejich ochranu žalobou proti nezákonnému zásahu, pokynu 
nebo donucení.  

262 Rozsudek Nejvyššího správního soudu ze dne 22. 1. 2009, č. j. 1 As 92/2008 – 81 [online]. [cit. 2020-05-29]. 
Dostupné z: http://www.nssoud.cz/files/SOUDNI_VYKON/2008/0092_1As__0800076A_prevedeno.pdf. 

263 Ibidem. 
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ustanovení § 67 SŘ. Nejvyšší správní soud připodobnil povahu územních souhlasů k povaze 

územních rozhodnutí.  

V literatuře se však objevovaly názory, že se tím ztrácí smysl územního souhlasu jakožto 

zjednodušujícího institutu, neboť pokud by byly územní souhlasy taktéž vydávány 

ve správním řízení jako územní rozhodnutí znamenalo by to nutnost postupovat podle části 

druhé a třetí SŘ, tedy dodržení veškerých náležitostí správního řízení, a přitom právě 

institutem územních souhlasů mělo být umožněno postupovat i jednodušeji, a tedy umožnit 

postup rychlejší, oproštěný sice od možnosti podat opravné prostředky, ale právě za účelem 

jednoduchosti a rychlosti, která je podmíněna souhlasem možných dotčených osob, případně 

skutečností, že ani v daném případě dotčené osoby neexistují, a proto je neúčelné postupovat 

podle části druhé a třetí SŘ.264 

V usnesení rozšířeného senátu Nejvyššího správního soudu ze dne 18. 9. 2012, č. j. 

2 As 86/2010 – 76 NSS vyložil, že souhlasy vydávané dle stavebního zákona jsou jinými 

úkony podle části čtvrté SŘ. Dále stanovil, že nejsou ani rozhodnutími ve smyslu ustanovení 

§ 65 SŘS. Ochranu vůči těmto souhlasům pak podle Nejvyššího správního soudu poskytuje 

žaloba na ochranu před nezákonným zásahem, pokynem nebo donucením správního orgánu 

podle ustanovení § 82 a násl. SŘS. 

Samozřejmě existovala i další judikatura, která uvažovala o možnosti posuzování těchto 

aktů jakožto nezákonných zásahů, avšak toto pojetí neaprobovala. V rozsudku Nejvyššího 

správního soudu ze dne 25. 6. 2009, č. j. 7 As 10/2009 – 86 Nejvyšší správní soud zkoumal 

účinný mechanismus, kterým by bylo možné zabránit stavebníku v provedení stavby, kterou 

ohlásil, avšak k jejímuž provedení bylo třeba stavebního povolení. Stanovil, že k takovému 

účelu je možné použít institut odložení podání, které zajistí řádné rozhodnutí o podání 

stavebníka a také mu umožní proti usnesení o odložení podat odvolání a případně následně 

uplatnit žalobu proti rozhodnutí správního orgánu.265 Dále se uvedené problematiky týká také 

například rozsudek Nejvyššího správního soudu ze dne 31. 1. 2007, č. j. 2 Aps 1/2006 – 80, 

kterým Nejvyšší správní soud vyloučil možnost obrany proti akceptaci ohlášení stavebních 

úpravy formou zásahové žaloby, protože podle něj tato akceptace nevykazovala znaky zásahu, 

jak jej vymezuje ustanovení § 82 SŘS. Nejvyšší správní soud také obšírně vyložil znaky 

řízení o žalobě proti nezákonnému zásahu. V dané věci však Nejvyšší správní soud nevyložil, 

 

264 JEMELKA, L., PONDĚLÍČKOVÁ, K., BOHADLO, D., 2019, op. cit, s. 417. 
265 Rozsudek Nejvyššího správního soudu ze dne 25. 6. 2009, č. j. 7 As 10/2009 – 86 [online]. [cit. 2020-06-23]. 

Dostupné z: http://www.nssoud.cz/files/SOUDNI_VYKON/2009/0010_7As__0900086A_prevedeno.pdf. 
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jaký prostředek ochrany je tedy žalobcům umožněn.266 Jednalo se však o rozsudek, který 

se vztahoval ke stavebnímu zákonu z r. 1976, proto lze jeho závěry využít pouze jako určitá 

teoretická východiska. Tato rozhodnutí sice sama o sobě explicitně nestanovila, že se 

v případě souhlasů jedná o rozhodnutí správního orgánu, ale minimálně v případě rozsudku 

č. j. 7 As 10/2009 – 86, který na straně 5. uvádí, že rozhodnutí správního orgánu o usnesení 

o odložení podání, kterým stavebník ohlašuje provedení stavby, je možné napadnout žalobou 

proti rozhodnutí správního orgánu, se NSS tomuto pojetí velmi přiblížil. A pokud bylo 

vyloučeno užití zásahové žaloby, tím spíše to vedlo k přesvědčení, že se v případě souhlasů 

jedná o rozhodnutí správního orgánu. 

Tento názor byl překonán a dosud roztříštěná judikatura byla sjednocena v usnesení 

rozšířeného senátu Nejvyššího správního soudu ze dne 18. 9. 2012, č. j. 2 As 86/2010 – 76 

(s populárním názvem „Kopřivnická vzorkovna“). V tomto usnesení vyjádřil rozšířený senát 

názor, že souhlasy vydávané podle stavebního zákona, jsou jinými úkony podle části čtvrté 

SŘ. Výslovně odmítl, že by se v tomto případě jednalo o rozhodnutí ve smyslu ustanovení 

§ 65 SŘS a stanovil, že ochrana je možná prostřednictvím zásahové žaloby podle ustanovení 

§ 82 SŘS.267 

Nejvyšší správní soud primárně řešil povahu souhlasů ve vztahu ke SŘ. Dovodil, 

že souhlasy nemohou být správním rozhodnutím ve smyslu ustanovení § 9 a ustanovení § 67 

SŘ. Nenaplňují však ani znaky vyjádření, osvědčení či sdělení, a proto jsou tzv. jinými úkony 

podle části čtvrté SŘ. Sekundárně Nejvyšší správní soud posuzoval povahu souhlasů 

ve vztahu k SŘS. Rozšířený senát se ztotožnil s názorem, vyjádřeným v předchozí judikatuře, 

že „konkrétně územní souhlas je z materiálního hlediska rozhodnutím ve smyslu § 9 a § 67 

správního řádu, neboť souhlasy zakládají žadateli práva (např. provést stavbu) a přímo 

se dotýkají práv a povinností ostatních subjektů, které jsou povinny toto konání strpět.“268 

Materiálně tedy potvrdil povahu souhlasu jakožto správního rozhodnutí, neshledal však 

u souhlasů naplnění formálních znaků rozhodnutí a odmítl tedy možnost bránit se proti nim 

podle ustanovení § 65 SŘS. Vylučovací metodou, kdy nejprve zavrhl použití žaloby proti 

rozhodnutí správního orgánu, posléze i použití žaloby na ochranu před nečinností správního 

orgánu, dospěl Nejvyšší správní soud k závěru, že posledním možným, a tedy i v tomto 
 

266 Rozsudek Nejvyššího správního soudu ze dne 31. 1. 2002, č. j. 2 Aps 1/2006 – 84 [online]. [cit. 2020-05-29]. 
Dostupné z: http://www.nssoud.cz/files/SOUDNI_VYKON/2006/0001_2Aps_0600080A_prevedeno.pdf. 

267 Usnesení rozšířeného senátu Nejvyššího správního soudu ze dne 18. 9. 2012, č. j. 2 As 86/2010 – 76 [online]. 
[cit. 2020-05-30]. Dostupné z: 
http://www.nssoud.cz/files/SOUDNI_VYKON/2010/0086_2As__100_20121003095212_prevedeno.pdf. 

268 Ibidem. 
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případě použitelným způsobem obrany je žaloba na ochranu před nezákonným zásahem, 

pokynem nebo donucením.269 

Nejvyšší správní soud posléze řešil i postavení žadatele o vydání souhlasu v následném 

řízení o žalobě proti nezákonnému zásahu, kdy žalobcem bude třetí osoba. Na základě užití 

procesní analogie dovodil, že žadatel má postavení osoby zúčastněné na řízení dle ustanovení 

§ 34 SŘS.270 

Tento názor byl opět zvrácen zpět, a to usnesením rozšířeného senátu Nejvyššího 

správního soudu ze dne 17. 9. 2019, č. j. 1 As 436/2017-43. V něm rozšířený senát opět 

potvrdil povahu souhlasů jakožto rozhodnutí podle ustanovení § 65 odst. 1 SŘS.  

Postupující senát se neztotožnil s požadavkem míry formalizace, kterou musí vykazovat 

správní úkony k tomu, aby bylo možné je považovat za rozhodnutí podle ustanovení § 65 

SŘS. Poukázal na jiné případy, kdy za rozhodnutí podle ustanovení § 65 SŘS byly 

považovány i úkony, které byly výsledkem formalizovaného řízení, které však nebylo 

správním řízením podle části druhé a třetí SŘ. Poukázal dále na neefektivitu ochrany proti 

souhlasům, když na základě zásahové žaloby je možné pouze vyslovit nezákonnost takového 

souhlasu nebo uložit správnímu orgánu, aby nevycházel z daného souhlasu, případně aby 

obnovil stav před vydáním souhlasu. Poukázal na skutečnost, že právní názor, vyjádřený 

rozšířeným senátem ve věci Kopřivnická vzorkovna byl vyjádřen za účinnosti stavebního 

zákona, který obsahoval možnost tzv. fikce souhlasu, kdy právo vzniklo marným uplynutím 

zákonné lhůty, a zdůraznil, že v současnosti žádný takový souhlas podle účinného stavebního 

zákona být vydán nemůže. Povaha souhlasů jakožto úkonů podle části čtvrté správního řádu 

napadena nebyla.271 

Rozšířený senát se zabýval skutečností, že je třeba setrvat na jednou přijatém právním 

závěru a že odůvodnění přijetí jiného právního závěru vůči stejnému právnímu předpisu může 

vyplývat ze změny relevantních souvisejících právních předpisů nebo ze změny judikatury 

soudů, jejichž názorem je Nejvyšší správní soud vázán (např. Ústavní soud České republiky). 

Změna relevantních ustanovení StavZ byl také první argument rozšířeného senátu, proč 

se odchýlit od dosavadní judikatury, neboť ze změny zákonné úpravy Nejvyšší správní soud 

dovodil, že je třeba poskytnout soudní ochranu proti souhlasům jinou cestou. Druhým 
 

269 Ibidem. 
270 Ibidem. 
271 Usnesení rozšířeného senátu Nejvyššího správního soudu ze dne 17. 9. 2019, č. j. 1 As 436/2017 - 43 

[online]. [cit. 2020-05-30]. Dostupné z: 
http://www.nssoud.cz/files/SOUDNI_VYKON/2017/0436_1As__1700043_20190925140221_2019093007
0016_prevedeno.pdf. 
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argumentem, který rozšířený senát vznesl, byl argument opřený o judikaturní vývoj, 

kdy v judikatuře rozšířeného senátu po vydání usnesení ve věci (Kopřivnická vzorkovna) již 

nebyly kladeny tak vysoké požadavky na rozhodnutí, které je možné přezkoumat v rámci 

žaloby proti rozhodnutí. Rozšířený senát se dále opíral o argument primátu žaloby proti 

rozhodnutí, vůči níž má žaloba proti nezákonnému zásahu pouze subsidiární charakter.272 

Proto se rozšířený senát usnesl na tom, že dosavadní ochrana poskytovaná proti 

souhlasům podle StavZ není dostačující a že správnou a přiměřenou a vhodnou ochranou 

bude právě ochrana v rámci žaloby proti rozhodnutí správního orgánu. 

6.2.4 Povaha úkonů činěných v procesu zřizování datové schránky 

Nejvyšší správní soud řeší otázku povahy úkonu správního orgánu poměrně často, a jak už 

bylo naznačeno výše, často se jedná o otázku, která není jednoznačná. Jak bylo uvedeno 

u výše zmíněných souhlasů, ani povaha úkonů činěných dle části čtvrté SŘ nemusí znamenat, 

že soudní ochranu proti těmto úkonů bude poskytovat žaloba proti nezákonnému zásahu.  

V případě úkonů činěných v procesu zřizování datové schránky řešil NSS taktéž 

problematiku jejich povahy. Tento judikát je podle mě založen na obdobné argumentační linii, 

jako tomu bylo v případě usnesení rozšířeného senátu Nejvyššího správního soudu ze dne 

18. 9. 2012, č. j. 2 As 86/2010 – 76 (v němž bylo stanoveno, že souhlasy podle stavebního 

zákona nejsou rozhodnutími dle ustanovení § 65 SŘS). Stejně tomu bylo v případě úkonů 

činěných v procesu zřizování datové schránky, kdy Nejvyšší správní soud shledal v rozsudku 

ze dne 17. 10. 2013, č. j. 6 Ans 1/2013 – 70 následující: ačkoliv je naplněna podmínka zásahu 

do veřejných subjektivních práv a tím pádem naplněna materiální stránka pojmu rozhodnutí, 

jak jej chápe ustanovení § 65 SŘS, pro nedostatek formy není možné úkony činěné v procesu 

zřizování datové schránky (v tomto případě se jednalo o rozhodnutí Ministerstva vnitra ČR, 

navazující na žádost o zřízení datové schránky; na základě podané žádosti má MV ČR 

možnost buďto datovou schránku zřídit, pokud jsou splněny všechny náležitosti žádosti anebo 

datovou schránku nezřídit a o tomto „nezřízení“ zaslat vyrozumění žadateli) považovat 

za rozhodnutí podle ustanovení § 65 SŘS.273 

 

272 Ibidem. 
273 Rozsudek Nejvyššího správního soudu ze dne 17. 10. 2013, č. j. 6 Ans 1/2013 – 66 [online]. [cit. 2020-06-

22]. Dostupné z: 
http://www.nssoud.cz/files/SOUDNI_VYKON/2013/0001_6Ans_13_20131025112111_prevedeno.pdf. 
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I v tomto případě se jednalo o tzv. jiné úkony podle části čtvrté SŘ, a i zde byla odmítnuta 

možnost obrany proti těmto úkonům podle ustanovení § 65 SŘS. Vzhledem k tomu, že tento 

názor nebyl v judikatuře překonán, je zajímavé se zamyslet nad důvody, proč byl v tomto 

případě podržen výklad směřující k subsumpci úkonů činěných v procesu zřizování datové 

schránky pod nezákonný zásah, zatímco v případě tzv. souhlasů podle stavebního zákona byla 

rétorika změněna a došlo k subsumpci těchto souhlasů pod nezákonná rozhodnutí. Je možné, 

že tomu tak bylo například z důvodu dlouhodobé kritiky,274 směřující proti usnesení 

rozšířeného senátu Nejvyššího správního soudu ze dne 18. 9. 2012, č. j. 2 As 86/2010 – 76. 

Rozšířený senát argumentoval především změnou zákonné úpravy, kdy nová zákonná úprava 

začala pro přezkum souhlasů požadovat přezkumné řízení ve smyslu SŘ a nikoli přezkum bez 

časového omezení, aplikovatelný na úkony podle části čtvrté SŘ. Je pak pravdou, že v případě 

stanovení řádného přezkumného řízení není již (při vnímání žaloby proti nezákonnému 

zásahu jakožto prostředku jediné možné ochrany) logické vykládat žalobu proti nezákonnému 

zásahu jako odpovídající prostředek ochrany. Avšak taková, byť zčásti logická změna 

posuzovaného správního úkonu, může zásadně negativně zasáhnout do vnímání těchto 

souhlasů jejich adresáty. Zároveň je třeba si položit otázku, zda pouze tato změna zákonné 

úpravy, je dostačujícím důvodem pro změnu právního názoru. Jak bylo výše naznačeno, 

povaha jednotlivých úkonů je již dostatečně roztříštěna a není tedy samozřejmě vyloučeno, 

aby se s ohledem na výše uvedené usnesení začala prolamovat dosud vytvořená hradba mezi 

vnímáním rozhodnutí a jiných správních úkonů co se týče volby žalobního typu. 

Lze však nalézt i další úkony, které byly shledány rozhodnutími. Jedná se například 

o usnesení Nejvyššího správního soudu ze dne 6. 2. 2007, č. j. 2 As 64/2005 – 108, týkající 

se práva na zvolení místa trvalého pobytu. Nejvyšší správní soud dovodil, že právo na zvolení 

místa trvalého pobytu je veřejným subjektivním právem a je tedy možné se jej domáhat 

postupem podle ustanovení § 65 SŘS. Výslovně stanovil, že není podstatná forma úkonu, 

ale jeho materiální stránka – tedy možnost dotčení veřejného subjektivního práva. Dal tedy 

přednost materiálnímu pojetí rozhodnutí, a proto byly také úkony správního orgánu, 

 

274 Srov. např. VEDRAL, J. Souhlasy podle stavebního zákona jako nezákonné zásahy? In: ASPI [právní 
informační systém] – Právní nebo upravené texty pro ASPI. 2013 [cit. 2020-07-14] nebo PRŮCHA, P. 
Ochrana subjektivních práv ve veřejné správě pohledem správního soudnictví. In: SKULOVÁ, S. a kol. 
Prostředky ochrany subjektivních práv ve veřejné správě – jejich systém a efektivnost. 1. vydání. Praha: 
C. H. Beck, 2017, str. 389 an. ISBN 978-80-7400-647-0. 
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dotýkající se tohoto práva, nazírány jako rozhodnutí ve smyslu SŘS. O možnosti pojímat tyto 

úkony jako nezákonné zásahy se v daném rozsudku vůbec nepojednává.275 

6.2.5 Dílčí závěr 

Rozhodnutím správního orgánu podle SŘS je i takový úkon, který není rozhodnutím dle 

SŘ, který zakládá, mění, ruší nebo závazně určuje práva nebo povinnosti adresáta a který 

vykazuje zásah do právní sféry, respektive zásah do veřejných subjektivních práv žalobce. Je 

však třeba zabývat se i procesem při vydávání správního aktu a dále náležitostmi, které jsou 

právní úpravou na daný správní akt kladeny. Je zde tedy kladen důraz především 

na materiální stránku daného správního aktu, ale s ohledem na formální stránku jeho vzniku 

a požadavky právní úpravy. 

6.3 Shrnutí 

Je zjevné, že při užití materiálního pojetí rozhodnutí při posuzování daného správního 

úkonu by bylo logické i v případě tzv. souhlasů dospět k jejich posouzení jakožto rozhodnutí 

dle ustanovení § 65 SŘS, neboť i ostatní úkony, splňující podmínku materiální, tj. podmínku 

zásahu do veřejných subjektivních práv, byly takto posouzeny a formální stránka těchto 

úkonů byla marginalizována.  

Koncepce SŘS zaručuje, že v každé konkrétní situaci bude mít potenciální žalobce 

možnost zvolit určitý žalobní typ a nestane se, že by bylo odepřeno právo na přístup k soudu 

tím, že by nebylo možné použít prostředek obrany. Zároveň však v případě zvolení 

nesprávného žalobního typu žalobci hrozí, že bude daná žaloba odmítnuta či zamítnuta.276 

Soud nemůže na základě vlastního rozhodnutí překvalifikovat žalobu v případě, kdy žalobce 

užije nesprávný žalobní typ.277 Soud nemůže žalobce ani poučit o tom, který žalobní typ má 

použít ani jak má naformulovat žalobní petit.278 Přesto se však Nejvyšší správní soud snaží 

prosazovat možnost upřesnění žaloby, jako učinil například v rozsudku ze dne 20. 12. 2018, 

 

275 Usnesení Nejvyššího správního soudu ze dne 6. 2. 2007, č. j. 2 As 64/2005 – 108 [online]. [cit. 2020-06-22]. 
Dostupné z: http://www.nssoud.cz/files/SOUDNI_VYKON/2005/0064_2As__0500108A_prevedeno.pdf. 

276 ŠTENCEL, Václav, VOMÁČKA, Vojtěch. Volba žalobního typu ve správním soudnictví. Soudní rozhledy. 
2017, č. 5, str. 146-151 [online]. [cit. 2020-06-22]. Dostupné z: https://www.beck-online.cz/bo/document-
view.seam?documentId=nrptembrg5pxg4s7gvpxgxzrgq3a&rowIndex=0#. 

277 KÜHN, Z. § 4. Pravomoc a příslušnost soudů. In: KÜHN, Z., KOCOUREK, T. a kol. Soudní řád správní. 
Komentář. Praha: Wolters Kluwer ČR, 2019, str. 18. ISBN 978-80-7598-479-1. 

278 Rozsudek Nejvyššího správního soudu ze dne 22. 5. 2013, č. j. 1 Ans 21/2012 – 42 [online]. [cit. 2020-06-
23]. Dostupné z: 
http://www.nssoud.cz/files/SOUDNI_VYKON/2012/0021_1Ans_12_20130603134755_prevedeno.pdf. 
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č. j. 6 As 102/2018 – 39, kdy doporučil Městskému soudu v Praze po zrušení a vrácení jeho 

rozsudku umožnit žalobci upřesnit žalobu postupem dle ustanovení § 37 odst. 5 SŘS, včetně 

žalobního petitu.279 Obdobně se vyjádřil i rozšířený senát Nejvyššího správního soudu dne 21. 

11. 2017 ve věci č. j. 7 As 155/2015 – 160, kde judikoval: „ … žalobce označí za zásah mylně 

něco, co má všechny parametry správního rozhodnutí, osvědčení nebo opatření obecné 

povahy. V takovém případě soud stanoveným procesním postupem žalobce upozorní 

na nutnost úpravy žaloby a po odstranění zjištěného nedostatku žalobu projedná (jsou-li 

splněny další podmínky řízení, zejména včasnost jejího podání).“280 Snažil se tak otevřít 

prostor pro možnost „překvalifikování“ podané žaloby. Ústavní soud sice tento rozsudek 

zrušil nálezem ze dne 15. 5. 2018, sp. zn. II. ÚS 635/18, avšak především z jiného důvodu 

a tato část rozsudku zůstala nedotčena argumentací Ústavního soudu (ve věci se totiž jednalo 

o včasnost podání žaloby proti nezákonnému zásahu, kdy Ústavní soud judikoval, že Nejvyšší 

správní soud porušil ústavně zaručená práva stěžovatelky, když v případě trvajícího zásahu 

vycházel z teze, že lhůtu k podání žaloby je nutné počítat od počátku zásahu a na základě toho 

shledal její žalobu opožděnou, ačkoli Ústavní soud s podporou judikatury ESLP dovodil, 

že v případě trvajícího zásahu lhůta k podání žaloby proti neukončenému trvajícímu 

nezákonnému zásahu počíná běžet každý den znovu).281 Co se týče argumentační linie 

směřující vůči možnosti úpravy žaloby a jejího projednání po odstranění zjištěných 

nedostatků, Ústavní soud vytýkal Nejvyššímu správnímu soudu, že přeformuloval petit 

stěžovatelčiny žaloby a nedal jí příležitost reagovat na jeho jiný pohled na podstatu podané 

žaloby, která podle rozšířeného senátu nesměřovala proti trvajícímu zásahu. Jednalo se však 

o druhou argumentační linii, která přímo nebyla Nejvyššímu správnímu soudu vytýkána, 

proto zřejmě Kühn uvádí, že „správnost uvedeného názoru zůstala nezpochybněna.“282 Dle 

mého názoru tím ale Ústavní soud vyjádřil i svůj názor týkající se nemožnosti takového 

postupu a „překvalifikovávání“ žalobních petitů. 

 

279 Rozsudek Nejvyššího správního soudu ze dne 20. 12. 2018, č. j. 6 As 102/2018 – 39 [online]. [cit. 2020-06-
23]. Dostupné z: 
http://www.nssoud.cz/files/SOUDNI_VYKON/2018/0102_6As__1800039_20190114134526_2019011511
0015_prevedeno.pdf. 

280 Rozsudek rozšířeného senátu Nejvyššího správního soudu ze dne 21. 11. 2017, č. j. 7 As 155/2015 – 160 
[online]. [cit. 2020-06-23]. Dostupné z: 
http://www.nssoud.cz/files/SOUDNI_VYKON/2015/0155_7As__1500160_20171218161800_2017122007
4017_prevedeno.pdf. 

281 Nález Ústavního soudu ČR ze dne 15. 5. 2018, sp. zn. II. ÚS 635/18 [online]. [cit. 2020-06-23]. Dostupné z: 
https://nalus.usoud.cz/Search/ResultDetail.aspx?id=102298&pos=1&cnt=1&typ=result. 

282 KÜHN, Z. § 82. Žalobní legitimace. In: KÜHN, Z., KOCOUREK, T. a kol. Soudní řád správní. Komentář. 
Praha: Wolters Kluwer ČR, 2019, str. 699. ISBN 978-80-7598-479-1. 



78 

Tato koncepce, která směřuje k nutnosti žalobce zvolit určitý žalobní typ, se zdá relativně 

rozumná, ale pouze v situaci, kdy je zcela jasně vymezeno, co se rozumí „rozhodnutím“ 

či „zásahem“. V situaci, kdy jsou poté tyto pojmy používány v odlišném smyslu ve SŘ 

a v SŘS (potažmo i v jiných zákonech) vyvstává poté otázka, zda je taková konstrukce 

skutečně rozumná a všeobjímající. Tato situace pak nutně vede k potřebě vykládat uvedené 

pojmy de facto „případ od případu“. Objevují se proto i názory o potřebě jednotného 

(univerzálního) žalobního typu, který by obsahoval variaci možných petitů.283 

Je třeba vždy vážit, jak zaručit právo na přístup k soudu a zároveň jak „odfiltrovat“, 

v horším případě minimalizovat nápad věcí k soudu. Samozřejmě, že jedním ze způsobů, jak 

by bylo možné minimalizovat nápad věcí ke správním soudům, by byl ten stav, kdy by si 

žalobci byli jisti v tom, jaký žalobní typ je přiléhavý na jejich situaci, a jestli je vůbec žalobce 

legitimován k podání takové žaloby. Na druhou stranu je však logické, že při pestrosti 

správních úkonů není možné a zřejmě asi ani nikdy možné nebude jednou provždy vymezit 

povahu každého jednotlivého správního úkonu. Je třeba si také povšimnout toho, že zákonná 

úprava často operuje se správními úkony, které nelze jednoznačně zařadit a nadále vytváří 

možnost vydávat takové správní úkony stanovením nových pravomocí a působnosti správním 

orgánům.  

Jak bylo naznačeno na výše uvedené vybrané judikatuře, ani v pojetí rozhodnutí správního 

orgánu podle ustanovení § 67 SŘ ani podle ustanovení § 65 SŘS nepanuje jednota 

a neexistuje jednoznačné vodítko pro stanovení, zda se v tom kterém případě jedná 

o rozhodnutí či o jiný správní akt. Obě dvě vymezení mají určité styčné body (určitá míra 

formalizace, zásah do veřejných subjektivních práv atd.), ale jak bylo naznačeno na výše 

uvedené judikatuře, správní soudy poskytují ochranu i správním aktům, které nejsou 

rozhodnutími správního orgánu podle SŘ. Na této koncepci neshledávám vcelku nic špatného, 

a dokonce mám za to, že tím bezezbytku naplňují ústavněprávní imperativ obsažený v čl. 36 

odst. 2 LZPS. Je však také třeba uznat, že je třeba vnést trochu systematiky do posuzování 

určitých správních aktů. Mám však také za to, že je potřeba delšího časového úseku, aby se 

ustálilo právní povědomí a vytříbily se názory na určité akty natolik, aby bylo možné je 

 

283 Viz např. SVOBODA, T., CHAMRÁTHOVÁ, A. Hranice mezi žalobními typy podle soudního řádu 
správního v kontextu (nejen) souhlasů podle stavebního zákona [online]. Brno: MUNI Law Working Paper 
No. 2018.01. [cit. 2020-06-23], str. 27. Dostupné z: http://workingpapers.law.muni.cz/dokumenty/47059; 
dále KÜHN, Z. § 65. Žalobní legitimace. In: KÜHN, Z., KOCOUREK, T. a kol. Soudní řád správní. 
Komentář. Praha: Wolters Kluwer ČR, 2019, str. 518. ISBN 978-80-7598-479-1. 
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s menšími obtížemi subsumovat pod jednotlivé žalobní typy a umožnit tak co nejúčinnější 

ochranu veřejným subjektivním právům žalobců. 
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Závěr 

Rozhodnutí správního orgánu je fenoménem, který se v judikatuře i v literatuře vine jako 

červená nit, jelikož se jedná o jeden z ústředních pojmů správního práva a zároveň je třeba jej 

neustále reflektovat s účinnou právní úpravou a možnými prostředky obrany.  

V úvodu mé diplomové práce jsem si dala za cíl seznámit s podstatou rozdílu mezi 

rozhodnutím správního orgánu ve správním řádu a v soudním řádu správním. Na začátku jsem 

zmiňovala, že se nejedná o jednoznačnou problematiku, ale není třeba se obávat její 

komplikovanosti. Mým cílem bylo objasnit rozdíly, které vznikly jakožto důsledek praxe 

a judikaturní činnosti. Vytkla jsem si za cíl vymezit teoreticky pojem „rozhodnutí správního 

orgánu“, a to jak z hlediska správního řádu, tak z hlediska soudního řádu správního a následně 

na vybrané judikatuře Nejvyššího správního soudu České republiky a Ústavního soudu České 

republiky poukázat na náhled judikatury na tento pojem – cílem tedy byla snaha o srovnání 

teoretického a pozitivněprávního vymezení rozhodnutí s praktickou a judikaturní vizí. 

Z teoretického hlediska vznikají vždy určité problémy, z praktického hlediska vznikají 

problémy jiné. Cílem mé práce byla snaha poukázat na to, kterak judikatura doplňuje 

a případně pozměňuje teoretický náhled na institut rozhodnutí správního orgánu. 

Předsevzala jsem si také vytvořit určitá dílčí shrnutí poznatků nabytých z judikatury 

a měla jsem za to, že na základě prozkoumané judikatury bude možné sestavit určitou 

svébytnou definici rozhodnutí správního orgánu, lišící se od definic pozitivněprávních. 

Zjistila jsem však, že tento úkol není tak jednoduchý, jak se zpočátku zdál a že judikatura 

se (a je to vlastně přirozené) zabývá spíše rozšířením a vymezením rozhodnutí správního 

orgánu podle soudního řádu správního. Je tomu tak proto, aby mohla dané správní akty 

přezkoumávat podle soudního řádu správního a zároveň nezasahovala do legální definice 

ve správním řádu. Z tohoto důvodu se moje pozornost zaměřila spíše na vymezení rozhodnutí 

správního orgánu podle soudního řádu správního, kde ostatně je pro soudy i větší prostor pro 

jejich činnost (viz například podkapitolu o tzv. „souhlasech“ podle stavebního zákona). Moje 

pozornost se také zaměřila na tuto problematiku proto, že se jedná o problematiku aktuální, 

a především tato problematika zhmotňuje moji myšlenku a názor na tuto problematiku – tedy 

že se jedná z hlediska adresátů o problematiku často komplikovanou, kterou je ale možné 

s přihlédnutím k vývoji judikatury ozřejmit. 

Tuto práci by bylo možné rozšířit, a tak ji také v určitých směrech ještě zpřesnit tím, že by 

bylo analyzováno větší množství judikatury, případně analyzována judikatura v širším 
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rozsahu, se zaměřením na nejrůznější správní akty. Zároveň vidím i potenciál o rozšíření 

v návaznosti na legislativní činnost, která vytváří nejrůznější nové druhy správních aktů, které 

vydávají správní orgány. Tato normotvorba poté tvoří podklad pro posuzování konkrétních 

vydávaných správních aktů.  
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Rozhodnutí správního orgánu ve správním řádu a v soudním řádu správním 

Abstrakt 

Tato diplomová práce řeší rozdíl ve vymezení rozhodnutí správního orgánu ve správním řádu 

a v soudním řádu správním. Jejím cílem je na jedné straně popsat znaky pojmu rozhodnutí 

správního orgánu podle správního řádu a podle soudního řádu správního, na straně druhé 

s přihlédnutím k judikaturní činnosti vymezit tyto pojmy i z hlediska praktického a poskytnout 

náhled na judikaturní vymezení těchto institutů. Cílem pak je poskytnout určitou orientaci v dané 

problematice a poukázat na úskalí, která při střetu teoretického a praktického vymezení mohou 

vznikat. 

Diplomová práce je zaměřena jednak na shrnutí teoretického pojetí rozhodnutí správního 

orgánu a na pozitivněprávní vymezení tohoto institutu, jednak na vymezení rozhodnutí správního 

orgánu s přihlédnutím k vybrané judikatuře. V závěru kapitol, věnujících se vybrané judikatuře, 

se autorka snaží o syntézu poznatků získaných při studiu vybrané judikatury a tím pádem 

o vymezení znaků rozhodnutí správního orgánu tak, jak jej tato judikatura chápe. Provádí tak 

určité dílčí shrnutí této judikatury a snaží se o provedení vymezení, které je v určité kontrapozici 

k legálnímu vymezení. 

Práce byla, jak již bylo naznačeno výše, zpracována v první části popisnou metodou, kdy 

se autorka pokusila za pomoci vybrané literatury odborníků na správní právo vymezit teoretická 

východiska a základní znaky rozhodnutí správního orgánu, ve druhé části pak nejprve 

analytickou metodou, následně syntézou získaných poznatků autorka usilovala o objasnění 

praktického a judikaturního náhledu na danou problematiku. 

Výsledkem je tak ucelená práce, která na jedné straně vysvětluje teoretické základy 

a základní znaky rozhodnutí správního orgánu, na druhé straně na recentní judikatuře 

s přihlédnutím k aktuálnímu vývoji v určitých otázkách reflektuje praktické pojetí rozhodnutí 

správního orgánu.  

V závěru autorka polemizuje nad otázkou volby žalobního typu, která je otázkou velmi 

důležitou z hlediska obrany proti rozhodnutím správních orgánů a reflektuje taktéž některé 

recentní názory a problémy, které se v této oblasti objevily a objevují.  

  

Klíčová slova: správní orgán – rozhodnutí – správní řád – soudní řád správní 
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The decision of the administrative authority as described in the 

Administrative Procedure Code and in the Judicial Administrative Code 

Abstract 

This diploma thesis concerns the difference in the definition of the decision of the 

administrative authority in the Administrative Procedure Code and in the Judicial Administrative 

Code. Its aim is, on the one hand, to describe the features of the concept of the decision 

of administrative authority according to the Administrative Procedure Code and according to the 

Judicial Administrative Code. on the other hand to define these concepts from a practical point 

of view and provide insight into the case law definition of these institutes. The aim is to provide 

a certain orientation in the issue and point out the pitfalls that may arise in the conflict of 

theoretical and practical definition. 

The diploma thesis is focused on the summary of the theoretical concept of the decision of 

the administrative authority and on the positive legal definition of this institute, on the other hand 

on the definition of the decision of the administrative body taking into account selected case law. 

At the end of the chapters dealing with selected case law, the author tries to synthesize the 

knowledge gained during the study of selected case law and thus to define the features of the 

decision of the administrative body as it is understood by this case law. It thus provides a partial 

summary of that case-law and seeks to implement a definition which is in a certain opposition 

to a legal definition. 

The work was, as indicated above, processed in the first part by a descriptive method, where 

the author tried to define the theoretical basis and basic features of administrative decision, using 

the analytical method, then by synthesis of acquired knowledge the author sought to clarify the 

practical and case law perspective on the issue. 

The result is a comprehensive work, which on the one hand explains the theoretical 

foundations and basic features of administrative decisions, on the other hand in recent case law, 

taking into account current developments in certain issues reflects the practical concept of 

administrative decisions. 

In conclusion. author argues over the issue of choice of action, which is a very important 

issue in terms of defense against decisions of administrative authorities and also reflects some 

recent views and problems that have emerged and are emerging in this area. 

Key words: administrative authority – the decision – Administrative 

Procedure Code – Judicial Administrative Code  


