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Úvod 

 

Tématem diplomové práce je rozbor institutu vyloučení z projednávání a rozhodování věci, 

který je zakotven v ustanovení § 14 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád. Diplomová práce se 

zaměřuje i na novelizace ustanovení § 14 správního řádu a bohatou judikaturu Ústavního soudu 

a Nejvyššího správního soudu, která se k tomuto institutu váže.  

Ustanovení § 14 správního řádu, které obsahuje obecnou úpravu institutu vyloučení 

z projednávání a rozhodování věci, představuje zákonnou garanci zásady nestrannosti ve správním 

řízení. Cílem ustanovení je zajistit, aby úředníci vykonávali svoji pravomoc nestranně. 

Ustanovení § 14 správního řádu je interpretováno a doplňováno judikaturou Ústavního soudu 

a Nejvyššího správního soudu, která průběžně reaguje na spory vznikající při aplikaci institutu 

vyloučení z projednávání a rozhodování věci praxi.  

V diplomové práci se zaměřuji i na poměrně problematický pojem, který se váže k institutu 

vyloučení z projednávání a rozhodování věci, a kterým je systémová podjatost. Právní zakotvení 

systémové podjatosti bylo správním řádem po dlouhou dobu opomíjeno, a to i přes to, že Nejvyšší 

správní soud a Ústavní soud se k systémové podjatosti ve svých rozhodnutích často vyjadřovaly. 

Mimo jiné v reakci na vývoj judikatury k tomuto tématu byl s účinností od 1. 11. 2018 

do ustanovení § 14 správního řádu přidán odstavec druhý, který se systémové podjatosti týká.  

Objevují se názory, že institut vyloučení z projednávání a rozhodování věci je účastníky řízení 

v praxi využíván spíše jako obstrukční prostředek, kterým má být oddáleno rozhodnutí ve věci 

samé než jako institut, který by měl zaručit nestranné rozhodování úředníků. Proto je cílem této 

diplomové práce alespoň částečně zmapovat, jak je tento institut využíván v praxi, tedy zejména 

zda je opravdu využíván účastníky řízení jako prostředek obstrukční. V neposlední řade je cílem 

této diplomové práce zmapovat četnost a způsob uplatňovaní námitek podjatosti účastníky 

správního řízení a způsob rozhodování o podaných námitkách jednotlivými správními úřady.   
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1 Současná právní úprava vyloučení z projednávání a rozhodování věci 

 

Obecná úprava institutu vyloučení z projednávání a rozhodování věci je obsažena v ustanovení 

§ 14 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, účinného od 1. 6. 2006. 

Ustanovení § 14 správního řádu zní:  

(1)  Každá osoba bezprostředně se podílející na výkonu pravomoci správního orgánu (dále jen 

„úřední osoba“), o níž lze důvodně předpokládat, že má s ohledem na svůj poměr k věci, 

k účastníkům řízení nebo jejich zástupcům takový zájem na výsledku řízení, pro nějž lze 

pochybovat o její nepodjatosti, je vyloučena ze všech úkonů v řízení, při jejichž provádění by mohla 

výsledek řízení ovlivnit. 

(2)  Úřední osoba není vyloučena podle odstavce 1, pokud je pochybnost o její nepodjatosti 

vyvolána jejím služebním poměrem nebo pracovněprávním nebo jiným obdobným vztahem ke státu 

nebo k územnímu samosprávnému celku. 

(3) Účastník řízení může namítat podjatost úřední osoby, jakmile se o ní dozví. K námitce se 

nepřihlédne, pokud účastník řízení o důvodu vyloučení prokazatelně věděl, ale bez zbytečného 

odkladu námitku neuplatnil. O námitce rozhodne bezodkladně usnesením služebně nadřízený 

úřední osoby nebo ten, kdo má obdobné postavení (dále jen „představený“). 

(4)  Úřední osoba, která se dozví o okolnostech nasvědčujících, že je vyloučena, je povinna 

o nich bezodkladně uvědomit svého představeného. Do doby, než představený posoudí, zda je 

úřední osoba vyloučena, a provede potřebné úkony, může tato osoba provádět jen takové úkony, 

které nesnesou odkladu. 

(5)  Představený úřední osoby, která je vyloučena, za ni bezodkladně určí jinou úřední osobu, 

která není k vyloučenému ve vztahu podřízenosti. Usnesení o tom se pouze poznamená do spisu. 

Nelze-li určit nikoho jiného, bezodkladně o tom uvědomí nadřízený správní orgán a spolu s tím 

mu předá spis. Nadřízený správní orgán postupuje podle § 131 odst. 4. 

(6) Vyloučena je též ta úřední osoba, která se účastnila řízení v téže věci na jiném stupni. 

Důvodem vyloučení není účast na úkonech před zahájením řízení nebo na výkonu kontroly 

prováděné podle zvláštního zákona. 

(7) Ustanovení předchozích odstavců se nepoužijí pro vedoucí ústředních správních úřadů. 

(8) Ustanovení odstavců 1 až 5 se obdobně užijí pro znalce a tlumočníky. 

 Na ustanovení § 14 správního řádu navazuje ustanovení § 131 odst. 4 správního řádu, které 

upravuje procesní postup v případě, že jsou vyloučeny všechny úřední osoby správního orgánu 

z projednávání a rozhodování věci dle ustanovení § 14 správního řádu.  V takovém případě dle 
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ustanovení § 131 odst. 4 správního řádu má nadřízený správní orgán povinnost pověřit 

k projednání a rozhodnutí věci jiný věcně příslušný podřízený správní orgán ve svém správním 

obvodu.  

Ustanovení § 14 správního řádu se ve spojení s ustanovením § 134 odst. 4 správního řádu 

aplikuje též při namítání podjatosti člena kolegiálního orgánu. Podle tohoto ustanovení platí, že 

o námitce podjatosti dle ust. § 14 odst. 3 správního řádu rozhoduje usnesením kolegiální orgán 

jako celek. 

Ustanovení § 14 správního řádu spolu s ustanovením § 134 odst. 4 správního řádu ve spojení 

s ustanovením § 152 odst. 3 správního řádu platí obdobně pro rozhodování rozkladové komise, 

s tím, že: „rozkladová komise může jednat a přijímat usnesení v nejméně pětičlenných senátech 

a že většina přítomných členů musí být odborníci, kteří nejsou zaměstnanci ústředního správního 

úřadu.“ 

Řada zvláštních předpisů obsahuje speciální úpravu institutu vyloučení z projednávání 

a rozhodování věci, viz například ustanovení § 16 zákona č. 184/2006 Sb., o odnětí nebo omezení 

vlastnického práva k pozemku, nebo ustanovení § 63 zákona č. 250/2016 Sb., o odpovědnosti za 

přestupky a řízení o nich.  

Ustanovení § 14 správního řádu obsahuje celkem osm odstavců a je systematicky zařazeno 

v části druhé správního řádu – obecná ustanovení o správním řízení, Hlava II. – správní orgány.  

Ustanovení § 14 správního řádu bylo od 1. 6. 2006 novelizováno celkem dvakrát. První 

novelizace byla provedena zákonem č. 250/2014 Sb., o změně zákonů souvisejících s přijetím 

zákona o státní službě, účinným od 1. 1. 2015, kterým došlo pouze ke změně ve vymezení osob, 

na které se ustanovení § 14 správního řádu nevztahuje.1 Významnější změnu přinesl zákon 

č. 176/2018 Sb., kterým se mění zákon č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, 

účinný od 1. 11. 2018, který do ustanovení § 14 správního řádu vložil nový odstavec číslo dvě.  

 

 

 
1 Zákon č. 250/2014 Sb., o změně zákonů souvisejících s přijetím zákona o státní službě, v ustanovení § 14 odst. 6 

správního řádu zrušil slovo „a státní tajemníky“ a ponechal v tomto odstavci pouze vedoucí ústředních správních 

úřadů.  
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2 Východiska právní úpravy vyloučení z projednávání a rozhodování věci  

 

Základním východiskem zákonné úpravy vyloučení z projednávání a rozhodování věci je 

zásada nestrannosti, jako jedna ze zásad, kterou jiné správní řízení ovládáno.  

Pojmem nestrannost rozumíme: „objektivní, předem nezaujatý přístup pověřených osob 

k posuzování, řešení a zejména rozhodování právních věcí, a ten je nutno vyžadovat v případě 

všech státních orgánů.“2 

Pojem nestrannost však odlišujeme od pojmu nezávislosti. Nezávislostí v plné míře disponují 

především soudci.3 Nejvyšší správní soud má za to, že úřední osoby nejsou při svém rozhodování 

nezávislé, avšak tuto absenci nepovažuje za ústavní deficit.4 Stejný názor zastává i Ústavní soud, 

který uvedl, že: „pokud jde o správní orgány, pro jejich rozhodovací činnost se sice logicky 

nepředpokládá nezávislost, nestrannost již ale ano. Nestranností je totiž třeba rozumět objektivní, 

předem nezaujatý přístup pověřených osob k posuzování, řešení a zejména rozhodování právních 

věcí, a ten je nutno vyžadovat v případě všech státních orgánů.“5 

 Ústavněprávním východiskem zásady nestrannosti je princip zakotvený v čl. 2 odst. 3 

ústavního zákona č. 1/1993 Sb., Ústava České republiky, který zní: „Státní moc slouží všem 

občanům a lze ji uplatňovat jen v případech, v mezích a způsoby, které stanoví zákon.“ Dále pak 

principy upravené v usnesení č. 2/1993 Sb., předsednictva České národní rady o vyhlášení Listiny 

základních práv a svobod jako součásti ústavního pořádku České republiky (Listina základních 

práv a svobod), v  čl. 2 odst. 2, který zní: „Státní moc lze uplatňovat jen v případech a v mezích 

stanovených zákonem, a to způsobem, který zákon stanoví.“, a v čl. 36 odst. 1, dle kterého se: 

„každý může domáhat stanoveným postupem svého práva u nezávislého a nestranného soudu a ve 

stanovených případech u jiného orgánu“.   

 

 

 
2 Usnesení Ústavního soudu ze dne 25. 6. 2009, sp. zn. II. ÚS 1062/08 
3 „Nestrannost je v první řadě nezbytným atributem rozhodování soudů“ (Usnesení Nejvyššího správního soudu ze 

dne 20. 11. 2012, č. j. 1 As 89/2010-119) 
4 „absence nezávislosti úředních osob při rozhodování o právech a povinnostech podle zákonných hledisek je ústavním 

deficitem. Nikoli; takovým ústavním deficitem by byla pouze absence jejich nestrannosti. Univerzální požadavek 

rozhodovací nezávislosti totiž z ústavního pořádku nevyplývá; z něho vyplývá tento požadavek pouze ve vztahu k 

soudcům a pak vůči specifickým v Ústavě výslovně vymezeným orgánům (Nejvyššímu kontrolnímu úřadu, viz čl. 97 

odst. 1 věta první Ústavy, a implicitně České národní bance, viz vymezení jejích úkolů v čl. 98 odst. 1 Ústavy). Je tedy 

v zásadě na uvážení zákonodárce, zda i určitým jiným orgánům (a osobám v rámci nich vykonávajícím vrchnostenské 

pravomoci) přizná status nezávislých orgánů, anebo nikoli.“ (Usnesení Nejvyššího správního soudu ze dne 

20.   11.   2012, č. j. 1 As 89/2010-119) 
5 Usnesení Ústavního soudu ze dne 2. 4. 2013, sp. zn. Pl. ÚS 30/09 
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Citovaný princip upravený v čl. 36 odst. 1 Listiny základních práv a svobod zaručuje každému 

právo na soudní ochranu, avšak výslovně přisuzuje atributy nezávislosti a nestrannosti soudům 

a  nikoli správním orgánům. Ústavní soud nicméně dovodil, že „I když toto ustanovení výslovně 

nevyžaduje, aby i "jiný orgán" vykazoval atributy nezávislosti a nestrannosti tak jako soud, z jeho 

účelu, jímž je vymezení základních principů spravedlivého řízení, vyplývá nutnost širší 

interpretace.“6 K obdobnému názoru dospěl JUDr. Petr Svoboda, Ph.D., podle kterého má výše 

zmíněný princip dva významy: „Za prvé nestrannost v užším slova smyslu (tj. ve smyslu 

nezúčastněného třetího vázaného jen právem) jako atribut právě a jen soudu… Za druhé, 

nestrannost v širším slova smyslu (tj. ve smyslu nezaujatosti a objektivity) jako atribut každého 

orgánu veřejné moci (a tedy i správního orgánu), který rozhoduje ve stanoveném postupu 

o  právech osob…“7 

Samotný správní řád na tuto zásadu nestrannosti nezapomněl a explicitně ji upravuje 

v ustanovení § 7 odst. 1 správního řádu: „Správní orgán postupuje vůči dotčeným osobám 

nestranně a vyžaduje od všech dotčených osob plnění jejich procesních povinností rovnou měrou.“ 

„Povinnost jednat a rozhodovat nestranně, bez ohledu na své přesvědčení, a zdržet se při 

výkonu práce všeho, co by mohlo ohrozit důvěru v nestrannost rozhodování“ je výslovně 

zakotvena v ustanovení § 16 odst. 1 písm. f) zákona č. 312/2002 Sb., o úřednících územních 

samosprávných celků a o změně některých zákonů. 

Zákonnou garanci zásady nestrannosti představuje ustanovení § 14 správního řádu, které 

upravuje institut vyloučení z projednávání a rozhodování věci.  

Současná právní úprava ustanovení § 14 správního řádu navazuje na úpravu zákona 

č.  71/1967  Sb., o správním řízení, který upravoval namítání podjatosti v ustanovení § 9, dle 

kterého: „(1) Pracovník správního orgánu je vyloučen z projednávání a  rozhodování věci, jestliže 

se zřetelem na jeho poměr k věci, k účastníkům řízení nebo k jejich zástupcům lze mít pochybnost 

o jeho nepodjatosti.  (2) Z projednávání a rozhodování před správním orgánem je vyloučen také 

ten, kdo se v téže věci zúčastnil řízení jako pracovník správního orgánu jiného stupně.“ Za 

účinnosti zákona č. 71/1967 Sb., o správním řízení, bylo tedy možné vyloučit úředníka pouhým 

odkazem na úředníkův poměr k věci, k účastníkům či k jejich zástupcům.8  

 

 

 
6 Usnesení Ústavního soudu ze dne 25. 6. 2009, sp. zn. II. ÚS 1062/08 
7 SVOBODA, P. Právo na nestranný správní orgán – ano či ne? Zborník z mezinárodnej vedeckej konferencie 

Bratislavské právnické fórum 2015. 1. vydání. Bratislava, s. 825–838, 2015, ISBN 978-80-7160-411-2 
8 JEMELKA, Luboš, PONDĚLÍČKOVÁ, Klára, BOHADLO, David. Správní řád: komentář. 6. vydání. Praha 

C.   H.   Beck, 2019. Beckova edice komentované zákony. ISBN 978-80-7400-751-4, str. 82 
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3 Rozbor ustanovení § 14 správního řádu  

 

Ustanovení § 14 správního řádu obsahuje úpravu vyloučení z projednávání a rozhodování věci 

v celkem osmi odstavcích.  

V prvním odstavci ustanovení § 14 správního řádu je upraven důvod, pro který lze vyloučit 

osoby bezprostředně se podílející na výkonu pravomoci správního orgánu z úkonů v řízení. 

Odstavec šestý ustanovení § 14 správního řádu upravuje další důvod, pro který lze úřední osobu 

vyloučit z projednávání a rozhodování věci.  

Druhý odstavec ustanovení § 14 správního řádu se týká tzv. systémové podjatosti a upravuje 

důvod, pro který úřední osoba naopak není vyloučena z projednávání a rozhodování věci.  

Ustanovení § 14 správního řádu dále upravuje v odstavci třetím právo účastníka namítat 

podjatost osoby, která se bezprostředně podílí na výkonu pravomoci správního orgánu. Naproti 

tomu odstavec 4 ustanovení § 14 správního řádu upravuje povinnost úřední osoby zkoumat 

podjatost z moci úřední.  

Procesní postup v případě, že je úřední osoba vyloučena, je upraven v odstavci pátém 

ustanovení § 14 správního řádu.  

Kromě výše uvedeného ustanovení § 14 správního řádu v odstavci sedmém upravuje výjimku 

pro vedoucí ústředních správních úřadů, na které se ustanovení § 14 správního řádu nepoužije.  

Nakonec v odstavci osmém ustanovení § 14 správního řádu jsou vyjmenovány osoby (znalci 

a tlumočníci), na které se zákonná úprava ustanovení § 14 v odstavci prvním až pátém správního 

řádu použije obdobně.  

 

3.1 Definice úřední osoby  

 

Podle ustanovení § 14 správního řádu je možné vyloučit z projednávání a rozhodování věci 

úřední osobu, kterou definuje v ustanovení § 14 odst. 1 správního řádu. Je jí: „Každá osoba 

bezprostředně se podílející na výkonu pravomoci správního orgánu.“9, tedy osoba, která je: 

„nadána realizací veřejné moci a jejíž úkony jsou přičítány správnímu orgánu.“10 Úřední osobou 

je „každý zaměstnanec, který se bezprostředně podílí na řízení. Vedle osoby, která́ písemnosti 

 

 

 
9 ustanovení § 14 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád  
10 POTĚŠIL, Lukáš, HEJČ, David, RIGEL, Filip, MAREK, David. Správní řád: komentář. 2. vydání. Praha: C.H. 

Beck, 2020. Beckovy komentáře. ISBN 978-80-7400-804-7, str. 90 
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v  řízení  schvaluje a podepisuje, jsou to také ti, kteří připravují podklady pro rozhodování nebo 

provádějí jednotlivé procesní úkony ve věci. Naopak úředními osobami z povahy věci nejsou ti, 

kdo pouze technicky manipulují se spisem, přepisují jednotlivé přípisy podle předlohy nebo 

písemnosti vypravují.“11  

Podle poměrně široké definice úřední osoby, kterou zavedl správní řád v ustanovení  

§  14  odst. 1, se institut vyloučení z projednávání a rozhodování věci nevztahuje jen na oprávněné 

úřední osoby, ale vztahuje se vůči všem, kdo se podílí na výkonu pravomoci správního orgánu.  

Oprávněné úřední osoby správní řád definuje v ustanovení § 15 odst. 2. Jedná se o osoby, které 

provádí konkrétní úkony správního orgánu ve správním řízení, jejichž oprávnění k úkonům 

v řízení, které jsou přičitatelné správnímu orgánu, je dáno pověřením vedoucího správního orgánu 

či plyne z vnitřního předpisu.12 Ministerstvo vnitra v závěru č. 17 ke správnímu řádu ze dne 

7.   11.   2005 dodalo, že: „jednotlivé úkony v řízení mohou provádět pouze osoby k tomu 

oprávněné…Z hlediska zákona je pak nerozhodné, zda v jednotlivém řízení bude těchto osob 

vystupovat několik, vždy to však musí být v souladu s vnitřními předpisy správního orgánu nebo 

pověřením jeho vedoucího.“ O tom, kdo je či jsou oprávněné úřední osoby se provádí záznam 

a  účastník řízení může požádat správní orgán o sdělení této informace.13 

Zákon č. 312/2002 Sb., o úřednících územních samosprávných celků a o změně některých 

zákonů, pracuje s pojmem úředník, který je definován v ustanovení § 2 odst. 4 tohoto zákona, jako: 

„zaměstnanec územního samosprávného celku podílející se na výkonu správních činností zařazený 

do obecního úřadu, do městského úřadu, do magistrátu statutárního města nebo do magistrátu 

územně členěného statutárního města, do úřadu městského obvodu nebo úřadu městské části 

územně členěného statutárního města, do krajského úřadu, do Magistrátu hlavního města Prahy 

nebo do úřadu městské části hlavního města Prahy“. 

Podle obou zmíněných definic, tedy jak ustanovení § 14 odst. 1 správního řádu, tak ustanovení 

§ 2 odst. 4 zákon č. 312/2002 Sb., o úřednících územních samosprávných celků a o změně 

některých zákonů, je kritériem pro rozlišení, zda se jedná o úředníka, je to, že vykonává správní 

činnost. Správní činností se rozumí: „plnění úkolů v samostatné nebo přenesené působnosti 

územního samosprávného celku podle zvláštních právních předpisů.“ 14  

 

 

 
11 Rozsudek Nejvyššího správního soudu ze dne 25. 03. 2009, sp. zn. 2 As 83/2008 
12 ustanovení § 15 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád  
13 ustanovení § 15 odst. 4 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád 
14 ustanovení § 2 zákona č. 312/2002 Sb., o úřednících územních samosprávných celků a o změně některých zákonů 
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3.2 Definice podjatosti  

 

Předpokladem pro vyloučení úřední osoby z projednávání a rozhodování věci je, že je tato 

úřední osoba je podjatá. Pojem podjatosti definuje Ministerstvo vnitra jako: „vztah rozhodující 

osoby k projednávané́ věci či k účastníkům řízení, resp. jejich zástupcům, který vyvolává 

pochybnost o objektivitě̌ projednávaní́ a rozhodování věci.“ 15 

Ministerstvo vnitra rozlišuje objektivní a subjektivní stránku podjatosti.  

Subjektivně podjatá je dle Ministerstva vnitra: „úřední osoba, u níž jsou dány subjektivní, 

k  její osobě se vztahující důvody podjatosti.“16 Ministerstvo vnitra uvádí jako příklady subjektivní 

podjatosti situace, kdy se jedná o: „řízení, jehož účastníkem má být rozhodující úřední osoba, 

rozhodování o žádosti osoby, s níž je úřední osoba v přátelském či rodinném vztahu, nebo naopak 

vůči níž chová silné antipatie.“17, či dokonce situaci, kdy by: „úřední osoba rozhodovala o své 

vlastní žádosti.“18  

Objektivní podjatost Ministerstvo vnitra shledává v situacích, kdy: „sama úřední osoba nemá 

soukromý zájem na určitém výsledku správního řízení, vnější okolnosti na ni ovšem působí takovým 

způsobem, že deformují její schopnost rozhodovat nestranně, přestože se může i nadále subjektivně 

cítit nepodjatou.“ 19 Ministerstvo vnitra jako příklad uvádí: „Typicky půjde o podjatost plynoucí 

ze zaměstnaneckého vztahu úřední osoby k územnímu samosprávnému celku, kdy zaměstnanec 

může podlehnout názorům a tlaku jemu nadřízených osob, přičemž určitý způsob rozhodnutí může 

ovlivnit nejen jeho budoucí ekonomickou situaci, ale také další působení v úřadě.“20 

Obecně lze shrnout, že podjatost je situací, kdy úřední osoba podílející se na pravomoci 

správního orgánu, resp. osoba rozhodující v dané věci, má vztah k věci, k účastníkům řízení či 

jejich zástupcům, přičemž tento vztah je natolik intenzivní, že pro něj pravděpodobně bude úřední 

osoba rozhodovat nestranně.   

 

 

 
15 Ministerstvo vnitra České republiky. Metodická pomůcka k ustanovení § 14 správního řádu. Ministerstvo vnitra 

[online]. [cit. 12. 12. 2020]. Dostupné z: http://www.mvcr.cz/soubor/metodika-systemova-podjatost.aspx 
16 Tamtéž 
17 Tamtéž  
18 Tamtéž  
19 Tamtéž 
20 Tamtéž 
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3.3 Důvody vyloučení z projednávání a rozhodování věci  

 

Důvody, pro které lze vyloučit úřední osobu z projednávání a rozhodování věci, upravené 

v ustanovení § 14 správního řádu, můžeme rozdělit do dvou skupin. Do první skupiny řadím 

důvody uvedené v ustanovení § 14 odst. 1 a odst. 2 správního řádu a do druhé skupiny pak důvod 

upravený v ustanovení § 14 odst. 6 správního řádu. 

 

3.3.1 Ustanovení § 14 odst. 1 a odst. 2 správního řádu  

 

Správní řád v ustanovení § 14 odst. 1 definuje jeden z důvodů pro vyloučení úřední osoby 

z projednávání a rozhodování věci, který definuje jako podjatost. 

Podjatou je dle ustanovení § 14 odst. 1 správního řádu úřední osoba „o níž lze důvodně 

předpokládat, že má s ohledem na svůj poměr k věci, k účastníkům řízení nebo jejich zástupcům 

takový zájem na výsledku řízení, pro nějž lze pochybovat o její nepodjatosti“ Podjatá úřední osoba 

je vyloučena „ze všech úkonů v řízení, při jejichž provádění by mohla výsledek řízení ovlivnit.“21 

Lze shrnout, že podjatost úřední osoby je dána poměrem úřední osoby k věci, k účastníkům či 

k jejich zástupcům, pro který má úřední osoba takový zájem na výsledku řízení, že lze pochybovat 

o její nepodjatosti. K tomu, aby byla úřední osoba vyloučena z projednávání a rozhodování věci 

není potřeba existence podjatosti, avšak postačí pouze jistá míra pravděpodobnosti podjatosti.   

Vzhledem k tomu, že správní řád tento důvod podjatosti definuje velmi široce, existuje bohatá 

judikatura, která konkrétní důvody blíže specifikuje.22 

Považuji za nutné poukázat na to, že podjatost podle znění ustanovení § 14 odst. 1 správního 

řádu nezakládají důvody procesní, ačkoli účastníci řízení v praxi důvody procesní pod důvod 

podjatosti dle ustanovení § 14 odst. 1 správního řádu velmi často zařazují (viz kapitola 5. 

diplomové práce).  

 

 

 
21 Ustanovení § 14 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád  
22 Příkladem lze uvést rozsudek Nejvyššího správního soudu ze dne 26. 6. 2013, č. j. 1 Afs 7/2009-753, ve kterém 

Nejvyšší správní soud konstatoval, že „sama skutečnost, že se úřední osoba zná se zástupcem účastníka řízení nebo 

se zástupcem osoby, na jejíž podnět bylo řízení zahájeno, či si s nimi dokonce tyká, neznamená, že lze důvodně 

pochybovat o její nepodjatosti ve smyslu § 14 odst. 1.“, či Rozsudek Krajského soudu v Hradci Králové ze dne 29. 

10. 2013, č. j. 51 A 9/2012-36, ve kterém Krajský soud v Hradci Králové uvedl „Je pochopitelné, že pracovníci 

správních orgánů vyřizující agendu přestupků spáchaných v provozu na pozemních komunikacích znají ze své úřední 

činnosti zasahující policisty, jež bývají následně vyslýcháni jako svědci. Sama tato skutečnost, byť by je třeba i při 

jejich svědeckých výpovědích oslovovali formou tykání křestními jmény, nezakládá pochybnosti o jejich nepodjatosti“ 



15 

 

Odstavec 2 ustanovení § 14 správního řád negativně vymezuje podmínku, kdy úřední osoba 

není podjatá, tj. nemůže dojít k jejímu vyloučení z projednávání a rozhodování ze všech úkonů 

v řízení. Podle ustanovení § 14 odst. 2 správního řádu úřední osoba není vyloučena z projednávání 

a rozhodování věci: „pokud je pochybnost o její nepodjatosti vyvolána jejím služebním poměrem 

nebo pracovněprávním nebo jiným obdobným vztahem ke státu nebo k územnímu samosprávnému 

celku.“ Tomuto ustanovení se blíže věnuji v kapitole 4. diplomové práce.   

 

3.3.2 Ustanovení § 14 odst. 6 správního řádu  

 

Správní řád upravuje další důvod vyloučení z projednávání a rozhodování věci v ustanovení 

§  14 odst. 6 správního řádu, podle kterého je vyloučena tatáž úřední osoba, která se účastnila 

řízení v téže věci na jiném stupni. Naopak důvodem vyloučení úřední osoby z projednávání 

a  rozhodování věci není, pokud se úřední osoba účastnila úkonů před zahájením řízení nebo pokud 

se úřední osoba účastnila výkonu kontroly dle zvláštních předpisů.23 

Krajský soud v Ostravě se k tomuto důvodu vyjádřil v rozsudku ze dne 11. 1. 2017,                       

č. j. 78 Ad 4/2016-36, a to tak, že: „i pouhá skutečnost, že se konkrétní úřední osoba účastnila 

řízení v téže věci na jiném stupni, vylučuje tuto úřední osobu z řízení, aniž by se zkoumaly důvody 

pro vyloučení. Úřední osoba tudíž nemůže přezkoumávat své vlastní rozhodnutí na základě 

opravného prostředku, a to ani v důsledku změn v pravomocích na základě interní směrnice.“ 

 

3.4 Kdo může uplatnit námitku podjatosti  

 

Správní řád upravuje v ustanovení § 14 odst. 2 právo účastníka v průběhu správního řízení 

uplatnit námitku podjatosti. Na straně druhé ustanovení § 14 odst. 3 správního řádu upravuje 

povinnost úřední osoby upozornit na skutečnost nasvědčující tomu, že je vyloučena z projednávání 

a rozhodování věci ve správním řízení.   

 

 

 
23 věta druhá ustanovení § 14 odst. 6 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád  
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3.4.1 Právo účastníka řízení uplatnit námitku podjatosti 

 

Právo účastníka řízení uplatnit námitku podjatosti zakotvuje ustanovení § 14 odst. 3 správního 

řádu, dle kterého: „Účastník řízení může namítat podjatost úřední osoby, jakmile se o ní dozví.“ 

Námitku je třeba uplatnit „bez zbytečného odkladu“  

Z dikce ustanovení § 14 odst. 3 správního řádu je možné dovodit tři podmínky 1) uplatnit 

námitku podjatosti může účastník až v již zahájeném řízení, jelikož podjatost se zkoumá v rámci 

zahájeného správního řízení,24 2) uplatnit námitku může pouze účastník a nikdo jiný 3) účastník 

musí uplatnit námitku včas.25  

 

3.4.2 Povinnost úřední osoby zkoumat vyloučení z projednávání a rozhodování věci z moci 

úřední  

 

Skutečnosti, které zakládají vyloučení z projednávání a rozhodování věci, by měly být 

v průběhu správního řízení zkoumány z moci úřední. Ustanovení § 14 odst. 4 správního řádu 

stanoví úřední osobě povinnost bezodkladně uvědomit svého představeného (tj. služebně 

nadřízeného úřední osoby), jakmile se dozví o okolnostech nasvědčujících, že je vyloučena 

z projednávání a rozhodování věci.  

Ze znění ustanovení § 14 odst. 4 správního řádu je zřejmé, že úřední osoba má na rozdíl od 

účastníka řízení povinnost na domnělou podjatost upozornit, čemuž odpovídá i odlišný procesní 

postup při rozhodování o podjatosti (viz část 3.6. diplomové práce).   

 

 

 
24 „Námitka, kterou žalobkyně vznesla před zahájením správního řízení, ve svém podání ze dne 12.11.2012, nemůže 

být považována za námitku podjatosti ve smyslu § 14 odst. 2 správního řádu, neboť v tomto ustanovení je výslovně 

uvedeno, že podjatost úřední osoby může namítat účastník řízení. Účastníkem předmětného řízení se pak žalobkyně 

stala až po zahájení správního řízení. (Rozsudek Krajského soudu v Ústí nad Labem ze dne 27. 7. 2015, č. j. 42 Ad 

9/2013-41) 
25 srov. VEDRAL, Josef. Správní řád: komentář. 2., aktualiz. a rozš. vyd. Praha: BOVA POLYGON, 2012. ISBN 

978-80-7273-166-4, str. 182 „[o] podjatosti nelze rozhodovat ještě před zahájením řízení, kdy by nebylo možné 

posuzovat podmínky podle § 14 odst. 1, tím pádem ji v tomto okamžiku není možné ani namítat, neboť dosud nejsou 

účastníci řízení“ 
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3.5 Lhůta pro uplatnění námitky podjatosti  

 

Lhůta pro uplatnění námitky podjatosti je výslovně zakotvena pro účastníka řízení 

v ustanovení § 14 odst. 3 správního řádu, pro úřední osobu v ustanovení § 14 odst. 4 správního 

řádu.  

 

3.5.1 Účastník řízení  

 

Účastník řízení musí dle ustanovení § 14 odst. 3 správního řádu uplatnit námitku podjatosti 

„bez zbytečného odkladu“, poté kdy se o důvodech podjatosti dozví. Lhůta pro uplatnění námitky 

je lhůtou prekluzivní, bude-li námitka podjatosti podána opožděně, k uplatněné námitce podjatosti 

se nepřihlédne.26 

Dle Nejvyššího správního soudu však opožděnost uplatněné námitky podjatosti účastníkem 

řízení neznamená, že se správní orgán takovým podnětem nebude zabývat.  Nejvyšší správní soud 

v rozsudku ze dne 30. 1. 2013, č. j. 1 As 89/2010-152, uvedl, že: „Formulaci „k námitce se 

nepřihlédne“ obsaženou v § 14 odst. 2 správního řádu z roku 2004 je nutno vykládat tak, že 

o  námitce podjatosti úřední osoby, která nebyla účastníkem řízení uplatněna bez zbytečného 

odkladu, se nerozhoduje samostatným usnesením. To však neznamená, že by se skutečnostmi, které 

jsou v ní uvedeny, neměl příslušný správní orgán vůbec zabývat.“  

Správní orgán o pozdně uplatněné námitce účastníkem řízení tedy nerozhodne usnesením dle 

ustanovení § 14 odst. 3 správního řádu, avšak tvrzenou podjatost prověří, jak uvedl Nejvyšší 

správní soud v rozsudku ze dne 27. 8. 2013, č. j. 2 As 134/2011-200: „výše uvedené závěry ovšem 

nelze interpretovat tak, že by snad námitka podjatosti uplatněná až po vydání rozhodnutí měla být 

zcela bezpředmětná. Krajský soud zcela správně dovodil, že žalovaný byl povinen tuto námitku 

vypořádat, ovšem nikoli jako námitku podjatosti (ve smyslu výše rozebraného procesního 

institutu), ale materiálně, tedy jako námitku odvolací. Žalovaný tudíž neměl s uplatněným tvrzením 

o podjatosti úředních osob nakládat jako s námitkou podjatosti ve smyslu § 14 (a hodnotit její 

včasnost), nýbrž k ní měl přistoupit jako k odvolacímu důvodu ve smyslu § 89 odst. 2 (byla-li by 

existence podmínek uvedených v § 14 odst. 1 naplněna, šlo by nepochybně o vadu řízení, která by 

měla vliv na zákonnost vydaného rozhodnutí).“    

 

 

 
26 ustanovení § 14 odst. 3 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, které zní „K námitce se nepřihlédne, pokud účastník 

řízení o důvodu vyloučení prokazatelně věděl, ale bez zbytečného odkladu námitku neuplatnil.“ 
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Ministerstvo vnitra má za to, že by se správní orgán s uplatněnou námitkou podjatosti, kterou 

účastník řízení uplatnil opožděně, měl vypořádat v odůvodnění svého rozhodnutí.27  

Účelem časové podmínky pro uplatnění námitky podjatosti účastníkem řízení (tedy jakmile se 

o důvodech podjatosti účastník řízení dozví) je eliminovat obstrukční námitky ze strany účastníků 

řízení. 28  

 

3.5.2 Úřední osoba  

 

Úřední osoba je dle ustanovení § 14 odst. 4 správního řádu povinna bezodkladně uvědomit 

svého představeného o skutečnostech nasvědčujících tomu, že je vyloučena z projednávání 

a  rozhodování věci. V případě, že by rozhodnutí vydala úřední osoba podjatá, bylo by třeba 

posuzovat nezákonnost vydaného rozhodnutí podjatou úřední osobou podle ustanovení § 89 odst. 

2 správního řádu (resp. ustanovení § 94 správního řádu). Nezákonnost takového rozhodnutí by 

byla důvodem pro jeho zrušení.  

 

3.6 Procesní postup při rozhodování o podjatosti  

 

Procesní postup rozhodování o podjatosti uplatněné účastníkem řízení správní řád upravuje 

odlišně od procesního postupu v případě podjatosti zjištěné ex offo. V ustanovení § 14 odst. 5 

správního řádu ve spojení s § 131 odst. 4 správního řádu je upraven procesní postup v situaci, kdy 

jsou z rozhodování vyloučeni všichni úředníci, a to včetně osoby stojící v čele správního orgánu.  

Obecně lze však říct, že rozhodování o vyloučení z projednávání o rozhodování věci je 

upraveno na hierarchickém principu, jelikož o podjatosti rozhoduje vždy osoba služebně nejblíže 

nadřízená, tj. představený osobě či osobám, vůči kterým je podjatost namítána.  

Kdo je osoba představená je možné dovodit zejména ze zvláštních předpisů, jak plyne 

z  ustanovení § 178 správního řádu, dle kterého: „Nadřízeným správním orgánem je ten správní 

orgán, o kterém to stanoví zvláštní zákon. Neurčuje-li jej zvláštní zákon, je jím správní orgán, který 

podle zákona rozhoduje o odvolání, popřípadě vykonává dozor.“ Příkladem uvádím ustanovení 

 

 

 
27 Ministerstvo vnitra České republiky. Metodická pomůcka k ustanovení § 14 správního řádu. Ministerstvo vnitra 

[online]. [cit. 12. 12. 2020]. Dostupné z: http://www.mvcr.cz/soubor/metodika-systemova-podjatost.aspx 
28 Důvodová zpráva k zákonu č. 176/2018 Sb., kterým se mění zákon č. 500/2004 Sb., správní řád, 

ve  znění  pozdějších předpisů, sněmovní tisk 54. [online]. [cit. 12. 12. 2020].  Dostupná z: 

https://www.psp.cz/sqw/text/tiskt.sqw?O=8&CT=54&CT1=0 
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§  139 odst. 5 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, podle kterého rozhodnutí orgánů městských 

obvodů a městských částí vydaná ve správním řízení přezkoumává magistrát, pokud není tato 

působnost svěřena zvláštnímu orgánu města nebo zvláštní zákon nestanoví jinak. Vnitřní poměry 

správních orgánu, včetně hierarchického postavení úředních osob, jsou často upraveny ve 

vnitřních předpisech tohoto správního orgánu. Ministerstvo vnitra se v závěru č. 63 ze zasedání 

poradního sboru ministra vnitra ke správnímu řádu ze dne 26. 11. 2007 věnuje vymezení 

představeného v případě vedoucích představitelů územních samosprávných celků, přičemž má za 

to, že: „o námitce podjatosti proti tajemníkovi obecního úřadu rozhodne…starosta obce O námitce 

podjatosti proti starostovi obce rozhodne v přenesené působnosti krajský úřad, v případě hejtmana 

kraje a ředitele krajského úřadu rozhoduje v řízení vedeném v přenesené působnosti věcně 

příslušný ústřední správní úřad, v řízení vedeném v samostatné působnosti Ministerstvo vnitra.“ 

 

3.6.1 Procesní postup rozhodování v případě, že námitka podjatosti byla uplatněna 

účastníkem řízení   

 

O námitce pojatosti uplatněné účastníkem rozhoduje služebně nadřízený úředníka, vůči kterému 

je domnělá podjatost namítána, přičemž služebně nadřízený úředníka (představený) musí 

o  uplatněné námitce rozhodnout bezodkladně.29 

Nejvyšší správní soud popsal třífázový algoritmus posuzování, zda konkrétní úředník je či není 

podjatý: „Nejprve je třeba zjistit, zda existuje relevantní poměr úřední osoby k věci, k účastníkům 

řízení nebo jejich zástupcům. Relevantnost poměru lze přitom odvozovat z řady skutečností, ať už 

předem daných – např. příbuzenský či profesní vztah k účastníkům (jejich zástupcům), či vzniklých 

až v průběhu správního řízení – např. přátelský či nepřátelský poměr úřední osoby vyplývající ze 

způsobu vedení řízení, z komunikace s účastníky (jejich zástupci), z komunikace úřední osoby 

s  médii nebo zapříčiněný protiprávním jednáním úřední osoby (převzetí úplatku apod.). Následně 

je třeba zhodnotit, zda z takového poměru vyplývá zájem úřední osoby na výsledku řízení. Do 

třetice je nutné posoudit, zda tento zájem má takový charakter, že lze pro něj pochybovat 

o  nepodjatosti příslušné úřední osoby.“ 30  

Nejvyšší správní soud má za to, že: „Nikoliv každá námitka podjatosti je bez dalšího způsobilá 

zpochybnit nepodjatost rozhodujících úředních osob a ve zcela výjimečných případech nikoliv 

 

 

 
29 ustanovení § 14 odst. 3 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád   
30 Rozsudek Nejvyššího správního soudu ze dne 26. 6. 2013, č. j. 1 Afs 7/2009 – 753 a Rozsudek Nejvyššího správního 

soudu ze dne 26. 2. 2015, č. j. 7 As 261/2014-42 
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každá námitka je dokonce způsobilá vyvolat postup podle § 14 odst. 3 správního řádu. Pokud však 

oprávněná úřední osoba vyhodnotí podanou námitku jako na první pohled nedůvodnou 

a  nepředloží ji k rozhodnutí svému představenému, nese riziko, že podjatost bude nakonec 

shledána v rámci opravných prostředků proti rozhodnutí ve věci samé, včetně řízení o žalobě proti 

správnímu rozhodnutí. Účastníkovi řízení totiž přirozeně zůstává zachováno právo námitku 

podjatosti rozhodujících úředních osob uplatnit i v rámci opravných prostředků proti meritornímu 

rozhodnutí.“ 31 

Správní orgán k uplatněné námitce podjatosti nepřihlédne, pokud účastník řízení o důvodu 

vyloučení prokazatelně věděl, ale bez zbytečného odkladu námitku podjatosti neuplatnil (viz část 

3.5. mé diplomové práce), jinak o uplatněné námitce podjatosti musí představený dle ustanovení 

§ 14 odst. 3 správního řádu rozhodnut usnesením. Pokud by správní orgán dospěl k závěru, že 

uplatněná námitka podjatosti je obstrukčního charakteru, lze při jejím vyřizování postupovat podle 

části IV. správního řádu, bez nutnosti rozhodovat formou usnesení.32  

Co se týče oznamování usnesení, kterým bylo o námitce podjatosti rozhodnuto, dle závěru 

č.   166  ze zasedání poradního sboru ministra vnitra ke správnímu řádu a správnímu trestání ze 

dne 18. 1. 2019 „se oznamuje pouze účastníkovi řízení, který námitku podjatosti uplatnil.“ 

Do doby, než je představeným rozhodnuto o uplatněné námitce podjatosti, může úřední osoba, 

vůči které námitka směruje, činit pouze úkony, které nenesou odkladu.33 Poté kdy je o uplatněné 

námitce podjatosti rozhodnuto, byť nepravomocně, Nejvyšší správní soud judikoval, že: „správní 

orgán může pokračovat v řízení…byť samozřejmě nese riziko, že odvolací orgán bude mít na 

námitku podjatosti jiný názor“34    

Rozhodnutí o námitce podjatosti má pouze deklaratorní charakter s účinky ex tunc, a to 

s ohledem na to, že podjatost je stav, který v řízení buď existuje či nikoliv.35 Proti rozhodnutí 

o  námitce podjatosti lze dle věty první ustanovení § 76 odst. 5 správního řádu podat odvolání.  

 

 

 
31 Rozsudek Nejvyššího správního soudu ze dne 4. 7. 2019, č. j. 9 As 70/2019-34 
32 VEDRAL, Josef. Správní řád: komentář. 2., aktualiz. a rozš. vyd. Praha: BOVA POLYGON, 2012. ISBN 978-80-

7273-166-4, str. 181 – 184  
33 Srov. Rozsudek Nejvyššího správního soudu ze dne 13. 2. 2015, č. j. 7 As 158/2014-30, ve kterém se Nejvyšší 

správní soud vyslovil následovně: „vznesení námitky podjatosti způsobuje, že v řízení o věci samé nesmí být 

pracovníkem správního orgánu, proti němuž byla námitka podjatosti vznesena, činěny žádné úkony, vyjma úkonů 

neodkladných.“ 
34 Rozsudek Nejvyššího správního soudu ze dne 14. 6. 2012, č. j. 1 As 55/2012-32 
35 „Podjatost je přitom stavem, který nastává ze zákona za okolností stanovených v § 14 odst. 1. Usnesení o vyloučení 

úřední osoby z projednávání a rozhodování věci, ať již je vydáno na základě námitky podjatosti (§ 14 odst. 2), nebo 

na základě podnětu vyloučené úřední osoby (§ 14 odst. 3) má tedy deklaratorní povahu“ (Rozsudek Nejvyššího 

správního soudu ze dne 22. 3. 2013, č. j. 5 As 43/2011-185) 
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3.6.2 Procesní postup rozhodování v případě, že je podjatost zjištěna ex offo  

 

V případě, že je o podjatosti správním orgánem rozhodováno na základě podnětu uplatněného 

úřední osobou, procesní postup je odlišný od postupu při rozhodování o námitce podjatosti, která 

byla v řízení uplatněna účastníkem. Nicméně i v tomto případě o podnětu úřední osoby rozhoduje 

služebně nadřízený úřední osoby, která uplatnila podnět.  

Úřední osoba má povinnost dle ustanovení 14 odst. 4 správního řádu bezodkladně uvědomit 

svého představeného, jakmile se dozví o okolnostech nasvědčujících, že je vyloučena (viz část 

3.4.2. diplomové práce). Pokud představený dojde k závěru, že nejsou dány důvody pro 

pochybnost o nepodjatosti úřední osoby, usnesení se nevydává.36   

Pokud však představený dojde k závěru, že úřední osoba je vyloučena z projednávání 

a  rozhodování věci, postupuje dle ustanovení § 14 odst. 5 správního řádu a bezodkladně určí jinou 

úřední osobu, která není k vyloučené úřední osobě ve vztahu podřízenosti. Do doby, než 

představený posoudí oprávněnost námitky podjatosti úřední osoby, může úřední osoba, vůči které 

je podjatost namítána, učinit pouze úkony, které nesnesou odkladu. 37 

Usnesení o vyloučení úřední osoby z projednávání a rozhodování věci se dle ustanovení § 14 

odst. 5 správního řádu poznamená pouze do spisu. Dle ustanovení § 76 odst. 5 správního řádu není 

možné proti usnesení o vyloučení úřední osoby z projednávání a rozhodování věci podat odvolání. 

 

3.6.3 Procesní postup rozhodování v případě, že jsou pro podjatost vyloučeny všechny 

úřední osoby daného správního orgánu  

 

Správní řád pamatuje i na situaci, kdy v rámci daného správního orgánu jsou všechny úřední 

osoby dle ustanovení § 14 správního řádu, a tudíž nelze určit žádnou jinou úřední osobu 

k projednání a rozhodování věci. V takovém případě představený dle ustanovení § 14 odst. 5 

správního řádu bezodkladně uvědomí jemu nadřízený správní orgán a předá mu spis. Nadřízený 

správní orgán postupuje dle ustanovení § 131 odst. 4 správního řádu, dle kterého: „…usnesením 

pověří k projednání a rozhodnutí věci jiný věcně příslušný podřízený správní orgán ve svém 

správním obvodu…“. 

 

 

 
36 POTĚŠIL, Lukáš, HEJČ, David, RIGEL, Filip, MAREK, David. Správní řád: komentář. 2.vydání. Praha: C.H. 

Beck, 2020. Beckovy komentáře. ISBN 978-80-7400-804-7, str. 90 
37 věta druhá ustanovení § 14 odst. 4 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád   
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Slovní spojení „nelze-li určit nikoho jiného“ obsažené v ustanovení § 14 odst. 5 správního 

řádu Ministerstvo vnitra v závěru č. 166 ze zasedání poradního sboru ministra vnitra ke správnímu 

řádu a správnímu trestání ze dne 18. 1. 2019 vykládá tak, že: „nelze určit jinou úřední osobu v 

rámci příslušného správního orgánu, nikoliv v rámci věcně příslušného odboru. Rozhodující je 

tedy skutečnost, zda úřední osoba splňuje formální požadavky na vedení daného správního řízení 

(odbornou způsobilost), nikoliv to, zda vedení předmětného typu řízení spadá do rámce její běžné 

činnosti.“ 

V případě, že je z důvodu podjatosti vedoucího odboru vyloučen celý odbor příslušného 

správního orgánu, a tento úřad nemá jinou úřední osobu příslušnou k rozhodování, má dle závěru 

č. 152 ze zasedání poradního sboru ministra vnitra ke správnímu řádu a správnímu trestání ze dne 

12. 5. 2017, nadřízený správní orgán použít postup dle ustanovení § 131 odst. 4 správního řádu.38 

 

3.7 Speciální úprava řešení podjatosti všech úředníků v oblasti přestupkového práva  

 

Speciální úpravu vyloučení z projednávání a rozhodování přináší zákonodárce v ustanovení 

§  63 zákona č. 250/2016 Sb., o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich, ve kterém upravuje 

situace, na které obecná úprava ustanovení § 14 správního řádu nepamatuje. Jak je patrno 

z důvodové zprávy k zákonu č. 250/2016 Sb., zákonodárce při přípravě ustanovení § 63 zohlednil 

povahu přestupkového řízení, na než jsou kladeny vyšší nároky z hlediska procesního, než na 

správní řízení.39 Souhlasil tak se závěrem Nejvyššího správního soudu, který konstatoval, že 

„trestání za správní delikty musí podléhat stejnému režimu jako trestání za trestné činy a v tomto 

smyslu je třeba vykládat všechny záruky, které se podle vnitrostátního práva poskytují obviněnému 

z trestného činu.“40 

Dle ustanovení § 63 odst. 1 zákona č. 250/2016 Sb. „Je-li podezřelým z přestupku územní 

samosprávný celek, jehož orgán je příslušným správním orgánem k řízení o tomto přestupku, 

 

 

 
38 Podle závěru č. 152 ze zasedání poradního sboru ministra vnitra ke správnímu řádu a správnímu trestání ze dne 

12.   5.   2017 „je-li z důvodu podjatosti vedoucího odboru vyloučen celý odbor příslušného obecního úřadu z 

projednávání a rozhodování věci a tento úřad nedisponuje úřední osobou, která by splňovala podmínky uvedené ve 

zvláštním zákoně, nelze pověřit vedením řízení jinou úřední osobu. Představený vyloučené úřední osoby je proto 

povinen o této skutečnosti bezodkladně uvědomit nadřízený správní orgán, který následně postupuje podle § 131 odst. 

4 tak, že projednáním a rozhodnutím věci pověří jiný věcně příslušný podřízený správní orgán ve svém správním 

obvodu, jehož správní obvod sousedí se správním obvodem nezpůsobilého správního orgánu.“ 
39 Důvodová zpráva k zákonu č. 250/2016 Sb. o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich, sněmovní tisk č. 555. 

[online]. [cit. 12. 12. 2020]. Dostupná z: https://www.psp.cz/sqw/text/tiskt.sqw?o=7&ct=555&c 
40 Rozsudek Nejvyššího správního sodu v ČR ze dne 27. 10. 2004, sp. zn. 6 A 126/2002 
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nadřízený správní orgán usnesením pověří řízením o tomto přestupku jiný věcně příslušný 

podřízený správní orgán ve svém správním obvodu. Obdobně se postupuje, je-li podezřelým 

z  přestupku člen zastupitelstva územního samosprávného celku, jehož orgán je příslušným 

správním orgánem k řízení o tomto přestupku.“ 

Ze shora citovaného ustanovení plyne, že je-li podezřelým z přestupku sám územně 

samosprávný celek, přičemž k rozhodování o jeho vině či nevinně je příslušný orgán daného 

územně samosprávného celku, není možné, aby úředník příslušného územně samosprávného celku 

zkoumal důvody podjatosti téhož územně samosprávného celku. V takovém případě dochází 

přímo k zákonné delegaci ve smyslu § 131 odst. 2 správního řádu. Nadřízený správní orgán daného 

orgánu územně samosprávného celku pověří provedením řízení o přestupku jiný příslušný správní 

orgán. 

Obdobně je postupováno v případě, že je o přestupku člena zastupitelstva rozhodováno 

orgánem územně samosprávného celku, jehož je zastupitel členem.  

Zákonodárce přinesl jednu z možných variant úpravy systémové podjatosti pomocí zákonné 

delegace, avšak jak jsem již uvedla v kapitole 1. diplomové práce, tak například ustanovení 

§  16  zákona č. 184/2006 Sb., o odnětí nebo omezení vlastnického práva k pozemku, upravuje 

také speciální úpravu, kdy dochází k zákonné delegaci přímo ze zákona.  



24 

 

4 Systémová podjatost  

 

Systémová podjatost je pojem, který působí problémy již od přijetí zákona č. 500/2004 Sb., 

správní řád. Nejvyšší správní soud a Ústavní soud se k této problematice ve svých rozhodnutích 

často vyjadřovaly, což nakonec vyústilo v přijetí zákona č. 176/2018 Sb., kterým se mění zákon 

č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů. Uvedená novelizace přidala druhý 

odstavec do ustanovení § 14 správního řádu, a to s účinností od 1. 11. 2018.  

 

4.1 Pojem systémové podjatosti  

 

Systémovou podjatost můžeme definovat jako situaci, kdy orgán územně samosprávného 

celku postupuje při výkonu veřejné působnosti v oblasti, která se dotýká jeho zájmů.41  

Nejvyšší správní soud systémovou podjatost výslovně definoval v usnesení ze dne 

20.   11.  2012, č. j. 1 As 89/2010-119, a to tak, že se jedná o situaci kdy: „Rozhoduje orgán územně 

samosprávného celku ve správním řízení ve věci, která se týká zájmu tohoto územního 

samosprávného celku.“, kdy pochybnosti o nepodjatosti úřední osoby zakládá její: 

„zaměstnanecký poměr k územnímu samosprávnému celku tehdy, je-li z povahy věci či jiných 

okolností patrné podezření, že v důsledku tohoto zaměstnaneckého poměru by mohl být její postoj 

k věci ovlivněn    i jinými než zákonnými hledisky.“42  

Systémová podjatost je důsledkem střetu státní správy a samosprávy. Tento střet vzniká 

z důvodu smíšeného modelu výkonu veřejné správy, který je v České republice zaveden. Ve 

smíšeném modelu výkonu veřejné správy orgány územně samosprávných celků vykonávají jak 

samostatnou, tak přenesenou působnost.43 Vymezení samostatné působnosti obcí a krajů je 

upraveno již na ústavní úrovni v čl. 8 a čl. 100 ústavního zákona č. 1/1993 Sb., Ústava České 

republiky, které provádí ustanovení § 7 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, resp. ustanovení 

§ 2 odst. 1 zákona č. 129/2000 Sb., o krajích. Přenesená působnost obcí a krajů je v návaznosti na 

čl. 105 Ústavy České republiky vymezena v ustanovení § 7 odst. 2 zákona č. 128/2000 Sb., 

o  obcích, resp. v ustanovení § 2 odst. 2 zákona č. 129/2000 Sb., o krajích. Při rozhodování 

 

 

 
41 JEMELKA, Luboš, PONDĚLÍČKOVÁ, Klára, BOHADLO, David. Správní řád: komentář. 6. vydání. Praha: C.H. 

Beck, 2019. Beckova edice komentované zákony. ISBN 978-80-7400-751-4, str. 82 
42 usnesení Nejvyššího správního soudu ze dne 11. 2012, č. j. 1 As 89/2010-119 
43 KOPECKÝ, M. Správní právo, Obecná část. vydání 2. Praha : C.H. Beck, 2021, ISBN 978-80-7400-820-7, 

str.110 
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správních orgánů o záležitostech, které spadají do přenesené působnosti, proto často dochází 

k situaci, kdy orgán územně samosprávného celku rozhoduje o záležitosti, která se ho přímo 

dotýká (například kdy obecní úřad rozhoduje o své vlastní žádosti o vydání stavebního povolení). 

Dle nálezu Ústavního soudu ze dne 5. 2. 2003, sp. zn. Pl. ÚS 34/02 „Rozsáhlý výkon přenesené 

působnosti orgány územní samosprávy navíc může přivádět její funkcionáře do "schizofrenního" 

postavení, kdy budou muset brát na zřetel jak zájmy územního společenství obyvatel, tak zároveň 

zájmy státu. 

Nejvyšší správní soud v rozsudku ze dne 3. 4. 2019, č. j. 2 As 151/2018-63 konstatoval, 

že:   „Posuzovat tzv. systémovou podjatost (§ 14 odst. 1 správního řádu) úředníků územně 

samosprávného celku (ve smyslu usnesení rozšířeného senátu Nejvyššího správního soudu ze dne 

20. 11. 2012, čj. 1 As 89/2010-119, č. 2802/2013 Sb. NSS) nepřichází v úvahu ve věci, v níž úřad 

tohoto celku rozhoduje v jeho samostatné působnosti.“ Systémovou podjatost lze tedy s ohledem 

na citovaný závěr Nejvyššího správního soudu posuzovat jen v případě, že úředník územně 

samosprávného celku rozhoduje v přenesené působnosti.  

Lze shrnout, že systémová podjatost je situace, kdy rozhoduje orgán územního samosprávného 

celku v přenesené působnosti ve věci, která se týká zájmu tohoto územního samosprávného celku, 

zpravidla vznikajícího při výkonu působnosti samostatné.  

 

4.2 Milníky ve vývoji právní úpravy systémové podjatosti  

 

Právní úprava střetu státní správy a samosprávy, tj. institut systémové podjatosti, byla po 

dlouhou dobu zákonodárcem opomíjena, a to i přes to, že se tato situace v praxi může vyskytnout.  

V roce 2003 se začal připravovat návrh zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, kdy problematika 

systémové podjatosti měla být řešena pomocí zákonné delegace: „(1) Má-li být rozhodováno 

o  žádosti státu, kterou podává jeho organizační složka, která je věcně a místně příslušným 

správním orgánem, nebo o žádosti obce, kraje anebo jiné osoby, jejíž orgán je věcně a místně 

příslušným správní orgánem, provede řízení jiný správní orgán v obvodu nadřízeného správního 

orgánu, který nadřízený správní orgán určí usnesením, a to popřípadě i pro řízení, která mohou 

být v budoucnu zahájena. Tohoto ustanovení se nepoužije na ústřední správní úřady. (2) Nelze-li 
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určit orgán, který by provedl řízení podle odstavce 1, provede řízení sám nadřízený správní 

orgán.“44 

V průběhu legislativního procesu však nakonec Poslanecká sněmovna přijala návrh na vydání 

správního řádu ve znění pozměňovacího návrhu Senátu, který ustanovení týkající se systémové 

podjatosti zcela záměrně vypustil, s odůvodněním, že vedení správního řízení v jiné obci je v praxi 

neproveditelné, a že návrh správního řádu neřeší otázku úhrady nákladů spojených s vedením 

řízení. 45 „Konkrétně bylo upozorňováno na fakt, že pokud v jednom kraji nejsou dvě přibližně 

stejně velké obce (města) v nepříliš velké vzdálenosti od sebe, které by krajský úřad mohl pověřit, 

aby „navzájem“ vykonávaly správní řízení, bude menší obec trvale doplácet na řízení vedená pro 

jejího většího souseda (zejména žádostí o vydání stavebního povolení bude z povahy věci více) 

a  tvrdilo se, že příspěvek na výkon přenesené působnosti, který, jak již z názvu tohoto institutu 

vyplývá, nekryje celkové náklady, nebude ani v tomto případě postačovat. Nakonec byly Senátem 

oba návrhy vráceny Poslanecké sněmovně s pozměňovacími návrhy spočívajícími v obou 

případech ve vypuštění problematických institutů. Poslanecká sněmovna pak dne 24. června 

přijala oba návrhy v senátní verzi.“46 

Nejvyšší správní soud nicméně musel na problematiku střetu státní správy a samosprávy 

reagovat, a vyslovil se k ní v rozsudku dne 16. 12. 2004, č. j. 2 As 21/2004-67, ve kterém 

konstatoval, že: „úředníci jsou v mnoha případech povoláni k rozhodování o věcech týkajících se 

obce či kraje, tedy de facto jejich zaměstnavatelů. Nejvyšší správní soud je tak přesvědčen, že 

pouze tato situace, která je zákonem výslovně připuštěna, předpokládána a vyžadována, nemůže 

být bez dalšího důvodem podjatosti pracovníka orgánu územně samosprávného celku, a to i přes 

pracovní či jiný obdobný vztah k takovému celku jakožto účastníkovi řízení či z toho plynoucí jistou 

finanční závislost. Aby byly v takových případech dány pochybnosti o podjatosti konkrétního 

úředníka, musela by přistoupit ještě další skutečnost, např. důvodná obava z ovlivňování úředníka 

ze strany jeho zaměstnavatele v konkrétním případě.“ 

Podle tehdejšího právního názoru Nejvyššího správního soudu, zaměstnanecký či jiný 

obdobný poměr úředníka územně samosprávného celku není sám o sobě důvodem pro pochybnost 

 

 

 
44 Důvodová zpráva k zákonu č. 500/2004 Sb., správní řád, sněmovní tisk 201. [online] [cit. 12. 12. 2020]. Dostupná 

z: https://www.psp.cz/sqw/text/tiskt.sqw?o=4&ct=201&ct1=0 
45 Ministerstvo vnitra České republiky. Metodická pomůcka k ustanovení § 14 správního řádu. Ministerstvo vnitra 

[online]. [cit. 12. 12. 2020]. Dostupné z: http://www.mvcr.cz/soubor/metodika-systemova-podjatost.aspx 
46 KAUCKÝ, J. Nový správní řád. Příprava a projednání nového správního řádu. (2. část). Veřejná správa. 2004, 

č.   47, ISSN 1213 -6581. 
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o nepodjatosti. K tomu, aby byl úředník územně samosprávného celku v takovém případě 

vyloučen, by musela přistoupit ještě další skutečnost.  

Tento závěr Nejvyššího správního soudu kritizoval JUDr. Stanislav Kadečka, a považoval jej 

za nesprávný. Vyslovil přesvědčení, že pokud rozhoduje úředník obce v přenesené působnosti 

o  právu či povinnosti obce, která je jeho zaměstnancem, jde o situaci, kdy lze objektivně 

pochybovat o nepodjatosti úředníka, a to s ohledem na zaměstnaneckou závislost úředníka na obci, 

zejména pokud má obec zájem na výsledku řízení.47  

Ke dni 1. 1. 2006 tedy nabyl účinnosti zákon č. 500/2004 Sb., správní řád, který problematiku 

systémové podjatosti neupravoval. 

Ústavní soud se později se závěrem Nejvyššího správního soudu v rozsudku ze dne 

16.   12.   2004, č. j. 2 As 21/2004-67, ztotožnil v nálezu ze dne 6. 10. 2008, sp zn. I. ÚS 553/07, 

ve kterém uvedl, že: „závěry Nejvyššího správního soudu neshledal vybočující z mezí ústavnosti.“ 

Ústavní soud později svůj postoj v nálezu ze dne 23. 10. 2008, sp. zn. II. ÚS 555/07 doplnil 

a  uvedl, že: „shledal právní závěry Nejvyššího správního soudu vztahující se k otázce podjatosti 

pracovníka obce ústavně konformními, avšak pro futuro není možné zcela vyloučit ani situaci, kdy 

se v souvislosti s odlišně determinovanou právní věcí ukáží tyto závěry jako závěry vybočující 

z  mezí ústavnosti.“ 

Posun v právním názoru Nejvyššího správního soudu přineslo až usnesení rozšířeného senátu 

Nejvyššího správního soudu ze dne 20. 11. 2012, č. j. 1 As 89/2010-119, ve kterém Nejvyšší 

správní soud formuloval nový pojem systémového rizika podjatosti, a uvedl že systémové riziko 

podjatosti je dáno: „zaměstnaneckým poměrem, který sám o sobě představuje významné 

potenciální nebezpečí pro nestrannost rozhodování orgánů územních samosprávných celků jako 

správních orgánů, avšak na druhé straně….zdaleka ne ve všech případech se toto nebezpečí 

vskutku projeví.“  

Potenciální nebezpečí v povaze pracovněprávního poměru spatřil Nejvyšší správní soud, 

zejména v možnosti ukončení pracovního poměru úředníka územně samosprávného celku ze 

strany zaměstnavatele, tj. obce či kraje, který lze: „ukončit ze všech důvodů uvedených v zákoníku 

práce, tedy rovněž pro nadbytečnost (v této souvislosti dlužno poznamenat, že zaměstnanci státních 

orgánů nemají ani takový standard záruk své nestrannosti, jaký zaměstnancům územních 

samosprávných celků zajišťuje zákon o úřednících územních samosprávných celků).“, či 

 

 

 
47  KADEČKA, Stanislav. Je rozhodování obce ve vlastní věci opravdu nepodjaté? Právní rozhledy. Praha: C. H. 

Beck, 2005, roč. 13, č. 13, ISSN 1210-6410, str. 477-484. 
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v  odměňování úředníků územních samosprávných celků, které se řídí zákonem č. 262/2006 Sb.,  

zákoník práce a nařízením vlády č. 318/2017 Sb., o výši odměn členů zastupitelstev územních 

samosprávných celků, s tím, že podle těchto právních předpisů, mají úředníci územně 

samosprávných celků právo na přiznání osobních příplatků, další příplatků a odměn.48 Nejvyšší 

správní soud dále v usnesení ze dne 20. 11. 2012, č. j. 1 As 89/2010-119, konstatoval, že i přes to, 

že jsou úředníci územně samosprávných celků vázáni povinnostmi dle ustanovení § 16 zákon č. 

312/2002 Sb., o úřednících územních samosprávných celků a o změně některých zákonů, které by 

měly zaručit nestranné rozhodování49, povaha pracovněprávního poměru úředníka územně 

samosprávného celku k územně samosprávnému celku v sobě nese riziko, že ze strany úředníků 

jakožto zaměstnanců nestranně rozhodováno nebude. Nejvyšší správní soud proto dospěl k závěru, 

že: „v případech, kdy rozhoduje úředník územního samosprávného celku ve věci, která se přímo 

nebo nepřímo týká tohoto celku, není a priori vyloučen z rozhodování pro svoji „systémovou 

podjatost“, avšak je u něho dáno „systémové riziko podjatosti“, kvůli němuž je třeba otázku jeho 

případné podjatosti posuzovat se zvýšenou opatrností oproti věcem, které se zájmů územního 

samosprávného celku nijak nedotýkají.“ 

Nejvyšší správní soud v citovaném usnesení konstatoval, že důvody k podezření systémového 

rizika podjatosti mohou být nejrůznějšího druhu a příkladem uvedl: „Bude se jednat o takové 

skutečnosti, které naznačují, že zde existuje někdo, kdo má zájem na určitém výsledku řízení, 

v  němž se má rozhodovat, a přitom má či může mít schopnost působit na příslušnou úřední osobu 

prostřednictvím jejího zaměstnaneckého vztahu k územnímu samosprávnému celku. Uvedenými 

skutečnostmi mohou být například jevy v politické či mediální sféře, jež předcházejí příslušnému 

správnímu řízení či je doprovázejí a naznačují zvýšený zájem o výsledek řízení ze strany osob 

schopných ovlivnit jednání územního samosprávného celku jako zaměstnavatele úřední osoby. 

 

 

 
48 usnesení Nejvyššího správního soudu ze dne 20. 11. 2012, č. j. 1 As 89/210-119 
49 „Úředníci samosprávných celků jsou vázáni právem [§ 16 odst. 1 písm. a) a b) zákona o úřednících územních 

samosprávných celků] a povinni „hájit při výkonu správních činností veřejný zájem“ [§ 16 odst. 1 písm. c) téhož 

zákona] a „jednat a rozhodovat nestranně bez ohledu na své přesvědčení a zdržet se při výkonu práce všeho, co by 

mohlo ohrozit důvěru v nestrannost rozhodování“ [§ 16 odst. 1 písm. f) téhož zákona]. Plnit pokyny vedoucích 

úředníků jsou povinni jen tehdy, nejsou-li v rozporu s právními předpisy; „má-li úředník za to, že vydaný pokyn je v 

rozporu s právními předpisy, je povinen to bezodkladně oznámit osobě, která mu pokyn vydala, a to písemně, nebo, 

hrozí-li nebezpečí z prodlení, ústně; poté je úředník povinen splnit daný pokyn pouze tehdy, dostane-li od vedoucího 

úřadu písemný příkaz tak učinit; úředník nesmí vykonat pokyn ani příkaz, pokud by se tím dopustil trestného činu, 

přestupku, popřípadě jiného správního deliktu, a tuto skutečnost je povinen bez zbytečného prodlení písemně oznámit 

vedoucímu úřadu“ [§ 16 odst. 1 písm. d) téhož zákona]. Uvedení úředníci mají i řadu dalších povinností majících 

zajistit jejich nestrannost při výkonu jim svěřených pravomocí [viz zejm. § 16 odst. 1 písm. g), h), i) a j) téhož zákona].“ 

(Usnesení Nejvyššího správního soudu ze dne 20. 11. 2012, č. j. 1 As 89/2010-119) 
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Příkladem může být zájem politických činitelů či jiných v rámci daného územního samosprávného  

celku vlivných osob (např. zákulisních aktérů místní politiky či podnikatelských subjektů) na 

určitém výsledku řízení (např. na tom, aby určitá stavba, činnost apod. byla povolena, anebo 

naopak nepovolena); takový zájem lze vysledovat například z různých mediálních vyjádření, 

předvolebních slibů, konkrétních investičních či jiných obchodních počinů, předchozích snah 

nasměrovat určité související rozhodovací procesy určitým způsobem apod. Stejně tak uvedenou 

skutečností může být samotná povaha a podstata rozhodované věci, její kontroverznost či politický 

význam a s tím spojené zájmy. Zjevně a bez dalšího pak uvedenými skutečnostmi budou podezření 

z nátlaku či snahy přímo ovlivnit rozhodování příslušné úřední osoby prostřednictvím jejího 

zaměstnaneckého vztahu.“ 

K politickému zájmu, jakožto jednomu z důvodů pochybností o nepodjatosti úředních osob, se 

Nejvyšší soud dále vyjádřil v dalším svém rozsudku ze dne 30. 1. 2013, č. j. 1 As 89/2010-152, 

tak, že: „Pochybnosti o nepodjatosti úředních osob orgánu územního samosprávného celku…ve 

správním řízení ve věci, která se týká zájmu tohoto územního samosprávného celku, může za 

určitých okolností vyvolat již jen samotný politický význam či kontroverznost určité stavby, 

v  souvislosti s níž se dané správní řízení vede, aniž by účastník správního řízení musel uvádět 

nějaké konkrétní skutečnosti, které by relevantním způsobem svědčily o politické „citlivosti“ věci.“ 

Se závěrem Nejvyššího správního soudu v usnesení ze dne 20. 11. 2012, 

č.  j.   1  As  89/2010  -  119  nesouhlasil JUDr. Jiří Palla. Ve svém odlišném stanovisku podle 

§  55a zákona č. 150/2002 Sb., soudní řád správní, uvedl že: „ve věcech, ve kterých má v oblasti 

přenesené působnosti rozhodovat ve správním řízení orgán obce či kraje o zájmu tohoto územního 

samosprávného celku, dochází k systémové podjatostí všech jeho úředních osob, a nikoli                                

k pouhému systémovému riziku podjatosti. Takový zájem přitom nemusí být dán pouze tehdy, kdy 

je územní samosprávný celek účastníkem správního řízení, nýbrž ve všech případech, v nichž má 

tento celek skutečný (materiální) zájem na výsledku řízení. Pracovněprávní vztah mezi obcí či 

krajem a jejich úředníky ve věcech, v nichž se rozhoduje o zájmech tohoto územního 

samosprávného celku, představuje dostatečný důvod pro pochyby o nepodjatosti všech jeho 

úředních osob, aniž by zde musela přistoupit ještě další skutečnost. Již pouhé zjištění, že orgán 

územního samosprávného celku má rozhodovat o své vlastní záležitosti úředními osobami, které 

jsou na něm ekonomicky závislé, se totiž musí dalším účastníkům správního řízení i veřejnosti jevit 

jako překážka, která znemožňuje či alespoň ztěžuje nestranné a objektivní rozhodnutí o takové 

věci.“ 

Náznak částečné zákonné úpravy systémové podjatosti přinesla až novela správního řádu 

s účinností od 1. 11. 2018, která byla provedena zákonem č. 176/2018 Sb. Tato novela přidala 
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nový odstavec 2 do ustanovení § 14 správního řádu, který, jak sama uvádí důvodová zpráva 

k novele zákona, neřeší systémovou podjatost přímo, nýbrž negativně upravuje podmínky pro 

vyloučení úředníka z důvodu podjatosti.50 

 

4.3 Ustanovení § 14 odst. 2 správního řádu  

 

Ustanovení § 14 odst. 2 správního řádu, zní: „Úřední osoba není vyloučena podle odstavce 1, 

pokud je pochybnost o její nepodjatosti vyvolána jejím služebním poměrem nebo pracovněprávním 

nebo jiným obdobným vztahem ke státu nebo k územnímu samosprávnému celku.“ 

Důvodová zpráva k zákonu č. 176/2018 Sb., kterým se mění zákon č. 500/2004 Sb., správní 

řád, ve znění pozdějších předpisů, uvádí: „Protože se tento důvod v námitkách systémové 

podjatosti objevuje nejčastěji, je nezbytné upravit zákon tak, aby tento institut nebyl častým 

důvodem vzniku procesních obstrukcí, jako je tomu dosud… Cílem navržené právní úpravy je proto 

reagovat na stávající judikaturu Nejvyššího správního soudu a upřesnit předpoklady pro vyslovení 

podjatosti úřední osoby…Důsledkem přijetí navrhované úpravy by měl být výrazný pokles počtu 

námitek podjatosti, zejména námitek systémové podjatosti, což povede k efektivnějšímu 

a  rychlejšímu rozhodování správních orgánů.“ 51 

Zákonodárce tedy při formulaci druhého odstavce ustanovení § 14 správního řádu reagoval na 

praxi uplatňování námitek systémové podjatosti a vycházel ze stávající judikatury Nejvyššího 

správního soudu, tj. z usnesení rozšířeného senátu Nejvyššího správního soudu ze dne 

20.   11.  2012, č. j. 1 As 89/2010-119, který zavedl pojem systémového rizika podjatosti (viz část 

4.2 diplomové práce). 

Dle jazykového výkladu odstavce druhého ustanovení § 14 správního řádu nelze vyloučit 

úřední osobu z projednávání a rozhodování věci v případě, že je pochybnost o její nepodjatosti 

vyvolána pracovněprávním poměrem či poměrem obdobným k územně samosprávnému celku. 

Tedy odstavec druhý ustanovení § 14 správního řádu automaticky vylučuje možnost vyloučit 

úřední osoby pro jejich pracovní poměr či obdobný poměr k územně samosprávnému celku.  

 Mám za to, že formulace druhého odstavce ustanovení § 14 správního řádu nekoresponduje 

s právním názorem Nejvyššího správního soudu uvedeným v usnesení ze dne 20. 11. 2012, 

 

 

 
50 Důvodová zpráva k zákonu č. 176/2018 Sb., kterým se mění zákon č. 500/2004 Sb., správní řád, 

ve  znění  pozdějších předpisů, sněmovní tisk 54. [online] [cit. 12. 12. 2020]. Dostupná z: 

https://www.psp.cz/sqw/text/tiskt.sqw?O=8&CT=54&CT1=0 
51 Tamtéž   
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č.  j.   1  As 89/2010-119, jelikož Nejvyšší správní soud má právě naopak za to, že zaměstnanecký 

poměr sám o sobě představuje významné potenciální nebezpečí pro nestrannost rozhodování 

orgánů územních samosprávných celků jako správních orgánů, avšak na druhé straně bere v úvahu, 

že zdaleka ne ve všech případech se toto nebezpečí vskutku projev.  

Zákonodárce se dále v důvodové zprávě k zákonu č. 176/2018 Sb., kterým se mění zákon 

č.   500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, uvedl, že namítání systémové 

podjatosti pro služební poměr úředníka je častým důvodem používaným účastníky řízení.52 S tímto 

názorem nejde než souhlasit, jelikož z mého výzkumu plyne, že tento důvod je účastníky řízení 

používán velmi často (viz část 5.4.2 diplomové práce).  

 

4.4 Postup při rozhodování o systémové podjatosti  

 

Dle rozsudku Nejvyššího správního soudu ze dne 4. 7. 2019, č. j. 9 As 70/2019-34 „Pojem 

systémové podjatosti není důvodu vztahovat na jakoukoliv situaci, v níž účastník řízení namítá 

podjatost všech úředních osob zařazených do správního orgánu, který vede předmětné řízení, 

pokud je zcela zjevné, že obsahem této námitky není systémové riziko podjatosti, tj. tvrzení, že 

důvodem podjatosti všech úředních osob je jejich zaměstnanecký, služební či obdobný poměr 

k  subjektu, do něhož je organizačně zasazen příslušný správní orgán a jehož zájmy mohou být 

v  daném řízení dotčeny.“ 

Ministerstvo vnitra vydalo metodickou pomůcku k ustanovení § 14 zákona č. 500/2004 Sb., 

nazvanou jako systémová podjatost, kde se mimo jiné vyjadřuje i k procesnímu postupu při 

rozhodování o systémové podjatosti všech úředníků.  

Rozhodování o systémové podjatosti je založeno na hierarchickém principu, a o systémové 

podjatosti proto rozhoduje nadřízený správního orgánu, vůči kterému je systémová podjatost 

namítána. 

Pokud je tedy namítána systémová podjatost všech zaměstnanců úřadu, musí nejprve orgán, 

který je přímo nadřízený tomuto orgánu, rozhodnout o námitce podjatosti vůči osobě, která stojí 

v čele úřadu.53 To znamená, že pokud je namítána systémová podjatost všech zaměstnanců 

 

 

 
52 Důvodová zpráva k zákonu č. 176/2018 Sb., kterým se mění zákon č. 500/2004 Sb., správní řád, 

ve  znění  pozdějších  předpisů, sněmovní tisk 54. [online]. [cit. 12. 12. 2020]. Dostupná z: 

https://www.psp.cz/sqw/text/tiskt.sqw?O=8&CT=54&CT1=0 
53 Ministerstvo vnitra České́ republiky. Metodická pomůcka k ustanovení § 14 správního řádu. Ministerstvo vnitra 

[online]. [cit. 12. 12. 2020]. Dostupné z: http://www.mvcr.cz/soubor/metodika-systemova-podjatost.aspx 
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obecního úřadu, musí nadřízený správní orgán nejdříve rozhodovat o tom, zda je podjatý starosta 

obce, jelikož ten stojí v čele obecního úřadu dle ustanovení § 109 odst. 1 zákon č. 128/2000 Sb., 

o obcích. Pokud jde o statutární město, musí být zprvu zkoumána podjatost primátora.   

Poté co nadřízený správní orgán rozhodne, že starosta či primátor, nejsou vyloučeni pro 

podjatost, starosta či primátor následně musí rozhodnout podjatosti či nepodjatosti jim 

podřízených osoby, v případě, že tak již neučinil nadřízený správní orgán, který ve věci 

rozhodoval.54 

V případě, že je systémová podjatost uplatněna proti úředním osobám krajského úřadu, bude 

nadřízeným věcně příslušné ministerstvo. Příslušné ministerstvo tedy bude zkoumat podjatost 

ředitele krajského úřadu, jelikož ten dle ustanovení § 68 zákona č. 129/2000 Sb., o krajích, stojí 

v čele krajského úřadu. 55 

Pakliže je námitka systémové podjatosti založena na stejném důvodu proti všem osobám 

daného správního orgánu, nadřízený správní orgán má možnost rozhodnout o podjatosti či 

nepodjatosti všech osob najednou. 56  

 

 

 
54 Ministerstvo vnitra České́ republiky. Metodická pomůcka k ustanovení § 14 správního řádu. Ministerstvo vnitra 

[online]. [cit. 12. 12. 2020]. Dostupné z: http://www.mvcr.cz/soubor/metodika-systemova-podjatost.aspx 
55 Tamtéž  
56 Tamtéž  
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5 Výzkum  

 

Tato část diplomové práce zkoumá využití institutu vyloučení z projednávání a rozhodování 

věci v praxi.  

Pro účely mého výzkumu jsem se zaměřila na stavební řízení podle zákona č. 183/2006 Sb., 

o  územním plánování a stavebním řádu, a na přestupková řízení podle zákona č. 200/1990 Sb., 

České národní rady o přestupcích, který byl účinný 1. 7. 1990 do 30. 6. 2017, spolu se zákonem  

č. 250/2016 Sb., o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich, který je účinný od 1. července 2017. 

Vybrala jsem stavební řízení a přestupková řízení, která pobíhala či stále probíhají na jednotlivých 

příslušných odborech úřadů městských částí v hlavním městě Praze.  

Svůj výzkum jsem rozdělila do dvou fází. V první fází jsem se dle zákona č. 106/1999 Sb., 

o  svobodném přístupu k informacím dotazovala příslušných odborů na počet probíhajících 

stavebních řízení a přestupkových řízení a počet uplatněných námitek v těchto řízeních. V druhé 

fázi jsem v návaznosti na odpovědi získané od úřadů žádala příslušné odbory o poskytnutí bližších 

informací k uplatněným námitkám podjatosti, a to dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném 

přístupu k informacím.  

Celkem jsem oslovila 22 stavebních odborů a 22 přestupkových oddělení jednotlivých Úřadů 

městských částí hlavního města Prahy, přičemž v průběhu svého výzkumu jsem některé odbory 

Úřadů městských částí hlavního města Prahy musela vyřadit, s ohledem na to, že na moji žádost 

nereagovaly vůbec či poskytly částečnou informaci.    

 

5.1 První fáze dotazování  

 

 V první fázi svého výzkumu jsem vznesla na celkem 22 stavebních odborů Úřadů městských 

částí hlavního města Prahy následující dotazy:  

1. Kolik správních řízení bylo zahájeno u stavebního úřadu od 1. 1. 2006 do 29. 2. 2020?  

2. Kolik námitek podjatosti bylo účastníky uplatněno ve správních řízeních u stavebního 

úřadu zahájených v období od 1. 1. 2006 do 29. 2. 2020?  

3. Kolika námitkám podjatosti ve správních řízeních u stavebního úřadu zahájených v období 

od 1. 1. 2006 do 29. 2. 2020 bylo vyhověno správním orgánem, u kterého bylo správní 

řízení vedeno?   
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4. Kolika námitkám podjatosti ve správních řízeních u stavebního úřadu zahájených v období 

od 1. 1. 2006 do 29. 2. 2020 nebylo vyhověno správním orgánem, u kterého bylo správní 

řízení vedeno?  

5. Kolika námitkám podjatosti ve správních řízeních u stavebního úřadu zahájených v období 

od 1. 1. 2006 do 29. 2. 2020 bylo vyhověno nadřízeným správním orgánem?  

6. Kolika námitkám podjatosti ve správních řízeních u stavebního úřadu zahájených v období 

od 1. 1. 2006 do 29. 2. 2020 nebylo vyhověno nadřízeným správním orgánem? 

Analogicky jsem dotazy vznesla i na 22 úřadů městských částí v hlavním městě Praze, oddělení 

přestupků.  

Tímto jsem se pokusila zmapovat mnou vymezené období od 1. 1. 2006 (od účinnosti zákona 

č. 500/2004 Sb., správní řád) do 29. 2. 2020 (tj. do dne kdy jsem žádost podala). Jednotlivé odbory 

úřadů městských částí hlavního Města Prahy se však nedržely striktně mnou vymezeného 

časového období, a to z různých důvodů, proto jsem mapované časové období musela zúžit, jak je 

uvedeno dále.   

 

5.1.1 Odpovědi úřadů na žádost o počtu zahájených řízení a uplatněných námitkách  

 

Na výše citovanou žádost o informace o počtu zahájených řízení a uplatněných námitek mi 

z celkových 22 dotazovaných stavebních odborů odpovědělo celkem 21 stavebních odborů. 

Jeden  stavební odbor (Úřad městské části Praha 6) na mou žádost nereagoval vůbec. Ze 

zbývajících 21 stavebních odborů, celkem 3 stavební odbory vyřídily mou žádost tak, že ji zcela 

zamítly (Úřad městské části Praha 1, stavební úřad, a Úřad městské části Praha 5, odbor stavební 

a Úřad městské části Praha 11) a 3 stavební odbory mi poskytly pouze informaci částečnou, 

přičemž za zbylou část odpovědi žádaly uhrazení správního poplatku (Úřad městské části Praha 

10, odbor stavební,  sdělil že v období do 1. 1. 2016 do 29. 2. 2020 bylo zahájeno celkem 17493 

řízení, přičemž za poskytnutí dalších informací žádal úhradu ve výši 465.600 Kč, Úřad městské 

části Praha 22, stavební úřad, poskytl informace pouze pro rok 2019, přičemž zahájených řízení 

v tomto roce bylo u příslušného stavebního úřadu 152 z toho byly uplatněny pouze 2 námitky 

podjatosti,  Úřad městské části Praha 17, odbor výstavy, sdělil, že na odboru výstavby nebyla 

uplatněna žádná námitka podjatosti, avšak celkový počet zahájených řízení již nesdělil).  

Vzhledem k tomu, že mi z celkem 22 dotazovaných stavebních odborů neposkytlo celkem 7 

stavebních odborů mnou požadovanou informaci, jsem tyto stavební odbory vyřadila a dále jsem   
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pokračovala pouze se zbylými 15 stavebními odbory. Získané informace od 15 stavebních odborů 

jsem zpracovala do tabulky č. 1 (viz 5.2 diplomové práce).  

Co se týče odborů, které vedou přestupkové řízení, v tomto případě mi na zaslanou žádost 

o  informace o počtu zahájených řízení a uplatněných námitek z celkem 22 dotazovaných 

přestupkových oddělení odpovědělo 20 přestupkových oddělení. 2 přestupková oddělení (Úřad 

městské části Praha 11 a Úřad městské části Praha 21) na mou žádost nijak nereagovaly. Ze 

zbývajících 20 přestupkových oddělení, která mou žádost o informace vyřídily, mi 3 přestupková 

oddělení odpověděla pouze na počet zahájených přestupkových řízení, přičemž za zbylou část 

odpovědi žádaly uhrazení správního poplatku (Úřad městské části Praha 4, odbor kancelář 

tajemníka, sdělil počet zahájených řízení za období od 1. 1. 2016 do 29. 2. 2020, celkem 4132 

přestupkových řízení, za poskytnutí dalších informací žádal úhradu ve výši 5.060 Kč, Úřad 

městské́ časti Praha 5, Odbor živnostenský́ a občanskosprávních agend,  sdělil počet zahájených 

přestupkových řízení za období od 1. 1. 2015 do 12. 31. 2016 a od 1. 1. 2018 do 29. 2. 2020, 

celkem 3935 přestupkových řízení a Úřad městské́ časti Praha 8, odbor právních služeb, oddělení 

právní́, sdělil počet zahájených řízení za období od 1. 1. 2015 do 29. 2. 2020, celkem 4131 

přestupkových řízení), a jedno přestupkové oddělení mi nesdělilo žádnou informaci a žádalo  za 

poskytnutí požadovaných informací uhrazení správního poplatku (Úřad městské́ časti Praha 10, 

Odbor občanskoprávní, nesdělil počet zahájených řízení ani počet námitek, přičemž požadoval 

zaplacení správního poplatku ve výši 29.460 Kč).  

Jelikož z celkem dotazovaných 22 přestupkových oddělení celkem 6 přestupkových oddělení 

na mou žádost o informace nereagovalo či ji nevyřídilo zcela, jsem dále těchto 6 přestupkových 

oddělení vyřadila, a pokračovala jsem pouze se zbylými 16 přestupkovými odděleními. Získané 

informace od 16 přestupkových oddělení jsem zpracovala do tabulky č. 2 (viz 5.2 diplomové 

práce). 

 

5.2 Druhá fáze dotazování  

 

V druhé fázi mého výzkumu jsem pracovala již pouze s vytříděnými 15 stavebními odbory 

a  16 přestupkovými odbory úřadů městských částí hlavního města Prahy.  Jednotlivé stavební 

odbory a přestupkové oddělení jsem požádala o poskytnutí podaných námitek a rozhodnutí 
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o  těchto námitkách, a to vždy za období, ke kterému mi v první fázi mého dotazování daný odbor 

poskytl informace o počtu řízení a počtu uplatněných námitek.57 

 

5.2.1 Odpovědi úřadů na žádost o zaslání dokumentů  

 

Z mnou dotazovaných 15 stavebních odborů mi požadované dokumenty v anonymizované 

formě zaslalo pouze 6 stavebních odborů (stavební odbor úřadu městské části Praha 2, úřadu 

městské části Praha 7, úřadu městské části Praha 13, úřadu městské části Praha 14, úřadu městské 

části Praha 15 a úřadu městské části Praha 19), 4 stavební odbory mi na žádost nereagovali 

(stavební odbor úřadu městské části Praha 3, stavební odbor úřadu městské části Praha 8, stavební 

odbor úřadu městské části Praha 18, stavební odbor úřadu městské části Praha 20,) a zbylých 5 

stavebních odborů žádalo úhradu za poskytnutí požadovaných dokumentů (stavební odbor úřadu 

městské části Praha 4, stavební odbor úřadu městské části Praha 9, stavební odbor úřadu městské 

části Praha 12, stavební odbor úřadu městské části Praha 16, stavební odbor úřadu městské části 

Praha 22,). Informace, které jsem získala od 6 stavebních úřadů, jsem zpracovala do tabulky č. 3 

(příloha č. 1 diplomové práce). 

Z mnou dotazovaných 16 přestupkových oddělení mi požadované dokumenty 

v anonymizované formě zaslalo celkem 10  přestupkových oddělení (přestupkové oddělení úřadu 

městské části Praha 2, úřadu městské části Praha 3, úřadu městské části Praha 6, úřadu městské 

části Praha 7, úřadu městské části Praha 9, úřadu městské části Praha 13, úřadu městské části Praha 

14, úřadu městské části Praha 15, úřadu městské části Praha 16, úřadu městské části Praha 19) 

ostatní přestupková oddělení mi na žádost odpověděla, avšak za poskytnutí mnou požadovaných 

informací žádala uhrazení správního poplatku (přestupkové oddělení úřadu městské části Praha 1, 

přestupkové oddělení úřadu městské části Praha 12, přestupkové oddělení úřadu městské části 

Praha 17, přestupkové oddělení úřadu městské části Praha 18, přestupkové oddělení úřadu městské 

části Praha 20, přestupkové oddělení úřadu městské části Praha 22). Informace, které jsem získala 

od 10 přestupkových oddělení, jsem zpracovala do tabulky č. 4 (příloha č. 2 diplomové práce). 

  

 

 

 
57 některé z úřadů se mnou vymezeného období od 1. 1. 2006 do 29. 2. 2020, a poskytovali mi informace z jinak 

vymezené období  
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5.3 Výsledná zjištění – počet zahájených řízení a četnost uplatněných námitek   

 

Pro zpracování výsledných zjištění ohledně počtu zahájených řízení a četnosti uplatňování 

námitek ve stavebním řízení a přestupkovém řízení, jsem se musela vypořádat s časovým 

obdobím, se kterým budu pracovat. V první části výzkumu (viz 5.1 diplomové práce) jsem se 

dotazovala na časové období od 1. 1. 2016 do 29. 2. 2020, nicméně dotazované stavební odbory  

a přestupková oddělení se ne vždy striktně držely mnou vymezeného časového období. Odpovědi 

jednotlivých úřadů se nejvíce shodovaly v období od 1. 1. 2016 do 29. 2. 2020. Proto jsem 

mapovaný časový úsek zahájených stavebních řízení a přestupkových řízení u úřadů městských 

částí v hlavním městě Praze zúžila pouze na období od 1. 1. 2016 do 29. 2. 2020. 

Výsledná zjištění ohledně počtu zahájených řízení a četnosti uplatňování námitek ve stavebním 

řízení jsem zpracovala do tabulky č. 1. Do tabulky č. 2 jsem zpracovala počet zahájených řízení 

a  četnost uplatněných námitek v přestupkovém řízení. 

Tabulka č. 1 

stavební odbory   počet zahájených řízení za 

období od 2016 do 2020 

počet uplatněných 

námitek 

počet uplatněných 

námitek 

Úřad městské části Praha 2 10708 6 0,06 % 

Úřad městské části Praha 3 922 3 0,33 % 

Úřad městské části Praha 4 3345 17 0,51 % 

Úřad městské části Praha 7 368 * 1 0,27 % 

Úřad městské části Praha 8 2326 17 0,73 % 

Úřad městské části Praha 9 406 * * 5 1,23 % 

Úřad městské části Praha 11 6729 5 0,07 % 

Úřad městské části Praha 12 8956 31 0,35 % 

Úřad městské části Praha 13 3772 4 0,11 % 

Úřad městské části Praha 14 6607 4 0,06 % 

Úřad městské části Praha 15 2035 6 0,29 % 

Úřad městské části Praha 16 975 8 0,82 % 

Úřad městské části Praha 18 1443 0 0,00 % 

Úřad městské části Praha 19 501 3 0,60 % 

Úřad městské části Praha 20 410 11 2,68 % 

celkem 49503 121 0,24 % 

 

* počet zahájených řízení se vztahuje na období od 2017 do 2020   

* * počet zahájených řízení se vztahuje na období od 2018 do 2020    
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Tabulka č. 2  

 

přestupková oddělení    počet zahájených řízení za 

období od 2016 do 2020 

počet uplatněných 

námitek 

počet uplatněných 

námitek 

Úřad městské části Praha 1 16184 12 0,07 % 

Úřad městské části Praha 2 2485 5 0,20 % 

Úřad městské části Praha 3 664 9 1,36 % 

Úřad městské části Praha 6 221 3 1,36 % 

Úřad městské části Praha 7 1720 3 0,17 % 

Úřad městské části Praha 9 3664 6 0,16 % 

Úřad městské části Praha 12 814 2 0,25 % 

Úřad městské části Praha 13 1159 2 0,17 % 

Úřad městské části Praha 14 1681 3 0,18 % 

Úřad městské části Praha 15 609 1 0,16 % 

Úřad městské části Praha 16 451 2 0,44 % 

Úřad městské části Praha 17 520 0 0,00 % 

Úřad městské části Praha 18 1225 3 0,24 % 

Úřad městské části Praha 19 132 2 1,52 % 

Úřad městské části Praha 20 417 0 0,00 % 

Úřad městské části Praha 22 195 0 0,00 % 

celkem 32141 53 0,16 % 

 

 

Výsledky zjištění:  

Zjistila jsem, že u mnou zmapovaných stavebních odborů bylo v období od 1. 1. 2016 do 

29.   2.   2020 zahájeno celkem 49503 stavebních řízení. V průběhu těchto řízení byla námitka 

podjatosti uplatněna 121x. Průměrný procentuální počet uplatněných námitek ve 

stavebních řízeních je poměrně nízký, činí pouhých 0,24 %. U jednotlivých stavebních odborů se 

počet podaných námitek pohyboval od 0 (stavební odbor úřadu městské části Praha 18) do 31 

podaných námitek (stavební odbor úřadu městské části Praha 12), a pokud jde o procentuální 

poměr podaných námitek vůči počtu zahájených řízení, zde se výsledky pohybovaly od 0 % 

(stavební odbor úřadu městské části Praha 18) do 2,68 % (stavební odbor úřadu městské části 

Praha 20). 

V případě mnou zmapovaných přestupkových oddělení a počtu zahájených řízení a četnosti 

uplatněných námitek bylo v období od 1. 1. 2016 do 29. 2. 2020 zahájeno celkem 32141 
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přestupkových řízení. V průběhu těchto přestupkových řízení byla námitka podjatosti uplatněna 

53x. Průměrný procentuální počet uplatněných námitek v přestupkových řízení je i v tomto 

případě poměrně nízký, činí pouhých 0,16 %. U jednotlivých přestupkových oddělení se počet 

podaných námitek pohyboval od 0 (odbor správních agend úřadu městské části Praha 20 a 22) do 

12 podaných námitek (oddělení přestupků úřadu městské části Praha 1), a pokud jde o procentuální 

poměr podaných námitek vůči počtu zahájených řízení, zde se výsledky pohybovali od 0 % (odbor 

správních agend úřadu městské části Praha 20 a 22) do 1,52 % (přestupkové oddělení úřadu 

městské části Praha 20).  

 

5.4  Výsledná zjištění – podrobné informace o uplatněných námitkách  

 

V druhé fázi svého výzkumu (viz část 5.2 diplomové práce) jsem žádala o poskytnutí podaných 

námitek a rozhodnutí o těchto námitkách, a to vždy za období, ke kterému mu v první fázi mého 

dotazování daný odbor poskytl informace o počtu řízení a počtu uplatněných námitek. 

Podrobné informace o uplatňování námitek podjatosti ve stavebních řízení jsem získala 

z celkem 15 dotazovaných stavebních odborů úřadů městské části hlavního města Prahy, pouze od 

6 stavebních odborů (stavební odbor Úřadu městské části Praha 2, Úřadu městské části Praha 7, 

Úřadu městské části Praha 13, Úřadu městské části Praha 14, Úřadu městské části Praha 15, Úřadu 

městské části Praha 19), které mi poskytly informace o 18 uplatněných námitkách v jednotlivých 

stavebních řízení. Tyto informace jsem zpracovala do tabulky č. 3 (příloha č. 1).  

Z celkových 16 dotazovaných přestupkových oddělení úřadů městské části hlavního města 

Prahy, mi poskytlo podrobné informace o uplatněných námitkách informace celkem 10  

přestupkových oddělení (přestupkové oddělení úřadu městské části Praha 2, úřadu městské části 

Praha 3, úřadu městské části Praha 6, úřadu městské části Praha 7, úřadu městské části Praha 9, 

úřadu městské části Praha 13, úřadu městské části Praha 14, úřadu městské části Praha 15, úřadu 

městské části Praha 16, úřadu městské části Praha 19) o 30 uplatněných námitkách v jednotlivých 

přestupkových řízení. Tyto informace jsem zpracovala do tabulky č. 4 (příloha č. 2). 

 

5.4.1 Kdo uplatňoval podjatost v průběhu zmapovaných správních řízení  

 

Jednou ze skutečností, které jsem zkoumala při podrobnější analýze uplatněných námitek 

ve stavebním řízení a v přestupkovém řízení, byla četnost uplatněných námitek podaných 

účastníkem a námitek uplatněných úřední osobou ve smyslu ustanovení § 14 odst. 4 správního 

řádu.   
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Výsledná zjištění: 

Z celkových 18 uplatněných námitek ve stavebních řízeních byla námitka uplatněna vždy 

účastníkem, z čehož ve dvou případech podal námitku podjatosti spolek při vstupu do stavebního 

řízení, který se považoval za účastníka stavebního řízení.  

Z celkového počtu námitek uplatňovaných v přestupkovém řízení, tj. 30 uplatněných námitek, 

byla námitka uplatněna účastníkem celkem 27x. Ve 3 zbylých případech byla podjatost zkoumána 

na základě podnětu úřední osoby. Dlužno dodat, že námitkám podaný úřední osobou bylo 

vyhověno ve 100 % případů (viz část 5.4.4. diplomové práce).   

Je tedy zjevné, že podjatost je v řízení zkoumána častěji na základě námitky podjatosti 

uplatněné účastníkem. Úřední osoba dává podnět ke zkoumání podjatosti méně často než účastník 

řízení, za to v mnou zmapovaných řízeních se 100 % úspěšností.  

 

5.4.2 Z jakého důvodu byly námitky ve správních řízeních uplatňovány 

 

Další ze skutečností, kterou jsem v rámci poskytnutých informací o uplatněných námitkách ve 

stavebním řízení a v přestupkovém řízení zkoumala, bylo vymezení důvodů podjatosti osobou, 

která námitku uplatnila.   

Na základě zaslaných dokumentů, jsem zjistila, že důvody, pro které je podjatost namítána jak 

se strany účastníka řízení, tak se strany úřední osoby, lze roztřídit do tří skupin. Při jejich 

kategorizaci jsem se řídila tím, jak byl důvod specifikován podavatelem či orgánem, který 

o  uplatněné námitce podjatosti rozhodoval.   

První kategorií je důvod podjatosti dle ustanovení § 14 odst. 1 správního řádu, tedy poměr 

osoby bezprostředně se podílející na výkonu pravomoci správního orgánu k věci, k účastníkům 

řízení nebo jejich zástupcům, pro který má taková osoba zájem na výsledku řízení, pro nějž lze 

pochybovat o její nepodjatosti. Do druhé kategorie jsem zařadila procesní důvody. Třetí kategorii 

jsem vymezila jako důvod podjatosti tzv. systémovou podjatost.  
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Výsledná zjištění:  

V námitkách uplatňovaných ve stavebních řízeních byl z celkového počtu uplatněných 

námitek tj. 18, jako důvod podjatosti uplatněna celkem 9x systémová podjatost, 6x byl uplatněn 

důvod podjatosti procesní 58 a 5x byl uplatněn důvod dle ustanovení § 14 odst. 1 správního řádu.  

V námitkách uplatňovaných v přestupkových řízeních byl z celkového počtu uplatněných 

námitek tj. 30, jako důvod podjatosti uplatněn celkem 14x důvod procesní59, 8x byla jako důvod 

podjatosti uplatněna systémová podjatost a 6x byl uplatněn důvod dle ustanovení § 14 odst. 1 

správního řádu.  

Počet námitek uplatněných ve stavebním řízení, tak i počet námitek uplatněných 

v přestupkovém řízení, se nerovná celkovému počtu důvodů podjatosti, které jsem výše uvedla, 

a  to vzhledem k tomu, že v uplatňovaných námitkách ve stavebním řízení a v přestupkovém řízení 

nebyl vždy použit pouze jeden důvod zakládající pochybnost o nepodjatosti.  

Lze shrnout, že zákonný důvod podjatosti dle ustanovení § 14 odst. 1 správního řádu, byl 

v obou správních řízení uplatňován nejméně často. Procesní důvod byl uplatňován překvapivě 

často. V námitkách uplatněných v přestupkovém řízení byly z celkových 24 případu námitky 14x 

odůvodněny procesním postupem, tedy zjevně bezúspěšným důvodem pro namítání podjatosti, 

jelikož tento důvod neodpovídá liteře ustanovení § 14 správního řádu či ustanovení § 63 zákona 

o  přestupcích.   

 

5.4.3 Forma rozhodnutí  

 

Ve zkoumání procesu namítání podjatosti jsem se také zaměřila na to, jaká forma rozhodnutí 

byla pro rozhodnutí o námitce podjatosti příslušných správním orgánem použita. Jak jsem již 

rozebrala v 3.6. diplomové práce, o uplatněné námitce podjatosti musí být dle ustanovení § 14 

odst. 3 správního řádu rozhodnuto usnesením. Správní orgán ji však může vyřídit sdělením, 

 

 

 
58 Příkladem uvádím procesní důvod podjatosti uvedený v námitce podjatosti č. j. MČP2/002767/2001, ve které je 

uvedeno: „Úřednice prováděla vpisky do protokolu…“ Procesní důvod podjatosti uvedený v námitce pojatosti 

č.   j.   UMPCP14/19/49057/OV/SJKM, který je formulován „Oznámení trpní zásadními formálními a obsahovými 

vadami.“ 
59 Příkladem uvádím procesní důvod podjatosti uvedený v námitce podjatosti, která byla zaznamenána v protokolu o 

výpovědi svědka č. j. MCP6 005088/2016 „Právní zástupce obvinění vznáší námitku podjatosti správního orgánu, 

kterou spatřuje ve vedení řízení způsobem, který je v přímém rozporu s postavením jeho jako předsedy přestupkové 

komise.“ Procesní důvod podjatosti uvedený v námitce pojatosti č. j. S umcp3 107485/2016 „úřední osoby vedou 

řízení způsobem, které je v hrubém rozporu s ustanovením § 50 odst. 3 správního řádu…“ 
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tj.   podle části IV. správního řádu v případě, že uplatněná námitka podjatosti je obstrukčního 

charakteru.  

 

Výsledná zjištění:  

O mnou zmapovaných námitkách uplatňovaných ve stavebním řízení (celkem 18) byla věc 2x 

vyřízena sdělením (námitka uplatněná ve stavebním řízení u stavebního odboru úřadu městské 

části Praha 13 byla vyřízena sdělením, jelikož byla uplatněna opožděně, dále námitka uplatněná 

ve stavebním řízení u stavebního odboru úřadu Městské části Praha 19 byla také vyřízena 

sdělením, jelikož byla uplatněna opožděně), v ostatních případech bylo o námitce rozhodnuto 

usnesením.  

Co se týče mnou zmapovaných uplatněných námitek v přestupkovém řízení (celkem 30), byla 

námitka vyřízena trojím způsobem. Celkem 7x byla věc vyřízena sdělením (dvě námitky uplatněné 

odlišných v přestupkových řízení u přestupkového oddělení Úřadu městské části Praha 2 byly 

vyřízeny sdělením, jelikož byly vyhodnoceny jako námitky obstrukčního charakteru, námitka 

uplatněná v přestupkovém řízení u přestupkového oddělení Úřadu městské části Praha 3 byla 

vyřízena sdělením, s ohledem na to, že nebyla podána včas, námitka uplatněná v přestupkovém 

řízení u přestupkového oddělení Úřadu městské části Praha 15 byla vyřízena sdělením, s ohledem 

na to, že nebyla podána včas), 2x byla vyřízena odvolacím orgánem v rozhodnutí, a to tak, že se 

s ní vypořádal v odůvodnění rozhodnutí o odvolání, které směřovalo k meritu věci (námitka 

uplatněná v přestupkovém řízení u přestupkového oddělení úřadu městské části Praha 3 a Praha 

15), a ve zbylých 11 případech bylo o uplatněné námitce rozhodnuto usnesením.  

 

5.4.4 Obsah rozhodnutí  

 

Blíže jsem zkoumala také to, jak bylo o uplatněných námitkách ve stavebním řízení 

a  přestupkovém řízení rozhodováno, tj. zda jim správní orgán vyhověl a shledal, že osoba vůči, 

které je podjatost namítána je podjatá, či zda jim vyhověno nebylo a domnělá podjatost nebyla ve 

správním řízení shledána.   

 

Výsledná zjištění:  

Z celkového počtu uplatněných námitek ve staveních řízeních, tj. 18, bylo příslušných 

správním orgánem vyhověno celkem 2x.  

Prvním případem, kdy bylo uplatněné námitce vyhověno, byla námitka podaná ve stavebním 

řízení u úřadu městské části Praha 2, ve které účastník namítal podjatost úřední osoby z důvodu 
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poměru rozhodujícího úředníka k němu, jelikož tento úředník rozhodoval v jiném přestupkovém 

řízení téhož účastníka. Služebně nadřízený úředníka, vůči kterému byla domnělá podjatost 

namítána rozhodl tak, že úředník je ze stavebního řízení vyloučen. Své rozhodnutí odůvodnil, 

s tím, že: „Vzhledem k povaze věci se jedná o smírné řešení sporu, který by mohl bránit řádnému 

projednání a rozhodnutí v dané věci.“60  

Druhým případem, kdy bylo uplatněné námitce vyhověno, byla námitka podaná ve stavebním 

řízení u úřadu městské části Praha 19, ve které spolek považující se za účastníka namítl podjatost 

všech úředníků městské části Praha 19. Jako důvod podjatosti uvedl, že městská část Praha 19 

uzavřela smlouvu o spolupráci a darovací smlouvu se stavebníkem stavby, která je předmětem 

stavebního řízení. Stavebník se v této darovací smlouvě zavával k poskytnutí finančního daru 

městské části Praha 19 pod podmínkou nabytí právní moci územního rozhodnutí k předmětnému 

stavebnímu záměru. Magistrát hlavního města Prahy, jakožto služebně nadřízený správní orgán 

městské části Praha 19, usnesením vyloučil starostu městské části Praha 19. V rozhodnutí je 

uvedeno: „Na základě výše citovaných ujednání smlouvy, kdy je přímo sjednán finanční závazek 

pro dárce vůči obdarovanému, a to vázaný na skutečnost (nabytí právní moci územního rozhodnutí 

pro daný projekt), která spadá do pravomoci odboru výstavby Úřadu městské části Praha 19, je 

ta zřejmé, že městská část Praha 19 jednající prostřednictvím starosty, Pavla Žďárského, má 

především konkrétní finanční zájem ve formě poskytnutí finančního daru.“ 61 

V ostatních 16 případech uplatněné námitky podjatosti ve stavebním řízení vyhověno nebylo.  

U námitek uplatněných v přestupkových řízeních, tj. celkem 30 uplatněných námitek, správní 

orgán vyhověl celkem 3 podaným námitkám, které byly všechny uplatněny úředními osobami.   

V prvém případě došlo k rozhodování o podjatosti úřední osoby na základě podnětu podjatosti 

úředníkem – tajemníkem Městské části Praha 15, a to v řízení o přestupku proti občanskému 

soužití dle ustanovení § 7 odst. 1 písm. c) bod č. zákona č. 251/2016 Sb. Podnět byl učiněn 

tajemníkem ke konci roku 2019. Tajemník uvědomil starostu Městské části Praha 15, že by 

v  průběhu přestupkového řízení mohla být namítána nestrannost tajemníka z důvodu negativního 

postoje k podezřelému z přestupku. Tajemník výslovně uvedl, že má k osobě podezřelého 

negativní postoj. Starosta Městské části Praha 15 proto dle ustanovení § 14 odst. 5 správního řádu 

učinil podnět k Magistrátu hlavního města Prahy, který usnesením pověřil provedením 

přestupkového řízení Úřad městské části Praha 22. Magistrát hlavního města Prahy své rozhodnutí 

 

 

 
60 Usnesení úřadu městské části Praha 2 ze dne 4. 9. 2014, č. j. OV/070610/2014/Vych.     
61 Usnesení magistrátu hlavního města Prahy ze dne 21. 3. 2016, č. j. MHMP 430042/2016 
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odůvodnil: „… je namístě v zájmu důvěry v nestranné rozhodování správního orgánu věc 

delegovat jinému správnímu orgánu, a to z důvodu vyloučení tajemníka z projednávání 

a  rozhodování pro jeho podjatost k podezřelému.“62  

Druhým případem, kdy bylo uplatněné námitce vyhověno, bylo přestupkové řízení, které bylo 

vedeno Úřadem městské části Praha 16 o přestupku dle ustanovení § 23 odst. 1 písm. f) zákona č. 

156/2006 Sb. o střetu zájmů. Vedoucí odboru občansko správního Úřadu městské části Praha 16 

oznámil tajemníkovi Městské části Praha 16, jako svému služebně nejblíže nadřízenému, že se 

vůči podezřelému cítí být podjatý. Vedoucí odboru občansko správního Úřadu městské části Praha 

16 uvedl, že: „s ohledem na svůj poměr k účastníkovi řízení podezřelému ze spáchání přestupku, 

se oprávněně domnívá, že při posuzování jednání obviněného a rozhodování ve věci by mohl být 

neobjektivní.“ Viz usnesení Městské části Praha 16 ze dne 8. 3. 2019, č. j. 004250/19/OOS. 

Tajemník Městské části Praha 16 vyloučil vedoucího odboru občansko správního a předal spis 

služebně nadřízenému orgánu, tj. Magistrátu hlavního města Prahy. Magistrát hlavního města 

Prahy pověřil Úřad městské Části Praha 13 provedením přestupkového řízení. Magistrát hlavního 

města Prahy v odůvodnění konstatoval, že: „…vedoucí odboru uvedl, že osobu obviněného zná již 

řadu let, z toho více než 10 let vzájemně spolupracují… Vzhledem k výše uvedenému se nadřízený 

správní orgán rozhodl uznat žádosti tajemníka důvodnou…“63 

Třetím případem, kdy došlo k vyhovění námitky podjatosti, byla podjatost zkoumaná v řízení 

o přestupku obviněného, který svým jednáním měl způsobit škodu na majetku Úřadu městské části 

Praha 16. Obviněný prokopl dveře zasedací místnosti Úřadu městské části Praha 16 ve chvíli 

probíhalo řízení o přestupku, a to vše za přítomnosti úředníka, který ve věci rozhodoval a referenty 

přestupků na Městské části Praha 16. O podjatosti úředníků bylo i v tomto řízení rozhodováno na 

základě podnětu, který uplatnil úředník, který v tomto přestupku rozhodoval. Úředník, který ve 

věci rozhodoval, uvedl: „…s ohledem na zaměstnanecký poměr se subjektem, který je v roli 

poškozeného v rámci řízení o přestupku a rovněž ke skutečnosti, že budou s referentkou přestupků 

slyšeni jako svědci, se oprávněně domnívá, že při posuzování jednání obviněného a rozhodování 

ve věci by mohlo být neobjektivní.“64 Tajemník Městské části Praha 16 úředníky vyloučil a předal 

spis nadřízenému správnímu orgánu, Magistrátu hlavního města Prahy. Magistrát hlavního města 

Prahy dospěl k závěru, že delegace je důvodná, jelikož: „vedoucí odboru občansko správního 

a  referentka vykonávající agendu přestupků na odboru občansko správním byli svědky údajného 

 

 

 
62 Usnesení Magistrátu hlavního města Prahy ze dne 5. 2. 2020, č. j. MHMP 193847/2020 
63 Usnesení Magistrátu hlavního města Prahy ze dne 27. 3. 2019, č. j. MHMP 563748/2019 
64 Usnesení Městské části Praha 16 ze dne 21. 8. 2019, č. j. 015782/19/OOS 
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protiprávního jednání obviněného, a kteří jsou zaměstnanci úřadu, kterému měla být údajným 

přestupem způsobena škoda, mohou mít ve smyslu ustanovení § 14 odst. 1 správního řádu poměr 

k účastníkům řízení“65  a pověřil jiný úřad provedením přestupkového řízení. 

V ostatních případech námitkám uplatněných v přestupkových řízení vyhověno nebylo.  

Z celkového počtu uplatněných námitek ve staveních řízeních, tj. 18, bylo příslušných 

správním orgánem vyhověno celkem 2x. Co se týče námitek uplatněných v přestupkových 

řízeních, tj. celkem 30 uplatněných námitek, správní orgán vyhověl celkem 3 podaným námitkám, 

které byly všechny uplatněny úředními osobami.  Správní orgán o zbylých námitkách, tj. o 16 

uplatněných námitkách podjatosti na stavebním řízení a o 27 uplatněných námitkách na 

přestupkovém řízení, rozhodl, tak, že jim nevyhověl. Správní úřady v případě nevyhovění 

uplatněným námitkám formulovali výrok třemi různými způsoby: „osoba XY není vyloučena 

z úkonů v řízení“, „nevyhovuje se námitce podjatosti“ či „námitka podjatosti se zamítá“.  

Je patrno, že úspěšnost podaných námitek je poměrně nízká. Toto zjištění plyne i ze závěru 

v části 5.4.2. diplomové práce, jelikož je často podjatost namítána pro procesní důvody, a nikoliv 

pro zákonné důvody, dle kterých je možné podjatost namítat. V případě podnětů uplatňovaných 

úředníky správních řízení, je úspěšnost v mnou zmapovaných řízení 100 %. V případě 

neúspěšnosti uplatněné námitky podjatosti lze poukázat na to, že správní orgány nejsou jednotné 

při formulaci výroků, kterým uplatněné námitce nevyhověly.  

 

5.4.5 Rozhodování o systémové podjatosti  

 

Třetím důvodem, který byl uplatňován jako důvod podjatosti, je systémová podjatost. Do této 

skupiny jsem zařadila námitky, ve kterých byla systémová podjatost výslovně uvedena, a to buď 

jak v obsahu samotné námitky, či v rozhodnutí správního orgánu, který o uplatněné námitce 

rozhodoval a pojem systémová podjatost výslovně použil.  

Jak jsem již rozebrala v kapitole 4 diplomové práce, systémová podjatost je pojem, který byl 

dovozen zejména judikaturou Nejvyššího správního soudu. Nejvyšší správní soud systémovou 

podjatostí chápe situaci, kdy orgán územně samosprávného celku rozhoduje ve věci, která se týká 

zájmu tohoto územně samosprávného celku. 66 

K namítání systémové podjatosti Nejvyšší správní soud měnil své stanoviska, přičemž:   

 

 

 
65 Usnesení Magistrátu hlavního města Prahy ze dne 18. 9. 2019, č. j. MHMP 1908773/2019 
66 Usnesení Nejvyššího správního soudu ze dne 20. 11. 2012, č. j. 1 As 89/2010-119 
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− do 19. 11. 2012 zastával názor že zaměstnanecký či jiný obdobný poměr úředníka územně 

samosprávného celku není sám o sobě důvodem pro pochybnost o nepodjatosti. K tomu, aby byl 

úředník v takovém případě vyloučen, by musela přistoupit ještě další skutečnost,67 

− od 20. 11. 2012 zastává Nejvyšší správní soudu názor, že v případech, kdy rozhoduje 

úředník územního samosprávného celku ve věci, která se přímo nebo nepřímo týká tohoto celku, 

není a priori vyloučen z rozhodování pro svoji „systémovou podjatost“, avšak je u něho dáno 

„systémové riziko podjatosti“, kvůli němuž je třeba otázku jeho případné podjatosti posuzovat se 

zvýšenou opatrností oproti věcem, které se zájmů územního samosprávného celku nijak 

nedotýkají,68 

− od 1. 11. 2018 je účinný odstavec druhý ustanovení § 14 správního řádu, dle kterého 

zaměstnanecký či jiný obdobný poměr úředníka k územně samosprávnému celku není důvodem 

pochyb o nepodjatosti úřední osoby.69 

 

Výsledná zjištění:  

V námitkách uplatněných v průběhu stavebního řízení byla systémová podjatost jako důvod 

pro vyloučení z projednávání a rozhodnutí ve věci uplatněna celkem 9x z celkového počtu 

podaných námitek 18 (tedy v polovině případů). Z toho pouze jednou jí bylo vyhověno (viz část 

5.4.4. diplomové práce).  

V námitkách uplatněných v průběhu přestupkového řízení byla systémová podjatost jako 

důvod pro vyloučení z projednávání a rozhodnutí ve věci uplatněna celkem 8x z celkového počtu 

podaných námitek 30. Z toho ji nebylo vyhověno ani jednou.  

Systémová podjatost ve smyslu, tak jak byla dovozena Nejvyšším správním soudem (kdy 

orgán územně samosprávného celku rozhoduje ve věci, která se týká zájmu tohoto územně 

samosprávného celku) se v mnou zmapovaných námitkách objevila pouze jednou. Jednalo se 

o  stavební řízení, které bylo vedeno u Úřadu městské části Prahy 14. Účastník stavebního řízení 

uplatnil námitku podjatosti vůči všem osobám na oddělení výstavby Úřadu městské části Praha 14 

z důvodu existence úzkého vztahu mezi stavebníkem, kterým byl v předmětném řízení Městská 

část Praha 14, a místně příslušným stavebním úřadem, kterým byl Odbor výstavby Úřadu městské 

 

 

 
67 Rozsudek Nejvyššího správního soudu ze dne 16. 12. 2004, č. j. 2 As 21/2004-67 
68 Usnesení Nejvyššího správního soudu ze dne 20. 11. 2012, č. j. 1 As 89/2010-119 
69 ustanovení § 14 odst. 2 zákona č. 500/2004 Sb. zní „Úřední osoba není vyloučena podle odstavce 1, pokud je 

pochybnost o její nepodjatosti vyvolána jejím služebním poměrem nebo pracovněprávním nebo jiným obdobným 

vztahem ke státu nebo k územnímu samosprávnému celku.“ 
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části Praha 14. Současně účastník upozornil na politické zájmy Městské části Praha 14, které by 

mohly ovlivnit výsledek stavebního řízení, jelikož úředníci rozhodující ve věci jsou zaměstnanci 

Městské části Praha 14 a mohli by tak mít zájem na výsledku stavebního řízení. Vedoucí odboru 

výstavby o uplatněné námitce usnesením rozhodl tak, že ji zamítl. Důvod pro své rozhodnutí 

formuloval takto: „Podstatou posouzení byla otázka, zda již existence tohoto pracovněprávního 

vztahu sama o sobě vede k pochybnostem o podjatosti úřední osoby. S ohledem k aktuální 

judikatuře správního soudnictví (např. usnesení Nejvyššího správního soudu 

č.   j.  1  As  19/2010  106 ze dne 27. 11. 2012) lze konstatovat, že samotný pracovněprávní vztah 

při rozhodování  o záležitostech vlastního zaměstnavatele nevede ještě k závěru o podjatosti. 

Správní orgán by v souladu s uvedenou judikaturou považoval za důvod k pochybám o podjatosti 

výše uvedených oprávněných úředních osob, v důsledku jejího zaměstnaneckého poměru, pokud 

by z povahy věci či jiných okolností bylo patrné podezření, že v důsledku tohoto zaměstnaneckého 

poměru by mohl být postoj k věci ovlivněn i jinými než zákonnými hledisky. Takovou skutečnost 

správní orgán v řízení neshledal, neboť se nejedná o žádnou medializovaný, politicky významný, 

velmi rozsáhlý nebo kontroverzní záměr, neboť k výše uvedené stavbě nepředcházela žádná 

mediální vyjádření, ani předvolební sliby.“70  

V ostatních případech se již nejednalo o systémovou podjatost ve smyslu dovozeném 

Nejvyšším správním soudem (kdy orgán územně samosprávného celku rozhoduje ve věci, která 

se týká zájmu tohoto územně samosprávného celku), ale tento pojem byl používán v případě, že 

v rámci správního orgánu bylo namítáno, že jsou vyloučeny všechny úřední osoby a nebyl nikdo 

příslušný k rozhodování, avšak z jiného důvodu.  

Příkladem uvádím několik správních řízení, ve kterých byla namítána systémová podjatost 

z jiného důvodu, než je situace, kdy orgán územně samosprávného celku rozhoduje ve věci, který 

se ho týká, uplatněna:  

−  Prvním z vybraných řízení, kde byla uplatněna námitka „systémová podjatost“, bylo 

stavební řízení, které bylo vedeno u Úřadu Městské části Praha 13 v roce 2019. V tomto stavebním 

řízení uplatnil námitku podjatosti účastník řízení proti všem úředníkům Úřadu Městské části Praha 

13. Důvodem uplatnění námitky systémové podjatosti bylo, že plánovaná stavba, která je 

předmětem stavebního řízení, je sledovanou a velice kontroverzní stavbou. Dalším důvodem pro 

namítnutí systémové podjatosti bylo memorandum o spolupráci, které uzavřela Městská část Prahy 

13 s developerem předmětné stavby. Účastník řízení měl za to, že z memoranda o spolupráci plyne 

 

 

 
70 Usnesení městské části Praha 16 ze dne 25. 9. 2019, č. j. UMCP14/19/40113/OV/BARK 
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deklarace zájmu Městské části Praha 13 na výsledku stavebního řízení. S ohledem na uzavřené 

memorandum měl účastník řízení za to, že existuje riziko, že úředníci, jakožto zaměstnanci budou 

postupovat v dané věci, tak aby vyhověli zájmům Městské části Praha 13. O uplatněné námitce 

systémové podjatosti rozhodoval Magistrát hlavního města Prahy, jakožto nadřízený správní orgán 

Úřadu městské části Praha 13. Magistrátu hlavního města Prahy podanou námitku vyřídil 

sdělením, a to tak, že ji nepovažuje za důvodnou. Hlavním důvodem rozhodnutí Magistrátu 

hlavního města Prahy je skutečnost, že námitka byla uplatněna opožděně. V odůvodnění 

rozhodnutí se Magistrát hlavního města Prahy dále vyjádřil i k uplatněnému důvodu následovně: 

„Z obsahu memoranda, ani z předloženého spisu, nelze dovodit jakékoliv ovlivnění zahájeného 

územního řízení, Městskou částí Praha 13. Touto veřejně přístupnou smlouvou chtěla Městská část 

Praha 13, že za předpokladu, že bude předmětný návrh realizován, bude v souladu se zájmy 

Městské části Praha 13, že za předpokladu, že bude předmětný návrh realizován, bude v souladu 

se zájmy Městské části Praha 13, nelze s ní shledat jakýkoliv majetkový prospěch Městské části 

Praha 13 . V měřítku Městské části Praha 13 se nejedná o rozsáhlou či kontroverzní stavbu, ale 

stavbu bytového domu v území k tomu účelu určenému.“71 

− „Systémová podjatost“ byla namítána ve stavebním řízení vedeném Úřadem městské části 

Praha 13. Účastník stavebního řízení uplatnit námitku podjatosti všech úředních osob Úřadu 

Městské části Praha 13, a to z důvodu příbuzenského vztahu mezi poškozenou a příbuzným 

poškozené, který by měl být údajně propojen s Úřadem Městské části Praha 13. Podání systémové 

námitky podjatost dále odůvodnil tím, že úředníci jakožto zaměstnanci Městské části Praha 13 

mají zájem na výsledku řízení z důvodu naplnění rozpočtového ukazatele, který je uveden 

v rozpočtu Městské části Praha 13, určující příjem obecního rozpočtu ze sankcí za budoucí rok. 

Magistrát hlavního města Prahy vydal usnesení, kterým rozhodl, že starosta Městské části Praha 

13 není vyloučen z projednávání a rozhodování v přestupkovém řízení. Své rozhodnutí odůvodnil 

poukazem na pozdní podání námitky následovně: „Vzhledem k tomu, že obviněný nesplnil 

podmínku bezodkladnosti námitky podjatosti podle ustanovení § 14 odst. 2 správního řádu 

a  uplatnil ji až později v řízení dne 10. 7. 2018, přestože o jím prezentovaném důvodu vyloučení 

všech zaměstnanců a představitelů správního orgánu z projednávání a rozhodování ve věci 

prokazatelně musel vědět nejpozději dne 8. 2. 2018 Magistrát hlavního města Prahy k jeho námitce  

systémové podjatosti celého správního orgánu podle ustanovení § 14 odst. 2 správního řádu 

 

 

 
71 Sdělení k námitce systémové podjatosti úředních osob Úřadu městské části Praha 13 vydaného Magistrátem 

hlavního města Prahy dne 6. 6. 2019, č. j. MHMP 974997/2019 
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nepřihlédl.“72 K důvodům podjatosti, který účastník v námitce namítl  (úředníci jakožto 

zaměstnanci Městské části Praha 13 mají zájem na výsledku řízení z důvodu naplnění 

rozpočtového ukazatele) se Magistrát hlavního Prahy také vyjádřil a sdělil, že: 

„v  přezkoumávaném řízení o přestupku nelze o riziku systémové podjatosti uvažovat, neboť 

územně samosprávný celek není účastníkem toho řízení… sankce v řízení o přestupku se stane 

příjmem územně samosprávného celku, nicméně ani tato skutečnost není sama o sobě signálem 

nadkritické míry systémového rizika podjatosti.“73 

− V dalším případě byla „systémová podjatost“ namítnuta v přestupkovém řízení, které bylo 

vedeno Úřadem městské části Praha 2. Účastník v tomto přestupkovém řízení podal námitku 

podjatosti všech úředních osob Úřadu městské části Praha 2 z důvodu, že v rozpočtu obce je pevně 

plánovaná kapitola určující příjem obecního rozpočtu ze sankcí za budoucí rok, pročež se lze 

domnívat, že všichni úředníci, tj. zaměstnanci Úřadu městské části Praha 2, jsou v rámci své 

disciplinární odpovědnosti v různé míře pozitivně motivování tento rozpočtový ukazatel naplnit. 

Magistrát hlavního města Prahy jako služebně nadřízený správní orgán Úřadu městské části 

Praha  2 vydal rozhodnutí, kterým námitku zamítnul jako nedůvodnou, přičemž v odůvodnění 

rozhodnutí je uvedeno: „Pracovníci obecního úřadu jsou z projednávání a rozhodování vyloučeni, 

pokud by měl jejich zaměstnavatel bezprostřední a soukromý zájem na výsledku rozhodnutí 

vydávaného v přenesené působnosti, daný tím, že by se dotýkalo jeho majetku a byl by od něho 

odvislý majetkový přínos pro obec nebo město, kdy se v tomto případě o tento problém nejedná.“74 

Magistrát hlavního města Prahy v odůvodnění předmětného rozhodnutí dodává, že: „námitka 

podjatosti zde v tomto řízení byla využita spíše jako procesní prostředek k odvrácení negativního 

dopadu řízení než jako prostředek zajištující nestranný přístup ke správní orgánu.“75  

Ze zkoumání namítání důvodů systémové podjatosti lze jasně vyčíst, že pod pojmem 

systémové podjatosti se veřejností, ale i úředníky správních orgánů, chápu dvě odlišné situace. 

Častěji je pojmem systémové podjatosti chápána situace, kdy jsou všichni úředníci vyloučeni 

z jiného důvodů, než jak byl vyložen Nejvyšším správním soudem. Systémová podjatost se 

v námitkách objevuje v případech, kdy správní orgán nerozhoduje sám o své věci, ale namítající 

má za to, že jsou všichni úředníci vyloučení z jiných důvodů (př. zaměstnanecký poměr úředníků  

 

 

 
72 Usnesení magistrátu hlavního města Prahy ze dne 26. 7. 2018, č. j. MHMP 1160109/2018 
73 Tamtéž 
74 Rozhodnutí Magistrátu hlavního města Prahy ze dne 2. 10. 2018 č. j. MHMP-1339731/2017/O4/Zz 
75 Tamtéž 
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 a jejich odměňování, příbuzenské vztahy…). V druhém případě, se pak pojem systémová 

podjatosti, chápe situace, kdy je úřad vyloučen z rozhodování, jelikož rozhoduje o své věci, tj. ve 

smyslu Nejvyššího správního soudu.  

 

5.5 Shrnutí výsledných zjištění  

 

Ze mnou zmapovaných správních řízení na stavebních oddělení a přestupkovém oddělení 

plyne, že námitka podjatosti je ve správních řízení, a to jak ve stavebním řízení, tak 

i  v přestupkovém řízení, uplatňována velmi málo.  Během stavebních řízení u Úřadů městských 

částí hlavního města Prahy zahájených v období od 1. 1. 2016 do 29. 2. 2020, tj. celkem 49503 

stavebních řízení, byla námitka podjatosti uplatněna celkem 121x. V průběhu zahájených 

přestupkových řízení u úřadů městských částí hlavního města Prahy v období od 1. 1. 2016 do 

29.   2.   2020, tj. v zahájených celkem 32141 přestupkových řízeních, byla námitka podjatosti 

uplatněna 53x. 

Co se týče uplatňování námitek účastníkem či úřední osobou, je zjevné, že podjatost je v řízení 

zkoumána častěji na základě námitky podjatosti uplatněné účastníkem. Úřední osoba dává podnět 

ke zkoumání podjatosti méně často než účastník řízení, přičemž v mnou zmapovaných řízeních se 

100 % úspěšností.  

Úspěšnost podaných námitek je poměrně nízká. Z celkového počtu mnou podrobně 

zmapovaných uplatněných námitek, tj. celkem 48, bylo uplatněné námitce podjatosti vyhověno 

pouze 5, přičemž 3 z nich byly podány úřední osobou správního řízení.  

Důvody, pro které je podjatost namítána jsou z větší části důvody, které nemají oporu 

v ustanovení § 14 správního řádu. Z celkem 48 důvodů, pro které byla podjatost uplatněna, byl 

zákonný důvod podjatosti uplatněn v nejmenší míře celkem 11x (ve stavebních řízení byl tento 

důvod uplatněn celkem 5x, v přestupkových řízeních byl tento důvod uplatněn celkem 6x). 

Procesní důvod byl uplatňován účastníky naopak velmi často, celkem 20x (ve stavebních řízeních 

byl tento důvod uplatněn celkem 6x, v přestupkových řízeních byl tento důvod uplatněn celkem 

14x). Ve zbylých případech byla uplatněna námitka systémové podjatosti i „systémové 

podjatosti“.  

Správní orgány jako formu pro rozhodování o námitce podjatosti nejčastěji volí usnesení, 

kterým buď úředníka vyloučí z úkonů v řízení, nevyhoví uplatněné námitce podjatosti či námitku 

podjatosti zamítnou. Sdělením vyřizují námitku podjatosti nejčastěji v případě, že byla podána 

opožděně.  
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6 Úvahy nad současnou právní úpravou vyloučení z projednávání a 

rozhodování věci 

 

Mám za to, že institut vyloučení z projednávání o rozhodování věci upravený ustanovení § 14 

správního řádu není tak palčivým problémem, jak by se mohlo zdát, a to s jednou výjimkou, kterou 

je systémová podjatost. 

Ustanovení § 14 správního řádu poměrně jasně zakotvuje důvody, pro které může být úředník 

vyloučen z projednávání a rozhodování věci. Účastníci řízení, kteří uplatňují námitku podjatosti 

dle ustanovení § 14 odst. 1 a odst. 3 správního řádu, se však v praxi nedrží zákonné formulace 

důvodu, pro které lze podle ustanovení § 14 odst. 1 správního řádu námitku podjatosti úřední osoby 

uplatnit a uplatňují podjatost úředních osob pro jiné důvody. Zejména se jedná o procesní důvody 

(př. vedení ústního jednání či místního šetření, které není v souladu se zákonem).   

Na základě mého výzkumu (viz kapitola 5 diplomové práce) jsem si kladla otázku, zda 

účastníci řízení, spíše než jako prostředek, kterým by mohli oddálit rozhodnutí ve věci samé 

záměrně se znaky obstrukce, používají procesní důvody z nevědomosti, tedy že přesně nerozumí, 

co je chápáno pod pojmy v ustanovení § 14 odst. 1 správního řádu, tj. pod poměrem úřední osoby 

k věci, k účastníkům řízení či k jejich zástupcům. Dlužno podotknout, že se jedná o správní řízení, 

ve kterých účastníci řízení ne vždy bývají zastoupeni právními zástupci, kteří by se v dané 

problematice orientovali. I přes to však vidím problém na straně správních orgánů, které 

o  uplatněných námitkách proti úředním osobám z důvodu procesních rozhodují. Jak je patrno 

z mého výzkumu (viz kapitola 5 diplomové práce) správní orgány volí různé procesní prostředky 

při rozhodování o podjatosti namítané z procesních důvodů.  Mám za to, že pokud je namítána 

podjatost z důvodu procesního, a to, jak se záměrem oddálit rozhodnutí ve věci samé, tak 

z nevědomosti účastníků řízení, měly by správní orgány sjednotit své rozhodování a postupovat 

dle části IV. správního řádu, tj. vydat sdělení, a nikoliv rozhodovat formou usnesení. Pokud by 

sjednotily své rozhodování a vyřizovaly takové námitky formou sdělení, vyloučily by tím případný 

záměr účastníka řízení rozhodnutí ve věci oddálit.   

Co se týče systémové podjatosti, tak ta činí problémy větší. Systémová podjatost, tak jak byla 

dovozena Nejvyšším správním soudem, bezpochyby v praxi existuje. Já jsem se s ní v rámci mého 

výzkumu také setkala, ač pouze v jednom případě, kdy byla namítána systémová podjatost ve 

správním řízení, jelikož úřad byl na jedné straně stavebníkem, tj. účastníkem stavebního řízení, 

a  na druhé straně sám o této žádosti rozhodoval (viz část 5.4.5. diplomové práce). Proto je nutné 

hledat vhodné řešení systémové podjatosti.   
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Aktuálně systémovou podjatost řeší odstavec druhý ustanovení § 14 správního řádu. Mám za 

to, že toto řešení v odstavci druhém ustanovení § 14 správního řádu není vhodné. Dokonce se 

domnívám, že by měl být z ustanovení § 14 správního řádu odstavec druhý vyjmut, a to z několika 

důvodů.  

Mám za to, že formulace odstavce druhého ustanovení § 14 správního řádu není v souladu 

s judikaturou Nejvyššího správního soudu. Nejvyšší správní soud v usnesení rozšířeného senátu 

Nejvyššího správního soudu ze dne 20. 11. 2012, č. j. 1 As 89/210-119 zavedl pojem „systémového 

rizika podjatosti“, které spočívá v zaměstnaneckém poměrů úředníka. Odstavec druhý ustanovení 

§ 14 správního řádu však automaticky vyloučil možnost namítnout podjatost úředníků z důvodu 

jejich zaměstnaneckého poměru, tedy nepromítl závěr Nejvyššího správního soudu, že 

zaměstnanecký poměr úředníka územně samosprávného celku riziko představuje. 

 Formulaci odstavce druhého ustanovení § 14 správního řádu vidím spíše v souladu již 

s překonaným právním závěrem Nejvyššího správního soudu, tj. se závěrem Nejvyššího správního 

soudu, který uvedl v rozsudku ze dne 16. 12. 2004, č. j. 2 As 21/2004-67, dle kterého 

zaměstnanecký či jiný obdobný poměr úředníka územně samosprávného celku není sám o sobě 

důvodem pro pochybnost o nepodjatosti, přičemž k tomu, aby byl úřední v takovém případě 

vyloučen, by musela přistoupit ještě další skutečnost.  

Dle mého názoru zaměstnanecký poměr úředníků územně samosprávných celků ke správním 

orgánům v sobě nese prvky, pro které lze důvodně mít za to, že úředník nebude rozhodovat 

nestranně, a to i přes to, že úředník má dodržovat povinnosti, které jsou uvedeny v ustanovení 

§  16 zákona č. 312/2002 Sb., o úřednících územních samosprávných celků a o změně některých 

zákonů. Oněmi prvky jsou například možnost zaměstnavatele ukončit pracovní poměr úředníka 

z důvodů uvedených v zákoně č. 262/2006 Sb., zákoník práce, nebo odměňování úředníků 

územních samosprávných celků, které mají právo na přiznání osobních příplatků, další příplatků a 

odměn.76 Současně bych poukázala na následující ustanovení zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, 

dle kterých lze mít za to, že pochybovat o nepodjatosti úředních osob, jakožto zaměstnanců obce 

zařazených do obecního úřadu, lze: ustanovení § 102 odst. 2 písm. f) zákona č. 128/2000 Sb. zákon 

o obcích, dle kterého: „Radě obce je vyhrazeno stanovit rozdělení pravomocí v obecním úřadu, 

zřizovat a zrušovat odbory a oddělení obecního úřadu (§ 109 odst. 2)“, ustanovení § 102 odst. 2 

 

 

 
76 Odměňování úředníků územně samosprávných celků se řídí zákonem č. 262/2006 Sb., zákoník práce a nařízením 

vlády č. 318/2017 Sb., o výši odměn členů zastupitelstev územních samosprávných celků, s tím, že podle těchto 

právních předpisů, mají úředníci územně samosprávných celků právo na přiznání osobních příplatků, další příplatků 

a odměn. 
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písm. g) zákona o obcích, dle kterého: „Radě obce je vyhrazeno na návrh tajemníka obecního 

úřadu jmenovat a odvolávat vedoucí odborů obecního úřadu v souladu se zvláštním zákonem“, 

ustanovení § 103 odst. 4 písm. b) zákona o obcích, dle kterého: „Starosta plní úkoly 

zaměstnavatele podle zvláštních předpisů, uzavírá a ukončuje pracovní poměr se zaměstnanci 

obce a stanoví jim plat podle zvláštních předpisů,33) pokud není v obci tajemník obecního úřadu; 

vedoucí odboru jmenuje, odvolává a stanoví jim plat, jen není-li zřízena rada obce.“  

Souhlasím se názorem JUDr. Stanislava Kadečky, který má za to, že úředník územně 

samosprávného celku zůstává vždy i při svém rozhodování v přenesené působnosti ve správním 

řízení zároveň zaměstnancem tohoto územně samosprávného celku.77 Nejvyšší správní soud 

v  usnesení rozšířeného senátu Nejvyššího správního soudu ze dne 20. 11. 2012, 

č.   j.   1  As  89/210-119 konstatoval podobný závěr, tedy že zákonné postavení úředníků územně 

samosprávných celků není nezávislé na jejich zaměstnavateli.  

Nesouhlasím však s názorem Nejvyššího správního soudu, dle kterého zaměstnanecký poměr 

úředníka územně samosprávného celku v situaci, kdy úředník územního samosprávného celku 

rozhoduje ve věci, která se přímo či nepřímo dotýká územně samosprávného celku, je pouze 

rizikem, kvůli němuž je třeba otázku jeho případné podjatosti posuzovat se zvýšenou opatrností.78 

V tomto případě se přikláním zejména k odlišnému stanovisku JUDr. Jiřího Pally podle § 55a                  

zákona č. 150/2002 Sb., soudní řád správní, k usnesení Nejvyššího správního soudu ze dne                         

20. 11. 2012, č. j. 1 As 89/2010-11, který má za to že: „Pracovněprávní vztah mezi obcí či krajem 

a jejich úředníky ve věcech, v nichž se rozhoduje o zájmech tohoto územního samosprávného celku, 

představuje dostatečný důvod pro pochyby o nepodjatosti všech jeho úředních osob, aniž by zde 

musela přistoupit ještě další skutečnost. Již pouhé zjištění, že orgán územního samosprávného 

celku má rozhodovat o své vlastní záležitosti úředními osobami, které jsou na něm ekonomicky 

závislé, se totiž musí dalším účastníkům správního řízení i veřejnosti jevit jako překážka, která 

znemožňuje či alespoň ztěžuje nestranné a objektivní rozhodnutí o takové věc“ Stejně tak 

souhlasím s názorem JUDr. Stanislava Kadečky, který má také za to, že v takovém případě, zcela 

jistě pochybnosti o nepodjatosti úředníků mít lze.79  

 

 

 
77 KADEČKA, Stanislav. Je rozhodování obce ve vlastní věci opravdu nepodjaté? Právní rozhledy. Praha: C. H. Beck, 

2005, roč. 13, č. 13, s. 477-484. ISSN 1210-6410, str. 477–484 
78 Usnesení rozšířeného senátu Nejvyššího správního soudu ze dne 20. 11. 2012, č. j. 1 As 89/210-119 
79 KADEČKA, Stanislav. Je rozhodování obce ve vlastní věci opravdu nepodjaté? Právní rozhledy. Praha: C. H. Beck, 

2005, roč. 13, č. 13, s. 477-484. ISSN 1210-6410, str. 477–484 
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Mám tedy za to, že pokud nastane situace, kdy orgán územně samosprávného celku rozhoduje 

v přenesené působnosti o zájmu tohoto územně samosprávného celku, dochází k systémové 

podjatosti všech jeho úředníků. Pracovně právní poměr úředníka v sobě nese prvky, pro které by 

mohl úředník v přenesené působnosti rozhodovat nestraně, pakliže by na tom měl daný správní 

orgán zájem.   

Vhodné řešení problému systémové podjatosti za situace, kdy máme v České republice 

zaveden smíšený model veřejné správy, lze spatřovat v zavedení původně navrhovaného znění 

správního řádu, tj. zákonné delegace, které znělo následovně: „(1) Má-li být rozhodováno o žádosti 

státu, kterou podává jeho organizační složka, která je věcně a místně příslušným správním 

orgánem, nebo o žádosti obce, kraje anebo jiné osoby, jejíž orgán je věcně a místně příslušným 

správní orgánem, provede řízení jiný správní orgán v obvodu nadřízeného správního orgánu, který 

nadřízený správní orgán určí usnesením, a to popřípadě i pro řízení, která mohou být v budoucnu 

zahájena. Tohoto ustanovení se nepoužije na ústřední správní úřady. (2) Nelze-li určit orgán, který 

by provedl řízení podle odstavce 1, provede řízení sám nadřízený správní orgán.“.80 

Důvody, pro které Senát upustil od úpravy zákonné delegace, jak jsem již popsala v části 

4.2  diplomové práce jsou:  

1) Vedení správního řízení v jiné obci je v praxi neproveditelné. Konktrétně Senát 

upozorňoval na to, že pokud v jednom kraji nejsou dvě přibližně stejně velké obce 

v  nepříliš velké vzdálenosti od sebe, které by krajský úřad mohl pověřit, aby 

„navzájem“ vykonávaly správní řízení, bude menší obec trvale doplácet na řízení 

vedená pro jejího většího souseda.  

2) Návrh správního řádu neřešil problematiku úhrady nákladů spojených s provedením 

řízení, jelikož dle Senátu příspěvek na výkon přenesené působnosti, který, jak již z 

názvu tohoto institutu vyplývá, nekryje celkové náklady, nebude ani v tomto případě 

postačovat. 

K prvnímu bodu, tj. že by zákonná delegace byla neproveditelná, uvádím, že zákonná delegace 

na jiné správní orgány je již dle zvláštních předpisů řešena, viz například ustanovení § 16 zákona 

č. 184/2006 Sb., o odnětí nebo omezení vlastnického práva k pozemku nebo ustanovení § 63 

zákona č. 250/2016 Sb., o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich. Co se týče velikosti obcí, na 

které Senát upozorňoval, souhlasím se závěrem Michala Šefčíka, který uvedl: „Nedomnívám se, 

 

 

 
80 Sněmovní tisk 201/0, In: Poslanecká sněmovna Parlamentu ČR [online], 2003, [cit. 29. 3. 2015], dostupné z: 

http://www.psp.cz/sqw/text/tiskt.sqw?O=4&CT=201&CT1=0. 
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že by případné rozdíly ve velikostech měst a obcí, jejichž obecní (městské) úřady by si navzájem 

měly být správními orgány, byly nepřekonatelným problémem.“81, jelikož jsem se s touto situací 

v rámci svého výzkumu setkala pouze jednou. Vzhledem k tomu, že můj výzkum byl zaměřen 

pouze na oblast hlavního města Prahy, je otázkou, jak často by k takové zákonné delegaci v praxi 

docházelo na celém území České republiky, což může být předmětem dalšího výzkumu.  

K druhému bodu, tj. k finanční zátěži, uvádím, že nevím nakolik je tento důvod opodstatněný, 

tedy zda Senát prováděl propočet finanční zátěže. Pokud bych tedy přistoupila na to, že k zákonné 

delegaci bude docházet často, a tedy bude představovat finanční zátěž pro správní orgány v takové 

míře, že by příspěvek na výkon přenesené působnosti tyto náklady nepokryl, tak možnost řešení 

takové problému nastínil Michal Šefčík, který uvedl: „Stačilo by změnit současnou metodiku pro 

určování výše příspěvku na výkon přenesené působnosti. V současné době je výše příspěvku na 

výkon přenesené působnosti závislá na počtu obyvatel ve správním obvodu obce a rozsahu 

přenesené působnosti. V případě obcí s rozšířenou působností je rozhodný ještě poměr počtu 

obyvatel správního centra a celkového počtu obyvatel správního obvodu. Kdyby byl do vzorce pro 

výpočet příspěvku na výkon přenesené působnosti pro obec A ještě vhodným způsobem 

zakomponován počet obyvatel obce B, o jejíchž právech a povinnostech by, v souladu s výše 

nastíněnou právní úpravou generální podjatosti obsaženou v SŘ, rozhodoval obecní úřad obce A, 

ukázala by se námitka, že menší obce by vykonávaly státní správu na úkor svého většího souseda, 

lichou. Konkrétní podoba takto upraveného vzorce pro výpočet příspěvku na výkon přenesené 

působnosti je potom otázkou ekonomicko-statistickou, a proto ji nechávám otevřenou další 

diskusi.“82 

S dalším důvodem, který má za to, že zákonná delegace na jiný správní orgán není vhodným 

řešením systémové podjatosti, přichází Lukáš Glaser a Miroslav Mocek, kteří mají za to, že 

delegace není vhodným způsobem řešení z důvodu provázanosti obcí, měst a krajů: „delegace věci 

na správní orgán, který sousedí s „vyloučeným“ správním orgánem nemusí být vždy vhodným 

řešením, např. z toho důvodu, že je tomu správnímu orgánu, který delegaci provádí, známa jistá 

nižší úroveň správního rozhodování, nebo z prostého důvodu provázanosti těchto obcí  či měst 

nebo i krajů“83 S tímto názorem nesouhlasím, jelikož v případě, že by došlo k zákonné delegaci 

na jinou obec, a to i přes to, že by existovala „provázanost“ těchto dvou obcí, bylo rozhodováno 

 

 

 
81 ŠEFČÍK, M., Řešení problému generální podjatosti pomocí změn v příslušnosti správních orgánů. Správní právo. 

2016. ISSN 0139-6005. 
82 Tamtéž 
83 GLASER, L., MOCEK, M. K systémové podjatosti ve veřejné správě. Správní právo. 2015, roč. 12, č. 7–8, s. 430. 
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jiným správním orgánem, čímž by byl vyřešen problém systémové podjatosti, tj. že by úřední 

osoby rozhodující, nebyly zaměstnanci obce, která je žadatelem v řízení.    
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Závěr 

Tématem diplomové práce byl rozbor institutu vyloučení z projednávání a rozhodování věci 

ve správním řízení, který je zakotven v ustanovení § 14 zákona č. 500/2004 Sb. správní řád, a to 

včetně jeho novelizací a judikatury. V diplomové práci jsem se dále zaměřila na pojem systémové 

podjatosti.   

Cílem diplomové práce bylo aspoň částečně zmapovat využití institutu vyloučení 

z projednávání a rozhodování věci ve stavebním a přestupkovém řízení v praxi, a to za současné 

právní úpravy institutu vyloučení z projednávání a rozhodování věci, který je upraven v ustanovení 

§ 14 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád.  

Nejprve jsem se zaměřila na současnou právní úpravu institutu vyloučení z projednávání 

a  rozhodování věci ve správním řízení včetně zákonných východisek pro jeho právní úpravu. Dále 

jsem se věnovala podrobnému rozboru ustanovení § 14 správního řádu a pojmu systémové 

podjatosti.  

Ustanovení § 14 správního řádu prošlo od jeho účinnosti, tj. od 1. 1. 2006, několika změnami, 

přičemž výraznější změnu představuje vložení odstavce druhého do ustanovení § 14 správního 

řádu, který negativně vymezil podmínky pro vyloučení úřední osoby z projednávání a rozhodování 

ve věci. Ustanovení § 14 správního řádu poměrně jasně popisuje, koho lze vyloučit z projednávání 

a rozhodování věci, kdo může uplatňovat námitku podjatosti, jak o ní bude správním orgánem 

rozhodováno.  

Abych dosáhla mnou stanoveného cíle diplomové práce, tedy zjistit, jak je institut vyloučení 

z projednávání a rozhodování věci používán ve správním řízení v praxi, zpracovala jsem 

výzkumnou část diplomové práce. Vybrala jsem dva typy správní řízení, ve kterých jsem institut 

vyloučení z projednávání a rozhodování věci zkoumala, a to stavební řízení podle zákona 

č.   183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu a na přestupková řízení podle zákona 

zákon č. 200/1990 Sb., České národní rady o přestupcích, který byl účinný 1. 7. 1990 do 

30.   6.   2017, spolu se zákonem č. 250/2016 Sb., o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich, 

který je účinný od 1. července 2017.  

Na základě mnou provedeného výzkumu jsem došla k pro mě překvapivému závěru, že tento 

institut je v praxi používán méně často, než jak jsem předpokládala. Během stavebních řízení u 

úřadů městských částí hlavního města Prahy zahájených v období od 1. 1. 2016 do 29. 2. 2020, tj. 

celkem 49503 stavebních řízení, byla námitka podjatosti uplatněna celkem 121x. V průběhu 

zahájených přestupkových řízení u úřadů městských částí hlavního města Prahy v období od 
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1. 1.  2016 do 29. 2. 2020, tj. zahájeno celkem 32141 přestupkových řízení, byla námitka podjatosti 

uplatněna 53x. 

Co se týče samotné právní úpravy ustanovení § 14 správního řádu, dospěla jsem k závěru, že  

větším problém je pojem systémové podjatosti, kterému jsem věnovala další část diplomové práce. 

Systémová podjatost je pojem, který byl po dlouhou dobu dovozován judikaturou Nejvyššího 

správního soudu. Dle mého výzkumu plyne, že systémová podjatost se v námitkách podjatosti 

objevuje poměrně často, avšak v různých významech. Systémová podjatost ve smyslu, tak jak byla 

dovozena Nejvyšším správním soudem (kdy orgán územně samosprávného celku rozhoduje ve 

věci, která se týká zájmu tohoto územně samosprávného celku) se v mnou zmapovaných případech 

objevila pouze jednou. Účastníci řízení systémovou podjatost namítají i z jiných důvodů, kdy jsou 

vyloučeni všichni úředníci územně samosprávného celku.  

Část diplomové práce jsem také zaměřila na úvahy o vhodnosti úpravy obsažené v odstavci 

2  ustanovení § 14 správního řádu, který se pojmu systémové podjatosti dotýká. Mám za to, že 

odstavec druhý ustanovení § 14 správního řádu neřeší problém systémové podjatosti šťastně. 

Možnost řešení tohoto problému spatřuji v zákonné delegaci, která by dle mého názoru bez 

velkých obtíží problém systémové podjatosti vyřešila.   
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