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Úvod 

Tématem diplomové práce je problematika místní příslušnosti správního orgánu, kterou 

řadíme do právního odvětví správního práva, konkrétně do oblasti správního práva procesního. 

Místní příslušnost správního orgánu je zakotvena jak v obecné úpravě, tak i ve zvláštních 

úpravách správního řízení. Místní příslušnost správního orgánu úzce souvisí s organizací veřejné 

správy v České republice. 

Místní příslušnost je interdisciplinárním institutem, setkáváme se s ním napříč řadou 

právních odvětví, především v trestním právu, civilním právu procesním, mezinárodním právu 

soukromém. Místní příslušnost určujeme ve správním řízení, v soudním řízení správním, v řízení 

trestním nebo civilním. Místní příslušnost se vztahuje i na jednotlivé druhy těchto řízení, 

od řízení nalézacího po řízení vykonávací. Právní úpravu místní příslušnosti nalezneme 

především ve vnitrostátní právní úpravě, upravena může být rovněž v přímo použitelném 

předpisu EU.
1
 

Téma diplomové práce jsem si zvolil ze dvou hlavních důvodů. První důvod spočívá 

v tom, že se jedná o téma, které dosud nebylo samostatně komplexně zpracováno z hlediska 

obecné i zvláštní úpravy, a přesto si zaslouží dostatečnou pozornost, neboť na zákonnost 

rozhodnutí může mít vliv správné určení nejen věcně, ale i místně příslušného správního orgánu. 

Proto se zaměřím na problematiku určení místní příslušnosti, na důvody pro změnu místní 

příslušnosti, na důsledky projednání a rozhodnutí věci místně nepříslušným orgánem. Správné 

určení místní příslušnosti správního orgánu, tedy zdali je místně příslušným správním orgánem 

právě tento orgán, musí být nutně jednou z prvních úvah správního orgánu ještě předtím, než 

učiní první úkon v řízení. Úvahou o místně příslušném orgánu, z důvodu co nejvčasnějšího 

vyřízení jeho záležitosti, se musí zabývat dokonce i sám adresát veřejné správy, a to proto, aby 

se obracel, nebo své podání přímo směřoval orgánu místně příslušnému. A konečně se správným 

určením správního orgánu z hlediska místní příslušnosti musí zabývat i jiný orgán moci výkonné 

či soudní, který činí jakýkoliv úkon vůči tomuto správnímu orgánu.  

Druhým důvodem, proč jsem si zvolil téma místní příslušnosti správního orgánu, je 

zmapování vývoje problematiky místní příslušnosti a současné tendence k zachování nebo 

rozvolnění místní příslušnosti, ke kterým dochází v některých správních agendách v posledních 

letech, zjištění, ve kterých situacích je žádoucí či naopak nežádoucí k rozvolňování místní 

příslušnosti přistupovat. 

                                                 
1
 Nařízení Rady (ES) ze dne 22. 12. 2000, č. 44/2001, o příslušnosti a uznávání a výkonu soudních rozhodnutí 

v občanských a obchodních věcech. 
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Při psaní diplomové práce využiji především metodu popisu a metodu analytickou, 

metodu historickou a metodu komparativní. 

Cílem této práce je analýza stávajícího stavu platné právní úpravy primárně ve vazbě 

na správní řízení, v širších souvislostech obecného správního práva, se zaměřením na obecnou 

a vybrané zvláštní právní úpravy. Cílem této práce je rovněž zhodnotit aktuální vývojovou 

tendenci právní úpravy místní příslušnosti a upozornit na mnou vnímaná slabá místa úpravy 

a v těchto oblastech navrhnout možnosti jejího dalšího směřování. 
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1. Vývoj místní příslušnosti správního orgánu 

K postupnému oddělování správy od soudnictví docházelo během 17. a 18. století 

v souvislosti s prosazováním teorie dělby moci. Na rozdíl od kodifikace civilního a trestního 

práva procesního, ke které docházelo v 19. století, procesní úprava správního práva zůstávala 

ještě po dlouhou dobu roztříštěná a o jednotné právní úpravě místní příslušnosti správních úřadů 

nelze v této době ještě hovořit. V první řadě v této době docházelo k vymezování hranice 

pravomoci soudní a pravomoci správní. 

1.1. Vývoj místní příslušnosti správního orgánu po roce 1918 

Pro účel této práce se zaměřím zejména na vývoj související s reorganizací veřejné 

správy a přijetím vládního nařízení č. 8/1928 Sb., o řízení ve věcech náležejících do působnosti 

politických úřadů (správní řízení).
2
 

Po vzniku samostatného československého státu došlo k zřízení dvanácti nejvyšších 

správních úřadů
3
 a recepčním zákonem zůstaly v platnosti všechny dosavadní říšské a zemské 

zákony a nařízení.
4
 Následovalo přijetí tzv. župního zákona,

5
 upravujícího organizaci veřejné 

správy. Župy však v českých zemích nikdy nebyly zřízeny.  

K řadu let avizované reorganizaci veřejné správy došlo tzv. organizačním zákonem v roce 

1927,
6
 který nabyl účinnosti 1. 7. 1928. Župní zřízení bylo nahrazeno zemským zřízením. 

Vedení správních řízení na základě zmocnění v čl. 10 odst. 1OrgZ pak upravilo vl. nař. č. 8/1928 

Sb. Vztahovalo se na řízení, která prováděly ve věcech, náležejících do působnosti politických 

(státních policejních) úřadů okresní úřady, státní policejní úřady, v městech se zvláštním 

statutem magistráty (městské, obecní rady), v městech se zřízeným magistrátem městské 

notářské úřady, dále zemské úřady a ústřední úřady. Čl. 10 odst. 7 OrgZ předpokládal, 

že se trestní řízení správní upraví samostatným zákonem. Taktéž ustanovení § 1 odst. 3 

vl. nař. č. 8/1928 Sb. stanovilo, že trestní řízení správní a řízení před správními senáty upravují 

zvláštní zákony. K jejich přijetí však nedošlo. 

1.2. Úprava místní příslušnosti ve vládním nařízení z roku 1928 

Ustanovení § 7 vl. nař. č. 8/1928 Sb. upravovalo místní příslušnost podle polohy 

nemovitosti v řízeních týkajících se nemovitostí, práv a povinností s vlastnictvím nebo jejich 

držbou spojených, k nim požadovaných nebo na ně ukládaných, dále podle místa činnosti, která 

                                                 
2
 Vládní nařízení č. 8/1928 Sb., o řízení ve věcech náležejících do působnosti politických úřadů. 

3
 Zákon č. 2/1918 Sb., jímž se zřizují nejvyšší správní úřady ve státě československém. 

4
 Zákon č. 11/1918 Sb., o zřízení samostatného státu československého. 

5
 Zákon č. 126/1920 Sb., o zřízení župních a okresních úřadů v republice Československé. 

6
 Zákon č. 125/1927 Sb., o organisaci politické správy. 
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se konala, koná, měla být konána, ve věcech, jejichž předmětem byl nějaký čin nebo lidská 

činnost, dále v jiných věcech především bydlištěm (sídlem) strany, pokud bylo stran několik, 

bydlištěm (sídlem) té, proti níž úřední úkon směřoval. Jestliže neměla strana v tuzemsku bydliště 

(sídlo), řídila se místní příslušnost pobytem, když strana neměla ani ten, domovskou obcí, 

konečně posledním bydlištěm (sídlem) nebo pobytem v tuzemsku. Když nebylo možné místní 

příslušnost určit podle výše uvedených kritérií, pak se řídila podnětem k zakročení. Jak vyplývá 

i z judikatury tehdejšího Nejvyššího správního soudu,
7
 ustanovení § 7 vl. nař. č. 8/1928 Sb. 

se použilo subsidiárně, tedy pokud nestanovil zvláštní právní předpis jinak. 

Pokud bylo místně příslušných více úřadů, byl příslušný ten úřad, který zahájil řízení 

nejdříve, jinak ho určil společně vyšší věcně příslušný úřad. Pokud nebylo možné podle výše 

uvedených ustanovení určit místní příslušnost, určil ji nejvyšší věcně příslušný úřad. 

Podle ustanovení § 8 vl. nař. č. 8/1928 Sb., pokud jednání přesahovalo obvod jednoho 

okresního úřadu, provedl ho zemský úřad, pokud přesahovalo obvod zemského úřadu, provedlo 

ho příslušné ministerstvo. Pokud hrozilo prodlení, provedl nutná úřední jednání každý okresní 

či zemský úřad ve svém úředním obvodu. Jednalo se o tzv. vertikální delegaci. 

Spory o místní příslušnost řešil podle § 9 vl. nař. č. 8/1928 Sb. společný nejblíže vyšší 

věcně příslušný úřad a i v tomto případě, pokud hrozilo nebezpečí z prodlení, provedl nutná 

jednání každý z těchto úřadů. 

Povinnost každého úřadu dbát své věcné a místní příslušnosti byla explicitně vyjádřena 

v ustanovení § 10 vl. nař. č. 8/1928 Sb., kde bylo také upraveno, jak naložit s podáním, k jehož 

projednání není úřad příslušný. V tomto případě musel úřad podání bez zbytečných průtahů 

vrátit. Pokud mu však byl znám příslušný úřad, mohl podání zaslat tomuto úřadu a podatele 

o tom uvědomit. Procesní lhůty se počítaly od doby, kdy podání došlo příslušnému úřadu. Toto 

ustanovení se však neuplatnilo v případě odvolání. Jestliže odvolání nebylo podáno u příslušného 

úřadu, jak stanovil speciální právní předpis, tento nepříslušný úřad nebyl povinen odvolání poslat 

příslušnému úřadu tak, aby k němu došlo v odvolací lhůtě.
8
 

Příslušnost nemohla být měněna ani rušena dohodou stran (byla vyloučena prorogace). 

Podjatost úřední osoby upravovalo ustanovení § 11 vl. nař. č. 8/1928 Sb. V případě 

podjatosti celého úřadu mohl nadřízený úřad buď řízení provést jménem podjatého úřadu jeho 

vlastním úředním orgánem, nebo delegovat jiný podřízený úřad (horizontální delegace). Tento 

postup nebylo možné z povahy věci aplikovat v oblasti samostatné působnosti.
9
 

                                                 
7
 Nález Nejvyššího správního soudu ze dne 25. 11. 1941, sp. zn. 300/40-3. 

8
 Nález Nejvyššího správního soudu ze dne 19. 12. 1938, č. j. 1139/36-8. 

9
 Nález Nejvyššího správního soudu ze dne 21. 10. 1932, sp. zn. 16016. 
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V ustanovení § 13 vl. nař. č. 8/1928 Sb. pak byla stanovena pravidla dožádání, kdy 

za předpokladu účelnosti či nutnosti bylo možné dožádat provedení úkonu obecní úřady 

a v mezích působnosti i jiné veřejné úřady, korporace a orgány, pokud dožadující úřad nemusel 

podle předpisu tyto úkony provést sám. Stejně tak je mohl požádat o zaslání spisů. Dožádané 

úřady, korporace nebo orgány byly povinny vyžádaný úkon provést, pokud tomu nebránily 

zvláštní předpisy. V mezích předpisů bylo možné dožádat i soud a podle ustanovení 

mezinárodních smluv nebo zásady vzájemnosti i úřady cizích států. Nebylo vadou řízení, pokud 

politický úřad byl vyslechnut obecním úřadem.
10

 

Tento právní předpis platil až do 30. 6.1955, byl nahrazen vládním nařízením 

č. 20/1955 Sb., o řízení ve věcech správních (správní řád). 

1.3. Historická právně teoretická východiska místní příslušnosti správního orgánu 

Místní příslušnost určuje, který z věcně příslušných orgánů téhož stupně je v konkrétním 

případě příslušný.
11

  Rozlišujeme tři základní zásady, kterými jsou forum rei sitae (příslušnost 

podle místa polohy nemovitosti), forum actus (příslušnost podle místa, kde se stala rozhodná 

činnost), forum domicilii (příslušnost podle místa trvalého pobytu nebo sídla účastníka řízení). 

Jak uvádí Hoetzel,
12

 mimo obor platnosti vl. nař. č. 8/1928 Sb. rozhodoval především výslovný 

předpis zákonný. V řadě úprav
13

 určení místní příslušnosti, pokud bylo místně příslušných více 

úřadů, podléhalo její určení tzv. koncentračnímu, dohadovacímu řízení, pokud nebylo možné 

určit společný vyšší úřad. Pak se o společném rozhodnutí měly dohodnout všechny místně 

příslušné úřady. Jednalo se o řízení zdlouhavé a zřejmě i proto ustanovení § 9 OrgZ ani 

vl. nař. č. 8/1928 Sb. tomuto principu už příliš nepřálo. Hoetzel dále uvádí, že i pro správní řízení 

platí zásada, že nikdo nemůže být odňat svému zákonnému soudci, tj. správnímu úřadu, jenž je 

kompetentní. Uvažuje, že v odvolání by strana mohla vytýkat, že nebyly splněny podmínky, 

za kterých může určovat místní příslušnost úřad nadřízený nebo nejvyšší podle § 7 

vl. nař. č. 8/1928 Sb., zrovna tak, jako by mohla namítat, že delegace neslouží ke zjednodušení 

správy, jak předpokládal OrgZ. 

V oblasti tehdejšího správního trestání, jak bylo výše uvedeno, nedošlo k přijetí zvláštní 

úpravy správního řízení, úprava byla roztříštěná a v zásadě se místní příslušnost řídila místem 

spáchání činu, např. u polního pychu.
14

 

                                                 
10

 Nález Nejvyššího správního soudu ze dne 19. 5. 1941, č. j. 2590/39-2. 
11

 KLIMENT, Josef, ZEIS, Egon. Československé správní řízení. Praha: Právnické knihkupectví a nakladatelství 

V. Linhart, 1937, s. 43.  
12

 HOETZEL, Jiří. Československé správní právo. Část všeobecná. 1. vyd. Praha: Melantrich, 1934, s. 88. 
13

 Např. zákon č. 105/1863 ř. z., o právu domovském. 
14

 Např. HÁCHA, Emil. Slovník veřejného práva československého. Svazek II i – O. Brno: Polygrafia, 1932, s. 1122. 



 

6 

 

 

1.4. Místní příslušnost v období nesvobody 

V období nesvobody k dosud platnému právnímu řádu přistupovalo ještě právo německé 

(říšské), které mělo svou vlastní právní úpravu místní příslušnosti. Jelikož toto pojetí dvou vedle 

sebe stojících právních úprav kladlo značné nároky na právní praxi, vycházelo periodikum Nové 

zákony a nařízení, které zachycovalo právo říšské i autonomní. Významné předpisy byly 

doprovázeny komentáři.
15

 

V této době vydávané právní předpisy pak v oblasti místní příslušnosti jednak obsahovaly 

svou vlastní právní úpravu, často však odkazovaly na tzv. obecné předpisy, čímž se rozuměla 

úprava ve vl. nař. č. 8/1928 Sb. Např. podle § 5 vl. nař. č. 19/1940 Sb., o protektorátní 

příslušnosti se místní příslušnost úřadu určovala podle bydliště, resp. pobytu anebo domovského 

práva dotčené osoby.
16

 Podle § 47 odst. 4 vl. nař. č. 242/1939 Sb., o chování v silniční dopravě 

(dopravní řád silniční – d. ř. s.) se místní příslušnost určovala podle § 7 vl. nař. č. 8/1928 Sb.
17

 

Za zmínku ještě stojí nařízení ministra vnitra č. 150/1944 Sb., o obecním řízení správním, 

které bylo vydáno na základě zmocnění ve vl. nařízení č. 314/1943 Sb., o zjednodušení veřejné 

správy.  Toto nařízení ministra vnitra stanovilo, že vl. nař. č. 8/1928 Sb. platí přiměřeně 

pro řízení, která konají obce ve věcech náležejících do jejich působnosti. Pro místní příslušnost 

v případě, že úřední jednání přesahovalo obvod obce, prováděl úřední jednání politický úřad obci 

bezprostředně nadřízený, mohl ho však svěřit některé zúčastněné obci. Při nebezpečí z prodlení 

a v případě podjatosti každá zúčastněná obec musela provést nezbytná úřední jednání. 

1.5. Vývoj právní úpravy místní příslušnosti po roce 1945 

Po druhé světové válce nadále zůstává v účinnosti vl. nař. č. 8/1928 Sb., a to 

až do poloviny roku 1955. Impulzem pro přijetí nové právní úpravy správního řízení byla nová 

právní úprava organizace národních výborů,
18

 která obsahovala i výslovné zmocnění k vydání 

právního předpisu o řízení ve věcech správních. Nadále platilo, že právní úprava byla přijata 

                                                 
15

 HOFMANN, Josef a kol. Nové zákony a nařízení Protektorátu Čechy a Morava. Ročník II. Praha: Právnické 

knihkupectví a nakladatelství V. Linhart, 1940, s. 3. 
16

 HOFMANN, Josef a kol. Nové zákony a nařízení Protektorátu Čechy a Morava. Ročník II. Praha: Právnické 

knihkupectví a nakladatelství V. Linhart, 1940, s. 79. 
17

 HOFMANN, Josef a kol. Nové zákony a nařízení Protektorátu Čechy a Morava. Ročník II. Praha: Právnické 

knihkupectví a nakladatelství V. Linhart, 1940, s. 368. Komentář k tomuto vládnímu nařízení pak dále rozváděl, 

která ustanovení se budou řídit polohou místa (rozhodování o umístění dopravních značek na soukromém pozemku) 

a která místem činnosti (např. povolování překážek na silnici). Pokud šlo o komunikaci nižší třídy v několika 

obcích, podle komentáře nešlo použít ustanovení § 8 vl. nař. č. 8/1928 Sb., neboť pro dopravně policejní řízení 

ve věcech spadajících do působnosti obcí byl výslovně recipován jen § 7 vl. nař. č. 8/1928 Sb., strana se mohla 

vyhnout nutnosti podávat žádosti u jednotlivých obcí tím, že se podle § 47 odst. 2 poslední věta obrátila na okresní 

úřad, aby převzal v tomto případě příslušnost obcí. Avšak když měl být překročen obvod okresu nebo země, mohla 

se strana obrátit na zemský úřad nebo ministerstvo a zde již platilo ustanovení § 8 vl. nař. č. 8/1928 Sb., protože 

se jednalo o řízení před politickými úřady. 
18

 Ústavní zákon č. 12/1954 Sb., o národních výborech, zákon č. 13/1954 Sb., o národních výborech. 
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ve formě vládního nařízení a další podrobnosti bylo možné upravit vyhláškou příslušného 

ústředního orgánu.
19

 

S účinností od 1. července 1955 zde byla účinná nová úprava správního řízení,
20

 která byla 

poplatná době svého vzniku, a jejím cílem bylo zajištění odstranění byrokratických průtahů 

kancelářsko-administrativního způsobu práce.
21

 Jednalo se o právní úpravu, která zrušila 

předchozí vl. nař. č. 8/1928 Sb., nařízení ministra vnitra č. 154/1944 Sb., k obecnímu řízení 

správnímu, naopak nedotčeny zůstaly zvláštní předpisy o správním řízení (řízení ve věcech 

daňových) a zvláštní ustanovení o řízení obsažená v jiných předpisech. Právní úprava správního 

řízení ve vl. nař. č. 20/1955 Sb. byla úpravou subsidiární, podle tohoto nařízení postupovaly 

krom národních výborů i jiné orgány státní správy a nevztahovala se na trestní řízení správní, 

které mělo samostatnou úpravu místní příslušnosti.
22

 Základním kritériem k určení místní 

příslušnosti bylo bydliště účastníka řízení. Ve věcech, kde šlo o nějakou činnost, se místní 

příslušnost řídila místem činnosti, ve věcech, které se týkaly nemovitosti, polohou nemovitosti. 

V případě pozitivního kompetenčního konfliktu se uplatnil princip předstižení. Pokud nebylo 

možné místní příslušnost stanovit, ale i při nebezpečí z prodlení, provedl řízení správní orgán, 

u kterého byl dán podnět. V pochybnostech určil místní příslušnost nadřízený orgán a ten také 

mohl z důvodu účelnosti určit, že řízení nebo jeho část provede namísto správního orgánu místně 

příslušného jiný správní orgán, ale pouze věcně příslušný a téhož stupně jako orgán původně 

příslušný. Podrobnosti k místní příslušnosti pak upravovala vyhláška ministerstva 

spravedlnosti,
23

 která doplňovala, že pokud nemá účastník bydliště v tuzemsku, tak se místní 

příslušnost řídí jeho posledním zdejším bydlištěm nebo pobytem. V zájmu urychlení nebo 

zhospodárnění řízení bylo možné o provedení úkonu dožádat správní orgán téhož nebo nižšího 

stupně. Soudy a jiné správní orgány bylo možné požádat, aby mu byly při řízení nápomocny 

(o součinnost). V případě podjatosti celého správního orgánu, provedl řízení nadřízený správní 

orgán, který také mohl pověřit provedením úkonu nebo části řízení jiný správní orgán. 

K podjatosti se z úřední povinnosti přihlíželo po celou dobu řízení. 

Dalším mezníkem ve vývoji právní úpravy správního řízení byla příprava a přijetí nové 

ústavy
24

 v roce 1960, která nabyla účinnosti 11. 7. 1960 a s příslušnými změnami zde platila 

až do 31. 12. 1992. S prací na této ústavě probíhaly i práce na novém zákonu o národních 

                                                 
19

 Ustanovení § 33 odst. 1 a odst. 3 zákona č. 13/1954 Sb., o národních výborech. 
20

 Vládní nařízení č. 20/1955 Sb., o řízení ve věcech správních (správní řád). 
21

 BENEDA, Ivo a kol. Historický vývoj právní úpravy správního řízení a dalších postupů ve veřejné správě (1918-

2005). Olomouc: Periplum, 2007, s. 283. ISBN 978-80-86624-45-7. 
22

Ustanovení § 2 vládního nařízení č. 20/1955 Sb., o řízení ve věcech správních (správní řád), zákon č. 89/1950 Sb., 

o trestním řízení správním. 
23

 Vyhláška Ministerstva spravedlnosti č. 73/1955 Ú. l. 
24

 Ústavní zákon č. 100/1960 Sb., Ústava Československé socialistické republiky. 
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výborech,
25

 který s účinností od 12. 6. 1960 zrušil celou dosavadní právní úpravu týkající 

se národních výborů. Na základě zákonného zmocnění
26

 vláda vydala nařízení,
27

 kterým znovu 

upravila správní řízení. Podle tohoto nařízení se postupovalo nejen v řízení před národními 

výbory, ale i obdobně i v řízení, v němž vedly řízení jiné orgány státní správy. Nedotčeny zůstaly 

předpisy o trestním řízení správním, ale jen do 1. 7. 1961, kdy nabyl účinnosti nový právní 

předpis o správním trestání, který zakotvoval subsidiární použití obecné úpravy správního 

řízení.
28

 Obsahoval zvláštní právní úpravu místní příslušnosti, určoval ji podle místa spáchání 

přestupku. Z důvodu vhodnosti mohla být věc postoupena národnímu výboru, v jehož obvodu 

měl pachatel bydliště nebo pracoviště. Odchylná právní úprava platila pro projednání přestupků 

v oboru celním, kde byla k projednání přestupku místně příslušná celnice nejbližší místu bydliště 

(pobytu) pachatele. 

Vl. nař. č. 91/1960 Sb. upravovalo místní příslušnost národního výboru opět poměrně stroze. 

Místní příslušnost národního výboru se řídila podle bydliště občana (sídla organizace), popřípadě 

podle jeho posledního bydliště nebo pobytu (sídla). Ve věcech, kde šlo o nějakou činnost, 

se příslušnost řídila místem této činnosti, a ve věcech, týkajících se nemovitosti, místem, kde 

se nemovitost nacházela. V případech, kde by bylo místně příslušných několik národních výborů, 

provedl řízení národní výbor, který ho první zahájil, pokud se zúčastněné národní výbory jinak 

nedohodly. V pochybnostech určil místní příslušnost národní výbor vyššího stupně. V právním 

předpise zcela absentovala právní úprava podjatosti, případně nečinnosti. Jednalo se o předpis 

subsidiární, k němuž existovala řada dalších zvláštních úprav. 

V řízeních ve věcech daní a poplatků, ačkoliv jinak vyhláška
29

 počítala se subsidiárním 

použitím vl. nař. č. 91/1960 Sb., se místní příslušnost řídila bydlištěm (sídlem) účastníka, pokud 

nebylo v předpisech o daních a poplatcích nebo v jiných předpisech stanoveno jinak. 

1.6. Vývoj právní úpravy místní příslušnosti od roku 1967 

Jak uvádí důvodová zpráva k návrhu správního řádu z roku 1967,
30

 který nabyl účinnosti 

k 1. 1. 1968, vl. nař. č. 91/1960 Sb. nezajišťovalo v náležité míře návaznost a soulad zvláštních 

předpisů o správním řízení s ustanoveními správního řádu a svou podpůrnou povahou oslabovalo 

závaznost obecné úpravy správního řízení, neboť všeobecně připouštělo přednostní uplatnění 

                                                 
25

 Zákon č. 65/1960 Sb., o národních výborech. 
26

 Ustanovení § 45 zákona č. 65/1960 Sb., o národních výborech. 
27

 Vládní nařízení č. 91/1960 Sb., o správním řízení. 
28

 Zákon č. 60/1961 Sb., o úkolech národních výborů při zajišťování socialistického pořádku. Srovnej STAŠA, 

Josef. K pozapomenutým padesátinám jednoho zákona. Správní právo. 2018, roč. LI, č.1 - 2, s. 88. 
29

 Vyhláška Ministerstva financí č. 16/1962 Sb., o řízení ve věcech daní a poplatků. 
30

 Zákon č. 71/1967 Sb., správní řád. 
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zvláštních předpisů, a to jakékoliv právní síly.
31

 To, že byl správní řád přijat ve formě zákona, 

mělo význam pro to, že byl přijímán sborem zákonodárným, nešlo již o sekundární právní 

úpravu a o právní předpis moci výkonné, byť fakticky připouštěl v řadě případů odchylnou 

právní úpravu předpisy nižší právní síly.
32

 Jednalo se o obecný právní předpis pro rozhodování 

ve správním řízení v celé oblasti státní správy, který nebyl za trvání Československa nikdy přímo 

novelizován.
33

 

V úpravě místní příslušnosti zákon č. 71/1967 Sb. do značné míry převzal dosavadní 

obecné zásady určení místní příslušnosti. Místně příslušným byl prioritně správní orgán podle 

místa činnosti účastníka, a pokud se týkalo řízení nemovitosti, podle místa, kde se nemovitost 

nacházela. Pro vymezení pojmu nemovitosti bylo nutné vycházet z příslušného ustanovení 

občanského zákoníku.
34

 

Pokud šlo o účastníka řízení – občana, řídila se místní příslušnost v ostatních případech 

jeho trvalým pobytem, pokud byla účastníkem řízení organizace nebo její nižší složka, řídila 

se místní příslušnost jejich sídlem. Pokud neměl účastník trvalý pobyt (sídlo) v Československé 

socialistické republice, řídila se místní příslušnost jeho posledním trvalým pobytem (sídlem) 

v Československé socialistické republice. 

Došlo k terminologickému sjednocení s institutem trvalého pobytu, jímž se rozumělo 

stálé bydliště, a přechodného pobytu, jímž se rozuměl dočasný pobyt mimo místo stálého 

bydliště, tento institut byl zaveden do našeho právního řádu s účinností od 1. 4. 1949.
35

 

s účinností od 1. 1. 1983,
36

 došlo k terminologickému zpřesnění pojmu trvalý a přechodný pobyt. 

Trvalým pobytem byl podle této úpravy chápán pobyt v místě stálého bydliště občana, to bylo 

zpravidla v místě, kde měl rodinu, rodiče, byt nebo zaměstnání, přechodným pobytem pak pobyt 

občana mimo objekt trvalého pobytu, zpravidla tam, kde se občan dočasně zdržoval 

z pracovních, studijních, zdravotních, rekreačních a jiných důvodů. V případě občana trvale 

                                                 
31

 Důvodová zpráva k vládnímu návrhu na vydání zákona o správním řízení (správní řád), sněmovní tisk č. 127, IV. 

volební období. Parlament České republiky - Digitální repozitář. [online]. [cit. 2020-12-26]. Dostupné z: 

https://www.psp.cz/eknih/1964ns/tisky/t0127_03.htm. 
32

STAŠA, Josef. K pozapomenutým padesátinám jednoho zákona. Správní právo. 2018, roč. LI, č.1 - 2, s. 91. Viz 

zejména § 14 odst. 2 (přiznání postavení účastníka řízení), § 19 odst. 2 (stanovení dalších náležitostí podání), § 21 

odst. 1 (konání ústního jednání), § 21 odst. 2 (uplatnění zásady koncentrace řízení), § 21 odst. 3 (veřejnost ústního 

jednání), § 26 odst. 1 (doručování veřejnou vyhláškou), § 39 odst. 1 (nepřipuštění čestného prohlášení), § 47 odst. 5 

(stanovení dalších náležitostí rozhodnutí), § 49 odst. 2 (stanovení odchylné lhůty pro rozhodnutí), § 54 odst. 2 

(stanovení odchylné odvolací lhůty), § 55 odst. 1 (absence odkladného účinku odvolání), § 55 odst. 2 (nemožnost 

vyloučit odkladný účinek odvolání) a § 73 odst. 2 (stanovení příslušnosti k výkonu rozhodnutí jeho původcem). 

Tomu, že text nepochybně rozlišuje mezi „zákonem“ a „právním předpisem“, přitom nasvědčují ustanovení § 5, 

§ 53 odst. 1 nebo § 65 odst. 2. 
33

STAŠA, Josef. K pozapomenutým padesátinám jednoho zákona. Správní právo. 2018, roč. LI, č.1 - 2, s. 94.. 
34

 Ustanovení § 119 odst. 2 zákona č. 40/1964 Sb., občanský zákoník. 
35

 Zákon č. 52/1949 Sb., o hlášení obyvatelstva a povolování pobytu cizincům. 
36

 Zákon č. 135/1982 Sb., o hlášení a evidenci pobytu občanů.  
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žijícího v cizině, byl přechodným pobytem též jeho pobyt na území Československé socialistické 

republiky. Občané měli povinnost do tří pracovních dnů po ubytování hlásit místo, počátek 

a ukončení svého pobytu, podrobnosti upravoval prováděcí právní předpis.
37

 K tomu, že se jedná 

o údaj evidenční, který by neměl mít relevanci v normě, která upravuje soukromoprávní vztahy, 

judikoval Ústavní soud.
38

 Svá tvrzení opřel o účel citovaného zákona, kterým byla úprava 

a zabezpečení řádného a včasného hlášení a evidence pobytu československých státních občanů 

na území tehdejší ČSSR. Ústavní soud uvedl, že jde o zákon z oblasti práva veřejného, který má 

povahu toliko evidenční a policejní, což je patrno i z ustanovení § 3 odst. 3 tohoto zákona,
39

 

podle něhož trvalý pobyt mohou mít občané jen v objektech, které jsou označeny číslem podle 

zvláštních předpisů.  

Úprava místní příslušnosti podle místa trvalého pobytu (sídla) účastníka řízení byla 

zasažena rozdělením Československé Federativní republiky a vznikem České republiky 

k 1. 1. 1993. Je třeba ještě doplnit, že komentářová literatura k zákonu č. 71/1967 Sb. výslovně 

odkazovala na úpravu trvalého pobytu občanů České republiky.
40

 Je otázkou, zda se toto 

ustanovení v praxi uplatňovalo nejen na trvalý pobyt občanů České republiky, ale i na trvalý 

pobyt cizinců na území České republiky podle příslušné právní úpravy.
41

 Ve prospěch tohoto 

výkladu hovoří komentář z roku 2003 k ustanovení § 1 zákona č. 71/1967 Sb., podle kterého 

vzhledem k terminologickým změnám, ke kterým došlo v celém právním řádu, byly pojmy 

„občan a organizace“ nahrazeny pojmy „fyzická a právnická osoba“.
42

 V případě, že účastník 

řízení nikdy neměl v České republice trvalý pobyt (sídlo), měl ho ve Slovenské republice, 

přistupovalo se k tomu tak, že místní příslušnost určil věcně příslušný ústřední správní orgán.
43

 

S účinností od 1. 7. 2000
44

 je místem trvalého pobytu chápána adresa, kterou si občan 

zvolí za splnění zákonných podmínek, jednou z nich je podmínka doložit vlastnictví bytu nebo 

domu, nebo oprávněnost užívání bytu, anebo předložit úředně ověřené písemné potvrzení 

oprávněné osoby o souhlasu s ohlášením změny místa trvalého pobytu. Výslovně je stanoveno, 

                                                 
37

 Vyhláška federálního ministerstva vnitra č. 146/1982 Sb., kterou se provádí zákon o hlášení a evidenci pobytu 

občanů. 
38

 Nález Ústavního soudu ze dne 12. 7. 1994, sp. zn. Pl. ÚS 3/94. 
39

 Zákon č. 135/1982 Sb., o hlášení a evidenci pobytu občanů.  
40

 MATRASOVÁ, Eva a kol. Správní řád: komentář. 11. vyd. Praha: Linde Praha a.s., 2003, s. 26. ISBN 80-7201-

393-9. 
41

 Zákon č. 123/1992 Sb., o pobytu cizinců na území České a Slovenské Federativní Republiky, následně zákon 

č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců na území České republiky a o změně některých zákonů. 
42

 MATRASOVÁ, Eva a kol. Správní řád: komentář. 11. vyd. Praha: Linde Praha a.s., 2003, s. 13. ISBN 80-7201-

393-9. 
43

 MATRASOVÁ, Eva a kol. Správní řád: komentář. 11. vyd. Praha: Linde Praha a.s., 2003, s. 26. ISBN 80-7201-

393-9. 
44

 Zákon č. 133/2000 Sb., o evidenci obyvatel a rodných číslech a o změně některých zákonů. 
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že z přihlášení k trvalému pobytu nevznikají přihlášenému žádná práva k objektu, ani 

k vlastníkovi nemovitosti. Současně byl zrušen institut přechodného pobytu občana. 

Pokud jde o určení místní příslušnosti podle sídla, i zde v souvislosti s politickými 

změnami došlo k vývoji od úpravy vymezující sídla socialistických organizací po úpravu sídla 

právnické osoby v písemné smlouvě či zakládací listině.
45

 

Pokud bylo příslušných více správních orgánů, právní úprava preferovala dohodu 

správních orgánů, jinak byl příslušný ten správní orgán, který řízení zahájil první. Zahájením 

řízení se rozumělo v řízení z moci úřední oznámení prvního úkonu v řízení účastníku řízení. 

Pokud šlo o řízení o žádosti (na návrh), rozumělo se zahájením řízení doručení žádosti (návrhu) 

orgánu příslušnému ve věci rozhodnout.  

V případě negativního konfliktu správních orgánů o místní příslušnost určil, který z nich 

řízení provede, nadřízený správní orgán. Jestliže nebylo možné podle výše stanovených kritérií 

určit místní příslušnost, stanovil ji věcně příslušný ústřední správní orgán. 

Zde je ještě třeba zmínit právní úpravu výkonu státní správy, která byla svěřena 

v přenesené působnosti obcím s účinností od 24. 11. 1990. Pokud obec nebyla schopna sama 

zabezpečit její řádný výkon, ani neuzavřela dohodu o zabezpečení výkonu přenesené působnosti 

jinou obcí téhož okresu, určil okresní úřad, že tuto působnost bude vykonávat pověřený obecní 

úřad.
46

 S účinností od 1. 1. 2001 pak tato možnost přenesení výkonu státní správy na jinou obec 

s novou úpravou obecního zřízení doznala změn, a to tak, že sousedící obce mohly navrhnout 

okresnímu úřadu společný výkon přenesené působnosti pro tyto obce obecním úřadem jedné 

z obcí. Okresní úřad pak vydal o tomto nařízení a přednosta okresního úřadu současně 

přerozdělil příspěvek státu na plnění úkolů v přenesené působnosti podle rozsahu jejího výkonu. 

K vydání nařízení a přerozdělení příspěvku na plnění úkolů v přenesené působnosti došlo 

i v případě, že nezabezpečoval řádně výkon přenesené působnosti pověřený obecní úřad.
47

 

Pouze v případě místní příslušnosti určené podle trvalého pobytu (sídla) účastníka řízení, 

bylo možné z důvodu vhodnosti postoupit (delegovat) věc k vyřízení jinému věcně příslušnému 

orgánu téhož stupně, v jehož obvodu měl účastník pracoviště nebo přechodný pobyt. Došlo 

k tomu na žádost nebo se souhlasem účastníka řízení a musel s tím souhlasit též orgán, kterému 

měla být věc postoupena a v souladu se zásadou rovnosti účastníků i ostatní účastníci řízení. 

                                                 
45

 Ustanovení § 19 odst. 1 zákona č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, ve znění účinném od 1. 1. 1992. 
46

 Ustanovení § 23 odst. 1 zákona č. 367/1990 Sb., o obcích (obecní zřízení). 
47

 Ustanovení § 63 a 65 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení). 
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Od delegace je pak nutné odlišit postoupení podání pro nepříslušnost.
48

 Nepříslušným 

mohl být správní orgán věcně nebo místně. Věcnou příslušnost upravovaly zvláštní zákony, 

místní příslušnost upravovala buď obecná ustanovení zákona č. 71/1967 Sb., případně zvláštní 

právní úprava. Nepříslušný správní orgán byl povinen neprodleně podání postoupit příslušnému 

správnímu orgánu, účastníka o tom vyrozumět, případně učinit nezbytné úkony, zejména 

k odvrácení škody, která hrozila. Pokud bylo odvolání doručeno přímo odvolacímu orgánu 

a příslušnému správnímu orgánu bylo postoupeno po uplynutí lhůty pro odvolání, pak nebylo 

možné rozhodnutí přezkoumat v plném rozsahu, jak umožňuje odvolací řízení,
49

 ale z důvodu 

opožděnosti odvolání pouze z hlediska, jestli podání neodůvodňuje obnovu řízení, případně 

změnu nebo zrušení rozhodnutí mimo odvolací řízení.
50

 

Zákon č. 71/1967 Sb. dále upravoval možnost dožádání provedení úkonu, pokud jej 

nemohl provést sám nebo to bylo účelné z jiných důvodů, a to orgánu téhož nebo nižšího stupně. 

Dožádaný orgán na provedení úkonu měl krátkou lhůtu 15 dnů od obdržení dožádání, pokud 

dožadující orgán nestanovil lhůtu delší.
51

 Dovozovalo se, že pokud dožádání nemohl dožádaný 

správní orgán provést, musel o tom dožadující orgán neprodleně informovat.  

V zákoně č. 71/1967 Sb. byla nově řešena problematika nečinnosti správního orgánu, ať 

již z důvodu, že vůbec nezahájil řízení, nebo že nerozhodl ve stanovené lhůtě.
52

  V tomto případě 

mohl v krajním případě, pokud nebylo možné nápravy dosáhnout jinak, věc převzít (atrahovat) 

odvolací orgán, který se tam stal orgánem prvoinstančním. 

Zákon č. 71/1967 Sb. nijak neupravoval otázku změny místní příslušnosti v případě 

podjatosti všech pracovníků správního orgánu. Pracovník správního orgánu byl vyloučen 

z projednávání a rozhodování věci, jestliže se zřetelem na jeho poměr k věci, k účastníkům řízení 

nebo k jejich zástupcům bylo možné pochybovat o jeho nepodjatosti. Postup pro případ, kdy 

budou takto vyloučeni všichni pracovníci správního orgánu, zákon č. 71/1967 Sb. neřešil 

a vyloučení všech pracovníků správního orgánu z důvodu podjatosti nepřipouštěl.
53

 

Otázkou vyloučení všech pracovníků správního orgánu se po zřízení Nejvyššího 

správního soudu, k němuž došlo od 1. 1. 2003, zabývala judikatura, a to konkrétně úředníků 

územně samosprávného celku, z důvodu jejich zaměstnaneckého poměru k územnímu 

samosprávnému celku, kdy tento zaměstnanecký poměr nebylo považován za důvod 

                                                 
48

 Ustanovení § 20 zákona č. 71/1967 Sb., správní řád. 
49

 Ustanovení § 59 zákona č. 71/1967 Sb., správní řád. 
50

 Ustanovení § 60 zákona č. 71/1967 Sb., správní řád. 
51

Ustanovení § 44 zákona č. 71/1967 Sb., správní řád. 
52

Ustanovení § 50 zákona č. 71/1967 Sb., správní řád. 
53

Ustanovení § 9 zákona č. 71/1967 Sb., správní řád. 
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pro podjatost sám o sobě.
54

  Zde rozšířený senát Nejvyššího správního soudu nakonec zvrátil 

dosavadní judikaturu k zákonu č. 71/1967 Sb., když konstatoval, že pokud orgán územního 

samosprávného celku rozhoduje ve věci, která se týká zájmu tohoto územně samosprávného 

celku, je to důvodem pro pochybnosti o nepodjatosti pracovníka podle § 9 odst. 1 zákona 

č. 71/1967 Sb., pokud je z povahy věci nebo jiných okolností patrné, že by pracovník mohl být 

ovlivněn i jinými než zákonnými hledisky. V důsledku toho pak musí nastoupit obdobný 

mechanizmus jako v rozhodování soudů a věc musí být delegována k rozhodnutí jinému 

správnímu orgánu.
55

 

Ustanovení zvláštních právních předpisů o správním řízení platná k počátku účinnosti 

zákona č. 71/1967 Sb. zůstala až na výjimku týkající se odvolání proti rozhodnutí orgánů 

národního výboru, o němž rozhodovaly orgány téhož národního výboru (došlo ke zrušení 

horizontální linie odvolání), nedotčena.
56

 

Za účinnosti zákona č. 71/1967 Sb. bylo ve zvláštních zákonech zakotveno několik 

dílčích zvláštních úprav místní příslušnosti.
57

 

Opakovaných změn doznala úprava místní příslušnosti živnostenského úřadu 

u ohlašovacích živností. Původní právní úprava místní příslušnosti podle sídla podnikatele nebo 

místa podnikání byla doplněna o místní příslušnost zahraniční právnické osoby. Pokud 

zahraniční právnická osoba neměla sídlo nebo místo podnikání v České republice, řídila 

se místní příslušnost živnostenského úřadu umístěním organizační složky zahraniční právnické 

osoby v České republice. S účinností od 1. 3. 2000 došlo ke zpřesnění ustanovení o místní 

příslušnosti u osob hodlajících provozovat ohlašovací živnost. U fyzické osoby, která hodlala 

provozovat ohlašovací živnost, se místní příslušnost živnostenského úřadu řídila jejím bydlištěm 

na území České republiky, u právnické osoby jejím sídlem, u zahraniční právnické osoby, která 

                                                 
54

 Rozsudek Nejvyššího správního soudu ze dne 16.12.2004, sp. zn. 2 As 21/2004-67. Chybnost úvahy krajského 

soudu o vyloučení pracovníků Městského úřadu J. spočívá i v tom, že v případě jejího uznání by došlo k vyloučení 

všech pracovníků správního orgánu, tedy de facto k vyloučení celého správního orgánu, což však správní řád 

ve svém § 9 nepřipouští. Správní řád ani zákon č. 114/1992 Sb., který je ke správnímu řádu ve vztahu speciálního 

právního předpisu, nepočítají s možností přenést působnost rozhodnout v konkrétní věci na jiný správní orgán, ani 

s možností, že by si orgán instančně nadřízený působnost k rozhodnutí ve věci atrahoval. Takovou úpravu ostatně 

neobsahují ani zákon č. 128/2000 Sb. a zákon č. 129/2000 Sb. Uvedené předpisy naopak obsahují ustanovení, jež 

mají zajistit jednotný výkon přenesené státní správy orgány územních samosprávných celků prostřednictvím 

institutu dozoru nad výkonem přenesené působnosti, za jejichž použití by bylo možno eliminovat případné excesy 

spočívající v "nadržování" vlastní obci či kraji (srov. § 126 zákona č. 128/2000 Sb. a § 81 odst. 2 zákona 

č. 129/2000 Sb.). 
55

 Usnesení rozšířeného senátu Nejvyššího správního soudu ze dne 27. 11. 2012, sp. zn. 1 As 19/2010-106. 
56

 Ustanovení § 84 zákona č. 71/1967 Sb., správní řád. 
57

 Např. ustanovení § 11 odst. 3 zákona č. 111/1994 Sb., o silniční dopravě, ve znění do 3. 10. 2017. 
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za účelem podnikání zřídila na území České republiky organizační složku, se místní příslušnost 

řídila umístěním této její organizační složky.
58

 

Zvláštní úpravu místní příslušnosti vůči zákonu č. 71/1967 Sb., obsahovala také právní 

úprava správního trestání.
59

 Jak již bylo výše uvedeno, právní úprava správního trestání byla již 

historicky zvláštní úpravou k obecné úpravě správního řízení. Základním kritériem při určení 

místní příslušnosti k projednání přestupku bylo místo, kde ke spáchání přestupku došlo.
60

 

Na rozdíl od právní úpravy obsažené v zákoně č. 71/1967 Sb. správní orgán příslušný 

k projednání přestupku mohl věc postoupit k usnadnění projednání nebo z jiného důležitého 

důvodu věcně příslušnému správnímu orgánu, kde měl občan bydliště nebo pracoviště, o toto 

mohl občan i požádat a nepotřeboval k tomu souhlasu ani účastníků řízení, ani správního orgánu, 

kterému měla být věc postoupena.
61

 Je otázkou, do jaké míry tím zůstala zachována zásada 

rovnosti účastníků řízení. Do 31. 12. 1974 platila odchylka místní příslušnosti pro přestupky 

v oboru celním, kde byla místně příslušná k projednání přestupku celnice nejbližší místu bydliště 

(pobytu) osoby, která se přestupku dopustila. 

V souvislosti zejména s nastalými politickými změnami ve společnosti byla právní úprava 

správního trestání nahrazena novou právní úpravou s účinností od 1. 7. 1990.
62

 V úpravě místní 

příslušnosti nedošlo ke změně. Podle důvodové zprávy se právní úprava místní příslušnosti 

v oblasti správního trestání v dosavadní praxi osvědčila, místní příslušnost by bylo možné 

dovodit i ze zákona č. 71/1967 Sb., vzhledem ke své zásadní důležitosti je však v zákoně 

výslovně stanovena. Stejně tak zůstala zachována možnost postoupit projednání přestupku 

jinému věcně příslušnému orgánu, v jehož územním obvodu se obviněný zdržoval nebo měl 

pracoviště, a na rozdíl od právní úpravy v zákoně č. 71/1967 Sb. nebylo rozhodné, zda tam měl 

trvalý nebo přechodný pobyt. K postoupení se opět nevyžadoval souhlas obviněného z přestupku 

ani správního orgánu, kterému se věc postupovala.
63

  

Obecně lze říci, že k postoupení věci mělo dojít pouze po splnění zákonných podmínek, 

kterými jsou kromě věcné příslušnosti orgánu, jemuž se věc postupuje, usnadnění projednávání, 

nebo jiný důležitý důvod. Jak i judikoval Nejvyšší soud, pokud by hlavním důvodem postoupení 

                                                 
58

 Ustanovení § 45 odst. 1 zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání, ve znění do 30. 6. 2008. 
59

 Zákon č. 60/1961 Sb., o úkolech národních výborů při zajišťování socialistického pořádku. 
60

Ustanovení § 20 odst. 3 zákona č. 60/1961 Sb., o úkolech národních výborů při zajišťování socialistického 

pořádku. 
61

 Ustanovení § 20 odst. 2 zákona č. 60/1961 Sb., o úkolech národních výborů při zajišťování socialistického 

pořádku. 
62

 Zákon č. 200/1990 Sb., o přestupcích. 
63

 Důvodová zpráva k vládnímu návrhu na vydání zákona o přestupcích, tisk č. 228. Parlament České republiky - 

Digitální repozitář. ČNR 1986 – 1990. [online]. [cit. 2020-12-28]. Dostupné 

z https://www.psp.cz/eknih/1986cnr/tisky/t0228_04.htm. 
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projednání přestupku bylo umožnit pachateli vyhnout se uložení bezprostředně hrozící sankce, 

toto jednání mohlo zakládat trestní odpovědnost úřední osoby.
64

 Rovněž tak nebylo přípustné, 

aby se tímto způsobem příslušný orgán zbavoval kontroverzních věcí. Jiným vážným důvodem 

mohlo být například naplnění zásad rychlosti a hospodárnosti řízení, procesní ekonomie. 

Nejvyšší správní soud dovodil, že toto ustanovení však nezakládá správnímu orgánu povinnost 

postoupit věc správnímu orgánu, v jehož obvodu předvolaná osoba bydlí.
65

 Správní orgán 

po aplikaci základních zásad správního řízení naopak mohl setrvat na své místní příslušnosti 

podle místa spáchání přestupku. Postoupit věc bylo možné jak před zahájením řízení, tak 

i po zahájení řízení. Správní orgán, jemuž byla věc postoupena, mohl toto postoupení odmítnout, 

pokud nebyl věcně příslušným orgánem, nebo se v jeho správním obvodu pachatel přestupku 

nezdržoval, ani nepracoval.  

 S místní příslušností k řízení o přestupku souviselo ještě ustanovení o společném řízení, 

které správnímu orgánu ukládalo, projednat přestupky ve společném řízení, jestliže se pachatel 

dopustil více přestupků nebo se jich dopustilo více pachatelů a přestupky spolu souvisely, pokud 

k jejichž projednání byl příslušný tentýž orgán. Týmž orgánem se rozuměl věcně, místně 

a funkčně příslušný orgán.
66

 

 Zvláštní úpravu určení místní příslušnosti také mělo územní řízení a stavební řízení. 

V případě, že se stavba nebo opatření měly uskutečnit v územním obvodu dvou nebo více 

stavebních úřadů, řešila se místní příslušnost tak, že řízení provedl a vydal rozhodnutí nejbližší 

společně nadřízený správní orgán, nebo stanovil, že řízení provede a rozhodnutí vydá některý 

z podřízených stavebních úřadů.
67

 V případě, že stavba nebo opatření zasahovaly do území více 

okresů, dohodly se okresní národní výbory, který stavební úřad řízení povede a vydá rozhodnutí, 

jinak rozhodlo ministerstvo, v případě přesahu stavby na území obou republik se dohodla o tom, 

který stavební úřad bude příslušný, republiková ministerstva (tato část úpravy místní příslušnosti 

byla zrušena od 1. 7. 1998). 

 Rovněž tak zvláštní právní úpravu místní příslušnosti obsahoval zákon o odpadech.
68

 Ten 

stanovil místní příslušnost krajského úřadu tak, že pokud tímto zákonem nebo zvláštním právním 

předpisem není stanoveno jinak, je k rozhodování místně příslušný krajský úřad, v jehož obvodu 

je provozováno zařízení nebo činnost, nebo se nachází věc, které se rozhodnutí týká. Ministr 

                                                 
64

 Usnesení Nejvyššího soudu ze dne 25. 10. 2015, č. j. 4 Tdo 1245/2015-36. 
65

 Rozsudek Nejvyššího správního soudu ze dne 29. 4. 2014, č. j. 6 As 128/2013-37. 
66

 ČERVENÝ, Zdeněk. Přestupkové právo: komentář k zákonu o přestupcích včetně textu souvisejících předpisů. 

Aktualizované vydání podle právního stavu k 1. 1. 2003, 10. vyd. Praha: Linde Praha a.s., 2003, s. 147. ISBN 80-

7201-397-1. 
67

Ustanovení § 119 zákona č. 50/1976 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon). 
68

 Ustanovení § 78 odst. 6 zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů. 
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životního prostředí ve svém rozhodnutí k tomuto dovodil, že za zvláštní právní předpis nelze 

považovat správní řád, neboť zákon o odpadech výslovně stanovil, že správní řád je ve vztahu 

k zákonu o odpadech subsidiárním předpisem.
69

 

1.7. Příprava nového správního řádu, navrhovaná právní úprava s ohledem na místní 

příslušnost 

V České republice se od poloviny 90. let diskutovalo o potřebě nové úpravy správního 

řízení, přičemž nebylo jednoznačné, zda se má jednat o novelizaci stávajícího správního řádu 

nebo novou právní úpravu.
70, 71

 

V letech 2001 až 2002 byl předložen vládní návrh nového správního řádu, tento návrh nebyl 

přijat.
72

 Určení místní příslušnosti správního orgánu v tomto návrhu vycházelo z dosavadní 

právní úpravy. Výslovně bylo doplněno v případě určení místní příslušnosti podle trvalého 

pobytu v případě občana České republiky o obdobné místo podle zvláštního zákona v případě 

cizinců.
73

 Vládní návrh obsahoval rovněž ustanovení o ochraně proti nečinnosti správního 

orgánu. Účastník se mohl tzv. procesní stížností, která byla v návrhu zákona podrobně upravena, 

domáhat po marném uplynutí lhůty pro vydání správního aktu, aby nadřízený správní orgán 

přikázal nečinnému správnímu orgánu vydat správní akt v přiměřené lhůtě, případně si sám 

převzal věc nebo pověřil vedením řízení jiný správní úřad. Vládní návrh také podrobně 

upravoval nicotnost správního aktu. Jedním z předpokládaných důvodů pro rozhodnutí 

o nicotnosti správního aktu bylo, že v řízení, které se týkalo nemovitosti, byl správní úřad místně 

                                                 
69

 Rozhodnutí ministra životního prostředí ze dne 25. 4. 2005, č.j. M/100488/05, SRK/264/P-1710/05. 
70

 STAŠA, Josef. K pozapomenutým padesátinám jednoho zákona. Správní právo. 2018, roč. LI, č. 1 - 2, s. 96. 
71

 Na Slovensku došlo k několika novelizacím správního řádu a zákon č. 71/1967 Sb. je zde platný a účinný dodnes 

(zákon č. 71/1967 Sb., o správnom konaní (správny poriadok), v znení neskorších predpisov). V oblasti místní 

příslušnosti došlo pouze k drobné novelizaci. Místní příslušnost se řídí místem činnosti, pokud jde o činnost 

účastníka, místem, kde se nachází nemovitost, jestliže jde o nemovitost, a je zde vložen nový konstrukt, podle 

kterého pokud nejde použít jednoho z těchto dvou kritérií, následuje určení místní příslušnosti podle zvláštního 

zákona. Až pak následuje místní příslušnost podle trvalého pobytu, respektive sídla účastníka. Ustanovení § 7 odst. 

2 zákona č. 71/1967 Sb., o správnom konaní (správny poriadok), v znení neskorších predpisov: „Ak nemožno 

miestnu príslušnosť určiť podľa osobitého zákona, spravuje sa miestna príslušnosť trvalým pobytom účastníka 

konania a ak účastnikom konania je právnická osoba jej sídlom alebo miestom umiestnenia jej organizačnej zložky, 

ktorej sa konanie týka. Ak účastník konania nemá v Slovenskej republike trvalý pobyt, spravuje se miestna 

príslušnosť jeho iným pobytom podľa osobitého zákona a ak nemá taký pobyt, jeho posledním trvalým pobytom 

v Slovenskej republike; ak nemá ani taký pobyt, spravuje sa miestna príslušnosť miestom, kde sa obvykle zdržiava. 

Ak účastníkom konania je právnická osoba, ktorá nemá v Slovenskej republike sídlo, spravuje sa miestna príslušnosť 

jej posledním sídlom v Slovenskej republike alebo posledním miestom umiestnenia jej organizačnej zložky, ktorej sa 

konanie týka, v Slovenskej republike.“. 
72

 Důvodová zpráva k vládnímu návrhu na vydání zákona správní řád, sněmovní tisk č. 1070, III. volební období. 

[online]. [cit. 2021-01-30]. Dostupné z: https://www.psp.cz/sqw/text/tiskt.sqw?o=3&ct=1070&ct1=0. 
73

 Důvodová zpráva k vládnímu návrhu na vydání zákona správní řád, sněmovní tisk č. 1070, III. volební období. 

[online]. [cit. 2021-01-30]. Dostupné z: https://www.psp.cz/sqw/text/tiskt.sqw?o=3&ct=1070&ct1=0. „Určení 

místní příslušnosti podle místa pobytu fyzických osob je upraveno v souladu se zákonem č. 326/1999 Sb., o pobytu 

cizinců na území ČR a o změně některých zákonů a zákonem č. 133/2000 Sb., o evidenci obyvatel a o rodných 

číslech a o změně některých zákonů.“ 



 

17 

 

 

nepříslušný. K tomu důvodová zpráva uváděla, že navržené důvody nicotnosti vycházejí z právní 

úpravy Spolkové republiky Německo a jsou stanoveny poměrně úzce, kdy s širším vymezením 

důvodů nicotnosti podle judikatury správních soudů počítá návrh soudního řádu správního. 

Tento vládní návrh správního řádu nebyl nakonec přijat. Vládní návrh nebyl 9. 4. 2002 přijat, 12. 

7. 2002 uložila vláda ministrovi vnitra předložit nový návrh správního řádu. 

Další návrh správního řádu byl Poslanecké sněmovně Parlamentu ČR předložen dne 4. 2. 

2003,
74

 byl přijat s řadou pozměňovacích návrhů
75

 a vyhlášen ve Sbírce zákonů dne 24. 9. 2004, 

účinnosti zákon nabyl dne 1. 1. 2006.
76

 Pozměňovací návrhy se nedotkly samotného ustanovení 

o určení místní příslušnosti, ale navržená navazující ustanovení byla částečně upravena 

a systematicky uspořádána do jiných částí SpŘ.
77

 

  

                                                 
74

 Důvodová zpráva k vládnímu návrhu na vydání zákona správní řád, sněmovní tisk č. 201/0, IV. volební 

období.[online]. [cit. 2021-01-30]. Parlament ČR – Digitální repozitář. Dostupné 

z https://www.psp.cz/sqw/historie.sqw?o=4&t=201. 
75

 Usnesení ústavněprávního výboru PS z 35. schůze ze dne 23. 1. 2004 „Vládní návrh zákona správní řád (tisk 

201)“, IV. vol. období PSP ČR. Usnesení č. 445 z 15. schůze dne 20. 5. 2004 k návrhu zákona správní řád sen. tisk 

č. 350, IV. vol. období Senátu ČR. 
76

 Zákon č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů. 
77

 Konkrétně do části třetí, hlavy i SpŘ Zvláštní ustanovení o správních orgánech a Hlavy III Zvláštní ustanovení 

o některých řízeních. Ve vládním návrhu uvedené ustanovení § 12 nalezneme v § 142 SpŘ, vymezení funkční 

příslušnosti bylo z § 14 přesunuto do § 130 SpŘ, změny příslušnosti byly přesunuty z ustanovení § 15 do § 131 SpŘ 

a bylo vypuštěno ustanovení § 15 odst. 1 a 2, které řešilo přechod příslušnosti, který měl zabránit střetu zájmů 

při rozhodování, a podle kterého mělo dojít k určení jiného správního orgánu nadřízeným správním orgánem 

na neurčitý počet řízení v budoucnu z tohoto důvodu. Ve vládním návrhu ustanovení § 16 upravující zásadu 

zachování příslušnosti bylo přesunuto do § 132 SpŘ, ustanovení § 17 vládního návrhu upravující spory o věcnou 

příslušnost do § 133 SpŘ.  
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2. Současná právní úprava místní příslušnosti správního orgánu 

Současná obecná právní úprava místní příslušnosti je upravena ve SpŘ. Základní pravidla 

pro určení místní příslušnosti od nabytí účinnosti SpŘ nedoznala změn. 

 

2.1. Současná teoretická východiska – věcná, funkční a místní příslušnost správního orgánu 

Podle čl. 3 odst. 2 Ústavy státní moc slouží všem občanům a lze ji uplatňovat jen 

v případech, mezích a způsoby, které stanoví zákon. Tímto je zakotvena vázanost státní moci 

zákony.  Podle čl. 79 odst. 1 Ústavy lze ministerstva a jiné správní úřady zřídit a jejich působnost 

stanovit pouze zákonem. Tímto ustanovením je založena organizace státní správy v České 

republice, stanoven způsob vytváření státní správy. Podle čl. 100 odst. 1 Ústavy zákon stanoví, 

kdy jsou územní samosprávné celky správními obvody. Podle čl. 105 lze výkon státní správy 

svěřit orgánům samosprávy, jen stanoví-li tak zákon. Výkon státní správy lze svěřit i jiným 

orgánům, které Ústava nepředpokládá, vždy však v souladu s čl. 2 odst. 3 Ústavy. 

Principy organizace veřejné správy jsou většinou tvořeny základními protikladnými 

dvojicemi. Jedním z principů organizace veřejné správy je princip územní a princip věcný, které 

společně slouží k vymezení působnosti úřadu. Zatímco územní princip upřednostňuje určení 

působnosti správního orgánu podle územního hlediska a je upřednostňován pro úřady 

s všeobecnou působností v daném území, věcný princip určuje působnost správního orgánu 

na základě záležitostí, které jsou mu svěřeny, a je upřednostňován u úřadů specializujících 

se na určité záležitosti (např. katastrální úřady), v praxi spolu tvoří nedílný celek, respektive 

se vzájemně kombinují.  

Další dvojicí je princip koncentrace a dekoncentrace, který určuje, zda správní činnosti 

vykonává jeden nebo více správních orgánů. Koncentrace znamená výkon veřejné správ jedním 

orgánem s veškerými funkcemi, zatímco dekoncentrace představuje rozdělení výkonu funkcí, 

a to buď horizontálně, nebo vertikálně. Příkladem horizontální dekoncentrace je rozdělení funkcí 

na úrovni ministerstev a jiných ústředních správních úřadů, příkladem vertikální dekoncentrace, 

kterou se rozumí rozdělení funkcí mezi vyšší a nižší úroveň, příkladem může být vztah mezi 

ministerstvem zdravotnictví a krajskými hygienickými stanicemi.  

Poslední pro účel práce relevantní dvojicí je princip centralizace a decentralizace. 

Decentralizací se rozumí delegace působnosti a pravomoci na jiné nositele veřejné správy, 

zejména samosprávné korporace. V oblastech, kde se neuplatňuje výlučně hierarchická struktura, 

se uplatňuje princip subsidiarity, podle kterého vyšší společenství má pomáhat nižším 

společenstvím a jednotlivcům a to jen tehdy, když tím pomůže v překonání obtíží nižšího 
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společenství při plnění jeho úkolů.
78

 Explicitně vyjádřený je např. ve vztahu samostatné 

působnosti kraje a obce.
79

 

Subjektem veřejné správy je fyzická či právnická osoba s právní osobností, která je 

nositelem práv a povinností ve veřejné správě. Originárním subjektem veřejné správy je stát, 

který zákonem deleguje veřejnou správu na jiné subjekty. Subjektem veřejné správy jsou 

i fyzické a právnické osoby, o nichž tak stanoví Ústava České republiky nebo zákony 

(veřejnoprávní korporace, veřejné podniky, veřejné ústavy, veřejné fondy, jiné subjekty). 

Vykonavatelem veřejné správy je ten, kdo jménem subjektu veřejné správy jedná, tedy 

orgán, organizační jednotka, organizační složka nebo oprávněný zástupce tohoto subjektu. 

Vykonavatele veřejné správy dělíme na vykonavatele přímé, kteří provádějí státní správu svým 

jménem namísto státu, jsou jimi například vláda, ústřední správní úřady, a nepřímé, což jsou 

subjekty odlišné od státu, kteří státní správu vykonávají na základě delegace v zákoně, jsou jimi 

například obecní úřady, krajské úřady, a vykonavatele samosprávy, které vykonávají 

samostatnou působnost, např. orgány územních samosprávných celků, profesních komor. 

Správní orgán je pojem (legislativní zkratka) vymezený jednak SpŘ,
80

 jednak SŘS,
81

 

případně dalšími zvláštními předpisy (např. OSŘ)
82

 pro vykonavatele veřejné správy. Jak uvádí 

Potěšil, k tomu, aby určitý subjekt (v obecném slova smyslu) mohl být považován za správní 

orgán, nestačí, že sám o sobě je součástí organizace veřejné správy. Správní orgán dělá správním 

orgánem právě ta skutečnost, že vykonává působnost v oblasti veřejné správy.
83

 

Působností se rozumí okruh vymezených úkolů vykonavatele veřejné správy a je pojmem 

hmotněprávním. Rozlišujeme působnost věcnou, územní a osobní.  Pravomoc spočívá 

v oprávnění orgánu vykonávat veřejnou moc stanovenými prostředky. 

Věcná působnost vymezuje okruh úkolů vykonavatele veřejné správy, rozlišujeme věcnou 

působnost všeobecnou a dílčí. Věcná působnost je stanovena zákonem, může být stanovena 

enumerativní metodou nebo prostřednictvím generální klausule.  

Územní působnost vymezuje prostor, ve kterém vykonavatel vykonává svěřené úkoly. Jak 

uvádí Hendrych, územní působnost má základní význam pro posouzení, zda ten, komu byl 

                                                 
78

 HENDRYCH, Dušan a kol. Správní právo. Obecná část. 9. vyd. Praha: C. H. Beck, 2016. ISBN 978-80-7400-

624-1, s. 76. 
79

 Ustanovení § 14 odst. 4 zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů. 
80

 Ustanovení § 1 odst. 1 SpŘ.  
81

 Ustanovení § 4 odst. 1 písm. a) zákona č. 150/2002 Sb., soudní řád správní, ve znění pozdějších předpisů. 
82

 Ustanovení § 244 zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů. 
83

 POTĚŠIL in POTĚŠIL, Lukáš, HEJČ, David, RIGEL, Filip, MAREK, David. Správní řád. Komentář. 2. vyd. 

Praha: C. H. Beck, 2020. ISBN 978-90-7400-804-7, s. 7. Potěšil dále uvádí, že může nastat situace, že subjekt bude 

v jednom případě správním orgánem, neboť vykonává působnost v oblasti veřejné správy, zatímco v jiném případě 

jej za správní orgán ve smyslu předmětné legislativní zkratky nebude možné označit, neboť nebude vykonávat 

působnost v oblasti veřejné správy. 
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přikázán určitý okruh úkolů, má působnost celostátní, regionální nebo místní, tj. na menším 

prostoru, než je státní.
84

  

U přímých vykonavatelů veřejné správy s územní strukturou jsou některá územní pracoviště 

zřízena vnitřním předpisem, pak je zachována místní příslušnost celého orgánu, tak tomu je 

například u České inspekce životního prostředí. Toto je nutno odlišit od územních jednotek, 

které stanoví zákon, pak jde o místní příslušnost té které územní jednotky.  

Jak píše Kopecký, zákon zřizuje nebo umožňuje zřizovat k organizačním jednotkám státu, 

které označuje za správní úřady, pracoviště nebo jiné útvary, které mají oproti územní působnosti 

takového správního úřadu jen omezenou územní působnost. Těmi jsou detašovaná pracoviště 

či oblastní inspektoráty, kdy se nejedná o samostatné jednotky. Pokud nejsou nadány vlastní 

místní příslušností, jedná se pouze o rozdělování rozhodování na územním principu.
85

  

Příslušnost správních orgánů je pojmem procesním.  

Zatímco věcná příslušnost
86

 stanoví, který typ orgánu má pravomoc a působnost (což jsou 

hmotněprávní instituty) ve věci jednat, místní příslušnost stanoví lokální určení orgánu 

příslušného ve věci jednat. Věcná příslušnost je stanovena zpravidla zvláštním zákonem, ve SpŘ 

je výslovně upravena věcná příslušnost správního orgánu provádějícího exekuci a rozhodujícího 

spory z veřejnoprávních smluv.
87

 Věcná příslušnost správního orgánu určuje kompetence 

správního orgánu nejen odvětvově, ale také instančně, když stanoví, který správní orgán 

rozhoduje v kterém stupni správního řízení.
88

 

Funkční příslušnost jako součást věcné příslušnosti je institutem, který si vynucuje 

rozmanitost organizace veřejné správy např. vytvářením takových útvarů, jako jsou orgány 

při orgánu, popř. zvláštní útvary uvnitř správního orgánu se specializovanou činností.
89

 

Horizontální linie se často týká vnitřně organizačně strukturovaných správních orgánů. Nemusí 
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HENDRYCH, Dušan a kol. Správní právo. Obecná část. 9. vyd. Praha: C. H. Beck, 2016. ISBN 978-80-7400-624-

1, s. 75. 
85

 KOPECKÝ, Martin. K institutu pracovišť a jiných územních útvarů správních úřadů. Správní právo, 2013, č. 2, 

roč. XLVI, s. 88-96 „Počet takových úprav v platné legislativě velmi narostl, avšak bezdůvodně nejsou 

respektována alespoň základní společná pravidla pro vytváření útvarů správních úřadů. V důsledku svěření 

některých kompetencí přímo pracovištím správních úřadů dochází k tomu, že lze i na tato pracoviště klást 

ústavněprávní požadavky jako na správní úřady, tedy aby je zřizoval zákon a aby zákon stanovil jejich působnost. 

Bude-li tendence zřizování územních pracovišť nadále pokračovat, měl by na tuto realitu organizace veřejné správy 

reagovat i obecná úprava řízení před správními orgány – správní řád.“ 
86

 Rozsudek Nejvyššího správního soudu ze dne 23. 4. 2014, č. j. 6 Ads 87/2013-131: „Institut věcné příslušnosti 

slouží k určení, který z orgánů nadaný obecně pravomoci rozhodovat o právech a povinnostech osob ve veřejné 

správě bude rozhodovat v konkrétní věci“. 
87

 Ustanovení § 106, §107 a § 169 SpŘ. 
88

 FIALA Zdeněk, FRUMAROVÁ, Kateřina, VETEŠNÍK, Pavel, ŠKUREK, Martin, HORZINKOVÁ, Eva, 

NOVOTNÝ, Vladimír, SOVOVÁ, Olga, SCHEU, Lenka. Správní řád. Praktický komentář. Praha: Wolters Kluwer 

ČR, 2020, s. 648. ISBN 978-80-7598-797-6. 
89

 VOPÁLKA in HENDRYCH, Dušan a kol. Správní právo. Obecná část. 9. vyd. Praha: C. H. Beck, 2016. ISBN 

978-80-7400-624-1, s. 261. 
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se však jednat jen o součást správního orgánu, ale obecně určitého většího celku, typicky 

územního samosprávného celku. Funkčně příslušná je i komise k projednávání přestupků, která 

je samostatným orgánem obce a není součástí obecního úřadu (jakožto správního orgánu). 

O funkční příslušnosti lze hovořit i v linii vertikální, jak je tomu například v případě rozhodování 

o podjatosti představeným, zde platí, že představený je součástí správního orgánu.
90

  

Funkční příslušnost je SpŘ
91

 upravena pro případy, kdy zvláštní zákon nestanoví, který 

orgán územně samosprávného celku, jiné veřejnoprávní korporace nebo jiné právnické osoby je 

k úkonům příslušný.
92

 Tímto orgánem je v případě kraje krajský úřad, v případě obce obecní 

úřad, v případě jiné veřejnoprávní korporace její výkonný orgán s všeobecnou působností 

a v případě právnické osoby, které je svěřen výkon působnosti v oblasti veřejné správy, její 

statutární orgán podle zvláštního zákona nebo jím pověřený zaměstnanec. Přiměřeně se toto 

ustanovení použije pro podnikající fyzickou osobu.
93

 

Poměrně nepřehledná situace nastává v případě, kdy je příslušnost orgánu územně 

samosprávného celku založena přímo speciálním zákonem či ObZ. V tomto případě je třeba 

uvažovat, zda se v daném případě jedná o věcnou příslušnost či funkční příslušnost včetně 

důsledků z toho plynoucích ohledně nicotnosti či nezákonnosti rozhodnutí.
94

 Nesprávné určení, 

zda je správní orgán příslušný věcně či funkčně má dopad i do správního soudnictví, neboť na ni 

navazuje i stanovení místní příslušnosti soudu. Nestanoví-li SŘS nebo zvláštní zákon jinak, je 

k řízení místně příslušný soud, v jehož obvodu je sídlo správního orgánu, který ve věci vydal 

rozhodnutí v prvním stupni nebo jinak zasáhl do práv toho, kdo se u soudu domáhá ochrany. Pro 

toto určení je významné, kdo je správním orgánem a kdo organizační jednotkou. Organizační 

jednotky mohou být správním orgánem pouze tehdy, pokud jim správní předpis svěřuje určité 

samostatné rozhodovací pravomoci.
95

 

Místní příslušnost správního orgánu navazuje na jeho věcnou příslušnost a určuje, který 

z věcně příslušných správních orgánů je příslušný místně, tedy je lokálně příslušný se věcí 
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Ustanovení § 14 odst. 3 SpŘ. 
91

Ustanovení § 130 odst. 3 SpŘ. 
92

 Těmito předpisy jsou krom zvláštních právních předpisů upravujících jednotlivé oblasti veřejné správy v případě 

územně samosprávných celků také zákon č. 128/2000 Sb., o obcích, zákon č. 129/2000 Sb., o krajích, zákon 

č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze, v případě jiných veřejnoprávních korporací zákony, na základě kterých jsou 

tyto veřejnoprávní korporace zřízeny. 
93

 Ustanovení § 130 SpŘ. 
94

Srov. VEDRAL, Josef. Kdy je rozhodnutí orgánu obce nicotné? ACTA UNIVERSITATIS CAROLINAE 

IURIDICA, 2015, roč. 56, č. 1, s. 127-147. 
95

 Usnesení Krajského soudu v Ostravě ze dne 4. 12. 2018 č.j. 22 A 78/2018-6. „Pokud však zákon nevymezuje 

organizačním jednotkám správního orgánu s celostátní působností samostatnou rozhodovací pravomoc, nemohou 

takové organizační jednotky získat postavení správního orgánu podle § 4 odst. 1 písm. a) a b) s. ř. s. a místní 

příslušnost soudu podle § 7 odst. 2 s. ř. s. se bude řídit sídlem správního orgánu s celostátní působností, nikoliv 

sídlem jeho vnitřní organizační jednotky, a to bez ohledu na to, že žalobce jako žalovanou označil právě organizační 

jednotku správního orgánu (srov. rozsudek Nejvyššího správního soudu ze dne 16. 7. 2008, č. j. 3 Ans 8/2008 - 84).“ 
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zabývat.
96

 Místní příslušnost úzce souvisí s územním členěním státu, případně je 

stanovena zákonem nebo na základě zákona v odlišně vymezených správních obvodech.
97

 

Od místní příslušnosti správního orgánu se odvíjí i obecná místní příslušnost správního soudu.
98

 

V této souvislosti konstatoval Nejvyšší správní soud, že organizační složka správního orgánu 

může být správním orgánem rozhodujícím v prvním stupni pouze tehdy, pokud jí nějaký právní 

předpis stanovuje určité samostatné rozhodovací pravomoci.
99

 

Správní orgán je povinen se určením své věcné a místní příslušnosti zabývat z moci úřední, 

což se v praxi děje tak, že na základě jakých ustanovení správní orgán dovozuje svou věcnou 

a místní příslušnost, uvede v rozhodnutí. Není však povinen své úvahy odůvodňovat, pokud 

se nejedná o nejasné případy. Rovněž pak by měl správní orgán svou věcnou a místní příslušnost 

odůvodnit, pokud by nepříslušnost namítl účastník řízení.
100

 

2.2. Obecná právní úprava místní příslušnosti podle správního řádu 

Jelikož je SpŘ stejně jako předchozí obecné právní úpravy subsidiární právní úpravou 

ve věcech, které spadají do působnosti SpŘ, platí toto pravidlo i pro určení místní příslušnosti 

správního orgánu.  

Místní příslušnost se určuje podle hierarchicky stanovených kritérií. Určení místní 

příslušnosti se váže na povahu předmětu řízení, případně účastníka řízení. Místní příslušnost 

se určuje podle místa činnosti, pokud se řízení týká činnosti účastníka, podle místa, kde 

se nachází nemovitost, které se řízení týká, místem podnikání, jestliže se řízení týká 

podnikatelské činnosti účastníka řízení. V ostatních řízeních týkajících se podnikatelské činnosti 

účastníka řízení, který je fyzickou osobou, místem podnikání.
101

 Pokud nejde místní příslušnost 

stanovit podle těchto kritérií, pak se místní příslušnost řídí místem trvalého pobytu fyzické 

osoby, eventuálně místem pobytu cizince na území České republiky a sídlem právnické osoby 

nebo její organizační složky. Pokud nemá fyzická osoba trvalý pobyt na území České republiky, 
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KOPECKÝ, M. Správní právo, Obecná část. 1. Vydání. Praha: C. H. Beck, 2019, s. 274. ISBN 978-80-7400-727-

9: „Místní příslušnost vyjadřuje zákonem určený vztah předmětu správního řízení ke správnímu orgánu v určitém 

místě.“ 
97

Srov. VOPÁLKA in HENDRYCH, Dušan a kol. Správní právo. Obecná část. 9. vyd. Praha: C. H. Beck, 2016. 

ISBN 978-80-7400-624-1, s. 261. 
98

Ustanovení § 7 odst. 2 zákona č. 150/2002 Sb., soudní řád správní, ve znění pozdějších předpisů. K řízení místně 

příslušný soud, v jehož obvodu je sídlo správního orgánu, který ve věci vydal rozhodnutí v prvním stupni nebo jinak 

zasáhl do práv toho, kdo se u soudu domáhá ochrany. Má-li tento správní orgán sídlo mimo obvod své působnosti, 

platí, že má sídlo v obvodu své působnosti. Usnesení Nejvyššího správního soudu ze dne 12. 4. 2012 č.j. Nad 

17/2012-46 
99

 Usnesení Nejvyššího správního soudu ze dne 4. 10. 2019 č.j. Nad 171/2019-52, srov. rozsudek Nejvyššího 

správního soudu ze dne 16. 7. 2008, č. j. 3 Ans 8/2008-84. 
100

 POTĚŠIL, Lukáš, HEJČ, David, RIGEL, Filip, MAREK, David. Správní řád. Komentář. 2. vyd. Praha: 

C. H. Beck, 2020, s. 78. ISBN 978-90-7400-804-7. 
101

 Závěr č. 138 Poradního sboru ministra vnitra ke správnímu řádu ze dne 30. 5. 2014: „Místem podnikání 

ve smyslu § 11 odst. 1 písm. c) a § 20 odst. 1 SpŘ je rovněž adresa sídla vedená v živnostenském rejstříku.“ 
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řídí se místní příslušnost posledním známým místem jejího pobytu, u právnické osoby se řídí 

jejím posledním sídlem.
102

 

U místní příslušnosti správního orgánu určené podle místa činnosti odkazuje SpŘ na právní 

úpravu účastenství v ustanovení § 27 SpŘ. z povahy věci však lze dovodit, že se jedná právě 

o toho účastníka, jehož činnost je předmětem řízení. Tento účastník může být jak fyzickou 

osobou, tak právnickou osobu. Ustanovení se vztahuje i na podnikatelskou činnost právnické 

osoby. Příkladem takovéhoto účastenství může být řízení o vydání povolení k provozu 

stacionárního zdroje znečištění orgánem ochran ovzduší.
103

 

V řízeních týkajících se nemovitosti se místní příslušnost správního orgánu řídí místem, kde 

se nemovitosti nachází, typicky se jedná o řízení podle StavZ. Správné určení místní příslušnosti 

správního orgánu podle polohy nemovitosti je důležité z důvodu, že v případě jejího porušení 

se může jednat o tzv. absolutní místní nepříslušnost, jak uvádí Staša v souvislosti s nicotností 

správního aktu.
104

 

Pokud se příslušnost správního orgánu řídí místem polohy nemovitosti, nejednou nastává 

situace, kdy se nemovitost nachází na území více příslušných správních orgánů, typicky se jedná 

o liniové stavby technické a dopravní infrastruktury. V tomto případě má opět přednost zvláštní 

právní úprava, pakliže o této možnosti nemlčí. V zásadě má tento přesah buď vliv na změnu 

věcné příslušnosti, kdy rozhoduje orgán vyššího stupně, případně může být určujícím kritériem 

převažující poloha pozemku.
105

 Pokud zvláštní právní úprava tuto situaci neupravuje, postupuje 

se podle obecné právní úpravy jako v případě, kdy je více místně příslušných správních orgánů. 

Místní příslušnost správního orgánu, jestliže se řízení týká podnikatelské činnosti účastníka 

řízení, který je fyzickou osobou, se řídí místem jeho podnikání. Toto ustanovení je speciálním 

ustanovením k prvnímu z pravidel a použije se, jestliže je předmětem řízení podnikatelská 

činnosti účastníka řízení.  

S místní příslušností správního orgánu řídící se místem trvalého pobytu fyzické osoby 

se setkáme například v řízení o zrušení trvalého pobytu podle ZoEO. 

V řízeních týkajících se právnické osoby, které se netýkají ani činnosti právnické osoby, ani 

nemovitosti, se kterou právnická osoba nakládá, se místní příslušnost určuje podle sídla 

právnické osoby nebo její organizační složky. U zahraniční právnické osoby je místní příslušnost 
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 Ustanovení § 11 odst. 1 SpŘ.  
103

 Ustanovení § 11 odst. 2 písm. d) zákona č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší, ve znění pozdějších předpisů.  
104

STAŠA in HENDRYCH, Dušan a kol. Správní právo. Obecná část. 9. vyd. Praha: C. H. Beck, 2016, s. 150, 

ISBN 978-80-7400-624-1. Staša dále uvádí: „O absolutní nepříslušnost nemůže jít v případě, kdy akt vydá ten z více 

místně příslušných správních orgánů, který „nebyl příslušný“ jen proto, že řízení zahájil již dříve jiný místně 

příslušný správní orgán(jde o otázku překážky litispendence).“ 
105

 VOPÁLKA, Vladimír, PRÁŠKOVÁ, Helena. In HENDRYCH, Dušan a kol. Správní právo. Obecná část. 9. vyd. 

Praha: C. H. Beck, 2016, s. 262, ISBN 978-80-7400-624-1. 
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správního orgánu odvozena od sídla její organizační složky zřízené v České republice, po jejím 

zrušení je místní příslušnost správního orgánu odvozena od jejího posledního sídla na území 

České republiky. 

Jestliže je více místně příslušných orgánů, uplatňuje se zásada předstižení, která řeší zároveň 

možný pozitivní kompetenční spor o místní příslušnost. Řízení provede ten správní orgán, 

u něhož byla jako první podána žádost nebo který učinil z moci úřední první úkon. Tímto 

učiněním úkonu se zpravidla rozumí oznámení zahájení řízení.
106

  Krom oznámení zahájení 

řízení připadá v úvahu ještě rozhodnutí, které je prvním úkonem v řízení.
107

 Správní orgány 

se ovšem také mohou dohodnout jinak.
108

 Jak uvádí Vedral, SpŘ nestanoví formu, ani náležitosti 

takovéto dohody, resp. lhůtu, ve které má být správními orgány uzavřena. Podle Vedrala 

i s ohledem na obsah této dohody, která se týká výlučně otázek procesních, nejde 

o veřejnoprávní smlouvu ve smyslu části páté SpŘ. Doporučuje, pakliže dohoda nebude 

uzavřena v písemné formě, o této dohodě učinit záznam, který se stane součástí spisu.
109, 110

 

Toto pravidlo předstižení úzce souvisí s překážkou řízení, tzv. litispendencí.
111

 Z důvodu 

zahájeného správního řízení u jiného správního orgánu nelze v téže věci a z téhož důvodu zahájit 

řízení, ani v nesprávně zahájeném řízení pokračovat, v tomto případě je na místě nesprávně 

zahájené řízení zastavit.
112

 

V případě negativního sporu o místní příslušnost určí místně příslušný správní orgán 

usnesením
113

 nejblíže nadřízený správní orgán,
114

 respektive ústřední správní úřad podle 

působnosti řešené věci. 

Pro místní a rovněž věcnou příslušnost správního orgánu se uplatňuje zásada perpetuatio 

fori, tedy zachování místní příslušnosti.
115

 Změna okolností v průběhu řízení nemá z hlediska 

věcné a místní příslušnosti vliv na průběh řízení, pokud nestanoví zvláštní zákon jinak.  
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Oznámení zahájení řízení účastníkovi podle § 27 odst. 1 SpŘ způsobem stanoveným v § 46 odst. 1 SpŘ. 
107

 Ustanovení § 143 SpŘ., § 150 SpŘ, případně ustanovení zvláštních zákonů, podle nichž je rozhodnutí prvním 

úkonem v řízení. Srov. VEDRAL, Josef. K pojetí rozhodnutí správního orgánu ve správním řádu a soudním řádu 

správním. Správní právo. 2012, roč. XLV, č.1-2, s. 2. 
108

 Ustanovení § 11 odst. 2 SpŘ.  
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VEDRAL, Josef. Správní řád. Komentář. 2. aktualizované a rozšířené vyd. Praha: Bova Polygon, 2012. ISBN 

978-80-7273-166-4, s. 164. 
110
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případů, zda by se pak nemohlo jednat o jakousi (quasi)veřejnoprávní smlouvu ve smyslu § 160 odst. 1 nebo § 160 

odst. 3 SpŘ., přičemž ustanovení § 11 odst. 2 SpŘ by poskytovalo zákonné zmocnění pro uzavření takovéto 

smlouvy.  
111

 Ustanovení § 48 odst. 1 SpŘ.  
112

 Ustanovení § 66 odst. 1 písm. e) a § 66 odst. 2 SpŘ.  
113

 Ustanovení § 76 odst. 2 (v případě ustálené rozhodovací praxe), resp. § 76 odst. 4 (usnesení se oznamuje 

správním orgánům, kterých se dotýká) a § 76 odst. 5 (účastníci se mohou proti usnesení odvolat, odvolání nemá 

odkladný účinek) SpŘ.  
114

 Ustanovení § 178 SpŘ. 
115

 Ustanovení § 132 SpŘ.  
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Jestliže podání
116

 dojde správnímu orgánu, který je věcně nebo místně nepříslušný, je 

povinen jej bezodkladně postoupit příslušnému správnímu orgánu a podatele o tom uvědomit.
117

 

Usnesení
118

 o postoupení podání není samostatně soudně přezkoumatelné.
119

 Pokud správní 

orgán s postoupením nesouhlasí, postoupit dalšímu správnímu orgánu nebo vrátit podání 

správnímu orgánu, který mu ho postoupil, může již jen se souhlasem nadřízeného správního 

orgánu.  

Pokud se jedná o podnět
120

 fyzické či právnické osoby, případně jiného správního orgánu, 

tento postup se neuplatní a podnět se postupuje přípisem, tedy neformálně. Uvědomění podatele, 

souhlas nadřízeného správního orgánu či zmíněný přípis jsou neformální úkony, které nemají 

povahu rozhodnutí, ani usnesení, proto se při jejich vydání postupuje podle části čtvrté SpŘ.  

Za účinnosti SpŘ došlo k zpřesnění pojmu bezodkladně judikaturou. V tomto případě byl 

učiněn závěr, že bezodkladnost neznamená postoupení podání ihned po jeho obdržení, ale 

bez zbytečného odkladu, jakmile nepříslušnost správní orgán zjistí.
121

 V případě, že by správní 

orgán nepostupoval bezodkladně, je otázkou, zda by bylo teoreticky možné v daném případě 

uplatnit opatření proti nečinnosti,
122

 vzhledem k tomu, že toto opatření se úzce váže k zásadě 

rychlosti řízení,
123

 domnívám se, že ano. 

V praxi může nastat situace, kdy správní orgán příslušný věcně, ale nikoliv místně, zjistí 

svou místní nepříslušnost až v průběhu řízení. Současná právní úprava nenabízí dostatečně řešení 

situace, jak postupovat, když správní orgán svou nepříslušnost zjistí, ať již z předchozího 

podnětu, či vlastního poznatku, až po zahájení řízení a před vydáním rozhodnutí ve věci. SpŘ 

neumožňuje bezodkladné předání věci, jak je tomu v případě PřesZ.
124

  

Pokud správní orgán zjistí svou místní nepříslušnost v případě řízení o žádosti až v průběhu 

řízení, měl by bezodkladně věc postoupit místně příslušnému správnímu orgánu za použití 

ustanovení § 12 SpŘ.  

V případě řízení vedeného z moci úřední vidím podle platné právní úpravy jako jediné 

možné řešení této situace, aby správní orgán řízení zastavil podle § 66 odst. 2 SpŘ za použití 

analogie a místně příslušnému správnímu orgánu dal podnět k zahájení řízení. 
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 Ustanovení § 37 SpŘ.  
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 Ustanovení § 12 SpŘ.  
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 Usnesení § 76 odst. 3 SpŘ (usnesení se poznamená do spisu a nelze se proti němu odvolat). 
119

Jedná se o kompetenční výluku upravenou v § 70 písm. c) SŘS. 
120

 Ustanovení § 42 SpŘ.  
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 Rozsudek Krajského soudu v Plzni ze dne 20. 5. 2015, č. j. 57 a 17/2014-83. Srov. Také rozsudek Nejvyššího 

správního soudu ze dne 1. 03. 2013 spis. zn. 9 As 172/2012-32. 
122

 Ustanovení § 80 SpŘ. 
123

 Ustanovení § 6 SpŘ. 
124

Srov. ustanovení § 64 odst. 2 PřesZ. 
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Určení věcné a místní příslušnosti prvostupňového orgánu je povinen posoudit i správní 

orgán, který rozhoduje o opravném prostředku. Může nastat situace, kdy rozhodnutí, které je 

napadeno odvoláním, bylo vydáno místně nepříslušným správním orgánem.  

První věc, se kterou se musí nadřízený správní orgán vypořádat, je, zda by bylo vůbec 

možné v případě rozhodnutí vydaného místně nepříslušným správním orgánem, konstatovat, 

že jde o vadu řízení, o níž nelze mít důvodně za to, že mohla mít vliv na soulad napadeného 

rozhodnutí s právními předpisy, popřípadě na jeho správnost, tedy že se k ní nepřihlíží.
125

 Zde 

se domnívám, že spíše nikoliv. 

Pokud bylo napadené rozhodnutí vydané místně nepříslušným orgánem pro rozpor 

s právními předpisy nebo jeho nesprávnost zrušeno, vyvstává otázka, jak dále postupovat.  

Nejprve rozeberu situaci v řízení o žádosti. SpŘ stanoví, že odvolací orgán napadené 

rozhodnutí nebo jeho část zruší a věc vrátí k novému projednání správnímu orgánu, který 

rozhodnutí vydal. Je nadřízený správní orgán povinen v souladu s gramatickým výkladem 

příslušného ustanovení SpŘ
126

 věc vrátit orgánu, který rozhodnutí vydal a tento v souladu 

s vysloveným právním názorem nadřízeného správního orgánu věc postoupí místně příslušnému 

správnímu orgánu? Je nadřízený správní orgán oprávněn s ohledem na rychlost a hospodárnost 

řízení zrušit rozhodnutí a vrátit věc k novému projednání přímo místně příslušnému orgánu, 

přičemž o tom vyrozumí správní orgán, který rozhodnutí vydal, podatele a účastníky řízení? 

Současná právní úprava ve SpŘ nenabízí odpověď na tyto otázky, proto bych se přikláněl k první 

z navržených variant, tedy rozhodnutí zrušit, věc vrátit správnímu orgánu, který napadené 

rozhodnutí vydal, zároveň mu uložit, aby věc postoupil místně příslušnému správnímu orgánu.  

Ještě složitější je vyřešit, jak má odvolací orgán postupovat v případě řízení z moci úřední 

vedeného místně nepříslušným správním orgánem. Podle současné právní úpravy bych 

v odvolacím řízení doporučil rozhodnutí vydané místně nepříslušným správním orgánem zrušit 

a řízení zastavit
127

 a současně uložit místně nepříslušnému správnímu orgánu, aby dal podnět 

k zahájení řízení z moci úřední místně příslušnému správnímu orgánu.  

Správní orgán, který obdržel žádost či podnět od místně nepříslušného správního orgánu, 

musí posoudit, zda některé z opatřených podkladů využije nebo je případně pořídí znovu, neboť 

za ně přebírá odpovědnost.  

Ke změnám místní příslušnosti správního orgánu a zásadě perpetuatio fori se vrátím 

důkladněji v následujících částech. 
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 Ustanovení § 89 odst. 2 SpŘ. 
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Ustanovení § 90 odst. 1 písm. b) SpŘ. 
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Ustanovení § 90 odst. 1 písm. a) SpŘ. 
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2.3. Právní úpravy místní příslušnosti správních úkonů podle části čtvrté správního řádu 

Dále je potřeba se zabývat otázkou, jak je upravena místní příslušnost pro správní úkony 

podle části čtvrté SpŘ. Podle části čtvrté jsou vydávána vyjádření, osvědčení, prováděna ověření 

nebo činěna sdělení.  Ustanovení o vyjádření, osvědčení, ověření či sdělení se vztahuje na další 

obdobné úkony, jako jsou posudky, vyrozumění, stanoviska včetně závazného stanoviska.
128

 

Souhlasy vydané správním orgánem dle StZ jsou rovněž úkony podle části čtvrté SpŘ, jedná 

se o správní akty, které lze napadnout žalobou podle § 65 SŘS.
129

 

Podle prvního ustanovení čtvrté části SpŘ se obecná úprava místní příslušnosti obdobně 

vztahuje i na postup podle části čtvrté SpŘ.
130

 Toto ustanovení o místní příslušnosti správních 

úkonů podle části čtvrté SpŘ je modifikováno následujícím ustanovením, podle něhož pokud to 

nevyžaduje povaha vyjádření, osvědčení, sdělení, čímž se rozumí zejména potřeba čerpat 

z evidence určitého správního orgánu nebo zkoumat skutkový stav, může jej vydat nebo učinit 

kterýkoliv věcně příslušný orgán. z této modifikace je třeba dovodit závěr, že pravidlo o místní 

příslušnosti se neuplatňuje na úkony podle 4. části SpŘ. 

2.4. Zvláštní právní úpravy místní příslušnosti 

V práci si dovolím ponechat stranou úpravu místní příslušnosti podle daňového řádu,
131

 

neboť se jedná o specifickou oblast, její rozbor by přesahoval rozsah této práce.  

Tradičně nalezneme speciální právní úpravu místní příslušnosti v oblasti správního 

trestání. Řada speciálních právních úprav obsahuje jen dílčí odchylky od obecné úpravy 

ve správním řádu. Některé právní úpravy místní příslušnost ruší. Některé právní úpravy o místní 

příslušnosti správního orgánu mlčí, z tohoto důvodu je nutné určit místní příslušnost podle 

odpovídajícího kritéria ve SpŘ. Takovouto úpravou je například úprava územního řízení 

a stavebního řízení ve StavZ, kde z povahy věci je místní příslušnost správního orgánu určena 

místem, kde se nemovitost, které se řízení týká, nachází. StavZ ve vymezení základních pojmů 

hovoří o stavbě, stavba se umísťuje, povoluje, případně odstraňuje. StavZ vymezuje i další 

pojmy, jako stavební pozemek, zastavěný stavební pozemek a další.
132

 Ustanovení o místní 

příslušnosti správního orgánu podle SpŘ se vztahuje i na správní úkony podle StavZ, které 

se řídí částí čtvrtou SpŘ. 
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 Ustanovení § 149 SpŘ, rozsudek Nejvyššího správního soudu ze dne 23. 8. 2011, č. j. 2 As 75/2009-113: 

„Závazná stanoviska vydaná dle § 149 správního řádu z roku 2004 nejsou rozhodnutím ve smyslu § 67 správního 

řádu ani § 65 s. ř. s., neboť sama o sobě nezakládají, nemění, neruší nebo závazně neurčují práva nebo povinnosti.“ 
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 Rozsudek rozšířeného senátu Nejvyššího správního soudu ze dne 17. 9. 2019, č. j. 1 As 436/2017-43: „Souhlasy 

vydávané stavebním úřadem zejména podle § 96, § 106, § 122, § 127 a § 128 zákona č. 183/2006 Sb., o územním 

plánování a stavebním řádu (stavební zákon), jsou rozhodnutími správního orgánu dle § 65 odst. 1 s. ř. s.“ 
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 Ustanovení § 154 SpŘ.  
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 Zákon č. 280/2009 Sb., daňový řád, ve znění pozdějších předpisů. 
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 Ustanovení § 2 StavZ. 
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2.4.1. Právní úprava místní příslušnosti v oblasti správního trestání 

PřesZ
133

 nabyl účinnosti 1. 7. 2017. Obsahuje vlastní právní úpravu věcné, funkční 

i místní příslušnosti. Základním pravidlem je, že místní příslušnost se řídí místem spáchání 

přestupku (tzv. forum delicti comissi – místo činu).
134

 U přestupků spáchaných opomenutím je to 

místo, kde mělo dojít ke konání. Jak je již výše uvedeno, toto pravidlo je ve své podstatě 

nadbytečné, neboť odpovídá určení místní příslušnosti obecným pravidlem podle SpŘ, tedy 

místní příslušnost správního orgánu se řídí místem činnosti. Jedná se o tradiční úpravu místní 

příslušnosti z trestního práva, příslušnost podle místa, kde byl čin spáchán je prvotní, má 

přednost před příslušností, která je určena jinými hledisky,
135

 výslovná právní úprava místní 

příslušnosti správního orgánu podle místa spáchání přestupku je proto použita i pro správní 

trestání. Důvod, proč se místní příslušnost řídí místem spáchání přestupku, je zřejmý, neboť 

v řízení o přestupku je kladen velký důraz na dokazování a úkony, jakými jsou například 

ohledání na místě,
136

 budou zpravidla nejlépe proveditelné pro správní orgán podle místa 

spáchání přestupku. Stejně tak svědci jsou často spjati s místem, kde se přestupek stal, případně 

lze například pro výslech svědka
137

 použít institut dožádání. 

Pokud jde o distanční přestupky, je místní příslušnost dána místem spáchání skutku 

a jedním z těchto míst je i místo, kde nastal následek jednání.
138, 139

 U distančních přestupků, kde 

nejde zjistit místo spáchání přestupku, ale jen kde vyšel najevo, se použijí pomocná kritéria.
140

 

U pokračujícího, trvajícího a hromadného přestupku jsou místem spáchání přestupku všechna 

místa, kde bylo v protiprávním jednání pokračováno, nebo kde došlo k udržování protiprávního 

stavu.   

Jelikož ne vždy lze určit místní příslušnost správního orgánu podle místa spáchání 

přestupku, obsahuje právní úprava další pomocná kritéria uvedená v § 62 odst. 2 a 3 PřesZ. 
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 Zákon č. 250/2016 Sb., o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich, ve znění pozdějších změn. 
134

HÁJEK, Alexej. Slovník právnický převážně latinský zejména pro studující práv. 1- vyd. Praha: Švanderlík, 1995, 

s. 60. ISBN 89-901889-1-5.  
135

CÍSAŘOVÁ, Dagmar. Trestní právo procesní. 1. doplň. dotisk. Praha: Linde, 2001, s. 81. ISBN 80-7201-268-1. 
136

 Ustanovení § 54 SpŘ. 
137

 Ustanovení § 55 SpŘ. 
138

 Např. rozsudek Krajského soudu v Českých Budějovicích ze dne 22. 7. 2019, č. j. 55A 7/2019 - 37. 
139

 Usnesení Ústavního soudu ze dne 10. 7. 2018, č. j. 1902/18: „Podle teorie trestního práva lze za místo spáchání 

trestného činu považovat místo, kde došlo k jednání pachatele naplňujícímu objektivní stránku trestného činu. 

Kromě toho za místo spáchání trestného činu je však třeba pokládat i místo, kde nastal nebo měl nastat následek 

trestného činu. Jestliže následek nastal anebo měl nastat na jiném místě, než na kterém byla vykonána trestná 

činnost, jde o tzv. distanční delikt, u něhož místem spáchání je jak místo, kde došlo k jednání pachatele, tak i místo, 

kde vznikl následek trestného činu.“ 
140

 JEMELKA, Luboš. VETEŠNÍK, Pavel. Zákon o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich. Zákon o některých 

přestupcích. Komentář. 2. vyd. Praha: C. H. Beck, 2020, s. 460. ISBN 978-80-7400-772-9. 
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Jestliže nelze určit místo spáchání přestupku, případně pokud byl přestupek spáchán v cizině 

(což souvisí s územní působností PřesZ)
141, 142

 a podezřelý z přestupku je státním občanem České 

republiky nebo osobou bez státního občanství s trvalým pobytem na území České republiky, pak 

se místní příslušnost řídí místem jeho současného nebo posledního trvalého pobytu. Pokud je 

právnickou nebo fyzickou osobou podnikající, řídí se místní příslušnost současným nebo 

posledním sídlem, pokud ho není, místem výkonu nebo posledního výkonu činnosti, pokud 

na území ČR nevykonává ani nevykonávala činnost, pak místem, kde měla nebo má poslední 

trvalý pobyt. 

Pro řešení sporů o místní příslušnost existují v právní teorii dva názory. První říká, 

že pokud pomocná kritéria nevedou k určení správního orgánu nebo vedou k určení více místně 

příslušných správních orgánů, je třeba aplikovat ustanovení § 62 odst. 4 SpŘ, podle kterého 

provede řízení orgán, v jehož územním obvodu vyšel přestupek nejdříve najevo (kritérium forum 

scientiae).
143

 Pokud by ani tato pravidla nezabránila pozitivním nebo negativním sporům 

o místní příslušnost, použije se pro spory o místní obecná úprava SpŘ, tedy je-li místně 

příslušných více správních orgánů a nedohodnou se jinak, provede řízení ten, u něhož jako první 

byla podána žádost nebo který z moci úřední učinil úkon jako první, v ostatních případech, nebo 

nelze-li podmínky místní příslušnosti určit, určí ji nejbližší společně nadřízený správní orgán, 

pokud ho není, tak ústřední správní úřad, do jehož působnosti rozhodovaná věc náleží.
144, 145

 

Opačný výklad pak hovoří o tom, že s ohledem na specialitu PřesZ ke SpŘ se v případě 

pozitivního sporu ustanovení § 11 odst. 2 věta prvá SpŘ neuplatní a postupem podle SpŘ, 

konkrétně § 11 odst. 2 věty druhé, se bude řešit pouze negativní spor o místní příslušnost, kdy ji 

určí nejbližší společně nadřízený správní orgán.
146
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 Ustanovení § 3 zákona č. 250/2016 Sb., o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich, ve znění pozdějších změn. 
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KOPECKÝ, M. Správní právo, Obecná část. 1. Vydání. Praha: C. H. Beck, 2019, s.274. ISBN 978-80-7400-727-

9. Pro určení územní působnosti právního řádu České republiky pro posuzování odpovědnosti za přestupky platí 

zásada teritoriality, zásada personality a zásada registrace. 
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KOPECKÝ, M. Správní právo, Obecná část. 1. Vydání. Praha: C. H. Beck, 2019, s.290. ISBN 978-80-7400-727-

9. 
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JEMELKA, Luboš. VETEŠNÍK, Pavel. Zákon o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich. Zákon o některých 

přestupcích. Komentář. 2. vyd. Praha: C. H. Beck, 2020, s. 461. ISBN 978-80-7400-772-9.  
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ŠŤASTNÝ in BOHADLO, David, BROŽ, Jan, KADEČKA, Stanislav, PRŮCHA, Petr, RIGEL, Filip, 

ŠŤASTNÝ, Vít. Zákon o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich. Komentář. Praha: Wolters Kluwer ČR, 2018, s. 

370. ISBN 978-80-7598-056-2. Šťastný rovněž nerozlišuje, zda se jedná o pozitivní či negativní spor o místní 

příslušnost: „Vznikne-li mezi správními orgány spor o místní příslušnost, rozhodne nejblíže nadřízený správní 

orgán. Není-li takového orgánu, určí místní příslušnost usnesením ústřední správní úřad, do jehož působnosti 

rozhodovaná věc náleží.“ 
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 Strakoš, Jan a kol. Vádemékum ke zkoušce odborné způsobilosti k přestupkům: vypracované otázky ke zkoušce 

odborné způsobilosti dle § 111 zákona č. 250/2016 Sb., o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich, s. 31 – 32. 

Praha: Ministerstvo vnitra, 2019. ISBN 978-80-7616-051-4. 
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S ohledem na to, že důvodová zpráva
147

 uvádí, že vzhledem k tomu, že zejména v případě 

právnické osoby (umístění majetku nebo výkonu činnosti) mohou tato pomocná kritéria vést 

k určení více místně příslušných správních orgánů, upravuje se v odst. 4 postup pro řešení sporu 

o místní příslušnost, který je inspirován úpravou ve správním řádu. V takovém případě 

se upřednostňuje správní orgán, v jehož správním obvodu vyšel přestupek nejdříve najevo, jinak 

o místní příslušnosti rozhodne společně nadřízený správní orgán podle své úvahy vzhledem 

k okolnostem případu. S ohledem na důvodovou zprávu je podle mého názoru možné obecnou 

úpravu SpŘ použít pouze v případě negativního sporu o místní příslušnost a užití správního řádu 

v pozitivním sporu o místní příslušnost je vyloučeno.  

Právní úprava v PřesZ obsahuje speciální právní úpravu vyloučení správního orgánu 

z důvodu podjatosti.
148, 149

 PřesZ upravuje tzv. systémovou podjatost, pokud je podezřelým 

z přestupku územně samosprávný celek nebo člen zastupitelstva územně samosprávného celku, 

jehož orgán je příslušným k projednání přestupku, případně v odvolacím řízení. Oproti obecné 

právní úpravě systémové podjatosti ve SpŘ
150

 je postup správního orgánu zjednodušen tím, 

že k vyloučení z projednávání a rozhodování věci dochází automaticky a nemusí být zkoumány 

důvody, zda má správní orgán zájem na výsledku řízení, pro který lze pochybovat o jeho 

nepodjatosti. Tento vztah je již obligatorně důvodem pro vyloučení nikoliv konkrétní úřední 

osoby, ale celého správního orgánu. Řízení o přestupku deleguje krajský úřad, případně příslušné 

ministerstvo na jiný věcně příslušný správní orgán.
151

 Příslušný správní orgán rozhoduje formou 

usnesení, uvede, které zákonné důvody jsou naplněny, komu se věc odnímá a komu přikazuje.  

V praxi může nastat situace, kdy při projednávání přestupku příkazem na místě 

strážníkem obecní policie bude projednáván např. zastupitel územního samosprávného celku, 

což vyžaduje povědomí o tom, kdo je členem zastupitelstva územního samosprávného celku, 

jehož je strážník obecní policie zaměstnancem. Totéž platí obdobně i pro oprávněnou úřední 

osobu orgánu územního samosprávného celku projednávající a rozhodující v řízení o přestupku 

a její znalost členů zastupitelstva územního samosprávného celku a znalost členů zastupitelstva 

územního samosprávného celku, který je odvolacím správním orgánem vůči správnímu orgánu 

příslušnému k řízení o tomto přestupku. Účastník řízení není povinen na tuto skutečnost správní 

orgán upozornit. Kopecký uvádí, že dodržení podmínek § 63 PřesZ vyžaduje, aby si orgány 
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 Důvodová zpráva k vládnímu návrhu na vydání zákona o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich, sněmovní 

tisk č. 555/0, VII. Volební období. Parlament České republiky - Digitální repozitář. [online]. [cit. 2020-02-04]. 

Dostupné z: https://www.psp.cz/sqw/text/tiskt.sqw?O=7&CT=555&CT1=0 
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 Ustanovení § 63 zákona č. 250/2016 Sb., o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich, ve znění pozdějších změn. 
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Shodnou právní úpravu obsahuje i ustanovení § 16 odst. 4 a 5 VyvlZ. 
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 Ustanovení § 14 SpŘ. 
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 Ustanovení § 131odst. 1 SpŘ. 
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územních samosprávných celků, které jsou příslušnými správními orgány k projednávání 

přestupků, ověřily ještě před zahájením řízení, zda podezřelý ze spáchání přestupku není 

fyzickou osobou (ani podnikající fyzickou osobou) - členem zastupitelstva samosprávného celku 

(jehož orgán v prvním stupni nebo v odvolacím řízení by mohl ve věci rozhodovat).
152

 

K právní úpravě vyloučení z projednávání a rozhodování ve věci v PřesZ je možné dále 

uvést, že ve výčtu osob, kdy se právní úprava uplatní, není uvedená příspěvková organizace 

zřízená územním samosprávným celkem, což může vyvolávat pochybnost již z důvodu, 

že příspěvková organizace hospodaří krom jiného s peněžními prostředky přijatými z rozpočtu 

svého zřizovatele.
153

 Obdobně uvedené platí i pro subjekt s komunální majetkovou účastí. 

Starosta může zřizovat jako zvláštní orgány komise k projednávání přestupků, které 

mohou projednávat zákonem stanovené přestupky, tedy určí, že funkčně příslušnou 

k projednávání zákonem stanovených přestupků je komise k projednávání přestupků a zároveň 

určí, které přestupky namísto obecního úřadu projednává.
154

 Jedná se o kolegiální orgán 

ve smyslu SpŘ. V tomto případě je komise k projednávání přestupků výše uvedeným správním 

orgánem a rovněž se na ni vztahují ustanovení o systémové podjatosti. 

Obecná právní úprava SpŘ se použije pro dožádání, atrakci, delegaci, postoupení věci 

z jiných vhodných důvodů, opatření proti nečinnosti.  

PřesZ má vlastní úpravu předání věci. Předání věci je správní orgán povinen učinit 

bezodkladně.  

K předání věci správním orgánem dojde v případě, že zjištěné skutečnosti nasvědčují 

tomu, že byl spáchán trestný čin. K předání věci dojde také z důvodu vynětí některých osob 

z osobní působnosti PřesZ.
155

 

K  předání věci dojde rovněž v případě, kdy správní orgán není věcně nebo místně 

příslušný. PřesZ výslovně stanoví, že v takovém případě příslušný správní orgán využije předané 

podklady, pokud to není na újmu práv účastníků řízení. 

O předání věci se vydává usnesení, které se poznamenává do spisu, účastníci se o něm 

vyrozumí. Pokud by správní orgán, kterému byla věc postoupena z důvodu místní nepříslušnosti, 

s postoupením věci nesouhlasil, postupuje se podle pravidel pro řešení sporu o místní příslušnost 

nebo podle pravidel pro řešení kompetenčního sporu v případě sporu o věcnou příslušnost.
156
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 KOPECKÝ, Milan. Příslušnost v řízení o přestupcích. Správní právo, 2016, roč. L, č. 6, str. 312. 
153

 Ustanovení § 28 odst. 4 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění 

pozdějších předpisů. 
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Srov. KUČEROVÁ, Helena, HORZINKOVÁ, Eva. Zákon o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich a zákon 

o některých přestupcích s komentářem a judikaturou. Praha:Leges, 2019, s. 317. ISBN 978-80-7502-383-4. 
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 Ustanovení § 64 odst. 1 PřesZ a § 4 odst. 4 a odst. 5PřesZ. 
156

 Ustanovení § 133 SŘ při řešení kompetenčních sporů o věcnou příslušnost. 
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PřesZ má své vlastní dílčí ustanovení k přenosu příslušnosti na základě veřejnoprávní 

smlouvy.
157

 Veřejnoprávní smlouvu o přenosu příslušnosti k projednávání přestupků může obec 

uzavřít jen s obcí s rozšířenou působností nebo obcí s pověřeným obecním úřadem, v jejímž 

správním obvodu se obec nachází a lze jí přenést jen veškerou příslušnost k projednání 

přestupků. V tomto případě nejde o ustanovení speciální k SpŘ, ale k ObZ,
158

 který upravuje 

horizontální přenos příslušnosti, ale je zde preventivní omezení nevhodného uzavírání 

veřejnoprávních smluv, které k tomu nejsou dostatečně způsobilé. Přechodné ustanovení PřesZ 

ponechalo v platnosti veřejnoprávní smlouvy uzavřené přede dnem účinnosti PřesZ,
159

 k těmto 

smlouvám lze uzavírat pouze dodatky, které jsou slučitelné s aktuální právní úpravou.
160

 

Lze zároveň říci, protože PřesZ  je obecnou procesní právní úpravou správního trestání, 

právní úprava místní příslušnosti v řízení o přestupku je zároveň úpravou obecnou ke zvláštním 

úpravám místní příslušnosti správního orgánu při správním trestání.  

Zvláštní právní úpravy místní příslušnosti správního orgánu v řízení o přestupku 

nalezneme například v právní úpravě přestupků na úseku občanských průkazů
161

 a na úseku 

cestovních dokladů.
162

 V taxativně vyjmenovaných případech (skutkových podstatách přestupku) 

je místně příslušným správní orgán podle trvalého pobytu občana, případně podle jeho 

posledního trvalého pobytu na území České republiky. Pokud na území České republiky nikdy 

pobyt neměl, tak je jím Magistrát města Brna. V taxativně vyjmenovaných případech může 

příkazem na místě projednat přestupek rovněž správní orgán, u něhož občan podal žádost 

o vydání dokladu. Důvod této právní úpravy čistě praktický, neboť právě při podání žádosti 

o vydání občanského průkazu správní orgán zjistí i jiné nedostatky, spočívající například 

v nepožádání o vydání občanského průkazu v případech stanovených zákonem a převažuje tu 

procesně ekonomické hledisko současného vyřešení přestupku a vyřízení žádosti o vydání 

občanského průkazu. Zde v praxi, a to i vzhledem k množství prováděných úkonů na úseku 

občanských průkazů, může- nastat problém s dodržením zásady ne bis in idem. Z tohoto důvodu 

je vhodné vyrozumět o uložení správního trestu příkazem na místě správní orgán příslušný podle 

místa trvalého pobytu. Zvláštní úpravu místní příslušnosti k projednání přestupku obsahuje také 
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 Ustanovení § 105 PřesZ. 
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 Ustanovení § 63 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů. 
159

 Ustanovení § 112 odst. 8 PřesZ. 
160

Závěr č. 156 Poradního sboru ministra vnitra ke správnímu řádu a správnímu trestání ze dne 12.05.2017. 
161

 Ustanovení § 16a odst. 2 zákona č. 328/1999 Sb., o občanských průkazech, ve znění pozdějších předpisů.  
162

 Ustanovení § 34a odst. 3 zákona č. 329/1999 Sb., o cestovních dokladech, ve znění pozdějších předpisů.  
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právní úprava státního občanství,
163

 příslušný k projednání přestupku je správní orgán, který 

vede řízení o nabytí státního občanství, nebo vydává osvědčení o nabytí státního občanství. 

Zvláštní právní úpravu místní příslušnosti správního orgánu v řízení o přestupku 

nalezneme také v oblasti podle CelZ.
164

 Místně příslušným v případě přestupků právnické nebo 

podnikající fyzické osoby je správce cla, v jehož územním obvodu má tato osoba sídlo. Jestliže 

nemá sídlo na území České republiky, řídí se místní příslušnost místem spáchání přestupku. 

Dalším příkladem zvláštní právní úpravy místní příslušnosti k projednání přestupku je 

úprava v zákoně o Státní zemědělské a potravinářské inspekci,
165

 kde se místní příslušnost 

správního orgánu k projednání přestupku vztahuje k inspektorátu, jehož inspektor provedl podle 

tohoto zákona kontrolní činnost.
166

 

Zvláštní právní úpravu nalezneme také například u přestupků na úseku pozemních 

komunikací podle PozKomZ,
167

 podle kterého taxativně vymezené přestupky projednává celní 

úřad, přičemž místně příslušným je celní úřad, který přestupek zjistí jako první.
168

 

Zvláštní právní úpravu nalezneme rovněž v oblasti darování, odběrů a transplantací tkání 

a orgánů, kde u taxativně vyčtených přestupků je k jejich projednání místně příslušný krajský 

úřad, který poskytovateli zdravotních služeb udělil oprávnění k jejich poskytování.
169

  

Místní příslušnost správního orgánu k projednání přestupku, která se řídí podle sídla nebo 

místa podnikání vydavatele, který je právnickou nebo podnikající fyzickou osobou, anebo 

místem trvalého pobytu vydavatele, který je fyzickou osobou, upravuje TiskZ.
170

 

Pro úplnost si ještě dovolím doplnit, že jak uvádí Kopecký,
171

 řada právních úprav 

vymezuje správní orgán příslušný k projednání přestupku ne jeho organizačním, ale funkčním 

pojetím, případně blankytně, kdy k určení správního orgánu vyžaduje posouzení jeho působnosti 

podle zvláštního zákona.
172
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 Ustanovení § 63 odst., 3 zákona č. 186/2013 Sb., o státním občanství České republiky a o změně některých 

zákonů, ve znění pozdějších předpisů.  
164

 Ustanovení § 51 zákona č. 242/2016 Sb., celní zákon, ve znění pozdějších předpisů. 
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 Zákon č. 146/2002 Sb., o Státní zemědělské a potravinářské inspekci a o změně některých souvisejících zákonů, 

ve znění pozdějších předpisů.  
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 Usnesení Nejvyššího správního soudu ze dne 12. 4. 2012 č.j. Nad 17/2012-46. Organizační složka jako 

samostatný správní orgán zakládající místní příslušnost soudu. „Při posuzování místní příslušnosti ve věci žaloby 

proti Státní zemědělské a potravinářské inspekci je nutné vycházet ze zákona č. 146/2002 Sb., který výslovně stanoví, 

že jako orgán I. stupně rozhoduje ve správním řízení inspektorát příslušný podle své územní působnosti.“ 
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 Zákon č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů. 
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 Ustanovení § 40 odst. 9 zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů. 
169

 Ustanovení § 30 odst. 1 zákona č. 285/2002 Sb., o darování, odběrech, transplantacích tkání a orgánů a o změně 

některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů. 
170

 Ustanovení § 17 odst. 4 zákona č. 46/2000 Sb., o právech a povinnostech při vydávání periodického tisku 

a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů. 
171

 KOPECKÝ, Martin. Příslušnost v řízení o přestupcích. Správní právo, 2017, roč. L, č. 6, s. 309. ISSN: 0139-

6005. 
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 Ustanovení § 17 zákona č. 255/2012 Sb., o kontrole, ve znění pozdějších předpisů. 
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2.4.2. Další zvláštní úpravy místní příslušnosti 

Zvláštní úpravu místní příslušnosti nalezneme v úpravě pobytu cizinců na území České 

republiky.
173

 Věcně příslušnými správními orgány jsou podle PobCizZ orgány cizinecké policie, 

jejich místní příslušnost se řídí místem hlášení cizince k pobytu, případně místem, kde 

se zdržuje. Pokud z důvodu jednání cizince je vedeno řízení o ukončení přechodného pobytu 

cizince, zrušení krátkodobého víza nebo o správním vyhoštění, řídí se místní příslušnosti místem, 

kde k tomuto jednání došlo. 

Pokud se jedná o agendu evidence obyvatel,
174

 tam se v zásadě místní příslušnost stanoví 

podle obecné právní úpravy a váže se na trvalý pobyt osoby. ZoEO definuje, co se rozumí 

trvalým pobytem občana.
175

 Správním orgánem příslušným ke změně trvalého pobytu občana je 

správní orgán (ohlašovna) v místě jeho nového pobytu.  

Matriční agenda
176

 je v zásadě vykonávána pouze v rámci územní působnosti (matrikář nemůže 

vykonávat svou činnosti mimo územní působnost správního orgánu, jehož je zaměstnancem), 

územní působnost matričních obvodů je vymezena prováděcím právním předpisem,
177, 178

 

zvláštní matrika, kterou vede Úřad městské části Brno-střed, vede matriční knihy pro zápisy 

matričních událostí, ke kterým došlo v cizině.
179

 Matriky vedou knihu narození, knihu 

manželství (některé knihu partnerství), knihu úmrtí. K zápisu matriční události je místně 

příslušný matriční úřad, kde došlo k události. Pokud není známo místo narození nebo úmrtí, 
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 Ustanovení § 161 odst. 2 zákona č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců na území České republiky a o změně 

některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů. 
174

 Zákon č. 133/2000 Sb., o evidenci obyvatel a rodných číslech a o změně některých zákonů. 
175

 Ustanovení § 10 zákona č. 133/2000 Sb., o evidenci obyvatel a rodných číslech a o změně některých zákonů. 
176

 Zákon č. 301/2000 Sb., o matrikách, jménu a příjmení a o změně některých souvisejících zákonů. 
177

 Vyhláška Ministra vnitra č. 207/2001 Sb., kterou se provádí zákon č. 301/2000 Sb., o matrikách, jménu 

a příjmení a o změně některých souvisejících zákonů. 
178

 Nález Ústavního soudu ze dne 18.04.2001 spis. zn. Pl. ÚS 55/2000. K územnímu vymezení matričních správních 

obvodů vyhláškou: „Požadavku Ústavy, omezujícímu možnost svěření výkonu státní správy orgánům obce toliko 

formou zákona (čl. 105 Ústavy) a tomu korespondujícímu omezení možnosti stanovení toho, kdy jsou obce správními 

obvody rovněž toliko zákonem (čl. 100 odst. 1 Ústavy) zákonodárce dostál obecnou úpravou, obsaženou 

v ustanovení § 2 odst. 1 písm. a) zákona o matrikách. Podpůrným argumentem pro zmíněný závěr je i skutečnost, 

že uvedená zákonná úprava plně koresponduje úpravě obecné, obsažené v zákoně o obcích. Ústavní soud v této 

souvislosti odkazuje na ustanovení § 64 odst. 1, 2 zákona o obecním zřízení, jež zakotvuje institut pověřeného 

obecního úřadu, kterým je orgán obce, vykonávající přenesenou působnost pro více obcí ve správních obvodech 

a v rozsahu stanoveném zvláštními zákony, přičemž sídla a správní obvody jednotlivých pověřených obecních úřadů 

stanoví prováděcí právní předpis. Tímto prováděcím právním předpisem je dle § 2 odst. 1 písm. a) ve spojení s § 96 

písm. a) zákona o matrikách prováděcí právní předpis, vydávaný Ministerstvem vnitra. Jeho obsahem není obecná 

právní úprava, nýbrž její aplikace, tj. vymezení sídla a správních obvodů jednotlivých obecních úřadů, 

vykonávajících působnost na úseku matrik. „Obdobně prováděcí vyhláška č. 346/2020 Sb., o stanovení správních 

obvodů obcí s rozšířenou působností, území obvodů hlavního města Prahy a příslušnosti některých obcí do jiného 

okresu, v ustanovení § 7 zákona č. 51/2020 Sb., o územně správním členění státu a změně souvisejících zákonů. 
179

 Ustanovení § 3 odst. 5 zákona č. 301/2000 Sb., o matrikách, jménu a příjmení a o změně některých souvisejících 

zákonů. 
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provede matriční zápis matriční úřad podle místa, kde byla narozená nebo zemřelá osoba 

nalezena. V případě, že osoba zemře v dopravním prostředku, zapíše místo narození nebo úmrtí 

matriční úřad, v jehož správním obvodu byla vyložena z dopravního prostředku. Pokud soud 

prohlásí osobu za mrtvou, je místně příslušným k provedení zápisu Úřad Městské části 

Prahy 1.
180

 K zápisu o uzavření manželství je příslušný matriční úřad, kde došlo k uzavření 

manželství.
181

 Rovněž matriční úřad podle místa budoucího sňatku vydává osvědčení 

pro uzavření církevního sňatku.
182

 Místní příslušnost je také upravena pro prohlášení o přijetí 

druhého jména, místně příslušnými pro přijetí prohlášení jsou matriční úřad podle místa trvalého 

pobytu i matriční úřad podle zápisu v knize narození.
183

 K volbě jména osvojence je příslušný 

kterýkoliv matriční úřad.
184

 Zápis pak v obou případech provede matriční úřad podle knihy 

narození. Pro změnu jména a příjmení je místně příslušný matriční úřad podle trvalého pobytu, 

který z výjimečného důvodu může žádost postoupit matričnímu úřadu podle zápisu v knize 

narození.
185

 Pokud na území České republiky žadatel nemá, ani neměl pobyt, je tímto matričním 

úřadem Úřad Městské části Prahy 1. 

Rovněž právní úprava nabývání, vzdání se státního občanství České republiky a vydávání 

osvědčení o státním občanství České republiky
186

 obsahuje zvláštní právní úpravu a místní 

příslušnost správního orgánu se řídí zpravidla podle místa trvalého pobytu žadatele. Pokud 

na území České republiky žadatel nemá, ani neměl pobyt, a je-li věcně příslušným správním 

orgánem krajský úřad, je tímto místně příslušným správním orgánem úřadem Úřad Městské části 

Prahy 1. 

Na úseku školství je zvláštní právní úpravou stanovena příslušnost k vydávání osvědčení 

o uznání rovnocennosti vzdělání nebo o uznání platnosti zahraničního vysvědčení v České 

republice, která se řídí místem trvalého pobytu žadatele a pokud ho není, tak místem podání 

žádosti.
187

 Místem trvalého pobytu dítěte se řídí příslušnost krajského úřadu, který rozhodnutím 
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 Ustanovení § 10 zákona č. 301/2000 Sb., o matrikách, jménu a příjmení a o změně některých souvisejících 

zákonů. 
181

 Ustanovení § 11 zákona č. 301/2000 Sb., o matrikách, jménu a příjmení a o změně některých souvisejících 

zákonů. 
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 Ustanovení § 666 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů. 
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 Ustanovení § 62 zákona č. 301/2000 Sb., o matrikách, jménu a příjmení a o změně některých souvisejících 

zákonů. 
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 Ustanovení § 64 zákona č. 301/2000 Sb., o matrikách, jménu a příjmení a o změně některých souvisejících 

zákonů. 
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 Ustanovení § 74 zákona č. 301/2000 Sb., o matrikách, jménu a příjmení a o změně některých souvisejících 

zákonů. 
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 Ustanovení § 37, § 40, § 44 zákona č. 186/2013 Sb., o státním občanství České republiky a o změně některých 

zákonů, ve znění pozdějších předpisů.  
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 Ustanovení § 108 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném 

vzdělávání, ve znění pozdějších předpisů.  
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dítěti s hlubokým mentálním postižením stanoví způsob vzdělávání, který odpovídá jeho 

fyzickým a duševním možnostem.
188

  

Zvláštní právní úpravu, která se řídí místem trvalého pobytu (případně místem, kde 

se žadatel zdržuje, pokud jde o cizince), nalezneme také při vydávání rybářských
189

 a loveckých 

lístků.
190

  

Místem polohy pozemku se řídí místní příslušnost správního orgánu k řízení a k vydání 

rozhodnutí o uznání honitby. Zde zároveň nalezneme výše již zmíněné pravidlo, že pokud 

honební pozemky leží v obvodech více věcně správních orgánů, je místně příslušný orgán, 

v jehož obvodě leží největší část honebních pozemků.
191

 

Místem, kde se nachází pozemek nebo stavba, které se vyvlastnění týká, se řídí místní 

příslušnost vyvlastňovacího úřadu.
192

 VyvlZ má i svou zvláštní právní úpravu místní příslušnosti 

pro případ, že se pozemky nacházejí na území více správních obvodů vyvlastňovacích úřadů. 

Pak příslušný správní orgán určí usnesením nejbližší společně nadřízený správní orgán. VyvlZ 

výslovně řeší tzv. systémovou podjatost. 

V oblasti státní památkové péče ve správních řízeních týkajících se movité kulturní 

památky, která je příslušenstvím nemovité kulturní památky, se místní příslušnost správního 

orgánu řídí místem, kde se nachází nemovitá kulturní památka.
193

 

Rovněž podle místa, kde se nachází nemovitost, ZoVK
194

 stanovuje místní příslušnost 

správního orgánu na úseku vodovodů a kanalizací. Místní příslušnost správního orgánu se určuje 

podle místa, kde se vodovod nebo kanalizace nacházejí, pokud se nacházejí na území obvodů 

více správních orgánů, řídí se příslušnost místem, kde leží převažující část vodovodu nebo 

kanalizace.
195

 

Tento princip se uplatňuje v případech, kdy lze předmět řízení exaktně kvantifikovat, a to 

buď z veřejně dostupných zdrojů (např. katastru nemovitostí), případně doložením dokumentace 

liniové stavby. Jak jsem již zmínil, jedná se o jeden z možných způsobů při určení místní 

příslušnosti, kdy je místní příslušnost není exaktně předurčena dle většinového principu 

(ex lege). V dalších případech je místní příslušnost určena zpravidla nadřízeným orgánem 

                                                 
188

 Ustanovení § 42 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném 

vzdělávání, ve znění pozdějších předpisů.  
189

 Ustanovení § 13 odst. 8 zákona č. 99/2004 Sb., o rybníkářství, výkonu rybářského práva, rybářské stráži, ochraně 

mořských rybolovných zdrojů a o změně některých zákonů (zákon o rybářství), ve znění pozdějších předpisů.  
190

 Ustanovení § 47 odst., 1 zákona č. 499/2001 Sb., o myslivosti, ve znění pozdějších předpisů.  
191

 Ustanovení § 29 odst. 1 zákona č. 499/2001 Sb., o myslivosti, ve znění pozdějších předpisů.  
192

 Ustanovení § 16 odst. 1 zákona č. 184/2006 Sb., o odnětí nebo omezení vlastnického práva k pozemku nebo 

ke stavbě. 
193

 Ustanovení § 44a odst. 2 zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění pozdějších předpisů.  
194

 Ustanovení § 30 zákona č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích, ve znění pozdějších předpisů. 
195

 Ustanovení § 30 zákona č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích, ve znění pozdějších předpisů. 
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(ex actu). Tato problematika byla také několikrát řešena v souvislosti s LinZ.
196, 197

 V souvislosti 

s cílem této právní úpravy, kterou je urychlení výstavby vybraných liniových staveb, byly tomu 

přizpůsobeny nástroje k jeho dosažení vztahující se zejména k zavedení pevných lhůt pro úkony 

činěné správními orgány. Pokud se zde setkáme s místní příslušností více správních orgánů, 

LinZ volí zásadu předstižení, tedy řízení provede ten správní orgán, u kterého byla podána 

žádost. 

Podle mého názoru jsou všechny zde popsané způsoby použitelné k určení místní 

příslušnosti tam, kde je místně příslušných více správních orgánů. Při jejich výběru 

zákonodárcem je třeba zohledňovat, k jakému typu řízení se vztahují a k tomu vhodně volit 

i věcnou příslušnost správního orgánu a vhodné užití zásad koncentrace a dekoncentrace řízení. 

Na tomto místě si ještě dovolím doplnění k místní příslušnosti soudů k řízení o žalobě 

proti rozhodnutí, kterým se umisťuje nebo povoluje stavba dopravní infrastruktury podle LinZ 

ve věcech staveb dálnic nebo silnic I. třídy nebo staveb s nimi souvisejících a staveb dráhy 

celostátní nebo stavby s nimi související, kde je místně příslušný Krajský soud v Ostravě 

a o těchto žalobách rozhoduje specializovaný senát.
198

 Orgánem, který rozhoduje ve věcech výše 

uvedených staveb je Ministerstvo dopravy,
199

 resp. Drážní úřad.
200

 

Zvláštní úpravu místní příslušnosti nalezneme v oblasti odpadového hospodářství.
201

 

Místní příslušnost krajského úřadu k rozhodování, provádění kontroly a vydávání stanoviska 

se řídí místem, kde je provozováno zařízení, provozována činnost nebo se nachází movitá věc, 

které se rozhodnutí týká.  V případě mobilního zařízení je k řízení o vydání povolení jeho 

provozu, změně nebo zrušení provozu příslušný krajský úřad podle sídla provozovatele 

v okamžiku podání žádosti. Obecní úřad obce s rozšířenou působností je místně příslušný 

                                                 
196

 Zákon č. 416/2009 Sb., o urychlení výstavby dopravní, vodní a energetické infrastruktury, ve znění pozdějších 

předpisů. 
197

 Např. Věcný záměr zákona o liniových dopravních stavbách. [online]. [cit. 2021-03-24]. Dostupné z: 

https://apps.odok.cz/attachment/-/down/RACK9QES4JL7. K dopravním liniovým stavbám byl vypracován věcný 

záměr zákona o liniových dopravních stavbách, který řešil centralizaci a úroveň vedení povolovacího řízení, přičemž 

byly vypracovány tři varianty řešení. Varianta nulová předpokládala zachovat výkon státní správy u obecných 

a speciálních stavebních úřadů, kritériem pro určení místí příslušnosti je místo, kde se bude stavba realizovat. 

V případě, že se stavba jednoho úseku, pro který je třeba vydat územní rozhodnutí, zahrnuje alespoň dva správní 

obvody obecných stavebních úřadů, bude řízení probíhat u nejblíže nadřízeného stavebního úřadu, kterým by byl 

v případě liniových dopravních staveb krajský úřad. Krajský úřad však může určit, že územní řízení provede jeden 

jím vybraný obecný stavební úřad, v jehož správním obvodu se záměr nachází. Druhá varianta předpokládala 

vedené povolovacího řízení před krajskými úřady, Ostatní správní orgány by měly postavení dotčených orgánů 

a pro účely integrovaného řízení by vydávaly vyjádření, stanoviska, poskytovaly by stavebnímu úřadu i žadateli 

součinnost v podobě poskytování informací, přezkoumávání podkladů, aktivní účasti na veřejném projednání, 

vypořádání námitek apod. Třetí varianta předpokládala vytvoření specializovaného stavebního úřadu na ústřední 

úrovni za součinnosti obecných stavebních úřadů. 
198

 Ustanovení § 7 odst. 4 SŘS. 
199

 Ustanovení § 15 StavZ a § 40 odst. 2 písm. c) PozKomZ. 
200

 Ustanovení § 15 StavZ a § 7 zákona č. 266/1994 Sb., o drahách, ve znění pozdějších předpisů. 
201

 Ustanovení § 145 a § 146 zákona č. 541/2020 Sb., o odpadech, ve znění pozdějších předpisů. 

https://apps.odok.cz/attachment/-/down/RACK9QES4JL7
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k rozhodování podle OdpZ podle místa, kde je provozována činnost nebo se nachází movitá věc, 

které se rozhodnutí týká. Vyjádření a závazná stanoviska vydává obecní úřad obce s rozšířenou 

působností, v jehož správním obvodu má být realizován záměr. 

Místní příslušnost správního orgánu k vydání rozhodnutí o licenci k zpracování plánů
202

 

a osnov a licenci odborného lesního hospodáře
203

 se řídí trvalým pobytem fyzické osoby nebo 

sídlem právnické osoby.
204

  

2.5. Místní příslušnost kteréhokoliv věcně příslušného správního orgánu 

K rušení místní příslušnosti správních orgánů ve vybraných agendách veřejné správy 

dochází v několika etapách. Zrušení místní příslušnosti se netýká jen formalizovaného 

rozhodování, ale i jiných forem správní činnosti. 

Jednou z prvních oblastí, kde k tomuto rušení došlo, byla oblast živnostenského 

podnikání. Místní příslušnost živnostenských úřadů je upravena v ŽivZ.
205

 Podání podle ŽivZ 

může podnikatel učinit u kteréhokoliv obecního živnostenského úřadu, tato úprava byla 

zavedena novelou ŽivZ č. 130/2008 Sb. s účinností od 1. 7. 2008. K jeho vyřízení je pak 

příslušný obecní živnostenský úřad, kterému bylo podání doručeno jako prvnímu. Dále je pak 

možné využít k podání tzv. kontaktní místo veřejné správy.
206

 V tomto případě si podatel zvolí 

obecní živnostenský úřad, kterému chce své podání doručit.
207

 Jedná se především o podání 

související s registrací. Novelou ŽivZ č. 214/2006 Sb. s účinností od 1. 8. 2006 je možné 

provádět změny v registraci u tzv. Centrálního registračního místa. U Centrálního registračního 

místa lze učinit nejen ohlášení živnosti nebo podat žádost žádosti o koncesi, ale lze jej spolu 

s tím využít i k úkonům směrem k dalším orgánům vykonávajícím veřejnou správu, které jsou 

vyjmenovány v ustanovení § 45a a § 45b ŽivZ. Na to pak navázalo s účinností od 1. 7. 2010 

zavedení tzv. základních registrů, které se promítly v podstatě do všech oblastní veřejné správy. 

Správní orgány v rozsahu stanoveném příslušnými zvláštními zákony využívají ke své činnosti 

údaje v těchto registrech vedené. Cílem právní úpravy základních registrů,
208

 jakožto zdrojů 

nejčastěji využívaných údajů při výkonu veřejné správy, tzv. referenčních údajů, bylo bezpečné 

                                                 
202

 Ustanovení § 26 odst. 1 zákona č. 289/1995 Sb., o lesích a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění 

pozdějších předpisů. 
203

 Ustanovení § 37 odst. 2 LesZ. 
204

 Ustanovení § 44 odst. 1 LesZ. 
205

 Ustanovení § 71 zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání, ve znění pozdějších předpisů. 
206

 Ustanovení § 8a zákona č. 365/2000 Sb., o informačních systémech veřejné správy, ve znění pozdějších předpisů.  
207

 Ustanovení § 72 ŽivZ. 
208

 Zákon č. 111/2009 Sb., o základních registrech, ve znění pozdějších předpisů. Základními registry jsou základní 

registr obyvatel (registr obyvatel), základní registr právnických osob, podnikajících fyzických osob a orgánů veřejné 

moci (registr osob), základní registr územní identifikace, adres a nemovitostí (registr územní identifikace), základní 

registr agend, orgánů veřejné moci, soukromoprávních uživatelů údajů a některých práv a povinností (registr práv 

a povinností). 
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sdílení dat orgány veřejné moci, přičemž využívání těchto dat bylo pro orgány veřejné moci 

nastaveno jako závazné.
209

 

Pokud jde o živnostenské podnikání, místní příslušnost nebyla zrušena pro řízení 

o zrušení živnostenského oprávnění nebo pozastavení provozování živnosti. Zde se místní 

příslušnost živnostenského úřadu určuje podle správního řádu, zvláštní úprava místní příslušnosti 

výslovně odkazuje na úpravu místní příslušnosti stanovenou právním předpisem. Pokud však 

dochází k zrušení živnostenského oprávnění nebo pozastavení provozování živnosti na žádost, 

toto omezení místní příslušnosti správního orgánu zde neplatí. Také informační povinnost 

živnostenského orgánu vůči soudu nebo jinému orgánu podle zvláštního právního předpisu má 

správní orgán podle obecné právní úpravy místní příslušnosti, stejně tak přestupky projednávají 

správní orgán místně příslušný podle obecné právní úpravy v PřesZ. Zatímco u žádostí ze strany 

adresátů veřejné správy je určujícím hlediskem snaha poskytnout jim větší úsporu, komfort 

při vyřizování jejich záležitostí, v případě sankcí, ať již netrestní povahy nebo správně trestní 

povahy, tento princip nemá opodstatnění. 

V oblasti podnikání zemědělských podnikatelů je místní příslušnost k evidenci 

zemědělského podnikatele upravena tak, že žádost o evidenci zemědělského podnikatele, změnu 

v evidenci a vyřazení z evidence lze podat u kteréhokoliv věcně příslušného správního orgánu, 

kterým je obecní úřad obce s rozšířenou působností,
210

 došlo k tomu s účinností od 1. 1. 2015 

novelou ZoZem zákonem č. 179/2014 Sb. Podle důvodové zprávy také zde zrušení místní 

příslušnosti také úzce souvisí se zavedením základních registrů.
211

 

Další oblastí, kde došlo ke zrušení místní příslušnost i správního orgánu, je oblast 

občanských průkazů
212

 a cestovních dokladů.
213, 214

 

                                                 
209

 Důvodová zpráva k vládnímu návrhu na vydání zákona o základních registrech, sněmovní tisk 598/0, V. volební 

období. Parlament České republiky - Digitální repozitář. [online]. [cit. 2021-02-06]. Dostupné 

z https://www.psp.cz/sqw/text/tiskt.sqw?O=5&CT=598&CT1=0. 
210

 Ustanovení § 2f odst. 2 a 2ha zákona č. 252/1997 Sb., o zemědělství, ve znění pozdějších předpisů (dále je 

„ZoZem“).  
211

 Důvodová zpráva k vládnímu návrhu na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 252/1997 Sb., o zemědělství, 

ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 256/2000 Sb., o Státním zemědělském intervenčním fondu a o změně 

některých dalších zákonů (zákon o Státním zemědělském intervenčním fondu), ve znění pozdějších předpisů, 

sněmovní tisk č. 98/0, VII. volební období. Parlament České republiky - Digitální repozitář. [online]. [cit. 2021-02-

06]. Dostupné z https://www.psp.cz/sqw/text/tiskt.sqw?O=7&CT=98&CT1=0. 
212

ZoOP. 
213

ZoCD. 
214

Podle ZoOP je občanský průkaz veřejná listina, kterou občan prokazuje své jméno, popřípadě jména, příjmení, 

podobu a státní občanství České republiky, jakož i další údaje v ní zapsané podle tohoto zákona
214

 (ustanovení § 2 

odst. 1 ZoOP). Jedná se o doklad, kterých se prokazuje existence právního vztahu. Nejedná se tedy o postup, kterým 

se rozhoduje o právech a povinnostech občana, ani se jím neprohlašuje, zda občan má určitá práva a povinnosti, 

z tohoto důvodu se při jeho vydání nepostupuje ve smyslu § 9 SpŘ podle části druhé a třetí SpŘ, ale podle části 

čtvrté SpŘ
214

 (závěr č. 108 Poradního sboru ministra vnitra ke správnímu řádu ze dne 2. 12. 2011). Oproti tomu 
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Ke zrušení místní příslušnosti správního orgánu při vydávání občanských průkazů došlo 

od 1. 1. 2016 novelou ZoOP zákonem č. 318/2015 Sb., o vydání občanského průkazu mohl 

občan u každého obecního úřadu obce s rozšířenou působností. V žádosti mohl navíc uvést, 

v případě, že chtěl občanský průkaz převzít u jiného úřadu obce s rozšířenou působností, 

u kterého úřadu obce s rozšířenou působností si občanský průkaz převezme. Tato úprava byla 

dále změněna novelou ZoOP zákonem č. 183/2017 Sb., kdy bylo zavedeno zároveň vydávání 

občanských průkazů ve zkrácené lhůtě do 24 hodin a pěti pracovních dnů. Podat žádost o vydání 

občanského průkazu ve zkrácené lhůtě lze i u ministerstva vnitra.  Převzetí občanského průkazu 

je možné jen u obecního úřadu obce s rozšířenou působností, kde byla podána žádost o vydání 

občanského průkazu, právní úprava umožňuje ze závažných důvodů, které jsou uvedeny 

demonstrativně, umožnit převzetí občanovi občanského průkazu v místě, kde se zdržuje. 

V případě občanského průkazu vydávaného ve zkrácené pětidenní lhůtě, je možné jej převzít 

rovněž u ministerstva vnitra a u občanského průkazu vydávaného do 24 hodin pouze 

u ministerstva vnitra.
215

 

Cestovní pas je jedním z typu cestovních dokladů. Ke zrušení místní příslušnosti 

u vydávání cestovních pasů došlo stejně jako v případě občanských průkazů novelou ZoCD 

zákonem č. 318/2015 Sb. Žádost o vydání cestovního pasu je možné podat u kteréhokoliv 

obecního úřadu obce s rozšířenou působností nebo u zastupitelského úřadu, u zastupitelského 

úřadu nelze podat žádost o vydání cestovního pasu ve zkrácené lhůtě. Převzít cestovní pas může 

žadatel u správního orgánu, u kterého podal žádost o jeho vydání, v žádosti může uvést i jiný 

správní orgán, u kterého přebere cestovní pas. Pokud požádal o vydání cestovního pasu 

na zastupitelském úřadě, může si jej vyzvednout u obecního úřadu obce s rozšířenou působností 

příslušného podle místa trvalého pobytu nebo posledního pobytu občana na území České 

republiky.
216

 Po novele ZoCD  zákonem č. 183/2017 Sb. lze požádat o vydání cestovního pasu 

rovněž u ministerstva vnitra, v případě cestovního pasu vydávaného ve zkrácené pětidenní lhůtě, 

je možné jej převzít rovněž u ministerstva vnitra a u cestovního pasu vydávaného do 24 hodin 

pouze u ministerstva vnitra. O vydání cestovního dokladu na základě mezinárodní smlouvy 

se žádost podává u orgánu příslušného k jeho vydání. Tímto jiným cestovním dokladem je např. 

námořnická knížka a příslušným orgánem je Ministerstvo dopravy.
217

 V Schengenském prostoru 

se rozumí tímto jiným cestovním dokladem občanský průkaz. 

                                                                                                                                                             
o vydání cestovního dokladu je vedeno správní řízení, pokud je vyhověno žádosti, je toto řízení ukončeno vydáním 

cestovního dokladu, nevydává se rozhodnutí ve správním řízení (ustanovení § 26 ZoCD a § 151 SpŘ).  
215

 Ustanovení § 4 a § 8 ZoOP. 
216

 Ustanovení § 12, § 19 a § 22 ZoCD. 
217

 Ustanovení § 3 a § 54 zákona č. 61/2000 Sb., o námořní plavbě, ve znění pozdějších předpisů. 
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V oblasti provozu na pozemních komunikacích
218

 nalezneme z hlediska určení místní 

příslušnosti správního orgánu dvě základní oblasti úpravy. První z nich je stanovení místní 

a přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích.
219

 Zde se místní příslušnost správního 

orgánu (přičemž PozKomZ vymezuje, kdo je věcně příslušným správním orgánem podle typu 

pozemní komunikace) určuje podle místa, kde se místní komunikace nachází. Druhou z nich je 

stanovení místní příslušnosti v případě postupu podle částí III, IV a V PozKomZ v případě 

žadatele o řidičské oprávnění, žadatele o vrácení řidičského oprávnění, držitele řidičského 

oprávnění nebo držitele řidičského průkazu. Zde je příslušný správní orgán podle obvyklého 

bydliště žadatele či držitele. Pokud na území České republiky nemá obvyklé bydliště, je jím 

místo studia. Od jiných právních úprav odlišná místní příslušnost podle obvyklého bydliště, 

případně místa studia vychází z čl. 7 Směrnice Rady 91/439/EHS o řidičských průkazech, 

z požadavku, aby žadatel o řidičský průkaz měl na území členského státu, který mu řidičský 

průkaz vydal, místo obvyklého pobytu nebo tam aspoň 6 měsíců studuje. Pojem „obvyklý pobyt“ 

je vymezen v čl. 9 této směrnice a v PozKomZ  jeho vymezení nalezneme v § 2 písm. hh). 

Pokud jde o rozvolnění místní příslušnosti v PozKomZ, došlo k němu od 1. 7. 2018.
220

 

Správní orgán (v tomto případě obecní úřad obce s rozšířenou působností) je místně příslušným 

k řízením a úkonům podle § 124 odst. 7 PozKomZ. Jedná se především o řízení udělení 

či rozšíření řidičského oprávnění a vydání a výměnu řidičských průkazů, vydání paměťové karty 

řidiče, poskytnutí údajů z registru řidičů včetně výpisu o záznamech z bodového hodnocení 

řidiče.  

 Pozornost si ještě zaslouží odlišná místní příslušnost evidujícího orgánu a přestupkového 

orgánu (případě orgánu s kázeňskou či kárnou pravomocí, soudu), v souvislosti s bodovým 

záznamem řidiče. Podklady pro záznam bodů do evidenční karty řidiče jsou vymezeny 

v PozKomZ,
221

 jsou jimi oznámení nebo rozhodnutí. Evidenčním orgánem je obecní úřad obce 

                                                 
218

 Ustanovení § 124 zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých 

zákonů, ve znění pozdějších předpisů. 
219

 Zda se místní a přechodná úprava stanovuje formou rozhodnutí či opatřením obecné povahy. K tomu blíže 

Ministerstvo dopravy, Metodická pomůcka pro sjednocení postupu obecních úřadů obcí s rozšířenou působností 

a krajských úřadů při stanovování místní úpravy provozu na pozemních komunikacích č. j. 423/2009-160-OST/1. 

[online]. [cit. 2021-02-10]. Dostupné z: https://www.mdcr.cz/getattachment/Dokumenty/Silnicni-doprava/Ridicske-

prukazy,Autoskoly/Metodicke-pokyny-Stanoviska-

Usmerneni/MetodikakesjednocenipostupuOUaKUpristanovovanimistniupravyprovozunapozemnichkomunikacich.p

df.aspx?lang=cs-CZ, nález Ústavního soudu ze dne 12. 11. 2008, sp. zn. Pl. ÚS 14/07. 
220

 Zákon č. 199/2017 Sb., kterým se mění zákon č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích 

a o změnách některých zákonů (zákon o silničním provozu), ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 247/2000 Sb., 

o získávání a zdokonalování odborné způsobilosti k řízení motorových vozidel a o změnách některých zákonů, 

ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů. 
221

 Ustanovení § 123b odst. 2 PozKomZ. Záznam v registru řidičů provede příslušný obecní úřad obce s rozšířenou 

působností ke dni nabytí právní moci rozhodnutí o uložení správního trestu za přestupek nebo za jednání vojáka 

označené za přestupek ve zvláštním právním předpise, rozhodnutí o uložení kázeňského trestu za jednání mající 
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s rozšířenou působností, v jehož územním obvodu se nachází obvyklé bydliště držitele 

řidičského průkazu.
222

 Důraz je třeba dbát na koordinaci postupů při předávání údajů, aby byl 

podklad způsobilý pro provedení záznamu.
223

 

  

                                                                                                                                                             
znaky přestupku anebo rozhodnutí, kterým se ukládá trest za trestný čin, nebo ke dni nabytí právní moci rozhodnutí 

o podmíněném odložení podání návrhu na potrestání nebo podmíněném zastavení trestního stíhání, a to nejpozději 

do 5 pracovních dnů ode dne, kdy mu bylo doručeno a) oznámení o uložení pokuty za přestupek příkazem na místě, 

b) rozhodnutí o uložení správního trestu za přestupek nebo za jednání vojáka označené za přestupek ve zvláštním 

právním předpise anebo rozhodnutí o uložení kázeňského trestu za jednání mající znaky přestupku, nebo c) 

rozhodnutí, kterým byl uložen trest za trestný čin, d) rozhodnutí o podmíněném odložení podání návrhu 

na potrestání nebo podmíněném zastavení trestního stíhání. 
222

 Ustanovení § 124 odst. 9 zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých 

zákonů, ve znění pozdějších předpisů. V případě cizince, kterému byl vydán řidičský průkaz cizím státem, bude 

příslušným evidenčním orgánem obecní úřad obce s rozšířenou působností, v jehož obvodě došlo ke spáchání 

dopravního přestupku. 
223

 Ustanovení § 123b odst. 4 zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách 

některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů. 
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3. Současná právní úprava změny místní příslušnosti správního orgánu 

Ke změně místní příslušnosti může dojít z celé řady důvodů, které jsou předvídány SpŘ. 

Změnu příslušnosti je třeba chápat jako výjimku z rozhodování příslušným správním orgánem. 

Musí být založena na důvodech, které připouští zákon. Tyto důvody lze rozdělit do dvou 

základních skupin. První z nich je skutečnost, že správní orgán nemůže řízení vést vůbec nebo 

jen s obtížemi. Druhým důvodem je skutečnost, že vedení řízení jiným než příslušným orgánem 

se jeví jako vhodnější. V tomto případě je třeba v rámci správního uvážení zohlednit, nejen 

zda jsou splněny důvody pro změnu příslušnosti, ale i zda řízení nezatěžuje účastníky více, 

než kdyby ke změnám příslušnosti nedošlo, což koresponduje se zásadou hospodárnosti řízení.
224

  

3.1. Změna místní příslušnosti delegací 

Delegací se rozumí postup, kterým nadřízený správní orgán pověří jiný jemu podřízený 

věcně příslušný správní orgán projednáním a rozhodováním věci. Delegací dochází k změně 

místní příslušnosti správního orgánu. 

Prvním typem delegace je delegace možná.
225

 Jak vyplývá z názvu, není na ni právní 

nárok, nýbrž je na uvážení nadřízeného správního orgánu, zda je pro tuto delegaci důvod. Děje 

se tak z podnětu správního orgánu, který by mohl být pověřen projednáváním a rozhodováním 

věci (tedy ne z podnětu správního orgánu věcně a místně příslušného), nebo na žádost účastníka 

řízení. z toho vyplývá, že nadřízený správní orgán nemůže o delegaci rozhodnout z vlastního 

podnětu. Delegaci možnou nelze použít v případě výkonu samostatné působnosti územních 

samosprávných celků.
226

  Přichází v úvahu u věcí, kde lze mít za to, že ovlivní právní poměry 

účastníků řízení výrazně větší měrou v obvodu tohoto orgánu, než obvodu orgánu, který je 

místně příslušným orgánem. V praxi by se zřejmě mohlo jednat o různá povolovací řízení, 

jejichž výsledek bude mít významný vliv na životní prostředí v území místně nepříslušného 

správního orgánu. V praxi bude nepochybně častější druhý důvod pro možnou delegaci, kterým 

je spojení jednotlivých řízení do společného řízení, aby byla zajištěna věcná shoda nebo 

návaznost rozhodnutí.
227

 

Pakliže k delegaci vhodné nedojde, bude o tom vyrozuměn jen ten, kdo o ni požádal nebo 

k ní dal podnět.
228

 

                                                 
224

 Ustanovení § 131 odst. 6 a § 6 odst. 2 SpŘ.   
225

 Ustanovení § 131 odst. 2 SpŘ.  
226

 Ustanovení § 131 odst. 3 SpŘ, ustanovení čl. 8, čl. 101 odst. 4 ústavního zákona č. 1/1993 Sb., Ústava České 

republiky, ve znění pozdějších předpisů.  
227

 Např. rozsudek Krajského soudu v Hradci Králové ze dne 18. 8. 2017, č. j. 30 A 80/2016 – 194. 
228

 Rozsudek Nejvyššího správního soudu ze dne 6. 6. 2013, č. j. 1 As 24/2013-31. 
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V případě podjatosti všech úředních osob tohoto orgánu nebo členů kolegiálního orgánu, 

pro kterou není správní orgán způsobilý věc projednat a rozhodnout, po rozhodnutí o podjatosti 

následuje delegace věci,
229

 hovoříme o tzv. delegaci nutné.
230

 K této formě delegace dochází 

obligatorně, pokud jsou splněny zákonem stanovené podmínky. Vzhledem k rozsahu 

problematiky podjatosti úřední osoby
231

 a jejího vyloučení z projednávání a rozhodování ve věci 

jakožto nástroje k zajištění nestrannosti při rozhodování správního orgánu se zaměřím 

na důsledky zjištěné podjatosti pro účely místní příslušnosti správního orgánu. 

Podjatost nemusí nutně namítat účastník řízení či o ní uvědomit úřední osoba svého 

představeného, postačí, když ji zjistí nadřízený orgán.
232

 Na správním uvážení nadřízeného 

správního orgánu není, zda věc deleguje, či nikoliv, ale jen posouzení, zda jsou naplněny 

zákonem stanovené podmínky. Může rovněž nastat situace, kdy nebyla podána účastníkem řízení 

námitka podjatosti a podřízený správní orgán uvědomí nadřízený správní orgán, 

že za vyloučenou úřední osobu nelze určit nikoho jiného. Pokud se nadřízený správní orgán 

s tímto názorem neztotožní, vrátí spis k řádnému odůvodnění podnětu, případně k pověření jiné 

úřední osoby projednáním věci.
233

 

Poradní sbor ministra vnitra ke správnímu řádu a ke správnímu trestání se vyjádřil 

k situaci, kdy vydané pravomocné usnesení o podjatosti nesplňuje zákonné podmínky 

pro rozhodnutí o podjatosti.
234

 Jelikož pravomocné usnesení je samostatně nepřezkoumatelné,
235

 

je nadřízený správní orgán povinen věc předat k rozhodnutí jinému správnímu orgánu. 

V případě, že by účastník podal proti rozhodnutí ve věci odvolání, nadřízený správní orgán byl 

nepřihlížel k vadám řízení, o nichž nelze mít důvodně za to, mohly mít vliv na soulad 

napadeného rozhodnutí s právními předpisy. Uzavírá, že rozhodnutí by nevydal nepříslušný 

orgán, neboť byl nadřízeným správním orgánem k provedení řízení pověřen. 

Ačkoliv SpŘ výslovně neupravuje, že obdobně jako např. v případě postoupení věci 

z důvodu nepříslušnosti se do předání věci staví lhůty pro vydání rozhodnutí, judikatura dospěla 

k závěru, že lhůta do provedení delegace neběží.
236
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 Závěr č. 77 Poradního sboru ministra vnitra ke správnímu řádu ze dne 22. 6. 2009.  
230

 Ustanovení § 131 odst. 4 SpŘ.  
231

 Ustanovení § 14 SpŘ.  
232

 Závěr č. 94 Poradního sboru ministra vnitra ke správnímu řádu ze dne 11. 6. 2010.  
233

 Závěr č. 166 Poradního sboru ministra vnitra ke správnímu řádu a správnímu trestání ze dne 18. 1. 2019.  
234

 Závěr č. 77 Poradního sboru ministra vnitra ke správnímu řádu ze dne 22. 6. 2009.  
235

 Ustanovení § 94 odst. 3 SpŘ.  
236

 Rozsudek Nejvyššího správního soudu ze dne 27. 5. 2015, č. j. 8 As 192/2014-68: „Přestože tak správní řád 

výslovně nestanoví, jsou-li všechny úřední osoby věcně a místně příslušného správního úřadu vyloučeny 

z projednání a rozhodování věci, lhůta pro vydání rozhodnutí neběží do provedení delegace podle § 131 odst. 4 

správního řádu, protože do té doby ve věci nelze činit úkony vedoucí k vydání rozhodnutí.“ 
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Pokud jde o formu, kterou k delegaci dochází, jedná se o formu usnesení. Účastníci 

řízení, kterým se usnesení oznamuje, se mohou proti němu odvolat. Správním orgánům, kterých 

se změna příslušnosti dotýká, se usnesení rovněž oznamuje.
237

 Gramatickým výkladem lze 

dospět k závěru, že správní orgán, jelikož není účastníkem řízení, se nemůže proti tomuto 

usnesení odvolat.
238, 239

 

K podjatosti může dojít ve všech stupních rozhodování. Problematická je situace, když je 

podjatým shledán Magistrát Hlavního města Prahy (ať již v prvním stupni nebo jako odvolací 

orgán). Vzhledem k tomu, že je třeba projednáváním a rozhodováním ve věci pověřit správní 

orgán, jehož správní obvod sousedí se správním obvodem nezpůsobilého správního orgánu, je 

v případě Magistrátu hlavního města Prahy tímto správním orgánem pouze Krajský úřad 

Středočeského kraje.  

V praxi může nastat situace, kdy i tento správní orgán bude má zájem na výsledku řízení, 

k čemuž může dojít zejména v případech dopravní obslužnosti, výstavby pozemních komunikací 

a obdobných staveb. Na tento případ SpŘ přímo nepamatuje, podle platné právní úpravy ho lze 

řešit formou atrakce,
240

 ke které by však musel dát podnět příslušný správní orgán nebo účastník 

řízení, neboť ji nadřízený správní orgán nemůže učinit z vlastního podnětu.  

Nedávným poznatkem z praxe je usnesení vydané Ministerstvem pro místní rozvoj,
241

 

které z důvodu vyloučení všech úředních osob správního orgánu (resp. ředitele Magistrátu hl. m. 

Prahy) usnesením pověřilo jiný věcně příslušný správní orgán projednáváním a rozhodováním 

ve věci, a to správní orgán, které nesousedí svým správním obvodem s nezpůsobilým správním 

orgánem. Ministerstvo pro místní rozvoj ve svém odůvodnění uvedlo, že v daném případě nebylo 

možné plně dostát textu zákona, neboť v daném případě u Krajského úřadu Středočeského kraje 

jsou dány tytéž důvody pro pochybnosti o možné nepodjatosti úředních osob krajského úřadu, 

resp. objektivní důvody pro podezření z existence rizika systémové podjatosti, a to v nadkritické 

míře, jako u magistrátu. Trvání na dvojfázové delegaci shledalo ministerstvo přílišným 

formalismem, a proto pověřilo projednáním a rozhodnutím věci jiný věcně podřízený správní 

orgán ve svém správním obvodu, jehož obvod sousedí se správním obvodem Krajského úřadu 

Středočeského kraje, který z důvodů výše uvedených nemohl být ministerstvem pověřen 

k projednání a rozhodnutí v dané věci.  

                                                 
237

 Ustanovení § 76 odst. 4 SpŘ.  
238

 Ustanovení § 81 odst. 1 SpŘ.  
239

 VEDRAL, Josef. Správní řád. Komentář. Praha: Bova Polygon, 2006, s. 448. ISBN 80-7273-134-3. 
240

 Ustanovení § 131 odst. 1 písm. c) SpŘ.  
241

Usnesení Ministerstva pro místní rozvoj ze dne 23. 2.2021č. j.MMR-12708/2021-83[online]. [cit. 2021-02-25]. 

Dostupné z:https://www.mmr.cz/getattachment/abe4caca-ee24-4929-b810-

193f774928a2/12708_povereni.pdf.aspx?lang=cs-CZ&ext=.pdf 
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Ministerstvo se ve svém odůvodnění vypořádalo i s odůvodněním, proč byla věc 

delegována Krajskému úřadu Jihočeského kraje. Důvodem byla shledána jednak poloha, resp. 

umístění předmětného záměru (východní část hlavního města Prahy), místo pobytu a sídlo 

většiny účastníků řízení se současným zachováním co možná největší neutrality pověřeného 

správního orgánu, dalším převažujícím hlediskem bylo hledisko odbornosti a nestrannosti 

správního orgánu, což bylo celkově zhodnoceno tak, že nelze důvodně předpokládat nadměrné 

zatěžování účastníků řízení. 

3.2. Změna místní příslušnosti atrakcí 

Změnou věcné příslušnosti, jejímž nutným sekundárním důsledkem je změna místní 

příslušnosti, je atrakce. Atrakcí
242

 se rozumí postup, kterým nadřízený správní orgán věc 

převezme a ve věci rozhodne jako orgán nižšího stupně. Správní řízení se pak posouvá o jednu 

instanci výše. Jedná se o další změnu místní příslušnosti. K atrakci může dojít jen ze zákonem 

stanovených důvodů, které jsou podle obecní právní úpravy tři. Atrakci je možné použít, pokud 

se řízení týká otázek výjimečné obtížnosti nebo neobvyklosti, a proto je lze řešit jen 

s mimořádnými odbornými znalostmi. Dalším důvodem může být, že jde o řízení s velkým 

počtem účastníků, kterým se rozumí řízení s více než třiceti účastníky.
243

 Posledním důvodem je, 

že jde o věc, u níž lze mít důvodně za to, že výrazně ovlivní právní poměry účastníků řízení 

ve správních obvodech více podřízených správních orgánů. V praxi může nastat i situace, že je 

splněno více podmínek pro převzetí věci zároveň. 

O těchto změnách se rozhoduje usnesením, oznamují se veřejnou vyhláškou a účastníci 

se o nich vhodným způsobem vyrozumí. To platí i pro delegaci z důvodu, že může výrazně větší 

měrou ovlivnit právní poměry účastníků ze správního obvodu pověřeného orgánu. Platí, 

že patnáctý den lhůty vyvěšení je dnem doručení tohoto usnesení, přičemž pro běh lhůty je 

rozhodující den vyvěšení na úřední desce orgánu, který na sebe věc vztáhl nebo o delegaci 

rozhodl. Proti tomuto usnesení mohou účastníci podat odvolání, které nemá odkladný účinek.
244

 

Judikaturou byla řešena situace, kdy nebyla dodržena pro převzetí věci předepsaná forma, 

přičemž soud konstatoval, že toto pochybení samo o sobě nezpůsobuje nezákonnost 

rozhodnutí.
245

 

                                                 
242

 Ustanovení § 131 odst. 1 SpŘ. 
243

 Ustanovení § 144 SpŘ.  
244

 Ustanovení § 76 odst. 5 SpŘ.  
245

 Rozsudek Městského soudu v Praze ze dne 29. 12. 2011, č. j. 5 A 240/2010-38: „Vyhověl-li nadřízený správní 

orgán žádosti věcně příslušného správního orgánu o převzetí věci ve smyslu § 131 odst. 1 písm. a) správního řádu 

z roku 2004 tak, že ve věci fakticky zahájil řízení a vydal v něm rozhodnutí, aniž ovšem o změně příslušnosti vydal 
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3.3. Postoupení věci z důvodu vhodnosti 

Pokud v dané věci nedojde k atrakci či delegaci, může dojít ještě k postoupení věci 

z důvodu vhodnosti. Vhodnost postoupení je na uvážení správního orgánu, který je především 

i v rámci této změny místní příslušnosti povinen šetřit práva a oprávněné zájmy účastníků. 

Podmínkou pro postoupení je získání předchozího souhlasu správního orgánu, kterému má být 

věc postoupena, ledaže by tzv. hlavní účastník
246

 měl v územním obvodu tohoto správního 

orgánu trvalý pobyt, sídlo, případně se v něm zdržoval, v tomto případě tak může učinit 

až po zahájení řízení, je třeba uplatnit výklad stricto sensu s ohledem na pojem účastník řízení 

a pojem správní řízení.
247

  Při posuzování limitů správního uvážení při postoupení věci lze 

přihlédnout i k daňové judikatuře,
248

 která upravuje delegaci místní příslušnosti z důvodu 

účelnosti a připouští, možnost vzít za rozhodující kritérium pro její určení místo pobytu jediného 

jednatele a společníka daňového subjektu, pokud jeho podnikání není vázáno na konkrétní místo 

či provozovnu. 

Nezíská-li správní orgán potřebný souhlas, postupuje dál v řízení jakožto věcně a místně 

příslušný orgán. V řízení o žádosti musí správní orgán ještě získat souhlas žadatele, ten 

o postoupení z důvodu vhodnosti může též požádat, jedná se o projev dispoziční zásady, která 

se pojí s řízením o žádosti. Pokud správní orgán nevyhoví žádosti účastníka o postoupení věci 

z důvodu vhodnosti, nevydává o tomto usnesení.
249

 

Pokud jde o formu postoupení věci z důvodu vhodnosti, dochází k ní usnesením, které 

se oznamuje účastníkům řízení.
250

 Usnesení vydává na rozdíl od výše uvedených případů 

prvoinstanční správní orgán. 

3.4. Změna místní příslušnosti z důvodu nečinnosti správního orgánu 

Nečinnost správního orgánu
251

 lze charakterizovat jako porušení povinnosti správního 

orgánu aktivně v řízení konat, postupovat v řízení tak, aby došlo zejména k vydání správního 

rozhodnutí v zákonné lhůtě, stejně tak se uplatňuje na další postup správního orgánu, kdy 

                                                                                                                                                             
usnesení a oznámil je veřejnou vyhláškou (§ 131 odst. 7 citovaného zákona), nezpůsobuje to samo o sobě 

nezákonnost vydaného rozhodnutí.“ 
246

 Ustanovení § 27 odst. 1 SpŘ.  
247

 Závěr č. 158 Poradního sboru ministra vnitra ke správnímu řádu a správnímu trestání ze dne 24. 11. 2017.  
248

Rozsudek Nejvyššího správního soudu ze dne 16. 7. 2020 č. j. 3 Afs 206/2018-62.  
249

 Rozsudek Nejvyššího správního soudu ze dne 6. 6. 2013, č. j. 1 As 24/2013-32.  
250

 Rozsudek Nejvyššího správního soudu ze dne 9. 2. 2016, č. j. 2 As 292/2015-43: „Správní řád neumožňuje 

rozhodnutí podle § 131 odstavec 5 správního řádu oznámit poznamenáním do spisu, jedná se tedy o rozhodnutí, 

které musí být oznámeno účastníkům řízení podle § 72 správního řádu, tedy doručením stejnopisu písemného 

vyhotovení do vlastních rukou. Jestliže nebylo řádně doručeno účastníku, nenabylo právní moci a nevyvolalo ani 

žádné právní účinky, není ani důvod, aby se správní soud zabýval jeho případnou nezákonností.“ 
251

 Ustanovení § 80 SpŘ.  
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dochází k průtahům řízení, které nemají své reálné odůvodnění.
252

 Toto pravidlo vyplývá 

ze zásady rychlosti řízení, podle které správní orgán vyřizuje věci bez zbytečných průtahů,
253

 

vyplývá rovněž ze zásady zákonnosti,
254

 neboť SpŘ stanoví k úkonům v řízení procesní lhůty. 

Pokud tak správní orgán nečiní v zákonné lhůtě nebo ve lhůtě přiměřené, když není lhůta 

zákonem stanovena, přichází na řadu zjednání nápravy opatřením proti nečinnosti. Z tohoto 

důvodu můžeme řadit opatření proti nečinnosti mezi specifické prostředky dozorčího řízení. 

Specifikum spočívá v tom, že nesměřuje proti správnímu aktu, ale proti nečinnosti správního 

orgánu, neochotě úřadu správní akt ve stanovené lhůtě vydat.
255

  

V případě nevydání rozhodnutí v zákonné lhůtě z důvodu nekonání správního orgánu 

nebo naopak z důvodu provádění nadbytečných úkonů
256

 je nadřízený správní orgán povinen 

učinit opatření proti nečinnosti, jakmile se o ní dozví. Kromě nevydání rozhodnutí ve stanovené 

lhůtě jde rovněž o případy, kdy věcně a místně příslušný správní orgán nezahájí řízení 

ve stanovené lhůtě. Lhůtu je třeba počítat od doby, kdy jsou splněny podmínky pro zahájení 

řízení. Opatření proti nečinnosti může nadřízený správní orgán učinit, když je zjevné, že správní 

orgán nedodrží lhůtu k vydání rozhodnutí, tedy dříve, než uplyne lhůta pro vydání rozhodnutí. 

Oproti tomu účastník řízení může požádat o opatření proti nečinnosti, až když uplynula lhůta 

pro vydání rozhodnutí. Tato podmínka marného uplynutí lhůty pro vydání rozhodnutí není 

nepřekonatelná. V konkrétním případě je však třeba vycházet ze smyslu institutu opatření proti 

nečinnosti. To je třeba chápat jako projev dozorové funkce nadřízeného orgánu.
257

 

Řešit nečinnost podřízeného správního orgánu může nadřízený správní orgán několika 

způsoby. První možností je, že nadřízený správní orgán interním aktem přikáže ve stanovené 

                                                 
252

 Rozsudek Nejvyššího správního soudu ze dne 10. 12. 2012, č. j. 2 Ans 14/2012-41: „I. Nečinnost je objektivně 

existující stav, kdy v zákonem předepsaných lhůtách nedošlo k provedení příslušných procesních úkonů. Ne každá 

nečinnost je však přičitatelná správnímu orgánu. Ustanovení § 71 odst. 5 správního řádu z roku 2004 představuje 

materiální hledisko posouzení takového stavu; má-li zjištěná nečinnost svůj původ ve způsobu, jakým vystupuje 

v řízení jeho účastník, nejde o nečinnost správního orgánu a nelze se proti ní dovolávat ochrany. Posouzení, zda 

nejde o takovou situaci, přísluší i správnímu soudu v rámci posouzení důvodnosti žaloby podané dle § 79 a násl. 

SŘS. 

II. Přijme-li nadřízený správní orgán opatření proti nečinnosti (§ 80 odst. 4 správního řádu z roku 2004), je tím 

presumován fakt, že správní orgán byl nečinný, a nejde tedy o případ, na který pamatuje § 71 odst. 5 citovaného 

zákona. Správní soud již není oprávněn tento závěr přehodnocovat a procesním chováním účastníka řízení (žalobce) 

se, z pohledu § 71 odst. 5 téhož zákona, může zabývat jen od okamžiku přijetí tohoto opatření proti nečinnosti.“ 
253

 Ustanovení § 6 odst. 1 SpŘ, Ustanovení čl. 38 odst. 2 usnesení předsednictva České národní rady č. 2/1993 Sb., 

o vyhlášení Listiny základních práv a svobod jako součástí ústavního pořádku České republiky, ve znění pozdějších 

předpisů.  
254

 Ustanovení § 2 odst. 1 SpŘ.  
255

 SLÁDEČEK, Vladimír. Obecné správní právo. 4. aktualizované vydání. Praha: Wolters Kluwer ČR, 2019, 

s. 146. ISBN 978-80-7598-564-4. 
256

 Rozsudek Nejvyššího správního soudu ze dne 20. 12. 2009, č. j. 7 Asn 2/2009-38. 
257

 Rozsudek Městského soudu v Praze ze dne 19. 12. 2016, č. j. 9 A 132/2016-69. 
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lhůtě konat.
258, 259

 Další možností je za splnění zákonných podmínek usnesením přiměřeně 

prodloužit zákonnou lhůtu pro vydání rozhodnutí (tzv. prolongace). Neděje se tak na žádost jako 

u předchozí právní úpravy správního řízení, nicméně je zřejmě možné, aby podřízený správní 

orgán dal k prolongaci lhůty podnět. 

Dalšími dvěma možnostmi, jak řešit nečinnost správního orgánu, je využití delegace nebo 

atrakce, kterými dochází ke změně místní příslušnosti správního orgánu. Nadřízený správní 

orgán má na uvážení, zda věc převezme a rozhodne místo nečinného orgánu nebo pověří 

vedením řízení jiný správní orgán ve svém správním obvodu. Usnesení má stejnou formu jako 

v případě prolongace, u delegace se oznamuje ještě orgánu, kterému je věc delegována. 

Je otázkou, jakými pravidly se má výběr mezi jednotlivými možnostmi opatření proti 

nečinnosti řídit. Zde je opět třeba vycházet ze základních zásad správního řízení a postupovat 

tak, aby opatření bylo co nejefektivnější a zároveň šetřilo práva a oprávněné zájmy účastníků 

řízení. U delegace a atrakce jakožto opatření proti nečinnosti neplatí podmínky stanovené 

ustanoveními § 131 odst. 1 a § 131 odst. 2 správního řádu, nicméně se domnívám, že by 

se nadřízený správní orgán mohl těmito kritérii pomocně přiměřeně řídit. Delegaci a atrakci 

v případě nečinnosti pak nelze použít při výkonu samostatné působnosti územních 

samosprávných celků.
260

 

V řízeních, kde přichází v úvahu a jsou splněny podmínky pro vydání mezitímního 

rozhodnutí nebo rozhodnutí v části věci, může nadřízený správní orgán přikázat správnímu 

orgánu, aby rozhodnutí vydal. Rovněž může použít atrakci, tedy rozhodnutí sám vydat. Současně 

s ním musí učinit další opatření proti nečinnosti. Účastník řízení se v rámci ochrany proti 

nečinnosti může vydání mezitímního rozhodnutí nebo rozhodnutí v části věci domáhat. Jak uvádí 

Vedral, pokud se nadřízený správní orgán rozhodne mezitímní nebo částečné rozhodnutí vydat, 

jedná se o variantu předvídanou § 80 odst. 4 písm. b) SpŘ. Jiné opatření proti nečinnosti 

podřízeného orgánu spočívá v prodloužení lhůty pro vydání rozhodnutí o zbytku věci, nebo 

delegaci ohledně zbytku věci poté, co mezitímní rozhodnutí nebo částečné rozhodnutí vydané 

nadřízeným správním nabude právní moci.
261
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 POTĚŠIL, Lukáš, HEJČ, David, RIGEL, Filip, MAREK, David. Správní řád. Komentář. 2. vyd. Praha: 

C. H. Beck, 2020, s. 435. ISBN 978-90-7400-804-7. 
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 Rozsudek Nejvyššího správního soudu ze dne 25. 11. 2011, č. j. 2 Asn 11/2011-95: „Opatření proti nečinnosti 

dle § 80 odst. 4 písm. a) správního řádu z roku 2004 je pouze aktem interní povahy, který je výrazem hierarchického 

uspořádání veřejné správy.“, taktéž v případě delegace rozsudek Nejvyššího správního soudu ze dne 18. 12. 2012, 

č. j. 9 Ans 16/2012-84 a v případě atrakce usnesení Krajského soudu v Brně ze dne 21. 12. 2012, č. j. 30 

A 143/2015-115. 
260

 Ustanovení § 80 odst. 5 SpŘ, ustanovení čl. 8 a čl. 101 odst., 4 ústavního zákona č. 1/1993 Sb., Ústava České 

republiky, ve znění pozdějších předpisů. 
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 VEDRAL, Josef. Správní řád. Komentář. Praha: Bova Polygon, 2006, s. 828. ISBN 80-7273-134-3. 
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Na ochranu proti nečinnosti podle SpŘ navazuje po vyčerpání prostředků daných SpŘ
262

 

soudní ochrana proti nečinnosti správního orgánu podle zákona č. 150/2002 Sb., soudní řád 

správní, ve znění pozdějších předpisů v případě nevydání meritorního rozhodnutí a nevydání 

osvědčení.
263, 264

 V ostatních typech nečinnosti správního orgánu by se proti nečinnosti bylo 

možné bránit žalobou proti nezákonnému zásahu, pokynu a donucení správního orgánu.
265

 

3.5. Zásada trvání příslušnosti správního orgánu 

Věcná a místní příslušnost správního orgánu se posuzuje k okamžiku zahájení správního 

řízení.
266

 Pokud v průběhu řízení dojde ke změně okolností, podle kterých se určuje místní 

a věcná příslušnost co do stupně, uplatní se i v řízení podle SpŘ zásada trvání příslušnosti 

správního orgánu – tzv. zásada perpetuatio fori.
267

 Musí se jednat pouze o změnu okolností. 

Důvodová zpráva uvádí, že ustanovení postihuje změnu okolností, nikoli změnu právního 

předpisu.
268

 V případě změny okolností, nestanoví-li zákon jinak, dokončí řízení správní orgán 

původně příslušný. Je povinen o tom informovat orgán, na který by jinak příslušnost přešla.  

Pokud dojde ke změně právní úpravy týkající se věcné příslušnosti, pak se podle 

judikatury zásada trvání místní příslušnosti neuplatní. Postup v zahájených řízeních pak řeší buď 

intertemporální ustanovení, v ostatních případech přechází působnost vést řízení na správní 

orgán podle nové právní úpravy.
269

 Tento závěr lze ostatně dovodit i z právní úpravy tzv. spisové 

rozluky, která se použije i při změně působnosti tzv. určených původců.
270
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 Usnesení rozšířeného senátu Nejvyššího správního soudu ze dne 20. 5. 2014, č. j. 8 Ans 2/2012-278: „Účastník 

řízení je povinen vyčerpat prostředek ochrany proti nečinnosti podle § 80 odst. 3 správního řádu z roku 2004 před 

podáním žaloby podle § 79 s. ř. s. i za situace, kdy se domáhá ochrany proti nečinnosti ústředního správního 

úřadu.“, Usnesení Krajského soudu v Brně ze dne 1. 7. 2008, č. j. 62 Ca 39/2008-102. „Účastník řízení není povinen 

tento prostředek vyčerpat v případě vedoucího ústředního správního orgánu.“  
263

 Ustanovení § 79 a násl. zákona č. 150/2002 Sb., soudní řád správní, ve znění pozdějších předpisů. 
264

 Usnesení Ústavního soudu ze dne 20. 3.2012, č. j. I. ÚS 363/11-1. 
265

 Ustanovení § 82 a násl. zákona č. 150/2002 Sb., soudní řád správní, ve znění pozdějších předpisů. 
266

 Srov. usnesení Nejvyššího správního soudu ze dne 10. 10. 2007, č. j. Nad 13/2007-39. 
267

Ustanovení § 132 SpŘ. 
268

 Důvodová zpráva k vládnímu návrhu na vydání zákona správní řád, sněmovní tisk 201/0, IV. volební období. 

Parlament České republiky - Digitální repozitář. [online]. [cit. 2020-02-18]. Dostupné 

z https://www.psp.cz/sqw/text/tiskt.sqw?O=4&CT=201&CT1=0.  
269

 Rozsudek Nejvyššího správního soudu ze dne 31. 12. 2009, č. j. Komp 6/2009-35: „Zásadně proto platí, 

že pokud pozbude správní orgán v průběhu správního řízení (včetně řízení o opravných prostředcích) svoji věcnou 

příslušnost v důsledku změny právní úpravy a nestanoví-li přechodná ustanovení, že se zahájená řízení dokončí 

dle dosavadních předpisů, nesmí původně věcně příslušný správní orgán vydat rozhodnutí ve věci.“ 
270

 Ustanovení § 68a odst. 5 zákona č. 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové službě a o změně některých zákonů, 

ve znění pozdějších předpisů, § 68a odst. 5: „Nevyřízené dokumenty a neuzavřené spisy předá rušený určený 

původce tomu, na koho přešla působnost k jejich vyřízení.“ 
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Pokud dojde změnou právního předpisu ke změně místní příslušnosti, uplatní se výše 

uvedená pravidla obdobně.
271

  

Ke změně místní příslušnosti nedochází v případě dožádání. Dožádání
272

 je institut 

pomocného charakteru. Místně příslušnému správnímu orgánu zůstává jeho příslušnost 

zachována, pouze její výkon částečně svěřuje jinému správnímu orgánu. Dožádání se použije 

tehdy, jestliže trvají důvody pro zachování místní příslušnosti a zároveň je vhodné, aby úkon 

provedl jiný správní orgán. Dožádáním se rozumí zástupné provedení dílčího úkonu v řízení.
273

 

Provedení tohoto úkonu by mělo být rychlé a efektivní, podle judikatury je třeba, aby dožadující 

správní orgán učinil dožádání bezprostředně poté, co jeho potřeba vyvstane, a aby v dožádání 

vymezil všechny úkony, kterých je třeba provést, aby byly učiněny na základě jediného 

dožádání.
274

 Dožádat lze věcně příslušný orgán podřízený, (na rozdíl od předchozí právní 

úpravy) nadřízený nebo na témže stupni. Dodržení věcné příslušnosti správního orgánu je 

významné pro to, aby dožádané úkony mohly sloužit jako podklad pro vydané správní 

rozhodnutí.
275

 Podmínkou je, aby dožádaní splňovalo taxativně stanovené podmínky, tedy úkon 

lze provést jen s obtížemi, neúčelnými náklady nebo vůbec. Dožádání se realizuje formou 

usnesení, které se doručuje jen dožádanému orgánu a nelze se proti němu odvolat. SpŘ dále 

vymezuje, kdy lze dožádání odmítnout, přičemž toto odmítnutí vyžaduje souhlas nadřízeného 

orgánu. Dožádaný orgán má v řízení postavení dotčeného orgánu.
276

  

Podle Vedrala
277

 nelze institut dožádání použít k doručování písemností prostřednictvím 

jiného správního orgánu, neboť doručování ve správním řízení má svou úpravu a doručovat 

písemnosti prostřednictvím jiného správního orgánu nedovoluje. 

Pokud jde o rozsah dožádání, správní orgán provede dožádaný úkon a k jeho provedení 

může provést úkony zajišťující účel dožádání.
278

 Ondruš
279

 uvádí, že pokud dožadující správní 

orgán taxativně vymezil, které úkony má dožádaný správní orgán provést, tento se od nich nesmí 
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odchýlit. Judikatura
280

 k rozsahu dožádání dále uvádí, že pokud dožádaný orgán provedl výslech 

jiné osoby, než bylo požadováno (v daném případě se jednalo o výslech druhého ze zasahujících 

policistů), vybočil z mezí svých pravomocí a na získanou svědeckou výpověď je třeba pohlížet 

jako na nezákonnou. Je otázkou, zda v daném případě není uvedené rozhodnutí soudu příliš 

formalistické, pokud by byla výpověď v podstatě svědka zpracována korektně tak, aby účastníci 

nebyli zkrácení na svých právech. Lze však uzavřít, že v zásadě by se správní orgán neměl 

svévolně od vymezení dožadovaných úkonů příliš odchylovat, neboť, jak je uvedeno výše, 

se jedná o pomocný institut, kterým se nemění příslušnost správního orgánu, který odpovídá 

za průběh řízení. 

Dožádání má vliv na běh lhůt k vydání rozhodnutí. o dobu nutnou k provedení dožádání 

se prodlužuje lhůta pro vydání rozhodnutí.
281

  K tomuto ještě považuji za vhodné doplnit, 

že nedodržení lhůt se nemůže dovolávat účastník, který je způsobil. 

3.6. Změna příslušnosti správního orgánu v souvislosti s koordinačními veřejnoprávními 

smlouvami 

Hmotněprávní vymezení pojmu veřejnoprávní smlouva nalezneme ve SpŘ. Jedná 

se o dvou nebo vícestranné právní úkony, kterými se zakládají, mění nebo ruší práva 

a povinnosti v oblasti veřejného práva, přičemž se veřejnoprávní smlouva posuzuje vždy podle 

svého obsahu.
282

 Na veřejnoprávní smlouvy je proto třeba hledět z materiálního hlediska. Toto 

vymezení pojmu veřejnoprávní smlouva ve SpŘ je dále doplněno judikaturou.
283

  

Veřejnoprávní smlouvy lze dělit několika způsoby, SpŘ vychází z dělení veřejnoprávních 

smluv na smlouvy koordinační, smlouvy subordinační a veřejnoprávní smlouvy uzavřené mezi 

subjekty soukromého práva. Koordinační veřejnoprávní smlouvy pak mezi sebou uzavírají stát, 

veřejnoprávní korporace, jiné právnické osoby zřízené zákonem a právnické a fyzické osoby, 

pokud vykonávají zákonem nebo na základě zákona svěřenou působnosti v oblasti veřejné 

správy. Územně samosprávné celky mohou uzavírat veřejnoprávní smlouvy jak v samostatné 

působnosti (s podmínkou, že tak stanoví zvláštní zákon), tak přenesené působnosti 

(s podmínkou, že tak stanoví zvláštní zákon a se souhlasem nadřízeného správního orgánu).  

Právní úprava zakotvená ve SpŘ je subsidiární právní úpravou. Je třeba připomenout, 

že zvláštní zákony obsahovaly ustanovení o možnosti uzavírání veřejnoprávních smluv již před 
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nabytím účinnosti SpŘ, konkrétně ObZ
284

 a ObcPol,
285

 v současné době zmocnění k uzavírání 

veřejnoprávních smluv nalezneme také například ve StavZ.
286

 

Jedním z typu koordinačních veřejnoprávních smluv jsou koordinační smlouvy 

o postoupení výkonu působnosti nebo části působnosti. Právě koordinační veřejnoprávní 

smlouvy, kterými dochází k přesunům působnosti subjektům veřejné správy, jsou významné 

z hlediska určování místní příslušnosti správního orgánu v konkrétní věci. 

Jak uvádí Mocek,
287

 u veřejnoprávních smluv je po dobu trvání smlouvy převáděna 

působnost správního orgánu, a to věcná i místní. Jinak řečeno dochází k rozšíření územní 

působnosti jednoho správního orgánu a zúžení územní působnosti druhého správního orgánu 

po dobu trvání veřejnoprávní smlouvy. Pro místní příslušnost správního orgánu v konkrétním 

řízení to pak znamená, že uzavřením smlouvy se stávají správní orgány jedné smluvní strany 

místně příslušnými správními orgány pro správní obvod druhé smluvní strany.
288

 Zvláštní právní 

úpravy také stanoví, v rámci jakého území je možné tyto smlouvy o převodu působnosti 

správního orgánu uzavírat.  Např. obce při výkonu přenesené působnosti nebo při výkonu části 

přenesené působnosti prostřednictvím jejich orgánů mohou uzavírat veřejnoprávní smlouvy 

ve stejném správním obvodu obce s rozšířenou působností, obce s rozšířenou působnosti 

při výkonu přenesené působnosti nebo při výkonu části přenesené působnosti prostřednictvím 

jejich orgánů mohou uzavírat veřejnoprávní smlouvy ve správním obvodu jednoho krajského 

úřadu, obce, které nezřídily obecní policii, mohou uzavřít veřejnoprávní smlouvu s jinou obcí, 

která obecní policii zřídila, v území téhož vyššího územně samosprávného celku.  

Veřejnoprávní smlouvy uzavřené obcemi jsou zveřejňovány na úředních deskách obcí, 

které jsou smluvní stranou. Současně jsou publikovány ve Věstníku právních předpisů kraje, 

do jehož správního obvodu spadají. Uzavřené veřejnoprávní smlouvy pak musí být rovněž 
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každému přístupné na obecním úřadě obcí, které jsou jejich smluvními stranami,
289

 čímž je 

naplňován požadavek jejich publicity, na základě kterého se zejména účastníci správního řízení 

mohou přesvědčit, který správní orgán je místně příslušný k projednávání a rozhodování v jejich 

věci. S účinností od 1. 1.2022 v souvislosti se zřízením Sbírky právních předpisů územních 

samosprávných celků a některých správních úřadů
290

 tato právní úprava novelou ObZ zákonem 

č. 36/2021 Sb. dozná změn, veřejnoprávní smlouva bude zveřejňovaná v rejstříku převodů agend 

orgánů veřejné moci.
291

 

 V praxi může nastat situace, kdy nedojde mezi obcemi k uzavření výše uvedených 

veřejnoprávních smluv podle ObZ, a přesto orgány obce neplní své úkoly v přenesené 

působnosti. Krajský úřad rozhodne, že pro obec bude vykonávat přenesenou působnost nebo její 

část pověřený obecní úřad, do jehož správního obvodu patří. Pokud svěřené úkoly v přenesené 

působnosti neplní obecní úřad obce s rozšířenou působností, rozhoduje Ministerstvo vnitra 

po projednání s věcně příslušným ministerstvem nebo ústředním správním úřadem a výkon 

přenesené působnosti svěří jinému obecnímu úřadu obce s rozšířenou působností. Oproti postupu 

při schvalování veřejnoprávní smlouvy se zde nejedná o správní řízení. Rozhodnutí se zveřejňují 

na úředních deskách obecních úřadů, kterých se rozhodnutí týká, a rovněž ve Věstníku právních 

předpisů kraje, do jehož správního obvodu spadají. Stejně jako v případě veřejnoprávních smluv 

je tato právní úprava dotčena novelou ObZ zákonem č.36/2021 Sb., rozhodnutí budou 

zveřejňovaná v rejstříku převodů agend orgánů veřejné moci.
292

 Stejně jako v případě uzavírání 

koordinačních veřejnoprávních smluv o postoupení výkonu působnosti nebo části působnosti 

se jedná o změnu územní působnosti správního orgánu. Ta má za následek změnu místně 

příslušného správního orgánu v konkrétní projednávané věci.  
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4. Nedostatek místní příslušnosti a jeho důsledky 

V praxi může nastat situace, kdy dojde k vydání rozhodnutí věcně nebo místně 

nepříslušným správním orgánem. Nastává tak situace, že rozhodnutí trpí vadou. Podle stupně 

závažnosti jejich vady dělíme správní akty na formálně vadné, věcně nesprávné, nezákonné. 

Takovéto vady lze napravit. Nejzávažnější vady způsobují, že správní akt je nicotný.
293

 

U nezákonného aktu je třeba z moci úřední zjednat nápravu, která zpravidla spočívá ve změně 

či zrušení správního aktu. Věcná nesprávnost má význam pouze u správních aktů vydávaných 

s použitím správního uvážení a v odvolacím řízení se přezkoumává jen v rozsahu uplatněných 

námitek, anebo pokud to vyžaduje veřejný zájem.
294

 

V případě nedostatku věcné příslušnosti se jedná o vadu natolik závažnou, že způsobuje 

nicotnost rozhodnutí.
295, 296

 Nicotnost rozhodnutí způsobuje tzv. absolutní nedostatek věcné 

příslušnosti. Nicotné není rozhodnutí, které vydal správní orgán nadřízený věcně příslušnému 

správnímu orgánu. U nicotného rozhodnutí se neuplatní presumpce platnosti a správnosti 

rozhodnutí, ale na rozhodnutí se hledí, jako by nevzniklo, nevyvolává žádné právní následky 

a k nicotnosti rozhodnutí se přihlíží z úřední povinnosti.
297

 Nicotnost zjišťuje správní orgán 

nadřízený správnímu orgánu, který nicotné rozhodnutí vydal, a prohlašuje ji rozhodnutím, a to 

kdykoliv.
298

 Jedná se o deklaratorní rozhodnutí potvrzující nicotnost rozhodnutí s účinky ex tunc. 

Podnět správnímu orgánu příslušnému k prohlášení nicotnosti i správní orgán, pokud dojde 

k závěru, že jiný správní orgán vydal nicotné rozhodnutí. Vyslovení nicotnosti se lze následně 

domáhat i soudně.
299

 

Jinak je to v případě nedostatku místní příslušnosti. V případě nedostatku místní 

příslušnosti správního orgánu v případě tímto správním orgánem vydaného správního aktu lze 

uvažovat maximálně o jeho nezákonnosti.  

Jelikož ve SpŘ nenalezneme úpravu, která by řešila důsledky vad spočívajících 

v nedostatku místní příslušnosti správního orgánu, je třeba odpověď hledat v judikatuře. 

Judikatura je ve svých závěrech poměrně konstantní a v nedostatku místní příslušnosti správního 

orgánu shledává vadu spočívající v porušení ustanovení o řízení před správním orgánem, která 

                                                 
293

 STAŠA, Josef. In HENDRYCH, Dušan a kol. Správní právo. Obecná část. 9. vyd. Praha: C. H. Beck, 2016, s. 

146-152, ISBN 978-80-7400-624-1. 
294

 STAŠA, Josef. In HENDRYCH, Dušan a kol. Správní právo. Obecná část. 9. vyd. Praha: C. H. Beck, 2016, s. 

146-152, ISBN 978-80-7400-624-1. 
295

 Ustanovení § 77 odst. 1 SpŘ. 
296

 Závěr č. 48 Poradního sboru ministra vnitra ke správnímu řádu ze dne 6. 11. 2006. 
297

 Ustanovení § 77 odst. 2 SpŘ. 
298

S omezením podle ustanovení § 182 odst. 1 SpŘ.. 
299

 Ustanovení § 65 zákona č. 150/2002 Sb., soudní řád správní, ve znění pozdějších předpisů. 



 

56 

 

 

však nemá vliv na zákonnost rozhodnutí.
300

 Porušení je vždy třeba posoudit z hlediska jeho 

intenzity a toho, jakou měrou zasáhlo do veřejných subjektivních práv účastníka řízení, 

a pro právní sféru adresáta není vůbec podstatné, zda bylo rozhodnutí vydáno místně příslušným 

orgánem či nikoliv. Správní orgán nemá za povinnost poučit účastníka o možnosti namítat místní 

nepříslušnost. Pokud byla zachována věcná příslušnost správního orgánu, bude místně 

nepříslušný správní orgán stejně odborně vybavený jako správní orgán místně příslušný. 

Samotná nehospodárnost řízení způsobená rozhodováním místně nepříslušného správního 

orgánu nemůže způsobovat nezákonnost správního rozhodnutí. 

Jak rovněž konstatuje judikatura k problematice porušení místní příslušnosti 

k projednávání a rozhodování věci, rozdělení věcně příslušných správních orgánů podle místní 

příslušnosti má totiž za cíl jediné, a to přiměřeně rozložit určitou agendu mezi více správních 

orgánů podle určitého územního klíče a zejména zpřístupnit správní orgán účastníkům 

příslušných správních řízení, tedy zajistit rychlost a hospodárnost řízení.
301, 302

 

Staša připouští, že absolutní místní nepříslušnost vztahující se k určení místní příslušnosti 

správního orgánu podle polohy nemovitosti, způsobuje nicotnost rozhodnutí.
303

  

Související otázkou je také to, do kdy vlastně může svou místní příslušnost zkoumat 

správní orgán a vyvodit z ní důsledky. Jak již bylo výše uvedeno, zkoumání věcné a místní 

příslušnost by mělo předcházet zahájení řízení, resp. by mělo být zkoumáno při obdržení žádosti 

v řízení o žádosti. Správní orgán by se podle mého názoru měl zabývat místní příslušností 

po celou dobu řízení až do jeho ukončení. Domnívám se, že rovněž po celou dobu vedení řízení 

může správní orgán z místní nepříslušnosti vyvozovat důsledky, jak jsem popsal již 

v kapitole 2.2. PřesZ má na rozdíl od SpŘ tuto otázku explicitně upravenou a ukládá věc místně 

příslušnému správnímu orgánu bezodkladně předat.
304

  

Oproti tomu krajský soud může zkoumat z vlastní iniciativy nedostatek místní 

příslušnosti ve správním soudnictví jen do doby, než začne jednat ve věci samé, resp. pokud 
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 Např. rozsudek Nejvyššího správního soudu ze dne 14. 2. 2014, č. j. 6 As 73/2013 – 35: „Krajský soud přitom 

v daném případě postupoval zcela ve shodě s výše citovanou judikaturou, když se zabýval otázkou intenzity porušení 

ustanovení o řízení před správním orgánem ve smyslu ust. § 76 odst. 1 písm. c) s. ř. s., resp. řádně zdůvodnil, 

z jakého důvodu nemohlo mít rozhodování místně nepříslušného správního orgánu I. stupně vliv na zákonnost jeho 

rozhodnutí. Podle krajského soudu v daném případě sice rozhodoval místně nepříslušný správní orgán, ale věcně 

příslušný a tedy i odborně vybavený k posouzení dané věci. Samotná nehospodárnost řízení způsobená 

rozhodováním místně nepříslušného správního orgánu nemůže způsobovat nezákonnost správního rozhodnutí. Podle 

krajského soudu tedy toto pochybení nijak nezasáhlo do veřejných subjektivních práv stěžovatele. S těmito závěry 

se ztotožňuje i Nejvyšší správní soud." 
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 Rozsudek Nejvyššího správního soudu ze dne 24. 6. 2008, č. j. 2 Afs 159/2006 – 138. Rovněž rozsudek 

Nejvyššího správního soudu ze dne 24. 7.2019 č.j. 2 As 5/2018-35. 
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Rozsudek Nejvyššího správního soudu ze dne 16.08.2018 č.j. 7 As 186-52. 
303

 STAŠA in HENDRYCH, Dušan a kol. Správní právo. Obecná část. 9. vyd. Praha: C. H. Beck, 2016, s. 150, 

ISBN 978-80-7400-624-1. 
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 Ustanovení § 64 odst. 2 PřesZ. 
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rozhoduje bez jednání, do vydání rozhodnutí ve věci samé. Později může krajský soud místní 

příslušnost zkoumat je k námitce účastníka řízení, která musí být uplatněna při jeho prvním 

úkonu vůči soudu. Zde otázka místní příslušnosti úzce souvisí s právem na zákonného soudce 

podle čl. 38 odst. 1 LZPS.
305
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Usnesení rozšířeného senátu Nejvyššího správního soudu ze dne 20. 11. 2018, č.j. Nad 99/2018-75. „Je žádoucí, 

aby soud zkoumal místní příslušnost vždy co nejdříve po zahájení řízení. Pro určení místní příslušnosti soudu jsou 

až do skončení řízení rozhodné okolnosti, které tu jsou v době jeho zahájení. Nejsou-li krajskému soudu již z žaloby 

známy okolnosti, které jsou rozhodné pro určení místní příslušnosti, je soud povinen v co nejkratší době od zahájení 

řízení tyto okolnosti vhodným procesním postupem zjistit a ověřit tak, zda je jeho místní příslušnost ve věci dána. 

Krajský soud může podle § 105 odst. 1 o. s. ř. ve spojení s § 64 s. ř. s. z vlastní iniciativy zkoumat nedostatek místní 

příslušnosti jen do doby, než začne jednat ve věci samé, tj. do doby, než při ústním jednání vyzve účastníky 

k přednesům ve věci. Rozhoduje-li soud bez jednání, může místní příslušnost zkoumat do vydání rozhodnutí ve věci 

samé. Na tomto závěru nic nemění ani skutečnost, že místně nepříslušný krajský soud již učinil procesní úkony 

týkající se vedení řízení či vydal rozhodnutí procesního charakteru, ani doba, která mezitím uplynula od podání 

žaloby. Později může krajský soud místní příslušnost zkoumat jen k námitce účastníka řízení, která však musí být 

uplatněna při jeho prvním úkonu vůči soudu. Jde-li o žalobce, je jeho prvním úkonem vůči soudu podání žaloby, 

které je zcela v jeho dispozici. Podáním žaloby u konkrétního soudu žalobce určuje soud, který považuje za soud 

místně příslušný, a tuto svoji volbu nemůže později zpochybňovat. Kdykoli později (např. při ústním jednání) 

uplatněná námitka místní nepříslušnosti žalobci tedy nepřísluší, tj. nemůže být za žádných okolností úspěšná 

a nemůže vést k postoupení věci jinému soudu.“ 
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5. Rozvolňování místní příslušnosti správního orgánu 

V současné době je rozvolňování, respektive rušení místní příslušnosti správních orgánů 

poměrně velkým tématem, zde je možné příkladem odkázat na již ukončený projekt Ministerstva 

vnitra, který se tématu věnoval.
306

 

Jak jsem již výše popsal, v řadě agend k rozvolnění místní příslušnosti již došlo, jedná 

se o typově vyhovující agendy, jakými jsou agenda občanských průkazů, cestovních pasů, 

řidičských průkazů, registru vozidel, případně některé agendy, které souvisejí s živnostenským 

podnikáním. 

Při úvaze o vhodnosti rušení místní příslušnosti správního orgánu v určitých agendách je 

potřeba vrátit se k cíli, který určení místní příslušnosti sleduje. Tímto cílem je dodržení zásady 

rychlosti a hospodárnosti řízení, postup správních orgánů tak, aby nevznikaly zbytečné průtahy 

a aby nikomu nevznikaly nadbytečné náklady, zařadil bych sem ještě přístup k veřejné správě 

jako službě veřejnosti. 

Pakliže, jak je výše uvedeno, má rozdělení agendy věcně příslušných správních orgánů 

podle územní působnosti (a tím místní příslušnosti) za cíl zpřístupnit správní orgán účastníkům 

příslušných správních řízení, tedy zajistit rychlost a hospodárnost řízení, může stejný cíl sledovat 

i zrušení místní příslušnosti správního orgánu? 

Domnívám se, že v zásadě ano, je však třeba zvážit, o jakou agendu se jedná. Zrušení 

místní příslušnosti správního orgánu je vhodné zejména tam, kde správní orgán ke své činnosti 

nepotřebuje tzv. místní znalost, ani neprovádí např. ohledání na místě. Zároveň se jedná 

o agendy, při kterých může správní orgán využívat údaje z informačních systémů veřejné správy 

a dalších jemu dostupných evidencí,
307

 při kterých mu postačuje využití těchto údajů v jeho 

činnosti, provádění správních úkonů, potažmo rozhodování. Zmocnění k využívání těchto 

informačních systémů a rozsah jejich využívání upravuje vždy zvláštní zákon. 

V souvislosti s přijetím zákona o právu na digitální služby,
308

 došlo i k novelizaci znění 

zásady procesní ekonomie ve správním řádu, podle které s účinností od 1. 2. 2022 správní orgán 
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Projekt Ministerstva vnitra Zpracování analytických podkladů vycházejících z implementačních plánů 

Strategického rámce rozvoje veřejné správy České republiky pro období 2014 – 2020. [online]. [cit. 2021-02-20]. 

Dostupné z: 

https://esf2014.esfcr.cz/PublicPortal/Views/Projekty/Public/ProjektDetailPublicPage.aspx?action=get&datovySklad

Id=9E75613E-F65E-4C96-92AF-69BB70E33DCE 
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 Zákon č. 365/2000 Sb., o informačních systémech veřejné správy a o změně některých zákonů, ve znění 

pozdějších předpisů. 
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 Zákon č. 12/2020 Sb., o právu na digitální služby a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů. 

Zákon má dělenou účinnost a s účinností pod 1. 2. 2022 v ustanovení § 7 odst. 1 ukládá orgánu veřejné moci 

nevyžadovat údaje vedené v základním registru nebo agendovém informačním systému, které jsou mu zpřístupněné 

pro výkon agendy nebo na základě souhlasu uživatele služby. 
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opatřuje podklady přednostně s využitím úřední evidence, do které má přístup, a podklady 

od dotčené osoby vyžaduje jen tehdy, stanoví-li tak právní předpis. 

Pro úplnost si ještě dovolím doplnit úvahu o vztahu tzv. úplného elektronického podání 

k místní příslušnosti správního orgánu. Jedná se o podání ve smyslu SpŘ (event. DŘ), které je 

podáno elektronicky, a na rozdíl od prostého elektronického podání se v něm dokládají jen 

informace, které nejsou vedeny ve výše uvedených informačních systémech veřejné správy. 

Z hlediska věcné a místní příslušnosti toto podání je doručeno věcně a místně příslušnému 

správnímu orgánu, který podání vyřizuje. i zde jistě může nastat situace, že podání je doručeno 

věcně nebo místně nepříslušnému správnímu orgánu. Ten pak postupuje podle příslušných 

ustanovení o postoupení věci. V případech, kdy došlo k zrušení místní příslušnosti správního 

orgánu, by měla být podateli dána možnost si místně příslušný správní orgán zvolit. 
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Závěr 

Právní úprava místní příslušnosti správního orgánu doznává při změně právní úpravy 

správního řízení jen minimálních změn. Jedná se o právní úpravu osvědčenou a tradiční, která 

se objevuje v procesních úpravách i řady jiných odvětví práva.  

Kritéria pro určení místní příslušnosti mají hierarchickou podobu. Pokud je předmětem 

řízení nemovitost, řídí se místní příslušnost správního orgánu místem, kde se nemovitost nachází. 

Jestliže není předmětem řízení nemovitost, je určujícím kritériem pro určení místní příslušnosti 

místo činnosti, o které se rozhoduje. Pokud se řízení týká podnikatelské činnosti fyzické osoby, 

je určujícím kritériem sídlo podnikatele. V ostatních případech, jestliže se místní příslušnost týká 

fyzické osoby a jestliže se neurčuje podle výše uvedených kritérií, řídí se místní příslušnost 

správního orgánu jejím trvalým pobytem. Pakliže nemá fyzická osoba na území České republiky 

trvalý pobyt, je místní příslušnost správního orgánu dána jejím posledním známým místem 

pobytu na území České republiky. V ostatních případech, pokud se řízení týká právnické osoby 

a netýká se ani nemovitosti, se kterou právnická osoba nakládá, ani její činnosti, řídí se místní 

příslušnost správního orgánu sídlem právnické osoby, případně sídlem její organizační složky. 

Pokud došlo ke zrušení organizační složky právnické osoby, je místní příslušnost správního 

orgánu určena posledním sídlem organizační složky právnické osoby na území České republiky. 

V případě, že zvláštní zákony mají pro místní příslušnost správního orgánu vytvořena vlastní 

pravidla, užijí se tato pravidla přednostně.  

V současné právní úpravě postrádám řešení situace, kdy po zahájení řízení správní orgán 

dospěje k závěru, že je věcně příslušným správním orgánem, ale není místně příslušným 

správním orgánem. Zde bych de lege ferenda doporučoval zakotvit povinnost bezodkladně 

předat věc místně příslušnému správnímu orgánu a vyrozumět o tom podatele a účastníky řízení. 

V současné právní úpravě také není řešena situace, kdy rozhodnutí vydal místně nepříslušný 

správní orgán, a proti rozhodnutí bylo podáno odvolání. De lege ferenda bych doporučil do SpŘ 

doplnit úpravu, že nadřízený správní orgán s ohledem na rychlost a hospodárnost řízení zruší 

rozhodnutí a předá věc přímo místně příslušnému orgánu k novému projednání, přičemž o tom 

vyrozumí správní orgán, který rozhodnutí vydal, podatele a účastníky řízení.  

Za problematickou považuji delegaci věci v případě podjatosti všech úředních osob nebo 

členů orgánu na jiný věcně příslušný správní orgán, který sousedí se správním obvodem 

nezpůsobilého správního orgánu. Zde by de lege ferenda bylo vhodné doplnit právní úpravu 

minimálně o řešení této situace způsobem, jaký byl výše nastíněn v usnesení Ministerstva 

pro místní rozvoj, kdy v případě, že bude pochybnost o podjatosti všech úředních osob 

sousedícího správního orgánu, bude projednáním a rozhodnutím ve věci pověřen správní orgán 
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sousedící s vyloučenými správními orgány při zachování zásady rychlosti a hospodárnosti řízení. 

Podle základních zásad zakotvených ve SpŘ musí nadřízený správní orgán při delegaci věci 

přihlížet k tomu, aby u správního orgánu, jemuž byla věc delegována, bylo řízení vedeno rychle 

a hospodárně, aby co nejméně zatěžovalo především účastníky řízení. 

Při analýze zvláštních právních úprav místní příslušnosti k úpravě ve SpŘ lze vysledovat, 

že ač se jedná o zvláštní právní úpravy, vychází v zásadě z obecných kritérií stanovování místní 

příslušnosti správního orgánu.  

Těmito obecnými kritérii jsou místo činnosti (např. zvláštní právní úprava odpovědnosti 

za přestupky a řízení o nich, právní úprava v oblasti matrik, příslušnost inspektorátu práce 

při výkonu kontroly, místo výskytu infekčního onemocnění v oblasti ochrany veřejného zdraví), 

místo, kde se nachází nemovitost (např. v oblasti státní památkové péče, v případě 

vyvlastňovacího řízení, na úseku vodovodů a kanalizací), místo podnikání (např. příslušnost 

k řízení o přestupcích na úseku tiskového zákona), místo pobytu (např. v oblasti státního 

občanství, v oblasti ochrany před zavlečením vysoce nakažlivých onemocnění fyzickou osobou), 

místo sídla právnické osoby (příslušnost k řízením v oblasti silniční dopravy, příslušnost 

k vydávání licencí v lesnictví). Zvláštní právní úprava dokonce v některých případech přímo 

odkazuje, že místní příslušnost správního orgánu se řídí podle obecných ustanovení SpŘ (např. 

zrušení živnostenského oprávnění nebo pozastavení provozování živnosti z úřední povinnosti). 

Na tuto zvláštní úpravu, která se může v některých případech jevit jako nadbytečná, lze pohlížet 

jako na určitou prevenci před chybným určením místní příslušnosti, jako na zdůraznění kritéria, 

podle kterého se místní příslušnost správního orgánu řídí.  

Dále lze konstatovat, že důvod zakotvení odchylek od obecné právní úpravy ve zvláštních 

právních úpravách je často především praktický, jeho cílem je zlepšení činnosti správních orgánů 

v souladu se zásadami rychlosti a procesní ekonomie, snižování nákladů správního orgánu 

i účastníků, dosažení toho, aby postup správního orgánu byl pro všechny co nejméně zatěžující. 

Rušení místní příslušnosti je aktuálním trendem v oblasti veřejné správy. Nevhodný je 

tam, kde správní orgán ke své činnosti nutně potřebuje čerpat z místní znalosti a provádí často 

rozsáhlá šetření na místě samém. Ve vybraných agendách, zejména tam, kde jsou věcně 

příslušné k projednávání a rozhodování ve věci obecní úřady v přenesené působnosti (často 

obecní úřady obcí s rozšířenou působností, např. u občansko správních agend, dopravně 

správních agend), s postupující elektronizací veřejné správy a možností využívání údajů 

z dostupných evidencí dochází k rušení místní příslušnosti správních orgánů. Tento krok však 

rovněž nepochybně může přinést nerovnoměrné využívání služeb jednotlivých správních orgánů 

v území, kterému lze zabránit sledováním vytíženosti těchto správních orgánů a zohledňováním 
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jejich vytíženosti při personálním obsazení, technickém vybavení, stanovování úředních hodin 

správního orgánu a financování výkonu těchto agend. Nicméně právě tam, kde správním 

orgánům při jejich činnosti postačí čerpání informací z úředních evidencí, považuji rušení místní 

příslušnosti za více než vhodné a krok správným směrem. 

 



 

 

 

 

Seznam použitých zkratek 

 

CelZ Zákon č. 242/2016 Sb., celní zákon, ve znění pozdějších předpisů. 

DŘ Zákon č. 280/2009 Sb., daňový řád, ve znění pozdějších předpisů. 

LesZ 

 

LinZ 

 

LZPS 

Zákon č. 289/1995 Sb., o lesích a o změně a doplnění některých 

zákonů, ve znění pozdějších předpisů. 

Zákon č. 416/2009 Sb., o urychlení výstavby dopravní, vodní 

a energetické infrastruktury, ve znění pozdějších předpisů. 

Usnesení předsednictva České národní rady č. 2/1993 Sb., 

o vyhlášení Listiny základních práv a svobod jako součástí ústavního 

pořádku České republiky, ve znění pozdějších předpisů. 

ObčZ Zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších 

předpisů. 

ObZ Zákon č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších 

předpisů. 

OrgZ Zákon č. 125/1927 Sb., o organisaci politické správy. 

OdpZ  Zákon č. 541/2020 Sb., o odpadech. 

PobCizZ Zákon č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců na území České republiky 

a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů. 

PozKomZ Zákon č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění 

pozdějších předpisů. 

PřesZ Zákon č. 250/2016 Sb., o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich, 

ve znění pozdějších změn. 

SpŘ Zákon č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů. 

SŘS Zákon č. 150/2002 Sb., soudní řád správní ve znění pozdějších 

předpisů. 

StavZ Zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu 

(stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů. 

TiskZ 

 

 

TŘ 

Zákon č. 46/2000 Sb., o právech a povinnostech při vydávání 

periodického tisku a o změně některých dalších zákonů, ve znění 

pozdějších předpisů. 

Zákon č. 141/1961 Sb., trestní řád, ve znění pozdějších předpisů. 

Ústava Ústavní zákon č. 1/1993 Sb., Ústava České republiky. 

Vl. nař. č. 8/1928 Sb. Vládní nařízení č. 8/1928 Sb., o řízení ve věcech náležejících 

do působnosti politických úřadů. 
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Místní příslušnost správního orgánu  

Abstrakt 

Cílem této práce je poskytnout výklad k vývoji a aktuální právní úpravě místní 

příslušnosti správního orgánu. Tento výklad zahrnuje hlubší analýzu dané problematiky, 

upozorňuje na drobné nedostatky současné právní úpravy a navrhuje jejich řešení. Hlavním 

zdrojem práce jsou právní předpisy, judikatura a odborná literatura. Diplomová práce je členěna 

do pěti kapitol. 

V první kapitole je zpracován vývoj místní příslušnosti po vzniku samostatného 

Československa v roce 1918, přičemž se zaměřuje na dvě stěžejní právní úpravy, a to právní 

úpravu ve vládním nařízení z roku 1928 a právní úpravu ve správním řádu z roku 1967. 

Druhá kapitola se věnuje současné právní úpravě místní příslušnosti správního orgánu. 

Zabývá se teoretickými východisky pro věcnou, funkční a místní příslušnost správního orgánu. 

Rozebírá obecnou právní úpravu místní příslušnosti ve správním řádu z roku 2004, zejména 

kritéria pro stanovení místní příslušnosti správního orgánu. Věnuje se postoupení věci místně 

příslušnému správnímu orgánu, řešení sporů o místní příslušnost. Analyzuje také zvláštní právní 

úpravy ke správnímu řádu, zejména úpravu místní příslušnosti správního orgánu v řízení 

o přestupku a dílčí odchylky od obecné právní úpravy v řadě dalších právních předpisů. 

Třetí kapitola se věnuje změnám místní příslušnosti správního orgánu, ke kterým dochází 

v důsledku atrakce, delegace, případně v důsledku nečinnosti správního orgánu. Kapitola věnuje 

pozornost také změně místní příslušnosti správního orgánu v důsledku koordinační 

veřejnoprávní smlouvy. Upozorňuje na nedostatek v právní úpravě změny místní příslušnosti 

správního orgánu z důvodu podjatosti všech úředních osob místně příslušného správního orgánu.  

Čtvrtá kapitola se zaměřuje na následky porušení místní příslušnosti správního orgánu, 

řeší možný postup v případě zjištění místní nepříslušnosti správního orgánu po zahájení řízení. 

Rozebírá následky vydání rozhodnutí místně nepříslušným správním orgánem. 

Pátá kapitola se věnuje současnému trendu rozvolňování místní příslušnosti správního 

orgánu, řeší, ve kterých případech je vhodné, aby místně příslušným k vyřízení věci byl 

kterýkoliv věcně příslušný správní orgán, a kdy naopak je třeba v právní úpravě trvat 

na zachování místní příslušnosti správního orgánu. 

V závěru práce jsou shrnuty klíčové poznatky. 

Klíčová slova: správní orgán, místní příslušnost, změna 

  



 

 

 

 

Territorial Jurisdiction of Administrative Bodies 

Abstract 

The aim of the present diploma thesis is to make an interpretation of the existing 

legislation regulating the territorial jurisdiction of administrative bodies. The interpretation 

includes an in-depth analysis of the subject matter in question, highlights some minor 

shortcomings of the existing legislation and outlines the relevant remedial proposals. The present 

study primarily draws on legal regulations, case law and specialized literature as its main 

resources. It is divided into five chapters. 

The first chapter gives a description of territorial jurisdiction development after 

the emergence of independent Czechoslovakia in 1918, focusing on two fundamental legal 

regulations: legal regulation in the 1928 Government Decree and legal regulation in the 1967 

Rules of Administrative Procedure. 

The second chapter is devoted to the existing legislation regulating the territorial 

jurisdiction of administrative bodies. It reviews the theoretical background to the subject-matter 

as well as territorial jurisdiction of administrative bodies and their functional competence. 

Common rules of regulation of territorial jurisdiction in the 2004 Rules of Administrative 

Procedure are discussed, with a special focus placed on the criteria used to define the territorial 

jurisdiction of administrative bodies. 

The third chapter discusses the changes in the territorial jurisdiction of administrative 

bodies caused by withdrawal, referral or as a result of inactivity of administrative bodies. 

The chapter also focuses on cases in which the territorial jurisdiction of administrative bodies 

changes due to a coordinating public law contract. Particular attention is paid to a deficiency 

in the legislation regulating changes in territorial jurisdiction of administrative bodies made 

on account of partiality of all officials of the administrative body having territorial jurisdiction. 

The fourth chapter addresses the consequences of breaching the territorial jurisdiction 

of administrative bodies and proposes a possible procedure in case lacking territorial jurisdiction 

of an administrative body is revealed after the relevant proceedings commence. 

The consequences of  issuing  decisions by administrative bodies lacking territorial jurisdiction 

are analysed as well. 

The fifth chapter reflects on the current trend of broadening the territorial jurisdiction 

of administrative bodies, discussing in which cases it is appropriate to assign territorial 

jurisdiction to any administrative body having subject-matter jurisdiction and in which cases it is 

necessary to insist on maintaining the territorial jurisdiction of the given administrative body. 



 

 

 

 

The study concludes by summarizing its key findings. 
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