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Úvod 

Na veřejnou správu je primárně nahlíţeno jako na výkonnou (aktivní) činnost, která směřuje 

k naplnění jejích úkolů stanovených právním řádem nebo na jeho základě a realizovaných v jeho 

mezích. Ostatně z výkladového hlediska je činnost obsaţena jiţ v obecném významu pojmu 

správa. Jednoduše vyjádřeno slovy Jiřího Praţáka: „Správa značí nám vůbec činnost nesoucí se 

za trvalým účelem, řídit ty které záleţitosti.“
1
 Právní předpisy i odborná literatura proto zpravidla 

obsahují matérii týkající se veřejnosprávních činností a jejich forem. 

Právní řád stanoví, jaký by měl být ţádoucí, resp. zákonodárcem chtěný stav, k němuţ by 

subjekty, resp. vykonavatelé veřejné správy měly svou činností aktivně směřovat. Avšak jiţ 

nemůţe zaručit, ţe tyto cíle budou v kaţdém jednotlivém případě naplněny, a tedy ţe nebude 

docházet k situacím, kdy vykonavatelé veřejné správy budou v konkrétních případech 

postupovat v rozporu s právními předpisy. Jednou z takových situací, kdy příslušné subjekty, 

resp. vykonavatelé veřejné správy neplní povinnosti stanovené právním řádem, je nečinnost 

veřejné správy. S ohledem na rozsah úkolů a povinností veřejné správy by bylo lze uvaţovat 

o tisících, ne-li desetitisících různorodých situací, v nichţ nečinnost můţe nabývat nejrůznějších 

podob. 

Nejrozšířenější (a v právní nauce i aplikační praxi nejvíce skloňovanou) formou je 

nečinnost v řízení před správními orgány, resp. nečinnost správních orgánů v řízení vedeném 

před nimi, kterou jsem si vybral jako téma této disertační práce. Toto téma je na akademické 

úrovni rozpracováno v řadě kvalitních odborných prací a textů, nicméně v porovnání s těmi, 

které pojednávají o aktivním konání správních orgánů a zejména o formách správní činnosti, se 

jedná o značný nepoměr a problematika nečinnosti správních orgánů tak často zůstává 

opomíjena, zvláště pokud jde o komplexní zpracování. Přitom v aplikační praxi se jedná 

o poměrně běţný neţádoucí jev, s nímţ se adresáti veřejné správy setkávají relativně často. 

Povaţuji proto za účelné věnovat se problematice nečinnosti správních orgánů v širších 

souvislostech a přinést další zdroj úvah o tomto tématu. Skutečně komplexního náhledu lze 

podle mého názoru docílit propojením dvou rovin – teoretické a aplikační. V přístupech právní 

nauky a právní praxe lze nezřídka spatřovat zásadní rozdíly, přitom není důvodu, aby se muselo 

jednat o dvě samostatné a neprovázané úrovně. Domnívám se, ţe právní nauka by kromě 

                                                 
1
 PRAŢÁK, J. Rakouské právo správní. Čásť první: Všeobecná čásť práva správního. Praha: Jednota právnická, 

1905, s. 1. 
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poskytnutí teoretické základny měla provádět nejen kritickou analýzu ve vztahu k aplikační 

praxi, ale zejména jí nabízet reálná a účelná řešení, proto povaţuji propojení obou těchto rovin 

za ţádoucí. 

Cílem disertační práce je s ohledem na uvedený přístup zkoumání problematiky 

nečinnosti správních orgánů v řízení před nimi v širších teoretických i praktických souvislostech, 

kdy s ohledem na absenci dostatečného mnoţství souborné literatury povaţuji za přínosné 

předloţit další zdroj úvah o vybraném tématu. Základem těchto úvah je zejména vymezení 

nezákonné nečinnosti, pojmenování jejích forem, projevů a příčin, podrobný rozbor moţností 

ochrany a označení závaţných důsledků tohoto jevu. Vzhledem ke skutečnosti, ţe ochrana 

před nezákonnou nečinností představuje jednu z právních záruk ve veřejné správě a základem 

právního řádu by tak měla být existence funkčního a provázaného systému ochrany před tímto 

negativním jevem, je základní výzkumnou otázkou této práce, zda lze povaţovat systém ochrany 

před nezákonnou nečinností správních orgánů v platné a účinné právní úpravě za dostatečně 

funkční, a tedy zda je adresátům veřejné správy zaručena dostatečná ochrana před tímto 

nezákonným jednáním. Zkoumáním teoretických přístupů, právních úprav a judikatury bylo 

umoţněno vymezit nejzávaţnější problémy současné právní úpravy a v návaznosti na ně podat 

úvahy de lege ferenda. Pokud by se tato práce stala předmětem zájmu či podkladem pro budoucí 

akademické nebo legislativní úvahy o problematice nečinnosti správních orgánů, bude její smysl 

zcela jistě naplněn. 

Na tomto místě je vhodné připomenout, ţe o nečinnosti ve veřejné správě pojednávají 

v širších souvislostech pouze tři doposud vydané odborné publikace: monografie Kateřiny 

Frumarové Ochrana před nečinností veřejné správy v českém právním řádu z roku 2005,
2
 

monografie téţe autorky Ochrana před nečinností veřejné správy z roku 2012,
3
 sborník 

z mezinárodní konference Nečinnost ve veřejné správě z roku 2012.
4
 

Úvodem předesílám, ţe nečinností správních orgánů se v této práci zabývám výhradně 

ve vztahu k tzv. formálnímu správnímu řízení, jehoţ účelem je vydání správního aktu 

(individuálního správního rozhodnutí). Předmětem zájmu tak není nečinnost správních orgánů 

ve správním řízení v širším pojetí ani nečinnost ostatních subjektů (např. účastníků řízení, jejich 

zástupců, znalců nebo tlumočníků), která se ostatně vyznačuje odlišnými znaky, příčinami a 

                                                 
2
 FRUMAROVÁ, K. Ochrana před nečinností veřejné správy v českém právním řádu. Praha: Linde, 2005. 246 s. 

3
 FRUMAROVÁ, K. Ochrana před nečinnosti veřejné správy. Praha: Leges, 2012. 323 s. 

4
 KADEČKA, S. (ed.) a kol. Nečinnost ve veřejné správě: Sborník z mezinárodní konference. Brno: Kancelář 

veřejného ochránce práv, 2012. 245 s. 



 

8 

 

 

zejména důsledky. Pokud je tedy v textu této práce uvaţováno o řízení před správními orgány, je 

třeba tyto úvahy vztahovat k tzv. formálnímu správnímu řízení, nebude-li z kontextu vyplývat 

jiný význam. Pro úplnost rovněţ předesílám, ţe pokud je v této práci uţíván termín nečinnost 

správních orgánů bez dalšího upřesnění, je jím míněna nezákonná nečinnost správních orgánů 

v řízení před nimi, nebude-li z kontextu vyplývat jiný význam. 

Při zpracování disertační práce bylo postupováno v souladu s metodologickými přístupy, 

které jsou běţně aplikovány v oboru teoretických právních věd. Konkrétně bylo ke zkoumání 

vybrané problematiky přistoupeno především za vyuţití metod analýzy, abstrakce, syntézy, 

dedukce, indukce a komparace. Problematika byla zkoumána zejména na podkladě odborné 

literatury, právních předpisů a judikatury, přičemţ byly vyuţity i vlastní zkušenosti a poznatky 

z právní praxe. 

Disertační práce se kromě úvodu a závěru člení do patnácti kapitol. První kapitola 

pojednává o obecných lingvistických a právních aspektech pojmu nečinnosti a lze ji povaţovat 

za základ pro jakékoli další úvahy o vybraném tématu. Druhá kapitola se věnuje základním 

otázkám a východiskům nezákonné nečinnosti správních orgánů, zejména její podstatě a 

terminologickému vymezení. Třetí kapitola rozebírá právní úpravu nezákonné nečinnosti 

správních orgánů a její vývoj v českém, resp. v československém právním řádu. Ve čtvrté 

kapitole jsou zkoumány vybrané ústavněprávní, mezinárodní a správněprávní aspekty nezákonné 

nečinnosti, které jsou, resp. měly by být zásadními východisky pro právní úpravu a zejména 

pro zavedení systému ochrany před tímto nezákonným jednáním. Kapitola pátá se zabývá 

příčinami nezákonné nečinnosti správních orgánů, které mohou mít původ jak v právním řádu, 

tak i mimo něj. Šestá kapitola zkoumá formy a projevy tohoto nezákonného jednání. Sedmá 

kapitola rozebírá systém ochrany před nezákonnou nečinností správních orgánů ve vnitrostátním 

právním řádu, zejména pokud jde o jeho strukturu a poţadavky na systém samotný. 

V následujících kapitolách jsou dále podrobně rozebírány jednotlivé sloţky systému ochrany 

ve vnitrostátním právním řádu – kapitola osmá se věnuje ochraně před nečinností na úrovni 

správního řízení, kapitola devátá soudní ochraně před nečinností ve správním soudnictví, 

kapitola desátá soudní ochraně před nečinností na úrovni ústavního soudnictví a Evropského 

soudu pro lidská práva, a konečně kapitola jedenáctá se věnuje ostatním institutům ochrany, 

za které povaţuji zejména Veřejného ochránce práv a dále stíţnosti, petice a ostatní podněty. 

V kapitole dvanácté je věnována pozornost některým specifickým a omezeným způsobům 

ochrany před nečinností, za které povaţuji fikci či domněnku vydání rozhodnutí a ohlašovací 

reţimy. Třináctá kapitola se zabývá důsledky nezákonné nečinnosti a právní odpovědností. 
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Předposlední čtrnáctá kapitola se zabývá vybranými procesními instituty a recentními úvahami 

zákonodárce z hlediska platné a účinné právní úpravy a její systematiky. Kapitola poslední se 

věnuje vyhodnocení řešené problematiky a obsahuje návrhy de lege ferenda. 

Rovněţ je na tomto místě vhodné uvést, ţe dílčí části této disertační práce byly 

publikovány v kolektivních monografiích,
5
 recenzovaných časopisech,

6
 recenzovaných 

sbornících,
7
 jakoţ i v ostatních periodikách.

8
 

Disertační práce vychází z právního stavu a dostupné literatury a judikatury ke dni 

31. ledna 2021. 

  

                                                 
5
 ADAMEC, M. Ochrana proti nečinnosti správního orgánu. In: ADAMEC, M., ADAMUSOVÁ, Z., 

BALOUNOVÁ, J. a kol. Soudní řád správní: Kritická analýza. Praha: Auditorium, 2019, s. 63-83. 

6
 ADAMEC, M. Prezident republiky v postavení správního orgánu a problematika nečinnosti. Právní rozhledy. 

Praha: C. H. Beck, 2019, roč. XXVII, č. 5, s. 159-166. 

7
 ADAMEC, M. Nečinnost v řízení dle stavebního zákona. In: STAŠA, J., RAJCHL, J. (eds.). Sondy 

do stavebního práva. Praha: Univerzita Karlova, Právnická fakulta, 2018, s. 138-149.; ADAMEC, M. Nečinnost 

prezidenta republiky ve světle aktuální judikatury. In: ANDRAŠKO, J., HAMUĽÁK, J., SENKOVÁ S. (eds.). 

Ústavné princípy v rozhodovacej praxi správnych orgánov: Zborník príspevkov z medzinárodnej vedeckej 

konferencie Bratislavské právnické fórum 2018. Bratislava: Univerzita Komenského v Bratislave, Právnická fakulta, 

2018, s. 8-22.; ADAMEC, M. Veřejný ochránce práv v systému prostředků ochrany před nečinností správních 

orgánů. In: MASLEN, M., MASÁROVÁ, Ľ. (eds.). Legitímne očakávania, transparentnosť verejnej správy a 

zneuţívanie práv v aplikačnej praxi v právnom štáte: Zborník z medzinárodnej vedeckej konferencie „Právny štát – 

medzi vedou a umením“, ako súčasti medzinárodného vedeckého kongresu Trnavské právnické dni, 20. − 21. 

septembra 2018. Bratislava: Wolters Kluwer SR, 2018, s. 6-26.; ADAMEC, M. Automaticky generované 

upozornění na nečinnost v návrhu nového stavebního zákona. In: SZAKÁCS, A., HLINKA, T. (eds.). Inovácie 

v administratívnom konaní: Zrýchľovanie – elektronizácia – participácia: Zborník príspevkov z medzinárodnej 

vedeckej konferencie Bratislavské právnické fórum 2020. Bratislava: Univerzita Komenského v Bratislave, 

Právnická fakulta, 2020, s. 84-89. 

8
 ADAMEC, M. K problematice nečinnosti školy nebo školského zařízení. Řízení školy. Praha: Wolters Kluwer 

ČR, 2019, roč. XVI, č. 3, s. 47-48. 
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1 Obecně k pojmu nečinnosti – lingvistické a právní aspekty 

Předně, neţ budou vedeny jakékoliv úvahy o vybrané právní problematice, povaţuji za nezbytné 

vymezit základní pojem této práce, kterým je nečinnost. K terminologickému vymezení 

přistoupím nejprve za pomoci obecného jazykového výkladu a následně budou lingvistické 

závěry přeneseny do právní a správněprávní roviny. 

Vzhledem k tomu, ţe nečinnost vyjadřuje negaci ve vztahu k činnosti, v terminologickém 

výkladu se nejprve pozastavím u tohoto pojmu. Činnost lze charakterizovat jako záměrné 

vyvíjení aktivity směřující ke sledovanému cíli, zpravidla se jedná o určité konání nebo 

působení.
9
 Aktivní subjekt je tak přímo zúčastněn na předmětné (poţadované, záměrné) činnosti. 

Jazykové slovníky vykládají činnost jako vykonávání práce, jednání,
10

 sklon k práci,
11

 

zaměstnávání se něčím, působení,
12

 nebo téţ jako děj či proces.
13

 Slownjk česko-německý Josefa 

Jungmanna z roku 1835 činnost vysvětluje jako „sklonnost k činěnj, ustawičné činěnj“.
14

 

Adjektivum činný pak charakterizuje jako „sklonný a wprawný do ustawičného činěnj, dělný, 

činliwý, působný, působliwý“.
15

 Obdobně pak uvedené adjektivum charakterizují i ostatní 

výkladové jazykové slovníky, např. jako vyvíjející činnost, účastnící se něčeho, činem se 

projevující.
16

 

Rovněţ povaţuji za vhodné stručně poukázat na obecné přístupy k pojmu činnost 

z pohledu vybraných humanitních a společenských věd, v nichţ je jako její elementární podstata 

akcentována aktivní sloţka, která bude v následných úvahách stavěna do kontrastu ke sloţce 

pasivní, jeţ je charakteristická pro nečinnost. 

                                                 
9
 Výsledek činnosti lze označit jako čin, který je v lingvistickém výkladu obecně chápán jako skutek, factum. Srov. 

MACHEK, V. [čin] Etymologický slovník jazyka českého. 3., nezměněné vyd. Praha: Academia, 1971, s. 102. 

10
 HAVRÁNEK, B. (ed.). [činnost] Slovník spisovného jazyka českého I. A – G. 2. vyd. Praha: Academia, 1989, 

s. 256. 

11
 KOTT, F. Š. [činnost] Česko-německý slovník zvláště grammaticko-fraseologický. Díl první. A – M. Praha: 

Knihtiskárna Josefa Koláře, 1878, s. 184. 

12
 (NESIG.) [činnost] Příruční slovník jazyka českého. Díl I. Praha: Státní nakladatelství, 1935–1937, s. 322. 

13
 ČERVENÁ, V. a kol. [činnost] Slovník spisovné češtiny. Pro školu a veřejnost: S dodatkem Ministerstva 

školství, mládeţe a tělovýchovy České republiky. 4. vyd. Praha: Academia, 2006, s. 49. 

14
 JUNGMANN, J. [činnost] Slownjk česko-německý Josefa Jungmanna. Djl I. A-J. Praha: Knjţecj arcibiskupská 

knihtiskárna, 1835, s. 298. 

15
 [činný] Ibid. 

16
 (NESIG.) [činný] Příruční slovník jazyka českého. Díl I. Praha: Státní nakladatelství, 1935–1937, s. 322. 
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Ve filozofickém pojetí je činnost chápána jako interakce člověka se světem i s jinými 

lidmi, která patří k podstatě člověka a kultury, ať jde o hru, učení nebo účelnou činnost, a patří 

zejména k vyššímu smyslu lidského bytí.
17

 

Z pohledu sociologie je činností takové chování, kterým jednotlivci, skupiny nebo 

organizace chtějí dosáhnout nějakého cíle.
18

 Jde o bytostně sociální aktivitu, která je aktem 

vědomé vůle a je zaloţena na sociálně naučených a osvojených způsobech myšlení, cítění a 

jednání, které umoţňují zvolit takový akt, který je dané situaci z hlediska aktéra 

nejpřiměřenější.
19

 

V psychologii značí činnost přechod z moţnosti (potence) ve skutečnost. Je patrná činem, 

který má v sobě znaky pohybu, ale téţ znaky účelu, pro které má určitý smysl a hodnotu.
20

 

Činnost je chápána jako synonymum pro aktivitu (tj. cokoliv, čím se jedinec zaměstnává, 

obvykle hra, učení, práce
21

) a z psychologického hlediska představuje výraz se širokým pouţitím 

a spektrem významů, které lze obecně rozdělit do těchto tříd: a) určitá funkce organismu, jeho 

jednotlivých částí, b) proces fyziologického charakteru, c) proces psychické povahy, d) reakce 

na podnět, e) jednání, f) chování.
22

 

Pro vymezení nečinnosti v obecné rovině je třeba na výše uvedené charakteristiky 

nahlíţet ve zcela opačném významu. Jedná se tedy o pasivitu či liknavost, kdy není směřováno 

ke sledovanému cíli. Subjekt, který má vykonávat poţadovanou aktivitu, tak nečiní (nekoná). 

Výkladové jazykové slovníky poukazují v souvislosti s nečinností na neprojevování činnosti, 

nekonání, pasivitu,
23

 klid, zahálení,
24

 lhostejnost, neaktivnost, nedbání, netečnost, poklid, 

zpohodlnělost
25

 či neplnění závazku.
26

 Jungmannův slovník z roku 1836 adjektivum nečinný 

                                                 
17

 BRADNOVÁ, H. a kol. [činnost] Encyklopedický slovník. Praha: Odeon, 1993, s. 201. 

18
 JANDOUREK, J. [činnost] Sociologický slovník. 2. vyd. Praha: Portál, 2007, s. 50. 

19
 PETRUSEK, M. [činnost] In: MAŘÍKOVÁ, H., PETRUSEK, M., VODÁKOVÁ, A. a kol. Velký sociologický 

slovník. 1. svazek. Praha: Karolinum, 1996, s. 157. 

20
 ČERNOCKÝ, K. [činnost] Psychologický slovník. 1. svazek. 2., opravené a doplněné vyd. Hranice: J. Těšík, 

1947, s. 55. 

21
 HARTL, P., HARTLOVÁ, H. [činnost] Psychologický slovník. 3., aktualizované vyd. Praha: Portál, 2007, s. 93. 

22
 GEIST, B. [aktivita] Psychologický slovník. 2. vyd. Praha: Vodnář, 2000, s. 17. 

23
 HAVRÁNEK, B. (ed.). [nečinnost] Slovník spisovného jazyka českého III. M – O. 2. vyd. Praha: Academia, 

1989, s. 295. 

24
 (NESIG.) [nečinnost] Příruční slovník jazyka českého. Díl III. Praha: Školní nakladatelství, 1938–1940, s. 312. 

25
 KLÉGR, A. [nečinnost] Tezaurus jazyka českého: slovník českých slov a frází souznačných, blízkých a 

příbuzných. Praha: Nakladatelství Lidové noviny, 2007, s. 769. 
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vykládá jako „nečinj, coţ má činiti“.
27

 Obdobně i ostatní jazykové slovníky, které uvedené 

adjektivum vykládají jako neprojevující činnost, trpný, pasivní.
28

 Příruční slovník jazyka 

českého z 30. let 20. století pak dokonce pojem nečin označuje za „špatný, hanebný čin“,
29

 

Jungmannův slovník jej označuje za „neřád“.
30

 

Mají-li být uvedené závěry relevantní nejen lingvisticky, ale i právně, je třeba nečinnost 

vztahovat výhradně k takovému jednání určitého subjektu, které je právním řádem nebo na jeho 

základě presumováno, přičemţ nekonání tohoto subjektu, resp. nesplnění jeho právní povinnosti 

bude způsobilé právních následků. 

Viktor Knapp v úvahách o předmětu práva poukázal na to, ţe pokud jím je lidské 

chování, jeţ rozlišoval na aktivní, tj. konání (facere), a pasivní, tj. nekonání (non facere), tak 

nekonání je právně významné výhradně ve vztahu k nějakému předpokládanému konání, které 

dotyčný subjekt uskutečnit měl, anebo uskutečnit mohl, chtěl-li způsobit nějaké právní 

následky.
31

 Takto právně relevantní nekonání spočívající zejména v nesplnění, resp. nenáleţitém 

splnění povinnosti, která odpovídá subjektivnímu právu jiného, má za následek porušení tohoto 

subjektivního práva a dotčená osoba má právo dovolávat se ochrany.
32

 

Nečinnost jako právně relevantní pojem prochází – ať jiţ v samostatném významu či jako 

odkaz na úpravu v jiném právním předpisu – v různých významech právním řádem 

v hmotněprávních i procesněprávních předpisech veřejného i soukromého práva. 

Z platných a účinných právních předpisů lze poukázat na správní řád,
33 

soudní řád 

správní,
34

 daňový řád,
35

 stavební zákon,
36

 zákon o Veřejném ochránci práv,
37

 zákon 

                                                                                                                                                             
26

 (NESIG.) [nečiňenie] Staročeský slovník. Díl 3. Praha: Academia, 1971, s. 412. 

27
 JUNGMANN, J. [nečinnost] Slownjk česko-německý Josefa Jungmanna. Djl II. K-O. Praha: Knjţecj 

arcibiskupská knihtiskárna, 1836, s. 657. 

28
 ČERVENÁ, V. a kol. [nečinný] Slovník spisovné češtiny. Pro školu a veřejnost: S dodatkem Ministerstva 

školství, mládeţe a tělovýchovy České republiky. 4. vyd. Praha: Academia, 2006, s. 212. 

29
 (NESIG.) [nečin] Příruční slovník jazyka českého. Díl III. Praha: Školní nakladatelství, 1938–1940, s. 312. 

30
 JUNGMANN, J. [nečin] Slownjk česko-německý Josefa Jungmanna. Djl II. K-O. Praha: Knjţecj arcibiskupská 

knihtiskárna, 1836, s. 657. 

31
 K právní relevanci nekonání ve vztahu k předpokládanému chování osob a jiných subjektů srov. KNAPP, V. 

Teorie práva. Praha: C. H. Beck, 1995, s. 76-77. 

32
 Ibid., s. 215. 

33
 Srov. § 6 odst. 1, § 80, § 148 odst. 3 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád (dále jen „SpŘ“). 

34
 Srov. § 4 odst. 1 písm. b), § 56 odst. 3, §§ 79–81 zákona č. 150/2002 Sb., soudní řád správní (dále jen „SŘS“). 

35
 Srov. § 19 odst. 1 písm. b), § 38, § 107 odst. 6 zákona č. 280/2009 Sb., daňový řád (dále jen „DŘ“). 
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o svobodném přístupu k informacím,
38

 školský zákon,
39

 zákon o mezinárodní justiční spolupráci 

ve věcech trestních,
40

 občanský soudní řád,
41

 občanský zákoník,
42

 autorský zákon,
43

 zákon 

o ochranných známkách,
44

 zákon o ochraně průmyslových vzorů,
45

 zákon o ochraně topografií 

polovodičových výrobků,
46

 zákon o investičních společnostech a investičních fondech,
47

 zákon 

o vynálezech, průmyslových vzorech a zlepšovacích návrzích,
48

 zákon o veřejných výzkumných 

institucích,
49

 zákon o pohřebnictví,
50

 zákon o myslivosti,
51

 zákon o pobytu cizinců na území 

České republiky,
52

 vyhlášku o kybernetické bezpečnosti,
53

 katastrální vyhlášku,
54

 nařízení vlády 

                                                                                                                                                             
36

 Srov. § 98 odst. 1, § 144 odst. 3 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební 

zákon) (dále jen „StavZ“). Podrobněji k nečinnosti dle tohoto zákona srov. ADAMEC, M. Nečinnost v řízení dle 

stavebního zákona. In: STAŠA, J., RAJCHL, J. (eds.). Sondy do stavebního práva. Praha: Univerzita Karlova, 

Právnická fakulta, 2018, s. 138-149. 

37
 Srov. § 1 odst. 1, § 19 písm. b) zákona č. 349/1999 Sb., o Veřejném ochránci práv („ZVOP“). 

38
 Srov. § 16b, § 20 odst. 4 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím („SvInf“). 

39
 Srov. § 175 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném 

vzdělávání (školský zákon). Podrobněji k nečinnosti dle tohoto zákona srov. ADAMEC, M. K problematice 

nečinnosti školy nebo školského zařízení. Řízení školy. Praha: Wolters Kluwer ČR, 2019, roč. XVI, č. 3, s. 47-48. 

40
 Srov. § 249 odst. 2, § 254 odst. 2 písm. b) zákona č. 104/2013 Sb., o mezinárodní justiční spolupráci ve věcech 

trestních. 

41
 Srov. § 101 odst. 2, § 104b odst. 2 zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád. 

42
 Srov. § 1429 odst. 1, § 1464, § 1466 odst. 2, § 1740 odst. 1, §§ 2378–2381 zákona č. 89/2012 Sb., občanský 

zákoník. 

43
 Srov. § 72a zákona č. 121/2000 Sb., o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o změně 

některých zákonů (autorský zákon). 

44
 Srov. § 31 odst. 1 písm. b), § 45 odst. 1 zákona č. 441/2003 Sb., o ochranných známkách a o změně zákona 

č. 6/2002 Sb., o soudech, soudcích, přísedících a státní správě soudů a o změně některých dalších zákonů (zákon 

o soudech a soudcích), ve znění pozdějších předpisů, (zákon o ochranných známkách). 

45
 Srov. § 40 odst. 1 zákona č. 207/2000 Sb., o ochraně průmyslových vzorů a o změně zákona č. 527/1990 Sb., 

o vynálezech, průmyslových vzorech a zlepšovacích návrzích, ve znění pozdějších předpisů. 

46
 Srov. § 18 odst. 1 zákona č. 529/1991 Sb., o ochraně topografií polovodičových výrobků. 

47
 Srov. § 483 odst. 4 zákona č. 240/2013 Sb., o investičních společnostech a investičních fondech. 

48
 Srov. § 63 odst. 1 zákona č. 527/1990 Sb., o vynálezech, průmyslových vzorech a zlepšovacích návrzích. 

49
 Srov. § 18 odst. 12 zákona č. 341/2005 Sb., o veřejných výzkumných institucích. 

50
 Srov. § 29 odst. 4 písm. a) zákona č. 256/2001 Sb., o pohřebnictví a o změně některých zákonů. 

51
 Srov. § 22 odst. 1 zákona č. 449/2001 Sb., o myslivosti. 

52
 Srov. § 172 odst. 7 zákona č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců na území České republiky a o změně některých 

zákonů. 

53
 Srov. § 19 odst. 2 písm. e) vyhlášky Národního úřadu pro kybernetickou a informační bezpečnost č. 82/2018 

Sb., o bezpečnostních opatřeních, kybernetických bezpečnostních incidentech, reaktivních opatřeních, náleţitostech 

podání v oblasti kybernetické bezpečnosti a likvidaci dat (vyhláška o kybernetické bezpečnosti). 



 

14 

 

 

o poskytnutí nenávratné finanční pomoci v oblasti bydlení fyzickým osobám nebo obcím 

postiţeným povodněmi v roce 2002.
55

 V jiných tvarech pak pojem obsahují např. zákon 

o státním zastupitelství,
56

 zákon o provozu na pozemních komunikacích,
57

 zákon 

o elektronických komunikacích,
58

 energetický zákon,
59

 zákon o daňovém poradenství a Komoře 

daňových poradců ČR,
60

 zákon o nouzových zásobách ropy.
61

 

Z jiţ zrušených zákonných předpisů
62

 lze příkladmo poukázat na zákon o ocenění 

předmětů bursovních obchodů pro účely poplatkové z roku 1919,
63

 zákon o základních 

ustanoveních soudního řízení nesporného z roku 1931,
64

 občanský soudní řád z roku 1950,
65

 

                                                                                                                                                             
54

 Srov. bod 2., kód 27 přílohy k vyhlášce Českého úřadu zeměměřického a katastrálního č. 357/2013 Sb., 

o katastru nemovitostí (katastrální vyhláška). 

55
 Srov. § 1 odst. 3, § 4 odst. 1 nařízení vlády o poskytnutí nenávratné finanční pomoci v oblasti bydlení fyzickým 

osobám nebo obcím postiţeným povodněmi v roce 2002 na úhradu nákladů spojených s odstraněním stavby 

pro bydlení. 

56
 Srov. § 12d odst. 3 zákona č. 283/1993 Sb., o státním zastupitelství. 

57
 Srov. § 124b odst. 3 písm. a) zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách 

některých zákonů. 

58
 Srov. § 100 odst. 7, § 104 odst. 4 zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a o změně některých 

souvisejících zákonů (zákon o elektronických komunikacích). 

59
 Srov. § 24 odst. 4, § 25 odst. 4, § 57 odst. 2, § 58 odst. 2, § 59 odst. 2, § 60 odst. 2, § 76 odst. 7 zákona 

č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně některých 

zákonů (energetický zákon). 

60
 Srov. § 15 odst. 2 zákona č. 523/1992 Sb., o daňovém poradenství a Komoře daňových poradců České 

republiky. 

61
 Srov. § 3 odst. 11 zákona č. 189/1999 Sb., o nouzových zásobách ropy, o řešení stavů ropné nouze a o změně 

některých souvisejících zákonů (zákon o nouzových zásobách ropy). 

62
 Z jiţ zrušených podzákonných předpisů srov. např. § 6 odst. 2 vládního nařízení č. 14/1950 Sb., o organisaci 

místních národních výborů; § 12 odst. 1 vyhlášky ministra státní kontroly č. 75/1959 Ú.l., kterou se vydávají 

metodické pokyny pro kontrolní činnost; § 6 odst. 5 nařízení vlády č. 198/1999 Sb., kterým se stanoví technické 

poţadavky na aktivní implantabilní zdravotnické prostředky; část D, bod 2, písm. b) přílohy č. 5 k nařízení vlády č. 

178/2001 Sb., kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví zaměstnanců při práci; § 2 písm. u) vyhlášky 

Ministerstva ţivotního prostředí č. 355/2002 Sb., kterou se stanoví emisní limity a další podmínky provozování 

ostatních stacionárních zdrojů znečišťování ovzduší emitujících těkavé organické látky z procesů aplikujících 

organická rozpouštědla a ze skladování a distribuce benzinu; § 18 odst. 4 písm. a) bod 2. vyhlášky Národního 

bezpečnostního úřadu č. 316/2014, o bezpečnostních opatřeních, kybernetických bezpečnostních incidentech, 

reaktivních opatřeních a o stanovení náleţitostí podání v oblasti kybernetické bezpečnosti (vyhláška o kybernetické 

bezpečnosti). 

63
 Srov. § 2 zákona č. 329/1919 Sb. z. a n., o ocenění předmětů bursovních obchodů pro účely poplatkové.  

64
 Srov. § 26 zákona č. 100/1931 Sb. z. a n., o základních ustanoveních soudního řízení nesporného. 

65
 Srov. § 31, §§ 77-79 zákona č. 142/1952 Sb., o řízení ve věcech občanskoprávních (občanský soudní řád). 
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zákon o myslivosti z roku 1962,
66

 občanský zákoník z roku 1964,
67

 správní řád z roku 1967,
68

 

zákon o objevech, vynálezech, zlepšovacích návrzích a průmyslových vzorech z roku 1972,
69

 

zákon o státní správě a samosprávě ve školství z roku 1990,
70

 zákon o správě daní a poplatků 

z roku 1992,
71

 zákon o ochranných známkách z roku 1995.
72

 

Z uvedených pramenů je zřejmé, ţe nečinnost je v odlišných podobách upravena 

v právních předpisech regulujících nejrůznější oblasti a obory, přičemţ nejobsáhlejší matérie je jí 

věnována v souvislosti s výkonem veřejné správy. Pro veškeré typy nečinnosti je však základním 

sjednocujícím prvkem existence právní povinnosti, která nebyla určitým subjektem řádně 

splněna, a toto nekonání je způsobilé právních následků. 

  

                                                 
66

 Srov. § 38a odst. 1 písm. a) zákona č. 23/1962 Sb., o myslivosti. 

67
 Srov. § 44 odst. 1 zákona č. 40/1964 Sb., občanský zákoník. 

68
 Srov. § 50 zákona č. 71/1967 Sb., o správním řízení (správní řád) (dále jen „SpŘ 1967“). 

69
 Srov. § 55 odst. 1, § 108 odst. 1 zákona č. 84/1972 Sb., o objevech, vynálezech, zlepšovacích návrzích a 

průmyslových vzorech. 

70
 Srov. § 17b odst. 3 písm. b) zákona č. 564/1990 Sb., o státní správě a samosprávě ve školství. 

71
 Srov. § 30 odst. 7, § 34c zákona č. 337/1992 Sb., o správě daní a poplatků. 

72
 Srov. § 25 odst. 4, § 38 odst. 8 zákona č. 137/1995 Sb., o ochranných známkách. 
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2 Nezákonná nečinnost správních orgánů 

Veřejná správa je základním pojmem a předmětem zájmu správního práva a správní vědy. Jde 

o velmi sloţitý jev, který se někteří autoři pokusili pozitivně či negativně vymezit. Dle mého 

názoru je však podání univerzální definice nemoţné a naopak povaţuji za reálnější a ostatně i 

přesvědčivější tento jev popsat, resp. pokusit se o jeho popis. Vzhledem k tomu, ţe pojednání 

o veřejné správě by vydalo na samostatnou monografii a tato práce si neklade za cíl toto téma 

podrobně obsáhnout, níţe se pro další výklad omezím pouze na stručný nástin základních 

charakteristik, přičemţ s ohledem na téma této práce budu při těchto úvahách preferovat 

materiální (funkční) pojetí, které na veřejnou správu nahlíţí jako na určitý druh činnosti (tj. 

spravování).
73

 

Jako základ pro úvahy o veřejné správě povaţuji rozdělení pojmu na substantivum správa 

a adjektivum veřejná. 

Význam substantiva správa v té nejobecnější rovině jsem jiţ naznačil v úvodu této práce, 

kde jsem citoval Jiřího Praţáka, dle kterého: „Správa značí nám vůbec činnost nesoucí se 

za trvalým účelem, řídit ty které záleţitosti.“
74

 Jde o stručnou definici, přesto je velmi výstiţná. 

Stejně tak lze poukázat na stručnou a výstiţnou definici Jaroslava Pošváře, dle kterého: „Správou 

v obecném smyslu se rozumí zpravidla lidská činnost sledující záměrně nějaký cíl.“
75

 Je tedy 

zřejmé, ţe činnost je základním pojmovým znakem správy a tato činnost by měla sledovat, resp. 

měla by směřovat k určitému cíli.  

Adjektivem veřejná je pak charakterizován zájem, který tato činnost sleduje. Vymezení 

veřejného zájmu patří mezi obtíţné úkoly a jen stěţí lze dospět k jednoznačné definici. 

Za základní kritérium lze však povaţovat obecnou prospěšnost, která přesahuje zájem 

                                                 
73

 K úvahám o veřejné správě srov. např. HENDRYCH, D. [Veřejná správa]. In: HENDRYCH, D. a kol. Správní 

právo. Obecná část. 9. vyd. Praha: C. H. Beck, 2016, s. 1 an.; HENDRYCH, D. a kol. Správní věda: Teorie veřejné 

správy. 4., aktualiz. vyd. Praha: Wolters Kluwer ČR, 2014. 242 s.; KOPECKÝ, M. Správní právo. Obecná část. 

Praha: C. H. Beck, 2019, s. 1 an.; POMAHAČ, R. Základy teorie veřejné správy. Plzeň: Vydavatelství a 

nakladatelství Aleš Čeněk, 2011. 267 s.; POMAHAČ, R., VIDLÁKOVÁ, O. Veřejná správa. Praha: C. H. Beck, 

2002. xii, 278 s.; SLÁDEČEK, V. Obecné správní právo. 4., aktualizované vyd. Praha: Wolters Kluwer ČR, 2019, 

s. 23 an.; PRŮCHA, P. Správní právo. Obecná část. 8., dopl. a aktualiz. vyd. Brno, Plzeň: Doplněk, Vydavatelství a 

nakladatelství Aleš Čeněk, 2012, s. 47 an.; PRŮCHA, P. [Veřejná správa]. In: PRŮCHA, P., POMAHAČ, R. 

Lexikon: Správní právo. Ostrava: Sagit, 2002, s. 574 an. 

74
 PRAŢÁK, J. Rakouské právo správní. Čásť první: Všeobecná čásť práva správního. Praha: Jednota právnická, 

1905, s. 1. 

75
 POŠVÁŘ, J. Obecné pojmy správního práva. Brno: Československý akademický spolek Právník, 1946, s. 24. 
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jednotlivce či úzké skupiny jednotlivců, a tedy na rozdíl od zájmu soukromého sleduje zájmy 

širšího okruhu předem nevymezených osob. 

Pro obsahové vymezení této záměrně vyvíjené činnosti sledující veřejný zájem 

upřednostňuji tzv. negativní materiální pojetí, které vychází z dělby moci a je zaloţeno 

na substrakci. V tomto pojetí je veřejná správa souhrnem činností, jde o tzv. veřejnosprávní 

činnosti, které nelze povaţovat za zákonodárství nebo soudnictví. 

Zkoumání veřejnosprávních činností a snahy o členění jejich forem patří mezi tradiční 

oblasti zájmu právní nauky a v odborné literatuře lze nalézt řadu přístupů.
76

 Stran jejich 

hodnocení povaţuji ve vztahu ke správním činnostem a jejich formám za stěţejní, ţe jsou 

vykonávány v případech, mezích a způsoby, které stanoví zákon, a ţe právní řád pro jejich 

realizaci předpokládá aktivní a kontinuální (nepřetrţitou) činnost subjektů, resp. vykonavatelů 

veřejné správy. Jak ostatně velmi přiléhavě poznamenává Dušan Hendrych, za stabilizující prvky 

veřejné správy jako organizované činnosti je třeba povaţovat závazná procesní pravidla a 

organizační strukturu vykonavatelů veřejné správy.
77

 Naopak jejich nevykonávání je v přímém 

rozporu s právním řádem a ostatně i se smyslem a účelem existence veřejné správy, resp. 

nečinnost představuje s ohledem na uvedené destabilizační prvek. 

Je třeba poznamenat, ţe nikoli kaţdé nekonání veřejné správy je v rozporu s právním 

řádem, který jej ostatně v některých případech předpokládá a umoţňuje. Jako příklad lze uvést 

moţnost správního orgánu nekonat ve vztahu k vydání správního rozhodnutí, kdyţ právní úprava 

s takovým jednáním spojuje fikci či domněnku vydání rozhodnutí. Předpokladem pasivity je 

však pro tyto případy předchozí aktivita příslušného správního orgánu, který se věcí materiálně 

zabývá (ostatně jeho postup musí být přezkoumatelný), pouze se nevyţaduje formální výstup 

z této aktivity. Taková správní činnost je tedy realizována v souladu s právními předpisy a 

umoţněná nečinnost představuje pouze dílčí součást jinak aktivního postupu. 

                                                 
76

 Srov. např. HENDRYCH, D. [Činnost veřejné správy]. In: HENDRYCH, D. a kol. Správní právo. Obecná část. 

9. vyd. Praha: C. H. Beck, 2016, s. 119 an.; KOPECKÝ, M. Správní právo. Obecná část. Praha: C. H. Beck, 2019, 

s. 146 an.; PRŮCHA, P. Správní právo. Obecná část. 8., dopl. a aktualiz. vyd. Brno, Plzeň: Doplněk, Vydavatelství 

a nakladatelství Aleš Čeněk, 2012, s. 251 an.; PRŮCHA, P. [Formy činnosti veřejné správy]. In: PRŮCHA, P., 

POMAHAČ, R. Lexikon: Správní právo. Ostrava: Sagit, 2002, s. 114-115. 

77
 "Kaţdá organizovaná činnost je činností dynamickou vyznačující se však současně řádem, který tuto činnost činí 

uspořádanou v rámci určitých pravidel. Platí to v plné míře i o veřejné správě, jejíţ dynamika se projevuje 

především v proměnách a počtu úkolů, které tuto správu obsahově vymezují, současně však existencí závazných 

procesních pravidel a organizační strukturou vykonavatelů veřejné správy jako prvky stabilizujícími." Srov. 

HENDRYCH, D. [Činnost veřejné správy]. In: HENDRYCH, D. a kol. Správní právo. Obecná část. 9. vyd. Praha: 

C. H. Beck, 2016, s. 119. 
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Pokud jde naopak o nečinnost právním řádem nepředpokládanou a neumoţněnou, jde 

o jev natolik závaţný, ţe je třeba věnovat mu v teoretické i aplikační rovině soustavnou 

pozornost. Nezákonná nečinnost bývá (vedle nečinnosti právním řádem předpokládané) 

obvyklou součástí úvah o správních činnostech. Např. Josef Staša nahlíţí na správní činnosti 

v obecné rovině ve dvojím pojetí – syntetickém a analytickém. Syntetické pojetí, které vede 

ke ztotoţnění správní činnosti s výkonem veřejné správy, s veškerým (aktivním i pasivním) 

chováním (konáním i opomenutím) vykonavatelů veřejné správy, tak zahrnuje i nečinnost. 

Současně však velmi přiléhavě poukazuje na to, ţe obecným úvahám o správní činnosti zůstává 

právní nauka stále dluţna, přitom tuto problematiku lze chápat různým způsobem a traktovat 

v různé šíři.
78

 

Domnívám se, ţe zahrnovat nezákonnou nečinnost do obecných úvah o správní činnosti 

je zcela namístě. Jde totiţ o druh jednání veřejné správy, které má stejnou právní relevanci jako 

aktivní konání. Nečinnost nepovaţuji za samostatný druh správní činnosti, ale nazírám na ni jako 

na negativní projev (jinak pozitivně vyjádřené) konkrétní správní činnosti. 

Za nejrozšířenější formu nečinnosti ve veřejné správě lze povaţovat nečinnost 

v procesním významu, tedy nečinnost správních orgánů v řízení vedeném před nimi, které se 

věnuje tato disertační práce. Jde o nečinnost ve vztahu k postupu směřujícímu k vydání 

správního rozhodnutí, tedy správního aktu, jenţ představuje jednu z tradičních skupin forem 

činnosti veřejné správy.
79

 Na správní akt nazírám v uţším pojetí jako na individuální správní 

rozhodnutí. Právní nauka jej v tomto pojetí zpravidla vymezuje jako jednostranný správní úkon, 

kterým vykonavatel veřejné správy v konkrétním případě řeší právní poměry jmenovitě určených 

osob. Mezi pojmově určující znaky správního aktu patří: jednání příslušného vykonavatele 

veřejné správy (správního orgánu) na základě zákona, jednostranný autoritativní výrok o právech 

a povinnostech nepodřízených subjektů (vnější působnost správního aktu), bezprostřední právní 

                                                 
78

 STAŠA, J. Vztah mezi povahou a důsledky správní činnosti z hlediska právního dualismu. In: HANDRLICA, J. 

(ed.). Veřejné právo a právo soukromé: aktuální tendence a výzvy veřejnoprávní úpravy plynoucí z problematiky 

právního dualismu. Praha: Univerzita Karlova, Právnická fakulta, 2014, s. 96-97. 

79
 K úvahám o správních aktech srov. např. HOETZEL, J. [akt správní] In: HÁCHA, E., HOBZA, A., HOETZEL, 

J., LAŠTOVKA, K., WEYF, F. Slovník veřejného práva československého. Svazek I. A aţ Ch. Brno: Polygrafia, 

1929, s. 34-58.; KOPECKÝ, M. Správní právo. Obecná část. Praha: C. H. Beck, 2019, s. 152 an.; POMAHAČ, R. 

[Správní akt] Průvodce veřejnou správou. Praha: ISV, 1999, s. 111.; PRŮCHA, P. Správní právo. Obecná část. 8., 

dopl. a aktualiz. vyd. Brno, Plzeň: Doplněk, Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, 2012, s. 271 an.; PRŮCHA, 

P. [Individuální správní akty]. In: PRŮCHA, P., POMAHAČ, R. Lexikon: Správní právo. Ostrava: Sagit, 2002, 

s. 134.; PRŮCHA, P. [Správní rozhodnutí]. In: PRŮCHA, P., POMAHAČ, R. Lexikon: Správní právo. Ostrava: 

Sagit, 2002, s. 474 an.; SLÁDEČEK, V. Obecné správní právo. 4., aktualizované vyd. Praha: Wolters Kluwer ČR, 

2019, s. 114 an.; STAŠA, J. [Správní akty]. In: HENDRYCH, D. a kol. Správní právo. Obecná část. 9. vyd. Praha: 

C. H. Beck, 2016, s. 119 an. 
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závaznost, konkrétnost věci, jakoţ i konkrétnost (zásadně jmenovité určení) subjektů, jimţ je 

správní akt určen. Vzhledem k tomu, ţe je druhem právně mocenského zásahu do sféry práv a 

svobod svých adresátů, popř. dalších osob, jako takový musí být výslovně vyjádřen v zákoně.
80

 

Správní akt je výsledkem postupu, který právní nauka i praxe tradičně označuje jako 

správní řízení. Za jedno z vůbec nejtradičnějších vymezení správního řízení lze povaţovat 

vymezení Jiřího Hoetzela: „Pod správním řízením rozumí se obyčejně řízení, jehoţ účelem je 

tvoření konkrétních rozhodnutí a opatření, ale pod správní řízení moţno subsumovati i tvoření 

aktů osvědčovacích (sčítání lidu) resp. aktů, jejichţ právní povaha jest hybridní (stálé voličské 

seznamy). Zcela výjimečně správní řízení slouţí ke vzniku nařízení ve smyslu abstraktních norem, 

a to tak, ţe v tomto řízení vystupují strany v technickém smyslu, mající i právo opravných 

prostředků (srov. finanční výsost obce). Něco takového se při tvoření zákonů nevyskytuje. Řízení 

správní v pravém smyslu se neobejde bez stran. Toto řízení jest součinnost správních úřadů a 

stran k vytvoření správního aktu pro strany závazného resp. jeho exekučního provedení.“
81

 

Současná právní nauka poukazuje na to, ţe uvedené vymezení léty neztratilo na výstiţnosti, 

avšak funkce správního řízení i postavení osob v něm doznaly především kvalitativních změn, 

přičemţ osnova zůstává. Tedy správní řízení je procesem (i.) jehoţ výsledkem je správní akt (akt 

aplikace práva), (ii.) v němţ se osoby, jejichţ práv a povinností se věc týká, podílejí na řízení a 

tvorbě podkladů pro rozhodnutí a k tomu jsou vybaveny procesními právy a povinnostmi, (iii.) 

který probíhá v právních formách od zahájení řízení přes zajišťování podkladů pro rozhodnutí a 

jeho vydání, pouţití prostředků k přezkoumání aţ po případnou exekuci. Správní řízení je tedy 

postupem, jehoţ cílem je vydat správní akt schopný způsobit účinky v něm předvídané (nabýt 

právní moci): zaloţit, změnit nebo zrušit práva a povinnosti v dané věci správnímu orgánu 

nepodřízených osob, nebo je autoritativně stvrdit.
82,

 
83
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 STAŠA, J. [Správní akty]. In: HENDRYCH, D. a kol. Správní právo. Obecná část. 9. vyd. Praha: C. H. Beck, 

2016, s. 133. 

81
 HOETZEL, J. [řízení správní] In: HÁCHA, E., HOETZEL, J., LAŠTOVKA, K., WEYF, F. Slovník veřejného 

práva československého. Svazek III. P aţ Ř. Brno: Polygrafia, 1932-1934, s. 920. 

82
 VOPÁLKA, V. /úpravy PRÁŠKOVÁ, H./ [Pojem správního řízení] In: HENDRYCH, D. a kol. Správní právo. 

Obecná část. 9. vyd. Praha: C. H. Beck, 2016, s. 246. 

83
 Z ostatních moderních definic lze dále odkázat např. na definici Richarda Pomahače: „Správní řízení je 

procesem spojeným s vydáním a realizací správního rozhodnutí. Administrativistika tradičně věnuje největší 

pozornost řízení spjatému s rozhodováním o konkrétních právech a povinnostech adresátů veřejné správy.“ Srov. 

POMAHAČ, R. Základy teorie veřejné správy. Plzeň: Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, 2011, s. 184.; 

nebo Petra Průchy: „Správní řízení je procesem tzv. autoritativní aplikace hmotného správního práva, správním 

procesem v uţším, resp. klasickém slova smyslu. Je to procesními normami správního práva upravený postup 

správních orgánů, jehoţ cílem je, ve vţdy konkrétní věci, vydání správního rozhodnutí, jakoţto individuálního 
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Obecnou úpravu správního řízení obsahuje správní řád z roku 2004. V jeho světle lze 

na správní řízení nazírat ve dvojím pojetí. Jednak jako na veškerý postup správních orgánů dle 

tohoto předpisu (správní řízení v širším pojetí), a jednak jako na postup správních orgánů, jehoţ 

účelem je vydání správního aktu (správní řízení v uţším pojetí, tzv. formální správní řízení 

ve smyslu § 9 SpŘ
84

).  

Správní řízení vedou správní orgány. Jde o vykonavatele veřejné správy, které v tomto 

řízení představují základní procesní subjekty. Pojem správní orgán je legislativní zkratkou, která 

je zavedena v § 1 odst. 1 SpŘ, dle kterého vystupují v procesním postavení správních orgánů: 

orgány moci výkonné, orgány územních samosprávných celků a jiných orgánů, právnických a 

fyzických osob, pokud vykonávají působnost v oblasti veřejné správy. 

Za teoretický základ pro úvahy o konání i nekonání správních orgánů povaţuji zásadu 

kontinuity veřejné správy, které se z pohledu řešené problematiky budu věnovat v následující 

podkapitole. V dalším výkladu se budu zabývat terminologickým vymezením nezákonné 

nečinnosti správních orgánů a jejím pojmovým znakům. Jak jiţ bylo výše nastíněno, nikoli 

kaţdou nečinnost na straně subjektů, resp. vykonavatelů veřejné správy lze totiţ povaţovat 

za nezákonnou, proto s ohledem na předcházení případným výkladovým nejasnostem povaţuji 

terminologické vymezení za vhodné. 

2.1 Zásada kontinuity veřejné správy: teoretický základ pro úvahy 

o (ne)činnosti správních orgánů 

Pro veškeré úvahy o činnosti i nečinnosti správních orgánů povaţuji za stěţejní teoretický základ 

zásadu kontinuity (nepřetrţitosti) veřejné správy. Jde o pojem právní nauky, který (byť není 

v právním řádu výslovně zaveden) povaţuji z hlediska tvorby, interpretace a aplikace právních 

předpisů týkajících se veřejné správy a jejího výkonu za jedno ze základních východisek. 

Ze strany zákonodárce však zohlednění této zásady a její promítnutí do legislativních úvah a 

návrhů nebývá vţdy standardem. 

                                                                                                                                                             
správního aktu, přičemţ součástí tohoto postupu je dále i řízení přezkumné a řízení vykonávací.“ Srov. PRŮCHA, P. 

[Správní řízení]. In: PRŮCHA, P., POMAHAČ, R. Lexikon: Správní právo. Ostrava: Sagit, 2002, s. 478. 

84
 Dle § 9 SpŘ: „Správní řízení je postup správního orgánu, jehoţ účelem je vydání rozhodnutí, jímţ se v určité 

věci zakládají, mění nebo ruší práva anebo povinnosti jmenovitě určené osoby nebo jímţ se v určité věci prohlašuje, 

ţe taková osoba práva nebo povinnosti má anebo nemá.“ Rozhodnutí je vymezeno v § 67 odst. 1 SpŘ: 

„Rozhodnutím správní orgán v určité věci zakládá, mění nebo ruší práva anebo povinnosti jmenovitě určené osoby 

nebo v určité věci prohlašuje, ţe taková osoba práva nebo povinnosti má anebo nemá, nebo v zákonem stanovených 

případech rozhoduje o procesních otázkách.“ 
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Zásada kontinuity představuje základ, na němţ je z hlediska účelu zaloţena veřejná 

správa, její organizace a činnost. Veřejná správa je ve světle této zásady kontinuální (nepřetrţitě 

vykonávanou) činností, která směřuje k naplnění určitého budoucího cíle. Z pohledu řešené 

problematiky je podstatné, ţe pro subjekty, resp. vykonavatele veřejné správy se předpokládá 

neustálá činnost směřující k naplňování úkolů a cílů veřejné správy. Případná nečinnost 

(nejedná-li se o nečinnost právním řádem umoţněnou) je proto nejen v rozporu s právními 

předpisy, ale i se samotnou podstatou existence veřejné správy. Např. Richard Pomahač 

poukazuje na to, ţe narušení pravidelného a nepřetrţitého výkonu veřejné správy je povaţováno 

za neţádoucí jev.
85

 

V odborné literatuře je tato zásada často zmiňována v souvislosti s vymezením rozdílů 

mezi veřejnou správou a soudnictvím. V obou případech jde o výkonnou činnost, avšak zatímco 

veřejná správa jedná nepřetrţitě a směřuje k naplnění nějakého budoucího cíle, soudnictví a 

výroky jeho orgánů jsou spojeny se současným stavem a platí pro ně zásada hic et nunc. Veřejná 

správa tak jedná ve vlastní věci, převáţně z vlastní iniciativy a hájí veřejný zájem. Tím se liší 

od výkonu soudnictví, kde soud autoritativně a nezávisle nalézá právo ve sporu, v němţ je osoba 

soudce neutrální a bez iniciativy.
86

 

Lze tak shrnout, ţe veřejná správa musí být vykonávána jako trvalá činnost bez ohledu 

na společenské, politické, ekonomické či jiné změny.
87

 Vţdy tak musí existovat určitá 

organizační struktura veřejné správy, v rámci které bude v dostatečné míře zajištěn její výkon. 

Nepřetrţité zajišťování výkonu veřejné správy je natolik zásadní, ţe např. za tímto účelem můţe 

                                                 
85

 „Veřejná správa je charakterizována jako stálá, vyvíjející se činnost-veřejná sluţba. Narušení pravidelného a 

nepřetrţitého poskytování této sluţby je povaţováno za neţádoucí jev. Princip kontinuity je v některých systémech 

správního práva chápán jako obecná právní zásada, s jejíţ pomocí lze řešit řadu právních sporů, ať jiţ jde o škody 

způsobené tím, ţe veřejná správa bez mimořádných důvodů přestala plnit své obecně uznávané materiální funkce či 

zpochybnila nebo porušila své právní závazky." Dále pak poukazuje na to: "V jiném smyslu je kontinuita veřejné 

správy dílčím problémem kontinuity státní a právní, tedy toho, ţe určité principy a instituce přetrvávají a jsou 

recipovány do nového právního řádu." Srov. POMAHAČ, R. [Kontinuita veřejné správy]. In: PRŮCHA, P., 

POMAHAČ, R. Lexikon: Správní právo. Ostrava: Sagit, 2002, s. 178. 

86
 HENDRYCH, D. [Veřejná správa]. In: HENDRYCH, D. a kol. Správní právo. Obecná část. 9. vyd. Praha: 

C. H. Beck, 2016, s. 4-5.; SLÁDEČEK, V. Obecné správní právo. 4., aktualizované vyd. Praha: Wolters Kluwer 

ČR, 2019, s. 35-36. 

87
 Richard Pomahač poukazuje na to, ţe kontinuita veřejné správy patří mezi principy, které nekompromisně 

prosazovala tzv. univerzální správní věda, která se ustavila ve Spojených státech amerických. Poukazuje na to, ţe i 

kdyţ se organizace a činnosti veřejné správy proměňují často aţ k nepoznání, univerzalisté věděli, ţe ve skutečnosti 

jde o nepřetrţitý, ustavičný a plynulý proces, v němţ kontinuitu veřejné správy zabezpečují administrativní 

předpisy. (POMAHAČ, R. Regulatorní veřejná správa za hranicemi státu. Acta Universitatis Carolinae Iuridica. 

Praha: Univerzita Karlova, 2010, roč. LVI, č. 1, s. 81.) 
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být v souladu s čl. 44 Listiny
88

 omezeno právo na stávku zaměstnanců v určených funkcích 

působících ve státní správě a územní samosprávě.
89

 

Na nepřetrţitý výkon veřejné správy nelze nahlíţet jako na její pouhé formální 

(institucionální) zajištění, ale kontinuita musí být zajištěna taktéţ po materiální stránce. Proto je 

třeba klást důraz i na obsahové hledisko výkonu veřejné správy a vyţadovat logickou 

provázanost a souvislost v postupech jejích vykonavatelů. V opačném případě by ostatně došlo 

téţ k porušení principů právní jistoty a legitimního očekávání. Zvláště pečlivě je třeba zásadu 

kontinuity uvaţovat v případě změn ve struktuře subjektů či vykonavatelů veřejné správy, jakoţ i 

v případě změn ve vykonávané správní činnosti, zvláště pokud jde o její formy. Ke změnám 

tohoto typu proto nelze přistupovat nesystematicky bez uváţení veškerých relevantních 

okolností.
90

 

Uvedené závěry je třeba vztahovat i na (ne)konání správních orgánů spočívající 

v (ne)plnění stanovených procesních povinností. Pokud tedy na straně správního orgánu dochází 

k nezákonné nečinnosti, je takové jednání negativním projevem nejen ve vztahu ke konkrétním 

osobám, které jím jsou dotčeny, ale rovněţ i negativním projevem z hlediska funkčnosti veřejné 

správy jako celku. Zvláště je to zřejmé v situacích, kdy se pasivita konkrétního správního orgánu 

stane předmětem zájmu sdělovacích prostředků, popř. je o ní jiným způsobem informováno 

ve veřejně dostupných zdrojích, a negativní vnímání takového jednání se pak nutně promítne 

ve vztahu k veřejné správě jako celku. Právě i touto optikou je třeba nahlíţet na závaţnost 

nezákonné nečinnosti správních orgánů. 

O zásadě kontinuity veřejné správy bývá uvaţováno i v uţším významu jako o výhradně 

procesní zásadě, např. Nejvyšší správní soud ji označil za tradiční zásadu správního práva 

procesního.
91

 Při tomto přístupu je nutné výše uvedené závěry zúţit ve vztahu ke správnímu 

                                                 
88

 Usnesení předsednictva České národní rady č. 2/1993 Sb. ze dne 16. prosince 1992, o vyhlášení LISTINY 

ZÁKLADNÍCH PRÁV A SVOBOD jako součásti ústavního pořádku České republiky (dále jen „Listina“). 

89
 K tomu srov. např. § 82 odst. 1 zákona č. 234/2014 Sb., o státní sluţbě. 

90
 Jako vhodný příklad lze uvést zákon č. 110/2007 Sb., který byl přijat v souvislosti se zrušením Ministerstva 

informatiky a kterým bylo třeba vyřešit některé související otázky, např. rozhodnutí či osvědčení vydané tímto 

ministerstvem a jejich platnost, činnost akreditovaných poskytovatelů certifikačních sluţeb či pouţívání 

elektronických nástrojů pro zadávání veřejných zakázek. Zákonodárce v důvodové zprávě k tomuto zákonu nahlíţel 

na úpravu konkrétních věcí a institutů právě ve světle zásady kontinuity veřejné správy. V podrobnostech srov. 

důvodová zpráva k tomuto zákonu (sněmovní tisk č. 92, Parlament České republiky, Poslanecká sněmovna, 

5. volební období, 2006–2010). 

91
 Srov. rozsudek Nejvyššího správního soudu z 14. 10. 2010, č. j. 9 As 44/2010-137: „Z předloţeného správního 

spisu je nepochybné, ţe řízení v předmětné věci bylo zahájeno dnem doručení ţádosti stěţovatele a) správnímu 

orgánu I. stupně, tj. dnem 19. 5. 2005, a ke dni nabytí účinnosti nového správního řádu (zákona č. 500/2004 Sb.), 
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řízení a správním orgánům a z hlediska řešené problematiky pak k jejich (ne)konání. Ve světle 

této zásady je tedy základním poţadavkem na činnost správních orgánů její nepřetrţitý výkon. 

Dále je třeba připomenout i obsahovou stránku zásady kontinuity, kdy správní orgány nemohou 

postupovat v obdobných případech rozdílně, pokud pro takový postup nebudou existovat 

důleţité důvody. Rovněţ i k legislativním změnám procesního práva je třeba přistupovat 

obezřetně a v souladu s touto zásadou. Po účinnosti nové právní úpravy tak kupř. nelze 

pravomocně neskončená řízení dle předchozích právních předpisů ponechat bez dalšího, nebo téţ 

nelze přehlíţet rozhodnutí vydaná dle zrušených či novelizovaných právních předpisů. 

V úvodu této podkapitoly jsem zmínil, ţe zásada kontinuity nebývá vţdy zohledňována 

v úvahách zákonodárce o veřejné správě a jejím výkonu. K tomu je třeba poznamenat, ţe 

pro zákonodárce, resp. přesněji řečeno pro politické subjekty, je často jedinou motivací 

pro předloţení určitého legislativního návrhu pouze získání přízně u občanů s aktivním volebním 

právem, coţ pak nezřídka vede k tomu, ţe je sice předloţen líbivý návrh zákona, avšak je 

v přímém rozporu právě s uvaţovanou zásadou. Jako příklad lze uvést časté návrhy politických 

stran a hnutí na zrušení některých správních úřadů či sníţení počtu zaměstnanců působících 

ve veřejné správě, v rámci kterých často zůstává neřešena otázka zajištění souvislého výkonu 

veřejné správy, která by v důsledku takových změn vyvstala. Ostatně ve vztahu k nezákonné 

nečinnosti správních orgánů lze v tomto ohledu poukázat na některé aktuální legislativní snahy 

zákonodárce či politických subjektů směřující proti „liknavým úřadům a úředníkům“, které sice 

představují poměrně vděčné politické téma, nicméně často jsou navrhována 

nesystematická řešení, která by spíše vedla k diskontinuitě veřejné správy (k tomu srov. 

podkapitola č. 14.4). 

                                                                                                                                                             
tj. 1. 1. 2006, nebylo pravomocně ukončeno. Proto podle přechodného ustanovení § 179 odst. 1 nového správního 

řádu bylo na místě dokončení daného řízení podle dosavadních předpisů, tedy podle ustanovení starého správního 

řádu (zákona č. 71/1967 Sb.). Uvedené přechodné ustanovení vychází ze zásady kontinuity veřejné správy, která je 

tradiční zásadou správního práva procesního a odpovídá téţ právu na spravedlivý proces, který v sobě zahrnuje 

mimo jiné i právo na trvání procesu aţ do jeho ukončení zákonem předvídaným způsobem (srov. nález Ústavního 

soudu ze dne 25. 9. 1997, sp. zn. IV. ÚS 114/96, publikovaný pod č. 114, sv. 9, str. 71 Sb.n.u. US, dostupný téţ 

z http://nalus.usoud.cz).“ Nejvyšší správní soud v citovaném rozhodnutí uvaţoval o zásadě kontinuity veřejné 

správy v souvislosti s novou právní úpravou správního řízení a řízeními, která před účinností správního řádu z roku 

2004 nebyla pravomocně skončena, a povaţoval za její projev ustanovení § 179 SpŘ. 
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2.2 Vymezení a pojmové znaky nezákonné nečinnosti správních orgánů 

Přestoţe nečinnost správních orgánů je běţně uţívaným právním pojmem a ochrana před ní 

představuje jednu z právních záruk ve veřejné správě, jejímu vymezení a pojmovým znakům 

není v odborné literatuře věnován přílišný prostor. 

Pokud jde o meziodvětvovou právní literaturu, za niţ lze povaţovat např. právnické 

výkladové slovníky, nečinnost správních orgánů (ani obecnější pojem nečinnost veřejné správy) 

se v nich aţ na několik výjimek neobjevuje. Z tohoto omezeného mnoţství lze poukázat 

na slovenský Právnický terminologický slovník z roku 1952 autorského kolektivu pod vedením 

Adolfa Zátureckého, který obsahuje obecné pojmy nečinnosť a nečinný, přičemţ u pojmu 

nečinnosť je uvedena toliko stručná poznámka, ţe se můţe jednat o nečinnost účastníků řízení,
92

 

a pojem nečinný zůstává bez upřesňujícího výkladu.
93

 Dále lze poukázat na Právnický slovník, 

v němţ Dušan Hendrych – ve všech třech vydáních z let 2001,
94

 2003
95

 a 2009
96

 – podává 

výklad k pojmu opatření proti nečinnosti, která je zde vykládána v souladu s ustanoveními 

správních řádů z let 1967 a 2004. Taktéţ lze poukázat na slovenský výkladový slovník Heslár 

verejného práva z roku 2005 autorského kolektivu pod vedením Jozefa Králika, který se věnuje 

přímo nečinnosti správních orgánů a vykládá ji jako „inštitút správneho práva procesného, 

v zmysle ktorého ak je kompetentný orgán nečinný, teda ak nezačal konanie, hoci mal alebo ak 

nerozhodol v lehote, môţe vec na sebe prevziať (atrahovať) orgán, ktorý by rozhodoval 
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 Autorský kolektiv pojem vztahoval výhradně k účastníkům řízení, nikoli k orgánům, které řízení vedly. 

93
 ZÁTURECKÝ, A. a kol. [nečinnosť, nečinný] Právnický terminologický slovník. Bratislava: Nakladateľstvo 

Slovenskej akadémie vied a umení, 1952, s. 57. 

94
 „Opatření proti nečinnosti ve správním řízení spočívá v tom, ţe správní orgán, který by byl jinak oprávněn 

rozhodnout o odvolání, sám rozhodne ve věci, pokud správní orgán příslušný k rozhodnutí nezahájil řízení, ač je 

k tomu povinen, nebo pokud nerozhodl ve lhůtě stanovené v § 49 odst. 2 SpŘ. K tomu je třeba poznamenat, ţe 

opatření proti nečinnosti (atrakce) nemůţe provést ministr, neboť nad ním není správní orgán vyššího stupně, a ţe 

ţaloby proti nečinnosti nejsou podle platné právní úpravy přípustné a soud řízení o takové ţalobě zastaví.“ 

(HENDRYCH, D. [opatření proti nečinnosti] In: HENDRYCH, D. a kol. Právnický slovník. Praha: C. H. Beck, 

2001, s. 520.) 

95
 „Opatření proti nečinnosti ve správním řízení spočívá v tom, ţe správní orgán, který by byl jinak oprávněn 

rozhodnout o odvolání, sám rozhodne ve věci, pokud správní orgán příslušný k rozhodnutí nezahájil řízení, ač je 

k tomu povinen, nebo pokud nerozhodl ve lhůtě stanovené v § 49 odst. 2 SpŘ. K tomu je třeba poznamenat, ţe 

opatření proti nečinnosti (atrakce) nemůţe provést ministr, neboť nad ním není správní orgán vyššího stupně. 

Ţaloby proti nečinnosti nejsou podle platné právní úpravy přípustné.“ (HENDRYCH, D. [opatření proti nečinnosti] 

In: HENDRYCH, D. a kol. Právnický slovník. 2. rozšířené vyd. Praha: C. H. Beck, 2003, s. 568.) 

96
 „Opatření proti nečinnosti ve správním řízení spočívá v tom, ţe nevydá-li správní orgán rozhodnutí ve věci 

v zákonné lhůtě, nadřízený správní orgánu učiní z moci úřední opatření, jakmile se o tom dozví. Podrobně stanoví 

§ 80 SpŘ.“ (HENDRYCH, D. [opatření proti nečinnosti] In: HENDRYCH, D. a kol. Právnický slovník. 3. podstatně 

rozšířené vyd. Praha: C. H. Beck, 2009, s. 633.) 
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o prípadnom odvolaní; ide o zmenu kompetencie, ktorá chráni práva účastníkov konanie 

pred nečinnosťou správnych orgánov.
97

 

Pojem nečinnost obsahují i některé právnické slovníky latinské, v nichţ jej lze vyhledat 

pod termíny silentium nebo inertia.
98

 

Není bez zajímavosti, ţe příruční slovník Německo-české názvosloví úřední a právnické 

z roku 1923, který byl určen pro soudy, úřady politické, finanční, poštovní, ţelezniční, účetní, 

vojenské a vůbec pro úřady státní i samosprávné, jakoţ i pro soukromou potřebu ve styku 

s úřady, obsahoval výrazy untätig (nečinný) a Untätigkeit (nečinnost).
99

 

Rovněţ není bez zajímavosti, ţe Masarykův slovník naučný z roku 1925 vykládal pojem 

aktivita úředníků jako: „stav činné sluţby počínající dnem jmenování aţ do dne pensionování; 

opak je pense“,
100

 přičemţ s ohledem na tento výklad je zřejmé, ţe jakákoliv pasivita v jednání 

úředníků by byla neţádoucí. 

Obecnou definici nečinnosti orgánů veřejné moci podal např. Radovan Suchánek: 

„Nečinnost (inertia) se v právu chápe zpravidla jako stav, kdy orgán veřejné moci nekoná, ačkoli 

v konkrétním právním vztahu konat musí, neboť je tomu povolán právní normou. Jde tedy o stav 

nedovolené, protiprávní pasivity. Ta můţe mít různé podoby, nejčastěji se hovoří o odpírání 

spravedlnosti (denegatio justitiae), průtazích v řízení apod.“
101

 

Rovněţ mi přijde zajímavé spojení, které uvedl Piotr Dobosz, dle kterého je otázka 

nečinnosti veřejné správy označovaná také jako problém „mlčení moci.“
102

 

Ze správněprávní a správněvědní literatury lze poukázat např. na vymezení Kateřiny 

Frumarové, která nezákonnou nečinnost veřejné správy definuje jako: „protiprávní jednání 

(postup) orgánu veřejné správy spočívající v porušení zákonem stanovené (uloţené) povinnosti 
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(aktivně) konat, zejména vydat rozhodnutí či provést jiný úkon, a to v zákonem stanovené, popř. 

přiměřené lhůtě.“
103

 

Z hlediska platné a účinné právní úpravy vymezuje správní řád nezákonnou nečinnost 

správních orgánů obecně jako takový druh jednání, kdy správní orgán nečiní úkony v zákonem 

stanovené lhůtě nebo ve lhůtě přiměřené, není-li zákonná lhůta stanovena (§ 6 odst. 1 SpŘ). 

Zejména jde pak o situace, kdy příslušný správní orgán nevydá v zákonné lhůtě rozhodnutí 

ve věci (§ 80 odst. 1 SpŘ), nezahájí řízení ve lhůtě třiceti dnů ode dne, kdy se dozvěděl 

o skutečnostech odůvodňujících zahájení řízení z moci úřední (§ 80 odst. 2 SpŘ), a dále situace, 

kdy je z okolností zjevné, ţe správní orgán nedodrţí lhůtu stanovenou pro vydání rozhodnutí 

o ţádosti nebo nezahájí řízení z moci úřední, příp. nebude v řízení řádně pokračovat (§ 80 odst. 3 

SpŘ). 

Z úpravy zvláštní lze poukázat na daňový řád, který se jako jediný zvláštní předpis 

komplexněji zabývá nečinností správních orgánů v daňovém řízení. Z jeho ustanovení vyplývá, 

ţe zákonodárce obecně povaţuje za nečinnost v tomto typu řízení takový druh jednání, kdy 

správce daně nepostupuje v řízení bez zbytečných průtahů (§ 7 odst. 1 DŘ), jelikoţ marně 

uplynula zákonná lhůta, v níţ měl provést úkon [§ 38 odst. 1 písm. a) DŘ], dále pokud neprovedl 

úkon ve lhůtě, která je pro jeho provedení při správě daní obvyklá [§ 38 odst. 1 písm. b) DŘ], 

nebo nevydal-li rozhodnutí bezodkladně poté, co byly shromáţděny podklady potřebné pro jeho 

vydání [§ 38 odst. 1 písm. c) DŘ]. 

Nejvyšší správní soud nečinnost správních orgánů kupř. vyjádřil velmi jednoduše, a to 

takto: „Nečinnost je objektivně existující stav, kdy v zákonem předepsaných lhůtách nedošlo 

k provedení příslušných procesních úkonů.“ 
104

 

V uvedených přístupech k nečinnosti správních orgánů absentují obecné pojmové znaky 

tohoto jednání, které povaţuji za nutné vymezit. Pro nezákonnou nečinnost správních orgánů je 

tak z mého pohledu zcela stěţejní: 

 existence právní povinnosti stanovené procesními předpisy, která spočívá 

v předepsaném konání správního orgánu, 

 této povinnosti odpovídá subjektivní právo jiného subjektu, resp. fyzické či 

právnické osoby, 
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 příslušný správní orgán předepsanou právní povinnost nesplní, popř. ji splní 

nenáleţitým způsobem, tedy jde o projev vůle správního orgánu, který je 

v přímém rozporu s právními předpisy, 

 nekonání správního orgánu je právně relevantní, resp. je způsobilé právních 

následků, 

 toto jednání je přičitatelné konkrétnímu vykonavateli veřejné správy, 

 právo dotčené osoby domáhat se ochrany, která jí nesmí být odepřena. 

Lze tak jednoduše uzavřít, ţe nečinnost správních orgánů lze povaţovat za synonymum 

pro výkon veřejné správy. 
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3 Právní úprava nezákonné nečinnosti správních orgánů a její vývoj 

Nahlíţení právní nauky na veřejnou správu především jako na aktivní výkonnou činnost se 

promítlo i do legislativních úvah. V české (československé) moderní právní historii se zájem 

zákonodárce zpravidla zaměřoval na činnost veřejné správy a její formy. Nezákonná nečinnost 

správních orgánů tak nebyla v právní úpravě řešena buď vůbec, nebo jen velmi omezeně, coţ se 

negativně promítlo zejména do právní sféry adresátů veřejné správy, kterým v důsledku nezájmu 

zákonodárce nemohla být poskytnuta dostatečná právní ochrana před tímto jednáním. 

Problematika nezákonné nečinnosti správních orgánů se stává předmětem zájmu legislativních 

úvah aţ zejména v posledních dvou dekádách a obzvláště v současné době jde o poměrně 

frekventované legislativní i politické téma (srov. podkapitola č. 14.4). 

V této kapitole nastíním základní právní rámec problematiky nečinnosti správních orgánů 

z hlediska vnitrostátní a mezinárodní právní úpravy a jejího vývoje v českém (československém) 

právním řádu. 

3.1 Nečinnost správních orgánů v československém právním řádu 

V československém právním řádu lze (terminologií Josefa Staši) rozlišovat čtyři generace obecné 

úpravy správního řízení.
105

 Kaţdá z nich je představována samostatným správním řádem a s ním 

souvisejícími právními předpisy. Československé správní řády povaţuji za významné mezníky 

správního práva procesního, proto v návaznosti na ně budu strukturovat následující výklad 

o vývoji právní úpravy nezákonné nečinnosti správních orgánů v československém právním 

řádu. 

3.1.1 Správní řád z roku 1928 

První generaci obecné právní úpravy správního řízení představuje správní řád z roku 1928,
106

 

který byl vydán ve formě vládního nařízení. Otázka nečinnosti úřadů zde nebyla řešena vůbec a 

strany tak nedisponovaly ţádným procesním institutem, který by slouţil k jejich ochraně 

před takovým jednáním. Ve vztahu k uvaţované problematice lze snad jen poukázat 

na všeobecné procesní zásady zakotvené v § 43, dle kterých měl úřad postupovat mj. tak, aby byl 

                                                 
105

 STAŠA, J. K pozapomenutým padesátinám jednoho zákona. Správní právo. Praha: Ministerstvo vnitra, 2018, 

roč. LI, č. 1-2, s. 84 an. 

106
 Vládní nařízení č. 8/1928 Sb. z. a n., o řízení ve věcech náleţejících do působnosti politických úřadů (správní 

řízení). 



 

29 

 

 

v řízení zjištěn stav směrodatný pro rozhodnutí a aby řízení bylo vedeno co nejúčelněji, 

nerychleji, nejjednodušeji a nejlevněji. 

Je vhodné připomenout, ţe na počátku 50. let minulého století, tedy ještě za účinnosti 

tohoto správního řádu, bylo vydáno vládní nařízení č. 14/1950 Sb., o organisaci místních 

národních výborů, které v ustanovení § 6 upravovalo kontrolu místních národních výborů 

ze strany lidu. Odstavec druhý tohoto ustanovení zakotvil právo občanů stěţovat si mj. 

na nečinnost místního národního výboru, jeho členů nebo sloţek, přičemţ v případě nečinnosti 

člena místního národního výboru byli občané oprávněni poţadovat i jeho odvolání z funkce.
107

 

Z prvorepublikových právních předpisů lze dále příkladmo poukázat na vládní nařízení 

k provedení zákona o přímých daních č. 175/1927 Sb. z. a n., které upravovalo ochranu 

před liknavostí daňové, popř. odvolací daňové komise. Pro případy, kdy daňová komise 

neprovedla úkon ve stanovené lhůtě, bylo ministerstvo financí oprávněno po uplynutí lhůty 

přenést oprávnění této komise na příslušný úřad I. stolice, event. v případě liknavosti odvolací 

daňové komise na příslušný úřad II. stolice.
108

 Vládní nařízení bylo v roce 1937 nahrazeno 

vládním nařízením č. 15/1937 Sb. z. a n., v němţ byla ochrana před liknavostí daňové (odvolací 

daňové) komise upravena shodně.
109

 

Na margo lze pro zajímavost poukázat i na (v tomto období stále účinný) trestní řád 

z roku 1873.
110

 Jeho ustanovení § 27 totiţ upravovalo postup pro případ liknavosti úřadů 

ve vztahu k trestním soudům: „Shledal-li by soud trestní, ţe úřad, k němuţ se byl se ţádostí 

nějakou obrátil, v plnění této ţádosti jest nedbalý neb liknavý, má to buď úřadu nad dotčeným 

úřadem postavenému aneb sborovému soudu druhé instance, k jehoţ okršlku náleţí, oznámiti, 

aby se náleţitým spůsobem pomoc učinila. Zanedbal-li by soud trestní této povinnosti, nemůţe se 

liknavosti úřadu jiného omluviti.“ Přestoţe se jednalo o pasivitu týkající se povinnosti úřadu 

poskytnout součinnost trestnímu soudu, nikoli o pasivitu ve správním řízení, stojí za povšimnutí, 
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ţe právní úprava obsahovala pro tyto případy ochranu prostřednictvím nadřízeného subjektu. 

Kromě prvku ochrany lze v samotné moţnosti takového postupu spatřovat i prvek prevence 

před nekonáním úřadů v těchto věcech. 

3.1.2 Správní řád z roku 1955 

Druhou generaci, za kterou lze povaţovat správní řád z roku 1955,
111

 rovněţ představuje právní 

předpis ve formě vládního nařízení. S odhlédnutím od dobových propagandistických ustanovení 

je namístě poukázat na jeho § 3 odst. 2, který vylučoval mj. ledabylý postup správních orgánů.
112

 

Pod obsahově širší termín ledabylý postup lze dle mého názoru podřadit i nečinnost správních 

orgánů. Nicméně vzhledem k tomu, ţe správní řád nečinnost správních orgánů ani ochranu 

před ní neupravoval, účastníkům řízení nemohla být před takovým jednáním poskytnuta ochrana. 

Dále lze zmínit ustanovení § 5 odst. 2, v němţ byly zakotveny zásady zákonnosti a rychlosti.
113

 

Přesto vládní nařízení stanovilo poměrně zajímavou povinnost správních orgánů 

pro případ nedodrţení lhůty pro projednání a rozhodnutí věci. V řízení před správním orgánem 

v prvním stupni byla v § 24 odst. 1 stanovena povinnost vydat rozhodnutí v jednoduchých 

věcech bezodkladně. Dle odstavce druhého tohoto ustanovení, které se týkalo ostatních věcí, měl 

správní orgán povinnost rozhodnout do 15 dnů, a pokud pro zvláštní sloţitost věci nebo z jiných 

důleţitých důvodů nemohl rozhodnout ani v této lhůtě, byl povinen o tomto vyrozumět účastníky 

řízení s uvedením důvodů, pro které tak nemohl učinit, a současně jim sdělit lhůtu, v níţ bude 

vydáno rozhodnutí. Poţadavky na odvolací řízení stanovil § 36 odst. 3, dle kterého bylo třeba 

odvolání vyřídit do 3 týdnů ode dne, kdy došlo odvolacímu správnímu orgánu. Pokud 

pro zvláštní sloţitost věci nebo z jiných důleţitých důvodů nebylo moţné odvolání v této době 

vyřídit, odvolací správní orgán byl povinen o tomto vyrozumět odvolatele s uvedením důvodů, 

pro které nemohl odvolání vyřídit včas. Z pohledu uvaţované problematiky nečinnosti stojí tato 

povinnost, jeţ zahrnuje prvek prevence před takovým jednáním, za povšimnutí. Pokud totiţ 

důvodem nevyřízení věci ve stanovené lhůtě byla nečinnost, správní orgán byl povinen 

o ni účastníka řízení vyrozumět a současně uvést její důvody, přičemţ toto vyrozumění byl 
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povinen učinit součástí spisu. Lze proto jen stěţí předpokládat, ţe by mohlo být v zájmu 

jakéhokoli správního orgánu tímto způsobem poukazovat na vlastní jednání rozporné s právními 

předpisy. 

3.1.3 Správní řád z roku 1960 

Rovněţ i třetí generaci představuje podzákonný předpis. Správní řád z roku 1960
114

 byl taktéţ 

vydán ve formě vládního nařízení. Z hlediska nečinnosti nepřinesla tato úprava oproti úpravě 

předchozí ţádné zásadní změny. V ustanovení § 4 byla zakotvena zásada rychlosti, dle které 

měly národní výbory dbát o to, aby řízení probíhalo rychle, hospodárně a bez zbytečného 

zatěţování občanů. Došlo k prodlouţení lhůt pro projednání a rozhodnutí věci v řízení v prvním 

i druhém stupni, přičemţ povinnost národních výborů vyrozumět účastníky řízení o tom, pokud 

nemohly rozhodnout ve stanovené lhůtě, zůstala zachována. V řízení v prvním stupni byla 

pro národní výbory stanovena v § 11 povinnost rozhodnout v jednoduchých věcech bezodkladně 

po podání návrhu. V ostatních případech měly povinnost rozhodnout zpravidla do 30 dnů, a 

pokud ani v této lhůtě nemohlo být pro zvláštní sloţitost věci nebo z jiných důleţitých důvodů 

rozhodnuto, měly povinnost vyrozumět o tom účastníky řízení s uvedením důvodů a současně 

jim sdělit lhůtu, v níţ bude ve věci rozhodnuto. Řízení o odvolání bylo třeba provést dle § 23 

urychleně, aby mohlo být zpravidla rozhodnuto do 30 dnů ode dne jeho podání. Pokud národní 

výbor nemohl pro zvláštní sloţitost věci nebo z jiných důleţitých důvodů rozhodnout v této 

lhůtě, byl povinen o tom vyrozumět účastníky řízení s uvedením důvodů a sdělit jim lhůtu, v níţ 

rozhodne. 

3.1.4 Správní řád z roku 1967 

Konečně aţ čtvrtá generace je představována zákonným předpisem. Správní řád z roku 1967 byl 

první obecnou úpravou správního řízení, která byla přijata ve formě zákona. Prvenství měl i 

z hlediska nezákonné nečinnosti správních orgánů, kterou se na rozdíl od předchozích správních 

řádů výslovně zabýval a zavedl ochranu před ní. 

Předně je třeba připomenout jeho § 3, který v prvním odstavci zakotvil zásadu zákonnosti 

a v odstavci třetím zásadu rychlosti,
115

 dle níţ byly správní orgány povinny zabývat se kaţdou 

věcí svědomitě, odpovědně, vyřídit ji včas a bez zbytečných průtahů. Tyto poţadavky se 
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promítnuly i do úpravy lhůt pro projednání a rozhodnutí věci. Ustanovení § 49 stanovilo 

povinnost rozhodnout v jednoduchých věcech bezodkladně (§ 49 odst. 1) a v ostatních věcech 

ve lhůtě do 30 dnů od zahájení řízení (§ 49 odst. 2). Ve zvlášť sloţitých případech měly správní 

orgány povinnost rozhodnout nejdéle do 60 dnů, přičemţ pokud vzhledem k povaze věci nebylo 

moţné rozhodnout ani v této lhůtě, odvolací správní orgán byl oprávněn tuto lhůtu přiměřeně 

prodlouţit.
116

 Nadále zůstala zachována povinnost správních orgánů uvědomit účastníka řízení 

o tom, pokud nemohlo být rozhodnuto do 30, popř. do 60 dnů, a to včetně uvedení důvodů, které 

k tomu vedly (§ 49 odst. 2). Správní orgány však jiţ v těchto případech nebyly povinny (oproti 

předchozí právní úpravě) účastníkům řízení sdělit lhůtu, ve které rozhodnou. 

I přes podrobnější úpravu lhůt pro projednání a rozhodnutí věci nemohla právní úprava 

zaručit, ţe na straně správních orgánů nebude v konkrétních případech docházet k nezákonné 

nečinnosti. Zákonodárce proto zavedl ochranu před takovým jednáním a v ustanovení § 50 

stanovil opatření proti nečinnosti.
117

 Dle důvodové zprávy k vládnímu návrhu správního řádu 

mělo toto ustanovení zamezovat neomezenému prodluţování lhůty, neodůvodněným průtahům i 

absolutní nečinnosti správních orgánů: „Nový správní řád obsahuje rovněţ podrobnější úpravu 

lhůt k vydání rozhodnutí a ve zvlášť sloţitých případech umoţňuje mimořádně prodlouţení této 

lhůty. Zároveň však v zájmu vyloučení moţnosti neomezeného prodluţování lhůty stanovené 

k vyřízení věci zavádí se nově opatření proti nečinnosti správního orgánu. Orgán, který by byl 

jinak oprávněn rozhodnout o odvolání, popř. o rozkladu, sám ve věci rozhodne, dokud správní 

orgán příslušný k rozhodnutí nezahájil řízení, ač je k tomu povinen nebo nerozhodl ve stanovené, 

popř. prodlouţené lhůtě, dovoluje-li to povaha věci a nápravy nelze dosáhnout jinak. Toto 

opatření má zabránit nejen neodůvodněným průtahům řízení, ale popř. i naprosté nečinnosti 

správního orgánu.“
118

 

Nezákonná nečinnost mohla mít dle § 50 SpŘ 1967 dva projevy: (i.) správní orgán 

příslušný k rozhodnutí nezahájil řízení, ač byl k tomu povinen, (ii.) správní orgán nerozhodl 

ve lhůtě stanovené v § 49 odst. 2. Nečinnost zde byla vymezena poměrně úzce a správní řád 
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 Např. Jan Bárta zastává názor, ţe k prodlouţení lhůty odvolacím orgánem mohlo docházet i opakovaně. Srov. 

BÁRTA, Jan. Lhůty pro rozhodnutí ve správním a v přestupkovém řízení. Správní právo. Praha: Ministerstvo vnitra, 

1997, roč. XXX, č. 1, s. 11.  

117
 Dle § 50 SpŘ 1967: „Dovoluje-li to povaha věci a nelze-li nápravy dosáhnout jinak, správní orgán, který by byl 

jinak oprávněn rozhodnout o odvolání, sám ve věci rozhodne, pokud správní orgán příslušný k rozhodnutí nezahájil 

řízení, ač je k tomu povinen nebo pokud nerozhodl ve lhůtě stanovené v § 49 odst. 2.“ 

118
 Důvodová zpráva k vládnímu návrhu zákona o správním řízení (správní řád). Tisk č. 127, Národní shromáţdění 

Československé socialistické republiky, 2. volební období, 1964–1968. 
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nereflektoval její jiné moţné projevy. Předmětné ustanovení se navíc vztahovalo výhradně 

na nečinnost správního orgánu, který rozhodoval v řízení v prvním stupni. Nečinnost 

nadřízeného správního orgánu tak nebyla řešena vůbec. 

Pro uvedené případy nečinnosti byl v § 50 SpŘ 1967 zaveden ochranný institut, resp. 

opatření proti nečinnosti ve formě atrakce.
119

 Ochranu poskytoval správní orgán, který by byl 

jinak oprávněn rozhodnout o odvolání, a spočívala v atrahování věci a rozhodnutí namísto 

nečinného správního orgánu. Atrakce vyţadovala kumulativní splnění dvou podmínek: 

(i.) musela to dovolovat povaha věci
120

 a (ii.) nápravy nebylo moţné dosáhnout jiným způsobem 

(prvek subsidiarity).
121

 Při splnění zákonných podmínek byl příslušný orgán povinen tento 

institut aplikovat, nicméně v odborné literatuře bylo poukazováno na reálnou fakultativnost jeho 

aplikace.
122

 Účastník řízení nedisponoval pro vyvolání tohoto postupu ţádným kvalifikovaným 

procesním institutem, mohl o něj usilovat toliko podnětem. 

Přestoţe je význam správního řádu z roku 1967 z hlediska problematiky nezákonné 

nečinnosti správních orgánů nesporný, je namístě dodat, ţe se jednalo o právní úpravu značně 

omezenou, zejména pokud jde o vymezení projevů nečinnosti a moţností ochrany před ní.
123

 

Postupně přestával splňovat (i z pohledu ostatních právních institutů) poţadavky na moderní a 

efektivní úpravu správního řízení, proto byly legislativní změny nevyhnutelné. 

Za nejpodstatnější snahy o změnu obecné úpravy správního řízení lze povaţovat tři návrhy – dva 
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 Josef Staša poukazuje na to, ţe správní řád z roku 1967 vůbec poprvé zmínil opatření proti nečinnosti, kterým 

byla atrakce coby subsidiární opatření. Předchozí úpravy správního řízení atrakci rovněţ obsahovaly, avšak toliko 

pro případ podjatosti. Prováděcí vyhláška č. 73/1955 Ú.l. ke správnímu řádu z roku 1955 zmiňovala atrakci pro 

případ podjatosti celého správního orgánu (srov. její § 5 odst. 3) a správní řád z roku 1928 zmiňoval pro tento případ 

atrakci a/nebo delegaci (srov. jeho § 11 odst. 8). (STAŠA, J. K pozapomenutým padesátinám jednoho zákona. 

Správní právo. Praha: Ministerstvo vnitra, 2018, roč. LI, č. 1-2, s. 92.) 

120
 O vyloučení atrakce z povahy věci mohlo být uvaţováno tehdy, pokud by správní orgán byl zcela 

nezastupitelný, coţ mohlo souviset zejména s výkonem určité specifické administrativně technické činnosti (např. 

vedení nezastupitelné úřední evidence) nebo s určitou výlučnou výbavou. (MIKULE, V., KOPECKÝ, M., STAŠA, 

J. Správní řízení ve věcech stavebních. Stavební právo. Praha: Arch, 1997, roč. II, č. 3-4, s. 133.) 

121
 Nápravy mohlo být dosaţeno jiným způsobem neţ atrakcí např. v rámci vztahů nadřízenosti a podřízenosti, kdy 

nadřízený správní orgán mohl přikázat podřízenému správnímu orgánu, aby zahájil řízení nebo v něm urychleně 

pokračoval. V některých případech mu k tomu nadřízený správní orgán mohl vytvořit i určité organizační, popř. 

personální předpoklady. (Ibid.) 

122
 V odborné literatuře bylo poukazováno na to, ţe přes poměrně kategorickou formulaci § 50 SpŘ 1967 

(nadřízený správní orgán „sám ve věci rozhodne“) bylo toto opatření realizováno pouze výjimečně a v důsledku 

moţnosti prodlouţení lhůty pro vydání rozhodnutí dle § 49 SpŘ 1967 byla předmětná zákonná formulace zmírněna, 

coţ vedlo k tomu, ţe atrakce byla de facto fakultativní moţností. (Ibid.) 

123
 K úvahám o omezených moţnostech vyuţití atrakce k ochraně před nečinností správních orgánů srov. např. 

FRUMAROVÁ, K. Ochrana před nečinnosti veřejné správy v českém právním řádu. Praha: Linde, 2005, s. 63-67. 
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neúspěšné z let 2001 a 2002 (srov. dále) a třetí úspěšný z roku 2004, tj. vládní návrh současného 

správního řádu, kterým byl správní řád z roku 1967 k 31. 12. 2005 po 38 letech účinnosti zrušen. 

Vedle zmíněné ochrany na úrovni správního řízení se za účinnosti správního řádu z roku 

1967 postupně vytvářela i soudní ochrana před nečinností správních orgánů a taktéţ byl 

do právního řádu zaveden institut Veřejného ochránce práv. Podrobný výklad k těmto 

ochranným mechanismům a jejich právní úpravě podávám v dalších částech této práce. 

3.2 Neúspěšné snahy zákonodárce o změnu obecné úpravy správního řízení 

z let 2001 a 2002 

Z hlediska komplexnosti výkladu a zejména z hlediska úvah de lege ferenda povaţuji 

za přínosné věnovat se rovněţ vybraným neúspěšným snahám zákonodárce, kterými bylo 

usilováno o změnu obecné úpravy správního řízení, a to s akcentem na problematiku nezákonné 

nečinnosti správních orgánů. V následujících podkapitolách se budu blíţe zabývat vládním 

návrhem správního řádu z roku 2001 (sněmovní tisk 1070) a poslaneckým návrhem novely 

správního řádu (SpŘ 1967) z roku 2002 (sněmovní tisk č. 152). Nezákonná nečinnost a zejména 

ochrana před ní byla v návrzích řešena poměrně zajímavým způsobem a oba návrhy proto 

povaţuji za důleţitý a inspirativní zdroj. 

3.2.1 Vládní návrh správního řádu (2001, sněmovní tisk 1070) 

V září 2001 vláda přeloţila návrh nového správního řádu (3. volební období, sněmovní tisk 

č. 1070). Návrh byl předloţen souběţně s návrhem soudního řádu správního a mezi oběma 

předpisy měla existovat potřebná (a ostatně i nutná) provázanost. Na rozdíl od soudního řádu 

správního však návrh správního řádu nebyl ve 3. čtení v Poslanecké sněmovně schválen a 

správní řízení zůstalo na obecné úrovni nadále upraveno správním řádem z roku 1967. Stran 

hodnocení kvality či odborné úrovně vládního návrhu správního řádu je nutno poukázat na to, ţe 

potřebné provázanosti mezi oběma klíčovými předpisy nebylo v důsledku tohoto kroku dosaţeno 

a nelze uvaţovat ani o tom, ţe jí bylo plně dosaţeno přijetím současného správního řádu z roku 

2004.  

Jedním ze základních poţadavků na činnost správních orgánů, resp. terminologií 

vládního návrhu správních úřadů, byla dle navrhovaného ustanovení § 6 zásada rychlosti, dle 

které měly správní úřady vyřizovat věci bez zbytečných průtahů. Pokud by správní úřad nečinil 
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úkony, které mu zákon ukládal, měla se ke zjednání nápravy obdobně pouţít ochrana 

před nečinností zakotvená v navrhovaných §§ 110-111.
124

 

Ochrana před nečinností správních úřadů měla být primárně poskytována dle hlavy 

sedmé nazvané ochrana před nečinností (§§ 110-111), avšak současně téţ prostřednictvím 

poměrně neformálního institutu ohrazení (§§ 50-51). 

Dle navrhované hlavy sedmé měl ochranu před nečinností poskytovat nadřízený správní 

úřad. Na základě způsobu její aktivizace by ji bylo moţné členit na ochranu vyvolanou 

účastníkem řízení skrze kvalifikovaný institut – procesní stíţnost (§ 110), a ochranu 

poskytovanou z moci úřední bez ohledu na způsob, kterým se odvolací správní úřad o nečinnosti 

dozvěděl (§ 111). 

Ochrana vyvolaná účastníkem řízení dle navrhovaného § 110 byla poměrně omezená. 

Toto ustanovení totiţ mělo být aplikovatelné pouze při nečinnosti správního úřadu spočívající 

v nevydání správního aktu po uplynutí zákonných lhůt.
125

 V takovém případě byl účastník řízení 

oprávněn podat u odvolacího správního úřadu procesní stíţnost, kterou se mohl domáhat, aby 

tento úřad přikázal nečinnému správnímu úřadu vydat správní akt v přiměřené lhůtě a učinil 

potřebná opatření ke zjednání nápravy, anebo aby věc sám převzal (atrakce), či pověřil vedením 

řízení jiný správní úřad (delegace). Účastník řízení se taktéţ mohl domáhat vydání správního 

aktu v části věci. 
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 Navrhovaná ustanovení §§ 3-8 byla označena jako základní pravidla činnosti správních úřadů a v souladu 

s navrhovaným ustanovením § 9 se měla vztahovat na výkon veřejné správy i v případech, kdy zvláštní zákon 

stanovil, ţe se správní řád nepouţije. 

125
 Lhůty pro vydání správního aktu stanovil navrhovaný § 94. Dle jeho prvního odstavce byl správní úřad povinen 

vydat správní akt bez zbytečného odkladu. Nebylo-li to moţné, byl povinen dle jeho druhého odstavce vydat správní 

akt ve lhůtě 30 dnů od zahájení řízení, k níţ se připočítávala doba: a) aţ 30 dnů, jestliţe bylo zapotřebí nařídit ústní 

jednání nebo místní šetření, bylo třeba někoho předvolat, někoho nechat předvést nebo doručovat veřejnou 

vyhláškou, protoţe předchozí pokus o doručení byl neúspěšný, nebo jednalo-li se o zvlášť sloţitý případ, b) nutná 

k provedení doţádání, ke zpracování znaleckého posudku nebo k doručení písemnosti do ciziny. Dle důvodové 

zprávy k vládnímu návrhu měl navrhovaný § 94 představovat kompromis mezi zájmy účastníků a reálnou moţností 

vydat správní akt: „Dosavadní příliš volné vymezení lhůty pro rozhodnutí správního orgánu, které navíc umoţňovalo 

takřka libovolné prodluţování lhůty ze strany odvolacího správního orgánu, se stalo v podstatě pravidlem, v jehoţ 

důsledku se účastníkům často nedařilo domoci se svých práv. Navrţené ustanovení je kompromisem mezi zájmy 

účastníků a reálnou moţností vydat správní akt. Existují i snahy o obecné stanovení fikce positivního rozhodnutí 

po marném uplynutí lhůty, které však ve správním řízení obecně nemohou být akceptovány zejména z důvodu 

ochrany práv třetích osob.“ (Důvodová zpráva k vládnímu návrhu správního řádu. Sněmovní tisk č. 1070, Parlament 

České republiky, Poslanecká sněmovna, 3. volební období, 1998–2002.) 
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Procesní stíţnost byla ve vládním návrhu upravena v navrhovaném § 100 a byla 

aplikovatelná i pro jiné případy, neţ kterými byla nečinnost správních úřadů.
126

 Jejím účelem 

mělo být dle § 100 odst. 1 upozornit odvolací správní úřad na porušení právního předpisu nebo 

na jiné závaţné skutečnosti nasvědčující tomu, ţe můţe být porušeno právo nebo právní zájem. 

Procesní stíţnost měla být podána u správního úřadu, proti jehoţ úkonu nebo nečinnosti 

směřovala, nestanovil-li zákon jinak (§ 100 odst. 3). V případě nečinnosti spočívající v nevydání 

správního aktu po uplynutí zákonných lhůt však vládní návrh stanovil, ţe účastník řízení měl dle 

§ 110 odst. 1 procesní stíţnost podat přímo u odvolacího správního úřadu. Kromě obecných 

poţadavků na podání bylo v tomto typu stíţnosti nutné uvést, co konkrétního je správnímu úřadu 

vytýkáno. Pokud ze stíţnosti nebylo patrné, kdo ji činí, které věci se týká, nebo co je správnímu 

úřadu vytýkáno, správní úřad neměl povinnost se jí zabývat (§ 100 odst. 2). 

O vyřízení procesní stíţnosti měl rozhodovat odvolací správní úřad formou usnesení, 

proti kterému nebylo moţné podat odvolání (§ 99 odst. 5) ani procesní stíţnost (§ 101 odst. 3). 

V případě její důvodnosti byl odvolací správní úřad povinen učinit opatření potřebná 

k odstranění nečinnosti, popř. věc vrátit nečinnému správnímu úřadu, který byl vázán jeho 

právním názorem.
127

 V opačném případě měl stíţnost jako nedůvodnou zamítnout (§ 100 odst. 

4), přičemţ ji nemohl vyřídit jako bezpředmětnou jen z důvodu, ţe prodlouţil lhůtu pro vydání 

správního aktu (§ 110 odst. 2). Procesní stíţnost musela být odvolacím správním úřadem 

vyřízena do 10 dnů (§ 110 odst. 1) a způsob jejího vyřízení musel být účastníku řízení oznámen 

do 30 dnů od jejího doručení příslušnému správnímu úřadu, přičemţ nebylo-li moţné uvedenou 

lhůtu k oznámení dodrţet, bylo moţné ji prodlouţit o dalších 30 dnů a účastník řízení o takovém 

postupu musel být vyrozuměn (§ 101 odst. 1). 

Naproti tomu ochrana dle navrhovaného § 111, jeţ měla být poskytována z moci úřední 

bez ohledu na způsob, kterým se odvolací správní orgán o nečinnosti dozvěděl, se fakticky 
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 Dle navrhovaného ustanovení § 100 odst. 1: „Proti usnesení správního úřadu, které se oznamuje dle § 95, jakoţ 

i proti nečinnosti správního úřadu (§ 110) a v dalších případech stanovených zákonem, můţe účastník podat 

procesní stíţnost k odvolacímu správnímu úřadu, kterou upozorňuje na porušení právního předpisu nebo na jiné 

závaţné skutečnosti nasvědčující tomu, ţe můţe být porušeno právo nebo právní zájem.“ S ohledem na odkazované 

ustanovení § 110 bylo moţné procesní stíţnost podat pouze v případě nečinnosti při nevydání správního aktu 

po uplynutí zákonných lhůt. 

127
 V navrhovaném § 100 odst. 4 byla pouţita poněkud nepřesná formulace ohledně vrácení věci: „Odvolací 

správní úřad vyřídí procesní stíţnost tak, ţe ji zamítne jako nedůvodnou, anebo napadené usnesení v rámci 

přezkumného řízení zruší nebo změní, popřípadě učiní opatření potřebná k odstranění nečinnosti nebo jiná potřebná 

opatření (...) Odvolací správní úřad věc vrátí správnímu úřadu, proti jehoţ úkonu nebo nečinnosti procesní stíţnost 

směřuje; tento správní úřad je názorem odvolacího správního úřadu vázán.“ Nejednalo se o vrácení věci, jako tomu 

můţe být např. v řízení o odvolání, ale de facto o příkaz nečinnému správnímu úřadu, aby učinil opatření potřebná 

ke zjednání nápravy.  
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týkala veškerých projevů nečinnosti správních úřadů. Dle prvního odstavce uvedeného 

ustanovení totiţ byly pod projevy nečinnosti podřazovány situace, kdy správní úřad nevede 

řízení řádným způsobem, ač mu to zákon ukládá, přičemţ se mělo zejména jednat o situace, kdy 

správní úřad nevydá správní akt ve lhůtě, v níţ je povinen tak učinit, nebo jestliţe nezahájí řízení 

ve lhůtě 45 dnů ode dne, kdy se dozvěděl o skutečnostech odůvodňujících zahájení řízení, je-li 

povinen ho zahájit. V takových případech byl odvolací správní úřad povinen učinit opatření 

potřebná k nápravě, popř. prodlouţit lhůtu pro vydání správního aktu. Nebylo-li moţné taková 

opatření k nápravě provést, nebo nevedla-li by k úspěchu, byl odvolací správní orgán oprávněn 

ve věci sám jednat a rozhodnout jako správní orgán prvního stupně, popř. pověřit tím jiný věcně 

příslušný správní úřad ve svém územním obvodu (§ 111 odst. 1).
128

 Tento postup bylo ostatně 

moţné vyuţít i v případě, kdy by bylo z okolností zřejmé, ţe věcně a místně příslušný správní 

úřad nebude schopen dodrţet lhůtu stanovenou pro vydání rozhodnutí o ţádosti nebo zahájit 

řízení z moci úřední anebo v něm řádně pokračovat (§ 111 odst. 4). Poskytnutí této ochrany však 

bylo zcela na uváţení odvolacího správního úřadu, účastník řízení, popř. ten, kdo měl být 

účastníkem řízení, mohl za tímto účelem podat podnět, nicméně nedisponoval ţádným 

kvalifikovaným institutem jako dle navrhovaného ustanovení § 110. 

Vedle ochrany poskytované odvolacím správním úřadem, kdy se účastník řízení mohl 

domáhat ochrany prostřednictvím kvalifikovaného institutu pouze v případě jediného projevu 

nečinnosti, vládní návrh upravoval i moţnost ochrany přímo u nečinného správního úřadu, a to 

pro veškeré projevy nečinnosti. Účastník řízení ji mohl vyvolat prostřednictvím institutu 

ohrazení, avšak nutno podotknout, ţe s ohledem na jeho neformální charakter jej (na rozdíl 

od procesní stíţnosti) nelze povaţovat za kvalifikovaný institut. 

Ohrazení bylo ve vládním návrhu upraveno v §§ 50-51. Tento institut mohl vyuţít pouze 

účastník řízení a v souladu s § 50 odst. 1 se jím mohl ohradit proti postupu správního úřadu nebo 

proti úkonu, který je jeho výsledkem (nestanovil-li zákon jinak), jakoţ i proti jeho nečinnosti. 

Ohrazení bylo nutné podat u správního úřadu, v jehoţ (ne)postupu byla spatřována nezákonná 

nečinnost.
129

 Vládní návrh nestanovil, kdo se měl, resp. neměl ohrazením zabývat. Bylo zřejmě 

předpokládáno, ţe bude zařazeno ke stejné spisové značce a zabývala by se jím úřední osoba, 
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 O převzetí věci nebo o pověření měl odvolací správní úřad vydat usnesení (§ 111 odst. 2). Společně s tímto 

usnesením současně mohl vydat správní akt v části věci (§ 111 odst. 3). 

129
 Ohrazení muselo splňovat obecné náleţitosti na podání a dále v něm muselo být výslovně uvedeno, čeho se 

týká. Pokud z něj nebylo patrné, kdo je činí, které věci se týká, nebo co se správnímu úřadu vytýká, správní úřad se 

jím nezabýval (§ 50 odst. 2). 
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která jinak prováděla úkony v předmětné věci, coţ by však poměrně sniţovalo relevanci a 

účinnosti tohoto institutu. 

Správní úřad byl dle vládního návrhu povinen prošetřit ohrazení v co nejkratší době, 

nejdéle však do 15 dnů. Nebylo-li to moţné, byl povinen o tomto vyrozumět jednak toho, kdo 

ohrazení učinil, a jednak odvolací správní úřad (§ 50 odst. 3). Pokud se ohrazení ukázalo jako 

důvodné, správní úřad byl povinen bezodkladně učinit nezbytná opatření k nápravě. O výsledku 

šetření a přijatých opatřeních k nápravě měl být učiněn záznam do spisu, podatel měl být zvlášť 

vyrozuměn jen tehdy, jestliţe si to vyhradil (§ 50 odst. 4). 

Z navrhované úpravy je zřejmé, ţe pro neformálnost ohrazení i pro neformálnost postupu 

jeho vyřízení jej nelze povaţovat za kvalifikovaný institut, který by mohl mít (např. z pohledu 

nutnosti jeho vyčerpání pro podání správní ţaloby) zásadní význam. Zvláště pokud o vyřízení 

ohrazení správní úřad nevydával rozhodnutí a podatel byl o výsledku šetření informován (zřejmě 

jednoduchým přípisem) pouze tehdy, pokud si to vyhradil. Navrhovaný postup lze povaţovat 

za poměrně nesrozumitelný, jelikoţ podatel by měl být o výsledku šetření dle mého názoru 

informován vţdy a bez nutnosti výslovné ţádosti. 

Vyřízení ohrazení příslušným správním úřadem bylo konečné a jiţ dále nebylo moţné 

poţádat o přešetření způsobu jeho vyřízení nadřízený správní úřad,
130

 jehoţ úloha měla 

u ohrazení spočívat výhradně v tom, ţe měl být o věci toliko vyrozuměn v případě, kdyţ 

příslušný správní úřad nevyřídil ohrazení v zákonné lhůtě. Význam takového postupu lze 

spatřovat zejména v tom, ţe vyrozumění mohlo u nadřízeného správního úřadu vyvolat postup 

dle § 111, a tedy mohl poskytnout ochranu z moci úřední. 

Ohrazení lze povaţovat za poměrně zajímavý neformální institut, prostřednictvím kterého 

by bylo moţné domáhat se ochrany přímo u nečinného správního úřadu, avšak jeho hlavní 

význam spatřuji zejména v tom, ţe mohl u nečinného správního úřadu vyvolat určitou 

sebereflexi, coţ je častěji mnohem účinnější, neţ ochrana poskytovaná v rámci sloţitého 

formalizovaného procesu vyvolaného kvalifikovaným institutem. 
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 Účastník řízení byl oprávněn podat ohrazení opakovaně, avšak musel v něm uvést nové skutečnosti, jinak se 

jím správní úřad jiţ nezabýval (§ 51). 
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3.2.2 Poslanecký návrh novely správního řádu z roku 1967 (2002, sněmovní tisk 

152) 

V prosinci 2002 předloţila skupina tří poslanců návrh zákona, kterým měl být zásadním 

způsobem novelizován správní řád z roku 1967 (4. volební období, sněmovní tisk č. 152). 

V dubnu 2004 byl návrh zákona (po schválení návrhu současného správního řádu) ve druhém 

čtení vzat zpět.
131

 Vzhledem k tomu, ţe si předloţený návrh mj. kladl za cíl změnit přístup 

k nezákonné nečinnosti správních orgánů, resp. k nezákonné nečinnosti veřejné správy – návrh 

zákona totiţ počítal s rozšířením působnosti správního řádu pro veškerý výkon veřejné správy –, 

povaţuji za účelné alespoň stručně shrnout navrhovanou změnu § 50 SpŘ 1967. 

Dosavadní název ustanovení § 50 SpŘ 1967 opatření proti nečinnosti měl být dle 

poslaneckého návrhu nahrazen názvem novým ochrana před nečinností. Pojem nečinnost měl 

být v navrhovaném ustanovení § 50 odst. 1 zaveden jako legislativní zkratka, která nečinnost 

vymezovala takto: „pokud správní orgán příslušný k rozhodnutí nečiní úkony, které je povinen 

činit, zejména pokud nerozhodl ve stanovené lhůtě nebo nezahájil řízení ve lhůtě 30 dnů ode dne, 

kdy se dozvěděl o skutečnostech odůvodňujících zahájení řízení z moci úřední.“ Mělo tedy dojít 

k podstatnému rozšíření projevů nečinnosti na veškeré úkony, které (bez ohledu na procesní fázi) 

měly být učiněny příslušnými správními orgány. 

Ochranu před nečinností měl poskytovat nadřízený správní orgán, pro který byla 

stanovena povinnost, aby neprodleně poté, co se o nečinnosti dozvěděl, vyzval nečinný správní 

orgán ke zjednání nápravy, k čemuţ mělo dojít v zákonné lhůtě nejpozději do 10 dnů ode dne 

obdrţení této výzvy. Pokud by k nápravě nedošlo, nadřízený správní orgán byl povinen 

neprodleně si vyţádat potřebné podklady od nečinného správního orgánu a poté ve věci sám 

rozhodnout, popř. provést jiné potřebné úkony.
132

 Pokud by v důsledku nečinnosti mělo dojít 

k ohroţení ţivotů, zdraví, ţivotního prostředí nebo mělo-li hrozit nebezpečí nenahraditelné újmy, 

byl nadřízený správní orgán povinen zjednat nápravu neprodleně poté, co se o nečinnosti 

dozvěděl. V ostatních případech měl nadřízený orgán zjednat nápravu v nejkratší moţné době, 

nejpozději však ve lhůtě stanovené zákonem k provedení příslušného úkonu. Způsoby zjednání 
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 Návrh zákona byl vzat zpět dne 23. 4. 2004, tedy měsíc poté, co byl ve třetím čtení schválen vládní návrh 

současného správního řádu.  

132
 Důvodová zpráva k tomuto návrhu zákona rozuměla pod jinými potřebnými úkony např. doručení rozhodnutí 

účastníkovi řízení či převzetí nepostoupeného odvolání, aby o něm mohlo být rozhodnuto. (Důvodová zpráva 

k poslaneckému návrhu novely správního řádu z roku 1967. Sněmovní tisk č. 152, Parlament České republiky, 

Poslanecká sněmovna, 4. volební období, 2002–2006.) 
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nápravy nebyly v poslaneckém návrhu uvedeny, jejich konkretizace tak měla být ponechána 

na úvaze nadřízeného správního orgánu. 

Poslanecký návrh k ochraně před nečinností – na rozdíl od původního znění § 50 SpŘ 

1967 – stanovil kvalifikovaný institut, kterým se uvedené osoby mohly domáhat ochrany 

před nečinností. V navrhovaném § 50 odst. 2 byl zaveden návrh na opatření proti nečinnosti, 

který u nadřízeného správního orgánu byli oprávněni podat: (i.) účastník řízení, (ii.) ten, kdo by 

mohl být účastníkem řízení, kdyby bylo zahájeno z moci úřední, (iii.) ten, kdo je nečinností 

správního orgánu dotčen na svých právech nebo zájmech. Nadřízený správní orgán byl povinen 

v řízení o návrhu vydat rozhodnutí do 30 dnů od jeho doručení. Uvedenou lhůtu nebylo moţné 

prodlouţit a řízení o návrhu nebylo moţné přerušit. V případě důvodnosti návrhu bylo třeba tuto 

skutečnost uvést v rozhodnutí a současně nečinnému správnímu orgánu stanovit, jaká opatření 

k nápravě má provést a v jakých lhůtách. V opačném případě měl být návrh zamítnut. Návrh 

nebylo přípustné podat v případě nečinnosti vedoucího ústředního orgánu státní správy,
133

 kdy 

naopak bylo moţné přímo podat ţalobu na ochranu proti nečinnosti dle příslušných ustanovení 

soudního řádu správního. 

Proti rozhodnutí nadřízeného správního orgánu o návrhu na opatření proti nečinnosti bylo 

moţné podat odvolání. Pouze v případě, kdy o návrhu rozhodoval vedoucí ústředního orgánu 

státní správy, byla moţnost odvolání z logických důvodů vyloučena. 

Navrhovaný odstavec sedmý § 50 SpŘ 1967 stanovil, ţe pokud návrhu na opatření proti 

nečinnosti bylo vyhověno, osoba oprávněná k jeho podání měla právo, aby jí nečinný správní 

orgán uhradil veškeré náklady spojené s podáním návrhu na opatření proti nečinnosti včetně 

nákladů na právní zastoupení a dále, aby jí nečinný správní orgán uhradil všechny náklady 

vzniklé v důsledku jeho nečinnosti, včetně ušlého zisku. 

Přestoţe si návrh zákona kladl za cíl novelizovat jiţ překonaný správní řád, ve vztahu 

k nezákonné nečinnosti lze ocenit snahu o kvalitnější úpravu této problematiky. Zvláště pokud 

jde o rozšíření projevů nečinnosti, zavedení kvalifikovaného institutu proti nečinnosti, vymezení 

poměrně širokého okruhu osob, které mohly tento institut podat, přesnou úpravu lhůt, v nichţ 

měla být poskytnuta ochrana před nečinností. Nepřiklonil bych se však k navrhované moţnosti 

podání odvolání proti rozhodnutí o návrhu na opatření proti nečinnosti, povaţoval bych jej 
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 Důvodová zpráva označovala za zbytečné a nevhodné, pokud by oprávněná osoba musela obracet s návrhem 

přímo k nečinnému vedoucímu ústředního orgánu státní správy. (Ibid.) 
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za zbytné, jelikoţ by tím došlo k dalšímu prodluţování věci a ani nepovaţuji za efektivní, aby se 

věcí zabýval nadřízený orgán nadřízeného orgánu nečinného správního orgánu. 

3.3 Nečinnost správních orgánů v platné a účinné vnitrostátní úpravě 

V roce 2004 byl přijat stávající správní řád, který s účinností od 1. ledna 2006 podstatným 

způsobem reformoval správní řízení, které bylo aţ do této doby upraveno jiţ zastaralým 

procesním předpisem, který dlouhodobě nesplňoval poţadavky na moderní právní úpravu 

správního řízení.
134

 S ohledem na řešené téma nečinnosti správních orgánů rovněţ došlo 

k podstatným legislativním změnám, kdy nový správní řád (oproti správnímu řádu z roku 1967) 

zavedl mnohem širší ochranu před tímto jednáním. 

Není však bez zajímavosti, ţe mezi vládním návrhem správního řádu a jeho platným a 

účinným zněním existují ve vztahu k nezákonné nečinnosti a ochraně před ní značné rozdíly, 

resp. platná a účinná právní úprava je odlišná od té, která byla původně navrhována. Vzhledem k 

tomu, ţe vládní návrh obsahoval některé poměrně zajímavé procesní instituty, které měly slouţit 

k ochraně před nečinností správních orgánů, a které nebyly přijaty, zaslouţí si vládní návrh 

podrobnější rozbor. 

Nejprve je třeba pozastavit se u zásady rychlosti, která obsahuje základ pro jakoukoli 

další procesní úpravu nečinnosti správních orgánů. Ve vládním návrhu správního řádu byla tato 

zásada zakotvena v navrhovaném § 6 odst. 1, přičemţ oproti platnému znění se vyjma odkazu 

                                                 
134

 Nutnost přijetí nové právní úpravy správního řízení zákonodárce ve vládním návrhu zdůvodnil takto: „Návrh 

nového správního řádu reaguje na zásadní změny v uspořádání orgánů veřejné správy a ve sloţitosti problematiky, 

kterou musí tyto orgány řešit, nově upravuje působnost správního řádu a jeho systematiku, zavádí do správního 

řízení nové instituty a zpřesňuje současnou právní úpravu tam, kde její nedostatečnost umoţňovala nejednoznačný 

výklad. Návrh je rovněţ zpracován tak, aby dle něj bylo moţno aplikovat normy evropského práva, které vyţadují 

moderní a přesný proces. [...] Nedostatky správního řádu jsou jiţ delší dobu obecně známy. V předchozích pasáţích 

obecné části důvodové zprávy jim byla věnována pozornost jednak přímo, jednak nepřímo popisem nových institutů, 

které by vesměs nebylo moţno na stávající úpravu naroubovat. Řešení spočívající ve snaze o reformu stávající 

právní úpravy formou novelizace správního řádu se jeví jako nerealizovatelné vzhledem ke zcela odlišné koncepci, 

na které byl v šedesátých letech dvacátého století správní řád zaloţen. Proto bylo přistoupeno k řešení systémových 

nedostatků formou zcela nového právního předpisu, jenţ by odpovídal poţadavkům kladeným na zákonné normy 

právního státu a vymezil pevný rámec pro postup správních orgánů v souladu s poţadavky Ústavy, Listiny 

základních práv a svobod i mezinárodních úmluv, k jejichţ respektování se náš stát zavázal. Zatímco v oblasti 

občanského soudního a trestního řízení probíhá reforma jako kontinuální proces, jehoţ vyvrcholením bude 

předloţení nových procesních kodexů, obsahujících však instituty do jisté míry jiţ v praxi vyzkoušené 

prostřednictvím předchozích novel, v oblasti správního řízení byl zvolen přístup jednorázové zásadní změny 

související s celkovou reformou veřejné správy a správního soudnictví.“ (Důvodová zpráva k vládnímu návrhu 

správního řádu. Sněmovní tisk č. 201, Parlament České republiky, Poslanecká sněmovna, 4. volební období, 2002–

2006.) 
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na současný § 80 SpŘ nic nezměnilo. Ve vládním návrhu bylo odkazováno, pokud jde o zjednání 

nápravy, na ustanovení o ochraně před nečinností v navrhovaných § 109 a § 110.
135

 

Přestoţe ochrana před nečinností měla být primárně upravena v navrhovaných 

ustanoveních § 109 a § 110, vládní návrh obsahoval i další institut – ohrazení, které mělo být 

taktéţ vyuţitelné k ochraně před tímto jednáním. Obecně lze tak na právní instituty slouţící 

k ochraně před nečinností ve vládním návrhu nahlíţet podle subjektů, které ji měly poskytovat. 

Ochrana na úrovni nečinného správního orgánu mohla být poskytnuta prostřednictvím institutu 

ohrazení a kvalifikovanější ochrana pak mohla být poskytnuta u nadřízeného správního orgánu 

prostřednictvím procesní stíţnosti. 

Ostatně jak vyplývá z důvodové zprávy k vládnímu návrhu správního řádu, zákonodárce 

velmi pečlivě uvaţoval o intenzitě jednotlivých právních institutů, na které nahlíţel jako 

na formalizované a méně formalizované, přičemţ jejich intenzitu dále srovnával na jedné straně 

s opravnými prostředky a na straně druhé s prostými stíţnostmi, které byly dlouhodobě upraveny 

v problematické vládní vyhlášce z roku 1958
136

 a která byla společně s přijetím správního řádu 

zrušena:
137

 „Je třeba, aby procesní práva účastníků v těch věcech, kde se nejedná o odvolání 

proti rozhodnutí ve věci, vydanému ve správním řízení, byla stanovena způsobem, který jim 

zajistí plnou informovanost o tom, jakým způsobem správní orgán s jejich opravným 

prostředkem naloţil, a aby zásada procesní ekonomie omezila suspenzívní a devolutivní účinek a 

apelaci. Tento zájem vedl k tomu, ţe bylo třeba definovat nové procesní instituty, kterými jsou 

ohrazení a procesní stíţnost. Tyto opravné prostředky mají větší intenzitu neţ stíţnost, která je 

dnes upravena nevyhovující vládní vyhláškou č. 150/1958 Ú. l., a do budoucna má být upravena 

zvláštním zákonem, neboť tato „stíţnost“ není procesním prostředkem ve správním řízení, a 

na druhou stranu mají menší intenzitu neţ odvolání proti rozhodnutí ve věci. Ohrazení i procesní 

stíţnost pouţívalo před rokem 1950 nejen správní řízení a jejich opětovné zavedení si vyţádala 

potřeba rozlišit mezi těmito prostředky a zmíněnou stíţností nebo např. námitkami podle zákona 

č. 337/1992 Sb., o správě daní a poplatků. Zatímco ohrazení je opravným prostředkem v zásadě 

neformálním, který nemá ani suspenzívní ani devolutivní účinek, nicméně správní orgán je 
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 Ve vládním návrhu správního řádu byla zásada rychlosti v navrhovaném § 6 odst. 1 vymezena takto: „Správní 

orgán vyřizuje věci bez zbytečných průtahů. Nečiní-li správní orgán úkony v zákonem stanovené lhůtě nebo ve lhůtě 

přiměřené, není-li zákonná lhůta stanovena, pouţijí se ke zjednání nápravy ustanovení o ochraně před nečinností 

(§ 109 a § 110).“ (Ibid.) 

136
 Vládní vyhláška č. 150/1958 Ú. l., o vyřizování stíţností, oznámení a podnětů pracujících. 

137
 Nařízení vlády č. 370/2005 Sb., kterým se zrušuje vládní vyhláška č. 150/1958 Ú. l., o vyřizování stíţností, 

oznámení a podnětů pracujících. 
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povinen je řádně prošetřit a případně učinit bezodkladné úkony k nápravě, procesní stíţnost je 

prostředkem navýsost formálním, coţ se projevuje jednak jeho devolutivním účinkem, jednak tím, 

ţe ho zákon připouští pouze proti usnesení a v některých dalších případech.“ 

Primárně tedy měla být ochrana upravena v hlavě sedmé nazvané „Ochrana 

před nečinností“, konkrétně v navrhovaných § 109 a § 110, na které odkazovalo i ustanovení 

§ 6 odst. 1. Dle důvodové zprávy k vládnímu návrhu správního řádu měla uvedená dvě 

ustanovení dostatečným způsobem řešit problematiku nečinnosti na úrovni správního řízení a 

ochranu před ní, kdyţ právní úprava této oblasti nebyla dostačující a nebyla schopna obsáhnout 

tuto problematiku komplexněji.
138

 

V navrhovaném ustanovení § 109 byla upravena ochrana před nečinností, kterou mohl 

aktivizovat účastník řízení, avšak pouze v případě jediného projevu nečinnosti, kterým bylo 

nevydání správního aktu v zákonné lhůtě. Účastník řízení byl po uplynutí lhůt pro vydání 

správního aktu oprávněn domáhat se prostřednictvím procesním stíţnosti, kterou měl podat 

přímo u nadřízeného správního orgánu, aby tento učinil potřebná opatření proti nečinnosti (§ 109 

odst. 1). Dále zde byl upraven demonstrativní výčet (srov. slovo zejména) opatření proti 

nečinnosti, kterými se zejména rozuměly příkaz nečinnému správnímu orgánu vydat správní akt 

ve věci v přiměřené lhůtě, přikázání nečinnému správnímu orgánu učinit potřebná opatření ke 

zjednání nápravy, převzetí věci nadřízeným orgánem nebo pověření jiného správního orgánu 

vedením řízení (§ 109 odst. 1). Kromě toho se procesní stíţností účastník řízení mohl rovněţ 

domáhat vydání mezitímního správního aktu nebo správního aktu v části věci. 

Nadřízený správní orgán byl povinen vyřídit procesní stíţnost do 10 dnů (§ 109 

odst. 1).
139

 Tato lhůta by sice v některých případech mohla být poměrně krátká, zvláště pokud by 

nečinný správní orgán neposkytl nadřízenému správnímu orgánu nutnou součinnost a zejména 

                                                 
138

 „Tato ustanovení řeší problematiku nečinnosti, která není současnou právní úpravou řešena dostatečně. 

Nečinností soudů se opakovaně zabýval Ústavní soud, který od roku 1996 pojem „zásah orgánu veřejné moci 

do ústavně zaručených základních práv a svobod“ (čl. 87 odst. 1 písm. d) Ústavy) vykládá tak široce, ţe za takový 

zásah povaţuje i nečinnost orgánu veřejné moci, jíţ je porušováno základní právo na projednání věci 

„bez zbytečných průtahů“ ve smyslu ust. čl. 38 odst. 2 Listiny základních práv a svobod (nález č. 116/1996 Sbírky 

nálezů a usnesení a další nálezy pozdější). Tato problematika by měla být řešena pozitivněprávně. Vlastní úpravu 

ochrany před nečinností obsahuje soudní řád správní. Podle § 79 odst. 1 soudního řádu správního soudní ochrana 

před nečinností nastoupí aţ v okamţiku, kdy ochrana prostředky správního práva selhala. V té době jiţ zřejmě bude 

aktuální právo účastníka na náhradu škody způsobené nesprávným úředním postupem.“ (Důvodová zpráva 

k vládnímu návrhu správního řádu. Sněmovní tisk č. 201, Parlament České republiky, Poslanecká sněmovna, 

4. volební období, 2002–2006.) 

139
 Vládní návrh neupřesňoval, od jakého okamţiku začala tato lhůta běţet, ale logicky se mělo tak stát 

od doručení procesní stíţnosti příslušnému správnímu orgánu. 
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by neposkytl řádně a včas informace ohledně stavu řízení, nicméně z pohledu účastníka řízení a 

jeho právní jistoty bych nepovaţoval za vhodné tuto lhůtu stanovit v delším časovém horizontu, 

jelikoţ její prodluţování by naopak bylo k tíţi účastníka řízení. 

Nadřízený správní orgán byl povinen vyrozumět o podání procesní stíţnosti správní 

orgán, který vedl řízení, resp. nečinný správní orgán. Procesní stíţnost nebylo moţné vyřídit jako 

bezpředmětnou jen z důvodu, ţe nadřízený správní orgán lhůtu pro vydání správního aktu 

prodlouţil. Samotná skutečnost, ţe byla podána procesní stíţnost, nezbavoval správní orgán, 

který byl dosud nečinný, povinnosti vést řízení (§ 109 odst. 2). 

Procesní stíţnost měla dle důvodové zprávy k vládnímu návrhu správního řádu přispět 

k rychlosti a efektivnosti správního řízení, neboť v řadě případů měla nahradit odvolání a řízení 

tak jiţ nemělo být zatěţováno řešením různých dílčích otázek, jako např. např. otázek ohledně 

vedení řízení. Procesní stíţnost byla obecně upravena v navrhovaných ustanoveních § 99 a § 100 

a účastník řízení jí mohl namítat porušení právního předpisu, konkrétně ji pak mohl podat 

(i.) proti usnesení správního orgánu, které se oznamovalo podle navrhovaného § 94, (ii.) proti 

nečinnosti správního orgánu dle § 109, (iii.) v dalších případech stanovených zákonem (§ 99 

odst. 1). Účastník řízení měl procesní stíţnost podat u správního orgánu, proti jehoţ úkonu nebo 

nečinnosti směřovala, nestanovil-li zákon jinak (§ 99 odst. 3).
140

 Navrhované ustanovení § 110 

odst. 1 však stanovilo výjimku z tohoto obecného pravidla, kdy účastník řízení podával procesní 

stíţnost přímo u nadřízeného správního orgánu. Správní orgán, proti kterému bylo procesní 

stíţností brojeno, ji usnesením mohl sám v plném rozsahu vyhovět, a pokud tak neučinil, byl 

povinen ji společně s částí spisu, popř. její kopií nebo výtahem ze spisu, týkající se skutečností, 

které byly předmětem procesní stíţnosti, spolu se svým stanoviskem postoupí nadřízenému 

správnímu orgánu (§ 99 odst. 3). V případě nečinnost však nebylo moţné o tomto postupu 

uvaţovat, jelikoţ dle 110 odst. 1 byla procesní stíţnost směřující proti nečinnosti podávána 

přímo u nadřízeného správního orgánu. 

Nadřízený správní orgán mohl dle vládního návrhu procesní stíţnost vyřídit několika 

způsoby. Ve vztahu k nezákonné nečinnosti ji mohl vyřídit tak, ţe ji zamítl jako nedůvodnou 

[§ 99 odst. 4 písm. a)], učinil opatření potřebná k odstranění nečinnosti [§ 99 odst. 4 písm. c)], 

učinil jiná potřebná opatření [§ 99 odst. 4 písm. e)]. 

                                                 
140

 Procesní stíţnost musela splňovat obecné náleţitosti na podání a dále v ní muselo být výslovně uvedeno, co 

účastník správnímu orgánu vytýká. Nebude-li z procesní stíţnosti patrné, kdo ji činí, které věci se týká nebo co se 

správnímu orgánu vytýká, správní orgán usnesením, které se pouze poznamená do spisu, rozhodne, ţe se jí nebude 

zabývat (§ 99 odst. 2). 
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V případě důvodnosti procesní stíţnosti měl nadřízený správní orgán věc vrátit správnímu 

orgánu, proti jehoţ úkonu nebo nečinnosti procesní stíţnost směřovala, a tento měl být názorem 

nadřízeného správního orgánu vázán. O vyřízení procesní stíţnosti měl nadřízený správní orgán 

vţdy vydat usnesení (§ 99 odst. 6). 

Dále je podstatné zmínit, ţe písemnosti týkající se vyřízení procesní stíţnosti měly být 

zasílány téţ podřízenému správnímu orgánu, který je měl zaloţit do spisu (§ 99 odst. 7). 

Uvedená povinnost byla ve vládním návrhu zdůvodněna s ohledem na ochranu před nečinností 

ve správním soudnictví: „To, jak byla procesní stíţnost vyřízena, eviduje správní orgán, který ji 

vyřídil. Nicméně potřeba přezkumu ve správním soudnictví vyţaduje, aby vyřízení procesní 

stíţnosti bylo součástí spisu ve věci.“
141

 Je tedy zřejmé, ţe procesní stíţnost měla představovat 

kvalifikovaný prostředek, jehoţ vyčerpání bylo nutné pro případné podání ţaloby ve správním 

soudnictví dle § 5 SŘS.
142

 

O způsobu vyřízení procesní stíţnosti měl být podatel vyrozuměn do 30 dnů od jejího 

doručení příslušnému správnímu orgánu. Nebylo-li moţné lhůtu k vyrozumění o způsobu 

vyřízení procesní stíţnosti z váţných důvodů dodrţet, prodluţovala se nejvýše o 30 dnů. O tomto 

postupu však musel být podatel vyrozuměn (§ 100 odst. 1). 

Proti usnesení, jímţ byla procesní stíţnost vyřízena, nebylo moţné podat procesní 

stíţnost (§ 100 odst. 3).
143

 

V navrhovaném ustanovení § 110 pak byla upravena ochrana před širšími projevy 

nečinnosti, nicméně její aktivizace jiţ nebyla v dispoziční sféře účastníka řízení, popř. dotčené 

osoby, kteří mohli za tímto účelem toliko učinit podnět. Vládní návrh navrhované ustanovení 

zdůvodnil jako realizaci správního dozoru, která je mimo dispoziční sféru účastníka řízení.
144
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 Důvodová zpráva k vládnímu návrhu správního řádu. Sněmovní tisk č. 201, Parlament České republiky, 

Poslanecká sněmovna, 4. volební období, 2002–2006. 

142
 Ostatně v důvodové zprávě je na jiném místě uvedeno: „Důleţitou změnou je podrobná úprava ochrany 

před nečinností správního orgánu. Na tuto úpravu navazuje ochrana před nečinností ve správním soudnictví.“ 

(Ibid.) 

143
 Podá-li účastník procesní stíţnost opakovaně, musí v ní uvést nové skutečnosti, jeţ by samy o sobě nebo 

ve spojení s jinými mohly odůvodnit odlišné posouzení důvodnosti ohrazení, jinak správní orgán usnesením, které 

se pouze poznamená do spisu, rozhodne, ţe se jí nebude zabývat (§ 100 odst. 2). 

144
 „Zde se předkládá úprava oprávnění činit opatření proti nečinnosti, kterými disponuje odvolací správní orgán. 

Tato oprávnění jsou širší neţ ta, která zákon přiznává účastníku, neboť jsou téţ realizací správního dozoru.“ 

(Důvodová zpráva k vládnímu návrhu správního řádu. Sněmovní tisk č. 201, Parlament České republiky, Poslanecká 

sněmovna, 4. volební období, 2002–2006.) 
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Navrhované ustanovení § 110 upravovalo situace, kdy správní orgán nevedl řízení 

způsobem, který mu ukládal zákon, zejména pokud nevydal správní akt v zákonné lhůtě (§ 110 

odst. 1). V těchto případech byl nadřízený správní orgán povinen učinit opatření proti nečinnosti. 

Pokud by opatření proti nečinnosti spočívalo v prodlouţení lhůty pro vydání správního aktu, 

nadřízený správní orgán tak mohl učinit usnesením, přičemţ prodlouţení muselo být přiměřené a 

nadřízený správní orgán byl povinen při tom přihlíţet ke lhůtám uvedeným v navrhovaném 

ustanovení § 93 odst. 3
145

 (§ 110 odst. 1). Zákonodárce pak v důvodové zprávě k vládnímu 

návrhu připomenul, ţe z dikce a smyslu navrhovaného § 110 odst. 1 vyplývá, ţe nadřízený 

správní orgán můţe lhůtu pro vydání správního aktu prodlouţit pouze jednou. 

Opatření proti nečinnosti byl nadřízený správní orgán učinit i tehdy, pokud by příslušný 

správní orgán nezahájil řízení ve lhůtě 45 dnů ode dne, kdy se dozvěděl o skutečnostech 

odůvodňujících zahájení řízení z moci úřední (§ 110 odst. 1). 

Pokud by nebylo moţné provést jiná opatření k nápravě nebo pokud by opatření nevedla 

k úspěchu, byl nadřízený správní orgán oprávněn (pokud se nejednalo o samostatnou působnost 

obce nebo kraje) sám ve věci jednat a rozhodnout, popř. pověřit jiný věcně příslušný správní 

orgán ve svém správním obvodu (§ 110 odst. 1).
146

 Uvedené však zůstávalo zcela na jeho 

uváţení. 

Nadřízený správní orgán byl oprávněn postupovat dle navrhovaného § 110 odst. 1 i 

v případě, kdy by bylo z okolností zjevné, ţe věcně a místně příslušný správní orgán nebude 

schopen dodrţet lhůtu stanovenou pro vydání rozhodnutí o ţádosti nebo zahájit řízení z moci 

úřední anebo v řízení řádně pokračovat, anebo v případě, pokud by věcně a místně příslušný 

správní orgán před uplynutím lhůty k vydání správního aktu poţádal o její prodlouţení (§ 110 

odst. 4). 
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 Navrhované ustanovení § 93 upravovalo lhůty pro vydání správního aktu. Správní orgán byl povinen vydat 

správní akt bez zbytečného odkladu (§ 93 odst. 1). Pokud nebylo moţné vydat správní akt bezodkladně, byl správní 

orgán povinen vydat jej ve lhůtě 60 dnů od zahájení řízení, k níţ se měla připočítávat doba: a) aţ 30 dnů, jestliţe je 

zapotřebí nařídit ústní jednání nebo místní šetření, je-li třeba někoho předvolat, někoho nechat předvést nebo 

doručovat veřejnou vyhláškou osobám, jimţ se prokazatelně nedaří doručovat, nebo jde-li o zvlášť sloţitý případ, b) 

nutná k provedení doţádání podle § 18 odst. 3, ke zpracování znaleckého posudku nebo k doručení písemnosti 

do ciziny, c) rovnající se lhůtě pro podávání ţádostí v řízení prováděném formou výběru uvedené v § 62 odst. 5 

(§ 93 odst. 3). Nebylo-li moţné z váţných důvodů vydat správní akt v zákonem stanovené lhůtě, můţe správní orgán 

před jejím uplynutím poţádat nadřízený správní orgán o její prodlouţení. Nadřízený správní orgán postupuje podle 

ustanovení § 110 (§ 93 odst. 5). 

146
 O převzetí věci nebo o pověření jiného věcně příslušného správního orgánu ve svém správním obvodu byl 

nadřízený správní orgán povinen vydat usnesení (§ 110 odst. 2). Nadřízený správní orgán byl oprávněn současně 

s usnesením o převzetí věci nebo o pověření jiného správního orgánu vydat mezitímní správní akt nebo správní akt 

v části věci (§ 110 odst. 3). 
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Dalším procesním institutem, který měl slouţit k ochraně před nečinností, bylo ohrazení, 

prostřednictvím kterého měla být ochrana poskytována přímo nečinným správním orgánem. 

Institut ohrazení byl upraven v navrhovaných ustanoveních § 52 a § 53. 

Účastník řízení byl oprávněn ohradit se proti postupu správního orgánu, proti úkonu, 

který je výsledkem postupu správního orgánu, nebo proti nečinnosti správního orgánu, jestliţe 

jeho postup, úkon nebo nečinnost nebylo moţné napadnout jiným opravným prostředkem (§ 52 

odst. 1). Důvodová zpráva k navrhovanému ustanovení § 52 odst. 1 uváděla, ţe ohrazení 

účastníka řízení je moţné proti jakémukoliv postupu správního orgánu, proto u jednotlivých 

ustanovení zákona není tato moţnost jiţ zvlášť zmiňována. 

Správní orgán byl povinen ohrazení prošetřit v co nejkratší době, nejdéle však do 15 dnů 

ode dne, kdy mu oznámení došlo. Nebylo-li to moţné, byl povinen o tom informovat toho, kdo 

ohrazení učinil (§ 52 odst. 3). Přitom vládní návrh jiţ neřešil, co by v takovém případě 

následovalo, a tedy jakým způsobem by bylo dále pokračováno po informování podatele, coţ lze 

samozřejmě povaţovat za podstatný nedostatek. 

V případě zjištění vytýkaných nedostatků byl správní orgán povinen bezodkladně učinit 

nezbytná opatření k nápravě. O výsledku šetření a opatřeních přijatých k nápravě měl učinit 

záznam do spisu. Podatel měl být vyrozuměn o výsledku šetření a opatřeních přijatých k nápravě 

pouze tehdy, jestliţe o to poţádal (§ 52 odst. 4).
147

 Navrhovaný postup nepovaţuji 

za opodstatněný, jelikoţ podatel, kterým ostatně mohl být pouze účastník řízení, by dle mého 

názoru měl být o uvedeném vyrozuměn vţdy, a to bez ohledu na jeho výslovnou ţádost. 

S ohledem na uvedené je zřejmé, ţe ohrazení mělo představovat velmi neformální 

institut, a proto z poměrně logických důvodů vládní návrh nepředpokládal, ţe by o jeho vyřízení 

měl být vydán správní akt.
148

 

Výsledkem legislativního procesu je však poměrně jiná úprava nezákonné nečinnosti 

správních orgánů. Ochrana před nečinností je v návaznosti na zásadu rychlosti zakotvené v § 6 

odst. 1 SpŘ upravena v jediném ustanovení, kterým je § 80 SpŘ. Je třeba podotknout, ţe 

uvedené ustanovení nebylo od jeho přijetí doposud novelizováno. Z hlediska systematiky je § 80 
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 Opakovaným ohrazením se správní orgán zabývá jen tehdy, jsou-li v něm uvedeny nové skutečnosti, jeţ by 

samy o sobě nebo ve spojení s jinými mohly odůvodnit odlišné posouzení důvodnosti ohrazení; jinak správní orgán 

usnesením, které se pouze poznamená do spisu, rozhodne, ţe se jím nebude zabývat (§ 53). 

148
 Vyjma situace, kdy by z ohrazení nebylo patrné, kdo je činí, které věci se týká nebo co se správnímu orgánu 

vytýká, správní orgán usnesením, které se pouze poznamená do spisu, rozhodne, ţe se jím zabývat nebude, a 

účastníka o tom vyrozumí (§ 52 odst. 2). 
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SpŘ obsaţen v části druhé upravující obecná ustanovení o správním řízení, konkrétně pak v jeho 

hlavě sedmé, přičemţ s ohledem na § 6 odst. 1 je jeho aplikace mnohem širší, neţ pouze v rámci 

tzv. formálního správního řízení. Ustanovení § 80 SpŘ vykazuje určitou podobnost s 

navrhovanými ustanoveními § 109 a § 110. Institut ohrazení však přijat nebyl a proti nečinnosti 

tak dle současné právní úpravy nelze brojit na úrovni nečinného správního orgánu. 

Nezákonná nečinnost správních orgánů je vedle správního řádu upravena i v některých 

zvláštních předpisech, avšak jedná se zpravidla o dílčí úpravy některých specifik či institutů, 

např. stíţnost na postup při vyřizování ţádosti o informace po uplynutí zákonné lhůty dle § 16a 

odst. 1 písm. b) SvInf. Výjimku představuje právní úprava daňového řízení, která obsahuje 

samostatnou úpravu nečinnosti správce daně v tomto typu řízení. Ochrana před nečinností 

správce daně byla nejprve upravena v zákoně č. 337/1992 Sb., o správě daní a poplatků, 

konkrétně v jeho § 34c.
149

 Po zrušení tohoto předpisu je právní úprava nečinnosti v daňovém 

řízení upravena v daňovém řádu z roku 2009. V jeho ustanovení § 7 odst. 1 je zakotvena zásada 

rychlosti, dle které má správce daně povinnost postupovat bez zbytečných průtahů, a tato zásada 

je pak konkretizována v § 38, který upravuje projevy nečinnosti správce daně a ochranu 

před tímto jednáním. Tato zvláštní úprava si zaslouţí podrobnější rozbor, zejména pokud jde 

o komparaci s obecnou úpravou, a budu se jí zabývat v následujících částech této práce. 

Z nastíněného právního vývoje je zjevné, ţe nečinnosti správních orgánů nebyla v právní 

úpravě věnována pozornost buď vůbec, nebo jen velmi omezeně, a teprve aţ zejména 

v posledních dvou dekádách se tato problematika stává předmětem zájmu zákonodárce. 

V současné době jde navíc o poměrně vděčné téma pro řadu politických subjektů, které s čím dál 

tím větší oblibou zaměřují své programové priority právě na „liknavé úřady a úředníky“. 

Povaţují to za atraktivní téma pro občany s aktivním volebním právem, nicméně řada návrhů je 

v rozporu se samotnou podstatou výkonu veřejné správy. 

Právní úprava nečinnosti a ochrany před ní ve správním řádu i v ostatních předpisech 

vychází z určitých mezinárodních a ústavněprávních aspektů. Je třeba zdůraznit, ţe pravidla 

mezinárodního práva (a ostatně ani právo Evropské unie) nemohou vyřešit problém nezákonné 

nečinnosti vnitrostátních správních orgánů a z poměrně logických důvodů tak ani nemohou 

upravovat systém ochrany před tímto nezákonným jednáním. Přestoţe stíţnost k Evropskému 

soudu pro lidská práva představuje jeden z prostředků soudní ochrany před nečinností (srov. 

podkapitola č. 10.2), nelze uvaţovat o tom, ţe by se jednalo o standardní, efektivní a účinný 
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nástroj. Naopak o této stíţnosti lze uvaţovat pouze tehdy, kdyţ dojde k selhání veškerých 

vnitrostátních mechanismů poskytujících ochranu, a tedy je zřejmé, ţe k takovým případům by 

mělo docházet zcela výjimečně. Navíc z pohledu adresátů veřejné správy, kteří musí pro podání 

této stíţnosti vyčerpat veškeré procesní instituty, nebude takové řešení, které by jim mohlo 

poskytnout ochranu fakticky aţ po několika letech, vhodné. Přesto dokumenty mezinárodního 

práva upravují stěţejní principy a postuláty, v jejichţ světle je pak ve vnitrostátních procesních 

předpisech upravováno zejména právo na přiměřenou délku řízení, se kterým úzce souvisí i 

ochrana před nečinností správních orgánů. Vybraným principům se budu podrobněji věnovat 

v následující kapitole. 

Na závěr této podkapitoly lze pro komplexnost uvést, ţe i právní dokumenty Evropské 

unie upravují ochranu před nečinností unijních orgánů a institucí. Jde však o zcela samostatnou 

úpravu týkající se specifických unijních subjektů, u které nelze spatřovat souvislosti 

s vnitrostátní právní úpravou nečinnosti správních orgánů.
150
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 Ochranným institutem před nečinností orgánů a institucí Evropské unie je ţaloba na nečinnost (action for 
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4 Vybrané ústavněprávní, mezinárodní a správněprávní aspekty 

nezákonné nečinnosti správních orgánů 

Vnitrostátní právní úprava nečinnosti správních orgánů a ochrana před ní vychází, jak jiţ bylo 

zmíněno, ze základních principů a postulátů, které jsou zakotveny jak na úrovni ústavního 

pořádku, tak i v pravidlech mezinárodního práva. Z hlediska nečinnosti správních orgánů a 

ochrany před ní nemůţe být uvaţováno o tom, ţe by na těchto úrovních mohla být nečinnost 

správních orgánů podrobně vymezena a ţe by zde mohl být vybudován systém ochrany před ní. 

Vzhledem k tomu ţe úpravu na úrovni ústavního pořádku i mezinárodního práva lze povaţovat 

za zcela základní východiska právní úpravy nečinnosti správních orgánů a ochrany před ní, budu 

se v této kapitole věnovat vybraným aspektům, které jsou z hlediska vnitrostátních zákonů 

zásadní. 

Vybral jsem si čtyři základní aspekty, kterými se budu blíţe zabývat v následujících 

podkapitolách. Konkrétně se jedná o (i.) princip legality, (ii.) právo na přiměřenou délku řízení, 

(iii.) princip legitimní očekávání, (iv.) principy dobré zprávy. 

Vzhledem k tomu, ţe úvahy o kaţdém z těchto aspektů by vydaly na samostatnou 

monografii a smyslem této práce není zabývat se jimi v obecné rovině, budu se jim věnovat 

výhradně jen z pohledu řešené problematiky nezákonné nečinnosti správních orgánů, a tedy 

úvahy o nich budou zúţeny a zestručněny tímto směrem. Smyslem této kapitoly je primárně 

poukázat na důleţitost těchto aspektů a následně na ně jiţ konkrétně navázat v dalších částech 

této práce. Naopak nepovaţuji za vhodné věnovat těmto aspektům na úkor řešeného tématu širší 

prostor, ve kterém bych se vyčerpávajícím způsobem zabýval veškerými jejich stránkami, které 

by byly ve své většině vzdálené tématu této práce. 

Zkoumání uvedených aspektů ve vztahu k řešenému tématu povaţuji za zásadní 

východiska pro jakékoli další úvahy o nezákonné nečinnosti. Zejména by pak měly být 

promítnuty do systému ochrany před tímto jednáním veřejné správy, jelikoţ bez jejich 

zohlednění bude moci být jen stěţí vybudován kvalitní a efektivní systém ochrany. Ostatně 

pokud jde o aspekty ústavněprávní, je třeba připomenout velmi úzký vztah práva správního 

s právem ústavním, kdy zpravidla při jakýchkoli úvahách o institutech práva správního je dán 

jejich základ právě na úrovni ústavního pořádku. Velmi přiléhavě vztah obou těchto právních 

oborů pojmenoval Jiří Praţák na své přednášce v listopadu 1892, kterou měl v souvislosti se 

svým nastolením za rektora c. k. české university Karlo-Ferdinandské v Praze: „Právo veřejné 

dělí se pravidelně na právo státní neb správněji ústavní a na právo správní. Kdeţto předmětem 
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onoho jest organismus státu i veřejných korporací a základní zásady jich činnosti, vykládá nám 

toto pravidla, jimiţ činnost ona blíţe jest upravena, tak ţe tyto dvě nauky na vzájem se doplňují, 

pročeţ i snaha některých novějších spisovatelů, čelící k tomu, odděliti právo správní naprosto 

od práva ústavního, s trvalým úspěchem se nesetkaly.“
151

 

4.1 Princip legality 

Veřejná správa je činností podzákonnou, proto esenciálním znakem jejího výkonu je zákonný 

základ. Zákon je tedy v našem právním řádu vţdy základem veškeré činnosti veřejné správy.
152

 

Např. Jaroslav Krejčí poukazoval na „závislost činnosti veřejné správy na právu zákonném“.
153

 

Vázanost veřejné správy zákonem se označuje jako princip (zásada) legality, popř. jako princip 

(zásada) zákonnosti. Někteří autoři a taktéţ i některé správní orgány či soudy tento základní 

princip označují jako zásadu enumerativnosti veřejnoprávních pretenzí. Osobně však preferuji 

označení tradiční, tedy princip (zásada) legality, popř. zákonnosti, nicméně bez ohledu 

na formální označení jsou význam a podstata samozřejmě stejné. 

Princip legality jako základní východisko pro veškeré uplatňování veřejné moci
154

 je 

vyjádřen jak v Ústavě ČR,
155

 tak v Listině základních práv a svobod.
156

 V Ústavě ČR je tento 

princip zakotven v čl. 2 odst. 3: „Státní moc slouţí všem občanům a lze ji uplatňovat jen 

v případech, v mezích a způsoby, které stanoví zákon.“, v Listině pak v čl. 2 odst. 2: „Státní moc 

lze uplatňovat jen v případech a v mezích stanovených zákonem, a to způsobem, který zákon 

stanoví.“ Opakem zásady legality je tzv. zásada legální licence, dle které kaţdý můţe činit, co 

není zákonem zakázáno, a nikdo nesmí být nucen činit, co zákon neukládá. Tato zásada je 

zakotvena v čl. 2 odst. 4 Ústavy ČR a v čl. 2 odst. 3 Listiny. 
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Pokud bych měl o principu legality uvaţovat výhradně ve vztahu k řešenému tématu 

nezákonné nečinnosti správních orgánů, z celé řady teoretických úvah ohledně tohoto principu 

mi jsou nejbliţší (a dle mého názoru i s ohledem na téma této práce nejpřiléhavější) úvahy 

Richarda Pomahače, který poukazuje na to, ţe princip legality je moţné obecně vymezit jako 

vázanost správy zákonem, přičemţ tento princip má dvě navzájem velice úzce provázané 

stránky, kterými jsou: 

1) povinnost chovat se v souladu se zákonem a zároveň 

2) povinnost projevovat iniciativu při realizaci zákona.
157

 

Ad 1) K první stránce, tedy k povinnosti veřejné správy chovat se v souladu se zákonem, 

poznamenává, ţe povinnost chovat se v souladu se zákonem se v právním státě vztahuje 

na kterýkoli subjekt a ţe smyslem uplatnění principu legality ve veřejné správě je více neţli jen 

potvrzovat sílu a svrchovanost zákona, popř. odvolávat se na rovnost před zákonem, jenţ 

neumoţňuje veřejné správě být aktivnější neţ jiný subjekt. Proto povinnost veřejné správy 

chovat se v souladu se zákonem povaţuje spíše za formální znak vázanosti. Pokud jde 

o materiální ohled – je-li zjišťováno, kde končí zákonná preskripce a kde začíná aktivita správy – 

je právě problém zmocnění k iniciativnímu postupu klíčovou otázkou. 

Ad 2) K druhé stránce, tedy k povinnosti veřejné správy projevovat iniciativu při realizaci 

zákona, uvádí, ţe veřejná správa (na rozdíl od jiných subjektů) jiţ díky své funkční povaze 

obligatorně uskutečňuje to, co zákon stanoví. Velmi přesně pak dále poukazuje na to, ţe správní 

právo zná řadu případů, v nichţ slovo můţe znamená pro veřejnou správu musí. Přičemţ 

nečinnost veřejné správy je co do důvodů a účelu podřízena zákonu stejně tak jako správní 

činnost. Stupeň vázanosti zákonnými limity se zpravidla liší s ohledem na to, zda se můţe 

správní aktivita střetnout s „nedotknutelnou sférou“ základních a práv a svobod.
158

 

Domnívám se, ţe povinnost správních orgánů projevovat iniciativu při realizaci zákona je 

zcela zásadní, a to bez ohledu na to, zda je to v nějakém zvláštním zákonu výslovně stanoveno. 

Povinnosti a úkoly subjektů, resp. vykonavatelů veřejné správy jsou předepsány zákonem, a tyto 

subjekty tedy mají nejen povinnost je plnit, a tedy formálně jednat podle zákona, ale taktéţ 

projevovat vlastní iniciativu při realizaci zákona. V aplikační praxi tak není – bohuţel – ničím 

neobvyklým, ţe správní orgány zcela formálně plní své zákonné povinnosti, avšak v jejich 
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činnostech a postupech zcela absentuje prvek iniciativy. V odborné literatuře je o tomto principu 

často uvaţováno pouze z hlediska první z uvedených stránek, kterou Richard Pomahač označuje 

spíše za formální znak vázanosti správy zákonem, nicméně i materiální znak spočívající 

v iniciativě je mimořádně důleţitý. Domnívám se, ţe pro řadu správních orgánů a zejména 

úředních osob zůstává prvek iniciativy neznámým, coţ pak často vede k tomu, ţe jsou činnosti 

veřejné správy povaţovány za pouhý formální proces, ve kterém dochází ke strohému plnění 

zákonných povinností bez hlubšího zkoumání smyslu a účelu právní úpravy. Vzhledem k tomu, 

ţe na iniciativu lze nahlíţet jako na aktivitu, která by měla být základním předpokladem 

pro výkon veřejné správy, její absence pak můţe vést (a často i vede) k pasivitě, která je ovšem 

ve veřejné správě neţádoucí. 

Na zákonné úrovni je zásada zákonnosti ve správním řízení zakotvena mezi základními 

zásadami činnosti správních orgánů, konkrétně v § 2 odst. 1 SpŘ, dle kterého: „Správní orgán 

postupuje v souladu se zákony a ostatními právními předpisy, jakoţ i mezinárodními smlouvami, 

které jsou součástí právního řádu (dále jen "právní předpisy"). Kde se v tomto zákoně mluví 

o zákoně, rozumí se tím téţ mezinárodní smlouva, která je součástí právního řádu.“ Tato 

procesní zásada navazuje na princip legality zakotvený jak v Ústavě ČR, tak v Listině. Resp. 

přesněji řečeno správní řád uvaţovanou zásadu rozšiřuje, jelikoţ dle § 2 odst. 1 SpŘ musí být 

postup správních orgánů nejen v souladu se zákony, ale rovněţ i s mezinárodními smlouvami a 

konečně i s ostatními právními předpisy, kterými budou zejména podzákonné předpisy. 

Princip legality je nutné povaţovat za nejdůleţitější princip aplikovaný při výkonu 

veřejné správy, jelikoţ určuje podmínky, meze a způsob výkonu jejích pravomocí zejména vůči 

spravovaným osobám, a ostatně vytváří základ pro uplatnění dalších zásad, jelikoţ jejich obsah, 

způsob uplatnění a závaznost je určován zákonem.
159

 

Např. Martin Kopecký velmi přesně poukazuje na to, ţe soulad činnosti veřejné správy 

s právem se projevuje v právem přikázaném či předpokládaném chování nositelů a vykonavatelů 

veřejné správy. Protiprávní jednání vzniká na straně veřejné správy porušením právních 

příkazů.
160

 

Nečinnost správních orgánů tak představuje pravý opak k výše uvedenému, kdy ze strany 

správních orgánů nedochází ani k formálnímu plnění jejich procesních povinností. O prvku 
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iniciativy pak nemůţe být uvaţováno vůbec. Jak např. uvádí Petr Průcha: „Činnost veřejné 

správy“ je tak jednou z pojmových rovin veřejné správy jako takové, příp. lze konstatovat, ţe 

„činnost“ je pojmovým znakem veřejné správy vnímané obecně. Přirozeně, ţe pro činnost 

veřejné správy platí, ţe nejen musí být konána, ale dále také, ţe má být konána v souladu 

se zákony (a to jak v rovině procesněprávní – v daných souvislostech se nabízí zdůraznit 

především poţadavek na konání ve lhůtách bez zbytečných průtahů, tak v rovině hmotněprávní), 

a konečně také platí, ţe činnost veřejné správy má být konána věcně správně.
161

 V případě 

nezákonné nečinnosti jsou tyto základní poţadavky popírány, kdyţ správní orgány, které mají 

řízení vést a vydat z něj výstup, popř. v případě řízení z moci úřední jej zahájit z vlastní 

iniciativy, tyto předepsané procesní povinnosti neplní. Nezákonná nečinnost správních orgánů 

proto bude mít vţdy za důsledek porušení tohoto stěţejního principu, který představuje základ 

pro výkon veřejné správy. 

4.2 Právo na přiměřenou délku řízení 

Jedním ze základních poţadavků na správní řízení je i jeho přiměřená délka. Samotná povinnost 

správních orgánů vést řízení, provádět procesní úkony a na konci tohoto procesu vydat 

rozhodnutí ve věci však sama o sobě nezaručuje, ţe uvedené bude realizováno řádně a včas. 

Právní řád proto zakotvuje tzv. právo na přiměřenou délku řízení. Lze se setkat i s jinou 

terminologií, např. právo na projednání věci bez zbytečných průtahů či právo na včasné 

rozhodnutí. Výklad těchto pojmů by mohl být odlišný, např. přiměřená délka řízení nemusí být 

nutně ztotoţňována s průtahy řízení, nicméně v aplikační praxi a ostatně i v právní nauce není 

věnován moţnému odlišnému jazykovému výkladu prostor a naopak dochází k jejich 

ztotoţňování. 

Právo na přiměřenou délku řízení patří mezi základní lidská práva a je zakotveno 

v Listině. Konkrétně v jejím čl. 38 odst. 2 věta první: „Kaţdý má právo, aby jeho věc byla 

projednána veřejně, bez zbytečných průtahů a v jeho přítomnosti a aby se mohl vyjádřit ke všem 

prováděným důkazům.“ Listina tedy stanoví základní poţadavek, aby věc kaţdého byla 

projednána bez zbytečných průtahů. 
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Právo na projednání věci v přiměřené lhůtě je kromě Listiny zakotveno i v Úmluvě 

o ochraně lidských práv a základních svobod,
162

 konkrétně v jejím ustanovení čl. 6, v němţ je 

upraveno právo na spravedlivý proces. Ustanovení čl. 6 odst. 1 věta první stanoví právo kaţdého 

na projednání jeho záleţitosti v přiměřené lhůtě: „Kaţdý má právo na to, aby jeho záleţitost byla 

spravedlivě, veřejně a v přiměřené lhůtě projednána nezávislým a nestranným soudem zřízeným 

zákonem, který rozhodne o jeho občanských právech nebo závazcích nebo o oprávněnosti 

jakéhokoli trestního obvinění proti němu.“ 

V zákonné úpravě správního řízení jsou pak uvedená východiska promítnuta 

do ustanovení § 6 odst. 1 SpŘ věty první, kde je zakotvena tzv. procesní zásada rychlosti, dle 

které mají správní orgány povinnost vyřizovat věci bez zbytečných průtahů. 

Právo na přiměřenou délku řízení, ať jiţ zaručené v Listině, Úmluvě o ochraně lidských 

práv a základních svobod či ve správním řádu je ve všech těchto pramenech zakotveno obecně a 

je třeba, aby předpisy o správním řízení dostatečným způsobem upravovaly zákonné lhůty, ve 

kterých má správní orgán činit úkony a zejména vydat rozhodnutí ve věci. 

Kvalitní zákonná úprava lhůt je základním předpokladem nejen pro naplnění práva 

na přiměřenou délku řízení, ale taktéţ je základním předpokladem pro zaručení právní jistoty 

adresátů veřejné správy. 

Z obecného jazykového hlediska je lhůta vykládána jako „téţ strpení, sečkání, rok, slove 

odklad práva do jistého času, aneb čas k jistému právnímu výkonu uloţený buď soudem, 

smlouvou neb zákonem.“
163

 Vladimír Mikule poukázal na to, ţe právní úprava lhůt, ve kterých je 

správní orgán povinen rozhodnout, je základním předpokladem procesní právní jistoty. Přičemţ 

vţdy však naráţela na námitku, ţe moţnost rozhodnout bez průtahů ve věci je podmíněna 

okolnostmi, které leţí mimo správní orgán, zejména pokud jde o splnění povinností samotného 

navrhovatele (např. řádně formulovat návrh, předloţit potřebné doklady atd.).
164

 

Velmi přesně se ke smyslu lhůt v právním řádu vyjádřil Ústavní soud, dle kterého: 

„Smyslem právního institutu lhůty obecně je sníţení entropie (neurčitosti) při uplatňování práv, 

resp. pravomocí, časové omezení stavu nejistoty v právních vztazích, urychlení procesu 
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rozhodování s cílem reálného dosaţení zamýšlených cílů. Normativní vymezení času 

pro uplatnění práv přitom můţe dopadat jak do oblasti hmotných, tak do oblasti procesních 

subjektivních práv. V této souvislosti nutno rozlišovat lhůty hmotněprávní a lhůty procesněprávní 

(jakoţ i s nimi spojené rozdíly v jejich počítání).“
165

 

Rovněţ lze příkladmo poukázat na závěry Nejvyššího správního soudu, dle kterého: 

„Lhůty tedy slouţí především k tomu, aby posilovaly právní jistotu v rámci právního styku. Lhůty 

posilují právní jistotu nejen v soukromoprávních vztazích, v nichţ by vzhledem k zásadě rovnosti 

měly být koncipovány tak, aby rovnocenně dbaly o právní jistotu všech účastníků konkrétního 

právního poměru, nýbrţ i v rámci vztahů veřejnoprávních.“
166

 

Kromě lhůt zákonných je pak dále nutné vzít v úvahu i existenci lhůt interních. Lze 

poukázat např. na závěry Ústavního soudu, dle kterého: „Pokud orgán veřejné moci nerespektuje 

při rozhodování vlastní interní předpisy o lhůtách pro vyřízení odvolání, nutno takový postup 

hodnotit jako porušení práva občana na vyřízení jeho věci v přiměřené lhůtě (čl. 38 odst. 2 

Listiny).“
167,

 
168

 

Jak jiţ bylo v této práci uvedeno, ústavněprávní či mezinárodní aspekty jsou velmi 

podstatné, nicméně problematiku nečinnosti v řízení před vnitrostátními správními orgány a 

zejména ochranu před ní nekonkretizují (a ostatně ani to není jejich účelem). Jde tak primárně 

o proklamativní prohlášení, přičemţ velmi důleţitá je pak jejich konkretizace v procesních 

předpisech. 

Konkretizace těchto zaručených práv ve vztahu ke správnímu řízení a zejména ve vztahu 

k problematice nečinnosti správních orgánů bude dále obsaţena v jednotlivých částech této 

práce. Současně je třeba podotknout, ţe terminologie „přiměřená délka řízení“ či „projednání 

věci bez zbytečných průtahů“ obsahuje neurčité právní pojmy a je tak důleţitý jejich výklad, 

zejména pokud jde o rozhodovací praxi Ústavního soudu a Evropského soudu pro lidská práva. 

Vzhledem k tomu, ţe se moţnostem ochrany před nečinností u těchto soudních orgánů budu 

věnovat dále v této práci, jejich přístupy proto budou přiblíţeny v příslušných dílčích 

podkapitolách. Současně je vhodné připomenout, ţe průtahy řízení či absolutní nečinnost řeší 

uvedené dva soudy primárně ve vztahu k nečinnosti jiných soudů, nečinnost správních orgánů 
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v řízení před nimi není řešena příliš často, coţ je logické vzhledem k tomu, ţe dotčená osoba 

musí nejprve vyčerpat řadu jiných institutů, neţ se můţe se stíţností obrátit na tyto soudy, 

ke kterým se tak dostane jen skutečný zlomek těch nejzávaţnějších případů nečinnosti správních 

orgánů. Závěry ve vztahu k nečinnosti soudů jsou však zpravidla aplikovatelné i ve vztahu 

ke správním orgánům. 

4.3 Princip legitimního očekávání 

Princip legitimního očekávání je dalším stěţejním principem. Vyvozuje se z konceptu 

materiálního právního státu jako ústavní princip ochrany oprávněné důvěry v právo.
169

 Musí být 

dodrţována kontinuita práva i rozhodování, tato perspektiva dokonce rozšiřuje i právní jistotu 

do oblasti předvídatelnosti správních rozhodnutí. Richard Pomahač upozorňuje na to, ţe je 

zároveň dobré si uvědomit, ţe princip legitimního očekávání balancuje na hraně sklonu k jistotě 

a sklonu k vytváření nových rozhodnutí s lepší proporcionalitou veřejných i soukromých zájmů a 

cílů preferovaných právní úpravou či správní politikou.
170

 

Na princip legitimního očekávání nahlíţí Ústavní soud např. takto: „Ústavní soud jiţ 

ve své judikatuře konstatoval, ţe ke znakům právního státu a mezi jeho základní hodnoty patří 

neoddělitelně princip právní jistoty (čl. 1 odst. 1 Ústavy), jehoţ nepominutelným komponentem je 

nejen předvídatelnost práva, nýbrţ i legitimní předvídatelnost postupu orgánů veřejné moci 

v souladu s právem a zákonem stanovenými poţadavky. Podstatou uplatňování veřejné moci 

v demokratickém právním státě je princip dobré víry jednotlivce ve správnost aktů veřejné moci 

a ochrana dobré víry v nabytá práva konstituovaná akty veřejné moci, ať uţ v individuálním 

případě plynou přímo z normativního právního aktu nebo z aktu aplikace práva. Princip dobré 

víry působí bezprostředně v rovině subjektivního základního práva jako jeho ochrana, v rovině 

objektivní se pak projevuje jako princip presumpce správnosti aktu veřejné moci.“
171

 

Rovněţ je vhodné příkladmo poukázat na závěry Nejvyššího správního soudu: „Princip 

vázanosti správního orgánu jím vytvořenou správní praxí pak vyplývá i ze zásady zákazu 

libovůle a neodůvodněně nerovného zacházení, která je zakotvena v ustanovení čl. 1 věty první 

Listiny základních práv a svobod. Tento ústavní princip, který musí veřejná správa respektovat, 
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je pak vyjádřen i v ustanovení § 2 odst. 4správního řádu č. 500/2004 Sb., podle něhoţ správní 

orgán dbá i na to, aby při rozhodování skutkově shodných nebo podobných případů nevznikaly 

nedůvodné rozdíly. Také tímto zákonným ustanovením je tedy vyjádřena zásada legitimního 

očekávání, která vytváří předpoklady pro předvídatelnost činnosti veřejné správy. Ta by proto 

měla ve svých postupech a rozhodování podrţet určitou míry kontinuity, kterou by bylo moţné 

narušit jen v odůvodněných případech, pokud k tomu budou dány legitimní důvody.“
172

 

Zásada legitimního očekávání je ve správním řádu zakotvena v ustanovení § 2 odst. 4, dle 

kterého má správní orgán povinnost dbát na to, aby přijaté řešení bylo v souladu s veřejným 

zájmem a aby odpovídalo okolnostem daného případu, jakoţ i na to, aby při rozhodování 

skutkově shodných nebo podobných případů nevznikaly nedůvodné rozdíly. Tato procesní 

zásada vychází z ústavního základu a je projevem ústavního principu v rovnosti v právech a 

důstojnosti, jakoţ i v rovnosti před zákonem, a také zákazu diskriminace. Souvisí s širším 

poţadavkem právní jistoty adresátů veřejné správy.
173,

 
174

 

Z hlediska řešeného tématu nečinnosti správních orgánů je třeba podtrhnout, ţe veřejná 

správa musí ve svých postupech a rozhodování zachovat určitou ustálenost (kontinuitu), 

znamenající pro obdobné případy s obdobnými podmínkami vzniklé v budoucnu pro jejich 

účastníky (dotčené osoby) potřebnou míru právní jistoty, a ze strany správních orgánů 

předvídatelnosti.
175

 A to nejen z hlediska materiálního, ale zejména z hlediska výkonu činnosti 

samotné. Tomuto jsem se podrobněji věnoval v podkapitole č. 2.1 a lze na ni v tomto směru 

odkázat. Za předpokladu, ţe správní orgány zůstanou nečinné, resp. v přímém rozporu s jejich 

zákonem předepsanými povinnostmi nebudou v řízení konat, bude tím porušen i princip 

legitimního očekávání, jelikoţ neaktivita není veřejné správě vlastní a ani se tak v jejích 

postupech nepředpokládá. Samozřejmě vyjma nečinnosti, která je právním řádem umoţněna a 

v některých případech předpokládána.
176
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4.4 Principy dobré správy 

Principy dobré správy lze vedle principu zákonnosti povaţovat za vůdčí pravidla, z nichţ má 

veřejná správa ve své činnosti vycházet a ze kterých lze vyvozovat další, dílčí pravidla.
177

 Např. 

Richard Pomahač právo na dobrou správu vymezuje jako: „reflexe objektivního správního práva, 

tj. povinnosti chovat se tak, aby ze správního výkonu veřejné správy měli výhodu ti, kdoţ jsou 

subjekty správněprávních vztahů.“
178

 

Poţadavek dobré správy vyţaduje dodrţování principu legality, ale má i mimoprávní 

přesah do oblasti uplatňování manaţerských technik ekonomického řízení, participace veřejnosti, 

transparentnosti správy, etiky jejího chování atd.
179

 Rovněţ např. Vladimír Novotný poukazuje 

na to, ţe pojem dobrá správa popisuje takové chování orgánů státní správy, které jim sice 

nepředpisuje přímo zákon, ale které je třeba od nich přesto vyţadovat. Špatná správa vede 

ke vzniku nespravedlnosti, k obtěţování osob přehnanou byrokracií, k průtahům a jiným 

neţádoucím důsledkům.
180

 

Ve vztahu k nečinnosti správních orgánů velmi přiléhavě poznamenal Pavel Mates, ţe 

právo na vydání včasného rozhodnutí bývá spojováno s poţadavky na zajištění tzv. dobré správy, 

která by měla být důvěryhodná, spolehlivá, měla by chránit oprávněné zájmy adresátů a další 

hodnoty, coţ nečinnost veřejné správy narušuje. Dále v této souvislosti poukázal na to, ţe dobrá 

správa jiţ není jen teoretický postulát, ale stala se součástí platného právního řádu (srov. zejména 

§ 8 odst. 2 SpŘ a § 1 odst. 1 ZVOP).
181

 

Na formulování principů dobré správy má značný vliv i Rada Evropy, která se jim v řadě 

svých dokumentů věnuje. Nejvýznamnějším počinem v tomto směru je Doporučení Výboru 
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ministrů Rady Evropy ze dne 20. června 2007 o dobré správě.
182

 V tomto dokumentu výbor 

nejprve formuloval základní východiska, přičemţ s ohledem na řešené téma lze poukázat 

zejména na tři z nich: (i.) veřejné orgány musejí soukromým osobám poskytovat jistý počet 

sluţeb a vydávat jisté instrukce a nařízení a ţe kdyţ se od veřejných orgánů očekává jistý úkon, 

musejí ho provést v přiměřené lhůtě, (ii.) případy nekompetentní veřejné správy, ať uţ v důsledku 

oficiální nečinnosti, zdrţení v činnosti či v důsledku činnosti v rozporu s oficiálními povinnostmi, 

musejí podléhat sankcím prostřednictvím náleţitých postupů, které mohou zahrnovat i řízení 

soudní, (iii.) poţadavky práva na dobrou veřejnou správu mohou být posíleny obecným právním 

dokumentem; ţe tyto poţadavky vycházejí ze základních zásad zákonnosti, jako jsou principy 

vlády zákona, rovnoprávnosti, nestrannosti, proporcionality, právní jistoty, provádění činnosti 

v přiměřené časové lhůtě, účasti, úcty k soukromí a průhlednost; a ţe stanovují postupy 

k ochraně práv a zájmů soukromých osob, informují je a umoţňují jim účastnit se přijímání 

správních rozhodnutí.
183

 

Dále je velmi důleţitá příloha k předmětnému doporučení výboru, kterou je „Kodex 

dobré veřejné správy“, v němţ jsou obsaţena jiţ konkrétní doporučující pravidla a zásady. Mezi 

zásady tzv. dobré veřejné správy dle kodexu patří: (i.) zásada zákonnosti, (ii.) zásada 

rovnoprávnosti, (iii.) zásada nestrannosti, (iv.) zásada proporcionality, (v.) zásada právní jistoty, 

(vi.) zásada konání v přiměřené časové lhůtě, (vii.) zásada participace, (viii.) zásada úcty 

k soukromí, (ix.) zásada transparentnosti.
184

 

Vzhledem k řešenému tématu je významná zejména šestá z uvedených zásad, tedy zásada 

konání v přiměřené časové lhůtě. Kodex ji však upravuje oproti všem ostatním zásadám vůbec 

nejstručněji a pouze stanoví, ţe: „Veřejné orgány konají a plní své povinnosti v přiměřené časové 

lhůtě.“
185

 

Principy dobré správy, které zpravidla vychází z tohoto doporučení, jsou rozpracovány 

v řadě dokumentů či odborných textů. Je však důleţité uvést, ţe jde o natolik širokou oblast, ţe 

tato zahrnuje nejen právní instituty, ale i řadu neprávních institutů a procesů. Např. Martin 

Kopecký poukazuje na to, ţe poţadavky na legalitu a dobrou správu jsou chápány velmi široce a 

lze mezi ně podřadit řadu obecných zásad, s nimiţ má být legitimní veřejná správa v souladu. 
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Mezi nejvýznamnější uvádí tyto: (i.) princip proporcionality, (ii.) princip racionality, (iii.) 

princip rovnosti, (iv.) princip právní jistoty a legitimního očekávání, (v.) princip rozumnosti.
186

 

Správní řád v ustanovení § 8 odst. 2 stanoví, ţe správní orgány vzájemně spolupracují 

v zájmu dobré správy. V uvedeném ustanovení se sice objevuje termín „dobrá správa“, nicméně 

s ohledem na výše uvedené se jedná jen o dílčí část těchto principů a naopak principy dobré 

správy lze dovozovat i z jiných ustanovení, a to nejen správního řádu, ale téţ např. Listiny. 

Komplexněji s pojmem dobrá správa pracuje zákon o Veřejném ochránci práv, který 

v § 1 odst. 1 ZVOP stanoví, ţe Veřejný ochránce práv působí k ochraně osob před jednáním 

úřadů a dalších institucí uvedených v tomto zákoně, pokud je v rozporu s právem, neodpovídá 

principům demokratického právního státu a dobré správy, jakoţ i před jejich nečinností, a tím 

přispívá k ochraně základních práv a svobod. 

Veřejnému ochránci práv se ve vztahu k moţnostem jeho ochrany před nezákonnou 

nečinností správních orgánů podrobněji věnuji v podkapitole č. 11.1. Nicméně ve vztahu 

k principům dobré správy lze jeho činnost velmi vyzdvihnout, např. Veřejný ochránce práv 

formuloval deset principů, které slouţí jeho činnosti při šetřeních vůči úřadům jako interpretační 

pomůcka, která učiní jeho postup předvídatelným. Konkrétně jde o tyto principy: (i.) soulad 

s právem, (ii.) nestrannost, (iii.) včasnost, (iv.) předvídatelnost, (v.) přesvědčivost, (vi.) 

přiměřenost, (vii.) efektivnost, (viii.) odpovědnost, (ix.) otevřenost, (x.) vstřícnost. Z hlediska 

řešeného tématu je pak důleţitý třetí princip – včasnost –, který Veřejný ochránce práv 

konkretizoval takto: „Úřad vyřídí kaţdé podání osoby v rozumném a přiměřeném čase 

bez zbytečných průtahů. Jestliţe si vyřízení vyţádá delší dobu, neţ je obvyklé, úřad o tom osobu 

vţdy vyrozumí, přičemţ uvede důvody prodlevy a předpokládaný termín, kdy bude podání 

vyřízeno. Pokud můţe mít rozhodnutí úřadu vliv na výsledek jiného řízení, snaţí se úřad 

rozhodnout ještě před ukončením tohoto souvisejícího řízení. O svém postupu ve věci uvědomí 

včas úřady, pro které je výsledek jeho řízení důleţitý. U řízení zahajovaných z vlastního podnětu 

zahájí úřad řízení bezodkladně, jakmile se dozví o důvodu pro jeho zahájení, a dokončí ho 

v takovém čase, aby bylo dosaţeno jeho účelu.“
187

 

V odborných kruzích se zpravidla vedou diskuze o tom, co vše lze pod těmito principy 

chápat. Plně souhlasím s Vladimírem Sládečkem, dle kterého se spojení „dobrá správa“ či 
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„principy dobré správy“ staly v poslední době takřka zaklínadlem: „Faktem je, ţe spojení „dobrá 

správa“ nebo „principy dobré správy“ se v posledních letech stalo takřka zaklínadlem, 

bez kterého se neobejde ţádný jen trochu významnější obecněji zaměřený dokument či studie 

o veřejné správě [...] Vzhledem ke značné oblíbenosti a rozsáhlému vyuţívání spojení „dobrá 

správa“ v právních dokumentech či studiích jednotlivých států nebo v aktech evropských 

institucí ovšem dochází nezbytně k tomu, ţe je obsah slovního spojení chápán a vykládán značně 

odlišně. Při vztaţení některých principů dobré správy na naše podmínky tak někdy 

s překvapením zjišťujeme, ţe se „dobrou správou“ rozumějí z velké míry procesní principy, které 

jsme jiţ měly zakotveny jak v nedávno doslouţilém správním řádu, tak jsou obsaţeny 

(extenzivněji) i ve správním řádu novém.“
188

 Vladimír Sládeček pak dále uvádí: „Spojení dobrá 

správa se v poněkud podivné souvislosti objevilo i v novém správním řádu, neboť se v něm 

dočteme, ţe správní orgány „spolupracují v zájmu dobré správy“ (§ 8 odst. 2). Formulace není 

příliš srozumitelná, „dobrá správa“ (pokud vůbec) měla být spíše zmíněna v souvislosti 

s pojímáním veřejné správy jakoţto sluţby veřejnosti (§ 4 odst. 1 SpŘ).“
189

 

Nicméně z hlediska řešené problematiky nečinnosti je třeba poukázat na skutečnost, ţe 

včasnost, resp. konání v přiměřené časové lhůtě se objevuje napříč různými přístupy a fakticky 

nelze zpochybnit, ţe by uvedené nespadalo pod principy dobré správy. S ohledem na široké 

nahlíţení na pojem dobrá správa a zejména s ohledem na naduţívání tohoto pojmu dochází 

v současné době k problému spočívajícím v tom, ţe dobrou správu nelze přesně definovat. 

Domnívám se proto, ţe zřejmě nejvhodnějším přístupem je nazírat na dobrou správu a její 

principy jako na opak tzv. špatné správy. 
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 SLÁDEČEK, V. Zákon o Veřejném ochránci práv. Komentář. 2., podstatně přepracované a rozšířené vyd. 

Praha: C. H. Beck, 2011, s. 55-56. 

189
 Ibid., s. 57. 



 

63 

 

 

5 Příčiny nezákonné nečinnosti správních orgánů 

Nezákonná nečinnost správních orgánů můţe být zapříčiněna z důvodů nejrůznějšího charakteru. 

Jejich pojmenování povaţuji za stěţejní nejen z hlediska zamezení nečinnosti v konkrétním 

případě a právní odpovědnosti, ale téţ z hlediska prevence před tímto jednáním. Analýzu příčin 

nezákonné nečinnosti proto povaţuji za základní předpoklad pro vytvoření dostatečných 

mechanismů, prostřednictvím kterých bude moci být tomuto jednání co nejúčinněji předcházeno. 

Nemusí se však nutně jednat výhradně o zákonné mechanismy, jelikoţ často postačí úprava 

na úrovni vnitřních předpisů, popř. postačí zavedení vhodných a účinných interních procesů, 

např. změny v úrovních řízení, změny v přidělování věcí jednotlivým úředním osobám či 

zavedení interního auditu, které budou nápomocny při zamezování nezákonné nečinnosti. 

 Nečinnost mohou způsobovat jak objektivní, tak subjektivní faktory, přičemţ není 

vyloučeno jejich prolínání. Jednotlivé správní orgány mají svá specifika, ostatně to samé platí i 

o jednotlivých úředních osobách, coţ se samozřejmě projevuje i v jejich přístupu k výkonu 

veřejné správy. Kaţdý jednotlivý případ nezákonné nečinnosti tak můţe být zapříčiněn 

nejrůznějšími individuálními vlivy, proto by bylo velmi obtíţné podat souhrnnou analýzu 

týkající se nečinnosti správních orgánů, která by v obecné rovině mohla mít vypovídající 

hodnotu. Analýza příčin nezákonné nečinnosti by však měla být prováděna na úrovni 

jednotlivých vykonavatelů veřejné správy, kteří by měli mít zájem na tom, aby tomuto 

nezákonnému jednání bylo v co nejvyšší moţné míře předcházeno. 

Kromě individuálních specifik je pak podání vypovídající analýzy o příčinách nezákonné 

nečinnosti zatíţeno i absencí relevantních zdrojů. Absence zdrojů je dle mého názoru způsobena 

dvěma hlavními důvody. Zaprvé, nečinnost a ochrana před ní je, resp. měla by být, primárně 

řešena na úrovni správního řízení, které je neveřejné. Hlavní zdroje dat, které by tak měly 

pocházet právě ze správních řízení, nejsou veřejně přístupné a jejich opatřování u jednotlivých 

správních orgánů by bylo značně sloţité a ve většině případů nemoţné. Navíc jejich relevance by 

s ohledem na moţné zkreslování reálných příčin nečinnosti byla značně problematická. Pokud 

jde o veškerá ostatní data, zejména soudní rozhodnutí či zprávy a jiné výstupy Veřejného 

ochránce práv, tyto sice představují velmi důleţitý zdroj, ze kterého lze se dozvědět o důvodech 

nečinnosti v konkrétních případech, avšak současně jde o velmi omezený zlomek těch vůbec 

nejzávaţnějších případů, u kterých procesní instituty na úrovni správního řízení nebyly úspěšné, 

a tedy důvody v nich obsaţené nelze povaţovat za reprezentativní vzorek dat. Zadruhé, 

vzhledem k tomu, ţe důvody nečinnosti zpravidla vyjadřuje nečinný správní orgán, ať jiţ 
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ve vztahu k nadřízenému správnímu orgánu, soudu, Veřejnému ochránci práv či ve vztahu 

k adresátům veřejné zprávy nebo médiím, je třeba poukázat na to, ţe se nemusí vţdy jednat 

o uvedení skutečných příčin, jelikoţ nečinný správní orgán bude zpravidla ve vztahu k ostatním 

subjektům uvádět pouze zástupné důvody. Jde o zcela přirozený jev, jelikoţ většina osob a 

subjektů se pro poměrně logické důvody vţdy pokusí o zlehčování vlastního nezákonného 

jednání. Právě i touto optikou je třeba nahlíţet na příčiny nečinnosti pocházející z nejrůznějších 

zdrojů, které tedy mohou mít poměrně omezenou vypovídající hodnotu. 

Z těchto důvodů proto není moţné v této kapitole rozpracovat příčiny nečinnosti 

správních orgánů způsobem a v rozsahu, aby se mohlo jednat o souhrnnou analýzu vycházející 

z relevantních informačních zdrojů. Studium správních a soudních rozhodnutí, zpráv o činnosti 

Veřejného ochránce práv s přihlédnutím k poznatkům z vlastní právní praxe mi poskytlo určitou 

informační základnu, kterou jsem vyuţil k tomu, aby tato kapitola mohla být nástinem určitých 

poznatků o příčinách řešené problematiky, a můţe tak představovat další (stran uvedeného 

souhrnnější) zdroj informací, který v právní nauce, ale i v aplikační praxi schází. Samozřejmě 

jiní autoři by mi mohli oponovat ve vztahu ke spatřovaným příčinám, nicméně s ohledem 

na výše uvedené nelze přistoupit ke skutečně souhrnné a objektivní analýze. Přesto je důleţité 

o příčinách nezákonné nečinnosti správních orgánů uvaţovat, pokusit se je pojmenovat a tyto 

úvahy následně přenést nejen do právní teorie, ale zejména do právní praxe, aby jednotliví 

vykonavatelé veřejné správy toto povaţovali za stěţejní záleţitost a zejména aby vyvíjeli vlastní 

iniciativu k tomu, aby v rámci jejich činnosti nedocházelo k nezákonnému jednání a aby kaţdé 

takové jednání bylo přesně pojmenováno a byly z něj vyvozeny důsledky. 

Ke klasifikaci příčin nezákonné nečinnosti správních orgánů přistupují jednotliví 

autoři
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 i orgány veřejné moci různým způsobem. Lze se poměrně často setkat 
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 Vladimír Mikule povaţuje za základ problému nečinnosti ve veřejné správě zpravidla nevyhovující organizaci, 

nedostatečné personální vybavení z hlediska počtu nebo kvalifikace pracovníků atd. Srov. MIKULE, V. /úpravy 

KOPECKÝ, M./ [Právní záruky ve veřejné správě. Ochrana před nezákonnou nečinností]. In: HENDRYCH, D. a 

kol. Správní právo. Obecná část. 9. vyd. Praha: C. H. Beck, 2016, s. 489. 
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Vladimíru Mikule k 65. narozeninám. Praha: ASPI, 2002, s. 141. 
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s jejich dělením na objektivní a subjektivní. Při hodnocení nečinnosti konkrétního správního 

orgánu je takové členění jistě správné, avšak byl bych obezřetný k zobecňování této klasifikace, 

jelikoţ můţe docházet k prolínání subjektivních a objektivních příčin a ne vţdy tak bude moţné 

přesvědčivě určit, o které z nich se v konkrétním případě jedná. Jako vhodný příklad lze uvést 

situaci na trhu práce, v důsledku které vykonavatel veřejné správy není schopen obsadit pracovní 

pozice, která by se mohla zdát jako typická objektivní příčina nečinnosti, nicméně pokud např. 

vykonavatel veřejné správy, resp. jeho zástupci nejsou schopni (či nechtějí) přizpůsobit nabídku 

odpovídající poptávce na trhu práce, nelze pak uvaţovat o tom, ţe by se mohlo jednat o čistě 

objektivní příčinu. Jako další příklad lze uvést situace, kdy je konkrétní úřední osoba záměrně 

přetěţována či je jí záměrně vytýkáno nějaké jednání, v důsledku čehoţ se zhorší její pracovní 

výkonnost, přičemţ tento nátlak je na ni vyvíjen zcela úmyslně z důvodu, aby na této pracovní 

pozici dobrovolně skončila a mohla být nahrazena někým jiným. Úřední osoba tak sice bude 

s ohledem na vysoký objem přidělených věcí značně vytíţena a objektivně nebude v jejích 

moţnostech ani schopnostech veškeré věci řádně a včas projednat a rozhodnout, avšak bude se 

tak dít v důsledku subjektivních vlivů jiných osob. Takové případy jsou ostatně v aplikační praxi 

známy. Skutečné důvody nečinnosti tak mohou být často upozaďovány a překrývány důvody 

zcela jinými, a tedy na první pohled čistě objektivní příčina můţe být ve skutečnosti ovlivněna 

subjektivními vlivy. 

Pokud bych se tedy měl pokusit o co nejobecnější klasifikaci příčin nezákonné nečinnosti 

správních orgánů, přikláním se k jejich dělení na ty, které mají původ v právním řádu, a na ty, 

které naopak mají původ mimo právní řád. Takto na ně budu nahlíţet v následujících 

podkapitolách. 

Současně povaţuji za důleţité na tomto místě poukázat na skutečnost, ţe bez ohledu 

na původ příčin nezákonné nečinnosti je v demokratickém právním státě nelze jakkoliv omluvit. 
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V této souvislosti lze poukázat na závěr Ústavního soudu, dle kterého: „Dle názoru Ústavního 

soudu nelze v demokratickém právním státě připustit takovýto postup soudů, neboť tím dochází 

k výraznému oslabení právní jistoty občanů a jejich důvěry v ochranu jejich základních 

ústavních práv ze strany orgánů státní moci. Průtahy, k nimţ došlo v předmětné věci, nelze ničím 

omluvit ani zdůvodnit, v ţádném případě tedy nelze akceptovat odůvodnění soudu, ţe příčinou 

průtahů je přetíţenost senátu. Je třeba zdůraznit, ţe na občany nelze v ţádném případě přenášet 

technicko organizační problémy státních orgánů, zejména má-li to za následek porušení jejich 

základních ústavních práv. I kdyţ je zřejmé, ţe okresní soud si byl vědom průtahů v řízení, 

předsedkyně senátu okresního soudu ani poté, co byla na průtahy ve věci předsedou soudu 

upozorněna, nezačala ve věci intenzívně jednat, ale v podstatě pokračovala v dalších 

průtazích.“
195

 

5.1 Příčiny mající původ v právním řádu 

Příčiny nezákonné nečinnosti správních orgánů, které mají původ v právním řádu, lze poměrně 

snadným způsobem určit a při dostatečné vůli zákonodárce pak i odstranit. Obecně je třeba 

uvést, ţe v současné době přibývá úkolů veřejné správy i (poměrně zbytných) právních předpisů, 

které upravují její výkon, v důsledku čehoţ pak dochází k tomu, ţe se správní orgány často 

věnují plnění zcela formálních povinností namísto naplňování samotné podstaty smyslu a účelu 

správního řízení. Nicméně popsaný problém se netýká pouze správního řízení, v současné době 

je fakticky ve většině oblastí přijímáno značné mnoţství právních předpisů a nezřídka i osoby 

s právnickým vzděláním mají problém se v jednotlivých úpravách a jejich změnách orientovat. 

Z činnosti zákonodárce by se tak v posledních letech mohlo zdát, ţe jeho cílem je regulovat 

veškeré oblasti a obory, a to bez ohledu na to, zda je to účelné a ostatně i nutné.
196

 Domnívám se, 

ţe právní předpisy by měly regulovat pouze ty nejnutnější otázky a oblasti, avšak neděje se tak 

vţdy. 

Příčiny nezákonné nečinnosti správních orgánů mající původ v právním řádu lze rozdělit 

na pozitivní a negativní. 
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 Nález Ústavního soudu ze dne 12. 1. 1999, sp. zn. I. ÚS 209/98 (N 2/13 SbNU 7). 
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 V této souvislosti lze odkázat na mimořádně přiléhavý text Taisie Čebišové, ve kterém se mj. věnuje otázce 

nadprodukci práva v našem právním prostředí. Srov. ČEBIŠOVÁ, T. Právo na dobré zákony (?). In: VOSTRÁ, L., 

ČERMÁKOVÁ, J. (eds.). Otázky tvorby práva v České republice, Polské republice a Slovenské republice. Plzeň: 

Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, 2005, s. 84-95. 
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Pozitivní příčiny spočívají v tom, ţe v důsledku právní úpravy dochází k omezování či 

zpomalování činnosti správních orgánů, které tak nemohou postupovat k rychlému projednání a 

rozhodnutí věci. Nejčastěji se jedná o situace, kdy procesní předpisy stanoví velmi dlouhé lhůty 

pro projednání věci a vydání rozhodnutí, či tyto lhůty nestanoví konkrétně. Resp. přesněji řečeno 

jde o situace, kdy procesní procesy neobsahují efektivní úpravu správního řízení. Uvedené pak 

nezřídka vede k tomu, ţe některé úřední osoby taková zákonná ustanovení chápou a vykládají 

jako určitou legalizaci a zejména legitimizaci jejich nepříliš rychlých postupů ve věci. 

Jako další časté pozitivní příčiny lze označit situace, kdy procesní předpisy stanoví 

povinnost správního orgánu opatřit před vydáním rozhodnutí určité podklady, které však mohou 

být zcela zbytné a řízení se tím prodluţuje. Zpravidla jde o závazná stanoviska (§ 149 odst. 1 

SpŘ) nebo vyjádření dotčených orgánů (§ 136 odst. 1 SpŘ), která jsou podkladem rozhodnutí 

správního orgánu. Zde je pak otázkou, zda jsou v konkrétním typu řízení závazná stanoviska či 

vyjádření skutečně nezbytná. V této souvislosti je třeba zmínit i právní úpravu institut přerušení 

řízení dle § 64 an. SpŘ, který správními orgány (úředními osobami) často není chápán jako 

výjimečný institut, prostřednictvím kterého můţe být řízení přerušeno pouze na dobu nezbytně 

nutnou (§ 64 odst. 4 SpŘ), ale naopak správní orgány jej vykládají poměrně široce, proto i 

úprava institutů tohoto charakteru musí umoţňovat jejich aplikaci jen ve zcela výjimečných 

případech. 

Nicméně je třeba podtrhnout, ţe jakkoli tyto pozitivní příčiny mohou prodluţovat 

projednání věci a vydání rozhodnutí, vţdy bude záleţet na příslušných správních orgánech, resp. 

přesněji řečeno na konkrétních úředních osobách, jak budou k výkonu veřejné správy 

přistupovat. Ostatně lidský faktor je důleţitý ve všech oblastech i oborech a obecně lze říci, ţe je 

základem jakékoli činnosti, která v jeho důsledku můţe být vnímána pozitivně či negativně. 

V současné době lze povaţovat snad aţ za notorietu, ţe pokud se ţadatel výslovně dotáţe 

oprávněné úřední osoby, v jaké lhůtě bude o jeho ţádosti rozhodnuto, dostane se mu odpovědi, 

ţe správní orgán na to má lhůtu 30 dnů, přičemţ ze strany úřední osoby zpravidla vůbec není 

uvaţováno o tom, ţe rozhodnutí by mělo být vydáno bez zbytečného odkladu a teprve pokud 

toto nebude moţné, mělo by být vydáno nejpozději do 30 dnů od zahájení řízení. Pokud úřední 

osoby budou k výkladu zákonných lhůt přistupovat naznačeným způsobem, jednoznačně bude 

činnost správních orgánů v důsledku lidského faktoru vnímána negativně. 

Naopak negativní příčiny spočívají v tom, ţe zákonná úprava nevytváří dostatečné 

podmínky k tomu, aby věc mohla být projednána a rozhodnuta bez zbytečného odkladu. 

Ve vztahu k samotné problematice nezákonné nečinnosti správních orgánů je stěţejní, pokud 
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právní úprava upravuje dostatečným způsobem ochranu před tímto jednáním. V tomto směru 

byly ukázkovými příklady negativních příčin československé správní řády, které tuto 

problematiku vůbec neupravovaly, vyjma správního řádu z roku 1967, který ji upravoval toliko 

částečně a omezeně. Současný správní řád sice v ustanovení § 80 upravuje opatření proti 

nečinnosti, nicméně z pohledu účastníka řízení, resp. dotčené osoby, nejsou zakotveny efektivní 

mechanismy, které by mohly poskytnout dostatečnou ochranu před tímto nezákonným jednáním. 

Účastník řízení disponuje na úrovni správního řízení kvalifikovaným institutem k ochraně pouze 

v případě jediného projevu nečinnosti, kterým je nevydání rozhodnutí ve věci v zákonné lhůtě. 

Jedním ze základních poţadavků na systém ochrany před nečinností, jak bude uvedeno dále 

v této práci, je provázanost systému ochrany, zejména provázanost ochrany poskytované 

na úrovni správního řízení a ochrany poskytované na úrovni správního soudnictví. Dle mého 

názoru mezi oběma úrovněmi nebylo dosaţeno potřebné provázanosti, coţ povaţuji rovněţ 

za negativní příčinu nečinnosti, která má svůj původ v právním řádu. Pokud právní řád 

neupravuje dostatečné ochranné mechanismy, je zcela zřejmé, ţe správní orgány a zejména 

úřední osoby nebudou dostatečně motivovány k tomu, aby věc projednaly a rozhodly bez 

zbytečného odkladu, jelikoţ budou vědět, ţe účastník řízení (dotčená osoba) nedisponuje 

dostatečnými instituty, kterými by mohl proti takovému jednání brojit. 

Vedle nedostatečné úpravy samotné otázky nečinnosti a zejména ochrany před ní 

povaţuji za další stěţejní problém absenci právní úpravy elektronizace veřejné správy, a to 

ve dvou ohledech. Zaprvé, nedostatečná elektronizace uvnitř veřejné správy, kdy povaţuji 

za jeden z vůbec největších nedostatků absenci povinnosti vést elektronicky spis. Pokud by 

spisová agenda byla vedena elektronicky, mohlo by tak být ihned zřejmé, ve kterých řízení a 

u kterých konkrétních úředních osob došlo k nedodrţení zákonné lhůty, popř. by bylo moţné 

statisticky sledovat rychlost jejich činnosti. Přitom by se mohlo jednat o velmi jednoduché 

aplikace, kdy by představený konkrétní úřední osoby, popř. nadřízený správní orgán mohl mít 

velmi rychlý přehled o tom, zda jsou v konkrétních věcech dodrţovány zákonné lhůty, a tedy zda 

nedochází k nečinnosti, která by mohla tak mohla být ze strany představeného či ze strany 

nadřízeného správního orgánu okamţitě řešena. Zadruhé, nedostatečná elektronizace vně 

veřejnou správu ve vztahu k účastníkům správního řízení, popř. jiným dotčeným osobám. 

Zejména pokud jde o komunikaci účastníka řízení se správním orgánem prostřednictvím e-

mailové komunikace, kdy pokud účastník řízení nedisponuje zaručeným elektronickým 

podpisem, nebude jeho e-mailová komunikace mít právní význam. Přitom během nouzového 

stavu, který byl vyhlášen v důsledku virového onemocnění COVID-19 v roce 2020, se ukázalo, 
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ţe s ohledem na zamezení shromaţďování více osob bylo moţné komunikovat se správními 

orgány prostřednictvím e-mailového klienta bez zaručeného elektronického podpisu, a to 

fakticky ze dne na den. A v aplikační praxi tak „prosté“ emailové zprávy nepředstavovaly ţádný 

problém. Dlouhodobě zde sice existují snahy zákonodárce o řešení této problematiky, nicméně 

doposud nedošlo k řešení komplexnímu. Elektronizace nejen spisové agendy, ale i obecně 

komunikace mezi správními orgány a účastníky řízení (dotčenými osobami) by jistě zrychlila 

výkon veřejné správy a samozřejmě i průběh správního řízení. 

Závěrem této podkapitoly lze uvést i samotné nepublikování rozhodnutí správních 

orgánů, kdy se nelze dozvědět informace o jejich praxi, pokud jde o nezákonnou nečinnost, a 

samotné správní orgány tak nemají ţádné srovnání, coţ je logicky nenutí k tomu, aby ve své 

praxi revidovaly jejich přístup. Nicméně toto je spíše teoretická úvaha, osobně bych se 

nepřiklonil k tomu, aby správní rozhodnutí byla veřejně publikována, jako je tomu např. 

u soudních rozhodnutí vyšších soudů a v současné době i některých niţších soudů. Aktuálně se i 

v našem právním prostředí vedou nejrůznější diskuze o vhodnosti publikace veškerých soudních 

rozhodnutí ve všech věcech, nicméně ani k tomuto bych se nepřiklonil, jelikoţ i přes veškerou 

anonymizaci lze poměrně snadným způsobem vţdy určit, kterých konkrétních osob a věcí se 

soudní rozhodnutí týká. Nicméně současně je třeba podtrhnout, ţe např. v trestním soudnictví 

pak dochází k tomu, ţe existují značné rozdíly při ukládání trestů pachatelům trestných činů, a 

nepoměr mezi rozhodovací praxí jednotlivých soudů je zjevný. 

5.2 Příčiny mající původ mimo právní řád 

Příčiny nezákonné nečinnosti, které mají původ mimo právní řád, je poměrně obtíţné určit, 

jelikoţ je pro úvahy o nich zpravidla nutné analyzovat konkrétní případy nečinnosti a zkoumat 

často interní či různé subjektivní vlivy na straně správních orgánů či úředních osob. Osobně 

spatřuji tento typ příčin zejména v těchto oblastech: 

1. materiální vybavení správních orgánů, 

2. personální vybavení správních orgánů, 

3. vnitřní členění správních orgánů, interní procesy a organizace práce, 

4. subjektivní motivace úředních osob, popř. jejich představených, 

5. politické vlivy, 

6. geografické či demografické vlivy, 

7. nátlak médií či veřejnosti. 
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Ad 1) K materiálnímu vybavení správních orgánů: Materiální vybavení jednotlivých 

vykonavatelů veřejné správy je podstatným základem, který má přímý vliv na výkon veřejné 

správy. Základním předpokladem pro dostatečné materiální vybavení jsou rozpočtové 

prostředky. S ohledem na skutečnost, ţe správní orgány jsou různorodé a mají různé (a často 

omezené) moţnosti, je pak i různé jejich materiální vybavení. Je tak poměrně logické, ţe 

např. ústřední správní úřad bude disponovat mnohem větším a kvalitnějším materiálním 

zázemím, neţ např. vykonavatelé veřejné správy na úrovni malých či středních obcí. S tím 

zejména souvisí otázka technologií či elektronizace. Vzhledem k tomu, ţe elektronické evidence 

spisové agendy nejsou v současné době pro správní orgány povinné, nicméně některé z nich mají 

poměrně kvalitní spisovou sluţbu, ze které má představený jednotlivých úředních osob přehled 

o jejich činnosti a zejména o dodrţování zákonných lhůt v jednotlivých řízeních, které tyto osoby 

vedou, je zřejmé, ţe u takových správních orgánů bude k nezákonné nečinnosti docházet méně 

častěji. I ostatní technologické moţnosti pak mohou výrazným způsobem zrychlit výkon veřejné 

správy. 

Ad 2) K personálnímu vybavení správních orgánů: Vzhledem k tomu, ţe správní řízení 

vedou úřední osoby, resp. je zde přítomen lidský faktor, je velmi důleţité personální vybavení 

jednotlivých správních orgánů. Vzhledem k tomu, ţe na úřední osoby nejsou kladeny ţádné 

specifické poţadavky, např. pokud jde o jejich odbornou kvalifikaci, můţe být oprávněnou 

úřední osobou jak absolvent právnické fakulty, tak současně i osoba bez právnického vzdělání, 

která tak stěţí bude schopna vnímat veškeré aspekty a souvislosti výkonu veřejné správy a jen 

stěţí bude schopna projednávat a rozhodovat věci, které se týkají sloţitých právních otázek. 

Odborné znalosti a kvality jednotlivých úředních osob jsou tak velmi podstatným faktorem 

z hlediska vedení správního řízení. Ostatně s tímto souvisí i otázka dalšího vzdělávání a 

rozšiřování kvalifikace, a to nejen pokud jde o vůli úřední osob, ale i pokud jde o motivaci 

k tomuto ze strany konkrétního vykonavatele veřejné správy. Dalším důleţitým aspektem je pak 

samozřejmě otázka odměny za práci úředních osob, která zpravidla nebývá vysoká, coţ 

v některých případech můţe být demotivující k řádnému výkonu jejich činnosti. 

Ad 3) K vnitřnímu členění správních orgánů, interním procesům a organizaci práce: 

Dalším podstatným aspektem je interní členění a procesy v rámci jednotlivých správních orgánů, 

s čímţ ostatně souvisí i otázka organizace práce. Pokud na úrovni správního orgánu budou 

zavedeny interní procesy, které budou sledovat např. kvalitu práce a budou zahrnovat i kontrolní 

mechanismy, můţe toto výrazně zamezit nezákonné nečinnosti. Další podstatnou otázkou je i 
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organizace práce, zejména její rozdělení mezi jednotlivé útvary, coţ souvisí s otázkou interního 

členění, a s tímto pak rovněţ souvisí i počet přidělovaných věcí jednotlivým úředním osobám. 

V aplikační praxi pak nezřídka dochází k nerovnoměrnému zatíţení jednotlivých úředních osob, 

coţ rovněţ můţe výrazným způsobem přispívat k jejich nečinnosti. 

Ad 4) K subjektivní motivaci úředních osob, popř. jejich představených: Další 

významnou příčinou způsobující nezákonnou nečinnost je subjektivní motivace úředních osob, 

popř. jejich představených, na základě které můţe být ovlivněn jejich (ne)postup v konkrétní 

věci. Subjektivní motivace mohou být různého charakteru a je podstatné zmínit, ţe jejich 

prokazování je poměrně obtíţné. Pokud je úřední osoba pro různé důvody motivována k tomu, 

aby řízení neprobíhalo řádným způsobem, resp. aby v něm nebylo postupováno v souladu 

s procesními předpisy, můţe se jednat o velmi důleţitou a sloţitou příčinu nečinnosti. 

V této souvislosti lze poukázat na patrně nejvýraznější (a značně medializovanou) příčinu 

subjektivní motivace k nezákonné nečinnosti, k níţ došlo na straně prezidenta republiky 

v procesním postavení správního orgánu. Totiţ v březnu 2015 postoupil ministr školství, 

mládeţe, tělovýchovy a sportu prezidentu republiky návrhy vědeckých rad vysokých škol 

na jmenování 45 docentů vysokoškolskými profesory. Prezident republiky zhruba po uplynutí 

jednoho měsíce od postoupení návrhů odeslal ministru školství, mládeţe, tělovýchovy a sportu 

rozhodnutí o jmenování 42 navrţených docentů profesory a tři z nich jmenovat odmítl. Jednalo 

se o docenty Ivana Ošťádala, Jana Eichlera a Jiřího Fajta. Prezident republiky následně umístil 

na své webové stránky tiskovou zprávu, v níţ uvedl, ţe tyto kandidáty vysokoškolskými 

profesory nejmenuje. Důvody vedoucí k tomuto kroku prezident republiky opakovaně a veřejně 

konstatoval. U Ivana Ošťádala se jednalo o údajné kontakty s komunistickou státní bezpečností 

před rokem 1989, u Jana Eichlera o údajné působení v propagandistických armádních útvarech 

rovněţ před rokem 1989, u Jiřího Fajta o údajný poţadavek Národní galerie, v jejíţ čele stojí, 

na sponzorující Komerční banku o příspěvek na platy zaměstnanců včetně odměny 

pro generálního ředitele. Následně se věcí začaly zabývat správní soudy a později i Ústavní 

soud a z právního hlediska jde o velmi pozoruhodné případy.
197

 Z hlediska průběhu nečinnosti je 

u prezidenta republiky dáno specifikum převáţně tím, ţe dochází k prezentaci jeho postupu 

ve veřejném prostoru za aktivní součinnosti sdělovacích prostředků. Prezident republiky své 

nekonání často „zdůvodňuje“ právě prostřednictvím mediálních výstupů a dotčené osoby se 

s jeho postupem mohou seznámit převáţně takto. Je minimálně nedůstojné, aby komunikace 
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 K tomu podrobně srov. ADAMEC, M. Prezident republiky v postavení správního orgánu a problematika 

nečinnosti. Právní rozhledy. Praha: C. H. Beck, 2019, roč. XXVII, č. 5, s. 159-166. 
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mezi správním orgánem a dotčenými osobami probíhala právě tímto způsobem, navíc často 

ve zcela osobní (nikoliv věcné) rovině. Další specifikum spočívá v tom, ţe prezident republiky 

zůstává nečinným zcela úmyslně, tedy s vědomím toho, ţe by rozhodnutí měl vydat, ale nečiní 

tak, a navíc tento protiprávní stav veřejně konstatuje. U ostatních správních orgánů zpravidla 

k ničemu obdobnému nedochází. 

Ad 5) K politickým vlivům: Subjektivním vlivům jsou velmi podobné vlivy politické, 

které mohou zasahovat do jednotlivých správních řízení, resp. do (ne)postupu v nich, zejména 

na úrovni ministerstev či jiných ústředních správních úřadů, popř. při výkonu nepřímé státní 

správy na úrovni obcí či krajů ze stran jejich politických zástupců. Tito mohou mít opět různé 

důvody k tomu, aby v řízení nebylo postupováno řádně a aby rozhodnutí nebylo vydáno 

v zákonné lhůtě. Je však třeba podotknout, ţe politické vlivy mohou být i příčinou, která má 

původ v právním řádu, jelikoţ pokud v důsledku těchto vlivů dojde ke změnám procesních 

předpisů, např. pokud jde o některé zvláštní typy správních řízení, kdy bude naopak oddalování 

vydání rozhodnutí v zájmu někoho jiného, a zákonodárce takový zájem prosadí, nebude se pak 

jednat o příčinu, která by měla původ mimo právní řád. 

Ad 6) K geografickým a demografickým vlivům: Tyto vlivy mohou výrazným způsobem 

ovlivnit nečinnost správních orgánů, zejména pokud jde o nedostatečné personální obsazení 

jednotlivých pracovních pozic. V určitých regionech převyšuje nabídka práce poptávku, a je pak 

logické, ţe pro potenciální uchazeče o zaměstnání nebude působení ve veřejné správě nijak 

zajímavé. Kromě toho mohou uvedené výrazně ovlivnit i demografické vlivy, které souvisí se 

strukturou obyvatelstva v daném regionu, kdy v některých případech bude rovněţ obtíţné 

z těchto obyvatel vybrat vhodné uchazeče o zaměstnání. Nicméně tyto vlivy se vykytují pouze 

regionálně a nelze tak uvaţovat o jejich celostátním působení. 

Ad 7) K nátlaku médií či veřejnosti: Poslední ze spatřovaných příčin je nátlak médií či 

veřejnosti vyvíjený na příslušný správní orgán, popř. na konkrétní úřední osobu. Správní řízení je 

neveřejné a o většině probíhajících řízení tak veřejnost není (a ani nemůţe být informována). 

Ovšem v některých případech, zvláště pokud se rozhoduje věc, která je z pohledu širší veřejnosti 

pro různé důvody zajímavá, popř. pokud je mezi účastníky řízení veřejně známá osoba, se 

konkrétní správní řízení můţe fakticky stát „věcí veřejnou“. Do širšího povědomí se tak 

konkrétní řízení můţe dostat buď na základě mediálních sdělení, pokud tedy o věci informují 

média, nebo prostým zveřejněním, např. na webu nebo na sociálních sítích. Bez ohledu na to, 

zda si to správní orgán, resp. přesněji řečeno oprávněná úřední osoba připouští, je vystavena 

určitému nátlaku veřejnosti. Toto můţe mít za následek (stran úvah o tom, zda tento nátlak můţe 
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ovlivnit i obsah rozhodnutí) porušování zásady rychlosti i ostatních zákonných ustanovení, 

jelikoţ úřední osoba není schopna pod takovým nátlakem vykonávat řádně a včas svoji agendu. 

Avšak můţe to mít samozřejmě i opačný efekt, a tedy ţe uvaţovaný nátlak bude mít vliv na to, 

ţe veškerý postup správního orgánu bude zcela řádný. Jak jiţ bylo uvedeno, úřední osoby 

zpravidla nedisponují právnickým vzděláním a často rozhodují o sloţitých právních otázkách. 

Pokud je navíc takové rozhodnutí podrobeno nátlaku ve veřejném prostoru, můţe to přispět i 

k nečinnosti, jelikoţ úřední osoba bude vydání rozhodnutí co nejvíce oddalovat. 

V případě příčin majících původ v právním řádu jsem uvedl, ţe je poměrně snadné je 

určit a (v případě existence vůle zákonodárce) pak i poměrně snadné odstranit. U příčin majících 

původ mimo právní řád s ohledem na jejich charakter můţe být jejich řešení a odstranění jak 

relativně snadné, tak naopak i poměrně obtíţné (např. uvaţovaná situace na trhu práce). Nicméně 

klíčovou otázkou je jejich určení, coţ není vţdy snadné, např. v případě subjektivních motivací 

jednotlivých úředních osob. Správní orgány by tak měly provádět soustavnou analýzu jejich 

činnosti, resp. měly by mít nastaveny kvalitní kontrolní mechanismy, v rámci kterých by 

docházelo k odstranění příčin nezákonné nečinnosti. V této souvislosti je důleţité zmínit úlohu 

Veřejného ochránce práv, který je kromě návrhů na změny právních předpisů oprávněn 

navrhovat i mimoprávní řešení (srov. podkapitola 11.1), coţ by mohlo být pro správní orgány 

velmi přínosné. 

5.3 Identifikace příčin nečinnosti a reakce na ně jako systematický proces 

V zájmu kaţdého správního orgánu, resp. v zájmu kaţdého vykonavatele veřejné správy by měla 

být soustavná analýza vlastní činnosti, zejména pak identifikace pochybení (či moţných 

pochybení) a v návaznosti na výsledky takové analýzy následné přijetí dostatečných opatření, 

která by zamezovala vzniku pochybení nejrůznějšího charakteru. Tato činnost by měla být 

vlastní nejen kaţdému správnímu orgánu, ale v rámci vztahů nadřízenosti a podřízenosti by i 

kaţdý nadřízený správní orgán měl mít dostatečný přehled o činnosti podřízeného či podřízených 

správních orgánů a v případě zjištěných nedostatků by měl učinit příslušná opatření. 

Primárně by však hlavní procesy měly být zavedeny na úrovni jednotlivých vykonavatelů 

veřejné správy, nadřízené subjekty by měly působit spíše jako doplněk, pokud by mechanismy 

na úrovni podřízených subjektů selhaly. 

Jak jiţ bylo naznačeno v úvodu této kapitoly, kromě toho, ţe nelze pro uvedené důvody 

obecně (a ostatně ani objektivně) specifikovat příčiny nezákonné nečinnosti správních orgánů, 
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nelze ani obecně stanovit, jakou konkrétní podobu by měla mít identifikace příčin a reakce na ně. 

Opět zde záleţí na konkrétním vykonavateli veřejné správy, kdy v případě některých (zvláště 

těch menších) by např. bylo zbytné uvaţovat o interním auditu či změnách v úrovních řízení, 

přičemţ např. u ústředních správních úřadů by takové postupy měly být samozřejmostí. Existuje 

řada typů analýz či jiných postupů, které jsou aplikovatelné v prostředí veřejné správy, a 

na základě kterých lze identifikovat pochybení nejrůznějšího charakteru a následně tato 

pochybení řešit. Ostatně to samé platí i ve vztahu k nezákonné nečinnosti. Mělo by proto být 

vlastní kaţdému vykonavateli veřejné správy, aby si zvolil typ analýzy, v rámci které bude 

dostatečným způsobem identifikovat příčiny nezákonné nečinnosti, a v návaznosti na ně je pak 

řešit. Domnívám se, ţe nezákonná nečinnost je v řadě případů způsobena příčinami, které mají 

původ mimo právní řád, a jejich řešení by mnohdy nemuselo být vůbec sloţité. 

Za ten vůbec nejoptimálnější stav povaţuji, aby kaţdý jednotlivý případ nezákonné 

nečinnosti byl v konkrétním případě pojmenován a aby došlo nejen k odstranění tohoto jednání, 

bude-li to ještě moţné, ale i k zavedení preventivních mechanismů, aby k tomuto nedocházelo 

v jiných věcech. Tohoto stavu by tak mohlo být dosaţeno samozřejmě sofistikovanou analýzou, 

která by obsáhla i jiné problémy, nicméně pokud jde o nečinnost, nemuselo by být nutně řešení 

takto sloţité. Jak jsem jiţ výše naznačil, poměrně efektivní řešení spatřuji v elektronizaci veřejné 

správy, zejména v elektronizaci spisové agendy. Podle mého názoru, pokud by představený 

úřední osoby, popř. nadřízený správní orgán dostal automaticky elektronické upozornění 

na nedodrţení zákonné lhůty pro vydání rozhodnutí, mohla by být nečinnost okamţitě řešena a 

mohlo by tak dojít k okamţitému zjednání nápravy. 
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6 Formy a projevy nezákonné nečinnosti správních orgánů 

Tato kapitola se věnuje formám a projevům nezákonné nečinnosti správních orgánů. Nejprve 

budou přiblíţeny dvě základní formy tohoto jednání a následně jeho projevy ve vztahu 

k (ne)zahájení správního řízení, (ne)pokračování v tomto řízení řádným způsobem a k (ne)vydání 

rozhodnutí v zákonné (popř. přiměřené) lhůtě. 

6.1 Formy nečinnosti správních orgánů 

Nečinnost správních orgánů můţe mít de facto dvě formy. První z nich je absolutní nečinnost, 

kdy správní orgán nekoná ve věci vůbec a zůstává zcela pasivní, druhou formou jsou pak 

průtahy, kdy správní orgán jedná buď velmi zdlouhavě, nebo jedná jen zdánlivě a nesměřuje tak 

k včasnému vydání rozhodnutí ve věci.
198

 Není však vyloučeno prolínání obou těchto forem 

v rámci konkrétního správního řízení, kdy absolutní nečinnost můţe přecházet v průtahy a 

naopak. 

Z pohledu adresátů veřejné správy, ale i nadřízených správních orgánů či jiných orgánů 

veřejné moci nemusí být snadné určit, o jakou formu nečinnosti se v konkrétním případě jedná, 

jelikoţ hranice mezi absolutní nečinností a průtahy nemusí být vţdy zřetelné. S tímto rovněţ 

souvisí i problematika poskytnutí ochrany před tímto jednáním, jelikoţ pokud správní orgán 

koná ve věci jen zdánlivě, a tedy pro různé důvody dochází k úmyslnému protahování řízení, 

bude zpravidla obtíţné dospět k jednoznačnému závěru, ţe v dané věci dochází k nezákonné 

nečinnosti. 

6.1.1 Absolutní nečinnost 

Absolutní nečinnost je tou vůbec nejzávaţnější formou nezákonné nečinnosti správních orgánů. 

Při této formě nečinnosti pro různé důvody nedochází ze strany správního orgánu k ţádné 

aktivitě, a tedy správní orgán se věcí vůbec nezabývá. K takovému jednání můţe docházet jak 

při (ne)zahájení řízení, tak i ve všech ostatních fázích správního řízení. 

Pokud dochází k absolutní nečinnosti, je takové jednání zpravidla objektivně 

prokazatelné. Z postupu správního orgánu, resp. z obsahu spisu je zjevné, ţe ze strany správního 
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 Např. Kateřina Frumarová rovněţ nahlíţí na formy nezákonné nečinnosti správních orgánů jako na průtahy a 

absolutní nečinnost. FRUMAROVÁ, K. Ochrana před nečinností veřejné správy. Praha: Leges, 2012, s. 38. 
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orgánu nejsou ve věci činěny ţádné úkony a není tak vyvíjena ţádná aktivita směřující 

k projednání věci a k vydání rozhodnutí. 

Z pohledu adresátů veřejné správy, kterými jsou zpravidla právní laici, jakoţ i z pohledu 

nadřízených správních orgánů či jiných orgánů veřejné moci, bude určení tohoto typu nezákonné 

nečinnosti poměrně snadné, jelikoţ spis nebude obsahovat ţádné podklady, ze kterých by 

vyplýval jakýkoli postup příslušného správního orgánu. 

Z aplikační praxe jsou známy i případy, kdy příslušný správní orgán po zahájení řízení 

řádně prováděl procesní úkony, přičemţ kdyţ došlo k opatření veškerých podkladů relevantních 

k vydání rozhodnutí ve věci, postup (doposud činného) správního orgánu se proměnil v absolutní 

nečinnost. Důvody takového jednání spočívají zejména ve sloţitosti věci, popř. v obtíţné právní 

otázce, kdy oprávněné úřední osoby zpravidla nedisponují právnickým vzděláním a je tak zcela 

logické, ţe v takových právních věcech nemají (a ani mít nemohou) potřebné znalosti a 

zkušenosti k tomu, aby mohly kvalifikovaně rozhodnout, přičemţ se raději přikloní k tomu, ţe 

ve věci nepostupují vůbec. Aniţ bych na tomto místě chtěl takové postupy jakkoliv obhajovat, je 

třeba si uvědomit, ţe osoby, které nemají právnické vzdělání, a vedou (často sloţitá) správní 

řízení, se skutečně velmi jednoduše mohou dostat do situace, kdy neví, jak dále postupovat, jak 

věc právně kvalifikovat, proto se snaţí vydání rozhodnutí tímto poněkud nešťastným způsobem 

oddalovat. 

6.1.2 Průtahy 

Druhou formou nezákonné nečinnosti správních orgánů jsou průtahy. Úvodem této podkapitoly 

předestírám, ţe záměrně nepouţívám pojem průtahy v řízení, který je obsaţen v řadě právních 

předpisů,
199

 jelikoţ nečinnost ve formě průtahů můţe spočívat mj. i v nezahájení řízení, a tedy 

pak nelze uvaţovat o tom, ţe by se mohlo jednat o průtahy v (jiţ zahájeném) řízení. 

Průtahy na straně správních orgánů jsou oproti absolutní nečinnosti mírnější formou 

nečinnosti, avšak nic to nemění na skutečnosti, ţe ze strany správních orgánů dochází 

k nezákonnému jednání. Zatímco však u absolutní nečinnosti nemusí mít správní orgán či 
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 Srov. např. § 164 odst. 1, § 167 a n. zákona č. 6/2002 Sb., o soudech, soudcích, přísedících a státní správě 

soudů a o změně některých dalších zákonů (zákon o soudech a soudcích), § 157a zákona č. 141/1961 Sb., o trestním 

řízení soudním (trestní řád), § 105 odst. 4 písm. e) zákona č. 104/2013 Sb, o mezinárodní justiční spolupráci 

ve věcech trestních, § 89 odst. 2 zákona č. 250/2016 Sb., o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich, § 30 odst. 1 

SŘS, § 31a odst. 3 písm. c) zákona č. 82/1998 Sb., o odpovědnosti za škodu způsobenou při výkonu veřejné moci 

rozhodnutím nebo nesprávným úředním postupem a o změně zákona České národní rady č. 358/1992 Sb., o notářích 

a jejich činnosti (notářský řád) (dále jen „OdpŠk“). 
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oprávněná úřední osoba o věci vědomí (např. pokud ţádost nebyla v rámci interních postupů 

řádně předána oprávněné úřední osobě), u průtahů jsou si správní orgán či oprávněná úřední 

osoba nečinnosti vědomy. 

U průtahů tak dochází pro různé důvody k prodluţování projednávané věci, přičemţ lze 

rozlišovat dvě situace. Zaprvé, jednání správního orgánu je velmi zdlouhavé a procesní úkony 

nejsou činěny řádně a včas. Zadruhé, správní orgán koná jen zdánlivě, kdy např. zastírá úkony 

jinými a zcela nadbytečnými úkony, které oddalují projednání věci a vydání rozhodnutí. 

Ve své právní praxi se setkávám se zdánlivým konáním správních orgánů poměrně často 

a způsoby protahování řízení jsou často aţ absurdní. Kupř. jsem se setkal se situací, kdy správní 

spis v řízení o přestupku obsahoval elektronickou komunikaci oprávněné úřední osoby 

s technikem, který byl poţádán o převod kamerových záznamů do jiného formátu, bez kterých 

by nemohlo být vydáno rozhodnutí, a tento oprávněné úřední osobě sděloval, ţe pracovní 

vytíţení mu neumoţňuje tak učinit bezodkladně. Dle elektronické komunikace se tak na první 

pohled (zejména pro účastníka řízení jakoţto právního laika) mohlo zdát, ţe správní orgán, resp. 

oprávněná úřední osoba ve věci postupuje, nicméně jak se ukázalo, elektronická komunikace 

byla do spisu (po domluvě obou jejích aktérů) zaloţena účelově, aby se zdálo, ţe řízení ve věci 

řádně probíhá, přičemţ převod kamerových záznamů do jiného formátu byla fakticky otázka 

několika málo minut. Jakkoli tento postup povaţuji za absurdní, jsou bohuţel i takové situace 

součástí aplikační praxe. 

Jak jiţ bylo výše uvedeno, zatímco u absolutní nečinnosti, která je poměrně dobře 

rozpoznatelná z obsahu spisu, v případě průtahů můţe být určení nečinnosti pro účastníky řízení, 

ale i pro nadřízené správní orgány či jiné orgány veřejné moci, obtíţnější, jelikoţ zdánlivé 

konání nemusí být snadné určit. 

6.2 Projevy nečinnosti správních orgánů 

Nečinnost správních orgánů se obecně projevuje jako nečinění procesních úkonů v zákonem 

stanovené lhůtě nebo ve lhůtě přiměřené, není-li zákonná lhůta stanovena (§ 6 odst. 1 SpŘ). 

Vzhledem k tomu, ţe ustanovení § 6 odst. 1 SpŘ se aplikuje při výkonu veřejné správy i 

v případech, kdy zvláštní zákon stanoví, ţe se správní řád nepouţije, ale sám úpravu odpovídající 

těmto zásadám neobsahuje (srov. § 177 odst. 1 SpŘ), lze pod takto obecným vyjádřením chápat 

řadu nejrůznějších situací a (ne)postupů vykonavatelů veřejné správy. Obecně nezákonná 
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nečinnost ve veřejné správě můţe mít s ohledem na tisíce, ne-li desetitisíce, povinností 

vykonavatelů veřejné správy nejrůznější podoby. 

Z pohledu tzv. formálního správního řízení ve smyslu § 9 SpŘ se pak nečinnost můţe 

projevovat při nezahájení řízení, při nepokračování v řízení řádným způsobem a konečně 

při nevydání rozhodnutí ve věci. Ostatně toto členění má i oporu v § 80 SpŘ, který pod nečinnost 

podřazuje takové jednání, kdy příslušný správní orgán nevydá v zákonné lhůtě rozhodnutí 

ve věci (§ 80 odst. 1 SpŘ), nezahájí řízení ve lhůtě třiceti dnů ode dne, kdy se dozvěděl 

o skutečnostech odůvodňujících zahájení řízení z moci úřední (§ 80 odst. 2 SpŘ), a dále situace, 

kdy je z okolností zjevné, ţe správní orgán nedodrţí lhůtu stanovenou pro vydání rozhodnutí 

o ţádosti nebo nezahájí řízení z moci úřední, příp. nebude v řízení řádně pokračovat (§ 80 odst. 3 

SpŘ). Naznačenými procesními (ne)postupy se budu zabývat v následujících podkapitolách. 

6.2.1 Nečinnost spočívající v nezahájení řízení 

Zahájení správního řízení je důleţitým procesním úkonem, v důsledku kterého vznikají 

účastníkům řízení, avšak i jiným dotčeným osobám, procesní práva. Řízení o ţádosti je zahájeno 

dnem, kdy ţádost, popř. jiný návrh, kterým se řízení zahajuje, došla věcně a místně příslušnému 

správnímu orgánu (§ 44 odst. 1 SpŘ). Řízení z moci úřední je zahájeno dnem, kdy správní orgán 

oznámil zahájení řízení účastníkovi uvedenému v § 27 odst. 1 SpŘ doručením oznámení nebo 

ústním prohlášením, a není-li správnímu orgánu tento účastník znám, pak kterémukoliv jinému 

účastníkovi (§ 46 odst. 1 SpŘ). 

Z textu zákonné úpravy by se mohlo zdát, ţe v případě řízení o ţádosti nemůţe docházet 

při zahájení řízení k nezákonné nečinnosti správních orgánů. Ostatně ustanovení § 80 odst. 2 

SpŘ upravuje ochranu před nečinností spočívající v nezahájení řízení výhradně ve vztahu 

k řízení z moci úřední a nikoliv ve vztahu k řízení o ţádosti. Nicméně i v případě zahájení řízení 

o ţádosti můţe docházet na straně správních orgánů k nečinnosti. Lze si představit např. situaci, 

kdy ţadatel adresuje ţádost věcně či místně nepříslušnému správnímu orgánu. Tento je povinen 

takové podání bezodkladně usnesením postoupit příslušnému správnímu orgánu a současně 

o tom uvědomit ţadatele (§ 12 SpŘ). Pokud by však došlo k tomu, ţe nepříslušný správní orgán 

bude zahálet s postoupením ţádosti příslušnému správnímu orgánu, bude v takovém případě 

docházet k nezákonné nečinnosti, která bude mít za následek nečinnosti spočívající v nezahájení 

řízení o ţádosti. Ţadatel zřejmě nebude mít vědomí o tom, ţe jeho ţádost byla podána 

u nepříslušného správního orgánu, a správní orgán, který by byl jinak k projednání a rozhodnutí 

věci věcně a místně příslušný, nebude mít vědomí o tom, ţe ţádost byla vůbec podána. 
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V takovém případě tedy bude docházet k nezákonné nečinnosti (u nepříslušného) správního 

orgánu a poskytnutí ochrany před tímto jednáním nebude z pohledu ţadatele snadné, jelikoţ 

ustanovení § 80 odst. 1, 2, 3 SpŘ takovou situaci vůbec neupravuje. 

K popsaným případům však bude zřejmě docházet jen ojediněle a naopak častěji bude 

docházet k nečinnosti při nezahájení řízení z moci úřední. V takových případech budou splněny 

veškeré zákonné podmínky pro zahájení řízení z moci úřední, avšak příslušný správní orgán tak 

pro různé důvody neučiní. Ochranu před nečinností nebude z pohledu osob, které budou mít 

na zahájení řízení právní zájem, snadné vyvolat, jelikoţ v případě nezahájení řízení nelze 

uvaţovat o účastnících řízení, a tedy ochranu lze aktivizovat, resp. pokusit se o ni toliko 

podnětem nadřízenému správnímu orgánu. 

Podstatou jednání správního orgánu spočívající v nezahájení řízení z moci úřední tedy je, 

ţe tento správní orgán věděl o skutečnostech odůvodňujících zahájení řízení, avšak takové řízení 

nezahájil.
200

 O takových skutečnostech se mohl dozvědět jak ze své úřední činnosti, tak i např. 

z podnětů, které je povinen přijímat právě za účelem, aby mohlo být zahájeno řízení z moci 

úřední (§ 42 SpŘ), od fyzických či právnických osob, od jiných orgánů veřejné moci či 

z jakýchkoli jiných zdrojů. Osoby, které mají právní zájem na zahájení takového řízení, popř. 

které budou zahájení řízení iniciovat, aniţ by na tom měly právní zájem, se mohou na nadřízený 

správní orgán toliko obrátit s podnětem, aby tento učinili opatření proti nečinnosti, avšak 

na zahájení takového řízení není právní nárok.
201

 

Je důleţité uvést, ţe pokud se nadřízený správní orgán v rámci své úřední činnosti dozví 

o skutečnosti, ţe příslušný správní orgán nezahájil řízení, ačkoliv existují okolnosti odůvodňující 

zahájení řízení z moci úřední, nemá moţnost volby, zda učinit opatření proti nečinnosti, či 

nikoliv, a musí v takovém případě zasáhnout.
202

 

Pavel Mates upozorňuje na důleţitou věc, kdy pro postup nadřízeného správního orgánu 

bude významný výklad pojmu „kdy se dozvěděl“ podřízený správní orgán relevantní informace, 

na základě kterých měl zahájit řízení z moci úřední. A tedy od jakého časového okamţiku začíná 

běţet lhůta na zahájení řízení. Pavel Mates uvádí, ţe počátek běhu této subjektivní třicetidenní 

lhůty bude třeba počítat ode dne, kdy se příslušný správní orgán o důvodech zahájení řízení 

dozvěděl v takovém rozsahu, ţe je moţné i předběţné právní hodnocení, nebo ode dne, kdy mu 
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došlo oznámení, které je dostatečně určitého a věrohodného obsahu apod. Dále dodává, ţe 

na počátek běhu lhůty naopak nemají vliv subjektivní „právně neuchopitelné“ postoje 

zaměstnanců správních úřadů, včetně takových charakteristik, jako je jejich odbornost nebo 

znalost práva.
203,

 
204

 

Rovněţ je vhodné připomenout, ţe opatření proti nečinnosti se v tomto případě vztahuje 

na jakékoliv řízení z moci úřední, např. na řízení o prohlášení nicotnosti rozhodnutí, v případě 

nezahájení přezkumného řízení.
205

 

Správní řád upravuje v souvislosti s nečinností při nezahájení řízení dvě situace. Zaprvé, 

správní orgán nezahájí řízení vůbec, tedy správní orgán je absolutně nečinný a k nečinnosti jiţ 

dochází. Zadruhé, z okolností je zjevné, ţe správní orgán nestihne řízení zahájit v zákonné lhůtě, 

a tedy nečinnost zřejmě nastane. Z hlediska situace první, tedy pokud správní orgán zůstává 

absolutně nečinný a řízení z moci úřední nezahájil, po uplynutí zákonné lhůty, je nadřízený 

správní orgán povinen učinit opatření proti nečinnosti (§ 80 odst. 2 SpŘ). Z hlediska situace 

druhé, kdy je z okolností zřejmé, ţe správní orgán řízení v zákonné lhůtě nestihne zahájit, můţe 

nadřízený správní orgán učinit opatření proti nečinnosti (§ 80 odst. 3 SpŘ).
206

 

6.2.2 Nečinnost spočívající v nepokračování v řízení řádným způsobem 

Dalším projevem nečinnosti správních orgánů je nečinnost spočívající v nepokračování v řízení 

řádným způsobem. K tomuto dochází tehdy, kdyţ řízení (o ţádosti či z moci úřední) bylo 

zahájeno, nicméně příslušný správní orgán nečiní kroky k projednání věci a k vydání 

rozhodnutí v zákonné lhůtě, popř. ve lhůtě přiměřené, není-li zákonná lhůta stanovena. V řízení 

tedy není řádně pokračováno a nemůţe tak být uvaţováno o naplnění smyslu a účelu správního 

řízení. 
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Zatímco při ostatních projevech nečinnosti, tedy nečinnosti spočívající v nezahájení 

řízení z moci úřední a v nevydání rozhodnutí ve věci v zákonné lhůtě, se rozlišují dvě situace, 

kdy nadřízený správní orgán je za určitých podmínek jednak povinen, a za určitých podmínek 

jednak oprávněn učinit opatření proti nečinnosti, v případě nepokračování v řízení řádným 

způsobem je učinění opatření proti nečinnost fakultativní (§ 80 odst. 3 SpŘ). 

6.2.3 Nečinnost spočívající v nevydání rozhodnutí ve věci v zákonné lhůtě 

Posledním z uvaţovaných projevů nezákonné nečinnosti správních orgánů je nečinnost 

spočívající v nevydání rozhodnutí ve věci v zákonné lhůtě. Oproti předchozímu projevu 

nečinnosti má správní orgán jiţ veškeré podklady k dispozici, pouze zahálí při vydání rozhodnutí 

ve věci. Z aplikační praxe jsou známy případy, kdy zejména z důvodu rozhodování o sloţitých 

právních otázkách úřední osobou bez právnického vzdělání není tato schopna věc vyhodnotit a 

zejména odůvodnit své rozhodnutí, proto je raději z její strany tento procesní úkon odkládán. 

Je podstatné uvést, ţe ustanovení § 80 odst. 1 SpŘ hovoří o „rozhodnutí ve věci“, z čehoţ 

je patrné, ţe ochrany před nečinností se nelze domáhat v situacích, kdy správní orgán rozhoduje 

ve formě usnesení, pokud tato nemají povahu „rozhodnutí ve věci“. Josef Vedral poukazuje 

na to, ţe povahu „rozhodnutí ve věci“ mají zřejmě jen ta usnesení, kterými se řízení 

před správním orgánem končí, zejm. dle § 43 a § 66 SpŘ.
207

 

Správní řád upravuje lhůty pro vydání rozhodnutí v ustanovení § 71, avšak v jiných 

zvláštních zákonech mohou být tyto lhůty upraveny odlišně. 

Pokud jde o obecnou úpravu lhůt pro vydání rozhodnutí, ustanovení § 71 odst. 1 SpŘ 

stanoví povinnost správního orgánu vydat rozhodnutí bez zbytečného odkladu. Jde o neurčitý 

právní pojem, který je správními orgány a zejména úředními osobami v aplikační praxi vykládán 

různě.
208

 Např. Nejvyšší soud na tento neurčitý právní pojem nazírá takto: „Lhůtu „bez 

zbytečného odkladu“ pouţívá zákonodárce často nejen v obchodním zákoníku, ale i v dalších 

předpisech soukromého práva a ve veřejném právu, přičemţ většinou je tato lhůta určena 

ke splnění povinnosti nebo k uskutečnění právního úkonu či jiného projevu vůle. Takto vymezená 

lhůta přímo neurčuje, v jakém konkrétním časovém okamţiku je třeba povinnost plnit či jinak 

konat. Jde tak o neurčitou lhůtu, jejíţ podstatu vymezuje jiţ její slovní vyjádření. Z časového 

určení „bez zbytečného odkladu“ je třeba dovodit, ţe jde o velmi krátkou lhůtu, jíţ je míněno 

                                                 
207

 VEDRAL, J. Správní řád. Komentář. 2., aktualiz. a rozš. vyd. Praha: BOVA POLYGON, 2012, s. 694. 

208
 K tomu srov. např. rozsudek Nejvyššího soudu ze dne 30. 7. 2015, sp. zn. 30 Cdo 530/2014. 



 

82 

 

 

bezodkladné, neprodlené, bezprostřední či okamţité jednání směřující ke splnění povinnosti či 

k učinění právního úkonu či jiného projevu vůle, přičemţ doba trvání lhůty bude záviset 

na okolnostech konkrétního případu.“
209

 

Pokud nelze rozhodnutí vydat bez zbytečného odkladu, správní řád v ustanovení § 71 

odst. 3 stanoví, ţe správní orgán je povinen je vydat nejpozději do 30 dnů od zahájení řízení, 

k nimţ se připočítává doba: a) aţ 30 dnů, jestliţe je zapotřebí nařídit ústní jednání nebo místní 

šetření, je-li třeba někoho předvolat, někoho nechat předvést nebo doručovat veřejnou vyhláškou 

osobám, jimţ se prokazatelně nedaří doručovat, nebo jde-li o zvlášť sloţitý případ, b) nutná 

k provedení doţádání dle § 13 odst. 3 SpŘ, ke zpracování znaleckého posudku nebo k doručení 

písemnosti do ciziny. Nedodrţení lhůt se nemůţe dovolávat ten účastník, který je způsobil (§ 71 

odst. 4 SpŘ). 

Samozřejmě lze uvaţovat o tom, ţe opatření proti nečinnosti bude moci být i uplatněno 

v situaci, kdy rozhodnutí ve věci nebude vydáno ve lhůtě, kterou správní řád uvádí jako 

primární, bez zbytečného odkladu. Jak však upozorňuje Pavel Mates, v praktické rovině si 

takové řešení lze představit jen velmi obtíţně. Příslušný správní orgán by totiţ musel být pod 

permanentní kontrolou nadřízeného orgánu, který by, a to po zevrubném přezkoumání, dospěl 

k závěru, ţe mělo být jiţ rozhodnuto.
210

 

Uvedené závěry je však nutné vztahovat i na situace, kdy zákon nestanoví konkrétní lhůtu 

pro vydání rozhodnutí. Ostatně s tímto počítá i § 6 odst. 1 SpŘ, dle kterého pokud není lhůta 

pro činění úkonů správního orgánu zákonem stanovena, správní orgán je povinen takové úkony 

činit ve lhůtě přiměřené. Pojem „přiměřená lhůta“
211

 je opět neurčitým právním pojmem, který 

je nutné vykládat vţdy ve vztahu ke konkrétní situaci a projednávané věci. Pavel Mates např. 

poukazuje na to, ţe pokud jde o obecná kritéria pro stanovení přiměřené lhůty, je v tomto směru 

poměrně inspirativní judikatura Evropského soudu pro lidská práva.
212

 Dle tohoto soudu je třeba 

přihlíţet (i.) ke sloţitosti případu, kterou můţe ovlivnit jak věcná stránka projednávané 

záleţitosti, tak taktéţ značný počet účastníků řízení, sloţitost dokazování či skutečnost, ţe je 
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ve věci účasten zahraniční prvek, (ii.) chování účastníků řízení (např. podávání opravných 

prostředků a ţádostí, odmítání spolupráce s příslušnými orgány), (iii.) váţnost věci, kterou je 

třeba řešit.
213

 

Rovněţ i v případě nevydání rozhodnutí v zákonné (přiměřené) lhůtě se rozlišují dvě 

situace. Z hlediska situace první, tedy pokud jiţ uplynula zákonná lhůta pro vydání rozhodnutí 

ve věci, je nadřízený správní orgán povinen učinit opatření proti nečinnosti, a to ihned, resp. 

jakmile se o tom dozví (§ 80 odst. 1 SpŘ). Z hlediska situace druhé, kdy je z okolností zřejmé, ţe 

věcně a místně příslušný správní orgán nedodrţí lhůtu stanovenou pro vydání rozhodnutí 

o ţádosti, můţe nadřízený správní orgán učinit opatření proti nečinnosti (§ 80 odst. 3 SpŘ). 
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7 Systém ochrany před nezákonnou nečinností správních orgánů 

Vzhledem k tomu, ţe nezákonná nečinnost správních orgánů je jedním z nejzávaţnějších 

jednání, které je v přímém rozporu se smyslem a účelem existence veřejné správy, je nutné, aby 

právní řád obsahoval účinný systém ochrany před tímto jednáním. V právní nauce je ochrana 

před nečinností povaţována za jednu z právních záruk ve veřejné správě a existence ochranného 

systému před tímto jednáním by proto měla být stěţejním prvkem právního řádu. 

Tato kapitola se věnuje obecným aspektům systému ochrany, zvláště pak jeho struktuře a 

poţadavkům na jeho funkčnost. Jednotlivým sloţkám systému ochrany dle jeho úrovní se budu 

věnovat v následujících samostatných kapitolách. Současně na tomto místě povaţuji za důleţité 

uvést, ţe pod systémem ochrany před nezákonnou nečinností chápu takové právní instituty, které 

mají za cíl vyvolat aktivitu u nečinného správního orgánu a současně mohou být účastníky 

řízení, resp. dotčenými osobami či nadřízeným správním orgánem nebo jiným orgánem veřejné 

moci aplikovány na ochranu před tímto nezákonným jednáním. Samozřejmě v tom nejširším 

pojetí by mohlo být uvaţováno i o jiných právních institutech, jako jsou např. lhůty, fikce či 

domněnka vydání rozhodnutí, ohlašovací reţimy atp., které mohou vést k efektivnějšímu 

naplnění zásady rychlosti a k prevenci, avšak nikoli k ochraně. Přestoţe tyto instituty mohou 

v konkrétním případě řešit nečinnost, nezařazuji je do systému ochrany, jelikoţ se nejedná 

o procesní instituty, které by mohly aktivizovat ochranu v případě pasivity příslušného správního 

orgánu. Přesto se u fikce či domněnky vydání rozhodnutí a ohlašovacích reţimů dále v této práci 

pozastavím (srov. kapitola č. 12). 

Pro zajímavost lze na tomto místě uvést, ţe problematika ochrany občana před nečinností 

úřadů byla obsáhle diskutována na Třetím sjezdu právníků československých v Bratislavě v roce 

1930,
214

 nicméně při pohledu na právní vývoj této problematiky nelze předpokládat, ţe by toto 

téma bylo zákonodárcem povaţováno za prioritu. 

7.1 Ochrana před nečinností jako jedna z právních záruk ve veřejné správě 

Ochrana před nezákonnou nečinností je v právní nauce tradičně řazena mezi právní záruky 

ve veřejné správě. Smyslem a účelem právních záruk je garance zachovávání zákonnosti 

ve veřejné správě, resp. při jejím výkonu. Právní úprava, byť by byla sebepreciznější a nebylo by 
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moţné vůči ní mít ţádné výhrady, totiţ sama o sobě nemůţe zaručit, ţe v konkrétních případech 

nebude ze strany správních orgánů, popř. úředních osob docházet k nezákonnému jednání. 

Přestoţe právní řád stanoví povinnosti správních orgánů spočívající v jejich konání, nelze 

vyloučit, ţe bude docházet k opaku. Právě pro tyto důvody je nezbytné, aby právní řád obsahoval 

právní instituty, které budou zaručovat zachovávání zákonnosti, resp. naplňování principu 

legality při výkonu veřejné správy. 

Petr Průcha v této souvislosti připomíná, ţe zárukami zákonnosti se obecně rozumí 

souhrn právních prostředků, který je určen k zabezpečení dodrţování a zákonné realizace práva 

pro případ jeho porušení. Přičemţ ve veřejné správě a její činnosti přichází v úvahu celý systém 

záruk zákonnosti, které spolu ve svém jednotlivém pojetí bezprostředně souvisejí a vzájemně se 

doplňují.
215

 

Jednotliví autoři na právní záruky ve veřejné správě nahlíţí různými způsoby. Např. 

Vladimír Mikule podřazuje pod právní záruky ve veřejné správě tyto instituty: (i.) právo 

na přístup k informacím, (ii.) petice a stíţnosti, (iii.) ochrana před nezákonnými právními 

předpisy a nezákonnými stavovskými a obdobnými předpisy, (iv.) soudní ochrana 

před nezákonným správním aktem (rozhodnutím), (v.) ochrana proti zásahům, které nejsou 

rozhodnutím, (vi.) ochrana před nezákonnou nečinností, (vii.) ochrana před jinou nezákonnou 

činností veřejné správy, (viii.) trestní odpovědnost funkcionářů a úředníků, (ix.) organizace 

ochrany veřejného zájmu.
216

 Petr Průcha pod právní záruky ve veřejné správě podřazuje tyto: 

(i.) kontrola veřejné správy, (ii.) právo na informace ve veřejné správě, (iii.) zrušení, změna, 

sistace vadných správních aktů a jiných opatření ve veřejné správě, (iv.) uplatňování 

odpovědnosti za porušení právních povinností), (v.) přímé donucení ke splnění právní 

povinnosti.
217

 Vladimír Sládeček pak tyto: (i.) právo na informace, (ii.) ochrana 

před nezákonnými předpisy, (iii.) ochrana proti zásahům, (iv.) ochrana před nečinností, (v.) 

trestní odpovědnost úředních osob.
218
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Kateřina Frumarová upřednostňuje terminologické označení záruky zákonnosti 

ve veřejné správě. Přestoţe je význam stejný, tato terminologie vystihuje smysl a účel, k němuţ 

mají tyto záruky směřovat, přičemţ jednotlivé instituty musí být z logických důvodů instituty 

právními. Záruky zákonnosti ve veřejné správě obecně definuje, resp. charakterizuje jako 

„soubor právních prostředků slouţících k zajištění dodrţování principu zákonnosti, případně 

k obnovení právního stavu a zajištění zákonné realizace norem správního práva a výkonu 

veřejné správy v případě, ţe byl princip legality porušen.“
219

 Podřazuje pod ně pak tyto 

konkrétní: (i.) kontrola veřejné správy, (ii.) ochrana před nezákonnými právními předpisy, 

nezákonnými správními akty i nezákonnými zásahy veřejné správy, (iii.) uplatňování 

odpovědnosti za porušení právních povinností, (iv.) přímé donucení ke splnění povinnosti, (v.) 

právo na přístup k informacím ve veřejné správě, (vi.) trestní, příp. disciplinární odpovědnost 

úředníků a pracovníků ve veřejné správě, (vii.) petice a stíţnosti, (viii.) ochrana před nezákonnou 

nečinností ve veřejné správě.
220

 

Nezákonná nečinnost správních orgánů, kdy dochází k nesplnění, resp. k nenáleţitému 

splnění procesních povinností na straně správních orgánů, je fakticky učebnicovým příkladem 

porušení principu legality, kdy je třeba, aby právní úprava garantovala právní záruky vůči 

takovému jednání veřejné správy. Stran úvah o šíři uvedených výčtů jednotlivých právních 

institutů povaţuji za důleţité, aby vůči jakémukoli nezákonnému jednání vykonavatelů veřejné 

správy existovaly v právním řádu takové právní záruky, prostřednictvím kterých dojde 

ke zjednání nápravy, popř. k náhradě škody nebo újmy vzniklé v důsledku takového jednání. 

Ve vztahu k nezákonné nečinnosti právní řád upravuje instituty slouţící k ochraně 

před tímto jednáním, a tedy poţadavek na existenci těchto právních záruk je naplněn. Nicméně 

formální naplnění tohoto poţadavku samo o sobě není dostačující a je naopak důleţité, aby 

takový poţadavek byl naplněn i materiálně. Jak bude níţe a zejména pak dále v této práci 

uvedeno, ochrana před nezákonnou nečinností je garantována na několika úrovních a lze ji 

aktivizovat prostřednictvím různých institutů. To však samo o sobě nic nevypovídá o účinnosti 

těchto institutů. Zejména při pohledu na moţnosti účastníka řízení, popř. dotčené osoby brojit 

proti nezákonné nečinnosti na úrovni správního řízení se nabízí otázka, zda skutečně dochází 

k materiálnímu naplnění poţadavku na právní záruky před nečinností správních orgánů. 

Funkčnosti systému ochrany a poţadavkům na něj se věnuji v následující podkapitole. 

Domnívám se, ţe pokud kromě pouhé existence právních institutů slouţících k ochraně budou 
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naplněny i poţadavky na jejich funkčnost, resp. na funkčnost celého systému ochrany před tímto 

jednáním, bude moci být uvaţováno i o skutečném naplnění poţadavku na právní záruky. 

Vzhledem k tomu, ţe k současnému systému ochrany mám některé výhrady, jak bude uvedeno 

dále v textu této práce, materiální poţadavek není dle mého názoru naplněn. 

7.2 Požadavky na funkční systém ochrany před nečinností 

Základem kaţdého systému ochrany by měla být primárně jeho funkčnost. V ţádném právním 

předpisu ani v ţádném jiném dokumentu či jiné analýze nejsou stanoveny přesné poţadavky 

na funkčnost systému ochrany před nečinností správních orgánů. S ohledem na absenci takových 

dat povaţuji za nutné vymezit základní poţadavky na funkčnost tohoto systému, přičemţ jiţ 

na tomto místě podotýkám, ţe někteří autoři by mým úvahám mohli oponovat. Přesto povaţuji 

za nutné předloţit své závěry do odborné diskuze, zvláště s ohledem na absenci relevantních 

zdrojů. Za poţadavky na funkčnost systému ochrany tedy povaţuji: 

1. rychlost, 

2. existence dostatečného mnoţství právních institutů slouţících k ochraně, 

3. dostupnost, 

4. účinnost, 

5. odstranění přepjatého formalismu, 

6. prevence, 

7. provázanost. 

 

Ad 1) K poţadavku na rychlost: Vzhledem ke skutečnosti, ţe nezákonná nečinnost 

správních orgánů představuje porušení práva na projednání věci bez zbytečných průtahů a 

zásady rychlosti, je poměrně logické, ţe ochrana proti tomuto jednání musí být rovněţ 

poskytnuta bez zbytečného odkladu. Ostatně na úrovni správního řízení by opačný postup byl 

v přímém rozporu právě s ustanovením § 6 odst. 1 SpŘ. Pokud by ani ochrana před pasivitou 

správních orgánů nebyla poskytnuta rychle, bylo by takové jednání popřením základů právního 

státu. Je však třeba podotknout, ţe v aplikační praxi dochází i k takovým případům, kdy 

poskytnutí ochrany před nečinností trvá několik měsíců a v těch nejvýraznějších případech aţ 

několik let, např. pokud se nečinností zabývají soudy. 

Ad 2) K poţadavku na existenci dostatečného mnoţství právních institutů slouţících 

k ochraně: Absolutním základem pro poskytnutí ochrany před nezákonnou nečinností je 
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existence dostatečného mnoţství právních institutů v zákonné úpravě. Při pohledu na současný 

systém ochrany můţe účastník řízení podat ţádost o uplatnění opatření proti nečinnosti dle § 80 

odst. 3 SpŘ, avšak jen v případě jediného projevu nečinnosti, tedy v případě nevydání rozhodnutí 

ve věci v zákonné lhůtě. Ve všech ostatních případech je účastník řízení oprávněn učinit pouze 

podnět, který s ohledem na jeho charakter nelze povaţovat za kvalifikovaný procesní institut. 

Kromě uvedené ţádosti, která je poměrně omezeně aplikovatelná, nedisponuje účastník řízení 

ani dotčená osoba na úrovni správního řízení ţádným jiným kvalifikovaným prostředkem, 

kterým by mohl proti nečinnosti brojit. Následným krokem po vyčerpání této ţádosti je podání 

správní ţaloby, která by však měla být podávána aţ v případech, kdy ochrana na úrovni 

správního řízení nebyla poskytnuta, a tedy správní soudy by měly projednávat a rozhodovat 

skutečně jen ty nejzávaţnější případy nezákonné nečinnosti. Dle mého názoru proto není 

poţadavek na existenci dostatečného mnoţství právních institutů slouţících k ochraně 

v současném vnitrostátním právním řádu naplněn. 

Ad 3) K poţadavku na dostupnost: S existencí dostatečného mnoţství ochranných 

institutů pak souvisí i jejich dostupnost. Z pohledu adresátů veřejné správy, resp. z pohledu 

účastníků řízení či dotčených osob je samozřejmě zásadní, aby ochranné instituty byly dostupné, 

a tedy aby např. nemuseli čekat na uplynutí lhůt, kdyţ bude jiţ z okolností zjevné, ţe na straně 

správního orgánu dochází k nečinnosti, nebo aby např. v případě nečinnosti ministra či 

vedoucího jiného ústředního správního úřadu nemusela být zcela formálně podávána ţádost dle 

§ 80 odst. 3 SpŘ, ale aby mohla být podána přímo správní ţaloba. Veškerá tato omezení 

u existujících ochranných institutů představují překáţku jejich dostupnosti. 

Ad 4) K poţadavku na účinnost: Existence i dostupnost ochranných institutů však samy 

o sobě nezaručí jejich účinnost. V případě prokázání nezákonné nečinnosti u příslušného 

správního orgánu je totiţ nezbytné, aby došlo k rychlému zjednání nápravy a nečinnost tak byla 

odstraněna. Musí tedy existovat dostatečné moţnosti okamţitého řešení nečinnosti. V současné 

právní úpravě je ochrana poskytována na úrovni správního řízení nadřízeným správním orgánem, 

přičemţ neexistuje jediný kvalifikovaný institut, kterým by proti nečinnosti mohlo být brojeno 

přímo u nečinného správního orgánu, přičemţ takové řešení by mohlo vést k zamezení 

nečinnosti v některých případech mnohem efektivněji a rychleji, neţ prostřednictvím 

nadřízeného správního orgánu. Dále je pak otázkou, zda lze povaţovat současné čtyři typy 

opatření před nečinností, které upravuje § 80 odst. 4 SpŘ, za dostatečně účinná. Vzhledem 

k tomu, ţe příkaz ke zjednání nápravy dle § 80 odst. 4 písm. a) SpŘ lze vykládat velmi široce, 

nelze mít dle mého názoru k současné právní úpravě ţádné zásadní výtky. 
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Ad 5) K poţadavku na odstranění přepjatého formalismu: Poskytnutí ochrany 

před nezákonnou nečinností nesmí být zatíţeno přepjatým formalismem. Zákonná úprava by 

proto na jednotlivé kvalifikované či méně formální instituty neměla klást ţádné specifické 

poţadavky a naopak měla by omezit poţadavky na ně na zcela ty nejzákladnější. K přepjatému 

formalismu lze opět poukázat na trvání na podání ţádosti dle § 80 odst. 3 SpŘ v případě 

nečinnosti ministra nebo vedoucího jiného ústředního správního úřadu před podáním správní 

ţaloby, kdy právě v tomto případě by bylo zcela namístě vyuţití nějakého neformálního institutu, 

na který by ovšem nebyla vázána správní ţaloba. 

Ad 6) K poţadavku na prevenci: Za velmi důleţitý prvek systému ochrany povaţuji nejen 

to, ţe v konkrétním případě bude poskytnuta ochrana a dojde ke zjednání nápravy, ale současně 

také, ţe zde bude obsaţen i prvek prevence. Při pohledu na ustanovení § 80 SpŘ je zjevné, ţe 

zde dochází pouze k řešení odstranění následků, avšak bez pojmenování jejich příčiny. Pokud by 

v kaţdém jednotlivém případě nečinnosti došlo k pojmenování konkrétní příčiny, mohlo by to 

vést k odstranění nečinnosti u tohoto správního orgánu, popř. u konkrétní úřední osoby v jiných 

(ať jiţ probíhajících či budoucích) řízeních. Je však otázkou, jakým konkrétním způsobem by 

k prevenci mělo docházet a zejména jak by její naplňování mělo být kontrolováno. V řadě 

případů půjde o úpravu vnitřních mechanismů, ke kterým bude z poměrně logických důvodů 

nejpovolanější právě nečinný správní orgán, resp. jeho vedoucí. Nicméně pokud by toto bylo 

ponecháno pouze na úrovni nečinného správního orgánu, lze samozřejmě uvaţovat o tom, ţe 

tento by k ničemu takovému vůbec nemusel reálně přistoupit. Velmi obtíţně by docházelo 

ke kontrole např. vnitřních mechanismů a je otázkou, který orgán a zejména jakým způsobem by 

mohl např. kontrolovat pracovní vytíţenost konkrétních úředních osob. Jako určité řešení se dle 

mého názoru nabízí, aby o kaţdém jednotlivém případu nezákonné nečinnosti byl vyrozuměn 

nadřízený správní orgán, a to nejen s uvedením důvodů, pro které k nečinnosti došlo, ale i 

s uvedením konkrétního řešení a pokud by se nejednalo o výjimečné pochybení, ale naopak 

příčina by se mohla projevit i ve vztahu k jiným řízením, mělo by být součástí vyrozumění 

uvedení i toho, jaké kroky byly učiněny k prevenci. Samozřejmě nabízejí se dvě problematické 

otázky – moţné zkreslování reálných příčin nečinnosti a situace u ústředních správních úřadů či 

jejich vedoucích. K moţnému zkreslování reálných příčin je opět důleţité uvést, ţe základem je 

lidský faktor, a tedy bude záleţet na tom, jak zejména představení budou postupovat ve vztahu 

k reálným příčinám nečinnosti. Pokud jde o ústřední správní orgány, popř. jejich vedoucí 

v procesním postavení správních orgánů, zde je samozřejmě situace poněkud problematická. 

Snad by bylo lze uvaţovat o zveřejnění počtů případů nečinnosti ve výročních zprávách, kdy by 
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zcela logicky kaţdý správní orgán, a tedy i na ústřední úrovni, usiloval o tom, aby počty 

nezákonného jednání byly pokud moţno co nejmenší. 

Ad 7) K poţadavku na provázanost: A konečně k poslednímu poţadavku, který však 

povaţuji za jeden z vůbec nejdůleţitějších, je třeba uvést, ţe základem kaţdého systému by měla 

být provázanost jeho jednotlivých sloţek a institutů. Za základní sloţky systému ochrany 

povaţuji úroveň správního řízení a úroveň správního soudnictví, u kterých povaţuji provázanost 

za zcela nutný poţadavek. Jak jiţ bylo zmíněno v kapitole zabývající se vývojem právní úpravy, 

je velmi problematické, ţe vládní návrh soudního řádu správního byl připravován společně 

s vládním návrhem správního řádu, který však nebyl přijat, a současný správní řád, resp. jeho 

schválené znění jiţ na soudní řád správní nenavázalo. Neprovázanost proto povaţuji za jednu 

z vůbec největších slabin vnitrostátního systému ochrany, kdy správní soudnictví, které by mělo 

být chápáno jako prostředek ultima ratio, nezřídka nahrazuje ochranu, kterou by jinak měly 

poskytovat správní orgány. 

7.3 Struktura systému ochrany před nečinností v platné a účinné právní 

úpravě 

Systém ochrany před nečinností je v českém právním řádu vybudován primárně na dvou 

úrovních, kterým se budu podrobněji věnovat v následujících podkapitolách, konkrétně na úrovni 

správního řízení (srov. kapitola č. 8) a na úrovni soudnictví (srov. kapitoly č. 9 a č. 10). 

Na úrovni správního řízení je ochrana poskytována prostřednictvím nadřízeného správního 

orgánu, na úrovni soudnictví je poskytována primárně prostřednictvím správních soudů, avšak 

samozřejmě i Ústavním soudem a Evropským soudem pro lidská práva. 

Další instituty, jako je Veřejný ochránce práv či stíţnosti, podněty a petice (srov. kapitola 

č. 11), pak představují pouze doplňky, které jsou v některých případech s to poskytnout ochranu 

před nezákonnou nečinností, avšak nelze je řadit mezi primární ochranné instituty. 

Jak jsem jiţ výše uvedl, domnívám se, ţe základ tohoto systému by měl existovat 

na úrovni správního řízení, a teprve pokud by na této úrovni nedošlo k odstranění tohoto 

nezákonného jednání, měl by být řešen na úrovni správního soudnictví, kde by tak měl být 

projednáván jen zlomek těch vůbec nejzávaţnějších případů. 

Pokud by ani ve správním soudnictví nebyla poskytnuta dostatečná ochrana, k čemuţ by 

mělo docházet v těch vůbec nejvýjimečnějších případech, měl by ochranu před tímto jednáním 

poskytnout Ústavní soud. Za předpokladu, ţe by systém ochrany selhal i na úrovni Ústavního 



 

91 

 

 

soudu, lze uvaţovat o podání stíţnosti k Evropskému soudu pro lidská práva, přičemţ neţ by 

s ohledem na nutnost vyčerpání veškerých vnitrostátních procesních institutů došlo k podání 

stíţnosti a neţ by tento soud (s ohledem na poměrně dlouhé vyřizování věcí), konstatoval 

nečinnost, lze si jen stěţí představit, ţe by příslušný správní orgán zůstával nadále nečinným. 

Tedy jde snad jen o teoretickou moţnost, nicméně přesto i tento mezinárodní soud patří 

do systému ochrany před nezákonnou nečinností správních orgánů. 

Základem systému ochrany mezi jednotlivými procesními instituty by měla být, jak jiţ 

bylo výše uvedeno, provázanost. Provázanost lze dle mého názoru spatřovat mezi jednotlivými 

subjekty v rámci soudnictví. Naopak provázanost nespatřuji mezi ochranou poskytovanou 

na úrovni správního řízení a na úrovni správního soudnictví, jelikoţ na úrovni správního řízení 

není dle mého názoru vytvořen dostatečný systém, u kterého by v případě jeho selhání mohla 

plynule navázat ochrana poskytovaná ve správním soudnictví. 

Ostatně pokud se v této podkapitole zabývám jednotlivými úrovněmi, domnívám se, ţe 

na úrovni správního řízení by systém ochrany měl fungovat ve dvou rovinách. Jednak by měla 

být poskytována u nečinného správního orgánu, a jednak u nadřízeného správního orgánu. 

Některé neúspěšné snahy zákonodárce s tímto řešením počítaly, dokonce i vládní návrh 

současného správního řádu rozlišoval tyto roviny, avšak nakonec byla zavedena toliko ochrana 

poskytovaná nadřízeným správním orgánem. 

Ochranu před nečinností poskytovanou nadřízeným správním orgánem samozřejmě 

povaţuji za primární a nejdůleţitější. Pokud však uvaţuji i o ochraně poskytované přímo 

u nečinného správního orgánu, je třeba si uvědomit, ţe tento orgán by poskytoval ochranu proti 

vlastnímu nezákonnému jednání, a tedy je otázkou, zda by zde bylo moţné zachovat objektivitu. 

Nicméně často však můţe docházet k tomu, ţe v důsledku pochybení konkrétní úřední osoby 

nemá její představený vědomí o tom, ţe v dané věci dochází k nečinnosti, přitom představený by 

poměrně rychle mohl učinit nezbytné kroky vedoucí k odstranění nečinnosti, a to mnohem 

rychleji, neţ nadřízený správní orgán. Ochranu poskytovanou přímo nečinným správním 

orgánem povaţuji spíše za určitou sebereflexi, která by mohla být vyvolána prostřednictvím 

poměrně neformálních právních institutů. Na úrovni nečinného správního orgánu bych proto 

neuvaţoval o kvalifikovaných institutech ochrany, ale spíše o neformálních institutech, za které 

lze povaţovat např. navrhovaný institut ohrazení. 
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8 Ochrana před nečinností na úrovni správního řízení 

Ochrana před nezákonnou nečinností je na úrovni správního řízení poskytována prostřednictvím 

nadřízeného správního orgánu.
221,

 
222

 Jeho úloha je v tomto směru logická, jelikoţ s ohledem 

na vztahy nadřízenosti a podřízenosti je tento orgán s to nečinnost objektivně vyhodnotit, resp. 

nebude mít ţádné důvody k tomu, aby toto jednání jakkoli bagatelizoval, a v případě, ţe 

k nezákonné nečinnosti bude docházet, zcela korektně poskytne před tímto jednáním ochranu. 

Ostatně nečinnost podřízeného správního orgánu je plně přičitatelná nadřízenému správnímu 

orgánu, který k jejímu odstranění disponuje právními nástroji: „Nečinnost prvostupňového 

správního orgánu je plně přičitatelná odvolacímu správnímu orgánu, neboť je to v posledku 

odvolací orgán, který je jednak hlavním aktérem řízení o odvolání, jednak je zpravidla tím, kdo 

má nástroje k odstranění nečinnosti správního orgánu prvního stupně (§ 80 správního řádu). Je 

věcí veřejné správy jako celku, aby navenek vůči účastníkům řízení vystupovala jednotně a 

zákonným způsobem a aby její jednotlivé články postupovaly v patřičné vzájemné koordinaci a 

bez průtahů.“
223

 

Právní úprava bohuţel neobsahuje ţádné procesní instituty, které by mohly aktivizovat 

ochranu přímo u nečinného správního orgánu bez zapojení nadřízeného správního orgánu. 

Přitom vládní návrh současného správního řádu s takovým řešením počítal. Na jedné straně bych 

takové ochraně nepřikládal zvláštní význam, jelikoţ je třeba mít na paměti, ţe tento správní 

orgán by posuzoval vlastní nečinnost, tj. vlastní nezákonné jednání, coţ by nemuselo být vţdy 

objektivní a naopak mohlo by docházet k zastírání či zlehčování takového jednání, na druhou 

stranu ochrana by mohla být poskytnuta rychleji a efektivněji, neţ se zapojením nadřízeného 

správního orgánu. Ochranu u nečinného správního orgánu bych proto nepřeceňoval, ale současně 

ani nevylučoval. Můţe se totiţ stát (a v aplikační praxi to ostatně není ničím neobvyklým), ţe 

nezákonná nečinnost je pro různé důvody zapříčiněna konkrétní úřední osobou, přičemţ její 

představený o tom nemá vědomí. Zejména v takových případech by mohla být fakticky 

jakýmkoli podáním, bez ohledu na jeho formu, vyvolána sebereflexe přímo u tohoto orgánu, 

                                                 
221

 K pojmu nadřízený správní orgán srov. § 178 SpŘ. 

222
 „Nadřízeností ve smyslu ustanovení správního řádu je totiţ nutno rozumět nadřízenost organizační, která se 

týká řízení a je výrazem subordinace jako principu charakteristického pro výkon státní správy. Znamená, ţe vztahy 

mezi orgány na daném úseku státní správy jsou hierarchicky uspořádány, a to tak, ţe kaţdý orgán niţšího stupně je 

organizačně podřízen orgánu stupně vyššího, jenţ má vůči němu řídící pravomoci.“ (Rozsudek Nejvyššího 

správního soudu ze dne 29. 11. 2007, č. j. 3 Ans 3/2007-61.) 

223
 Rozsudek Nejvyššího správního soudu ze dne 26. 5. 2016, č. j. 9 As 53/2016-22. 
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kterou by došlo k odstranění nečinnosti a ke zjednání nápravy. Proto by instituty, kterými by 

účastníci řízení (dotčené osoby) mohli disponovat ve vztahu k nečinnému správnímu orgánu, 

mohly být samy o sobě efektivnější, neţ ochrana poskytovaná nadřízeným správním orgánem. 

Správní řád však zavedl ochranu před nečinností poskytovanou výhradně nadřízeným 

správním orgánem a právní úprava je obsaţena v jediném ustanovení, kterým je § 80 SpŘ. Jak 

poznamenává komentářová literatura, ustanovení § 80 SpŘ se vztahuje výhradně na „trvající“ 

nečinnost, nikoli na nečinnost ve věci, která jiţ byla vyřízena.
224

 Vyjma ustanovení § 80 správní 

řád neobsahuje ţádné jiné instituty, prostřednictvím kterých by mohla být ochrana před tímto 

jednáním poskytnuta. V aplikační praxi se nezřídka stává, ţe účastníci řízení brojí proti 

nečinnosti stíţnostmi dle § 175 SpŘ, avšak takový postup není správný. Stíţnost dle uvedeného 

ustanovení správního řádu lze podat proti nevhodnému chování úředních osob nebo proti 

postupu správního orgánu, ale pouze v případě, pokud zákon neposkytuje jiný prostředek 

ochrany (§ 175 odst. 1 SpŘ). V případě nečinnosti jsou prostředky ochrany uvedeny v § 80 SpŘ 

a poţadavky na stíţnost tak nemohou být splněny. Stíţnost by mohla být toliko prostředkem, 

který by vyvolal sebereflexi u nečinného správního orgánu, nicméně nejedná se o formalizovaný 

právní prostředek a nelze tedy o ni poskytnutí ochrany ani očekávat (podrobněji ke stíţnostem 

srov. podkapitola č. 11.2). 

Komentářová literatura uvádí, ţe další nástroje opatření proti nečinnosti, vyjma 

uvedených v § 80 odst. 4 SpŘ, jsou dále vymezeny v § 148 odst. 3 SpŘ, tedy mezitímní 

rozhodnutí a rozhodnutí v části věci.
225

 Ustanovení § 148 odst. 3 SpŘ stanoví, ţe účastník řízení 

se můţe domáhat vydání mezitímního rozhodnutí nebo rozhodnutí v části věci v rámci ochrany 

před nečinností správního orgánu. Přičemţ nadřízený správní orgán můţe přikázat, aby správní 

orgán vydal mezitímní rozhodnutí nebo rozhodnutí v části věci, popřípadě je sám vydat, a to i 

současně s jiným opatřením proti nečinnosti. Nicméně domnívám se, ţe instituty mezitímního 

rozhodnutí a rozhodnutí v části věci lze povaţovat spíše jako doplněk k primárním opatřením 

proti nečinnosti, které upravuje § 80 odst. 4 SpŘ, nečinnost jimi totiţ nebude vyřešena, pouze 

jimi bude docíleno určitého mezikroku, nicméně ke skončení věci, a tedy k odstranění nečinnosti 

v řízení, jehoţ smyslem a účelem je vydání rozhodnutí věci, nedojde. 

                                                 
224

 POTĚŠIL, L. [§ 80]. In: POTĚŠIL, L., HEJČ, D., RIGEL, F., MAREK, D. Správní řád. Komentář. 2. vyd. 

Praha: C. H. Beck, 2020, s. 428. 
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 Ibid. 
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Jednotlivým institutům ochrany, které upravuje ustanovení § 80 SpŘ, se budu podrobněji 

věnovat v následující podkapitole. V další podkapitole se budu věnovat moţnostem a způsobům 

ochrany před nezákonnou nečinností dle zvláštních předpisů. 

8.1 Ochrana dle ustanovení § 80 SpŘ 

Ochrana před nečinností správních orgánů je ve správním řádu upravena v jediném ustanovení, 

kterým je § 80. Toto ustanovení je důleţité zejména z dvojího pohledu. Zaprvé, s ohledem 

na historický vývoj právní úpravy nezákonné nečinnosti správních orgánů a ochrany před ní, kdy 

teprve správní řád z roku 1967 zavedl jako vůbec první správní procesní kodex ochranu 

před tímto nezákonným jednáním, která byla velmi omezená, je toto ustanovení zcela zásadního 

významu, jelikoţ z hlediska historického vývoje právní úpravy došlo opět k dalšímu posunu a 

k rozšíření ochrany. Zadruhé, význam § 80 SpŘ nespočívá pouze v jeho aplikovatelnosti v rámci 

tzv. formálního správního řízení, ale je aplikovatelné obecně pro veškerý výkon veřejné správy, 

a to právě s ohledem na § 6 odst. 1 SpŘ. Nejedná se tedy pouze o ochranu před nečinností 

v rámci správního řízení v uţším pojetí, ale naopak ochrana je poskytována velmi široce 

pro veškerý výkon veřejné správy. 

Z hlediska systematiky správního řádu je ustanovení § 80 zařazeno do části druhé, která 

upravuje obecná ustanovení o správním řízení, konkrétně do její části sedmé. Jak jiţ bylo výše 

uvedeno, s ohledem na ustanovení § 6 odst. 1 SpŘ je ustanovení § 80 SpŘ velmi široce 

aplikovatelné a nelze jej vztahovat pouze k tzv. formálnímu správnímu řízení. Z tohoto důvodu 

jeho zařazení v části druhé nezohledňuje jeho skutečný význam a aplikovatelnost, nicméně toto 

je spíše formální výtka, jelikoţ v aplikační praxi takové zařazení nečiní potíţe.  

Pokud jde o charakteristiku tohoto ustanovení, plně souhlasím s Lenkou Pítrovou, která 

poukazuje na to, ţe ustanovení § 80 SpŘ spojilo ne příliš šťastně úpravu postupu z moci úřední, 

která je výrazem činnosti dozorové a kontrolní, s úpravou postupu iniciovaného účastníkem 

řízení na základě ţádosti.
226

 Ustanovení tak působí velmi nepřehledně, zmatečně, spojuje 

do jediného paragrafu několik různých institutů, přičemţ některé z nich náleţí výhradně 

do dozorové činnosti, a některé naopak do dispoziční sféry účastníka řízení. Ustanovení je tak 

velmi neuspořádané a bylo by vhodné, pokud by zákonodárce tyto různé instituty upravil 

samostatně. 
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 PÍTROVÁ, L. K pojmu „prostředků k ochraně proti nečinnosti správního orgánu“. In: VOPÁLKA, V. (ed.). 

Nový správní řád: zákon č. 500/2004 Sb., správní řád, 500/2004 Sb., Code of Administrative Procedure. Praha: 

ASPI, 2005, s. 186. 
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Ustanovení § 80 odst. 1, 2, 3 SpŘ nejprve vymezuje moţné projevy nezákonné nečinnosti 

správních orgánů, které mohou být ve vztahu k (ne)zahájení správního řízení, (ne)pokračování 

v tomto řízení řádným způsobem a k (ne)vydání rozhodnutí v zákonné (popř. přiměřené) lhůtě 

(k tomu blíţe srov. podkapitola č. 6.2). Následně ustanovení § 80 odst. 4 SpŘ vymezuje čtyři 

instituty (opatření proti nečinnosti), které nadřízený správní orgán můţe aplikovat. Konkrétně jde 

o příkaz ke zjednání nápravy, atrakci, delegaci a prolongaci. Jejich výčet je demonstrativní (srov. 

slovo můţe), nicméně zejména s ohledem na obecnost příkazu lze tento výčet povaţovat 

za dostačující. Jednotlivým institutům se budu blíţe věnovat v následujících podkapitolách. 

Výběr konkrétního opatření je zcela na úvaze nadřízeného správního orgánu.
227

 Nicméně 

při aplikaci konkrétního z nich musí nadřízený správní orgán vzít v úvahu relevantní kritéria. 

Např. Josef Vedral poukazuje na to, ţe nadřízený správní orgán musí brát v úvahu nejen samotné 

lhůty pro vydání rozhodnutí a jejich uplynutí, ale vedle charakteru a sloţitosti věci (ne kaţdé 

nevydání rozhodnutí v zákonem stanovené lhůtě totiţ bude automaticky důvodem pro postup dle 

§ 80 SpŘ) musí brát rovněţ v úvahu procesní chování účastníků řízení.
228

 Jak ostatně připomenul 

Ústavní soud, jednání účastníků řízení ve vztahu k procesním průtahům je rovněţ velmi důleţité 

kritérium: „Dalším důleţitým hlediskem při posuzování průtahů v řízení je skutečnost, zda jsou 

průtahy způsobeny pouze státní mocí (soudem) nebo jsou zapříčiněny i samotným jednáním 

účastníků řízení či stěţovatele. Takové hledisko je respektováno i judikaturou Evropského soudu 

pro lidská práva, neboť v jeho rozhodnutích jsou rozlišovány důvody zapříčiněné postupem státu 

na jedné straně a postupem účastníků řízení na straně druhé (viz Zimmermann a Steiner vs. 

Švýcarsko, Guincho vs. Portugalsko, Erkner a Hofauer vs. Rakousko).“
229,

 
230

 

Správní řád nevylučuje, aby ochrana před nečinností byla poskytnuta i v případě 

nečinnosti nadřízeného správního orgánu, pokud tento měl učinit opatření proti nečinnosti, avšak 

pro různé důvody tak neučinil.
231

 Nicméně s tímto samozřejmě souvisí otázka samotné existence 

                                                 
227

 Komentářová literatura uvádí, ţe nadřízený správní orgán by měl zvolit takovou variantu, která v konkrétním 

případě nejlépe naplní zásadu rychlosti a procesní ekonomie. Srov. Srov. [§ 80] JEMELKA, L., 

PONDĚLÍČKOVÁ, K., BOHADLO, D. Správní řád. Komentář. 6. vyd. Praha: C. H. Beck, 2019, s. 516. 

228
 VEDRAL, J. Správní řád. Komentář. 2., aktualiz. a rozš. vyd. Praha: BOVA POLYGON, 2012, s. 695. 

229
 Srov. nález Ústavního soudu ze dne 3. 8. 2004, sp. zn. I. ÚS 332/04 (N 106/34 SbNU 115), dále podobně srov. 

nálezy Ústavního soudu ze dne 16. 1. 2004 sp. zn. I. ÚS 600/03 (N 6/32 SbNU 35), ze dne 4. 8. 2004, sp. zn. I. ÚS 

296/04 (N 107/34 SbNU 121), které se týkají průtahů v řízení před soudem. 

230
 K tomu taktéţ srov. např. usnesení Ústavního soudu ze dne 1. 11. 2007, sp. zn. III. ÚS 677/07 (N 179/47 SbNU 

371), nebo rozsudek Nejvyššího správního soudu ze dne 10. 12. 2012, č. j. 2 Ans 14/2012-41 (č. 2785/2013 Sb. 

NSS). 

231
 VEDRAL, J. Správní řád. Komentář. 2., aktualiz. a rozš. vyd. Praha: BOVA POLYGON, 2012, s. 692. 
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takového orgánu, jelikoţ „nadřízený správní orgán nadřízeného správního orgánu“ nemusí vůbec 

existovat. 

S tímto pak souvisí i podstatná otázka, zda se lze domáhat ochrany před nečinností 

v případě pasivity ústředního správního úřadu. Zde je třeba rozlišovat dvě situace. Zaprvé, zda je 

k vydání rozhodnutí příslušný ústřední správní úřad, ať jiţ jako orgán prvního či druhého stupně. 

Zadruhé, zda je k vydání rozhodnutí ministr nebo vedoucí jiného ústředního správního úřadu, ať 

jiţ jako orgán prvního či druhého stupně. Z hlediska rozhodnutí jako takového tato otázka 

nebude příliš podstatná, jelikoţ se v obou případech bude jednat o rozhodnutí téhoţ správního 

orgánu. Proto i z hlediska nezákonné nečinnosti fakticky nelze uvaţovat o tom, ţe by 

nad ústředním správním úřadem byl nadřízený správní orgán. Ustanovení § 178 odst. 2 SpŘ sice 

stanoví, ţe nadřízeným správním orgánem ústředního správního úřadu se rozumí ministr, nebo 

vedoucí jiného ústředního správního úřadu, a nadřízeným správním orgánem ministra nebo 

vedoucího jiného ústředního správního úřadu se rozumí vedoucí příslušného ústředního 

správního, nicméně stále se jedná o ten samý orgán, který je příslušný k vydání rozhodnutí. Proto 

nelze uvaţovat o tom, ţe by v této věci mohla být reálně poskytnuta ochrana před nečinností 

nadřízeným správním orgánem, jelikoţ v obou uvedených situacích se bude posuzovat nečinnost 

jediného správního orgánu. Veškerá podání – bez ohledu na jejich formu –, která budou ve věci 

nečinnosti směřována ústředním správním úřadům, tak budou fakticky pouze a jen připomínkou, 

která v některých případech bude schopna vyvolat u tohoto orgánu sebereflexi. Jak ostatně velmi 

přiléhavě konstatoval Krajský soud v Brně, jednalo by se o uloţení povinnosti konat ve vztahu 

k sobě: „I kdyby se ţalobce (účastník správního řízení) domáhal toho, aby správní orgán sám 

sobě uloţil povinnost „být činným“ a ve vztahu k sobě samotnému její splnění kontroloval, a tím 

vyvolával dojem, ţe „sám sebe uposlechl“, jednalo by se nejvýše o formální naplnění litery 

zákona. Nijak by se neprojevilo ve faktickém postěţování si na podřízený správní orgán a 

očekávání nápravy z pozice nadřízené autority, a tím skutečné pomoci ţalobci (účastníku 

správního řízení), k níţ má § 80 správního řádu z roku 2004 směřovat.“
232

 Jak správně poukazuje 

např. Josef Vedral, mohlo by pak docházet k absurdním situacím, kdy by osoba stojící v čele 

ústředního správního úřadu mohla např. sama sobě dle § 80 odst. 4 písm. d) SpŘ prodluţovat 

lhůtu k rozhodnutí, coţ by se zcela vymykalo smyslu tohoto ustanovení.
233

 Navazující otázkou 

na uvedené je pak to, zda je v případě nečinnosti ministerstva či jiného ústředního správního 

úřadu nutné uplatnit ţádost o uplatnění opatření proti nečinnosti dle § 80 odst. 3 SpŘ před 
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 Usnesení Krajského soudu v Brně z 1. 7. 2008, č. j. 62 Ca 39/2008-102. 
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 VEDRAL, J. Správní řád. Komentář. 2., aktualiz. a rozš. vyd. Praha: BOVA POLYGON, 2012, s. 693. 



 

97 

 

 

podáním ţaloby ve správním soudnictví. Této otázce se věnuji dále v této práci v podkapitole 

č. 9.3. 

Samostatnou otázku pak představuje způsob, kterým u nadřízeného správního orgánu 

aktivizaci ochrany vyvolat. Ostatně na § 80 SpŘ lze nahlíţet i jako na moţnost donucení 

správního orgánu ke splnění zákonné povinnosti.
234

 Právní úprava vychází primárně z toho, ţe 

nadřízený správní orgán poskytne ochranu před nezákonnou nečinností z moci úřední ihned, 

jakmile se o ní dozví, a to bez ohledu na zdroj takových informací. Přičemţ účastník řízení 

v případě jediného projevu nečinnosti, kterým je nevydání rozhodnutí ve věci v zákonné lhůtě, 

disponuje ţádostí o uplatnění opatření proti nečinnosti dle § 80 odst. 3 SpŘ. 

Ustanovení § 80 SpŘ rozlišuje způsoby poskytnutí ochrany nadřízeným orgánem, který 

buď učiní opatření proti nečinnosti obligatorně (§ 80 odst. 1, 2 SpŘ) nebo fakultativně (§ 80 

odst. 3 SpŘ). 

Obligatorně je poskytována ochrana v těch případech, kdy jiţ k nečinnosti dochází, a to 

buď ve vztahu k nevydání rozhodnutí ve věci v zákonné lhůtě (§ 80 odst. 1 SpŘ) nebo ve vztahu 

k nezahájení řízení příslušným správním orgánem ve lhůtě 30 dnů ode dne, kdy se dozvěděl 

o skutečnostech odůvodňujících zahájení řízení z moci úřední (§ 80 odst. 2 SpŘ). V takových 

případech nadřízený správní orgán nemá jinou moţnost, neţ opatření proti nečinnosti bez 

zbytečného odkladu učinit. 

Fakultativně je poskytována ochrana v těch případech, pokud k nečinnosti ještě 

nedochází, nicméně je z okolností zjevné, ţe věcně a místně příslušný správní orgán nedodrţí 

lhůtu stanovenou pro vydání rozhodnutí o ţádosti nebo zahájit řízení z moci úřední anebo 

v řízení řádně pokračovat (§ 80 odst. 3 SpŘ).
235

 Jde tedy o preventivní opatření. Komentářová 

literatura jako příklad k tomuto postupu uvádí situaci, kdy podřízený správní orgán z důvodu 

onemocnění velkého počtu oprávněných úředních osob není schopen zvládnout dočasně nápad 

                                                 
234

 V odborné literatuře bývá zpravidla uvaţováno o donucení správním orgánem fyzické či právnické osoby 

k nějakému jednání, nicméně Ivana Millerová uvaţovala velmi přiléhavě i o opačné moţnosti, a tedy o donucení 

správního orgánu k určitému jednání, mezi které patří i opatření proti nečinnosti učiněné nadřízeným správním 

orgánem. (MILLEROVÁ, I. Donucování podle správního řádu. In: RAJCHL, J. (ed.). Správní řád: 10 let v akci. 

Praha: Univerzita Karlova, Právnická fakulta, 2016, s. 127 an.) 

235
 Vladimír Sládeček poukazuje na to, ţe terminologie „nebo zahájit řízení z moci úřední anebo v řízení řádně 

pokračovat“ vzbuzuje jisté pochybnosti, resp. není úplně srozumitelná. Patrně měla znít „nebo nezahájí řízení z moci 

úřední anebo v řízení nebude řádně pokračovat“. (SLÁDEČEK, V. Nečinnost správního orgánu a návaznost soudní 

ochrany. Správní právo. Praha: Ministerstvo vnitra, 2007, roč. XL, č. 6, s. 397.) 
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věcí.
236

 Soňa Skulová uvádí, ţe při uváţení v tomto směru nadřízený správní orgán bude jistě 

brát v úvahu základní zásady činnosti správních orgánů, zejména ochranu práv nabytých v dobré 

víře a oprávněných zájmů dotčených osob, resp. účastníků řízení a ochranu veřejného zájmu. 

Přihlíţet také jistě bude k poţadavku předcházet vzniku škody, jeţ by nezákonnou nečinností 

mohla být způsobena.
237

 

8.1.1 Příkaz ke zjednání nápravy nebo vydání rozhodnutí 

Příkaz nadřízeného správního orgánu dle § 80 odst. 4 písm. a) SpŘ slouţí k tomu, aby jeho 

prostřednictvím přikázal nečinnému správnímu orgánu, aby ve stanovené lhůtě (i.) učinil 

potřebná opatření ke zjednání nápravy, nebo (ii.) vydal rozhodnutí. 

Z uvedených moţností jde o vůbec nejmírnější typ opatření proti nečinnosti. Josef Vedral 

uvádí, ţe s ohledem na účinky, které opatření ve formě příkazu má, připadá v úvahu zejména 

v těch případech, kdy nečinnost správních orgánů nevyvolává negativní následky a kdy není 

třeba sáhnout k „represivnějším“ prostředkům obsaţeným v § 80 odst. 4 písm. b), c) SpŘ.
238

 

Pavel Mates uvádí, ţe příkaz bude na místě zejména v případě, kdy lhůta k vydání rozhodnutí 

byla zatím jen krátce překročena a právům účastníků řízení nehrozí váţnější újma.
239

 Vzhledem 

k povaze příkazu jako nejmírnějšího opatření tak bude vhodné jej skutečně aplikovat pouze 

v těch případech, kdy lze důvodně předpokládat, ţe nečinný správní orgán své nezákonné 

jednání ukončí a bude v řízení řádně pokračovat, a samozřejmě v případech, pokud nebude hrozit 

účastníkům řízení, popř. jiným osobám vznik majetkové či nemajetkové újmy. 

Správní řád neklade na příkaz ţádnou formu. Vzhledem k tomu, ţe nadřízený správní 

orgán o tomto nevydává ţádné rozhodnutí, se zpravidla bude jednat jen o prostý přípis, kterým 

bude příkaz učiněn.
240

 Příkaz ke zjednání nápravy nebo vydání rozhodnutí lze povaţovat 

za typický akt interní povahy v rámci vztahů nadřízenosti a podřízenosti a proto nelze uvaţovat, 

ţe by v takovém případě probíhalo správní řízení. K tomu lze příkladmo odkázat na závěry 
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 [§ 80] JEMELKA, L., PONDĚLÍČKOVÁ, K., BOHADLO, D. Správní řád. Komentář. 6. vyd. Praha: C. H. 

Beck, 2019, s. 516. 
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 SKULOVÁ, S. Ochrana před nečinností správních orgánů a některé její širší souvislosti. In: KADEČKA, S., 

KLIKOVÁ, A. (eds.). Nový správní řád a místní samospráva. Brno: Masarykova univerzita, 2006, s. 149. 

238
 VEDRAL, J. Správní řád. Komentář. 2., aktualiz. a rozš. vyd. Praha: BOVA POLYGON, 2012, s. 702. 

239
 MATES, P. Ochrana před nečinností ve správním řízení. In: KADEČKA, S., MAREK, D. (eds.). Nový správní 

řád v praxi krajských úřadů II. Plzeň: Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, 2009, s. 102. 
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 Např. Josef Vedral k tomu uvádí, ţe příkaz je projevem „vnitřního“ vztahu mezi dvěma orgány veřejné správy. 

(VEDRAL, J. Správní řád. Komentář. 2., aktualiz. a rozš. vyd. Praha: BOVA POLYGON, 2012, s. 702.) 
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Nejvyššího správního soudu: „Zde je nutno upozornit, ţe opatření proti nečinnosti dle § 80 odst. 

4 písm. a) správního řádu, která měl nadřízený správní orgán v této souvislosti vydat [...] je 

pouze aktem interní povahy, který je výrazem hierarchického uspořádání veřejné správy. Nejde 

tedy o případ rozhodování ve správním řízení a jeho případnou kolizi se správním rozhodnutím 

(usnesení o přerušení řízení) je nutno vyhodnotit ve prospěch účinků správního rozhodnutí.“
241

 

Příkaz je nejobecnějším institutem s širokou aplikací. Opatření uvedená v § 80 odst. 4 

písm. b), c) SpŘ, tedy atrakci a delegaci, nelze pouţít vůči orgánům územních samosprávných 

celků při výkonu samostatné působnosti (§ 80 odst. 5 SpŘ), u příkazu ţádné takové omezení 

zákon neupravuje. 

8.1.2 Atrakce 

Dalším z opatření proti nečinnosti je tzv. atrakce. Z hlediska obecného jazykového výkladu 

znamená atrakce přitaţlivost.
242

 Ve správním právu procesním je vykládána např. takto: „je 

právem správního orgánu vyššího stupně převzít usnesením věc k rozhodnutí v prvním stupni 

namísto nečinného správního orgánu. Jde o jedno z opatření proti nečinnosti ve správním řízení 

v případech uvedených v § 80 SpŘ.“
243

 Taktéţ lze poukázat na výklad Richarda Pomahače: 

„Dozorovým prostředkem je i tzv. atrakce, tedy oprávnění instančně vyššího úřadu odejmout 

z důvodu vhodnosti věc niţšímu úřadu a rozhodnout ve věci sám.“
244

 

Atrakce je upravena v § 80 odst. 4 písm. b) SpŘ a dle zákonné úpravy spočívá v tom, ţe 

nadřízený správní orgán usnesením věc převezme a rozhodne namísto nečinného správního 

orgánu. Tedy nadřízený správní orgán se tímto krokem stává orgánem, který bude rozhodovat 

jako orgán v prvním stupni. Bylo by proto velmi problematické o tomto opatření uvaţovat 

v případě ústředních správních úřadů, nad kterými, jak jiţ bylo uvedeno, fakticky není ţádný 

nadřízený správní orgán. Snad by bylo lze uvaţovat i o tom, ţe by ji správní řád výslovně 

vyloučil v případě ústředních správních úřadů.
245
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 Rozsudek Nejvyššího správního soudu ze dne 25. 11. 2011, č. j. 2 Ans 11/2011-95. 
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 ŠETKA, O. [atrakce] Nový slovník cizích slov v moderní češtině. Třebíč: Jindřich Lorenz, 1935, s. 26. 
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 HENDRYCH, D. [atrakce] In: HENDRYCH, D. a kol. Právnický slovník. 3. podstatně rozšířené vyd. Praha: C. 

H. Beck, 2009, s. 23. 
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 POMAHAČ, R. [Dozorčí prostředek] Průvodce veřejnou správou. Praha: ISV, 1999, s. 35. 
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 Např. komentářová literatura uvádí, ţe k atrakci je třeba přistupovat uváţlivě, jelikoţ tím dochází k posunu 

řádných a mimořádných opravných prostředků o jeden stupeň v hierarchii správních orgánů a právě např. 
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Atrakce je tradičním právním institutem a v právním řádu má jistě své místo. Nicméně 

domnívám se, ţe ve správním řízení v případě nečinnosti by měla být vyuţívána jen ve zcela 

výjimečných případech, kdy s ohledem na danou věc nebude připadat v úvahu, aby byla 

zjednána náprava u nečinného správního orgánu a nebylo by ani vhodné věcí pověřit jiný správní 

orgán. Problém atrakce spatřuji zejména ze dvou důvodů. Zaprvé, pro nečinný správní orgán to 

bude to vůbec nejpohodlnější řešení, jelikoţ věc místo něj projedná a rozhodne nadřízený 

správní orgán a nebude se jí tak muset jiţ vůbec zabývat. Pokud by atrakce bylo nadřízenými 

správními orgány naduţíváno, vedlo by to dle mého názoru k tomu, ţe v případě např. sloţitých 

řízení by příslušné správní orgány zůstávaly schválně nečinnými, aby se věcí nemusely zabývat, 

a spoléhaly by na to, ţe věc následně převezme nadřízený správní orgán, projedná ji a rozhodne. 

Samozřejmě z pohledu účastníků řízení (dotčených osob) můţe být atrakce výhodná a skutečně 

mohou existovat případy, kdy její aplikace bude ve vztahu k nim efektivní řešení, nicméně 

z tohoto postupu se pak poměrně ztrácí prvek prevence ve vztahu k nečinnému správnímu 

orgánu. Zadruhé, tím, ţe nadřízený správní orgán věc převezme a rozhodne namísto nečinného 

správního orgánu, se bude jednat o rozhodnutí správního orgánu v prvním stupni a o případném 

opravném prostředku bude rozhodovat jiný správní orgán, který by se přitom věcí jinak 

nezabýval. Nehledě na to, ţe takový orgán nemusí vůbec existovat, jako k tomu dochází 

v případě ústředních správních úřadů. 

Kromě uvedených důvodů jsem taktéţ přesvědčen o tom, ţe samotné nadřízené správní 

orgány nebudou mít zájem na tom, aby věc převzaly a rozhodovaly o ní v nalézacím řízení. Byla 

by to pro ně činnost, která by je fakticky zdrţovala od jejich ostatní agendy. Proto se domnívám, 

ţe z jejich strany nebude docházet k naduţívání aplikace institutu atrakce. Ostatně z aplikační 

praxe není známo, ţe by tento institut byl příliš vyuţíván. 

Nadřízený správní orgán o atrakci rozhodne usnesením [§ 80 odst. 4 písm. b) SpŘ], 

přičemţ dle § 76 odst. 2 SpŘ takové usnesení lze vydat bez předchozího řízení, jestliţe obdobné 

usnesení bylo týmţ správním orgánem podle ustálené rozhodovací praxe vydáno v téţe nebo jiné 

věci za obdobných skutkových okolností. Dle § 80 odst. 6 SpŘ se usnesení oznamuje nečinným 

správním orgánům a účastníkům řízení uvedeným v § 27 odst. 1 SpŘ; ostatní účastníci se o něm 

vyrozumí veřejnou vyhláškou.
246

 Je třeba uvést, ţe usnesení vydané dle § 80 odst. 4 písm. b) 

                                                                                                                                                             
u ústředních správních úřadů by tato varianta měla být vyloučena. Srov. [§ 80] JEMELKA, L., 

PONDĚLÍČKOVÁ, K., BOHADLO, D. Správní řád. Komentář. 6. vyd. Praha: C. H. Beck, 2019, s. 516. 

246
 Jak je z povahy usnesení dle § 80 odst. 6 SpŘ zřejmé, nejedná se o rozhodnutí ve smyslu § 65 SŘS, a tedy 

nepodléhají přezkumu ve správním soudnictví. K tomu srov. např. rozsudek Nejvyššího správního soudu ze dne 

11. 3. 2010, č. j. 5 Ans 2/2010-127. 
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SpŘ není rozhodnutím ve věci samé, ale pouze aktem interní povahy příslušného správního 

orgánu.
247

 

Dle § 80 odst. 5 SpŘ nelze postup uvedený v odstavci 4 písm. b) tohoto ustanovení pouţít 

vůči orgánům územních samosprávných celků při výkonu samostatné působnosti. Důvodem je 

samozřejmě ochrana ústavně zaručeného práva na samosprávu územních samosprávných celků 

(srov. čl. 8, čl. 101 odst. 4 Ústavy ČR).
248

 

8.1.3 Delegace 

Dalším opatřením proti nečinnosti je tzv. delegace. Delegace je obecně vykládána jako přenesení 

práva, zplnomocnění.
249

 Z právních výkladů lze poukázat např. na definici Františka Weyra, dle 

kterého: „Delegací (delegatio) rozumí se povšechně úkon, jímţ někdo (delegant) přenáší 

na jiného (delegatus) vykonání aktu, který by jinak vykonal resp. vykonati mohl nebo měl sám. 

V tomto smyslu vyskytuje se delegace v právu římském při převodu obligací (aktivní a pasivní 

delegace). V uţším smyslu mluví se o delegaci, kdyţ to, co se přenáší, jeví se jako pravomoc čili 

kompetence. Delegace tohoto druhu vyskytuje se na př. v právu církevním, podle kterého 

církevní hodnostáři mohli povšechně delegovati svou pravomoc.“
250

 Podle Jiřího Hoetzela 

delegace znamená, ţe nadřízený úřad jest oprávněn svěřiti vyřízení určité konkrétní věci jinému 

úřadu, jenţ by jinak nebyl příslušný věcně nebo místně.
251

 

Delegace je upravena v § 80 odst. 4 písm. c) SpŘ a dle zákonné úpravy spočívá v tom, ţe 

nadřízený správní orgán usnesením pověří jiný správní orgán ve svém správním obvodu vedením 

řízení. 

Rovněţ i delegace je, stejně jako atrakce, tradičním právním institutem a v právním řádu 

má své místo. Platí obdobně, co jsem výše uvedl k aktrakci, a tedy zastávám názor, ţe nadřízený 

správní orgán by ji měl aplikovat opět spíše výjimečně, pokud skutečně bude zřejmé, ţe nečinný 
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 Rozsudek Nejvyššího správního soudu ze dne 18. 12. 2012, č. j. 9 Ans 16/2012-84. 
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 Pro podrobnější přehled slovenské právní úpravy srov. např. HVIŠČ, O. Opatrenie proti nečinnosti obce. In: 
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s. 165-169. 

249
 PECH, V. [delegace] Velký slovník cizích slov, rčení a zkratek v jazyce psaném i mluveném ze všech oborů 

lidského vědění a konání. Praha: Kvasnička a Hampl, 1948, s. 133. 

250
 WEYR, F. [delegace] In: HÁCHA, E., HOBZA, A., HOETZEL, J., LAŠTOVKA, K., WEYF, F. Slovník 

veřejného práva československého. Svazek I. A aţ Ch. Brno: Polygrafia, 1929, s. 321. 

251
 HOETZEL, J. Československé správní právo. Část všeobecná. 2. přepracované vyd. Praha: Melantrich, 1937, 

s. 95. 



 

102 

 

 

správní orgán nebude schopen věc projednat a rozhodnout. Opět by totiţ mohlo docházet k tomu, 

ţe by některé správní orgány zůstávaly schválně nečinné, např. ve sloţitých či specifických 

řízeních, a to s vidinou, ţe bude vedením řízení pověřen jiný správní orgán ve správním obvodu 

nadřízeného správního orgánu. Navíc mohlo by docházet i k zahlcování jiných správních orgánů, 

které by tak musely kromě věcí, k nimţ jsou příslušné, projednávat a rozhodovat věci, k nimţ 

jsou jinak příslušné jiné správní orgány. 

Nadřízený správní orgán o delegaci rozhodne usnesením [§ 80 odst. 4 písm. c) SpŘ], 

přičemţ dle § 76 odst. 2 SpŘ takové usnesení lze vydat bez předchozího řízení, jestliţe obdobné 

usnesení bylo týmţ správním orgánem podle ustálené rozhodovací praxe vydáno v téţe nebo jiné 

věci za obdobných skutkových okolností. Dle § 80 odst. 6 SpŘ se usnesení oznamuje nečinnému 

správnímu orgánu, dále správnímu orgánu, který byl usnesením pověřen vedením řízení,
252

 a téţ 

účastníkům řízení uvedeným v § 27 odst. 1 SpŘ; ostatní účastníci se o něm vyrozumí veřejnou 

vyhláškou. Je třeba uvést, ţe usnesení vydané dle § 80 odst. 4 písm. c) SpŘ není rozhodnutím 

ve věci samé, ale pouze aktem interní povahy příslušného správního orgánu.
253

 

Dle § 80 odst. 5 SpŘ nelze postup uvedený v odstavci 4 písm. c) tohoto ustanovení pouţít 

vůči orgánům územních samosprávných celků při výkonu samostatné působnosti. Důvodem je 

samozřejmě ochrana ústavně zaručeného práva na samosprávu územních samosprávných celků 

(srov. čl. 8, čl. 101 odst. 4 Ústavy ČR). 

8.1.4 Prolongace 

Posledním prostředkem ke zjednání nápravy je prolongace, tedy prodlouţení zákonné lhůty pro 

vydání rozhodnutí. 

Dle § 80 odst. 4 písm. d) SpŘ můţe nadřízený správní orgán usnesením přiměřeně 

prodlouţit zákonnou lhůtu pro vydání rozhodnutí, lze-li důvodně předpokládat, ţe správní orgán 

v prodlouţené lhůtě vydá rozhodnutí ve věci, je-li takový postup pro účastníky výhodnější. 

Nadřízený správní orgán přitom přihlíţí ke lhůtám uvedeným v § 71 odst. 3 SpŘ. 

Pro posouzení vhodnosti tohoto postupu jsou tedy kritérii dvě zákonné podmínky, které 

musí být kumulativně splněny. Jednak zde musí existovat důvodný předpoklad, ţe příslušný 

správní orgán v prodlouţené lhůtě vydá rozhodnutí ve věci, a jednak takový postup musí být 
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pro účastníky řízení výhodnější. Pokud bude jediná z uvedených podmínek absentovat, 

nadřízený správní orgán nemůţe přistoupit k prodlouţení lhůty pro vydání rozhodnutí a naopak 

musí učinit jiné opatření proti nečinnosti. 

Jde o výjimku ze zákonné lhůty pro vydání rozhodnutí, proto by k tomuto mělo být 

přistupováno taktéţ velmi obezřetně, nicméně prolongace, pokud bude doposud nečinný správní 

orgán v prodlouţené lhůtě schopen v prodlouţené lhůtě vydat rozhodnutí ve věci, bude zřejmě 

optimálním řešením, jelikoţ věc zůstane u příslušného správního orgánu a nebude tak třeba 

uvaţovat o problémech, které byly zmíněny např. u atrakce nebo delegace. 

K prodlouţení lhůty pro vydání rozhodnutí můţe dojít i na základě podnětu správního 

orgánu, který řízení vede, jenţ se s tímto podnětem obrátí na nadřízený správní orgán, a to 

zejména v případech, kdy jde o natolik sloţité nebo procesně komplikované případy, ţe 

rozhodnutí nelze vydat ani v prodlouţené lhůtě dle § 71 odst. 3 písm. a) nebo b) SpŘ. Tento 

správní orgán tak můţe učinit zejména z důvodu, aby předešel tomu, ţe se bude překročením 

lhůty pro vydání rozhodnutí dopouštět nesprávného úředního postupu.
254

 

Lhůta má být prodlouţena přiměřeně. K posouzení přiměřenosti bude nutné vzít v úvahu 

zejména sloţitost případu, dosavadní postoje účastníků řízení, práva, o kterých má být 

rozhodováno, popř. i jiná kritéria. Správní orgán má přihlíţet dále k tomu, zda se v dané věci má 

nařídit ústní jednání, místní šetření, zda je třeba někoho předvolat či předvést, doručit veřejnou 

vyhláškou osobám, jímţ se prokazatelně nedaří doručovat, k eventuální mimořádné sloţitosti 

věci a dále, zda bude nutno provést doţádání, zpracovat znalecký posudek nebo doručovat 

do ciziny.
255

 

Výhodnost je třeba posuzovat nejen s ohledem na věc a účastníky řízení, ale i 

s porovnáním s dalšími prostředky, zejména atrakcí a delegací.
256

 

Ustanovení § 80 odst. 4 písm. d) SpŘ pouţívá termín „prodlouţit“, nikoli termín 

„prodluţovat“, proto je zřejmé, ţe lhůtu pro vydání rozhodnutí lze prodlouţit pouze jednou.
257

 

Nicméně i k jedinému prodlouţení by mělo docházet ve zcela výjimečných případech a nesmí se 
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tak dít zcela mechanicky.
258

 Pavel Mates při těchto úvahách poukazuje na to, ţe mnohem 

důleţitější neţ výklad gramatický je v tomto případě výklad systematický, kdy prodlouţení lhůty 

je jedním z moţných řešení, jehoţ vyuţití je vázáno na podmínku, ţe v prodlouţené lhůtě bude 

vydáno rozhodnutí. Pokud by se tak nestlalo, znamená to, ţe tato podmínka splněna nebyla, a 

nadřízený správní orgán proto musí sáhnout k jiným prostředkům, tj. zejména k atrakci a 

delegaci.
259

 

Nadřízený správní orgán o prodlouţení lhůty rozhoduje usnesením [§ 80 odst. 4 písm. d) 

SpŘ]. Dle § 80 odst. 6 SpŘ se usnesení oznamuje nečinnému správnímu orgánu a účastníkům 

řízení uvedeným v § 27 odst. 1 SpŘ; ostatní účastníci se o něm vyrozumí veřejnou vyhláškou. 

8.1.5 Žádost o uplatnění opatření proti nečinnosti 

Zákonodárce přistoupil k ochraně před nečinností, resp. k uplatnění opatření proti nečinnosti tak, 

ţe tuto ochranu poskytuje nadřízený správní orgán v rámci svých dozorčích oprávnění a opatření 

proti nečinnosti jsou tedy uvaţována a činěna tímto orgánem. Moţnosti účastníka řízení, popř. 

jiných dotčených osob aktivizovat ochranu před nečinností jsou značně omezeny. 

Správní řád upravuje jediný kvalifikovaný institut, kterým účastník řízení můţe brojit 

proti nečinnosti správního orgánu. Dle § 80 odst. 3 SpŘ je jím ţádost o uplatnění opatření proti 

nečinnosti. Touto ţádostí disponuje pouze účastník řízení, tzn. základním předpokladem zde je, 

ţe řízení jiţ bylo zahájeno a jsou tedy i účastníci řízení, která mají procesní práva. Moţnosti 

účastníka řízení jsou však poměrně omezené, jelikoţ prostřednictvím této ţádosti můţe brojit 

pouze vůči jedinému projevu nečinnosti, a to proti nečinnosti spočívající v nevydání rozhodnutí 

ve věci v zákonné lhůtě. Po uplynutí zákonné lhůty pro vydání rozhodnutí je tak účastník řízení 
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oprávněn podat tuto ţádost. Resp. pokud by chtěl brojit proti nečinnosti v rámci správního 

soudnictví, musí tuto ţádost podat, resp. vyčerpat, aby mohla být splněna podmínka 

bezvýsledného vyčerpání prostředků, které procesní předpis platný pro řízení u správního orgánu 

stanoví k jeho ochraně proti nečinnosti správního orgánu dle § 79 odst. 1 SŘS. 

Na ţádost je třeba nahlíţet jako na podání, proto musí splňovat obecné poţadavky, které 

stanoví § 37 SpŘ, zejména musí být z ţádosti patrno, kdo je činí, které věci se týká a co se 

navrhuje (§ 37 odst. 2 SpŘ). Vzhledem k tomu, ţe je nutné, aby z ţádosti vyplývalo, co ţadatel, 

resp. v tomto případě účastník řízení navrhuje, musí tedy jeho návrh směřovat k učinění opatření 

proti nečinnosti. K tomu např. Josef Vedral uvádí, ţe je třeba, aby ţadatel uvedl, jakým 

konkrétním způsobem má nadřízený správní orgán o ochraně před nečinností rozhodnout, tedy 

jaké konkrétní opatření dle § 80 odst. 4 SpŘ má přijmout.
260

 Uvedený názor nesdílím, jelikoţ se 

domnívám, ţe plně postačí, pokud ţadatel bude navrhovat, aby nadřízený orgán učinil opatření 

proti nečinnosti, a to bez nutnosti jejich konkretizace.
261,

 
262,

 
263

 A to zejména z těchto důvodů: 

(i.) výběru nejvhodnějšího opatření proti nečinnosti záleţí výhradně na uváţení nadřízeného 

správního orgánu, který k výběru přistoupí bez ohledu na návrh ţadatele, (ii.) ţadatelé budou 

zpravidla právní laici a v jejich reálných moţnostech nebude kvalifikovaně vyhodnotit, které 

opatření bude v jejich věci nejvhodnější, (iii.) i pokud by ţadatel byl osoba s právnickým 

vzděláním, nelze předpokládat, ţe bude podrobně seznámen s moţnostmi (a zejména 

zkušenostmi) instančního dozoru mezi konkrétním nadřízeným správním orgánem a jemu 

konkrétním podřízeným správním orgánem, a tedy nebude s to vyhodnotit veškerá specifika jeho 

věci. 
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Ţadatel však nemá právní nárok na to, aby mu poţadovaná ochrana byla poskytnuta, ale 

právní úprava mu zaručuje, ţe se nadřízený správní orgán musí jeho ţádostí zabývat a 

rozhodnout o ní. Pokud však nebude ţádost úspěšná a spatřovaná nečinnost bude stále trvat, je 

oprávněn podat ţalobu na ochranu proti nečinnosti správního orgánu, nicméně je nutné vyčkat 

na vyřízení jeho ţádosti nadřízeným správním orgánem (k tomu podrobněji srov. podkapitola 

č. 9.2.2). 

Je zřejmé, ţe pokud má opatření proti nečinnosti učinit nadřízený správní orgán, podává 

se tato ţádost přímo u něj, přestoţe ustanovení § 80 odst. 3 SpŘ toto výslovně nezmiňuje. Pokud 

by však došlo k situaci, ţe by účastník řízení ţádost podal přímo u nečinného správního orgánu, 

tento je povinen ji bez zbytečného odkladu postoupit nadřízenému správnímu orgánu. 

O ţádosti účastníka řízení je třeba vést správní řízení a rozhodnout o ni, tedy vyhovět ji a 

přijmout nějaké z opatření proti nečinnosti, nebo ji zamítnout jako nedůvodnou. Nebude-li 

ţádosti vyhověno, vydá o tom nadřízený správní orgán usnesení, které se oznamuje pouze 

tomuto účastníkovi a je proti němu vyloučeno odvolání (§ 80 odst. 6 SpŘ).
264

 Avšak např. 

Vladimír Sládeček se spíše přiklání k závěru, ţe jde o specifickou „ţádost o uplatnění opatření 

proti nečinnosti“, která není návrhem na zahájení řízení ve smyslu § 44 odst. 1 SpŘ, ale spíše 

kvalifikovaným podnětem, kterým se správní orgán musí zabývat, a pokud jej akceptuje, coţ 

spadá do rámce jeho správního uváţení, zahájí řízení ex offo; jestliţe podnětu „nevyhoví“, vydá 

procesní rozhodnutí a usnesením návrh zamítne.
265

 

Lenka Pítrová poukazuje na to, ţe z dikce ustanovení § 80 odst. 3 SpŘ ohledně ţádosti se 

zdá, ţe není stanovena lhůta pro přijetí opatření proti nečinnosti ze strany nadřízeného orgánu. 

A tedy bylo by moţno dovodit, ţe pokud zákonná lhůta není stanovena, jedná se o lhůtu 

přiměřenou, resp. lhůtu 30 dnů, i kdyţ to ustanovení § 80 SpŘ výslovně neuvádí. Nicméně 

takový závěr, jak upozorňuje, je moţné důvodně zpochybnit. Především je moţné vycházet 

z výkladu jazykového. Tedy pokud dle § 80 odst. 1 SpŘ správní orgán nevydá rozhodnutí 

ve věci v zákonné lhůtě, nadřízený správní orgán učiní z moci úřední opatření proti nečinnosti, 

jakmile se o tom dozví. Nadřízený správní orgán se to dozví na základě ţádosti účastníka a lze 

dovodit, ţe je tedy povinen přijmout opatření bez zbytečného odkladu, tedy okamţitě. Dále 

upozorňuje na to, ţe pokud bychom dovodili, ţe ţádost s procesními účinky je podána aţ 
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po uplynutí lhůty pro rozhodnutí a ţe podáním ţádosti začíná běţet lhůta pro přijetí opatření, 

kterým můţe být ještě dále lhůta pro rozhodnutí eventuálně prodlouţena dle § 80 odst. 4 písm. d) 

SpŘ, představuje takové řetězení interpretací stanovených lhůt pro účastníka takovou právní 

nejistotu, ţe jen těţko je moţné po něm poţadovat, aby přesně věděl, kdy jsou splněny 

podmínky pro podání ţaloby na ochranu proti nečinnosti správního orgánu.
266

 

S ohledem na uvedené důvody lze proto tuto ţádost povaţovat za velmi problematickou. 

Zcela souhlasím s Vladimírem Sládečkem, který poukazuje na to, ţe neexistuje právní nárok 

na provedení opatření dle § 80 odst. 4 SpŘ, z ustanovení správního řádu lze dovodit toliko právní 

nárok na to, aby se správní orgán touto (specifickou) ţádostí zabýval a podle vlastní úvahy buď 

řízení (ex offo) zahájil, nebo řízení nezahájil a místo sdělení dle § 42 SpŘ, jak je tomu u podnětů 

k zahájení řízení ex offo, vydal usnesení, tedy procesní rozhodnutí, proti kterému není přípustné 

odvolání.
267

 

Tedy pokud jde o účastníky řízení, v případě jediného projevu nečinnosti správního 

orgánu mají poměrně omezené moţnosti obrany proti tomuto jednání. Ve všech ostatních 

případech nečinnosti, a to bez ohledu na to, zda se bude jednat o účastníka řízení nebo o jiné 

dotčené osoby, nedisponují ţádným kvalifikovaným prostředkem a za účelem poskytnutí 

ochrany tak mohou učinit pouhý podnět nadřízenému správnímu orgánu. 

8.2 Ochrana před nečinností dle zvláštních zákonů 

Ochrana před nečinností správních orgánů je na obecné úrovni upravena ve správním řádu, ale 

rovněţ i zvláštní předpisy obsahují zvláštní způsoby ochrany. Na tomto místě lze uvést dva 

zákony, které komplexněji, popř. s odchylkami od obecné úpravy upravují nečinnost správních 

orgánů a ochranu před ní. Konkrétně jde o daňový řád a zákon o svobodném přístupu 

k informacím. 

Úpravu postupů správců daně při správě daní upravuje daňový řád z roku 2009. Tento 

zákon výslovně stanoví, ţe se při správě daní nepouţije správní řád (§ 262 DŘ), proto daňový 

řád upravuje tento zvláštní typ správního řízení samostatně a snaţí se o komplexní úpravu. 
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Jak jiţ bylo v této práci uvedeno, z jeho ustanovení vyplývá, ţe zákonodárce obecně 

povaţuje za nečinnost v tomto typu řízení takový druh jednání, kdy správce daně nepostupuje 

v řízení bez zbytečných průtahů (§ 7 odst. 1 DŘ), jelikoţ marně uplynula zákonná lhůta, v níţ 

měl provést úkon [§ 38 odst. 1 písm. a) DŘ], dále pokud neprovedl úkon ve lhůtě, která je 

pro jeho provedení při správě daní obvyklá [§ 38 odst. 1 písm. b) DŘ], nebo nevydal-li 

rozhodnutí bezodkladně poté, co byly shromáţděny podklady potřebné pro jeho vydání [§ 38 

odst. 1 písm. c) DŘ]. 

Ochranu před nečinností poskytuje nejblíţe nadřízený správce daně, avšak na rozdíl 

od obecné úpravy správního řízení tak učiní výhradně na základě podnětu osoby zúčastněné 

na správě daní (§ 38 odst. 1 DŘ). Podnět lze učinit v případě projevů nečinnosti dle § 38 odst. 1 

písm. a), b), c) DŘ (srov. výše), a pokud tyto podmínky nejsou splněny, lze takový podnět učinit 

i tehdy, pokud správce daně nevydal rozhodnutí, ačkoli uplynuly 3 měsíce ode dne, kdy byl 

učiněn vůči osobě, která podala podnět, nebo touto osobou poslední úkon v řízení, kterého se 

předpokládaná nečinnost týká (§ 38 odst. 2 DŘ). 

Nejblíţe nadřízený správce daně podnět prověří a v případě jeho důvodnosti přikáţe 

ve lhůtě nejpozději do 30 dnů po jeho obdrţení nečinnému správci daně, aby zjednal nápravu. 

Pokud ke zjednání nápravy nedojde ve lhůtě do 30 dnů od přijetí tohoto příkazu, nejblíţe 

nadřízený správce daně bezodkladně zjedná nápravu a o provedených opatřeních vyrozumí 

osobu, která podala podnět (38 odst. 3 DŘ). Jestliţe však nejblíţe nadřízený správce daně 

neshledá podnět důvodným, odloţí jej a podatele o tom vyrozumí do 30 dnů s uvedením důvodů. 

Je-li důvodem odloţení podnětu to, ţe správce daně dosud neshromáţdil podklady potřebné 

k rozhodnutí, uvede ve vyrozumění i informaci o tom, které podklady dosud chybí (§ 38 odst. 4 

DŘ). 

V případě nečinnosti správce daní při placení daně se lze ochrany před tímto jednáním 

domáhat namísto podnětu na nečinnost prostřednictvím námitky (§ 159 odst. 6 DŘ). 

Kromě příkazu uvedeného v § 38 odst. 3 DŘ upravuje daňový řád v ustanovení § 19 odst. 

1 písm. c) další opatření, kterým je atrakce. Nadřízený správce daně můţe v souladu s uvedeným 

ustanovením věc převzít místo podřízeného správce daně za účelem zjednání nápravy v rámci 

ochrany před nečinností podřízeného správce daně.
268

 

Z pohledu osoby zúčastněné na správě daní není tato právní úprava kvalitní a efektivní. 

Zatímco obecná úprava ochrany před nečinností správních orgánů ve správním řádu stanoví, ţe 
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nadřízený správní orgán poskytuje ochranu před tímto jednáním z moci úřední a účastník řízení 

za tímto účelem můţe podat kvalifikovanou ţádost o uplatnění opatření proti nečinnosti, popř. 

v ostatních případech neformální podnět, daňový řád je koncipován přesně naopak. Právní 

úprava zde nepředpokládá aktivitu nejblíţe nadřízeného správce daně, i kdyţ v odborné literatuře 

je poukazováno na to, ţe k ní přesto můţe dojít,
269

 ale předpokládá naopak aktivitu osoby 

zúčastněné na správě daní, přitom daňový řád jí za tímto účelem nestanoví ţádný kvalifikovaný 

prostředek obrany. Tato osoba je oprávněna učinit toliko podnět, který bude vyřízen jen prostým 

přípisem, a tedy nebude v této věci vydáno ţádné rozhodnutí. O to více je pak problematická 

judikatura správních soudů, které tento „pouhý“ podnět chápou jako prostředek, který procesní 

předpis platný pro řízení u správního orgánu stanoví k jeho ochraně proti nečinnosti správního 

orgánu ve smyslu § 79 odst. 1 SŘS, a jeho podání, resp. jeho vyčerpání je tak jedna z podmínek 

pro podání ţaloby na ochranu proti nečinnosti správního orgánu ve správním soudnictví.
270

 Dle 

mého názoru jde o popření smyslu a účelu, jelikoţ pouhý podnět, na jehoţ vyřízení nemá osoba 

zúčastněná na správě daní právní nárok, nelze podle mého názoru povaţovat za prostředek 

ochrany dle § 79 odst. 1 SŘS. 

U předmětného podnětu se kriticky pozastavil taktéţ např. Vladimír Sládeček, který 

v návaznosti na § 79 odst. 1 SŘS konstatoval jeho problematičnost, jelikoţ takovým podnětem je 

nejblíţe nadřízený správce daně pouze „upozorněn“, a tento správce tvrzenou nečinnost 

„prověří“, a buď podnět shledá důvodným, nebo ho jako „neoprávněný“ odloţí.
271

 Tedy kromě 

upozornění nemá podnět jiný význam. 

Druhý ze zvláštních předpisů, kterým je zákon o svobodném přístupu k informacím 

z roku 1999, subsidiárně odkazuje na aplikaci ustanovení správního řádu o ochraně 

před nečinností, pokud tento zákon nestanoví jinak (§ 20 odst. 4 SvInf). V ustanovení § 16b 

SvInf, který má název Přezkumné řízení a ochrana proti nečinnosti, je pak v odstavci třetím 

k této problematice stanoveno, ţe k opatřením proti nečinnosti nadřízeného orgánu podle 

zvláštního právního předpisu je příslušný Úřad pro ochranu osobních údajů. 
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Z hlediska řešené problematiky je dále podstatná stíţnost na postup při vyřizování ţádosti 

o informace dle § 16a SvInf.
272

 Jedním z důvodů této stíţnosti můţe být i nečinnost povinného 

subjektu dle tohoto zákona. Totiţ tuto stíţnost můţe podat ţadatel, kterému mj. (i.) po uplynutí 

lhůty podle § 14 odst. 5 písm. d) SvInf nebo § 14 odst. 7 SvInf nebyla poskytnuta informace 

nebo předloţena konečná licenční nabídka a nebylo vydáno rozhodnutí o odmítnutí ţádosti, nebo 

(ii.) kterému byla informace poskytnuta částečně, aniţ bylo o zbytku ţádosti vydáno rozhodnutí 

o odmítnutí. O stíţnosti pak rozhoduje nadřízený orgán, a to ve lhůtě 15 dnů ode dne, kdy mu 

byla podřízeným orgánem předloţena (§ 16a odst. 8 SvInf). O vyřízení stíţnosti vydá 

rozhodnutí, proti kterému nelze podat odvolání (§ 16a odst. 9 SvInf).
273

 

Nejvyšší správní soud ve své judikatuře poukazuje na specifickou povahu stíţnosti dle 

zákona o svobodném přístupu k informacím ve vztahu k nezákonné nečinnosti povinného 

subjektu.
274

 Označuje ji za legitimní procesní prostředek na ochranu před nečinností povinného 

subjektu
275

 a její vyčerpání je tak nezbytné pro podání správní ţaloby dle ustanovení § 79 a násl. 

SŘS. Pokud ji ţadatel (stěţovatel) neuplatní, nesplní tím podmínku bezvýsledného vyčerpaní 

veškerých prostředků, kterými procesní předpis pro řízení u správního orgánu zaručuje ochranu 

před nečinností, a jeho ţaloba bude odmítnuta.
276
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9 Soudní ochrana před nečinností – správní soudnictví 

V následujících podkapitolách bude přiblíţena ochrana před nečinností správních orgánů 

ve správním soudnictví. Nejprve budou uvedeny obecné úvahy k ochraně před nečinností 

správních orgánů ve správním soudnictví a následně budou přiblíţeny dva typy ţalob, 

prostřednictvím kterých se lze domáhat ochrany proti tomuto nezákonnému jednání správních 

orgánů. 

9.1 Výchozí poznámky k ochraně před nečinností ve správním soudnictví 

Důleţitou součástí systému ochrany před nečinností správních orgánů je ochrana poskytovaná 

správními soudy, která byla do českého právního řádu zavedena soudním řádem správním. 

Před nabytím účinnosti tohoto předpisu, tj. do 31. 12. 2002, zde soudní ochrana proti nečinnosti 

správních orgánů v rámci soustavy obecných soudů neexistovala a byla poskytována pouze 

velmi úzce a omezeně Ústavním soudem,
277

 coţ byl dlouhodobě neudrţitelný stav, který byl 

kritizován i ze strany soudů.
278

 

Zásadním počinem pak byl nález Ústavního soudu ze dne 27. 6. 2001, sp. zn. Pl. ÚS 

16/99, kterým tento soud zrušil k 31. 12. 2002 část pátou "Správní soudnictví" (§ 244-250s) 

zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů. V návaznosti na tento 

nález, který jak připomínají Josef Baxa s Michalem Mazancem lze povaţovat za logické 

vyústění dlouhodobé kritiky a tedy nejednalo se o nijak překvapivé rozhodnutí,
279

 byl přijat 

soudní řád správní, kterým byl zaveden nejen stávající systém správního soudnictví, ale 

zavedena i ochrana proti nečinností správních orgánů, kterou vnitrostátní právní řád aţ do této 

doby neupravoval.
280

 Ostatně i toto byl jeden z důvodů, na které Ústavní soud v předmětném 
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nálezu poukázal: „Současný systém dále neposkytuje soudní ochranu před nezákonnými postupy 

či zásahy veřejné správy, které nemají charakter a formu správního rozhodnutí (zejména 

bezprostřední zásahy či zákroky, vydávání osvědčení s mnohdy významnými právními důsledky 

apod.), není prostředku k soudní ochraně před nečinností správního úřadu, správní soudy 

nemohou přímo rozhodnout o platnosti aktů veřejné správy (např. o tom, zda jde o nicotný akt 

nebo zda platnost rozhodnutí, které přiznává oprávnění či ukládá povinnost, zanikla - např. 

uplynutím času atd.). Také v těchto případech často supluje Ústavní soud. [...] Ústavní soud 

uzavírá a shrnuje, ţe současná úprava správního soudnictví vykazuje závaţné ústavněprávní 

deficity. Především nejsou některé aktivity veřejné správy, stejně jako její případná nečinnost, 

pod kontrolou soudní moci vůbec. Dále pak ne kaţdý, kdo můţe být ve svých právech dotčen 

správním rozhodnutím, má právo obrátit se na soud. Pokud pak i takové právo má, není stranou 

v plnohodnotném fair procesu ve smyslu čl. 6 odst. 1 Úmluvy, ač by tomu tak v řadě věcí býti 

mělo.“
281

 

Soudní řád správní pouţívá pojem nečinnost – ve srovnání s výkladem uvedených 

procesních předpisů – v omezenější podobě. Zahrnuje pod něj výhradně situace, kdy správní 

orgán porušil svoji povinnost vydat (i.) rozhodnutí ve věci samé nebo (ii.) osvědčení. Přestoţe 

soudní řád správní tento pojem nepouţívá v jiném významu, nečinnost se v této úpravě projevuje 

i v širším kontextu, na coţ ostatně poukázal zákonodárce v důvodové zprávě k vládnímu návrhu 

tohoto předpisu, kde je konstatováno, ţe nová úprava správního soudnictví by měla zajišťovat 

ochranu proti nečinnosti v těchto věcech: „mělo [by] jít především o případy, kdy správní orgán 

je ve věci nečinný proto, ţe tvrdí absolutní nedostatek kompetence veřejné správy (nemůţe 

vzniknout ani kompetenční konflikt), nebo namísto vydání rozhodnutí, jak mu ukládá právní 

předpis, věc vyřizuje jinou formou (informací, stanoviskem), popřípadě věc podle předpisů o 

správním řízení bezdůvodně odloţí nebo řízení zastaví (bez vydání rozhodnutí); dalším okruhem 

případů je nikoliv takováto nečinnost správního orgánu, ale neodůvodněné průtahy řízení, v 

jejichţ důsledku věc není vyřízena v zákonem stanovené lhůtě - i pro tyto případy je potřebné 

zajistit ve správním soudnictví odpovídající právní ochranu účastníků správního řízení, nelze-li 

se takové ochrany dovolat prostředky správního procesu.“
282

 

                                                                                                                                                             
jiţ v mediálních sděleních stranou. (VARVAŘOVSKÝ, P. Nejvyšší správní soud na startu. Justiční praxe. Praha: 
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Ve správním soudnictví poskytují soudy ochranu veřejným subjektivním právům 

fyzických a právnických osob (§ 2 SŘS). Předmětem ochrany jsou zejména veřejná subjektivní 

práva vyplývající především z čl. 38 odst. 2 Listiny, dle kterého je zaručeno právo kaţdého 

na projednání věci bez zbytečných průtahů, a taktéţ z čl. 36 odst. 1 Listiny, dle kterého je 

zaručeno právo kaţdého, aby se mohl domáhat svého práva u nezávislého a nestranného soudu a 

ve stanovených případech i u jiného orgánu, za který lze povaţovat i správní orgán.
283

 Jde tedy 

o kontrolu veřejné správy a jak např. velmi přiléhavě poznamenal Vladimír Mikule, správní 

soudnictví zabraňuje tomu, aby správa byla „soudcem ve vlastní věci“.
284

 V případě nečinnosti 

správních orgánů lze uvaţovat o podání ţaloby proti nečinnosti správního orgánu [§ 4 odst. 1 

písm. b) ve spojení s § 79 an. SŘS] nebo ţaloby na ochranu před nezákonným zásahem, 

pokynem nebo donucením správního orgánu [§ 4 odst. 1 písm. c) ve spojení s § 82 an. SŘS]. 

Smysl a účel soudní ochrany proti nečinnosti správních orgánů vyjádřil Nejvyšší správní 

soud takto: „Soudní ochrana proti nečinnosti je tak po bezvýsledném vyčerpání prostředků 

ve správním řízení poskytována především z toho důvodu, aby účastník řízení, jehoţ práva a 

povinnosti mohou být tímto řízením a jeho výsledkem dotčena, nesetrvával ve stavu právní 

nejistoty za situace, kdy jiţ příslušné úkony směřující ke změně jeho právního postavení byly jím 

samým nebo příslušným správním orgánem učiněny a kdy tedy jiţ pouze zbývá vydat ono správní 

rozhodnutí, proti němuţ by se pak mohl případně bránit správní ţalobou.“
285

 Pokud by nebyla 

poskytnuta ochrana správními soudy a nečinnost správního orgánu bude způsobilá zasáhnout 

do základních lidských práv a svobod, přichází v úvahu podání ústavní stíţnosti. 

Jak jiţ bylo v této práci uvedeno, jednotlivé ochranné instituty před nezákonnou 

nečinností správních orgánů by měly být vzájemně provázané, aby ve svém souhrnu 

představovaly ucelený systém ochrany. Zejména by měla existovat logická struktura v institutech 

aplikovaných na úrovni správního řízení, kde by měla být zaručena primární ochrana dotčených 

osob. Pokud by tato ochrana nebyla úspěšná, měla by na procesní instituty správního řízení 

navazovat ochrana ve správním soudnictví. Ostatně zákonodárce předpokládal, ţe ochrana 

na úrovni správního řízení bude řešena jinak, zejména vycházel z institutu procesní stíţnosti 

zahrnuté ve vládním návrhu správního řádu, které by mohlo být vyuţíváno i k ochraně 
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před nečinností. Lze poukázat na příslušnou pasáţ z důvodové zprávy k vládnímu návrhu SŘS: 

„Záměr zákona míří především na nejzávaţnější případy nečinnosti, které nelze pravidelnými 

procesními instituty napravit vzhledem k tomu, ţe návrh správního řádu předpokládá moţnost 

bránit se proti nečinnosti správních orgánů cestou institutu procesní stíţnosti. Proto bude moţno 

se dovolávat soudní ochrany teprve v případě, kdy ţalobce bezvýsledně vyčerpá tuto moţnost.“
286

 

Dle mého názoru není ochrana poskytovaná na úrovni správního řízení z pohledu dotčených 

osob efektivní a jednotlivé instituty nejsou provázány, proto nelze hovořit ani o následné 

provázanosti na ochranu ve správním soudnictví.
287

 

9.2 Žaloba na ochranu proti nečinnosti správního orgánu 

Nejprve se budu věnovat ţalobě na ochranu proti nečinnosti správního orgánu, která je jedním 

ze dvou typů ţalob dle soudního řádu správního proti tomuto nezákonnému jednání správních 

orgánů. 

9.2.1 Obecná charakteristika tzv. nečinnostní žaloby a její vztah k tzv. zásahové 

žalobě 

Ţaloba na ochranu proti nečinnosti správního orgánu je jedním z typů ţalob, kterým se ţalobce 

můţe domáhat ochrany svých práv ve správním soudnictví v případě nezákonné nečinnosti 

správního orgánu.
288

 Ochrana poskytovaná v řízení o této ţalobě je poměrně omezená a vztahuje 

se výhradně na situace, kdy správní orgán nevydal rozhodnutí ve věci samé nebo osvědčení.
289

 

Přičemţ touto ţalobou se nelze domáhat, aby byla správnímu orgánu uloţena povinnost zahájit 
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řízení, ale pouze toho, aby v jiţ zahájeném řízení vydal rozhodnutí ve věci.
290

 Rovněţ se touto 

ţalobou nelze domáhat toho, aby soud uloţil nadřízenému správnímu orgánu povinnost přijmout 

opatření proti nečinnosti dle § 80 odst. 4 SpŘ.
291

 

Pro ostatní případy a formy nečinnosti správních orgánů lze uvaţovat o podání tzv. 

zásahové ţaloby (§ 82 an. SŘS), která je s ohledem na rozmanitost činností veřejné správy 

způsobilá poskytnout ochranu i v jiných případech, na které se nevztahuje tzv. nečinnostní 

ţaloba. K tomu lze poukázat zejména na usnesení rozšířeného senátu Nejvyššího správního 

soudu z listopadu 2010, dle kterého: „[Z]ásahová ţaloba chrání proti jakýmkoli jiným aktům či 

úkonům veřejné správy směřujícím proti jednotlivci, které jsou způsobilé zasáhnout sféru jeho 

práv a povinností a které nejsou pouhými procesními úkony technicky zajišťujícími průběh 

řízení. Nemusí jít nutně o akty neformální povahy či jen o faktické úkony, nýbrţ i o jakékoli jiné 

konání či opomenutí konat, nelze-li je podřadit pod pojem rozhodnutí ve smyslu § 65 odst. 1 s. ř. 

s. Zásahem proto můţe být i nezákonná nečinnost spočívající v neučinění nějakého úkonu jiného 

neţ rozhodnutí ve smyslu § 65 odst. 1 s.ř.s.“
292

 Pro úplnost lze dodat, ţe citované usnesení se 

zabývá i vztahem ţaloby na ochranu proti nečinnosti k ţalobě proti rozhodnutí správního orgánu, 

kdy nečinnostní ţalobu povaţuje v tomto kontextu za svým způsobem přípravný a pomocný 

prostředek, jelikoţ jejím účelem je, aby soud přinutil správní orgán vydat rozhodnutí ve smyslu 

§ 65 odst. 1 SŘS ve věci samé, příp. osvědčení.
293

 

Jde však o dvě samostatné ţaloby: „Ţaloba proti nečinnosti podle § 79 s. ř. s. a ţaloba 

na ochranu před nezákonným zásahem podle § 82 s. ř. s. jsou dva zcela odlišné typy ţalob 

ve správním soudnictví, které nelze zaměňovat ani směšovat. Pro určení ţalobního typu není 

rozhodné, jak ţalobce ţalobu označil, ale je třeba ji posuzovat podle jejího obsahu, přičemţ pro 

soud je závazný její petit. Pokud by byl mezi obsahem ţaloby a navrţeným petitem rozpor, popř. 
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byl rozporný samotný petit, bylo by třeba takovou vadu nejprve odstranit (srov. § 37 s. ř. s. a 

§ 43 o. s. ř.).“
294

 

Smyslem a účelem ţaloby na ochranu proti nečinnosti správního orgánu je poskytnout 

ochranu práva na projednání a rozhodnutí věci, kterou zákony svěřily správním orgánům, a to 

bez ohledu na její povahu.
295

 Nečinnostní ţaloba je zvláštním typem ţaloby, ustanovení §§ 79 aţ 

81 mají proto přednost před obecnou úpravou obsaţenou v §§ 32 aţ 64 SŘS. Někteří autoři na ni 

nazírají jako na jednu z modalit obecné správní ţaloby
296

 nebo jako na subsidiární právní 

prostředek ve vztahu k ţalobě proti rozhodnutí správního orgánu.
297

 

Zákonodárce se přiklonil k ochraně před nečinností pouze ve dvou (dle jeho mínění) 

nejzávaţnějších případech, kdy správní orgán nevydá rozhodnutí ve věci samé nebo osvědčení. 

Rozhodnutí je vykládáno ve smyslu legislativní zkratky zavedené v § 65 odst. 1 SŘS, a 

tedy jedná se o úkon správního orgánu, jímţ se zakládají, mění, ruší nebo závazně určují práva 

nebo povinnosti individuálně určené osoby. Kateřina Frumarová poukazuje na to, ţe nečinnost 

při vydání rozhodnutí se můţe týkat jak správního orgánu rozhodujícího v prvním, tak i 

ve druhém stupni. Dále můţe jít i o nečinnost týkající se návrhu na povolení obnovy řízení a dále 

pak jiţ v řízení obnoveném, příp. i v jiţ zahájeném řízení přezkumném.
298

 

Musí se tedy jednat o materiální správní akt, který upravuje hmotněprávní postavení 

účastníků řízení a jeho vydání musí být pravomoci daného správního orgánu.
299

 Nelze se tak 

domáhat vydání procesního rozhodnutí nebo toho, aby správní orgán pokračoval v řízení.
300

 

Pojem osvědčení není soudním řádem správním ani jiným právním předpisem definován, 

je proto třeba jej vykládat v souladu s teoretickými či judikaturními závěry. Právní nauka 
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vymezuje osvědčení např. takto: „Osvědčení úředně potvrzuje skutečnosti, které jsou v něm 

uvedeny. Na rozdíl od deklaratorního správního aktu
301

 se osvědčení vydává v případech, kdy 

není třeba autoritativního zjištění (kdy není o věci pochybnost nebo spor a kdy není zapotřebí ani 

jinak pouţít správního uváţení nebo vyloţit neurčitý pojem anebo formálně opatřovat nějaké 

podklady - osvědčují se skutečnosti úředně zřejmé, zpravidla z vnitřních zdrojů vykonavatele 

veřejné správy, který osvědčení vydává). Osvědčení je veřejnou listinou.“
302

 Z hlediska aplikační 

praxe lze příkladmo poukázat na charakteristiku Ústavního soudu: „Osvědčení zákon nedefinuje, 

podle teorie se jím osvědčují (potvrzují) skutečnosti úředně zřejmé, a to buď skutkové, nebo 

právní. Osvědčení je velmi blízké rozhodnutím (individuálním správním aktům) deklaratorním, 

o skutečnostech v něm uvedených ale není sporu či pochybností, jinak by bylo třeba provést 

řízení a rozhodnout. V řadě správních řízení jsou osvědčení poţadovaným podkladem 

pro budoucí rozhodnutí, a to byl také jeden z důvodů, proč je zákon, vzhledem k jejich významu, 

spolu s rozhodnutími učinil předmětem ţaloby na ochranu proti nečinnosti.“
303

 

Osvědčení je tedy v obecné rovině velmi širokým pojmem. Soudní ochrana poskytovaná 

při jeho nevydání dle § 79 an. SŘS se však nevztahuje na jakékoliv osvědčení, ale výhradně 

na to, které lze povaţovat za správní akt jako výsledek činnosti správních orgánů při výkonu 

veřejné správy, přičemţ se musí jednat o materiální správní akt upravující hmotněprávní 

postavení účastníků správního řízení.
304

 

Správní soudnictví je ovládáno zásadou dispoziční a zejména zásadou subsidiarity, kterou 

v obecné rovině zakotvuje § 5 SŘS, dle kterého se lze ve správním soudnictví domáhat ochrany 

práv jen na návrh a po vyčerpání řádných opravných prostředků, připouští-li je zvláštní zákon. 

Zvláštní úpravu pak pro nečinnostní ţalobu stanoví § 79 odst. 1 SŘS, dle kterého se ochrany 

ve správním soudnictví můţe domáhat pouze ten, kdo bezvýsledně vyčerpal prostředky, které 

procesní předpis platný pro řízení u správního orgánu stanoví k jeho ochraně proti nečinnosti 
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správního orgánu, přičemţ uvedené neplatí, spojuje-li zvláštní zákon s nečinností správního 

orgánu fikci, ţe bylo vydáno rozhodnutí o určitém obsahu nebo jiný právní důsledek. 

9.2.2 Žalobní legitimace a účastníci řízení 

Aktivní ţalobní legitimaci v řízení o ţalobě na ochranu proti nečinnosti správního orgánu má 

výhradně nositel veřejného subjektivního práva na vydání rozhodnutí ve věci nebo osvědčení,
305

 

který dle § 79 odst. 1 SŘS bezvýsledně vyčerpal prostředky, které procesní předpis platný 

pro řízení u správního orgánu stanoví k jeho ochraně proti nečinnosti správního orgánu. Jde 

o logický poţadavek, kterým je vyjádřena subsidiarita ochrany ve správním soudnictví, které by 

mělo dotčeným osobám poskytovat ochranu teprve poté, kdy jim nebude poskytnuta dostatečná 

ochrana na úrovni správního řízení. 

Uvedené však platí pouze za předpokladu, ţe příslušný procesní předpis takové ochranné 

prostředky upravuje, v opačném případě je dotčená osoba oprávněna obrátit se rovnou na správní 

soud a nelze po ní poţadovat, aby sama vyhledávala alternativní prostředky, kterými by např. 

neformálně iniciovala aktivizaci činnosti u nečinného správního orgánu.
306

 

Výjimku pak představují zvláštní právní úpravy, které s nečinností správního orgánu 

spojují fikci spočívající v tom, ţe bylo vydáno rozhodnutí o určitém obsahu, příp. jiný právní 

důsledek (§ 79 odst. 1 SŘS).
307

 Pokud by v takovém případě byla přesto podána ţaloba 

na ochranu proti nečinnosti, nebyla by v této věci zaloţena pravomoc soudu poskytovat 

ochranu.
308

 

Správní řád upravuje z pohledu účastníka správního řízení jediný prostředek ochrany 

před nezákonnou nečinností správního orgánu. Jde o ţádost dle § 80 odst. 3 SpŘ, kterou 

po uplynutí lhůt pro vydání rozhodnutí můţe poţádat nadřízený správní orgán o uplatnění 
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 VETEŠNÍK, P. [§ 79] In: JEMELKA, L., PODHRÁZKÝ, M., VETEŠNÍK, P. a kol. Soudní řád správní. 

Komentář. Praha: C. H. Beck, 2013, s. 662. 
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 K tomu srov. rozsudek Nejvyššího správního soudu ze dne 25. 11. 2003, č. j. 5 As 21/2003-40 (č. 491/2005 Sb. 

NSS). 

307
 K tomu srov. např. SVOBODA, P. Fikce správního aktu, devoluce a podobné právní instituty - recept proti 

průtahům ve správním řízení?. Správní právo. Praha: Ministerstvo vnitra, 1999, roč. XXXII, č. 5, s. 276-288.; 

MATES, P. Opatření proti nečinnosti a fikce rozhodnutí. Právní rádce. Praha: Economia, 2011, roč. XIX, č. 7, s. 

52-56.; FRUMAROVÁ, K. Ţaloba na ochranu proti nečinnosti správního orgánu. Správní právo. Praha: 

Ministerstvo vnitra, 2011, roč. XLIV, č. 6, s. 359-360. 
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 Srov. rozsudek Nejvyššího správního soudu ze dne 14. 11. 2007, č. j. 1 Ans 5/2007-195 (č. 1485/2008 Sb. 

NSS). 
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opatření proti nečinnosti. Uplatnění této ţádosti je nezbytnou podmínkou pro případné podání 

správní ţaloby, v opačném případě nebude splněna podmínka dle § 79 odst. 1 SŘS.
309

 

Ze zvláštních předpisů lze poukázat např. na podnět osoby zúčastněné na správě daní nejblíţe 

nadřízenému správci daně dle § 38 odst. 1, 2 DŘ
310

 nebo stíţnost na postup při vyřizování 

ţádosti o informace dle § 16a odst. 1 písm. b) SvInf.
311

 

Je vhodné uvést, ţe správní řád z roku 1967 ţádný takový institut neobsahoval, bylo zde 

upraveno pouze jediné opatření proti nečinnosti – atrakce, k níţ mohl dát účastník toliko podnět, 

který nebylo moţné povaţovat za prostředek k ochraně stanovený procesními předpisy.
312

 Lenka 

Pítrová např. poukázala na to, ţe § 79 SŘS týkající se podmínky vyčerpání takových prostředků 

byl chápán v souvislosti se správním řádem z roku 1967 jako příklad legis imperfectae, tedy 

normy bez právního účinku.
313

 

Je třeba podtrhnout, ţe nepostačí samotné uplatnění ţádosti dle 80 odst. 3 SpŘ, popř. 

jiného prostředku dle zvláštního právního předpisu, ale nezbytnou podmínkou je i jejich vyřízení 

příslušným správním orgánem. Komentářová literatura v této souvislosti zmiňuje situaci, kdy 

ţalobce podá nečinnostní ţalobu, aniţ by vyčkal, jak příslušné správní orgány naloţí 

s uplatněným prostředkem ochrany. V takovém případě totiţ nebude splněna podmínka 

pro řízení o takové ţalobě, a připadalo by v úvahu ţalobu odmítnout jako předčasně podanou 

[§ 46 odst. 1 písm. b) SŘS], nebo ji odmítnout pro nesplnění jiných podmínek řízení [§ 46 odst. 1 

písm. a) SŘS]. Ovšem komentářová literatura poukazuje na to, ţe tyto závěry relativizoval 
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 K tomu srov. např. rozsudek Nejvyššího správního soudu ze dne 18. 10. 2007, č. j. 7 Ans 1/2007-100 (č. 

1683/2008 Sb. NSS): „Před pouţitím některé z ţalob ve správním soudnictví je tedy nutné vţdy vyčerpat řádné 
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procesním prostředkem podnět nadřízenému správci daně podle ust. § 34c odst. 1 zákona č. 337/1992 Sb., ve znění 

pozdějších předpisů (viz rozsudek Nejvyššího správního soudu ze dne 25. 7. 2007, č. j. 2 Ans 4/2007 - 53).“ 
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 Dle předchozí úpravy daňového řízení byl tímto prostředkem podnět daňového subjektu nadřízenému správci 

daně dle § 34c odst. 1 zákona č. 337/1992 Sb., o správě daní a poplatků. K tomu srov. např. rozsudek Nejvyššího 

správního soudu ze dne 25. 7. 2007, č. j. 2 Ans 4/2007-53 (č. 1348/2007 Sb. NSS). 
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 K tomu srov. např. rozsudek Nejvyššího správního soudu ze dne 29. 10. 2009, č. j. 4 Ans 4/2009-86. 
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 Srov. např. TĚMÍN, T. Ţaloba proti nečinnosti správního orgánu. Bulletin advokacie. Praha: Česká advokátní 

komora, 2004, roč. XXXIV, č. 3, s. 27. 
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 PÍTROVÁ, L. K pojmu „prostředků k ochraně proti nečinnosti správního orgánu“. In: VOPÁLKA, V. (ed.). 

Nový správní řád: zákon č. 500/2004 Sb., správní řád, 500/2004 Sb., Code of Administrative Procedure. Praha: 
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Nejvyšší správní soud,
314

 dle kterého pokud je správnímu soudu známo, ţe ţádost dle § 80 odst. 

3 SpŘ či jiný prostředek ochrany byly uplatněny, ale nebylo o nich doposud rozhodnuto, by 

neměla být ţaloba odmítnuta bez dalšího pro nesplnění podmínky bezvýsledného vyčerpání 

prostředků stanovených procesním předpisem k ochraně před nečinností, ale naopak by soud měl 

vyčkat, jakým způsobem nadřízený správní orgán uplatněný prostředek vyřídí.
315

 

Pokud by došlo k situaci, kdy i nadřízený správní orgán bude nečinný a neposkytne 

ochranu před tímto stavem, jiţ není třeba uplatňovat ţádost či jiný prostředek ochrany a 

z pohledu § 79 odst. 1 SŘS bude splněna podmínka bezvýsledného vyčerpání prostředků, které 

procesní předpis stanoví k ochraně před nečinností.
316

 

Jiná situace by ovšem nastala, pokud by účastník správního řízení při podání ţaloby proti 

nečinnosti správního orgánu nesplnil podmínku bezvýsledného vyčerpání prostředku, který 

procesní předpis platný pro řízení před správním orgánem stanoví k ochraně proti nečinnosti. 

Pak by se jednalo o nepřípustnou ţalobu a soud ji odmítne dle § 46 odst. 1 písm. d) SŘS. 

Rozšířený senát Nejvyššího správního soudu k tomuto dodal, ţe k případnému dodatečnému 

splnění této podmínky v průběhu řízení před soudem nelze přihlíţet.
317

 

K poměrně specifické a z pohledu účastníků správního řízení nesrozumitelné situaci 

dochází v případě nečinnosti ústředního správního úřadu, nad kterým není nadřízený správní 

orgán. Správní řád sice v § 178 odst. 2 SpŘ stanoví, ţe nadřízeným správním orgánem 

ústředního správního úřadu je ministr nebo vedoucí jiného ústředního správního úřadu, a 

nadřízeným správním orgánem ministra nebo vedoucího jiného ústředního správního úřadu pak 

vedoucí příslušného ústředního správního úřadu, avšak reálně se jedná o ten samý správní 

orgán.
318

 V tomto případě tak de facto neexistuje ţádný prostředek ochrany, jelikoţ ţádost dle 

§ 80 odst. 3 SpŘ představuje spíše připomínku nečinnému orgánu jeho liknavosti. Nabízí se 

otázka, zda je v případě této nečinnosti nutné, aby účastník řízení přesto uplatnil ţádost dle § 80 
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odst. 3 SpŘ pro případné splnění podmínky bezvýsledného vyčerpání prostředků k ochraně proti 

nečinnosti správního orgánu ve smyslu § 79 odst. 1 SŘS. Judikatura v této otázce nebyla 

jednotná a existovaly protichůdné právní názory, kdy na jedné straně byla tato ţádost 

povaţována za přílišný formalismus z hlediska vyčerpání prostředků k ochraně proti nečinnosti 

dle § 79 odst. 1 SŘS,
319

 na straně druhé však byla povaţována za nezbytnost z hlediska 

vyčerpání prostředků k ochraně dle uvedeného ustanovení.
320

 Aţ rozšířený senát Nejvyššího 

správního soudu dospěl k závěru o tom, ţe účastník správního řízení je povinen vyčerpat 

prostředek ochrany proti nečinnosti dle § 80 odst. 3 SpŘ před podáním ţaloby dle § 79 SŘS i 

za situace, kdy se domáhá ochrany proti nečinnosti ústředního správního úřadu.
321

 K tomu je 

třeba uvést, ţe ţádost dle § 80 odst. 3 SpŘ sice nebude ţádostí u nadřízeného správního orgánu, 

avšak můţe vyvolat určitou sebereflexi nečinného správního orgánu a reálně by na jejím 

podkladě mohla být nečinnost vyřešena efektivněji neţ v případě podání správní ţaloby. 

Současně bych však její (ne)podání ponechal na uváţení dotčených osob a v případě nepodání 

bych se nepřiklonil k závěru o nenaplnění podmínky dle § 79 odst. 1 SŘS. V tomto ohledu se 

ztotoţňuji se závěrem prvního senátu Nejvyššího správního soudu z roku 2009, dle kterého: 

„Opatření proti nečinnosti se podává u nadřízeného správního orgánu, který můţe průtahy 

u podřízeného orgánu vyuţitím opatření proti nečinnosti sám napravit. Ovšem v případě 

ústředních orgánů státní správy, které nadřízený správní orgán nemají, by ţádost o opatření 

proti nečinnosti k předsedovi či vedoucímu ústředního orgánu nedostálo svého smyslu, neboť by 

o něm rozhodoval sám orgán, který je nečinný.“
322

 

Pasivně ţalobně legitimován je dle § 79 odst. 2 SŘS nečinný správní orgán, který má dle 

ţalobního tvrzení povinnost vydat rozhodnutí ve věci nebo osvědčení. Pasivní legitimace je 

určena tvrzením ţalobce v ţalobě,
323

 proto je nezbytné, aby ţalobce správně určil a označil 

nečinný správní orgán. V opačném případě, tedy v případě jeho nesprávného označení v ţalobě, 

soud takovou ţalobu zamítne, přičemţ nemá povinnost zkoumat, který správní orgán má 
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k danému úkonu příslušnost a pravomoc, jelikoţ procesní postavení ţalovaného je dáno právě 

ţalobním tvrzením.
324

 

Účastníky soudního řízení jsou tedy ţalobce a nečinný správní orgán. Kromě toho lze 

taktéţ uvaţovat i o participaci osob zúčastněných na řízení ve smyslu § 34 SŘS, byť k ní dochází 

spíše výjimečně a zpravidla v souvislosti s nevydáním rozhodnutí ve věci, avšak mohou být 

dotčeny na svých právech i v případě nevydání osvědčení.
325

 

9.2.3 Lhůta pro podání žaloby a její náležitosti 

Lhůta pro podání ţaloby je stanovena v § 80 odst. 1 SŘS a lze ji podat nejpozději do jednoho 

roku ode dne, kdy ve věci, v níţ se ţalobce domáhá ochrany, marně proběhla lhůta stanovená 

zvláštním zákonem pro vydání rozhodnutí ve věci nebo osvědčení, a není-li taková lhůta 

stanovena, tak ode dne, kdy byl ţalobcem vůči správnímu orgánu nebo správním orgánem proti 

ţalobci učiněn poslední úkon. 

V komentářové literatuře je poukazováno na to, ţe roční lhůta byla stanovena ze dvou 

důvodů. Zaprvé, aby v případě řádného prodlouţení lhůty dle procesních předpisů nedocházelo 

k podání ţaloby zbytečně předčasně. Zadruhé, aby obě strany měly prostor věc vyřešit 

s vyuţitím prostředků ochrany proti nečinnosti zaručených procesními předpisy.
326

 

Jde o objektivní lhůtu a její případné zmeškání nelze prominout. Pokud tedy ţaloba bude 

podána po uplynutí této lhůty, soud ji jako opoţděně podanou odmítne dle ustanovení § 46 odst. 

1 písm. b) SŘS. 
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Počátek běhu lhůty pro podání ţaloby je stanoven v návaznosti na úpravu konkrétního 

typu správního řízení dvěma způsoby. Zaprvé jej lze stanovit od okamţiku marného uplynutí 

lhůty stanovené pro vydání rozhodnutí ve věci nebo osvědčení. Tato lhůta je obecně upravena 

v § 71 SpŘ, přičemţ toto ustanovení se ve spojení s § 154 SpŘ přiměřeně pouţije i pro vydání 

osvědčení. Zadruhé jej lze stanovit od okamţiku posledního úkonu, který byl učiněn ţalobcem 

vůči správnímu orgánu, příp. naopak, není-li lhůta stanovena. Nejedná se však o jakýkoliv úkon, 

ale výhradně o kvalifikovanější úkony, na které Nejvyšší správní soud nazírá takto: „Za takové 

úkony je třeba povaţovat procesní úkony účastníků řízení či správního orgánu ve správním 

řízení. Jde např. o návrh na zahájení řízení, vyjádření k podkladům rozhodnutí před jeho 

vydáním, odvolání proti rozhodnutí, předvolání dotyčného účastníka řízení k jedná ní, doručení 

rozhodnutí, vyrozumění o odvolání podaných dalšími účastníky řízení a pod. Takovýmto úkonem 

naopak není samotná urgence vyřízení, či sdělení správního orgánu, ţe má zato, ţe nejsou dány 

důvody, aby ve věci dále rozhodoval. Lhůta stanovená v § 80 odst. 1 s.ř.s. vychází mj. i z toho, ţe 

je na účastníku řízení, aby dbal náleţitě ochrany svých práv a moţnost ţaloby proti nečinnosti 

správního orgánu vyuţil v přiměřené, zákonem stanovené lhůtě. Pokud by za úkon ve smyslu 

závěrečné části ustanovení § 80 odst. 1 s.ř.s. byla naopak povaţována pouhá urgence či zmíněné 

sdělení správního orgánu, znamenalo by to, ţe i v případech, kdyţ jiţ od posledního 

(předchozího) úkonu uplynula lhůta k podání ţaloby, počala by takovýmto mimoprocesním 

úkonem běţet lhůta nová, coţ by ve svém důsledku fakticky negovalo smysl této zákonné 

lhůty.“
327

 

V této souvislosti je třeba pozastavit se u aktuálního nálezu Ústavního soudu z července 

2020, který se zabýval návrhem Nejvyššího správního soudu na zrušení ustanovení § 80 odst. 1, 

2 SŘS. Nejvyšší správní soud uvedl, ţe při rozhodování o kasační stíţnosti dopěl k tomu, ţe 

ve věci stěţovatelky došlo k situaci, kdy je jí navzdory trvající nečinnosti správního orgánu 

odepřena „efektivní ochrana nezávislá na soustavě správních orgánů“, jelikoţ (stručně řečeno) 

po uplynutí zákonné lhůty pro podání nečinnostní ţaloby dochází k trvalému odepření přístupu 

k soudní ochraně proti nečinnosti správního orgánu, která tak můţe trvat, aniţ by toto postrádalo 

legitimní důvod. Dle Nejvyššího správního soudu tak neexistuje ústavně konformní výklad 

napadeného ustanovení SŘS. Ústavní soud svým nálezem tento návrh zamítnul a s argumentací 

Nejvyššího správního soudu se neztotoţnil. 
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Dle Ústavního soudu není přístup k soudní ochraně odepřen, pouze je limitován podáním 

ţaloby v určité lhůtě, přičemţ lhůty jsou vlastní veškerým procesním předpisům. Ústavní soud 

poukázal na svoji judikaturu, dle které lhůty samy o sobě nemohou být neústavní: „Nyní 

napadené ustanovení pochopitelně vydání správního rozhodnutí neznemoţňuje. Uplynutí lhůty 

zakotvené v § 80 soudního řádu správního na povinnosti správního orgánu rozhodnutí vydat nic 

nemění. Je ale pravda, ţe případný adresát správního rozhodnutí se po zmeškání předmětné 

lhůty vydání rozhodnutí nedokáţe soudně domoci, a to ačkoli vydání, ale i nevydání rozhodnutí 

můţe mít dopad na jeho základní práva. Jinými slovy, případný adresát správního rozhodnutí se 

můţe ocitnout bez soudní ochrany (čl. 4 Ústavy, čl. 36 odst. 1 Listiny) ohledně otázky, zda 

správní orgán vydá či nevydá rozhodnutí týkající se základních práv. I při existenci § 80 

soudního řádu správního tedy platí, ţe se kaţdý můţe u soudu domáhat ochrany proti nečinnosti 

správního orgánu, pouze musí v souladu s čl. 36 odst. 4 Listiny splnit vněm stanovené podmínky. 

Skutečnost, ţe dle čl. 36 odst. 4 Listiny podmínky a podrobnosti soudní ochrany stanoví zákon, 

pochopitelně neznamená, ţe by tyto podmínky a podrobnosti mohly být zcela libovolné, resp. ţe 

by Ústavní soud nemohl nikdy shledat jejich neústavnost. Avšak podmínka zakotvená 

v napadeném ustanovení představuje lhůtu, jde tedy o podmínku patrně vůbec nejzákladnější a 

pro soudní řízení nejběţnější. Nelze ovšem tvrdit, ţe by soudní ochrana byla odepřena přímo 

napadeným § 80 soudního řádu správního. Toto ustanovení soudní ochranu proti nečinnosti 

správních orgánů neodpírá, nýbrţ pouze stanoví podmínky, za nichţ se jí lze domoci (aniţ by šlo 

o podmínky pro kohokoli nedosaţitelné, resp. které by určitou skupinu osob a priori z moţnosti 

jejich splnění vylučovaly). Stanovení zákonných podmínek, za nichţ se lze domáhat soudní 

ochrany, je přitom nejen plně v souladu s čl. 36 odst. 4 Listiny, nýbrţ je dokonce nezbytným 

předpokladem pro výkon práv zaručených čl. 36 a násl. Listiny. Bez zákonného vymezení toho, 

u jakého soudu, kdy a jakým způsobem se lze domáhat soudní ochrany, by totiţ tato ochrana byla 

nemyslitelná. Toho si byl zjevně vědom i ústavodárce, který (krom přijetí čl. 36 odst. 4) hned v čl. 

36 odst. 1 Listiny vymezil, ţe soudní ochrany se lze domáhat stanoveným postupem.“
328

 

Tři soudci Ústavního soudu k předmětnému nálezu zaujali odlišné stanovisko. Dle mého 

názoru lze velmi vyzdvihnout stanovisko Kateřiny Šimáčkové a Jaromíra Jirsy, v němţ byla 

přesně popsána situace, ke které v aplikační praxi dochází: „Domníváme se, ţe je třeba 

přihlédnout k reálné situaci účastníků správního řízení, kterou většina ve svých úvahách 

opomenula. Účastníci správního řízení mají v prvé řadě zájem na tom, aby jim správní úřad, či 

spíše konkrétní úředník v jejich věci vyhověl. I při vlekoucím se řízení, v němţ jiţ objektivně 
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vzato dochází k průtahům, si účastníci řízení nechtějí příslušné úředníky rozhněvat podáním 

nečinnostní ţaloby, kterou proto vnímají jako nejzazší prostředek ochrany svých práv. Z těchto 

důvodů mohou i poměrně dlouho vyčkávat, neţ jsou ochotni přistoupit k jejímu uplatnění (jemuţ 

nadto dle § 79 soudního řádu správního musí předcházet i vyuţití prostředků ochrany v rámci 

správního řízení). Účastníci řízení ovšem nejsou poučováni o tom, ţe se proti nečinnosti mohou 

u správních soudů bránit pouze ve lhůtě jednoho roku, ani o tom, kdy jim tato lhůta začíná běţet. 

Netuší tak, ţe jejich vstřícný a tolerantní přístup k průtahům, jichţ se správní orgán dopouští, 

můţe vyústit v to, ţe se jiţ soudní ochrany proti jeho nečinnosti nedomohou. Důvěra, ţe správní 

orgán bude postupovat v souladu se svými povinnostmi, tak nakonec můţe účastníka připravit 

o moţnost podat nečinnostní ţalobu kvůli zmeškáním lhůty, o jejímţ běhu nevěděl. Lze očekávat, 

ţe osoba bez právnického vzdělání si bude vědoma, ţe po doručení rozhodnutí bude běţet nějaká 

lhůta pro podání ţaloby proti tomuto rozhodnutí, tedy ţe moţnost domáhat se soudní ochrany je 

časově omezená. Naopak v případě nečinnosti správního orgánu jednotlivec čeká, ţe bude 

vydáno rozhodnutí, moţná čeká příliš dlouho, ale přirozeně jej zpravidla nenapadne, ţe v situaci 

kratší nečinnosti správního orgánu je mu zaručena soudní ochrana, ale při závaţnějším zásahu 

do jeho práv, tedy nečinnosti delší neţ rok, uţ mu tato ochrana poskytnuta není. Pro účastníka 

řízení navíc můţe být těţké určit počátek lhůty pro podání nečinnostní ţaloby, coţ ostatně 

připouští i většina v bodě 47 nálezu. V důsledku napadené úpravy se tak účastníci řízení mnohdy 

nevědomě vzdávají práva na soudní ochranu (vyjma hypotetické šance na náhradu újmy, která 

jim však reálné rozhodnutí nezajistí).“
329

 

Dále je pak v odlišném stanovisku mj. uvedeno: „Jak správně uvádí většina, kvůli 

uplynutí propadné lhůty pro podání nečinnostní ţaloby se můţe jednotlivec „ocitnout bez soudní 

ochrany (čl. 4 Ústavy, čl. 36 odst. 1 Listiny) ohledně otázky, zda správní orgán vydá či nevydá 

rozhodnutí týkající se základních práv“ (bod 29 nálezu). Souhlasíme s většinou i v tom, ţe 

zákonodárce stanovením lhůty neodepřel (nevyloučil) soudní ochranu, ale toliko určil jednu 

z podmínek dle čl. 36 odst. 4 Listiny pro její uplatnění (body 30–31 nálezu).“
330

 „Přezkoumávaná 

lhůta tak podle nás nesleduje legitimní cíl spočívající v ochraně právní jistoty, respektive není k 

jeho dosaţení vhodná. I kdyby tomu tak bylo, měla se většina vypořádat i s tím, zda k ochraně 

právní jistoty v dostatečné míře nepostačí prostředky méně zasahující do práva na přístup k 

soudu. Zejména je otázkou, proč by stejnou míru právní jistoty nebyla schopna zajistit právní 
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úprava, která umoţňuje výjimečně zmeškání lhůty prominout (tedy proč většina nepřistoupila ani 

ke zrušení § 80 odst. 2 soudního řádu správního).“
331

 

Tento nález je velmi zajímavý, jelikoţ dle mého názoru v této věci dochází ke střetu mezi 

právními předpisy a realitou na straně účastníků řízení, kterými jsou zejména právní laici. 

Souhlasím s rozhodnutím Ústavního soudu v tom směru, ţe nastavenou lhůtu pro podání ţaloby 

nelze povaţovat za protiústavní, jelikoţ kaţdý procesní předpis upravuje lhůty, které konkrétní 

subjekty limitují pro určité úkony, a po jejich uplynutí nelze uvaţovat o tom, ţe by tak 

neexistovala soudní ochrana proti jednání veřejné správy. Nicméně je důleţité, ţe právní úprava, 

byť ji nepovaţuji za protiústavní, vůbec nereflektuje reálné situace, ke kterým v aplikační praxi 

dochází a které byly velmi přesně pojmenovány v citovaném odlišném stanovisku. Bylo by proto 

namístě v tomto směru právní úpravu změnit, jelikoţ lhůta stanovená v § 80 odst. 1 SŘS není dle 

mého názoru dostatečně opodstatněna.  

A konečně co se týká náleţitostí ţaloby na ochranu proti nečinnosti správního orgánu, lze 

rozlišovat mezi obecnými a zvláštními. Obecné náleţitosti stanoví § 37 odst. 3 SŘS. Zvláštní 

náleţitosti stanoví § 80 odst. 3 SŘS a patří mezi ně označení věci, v níţ se ţalobce ochrany proti 

nečinnosti domáhá; vylíčení rozhodujících skutečností; označení důkazů, jichţ se ţalobce 

dovolává; návrh výroku rozsudku. Vzhledem k tomu, ţe lze uvaţovat i o participaci osob 

zúčastněných na řízení, měl by ţalobce takové osoby označit, jsou-li mu známy. 

9.2.4 Přednostní projednání a rozhodnutí žaloby 

Ţaloba proti nečinnosti správního orgánu je krajským soudem zásadně projednávána a 

rozhodována přednostně. Zákonodárce v § 56 SŘS upravil pořadí jednotlivých věcí, které 

správní soudy projednávají a rozhodují, a dle odstavce třetího uvedeného ustanovení patří tento 

typ ţaloby mezi přednostně vyřizované věci. 

Jde o více neţ logické ustanovení, jelikoţ by nebylo ţádoucí, aby účastník správního 

řízení (ţalobce) právě v této věci musel vyčkávat několik měsíců či let na rozhodnutí soudu. 

Nicméně právní úpravě lze vytknout určitý nedostatek spočívající v tom, ţe ustanovení § 56 SŘS 

nestanoví ţádnou lhůtu, ve které by nečinnostní ţaloba měla být projednána a rozhodnuta, coţ 

vede k tomu, ţe i soudní řízení můţe být poměrně zdlouhavé, a ostatně není vyloučena ani 

nečinnost správního soudu. 
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Nutno však podotknout, ţe v § 56 SŘS v platném znění nebyly nečinnostní ani zásahová 

ţaloba uvedeny. Odstavec třetí uvedeného ustanovení byl zaveden aţ s účinností od 1. 1. 2012 

(zákonem č. 303/2011 Sb.) a teprve od této doby jsou oba typy ţalob (dle mého názoru zcela 

logicky a správně) projednávány a rozhodovány přednostně. 

Komentářová literatura poukazuje na to, ţe v případě nečinnostních či zásahových ţalob 

platí pro řízení o nich, ţe za efektivní soudní ochranu lze povaţovat pouze takovou, které se 

účastník dočká v reálném čase. A dále si všímá toho, ţe zákonodárce formuloval ustanovení § 56 

odst. 3 SŘS tak, ţe poţadavek na přednostní projednání a rozhodnutí ţaloby („ţaloby proti 

nečinnosti správního orgánu a ţaloby proti nezákonnému zásahu, pokynu nebo donucení 

správního orgánu“) se týká pouze řízení o ţalobě, nikoliv jiţ řízení o případné kasační stíţnosti. 

Naproti tomu u ostatních věcí v tomto odstavci se přednostní projednávání a rozhodování 

vztahuje i na kasační stíţnosti („návrhy a ţaloby ve věcech mezinárodní ochrany, rozhodnutí 

o správním vyhoštění,...“).
332

 

Jsem přesvědčen o tom, ţe stanovení konkrétní lhůty, v níţ by musela být ţaloba 

na ochranu proti nečinnosti správního orgánu projednána a rozhodnuta, by bylo ţádoucí. 

K tomuto řešení, které by posílilo právní jistotu ţalobce, bych se však přiklonil aţ po revizi 

právní úpravy ochranných institutů na úrovni správního řízení. 

9.2.5 Rozsudek a výkon rozhodnutí 

V řízení o ţalobě na ochranu proti nečinnosti správního orgánu rozhoduje krajský soud meritorně 

rozsudkem. Ve svém rozhodnutí vychází ze skutkového stavu zjištěného ke dni tohoto 

rozhodnutí. Je-li ţaloba důvodná, v rozsudku uloţí nečinnému správnímu orgánu povinnost 

vydat rozhodnutí ve věci nebo osvědčení a stanoví k tomu přiměřenou lhůtu, ne však delší, neţ 

kterou určuje zvláštní zákon. V opačném případě, není-li ţaloba důvodná, ji soud zamítne.
333

 

Důvodnost ţaloby je dána, pokud správní orgán měl vydat rozhodnutí ve věci nebo 

osvědčení a v rozporu s právními předpisy tak neučinil, čímţ zasáhnul do veřejných 
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subjektivních práv ţalobce, a tato nečinnost stále trvá.
334

 Jednoduše vyjádřeno: „Správní orgán 

je nečinný, pokud nekoná, přestoţe mu to zákon ukládá.“
335

 K této stěţejní otázce přistupují pak 

další podmínky, které je soud povinen zkoumat. Zejména zkoumá: (i.) zda ţalobce má veřejné 

subjektivní právo na vydání rozhodnutí ve věci nebo osvědčení; (ii.) jaké úkony ţalovaný 

správní orgán učinil po marném uplynutí lhůty stanovené zvláštním zákonem pro vydání 

rozhodnutí nebo osvědčení; (iii.) jejich účelnost a nezbytnost.
336

 Dále je povinen zkoumat: (iv.) 

zda ţalovaný správní orgán nevydal poţadované rozhodnutí ve věci nebo osvědčení po podání 

ţaloby; (v.) zda po podání ţaloby nedošlo např. ke změně na straně ţalovaného správního 

orgánu; (vi.) zda úkony ţalobce nebyly důvodem tvrzené nečinnosti správního orgánu, a tedy 

nejednalo se o obstrukční úkony.
337

 

Soud však posuzuje výhradně otázku nečinnosti správního orgánu a její existence, 

nezabývá se obsahem správního aktu.
338

 Je toliko oprávněn uloţit nečinnému správnímu orgánu 

povinnost jej vydat, přičemţ jeho obsah můţe být ve správním soudnictví přezkoumáván 

posléze. V opačném případě, pokud by soud rozhodoval namísto správního orgánu, by se jednalo 

o nahrazování moci výkonné mocí soudní.
339

 Pro soud tak není podstatné meritum věci, pouze 

procesní (ne)postup správního orgánu. Ustanovení § 79 odst. 1 SŘS tedy chrání před nečinností, 

pokud jde o nerozhodování ve věci samé (nevydání osvědčení), nikoliv před jinými procesními 

vadami (např. správní orgán neoznámil účastníku správního řízení termín ústního jednání), nebo 

před nezákonnými rozhodnutími z hlediska hmotného práva (např. správní orgán v rozporu se 

zákonem svým rozhodnutím nevyhověl ţádosti).
340
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K výjimce z uvedeného dochází v případě osvědčení, jehoţ obsah není v rámci správního 

soudnictví přezkoumatelný, proto se v případě nečinnosti při jeho vydání soud zabývá i 

obsahovou stránkou. K tomu lze poukázat na závěry rozšířeného senátu Nejvyššího správního 

soudu z listopadu 2010: „V řízení o nečinnostní ţalobě soud zjistí, zda je správní orgán povinen 

vydat určitý akt z výše uvedené mnoţiny taxativně vymezených aktů, jak jsou uvedeny v § 79 odst. 

1 s. ř. s. Pokud shledá, ţe tomu tak je, uloţí správnímu orgánu takový akt vydat. Jedná-li se o akt 

přezkoumatelný na základě ţaloby proti rozhodnutí správního orgánu, soud správnímu orgánu 

neuloţí, jaký obsah má dotyčný akt mít, nýbrţ toliko povinnost jej vydat. Obsahová stránka 

takového aktu pak můţe být přezkoumána poté, co bude vydán, v případném následném řízení 

o ţalobě proti rozhodnutí správního orgánu. Jde-li však o akt jiné povahy neţli rozhodnutí 

ve smyslu § 65 odst. 1 s. ř. s. a zároveň spadá do mnoţiny taxativně vymezených aktů dle § 79 

odst. 1 s. ř. s. (tj. jde-li o osvědčení), moţnost následného přezkumu aktu v navazujícím ţalobním 

řízení není dána, neboť neexistuje ţádný ţalobní typ vztahující se na osvědčení, který by byl 

obdobou ţaloby proti rozhodnutí správního orgánu. Proto se soud zabývá jiţ v rámci řízení 

o nečinnostní ţalobě obsahovou stránkou takového aktu a zpravidla správnímu orgánu vymezí 

(v závislosti na tom, co je mezi stranami sporné), zda vůbec má být osvědčení vydáno a případně, 

vede-li se spor například o jeho určitý dílčí obsahový aspekt, téţ jaký obsah musí, anebo naopak 

nesmí mít dotyčný akt (soud se zde nezabývá veškerými obsahovými aspekty daného aktu, nýbrţ 

pouze těmi, které jsou mezi stranami sporné, nebo těmi, které se spornými aspekty aktu souvisejí 

či jsou na nich závislé).“
341

 Tento závěr jednoznačně chrání práva ţalobce, nicméně v právní 

teorii je povaţován za sporný, jelikoţ není shledáván důvod, pro který by měl být činěn rozdíl 

mezi rozhodnutím ve věci a osvědčením, a tedy proč by měl správní soud takto zasahovat 

do činnosti správního orgánu.
342

 

Soud v rozsudku zásadně vychází ze skutkového stavu zjištěného ke dni tohoto 

rozhodnutí. Stejně tak i Nejvyšší správní soud v případě podání kasační stíţnosti proti rozhodnutí 

krajského soudu, coţ je poměrně logický poţadavek, jelikoţ by mohlo dojít k situaci, kdy před 

rozhodnutím kasační stíţnosti správní orgán vydá rozhodnutí ve věci nebo osvědčení, a tedy jiţ 

                                                 
341

 Usnesení Nejvyššího správního soudu ze dne 16. 11. 2010, č. j. 7 Aps 3/2008-98 (č. 2206/2011 Sb. NSS). 

342
 Srov. např. [§ 82] In: VOPÁLKA, V., MIKULE, V. a kol. Soudní řád správní. Komentář. Praha: C. H. Beck, 

2004, s. 191.; POTĚŠIL, L. [§ 81] In: POTĚŠIL, L., ŠIMÍČEK, V. a kol. Soudní řád správní. Komentář. Praha: 

Leges, 2014, s. 775. 
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nebude nečinný.
343

 Ze strany správního orgánu můţe být v řízení o kasační stíţnosti podán návrh 

na přiznání odkladného účinku.
344

 

V aplikační praxi ostatně není neobvyklou situace, kdy nečinný správní orgán po podání 

ţaloby na ochranu proti nečinnosti vydá rozhodnutí ve věci nebo osvědčení. V takovém případě 

se ţaloba stává bezpředmětnou (nečinnost správního orgánu musí ke dni vyhlášení rozsudku 

trvat
345

) a soud ji dle § 81 odst. 3 SŘS zamítne jako nedůvodnou.
346,

 
347

 Je však povinností 

soudu, aby zkoumal, zda skutečně došlo či nedošlo k vydání rozhodnutí.
348

 Pokud však správní 

orgán po podání ţaloby ukončil svou nečinnost tím, ţe rozhodnutí ve věci nebo osvědčení vydal, 

v důsledku čehoţ je ţaloba vzata zpět a řízení zastaveno, má ţalobce právo na náhradu nákladů 

řízení.
349

 K tomu je však třeba podotknout, ţe předpokladem pro přiznání náhrady nákladů řízení 

je mj. důvodnost podané ţaloby.
350

 

Povaţuji za chybu, ţe soud se meritem věci v takovém případě jiţ nezabývá a neurčí, ţe 

nečinnost správního orgánu zde existovala a byla nezákonná jako je tomu např. v případě 

zásahové ţaloby dle § 87 odst. 2 SŘS. Tento postup by byl vhodný jak z pohledu prevence, tak i 

z pohledu případného nároku na uplatnění škody dle zákona č. 82/1992 Sb. V teoretické rovině 

by sice o nečinnosti, která byla ukončena před rozhodnutím soudu o nečinnostní ţalobě, mohlo 

být uvaţováno jako o jiné nečinnosti, vůči které lze podat zásahovou ţalobu, nicméně zde by to 

bylo problematické z pohledu dodrţení lhůt. 

                                                 
343

 Srov. rozsudek Nejvyššího správního soudu ze dne 8. 11. 2007, č. j. 1 Ans 8/2007-49. 

344
 Srov. usnesení Nejvyššího správního soudu ze dne 24. 4. 2007, č. j. 2 Ans 3/2006-49 (č. 1255/2007 Sb. NSS). 

K podrobnějšímu výkladu problematiky odkladného účinku v řízení o kasační stíţnosti srov. např. ŠIMÍČEK, V. 

Judikatura Nejvyššího správního soudu ve věci ochrany proti nečinnosti správního orgánu. In: KADEČKA, S., 

MAREK, D. (eds.). Nový správní řád v praxi krajských úřadů. Sborník ze zimní konference/workshopu. Plzeň: 

Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, 2007, s. 118 an. 

345
 K tomu srov. např. rozsudek Městského soudu v Praze ze dne 30. 1. 2007, č. j. 9 Ca 71/2006-62 (č. 1426/2008 

Sb. NSS). 

346
 Kateřina Frumarová v této souvislosti poukazuje na to, ţe v opačném případě by takové rozhodnutí soudu zcela 

postrádalo logiku, neboť by správnímu orgánu ukládalo vydat rozhodnutí či osvědčení, které jiţ bylo vydáno. 

(FRUMAROVÁ, K. Ţaloba na ochranu proti nečinnosti správního orgánu. Správní právo. Praha: Ministerstvo 

vnitra, 2011, roč. XLIV, č. 6, s. 366.) 

347
 K tomu srov. např. rozsudek Nejvyššího správního soudu ze dne 25. 6. 2008, č. j. 1 Ans 4/2008-62. 

348
 Srov. rozsudek Nejvyššího správního soudu ze dne 15. 3. 2010, č. j. 8 Ans 1/2009-72. 

349
 Srov. rozsudky Nejvyššího správního soudu ze dne 25. 10. 2007, č. j. 9 Ans 7/2007-76; ze dne 27. 4. 2012, č. j. 

2 Ans 3/2012-31. Dále téţ usnesení Ústavního soudu ze dne 1. 11. 2007, sp. zn. III. ÚS 677/07 (N 179/47 SbNU 

371). 

350
 Srov. rozsudek Nejvyššího správního soudu ze dne 6. 10. 2010, č. j. 3 Ans 27/2010-105. 
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V řízení o ţalobě na ochranu proti nečinnosti správního orgánu není stanovena povinnost 

soudu vyţádat si správní spis, přičemţ Nejvyšší správní soud se přiklonil k závěru, ţe krajský 

soud tak přesto musí učinit, pokud je z okolností případu zřejmé, ţe právě na základě spisu lze 

zjistit skutkový stav a posoudit důvodnost ţaloby.
351

 

Proti rozsudku krajského soudu je přípustná kasační stíţnost k Nejvyššímu správnímu 

soudu. Předmětem přezkumu je rozsudek krajského soudu, proto jejímu podání nebrání ani 

skutečnost, pokud správní orgán splnil svoji povinnost dle rozsudku krajského soudu a 

rozhodnutí ve věci či osvědčení jiţ vydal.
352

 

Pro úplnost lze dále uvést, ţe proti rozsudku krajského soudu není dle § 114 odst. 1 SŘS 

přípustný návrh na obnovu řízení a v případě jeho podání bude dle § 46 odst. 1 písm. d) SŘS 

odmítnut. 

Jak správně uvádí komentářová literatura,
353

 smysl ţaloby proti nečinnosti správního 

orgánu bude naplněn aţ vydáním samotného rozhodnutí ve věci samé nebo osvědčení. Soudní 

řád správní však neobsahuje ustanovení o výkonu soudního rozhodnutí, proto, pokud správní 

orgán dobrovolně nesplní povinnost stanovenou vykonatelným rozsudkem, se ţalobce bude 

muset domáhat splnění této povinnosti návrhem na soudní výkon rozhodnutí, který je svěřen 

soudům v civilním soudnictví. S výjimkou náhrady nákladů řízení bude výkon rozhodnutí 

prováděn ukládáním pokut dle § 258 odst. 2 a § 351 OSŘ. Rovněţ se lze obrátit na soudního 

exekutora. 

9.3 Žaloba na ochranu před nezákonným zásahem, pokynem nebo 

donucením správního orgánu 

Druhým z typů ţalob dle soudního řádu správního, kterou lze brojit proti nezákonné nečinnosti 

správního orgánu, jeţ nespočívá v nesplnění zákonné povinnosti správního orgánu vydat 

rozhodnutí ve věci samé nebo osvědčení, je ţaloba na ochranu před nezákonným zásahem, 

pokynem nebo donucením (tzv. zásahová ţaloba). Touto ţalobou se lze domáhat ochrany proti 

                                                 
351

 Rozsudek Nejvyššího správního soudu ze dne 16. 7. 2008, č. j. 1 Ans 6/2008-58. 

352
 K tomu srov. usnesení Nejvyššího správního soudu ze dne 15. 8. 2006, č. j. 8 Ans 1/2006-135 (č. 1012/2007 

Sb. NSS). 

353
 VETEŠNÍK, P. [§ 81] In: JEMELKA, L., PODHRÁZKÝ, M., VETEŠNÍK, P. a kol. Soudní řád správní. 

Komentář. Praha: C. H. Beck, 2013, s. 691. 
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ostatním projevům nečinnosti správních orgánů, které tedy nesouvisí s nevydáním rozhodnutí 

ve věci či osvědčení. 

K obecné charakteristice tohoto typu ţaloby a vůbec k podstatě soudní ochrany proti 

nečinnosti ve správním soudnictví lze odkázat na podkapitoly č. 9.1 a č. 9.2.1. Je snad jen 

vhodné připomenout, ţe zásahová ţaloba představuje ve vztahu k nečinnostní ţalobě subsidiární 

typ. 

9.3.1 Nečinnost správních orgánů jako nezákonný zásah 

Smyslem a účelem zásahové ţaloby je poskytnout ochranu před nezákonným jednáním 

správního orgánu, které nespočívá ve formální činnosti, proti které lze brojit opravnými 

prostředky. Smysl této ţaloby vyjádřil Nejvyšší správní soud např. takto: „u ochrany 

před nezákonným zásahem je primárním úkolem soudu zamezit negativnímu jednání správního 

orgánu, které je moţno definovat jako nezákonný zásah, postiţená osoba není povinna toto 

jednání snášet a vzhledem k tomu, ţe toto jednání nemá povahu rozhodnutí, není moţno se proti 

němu jinak bránit.“
354

 

Pokud jde o samotný pojem zásah, soudní řád správní jej v ustanovení § 82 zavedl jako 

legislativní zkratku. Dle uvedeného ustanovení je zásahem nezákonný zásah, pokyn nebo 

donucení správního orgánu, které nejsou rozhodnutím. Zákonná úprava tedy neobsahuje ţádnou 

vlastní definici, pouze zásah tímto způsobem odlišuje od rozhodnutí, které je vymezeno 

v ustanovení § 65 odst. 1 SŘS. 

Před nabytím účinnosti soudního řádu správního poskytoval ochranu před nezákonnými 

zásahy správních orgánů výhradně Ústavní soud, který zásah právně kvalifikoval jako tzv. jiný 

zásah orgánu veřejné moci: „Pojem jiného zásahu orgánu veřejné moci nutno proto chápat tak, 

ţe zpravidla půjde o převáţně jednorázový, protiprávní a zároveň protiústavní útok těchto 

orgánů vůči základním ústavně zaručeným právům (svobodám), který v době útoku představuje 

trvalé ohroţení po právu existujícího stavu, přičemţ takový útok sám není výrazem (výsledkem) 

řádné rozhodovací pravomoci těchto orgánů a jako takový se vymyká obvyklému přezkumnému 

či jinému řízení; z této fakticity musí posléze vyplynout, ţe důsledkům "takového zásahu orgánu 

veřejné moci", neplynoucímu z příslušného rozhodnutí, nelze čelit jinak neţ ústavní stíţností, 

příp. nálezem Ústavního soudu, obsahujícím zákaz takového zásahu. Tato podmínka není 
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 Rozsudek Nejvyššího správního soudu ze dne 16. 11. 2011, č. j. 5 Aps 6/2011-85 (č. 2482/2012 Sb. NSS). 
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přirozeně splněna tam, kde poškozenému je k dispozici obrana daná celým právním řádem 

republiky (ţaloba, opravné prostředky, zákonem připuštěná svépomoc apod.).“
355

 

Absence soudní ochrany poskytované v rámci soustavy obecných soudů způsobovala 

značné problémy, na které poukázal např. zákonodárce v důvodové zprávě k vládnímu návrhu 

soudního řádu správního: „Další novou formou soudní ochrany ve správním soudnictví je i 

moţnost vyvolat soudní řízení, v němţ se ţalobce bude domáhat vůči správnímu orgánu vyslovení 

zákazu zasahovat do ţalobcových práv. Osnova pokrývá širokou škálu tzv. faktických zásahů 

(typicky různých policejních přehmatů), kde veřejnost (ostatně i Ústavní soud) pociťují zákonnou 

mezeru veřejnoprávní ochrany. Na druhé straně pro obavy z nezbadatelného počtu moţných 

ţalob je pravomoc soudu formulována jen jako subsidiární. Nastupuje tedy jen tam, kde jiná 

právní moţnost ochrany chybí.“
356

 

Přístup Nejvyššího správního soudu k pojmu zásah zaznamenal určitý vývoj. Např. 

Kateřina Frumarová velmi přesně poukazuje na to, ţe prvotní judikatura chápala zásahy jako 

poměrně velké mnoţství aktivních úkonů správních orgánů,
357,

 
358

 přičemţ nepřipadalo v úvahu, 

                                                 
355

 Nález Ústavního soudu ze dne 30. 11. 1995, sp. zn. III. ÚS 62/95 (N 78/4 SbNU 243). 

356
 Důvodová zpráva k vládnímu návrhu soudního řádu správního. Sněmovní tisk č. 1080, Parlament České 

republiky, Poslanecká sněmovna, 3. volební období, 1998–2002. 

357
 Příkladmo lze poukázat např. na tuto argumentaci Nejvyššího správního soudu: „Soudní řád správní zavedl 

ochranu před nezákonným zásahem správního orgánu jako nový institut ochrany před nezákonným jednáním 

správního orgánu. Definici zásahu zákon neobsahuje, zásah vymezuje velmi obecně a široce. Přesná definice ani 

není moţná, protoţe pod pojem zásahu spadá velké mnoţství faktických činností správních orgánů, ke kterým jsou 

různými zákony oprávněny. Jde o úkony neformální, pro které mohou a nemusí být stanovena pravidla, např. 

faktické pokyny (typicky v dopravě), bezprostřední zásahy (při ohroţení, při demonstraci, příkazy ke zjednání 

nápravy), zajišťovací úkony atd.; tedy obecně úkony, které nejsou činěny formou rozhodnutí, ale přesto jsou závazné 

pro osoby, vůči nimţ směřují, a ty jsou povinny na jejich základě něco konat, nějaké činnosti se zdrţet nebo nějaké 

jednání strpět, a to na základě jak písemného, tak i faktického (ústního či jinak vyjádřeného) pokynu či příkazu. 

Kromě neformálnosti samotného zásahu je neformální i donucení v případě nerespektování pokynu či příkazu (kdyţ 

ovšem i donucení je zahrnuto pod legislativní zkratku „zásah“). Zahájení kontroly je určitým úkonem správce daně 

směřujícím proti daňovému subjektu a jsou s ním spojeny povinnosti kontrolovaného subjektu (§ 16 daňového řádu). 

Při nedodrţení zákona nebo překročení jeho rámce, by se mohlo jednat o nezákonný zásah ve smyslu ust. § 82 s. ř.s. 

Zákonností opakované daňové kontroly se také zabýval Ústavní soud v rozhodnutí sp. zn. III. ÚS 86/99.“ [Rozsudek 

Nejvyššího správního soudu ze dne 3. 6. 2004, č. j. 2 Afs 17/2003-54.]  Popř. na tuto jeho argumentaci: „Pojem 

„zásah“ soudní řád správní nedefinuje, a nečiní tak obecně ani jiný zákon. Soud vykládá pojem „zásah“ tak, ţe jím 

mohou být aktivní úkony správních orgánů nebo jiných součástí veřejné správy v rámci výkonu veřejné moci, 

souvisejících většinou s výkonem správní činnosti. Můţe se tak jednat o jednorázový a protiprávní útok orgánů 

veřejné moci vůči základním ústavně zaručeným právům, který v době svého působení představuje trvalé ohroţení 

stavu po právu existujícího. Soudy ve správním soudnictví poskytují ochranu ve věcech subjektivních oprávnění a 

povinností veřejnoprávního charakteru; to platí i při ochraně poskytované podle § 82 s.ř.s. Nestačí, bude-li 

prokázána nezákonnost zásahu, ale musí být prokázáno současně, ţe ţalobce byl nezákonným zásahem přímo 

zkrácen na svých subjektivních právech.“ [Rozsudek Nejvyššího správního soudu ze dne 1. 12. 2004, č. j. 3 As 

52/2003-2728 (č. 983/2006 Sb. NSS).] 
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ţe by zásahem mohlo být i pasivní jednání, resp. nečinnost.
359

 V důsledku toho zde vyvstal 

zásadní problém, a tedy jakým způsobem zajistit ochranu proti nečinnosti správního orgánu, 

která nebude spočívat v nevydání rozhodnutí ve věci nebo osvědčení.  

Zásadní změnu v nazírání na tento pojem ve vztahu k nečinnosti správních orgánů 

přineslo usnesení rozšířeného senátu Nejvyššího správního soudu z listopadu 2010, v němţ bylo 

odmítnuto dosavadní chápání zásahu jako výhradně aktivního jednání veřejné správy. Rozšířený 

senát v tomto usnesení mj. uvedl: „Ţaloba proti rozhodnutí správního orgánu chrání proti aktům 

majícím obecně povahu individuálního správního aktu, jak takovému pojmu rozumí hlavní proud 

doktríny správního práva (ať jiţ vydávaného podle správního řádu, zákona o správě daní a 

poplatků či jakéhokoli jiného zvláštního zákona). Oproti tomu zásahová ţaloba chrání proti 

jakýmkoli jiným aktům či úkonům veřejné správy směřujícím proti jednotlivci, které jsou 

způsobilé zasáhnout sféru jeho práv a povinností a které nejsou pouhými procesními úkony 

technicky zajišťujícími průběh řízení. Nemusí jít nutně o akty neformální povahy či jen o faktické 

úkony, nýbrţ i o jakékoli jiné konání či opomenutí konat, nelze-li je podřadit pod pojem 

rozhodnutí ve smyslu § 65 odst. 1 s. ř. s. Zásahem proto můţe být i nezákonná nečinnost 

spočívající v neučinění nějakého úkonu jiného neţ rozhodnutí ve smyslu § 65 odst. 1 s.ř.s. 

V tomto ohledu tedy rozšířený senát nesdílí názor vyjádřený v rozsudku Nejvyššího správního 

soudu ze dne 16.1.2008, č.j. 3 Aps 3/2006 - 54, www.nssoud.cz, z něhoţ vyplývá, ţe nezákonným 

zásahem můţe být toliko konání, ne však opomenutí.“
360

 

Pokud by právní řád nezajistil institut, prostřednictvím kterého by se dotčené osoby 

mohly domáhat soudní ochrany, byl by takový stav v přímém rozporu s ústavně zaručeným 

právem na soudní ochranu před nezákonným jednáním veřejné správy. Ostatně na toto rozšířený 

senát Nejvyššího správního soudu v citovaném usnesení poukázal a dále v této souvislosti uvedl 

následující argumentaci: „Smyslem a účelem soudní ochrany před nezákonným jednáním veřejné 

správy je poskytnout jednotlivci účinný prostředek obrany, a to zásadně bez ohledu na formu, 

kterou veřejná správa jedná. Takový právní prostředek musí dokázat nezákonnému jednání či 

postupu zabránit, děje-li se, včetně toho, aby veřejnou správu donutil konat tam, kde konat má 

(k tomu směřuje čl. 36 odst. 1 Listiny), anebo nezákonné jednání odstranit, událo-li se jiţ (k tomu 
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směřuje zejména čl. 36 odst. 2 Listiny). Odstavec 3 zmíněného článku pak zajišťuje, ţe mohou být 

reparovány materiální následky veškerého nezákonného jednání veřejné správy směřovaného 

vůči jednotlivci. Byla-li by totiţ moţná soudní ochrana pouze vůči některým formám 

nezákonného jednání veřejné správy (typicky formálním rozhodnutím), bylo by pro běţného 

zákonodárce velmi jednoduché se jí vyhnout tím, ţe by tu část činnosti veřejné správy zaměřené 

proti jednotlivcům a dotýkající se jejich základních práv, kterou by chtěl vyjmout ze soudní 

ochrany, uskutečňoval ve formách této ochraně nepodléhajících. Něco takového by 

nerespektovalo ústavní poţadavek šetření podstaty a smyslu základního práva na soudní ochranu 

před nezákonným jednáním veřejné správy. Ostatně i nová úprava správního soudnictví z roku 

2002, jeţ zavedla nové typy ţalob (zejména nečinnostní a zásahovou ţalobu), byla přijata mimo 

jiné právě proto, aby byla v souladu s poţadavky vyjádřenými v odůvodnění nálezu Ústavního 

soudu ze dne 27.6.2001, sp.zn. Pl.ÚS16/99 (publ. pod č. 276/2001 Sb. ač. 96/2001 Sb. ÚS a 

na http://nalus.usoud.cz), zavedena doposud chybějící soudní ochrana před jinými formami 

činnosti veřejné správy neţ rozhodnutími.“
361

 

S uvedenou argumentací rozšířeného senátu lze samozřejmě plně souhlasit a jeho 

usnesení lze označit za velmi důleţitý krok při nahlíţení na pojem nezákonný zásah, zvláště pak 

s ohledem na nezákonnou nečinnost správních orgánů. 

Nicméně v současné době vyvstal v souvislosti s nahlíţením na nečinnost jako 

na nezákonný zásah další velmi zajímavý a podstatný právní problém. Šestý senát Nejvyššího 

správního soudu postoupil v prosinci 2019 rozšířenému senátu tohoto soudu věc stěţovatelky, 

která se týká problému (ne)existence veřejného subjektivního práva na zahájení řízení z moci 

úřední. Šestý senát v tomto usnesení velmi podrobně shrnuje dosavadní argumentaci a přístupy 

v judikatuře Nejvyššího správního soudu, která sice není jednotná, avšak fakticky se k tomuto 

staví odmítavě a na zahájení řízení z moci úřední neshledává právní nárok, tedy nepřipouští, ţe 

by tímto mohlo dojít k porušení veřejného subjektivního práva konkrétní osoby, a tedy je 

vyloučena obrana proti takovému jednání správního orgánu.
362

 Následně šestý senát podává svoji 

podrobnou argumentaci, dle které by se měl v judikatuře prosadit směr, který přiznává ţalobci 

veřejné subjektivní právo na zahájení řízení, jeţ se podle zákona zahajuje z úřední povinnosti, 

přičemţ současně poukazuje na to, ţe by bylo vhodné omezit soudní ochranu skutečně jen 

na případy, v nichţ hrozí odmítnutí spravedlnosti. V takovém případě by pak bylo moţné 

uvaţovat o zásahové ţalobě. Rozšířený senát Nejvyššího správního soudu věc prozatím 
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neprojednal a bude velmi zajímavé sledovat, jaké vydá usnesení a zejména k jaké argumentaci se 

v něm přikloní. Osobně zastávám názor, ţe mohou existovat i řízení z moci úřední, kdy jejich 

nezahájení bude způsobilé zasáhnout do veřejných subjektivních práv konkrétní osoby, proto 

nejsem dalek toho, aby v tomto ohledu došlo k dalšímu rozšíření v nahlíţení na zásahovou 

ţalobu, nicméně bude záleţet na tom, jaká konkrétní kritéria budou nastavena, resp. jakým 

způsobem bude naplněna úvaha šestého senátu o tom, ţe by se soudní ochrana v těchto věcech 

měla vztahovat pouze na případy, ve kterých hrozí odmítnutí spravedlnosti. 

9.3.2 Žalobní legitimace a účastníci řízení 

Aktivní ţalobní legitimaci v řízení o zásahové ţalobě má výhradně ten, kdo tvrdí, ţe byl 

nezákonným zásahem správního orgánu přímo zkrácen na svých právech, přičemţ tento zásah 

byl buď (i.) zaměřen proti němu, nebo (ii.) v jeho důsledku bylo proti němu přímo zasaţeno 

(§ 82 SŘS). Aktivní ţalobní legitimace je tedy dána tvrzením ţalobce,
363

 přičemţ soud je 

v průběhu řízení povinen zkoumat, zda ţalobce aktivní tvrzenou legitimaci k podání ţaloby 

skutečně měl.
364

 Nutnou podmínkou je, ţe se nápravy nelze domáhat jinými právními 

prostředky, přičemţ tato podmínka neplatí v případě, domáhá-li se ţalobce pouze určení, ţe 

zásah byl nezákonný (§ 85 SŘS). Opět je třeba podotknout, ţe se jedná o logický poţadavek, 

kterým je zdůrazněna subsidiarita tohoto typu ţaloby. 

Soudní řád výslovně nestanoví, co lze povaţovat za jiné právní prostředky. S ohledem 

na povahu zásahů pak takový výklad nebude jednoduchý. Judikatura Nejvyššího správního 

soudu poměrně logicky stanovila, ţe tímto prostředkem nemůţe být např. stíţnost dle § 175 

SpŘ.
365

 Komentářová literatura v této souvislosti uvádí, ţe by se muselo jednat o prostředky 

poskytnuté právním řádem, jimiţ by mohlo být zahájeno právní řízení, v jehoţ rámci by se osoba 

zkrácená na svých subjektivních právech nezákonným zásahem mohla domáhat ochrany nebo 

nápravy.
366

 

Komentářová literatura taktéţ poukazuje na to, ţe na ţalobci patrně nelze poţadovat, aby 

se zásahu aktivně bránil (např. nutná obrana), i kdyţ by to bylo třeba teoreticky moţné, jelikoţ 
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zasahující osoba k zásahu zjevně neměla pravomoc, avšak jedná se o velmi delikátní otázku a 

její posouzení většinou vybočuje z právních znalostí osoby, vůči níţ se zasahuje.
367

 

Ţalobce se můţe touto ţalobou domáhat buď (i.) ochrany proti takovému zásahu, nebo 

(ii.) určení toho, ţe byl zásah nezákonný – tzv. akademický výrok (§ 82 SŘS). Moţnost tzv. 

akademického výroku nebyla součástí platného znění soudního řádu správního, ale byla do něj 

zařazena aţ na základě novelizace (zákon č. 303/2011 Sb.) s účinností od 1. ledna 2012. 

Před účinností tohoto zákona tak docházelo k problematickým situacím, a tedy neţ došlo 

k projednání ţaloby soudem, zásah jiţ dávno netrval a ţaloba se tak stala bezpředmětnou.
368

 

Pasivně ţalobně legitimován je správní orgán, který dle ţalobního tvrzení provedl tvrzený 

nezákonný zásah (§ 83 SŘS). Je tak důleţité, aby ţalobce správně určil a označil správní orgán. 

Výjimku z uvedeného pravidla obsahuje § 83 SŘS, dle kterého jde-li o zásah ozbrojených sil, 

veřejného ozbrojeného sboru, ozbrojeného bezpečnostního sboru nebo jiného obdobného sboru, 

který není správním orgánem, anebo příslušníka takového sboru, je ţalovaným správní orgán, 

který takový sbor řídí nebo jemuţ je takový sbor podřízen, a u obecní policie obec. 

Účastníky soudního řízení jsou tedy ţalobce a ţalovaný správní orgán. Participace osob 

zúčastněných na řízení s ohledem na dikci ustanovení § 34 SŘS se zde nepředpokládá a není 

umoţněna.
369

 

9.3.3 Lhůta pro podání žaloby a její náležitosti 

Lhůta pro podání ţaloby je stanovena v § 84 odst. 1 SŘS a ţalobce je oprávněn ji podat 

nejpozději do dvou měsíců ode dne, kdy se ţalobce dozvěděl o nezákonném zásahu (subjektivní 

lhůta), nejpozději však lze ţalobu podat do dvou let od okamţiku, kdy k zásahu došlo (objektivní 

lhůta). 

Případné zmeškání této lhůty nelze prominout (§ 84 odst. 2 SŘS). Pokud by tedy ţaloba 

byla podána po uplynutí zákonné lhůty, soud ji jako opoţděně podanou odmítne dle ustanovení 

§ 46 odst. 1 písm. b) SŘS. 

K počátku běhu subjektivní lhůty je podstatným okamţikem existence přesvědčení 

ţalobce o tom, ţe předmětné konání či nekonání správního orgánu naplňuje veškeré znaky 
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nezákonného zásahu: „Nejvyšší správní soud shrnuje, ţe § 84 odst. 1 s. ř. s. je třeba vykládat 

v tom smyslu, ţe počátek běhu subjektivní dvouměsíční lhůty k podání ţaloby na ochranu před 

nezákonným zásahem správního orgánu je dán okamţikem, kdy se ţalobce dozvěděl 

o skutečnostech, v nichţ spatřuje nezákonný zásah. Rozhodující je přitom znalost ţalobce 

o skutkových okolnostech, z nichţ vyplývá konání či nekonání správního orgánu, v němţ je 

spatřován nezákonný zásah. Okamţik, kdy ţalobce nabyl přesvědčení o tom, ţe předmětné konání 

či nekonání správního orgánu naplňuje veškeré znaky nezákonného zásahu definované v § 82 

s. ř. s., není pro běh této lhůty rozhodný.“
370

 

Poměrně zajímavá otázka vyvstává v souvislosti s objektivní lhůtou v případech 

trvajících zásahů. V odborné literatuře se lze setkat se závěrem, ţe lhůta počíná v těchto 

případech běţet od počátku tvrzeného nezákonného zásahu,
371

 přičemţ k tomuto závěru se 

přiklonil i rozšířený senát Nejvyššího správního soudu.
372

 

Pokud jde o náleţitosti ţaloby, lze rozlišovat mezi náleţitostmi obecnými a zvláštními. 

Obecné náleţitosti stanoví § 37 odst. 3 SŘS. Zvláštní náleţitosti stanoví § 80 odst. 3 SŘS a patří 

mezi ně označení zásahu, proti němuţ se ţalobce ochrany domáhá, vylíčení rozhodujících 

skutečností, označení důkazů, jichţ se ţalobce dovolává, návrh výroku rozsudku. 

9.3.4 Přednostní projednání a rozhodnutí žaloby 

Zásahová ţaloba je krajským soudem zásadně projednávána a rozhodována přednostně. 

Zákonodárce v § 56 SŘS upravil pořadí jednotlivých věcí, které správní soudy projednávají a 

rozhodují, a dle odstavce třetího uvedeného ustanovení patří tento typ ţaloby mezi přednostně 

vyřizované věci. K tomuto podrobně srov. podkapitola č. 9.2.4. 

Stejně tak jako v případě nečinnostní ţaloby jde o více neţ logické ustanovení, jelikoţ by 

nebylo ţádoucí, aby ţalobce právě v této věci musel vyčkávat několik měsíců či let 

na rozhodnutí soudu. Nicméně, stejně jako v případě nečinnostní ţaloby, lze právní úpravě 

vytknout nedostatek spočívající v tom, ţe ustanovení § 56 SŘS nestanoví ţádnou lhůtu, ve které 

by zásahová ţaloba měla být projednána a rozhodnuta, coţ vede k tomu, ţe i soudní řízení můţe 

být poměrně zdlouhavé, a ostatně není vyloučena ani nečinnost správního soudu. 
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9.3.5 Rozsudek a výkon rozhodnutí 

V řízení o zásahové ţalobě rozhoduje krajský soud meritorně rozsudkem. Rozhoduje na základě 

skutkového stavu zjištěného ke dni svého rozhodnutí. Přičemţ pokud rozhoduje pouze o určení 

toho, zda zásah byl nezákonný, vychází ze skutkového a právního stavu, který tu byl v době 

zásahu (§ 87 odst. 1 SŘS). 

Je-li ţaloba důvodná, soud rozsudkem určí, ţe provedený zásah byl nezákonný, a trvá-li 

takový zásah nebo jeho důsledky anebo hrozí-li jeho opakování,
373

 zakáţe správnímu orgánu, 

aby v porušování ţalobcova práva pokračoval, a přikáţe, aby (je-li to však moţné) obnovil stav 

před zásahem (§ 87 odst. 2 SŘS).
374

  

Soudy tedy můţe vydat dva typy rozhodnutí – deklaratorní, a to v případě tzv. 

akademického výroku, ve kterém určí, ţe provedený zásah byl nezákonný, nebo konstitutivní, 

kterým v případě, pokud zásah ještě trvá, popř. hrozí-li jeho opakování, správnímu orgánu 

zakáţe, aby v porušování ţalobcova práva pokračoval, a přikáţe mu, aby obnovil stav před 

zásahem, bude-li to moţné.
375

 

Zda se skutečně jedná o nezákonný zásah, musí soud hodnotit aţ při zkoumání ţaloby a 

nepřísluší mu takové hodnocení v rámci otázky existence podmínek řízení: „Posouzení, zda úkon 

správního orgánu můţe být pojmově nezákonným zásahem, pokynem nebo donucením ve smyslu 

§ 82 s. ř. s., je otázkou důvodnosti ţaloby (součástí rozhodnutí ve věci samé), nikoli otázkou 

existence podmínek řízení dle§ 46 odst. 1 písm. a) s. ř. s.“
376

 

Nejvyšší správní soud stanovil v rozsudku z roku 2005 celkem šest podmínek, které musí 

být splněny pro důvodnost ţaloby, přičemţ je nutné trvat na jejich kumulativní splnění: 

„Ochrana podle § 82 a násl. s.ř.s. je důvodná tehdy, jsou-li - a to kumulativně, tedy zároveň - 

splněny následující podmínky: Ţalobce musí být přímo (1. podmínka) zkrácen na svých právech 

(2. podmínka) nezákonným (3. podmínka) zásahem, pokynem nebo donucením ("zásahem" 

správního orgánu v širším smyslu) správního orgánu, které nejsou rozhodnutím (4. podmínka), a 
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byl zaměřen přímo proti němu nebo v jeho důsledku bylo proti němu přímo zasaţeno 

(5. podmínka), přičemţ „zásah“ v širším smyslu nebo jeho důsledky musí trvat nebo musí hrozit 

opakování „zásahu“(6. podmínka). Není-li byť jen jediná z uvedených podmínek splněna, nelze 

ochranu podle § 82 a násl. s.ř. s. poskytnout.“
377

 

Pokud naopak ţaloba není důvodná, soud ji zamítne (§ 87 odst. 3 SŘS). 

Proti rozsudku krajského soudu je přípustná kasační stíţnost k Nejvyššímu správnímu 

soudu. Pro úplnost lze dále uvést, ţe proti rozsudku krajského soudu je dle § 114 odst. 1 písm. a) 

SŘS přípustný návrh na obnovu řízení. 

Pokud správní orgán dobrovolně nesplní povinnost stanovenou vykonatelným 

rozsudkem, ţalobce se bude muset domáhat splnění této povinnosti návrhem na soudní výkon 

rozhodnutí, který je svěřen soudům v civilním soudnictví. S výjimkou náhrady nákladů řízení 

bude výkon rozhodnutí prováděn ukládáním pokut dle § 258 odst. 2 a § 351 OSŘ. Rovněţ se lze 

obrátit na soudního exekutora. 
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10 Soudní ochrana před nečinností – ústavní soudnictví, Evropský 

soud pro lidská práva 

V této kapitole se budu věnovat rovněţ soudní ochraně před nezákonnou nečinností správních 

orgánů, avšak v rovině ústavního soudnictví a Evropského soudu pro lidská práva. Oba tyto 

soudní orgány poskytují poměrně omezenou ochranu před tímto nezákonným jednáním, coţ je 

s ohledem na jejich úlohu logické. Proto tedy předmětem řízení před nimi nemůţe být jakákoliv 

nečinnost, byť bude nezákonná, ale výhradně kvalifikovaná nečinnost, která zasahuje do práv 

zaručených buď Ústavou ČR nebo Listinou, popř. Úmluvou o ochraně lidských práv a 

základních svobod. 

Ochranu poskytovanou Ústavním soudem či Evropským soudem pro lidská práva 

povaţuji za mimořádně důleţitou, avšak současně je nutné uvést, ţe stěţovatelé budou muset 

vyčerpat řadu jiných právních institutů, aby mohli u těchto soudních orgánů podat stíţnost. Neţ 

však dojde k uplatnění a vyčerpání právních prostředků na úrovni správního řízení či správního 

soudnictví, uběhne řada měsíců či let a ochranu poskytnutou na základě ústavní stíţnosti či 

stíţnosti u Evropského soudu lidská práva po tak dlouhé době nelze povaţovat z pohledu 

stěţovatelů za efektivní. Navíc po uplynutí tak dlouhé doby zpravidla nelze ani očekávat, ţe by 

nečinnost správního orgánu ještě trvala. Resp. jak vyplývá z judikatury těchto soudů, moţné to 

samozřejmě je, nicméně zpravidla se nejedná o běţné případy nečinnosti, ale spíše o věci, které 

mají určitá specifika. 

10.1 Ústavní stížnost 

Ústavní soud je dle ustanovení čl. 83 Ústavy ČR soudním orgánem ochrany ústavnosti. 

Neposkytuje proto ochranu před jakoukoliv nečinností správních orgánů, ale výhradně 

před nečinností, která dosáhne určité intenzity, resp. v důsledku které dojde k porušení ústavně 

zaručeného práva na projednání věci bez zbytečných průtahů. Toto právo, jak jiţ bylo uvedeno 

zejména v podkapitole č. 4.2, patří mezi základní lidská práva a je zakotveno v Listině, 

konkrétně v jejím čl. 38 odst. 2 větě první: „Kaţdý má právo, aby jeho věc byla projednána 

veřejně, bez zbytečných průtahů a v jeho přítomnosti a aby se mohl vyjádřit ke všem prováděným 

důkazům.“ 

Úloha Ústavního soudu ve věcech soudní ochrany před nezákonnou nečinností správních 

orgánů byla vţdy velmi důleţitá. Zvláště před nabytím účinnosti soudního řádu správního, tj. 
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do 31. prosince 2002, kdy obecné soudy neposkytovaly před tímto nezákonným jednáním 

ochranu vůbec a dotčené osoby se tak musely obracet přímo na Ústavní soud. Tento postup 

samozřejmě nebyl efektivní, a to jak z hlediska činnosti tohoto soudu, tak i z hlediska postupu 

stěţovatelů. Ústavní soud byl těmito věcmi značně zatěţován, coţ nemohlo vést k efektivitě jeho 

rozhodování. Ani z hlediska stěţovatelů se nejednalo o vhodné řešení, jelikoţ kromě velmi 

dlouhé doby řízení před Ústavním soudem pro ně nebylo snadné ani srozumitelné obracet se 

přímo na tento (fakticky nejvyšší) soudní orgán, navíc tak nemohli učinit sami, ale bylo nutné 

právní zastoupení. Podání ústavní stíţnosti tedy pro adresáty veřejné správy představovalo velmi 

komplikovaný proces. 

Kateřina Frumarová poukazuje na to, ţe aţ do konce roku 2002 lze hovořit o hlavní a 

nezastupitelné roli Ústavního soudu v oblasti ochrany před nečinností veřejné správy.
378

 

Po účinnosti soudního řádu správního došlo k faktickému naplnění zásady subsidiarity ochrany 

poskytované Ústavním soudem ve věcech nečinnosti správních orgánů a jeho úloha v této oblasti 

značně omezila, resp. primárně se zúţila na poskytování ochrany především v oblasti soudních 

průtahů. Navíc po přijetí zásadní novely zákona č. 82/1998 Sb. (zákon č. 160/2006 Sb.), která 

zavedla nárok poškozeného na tzv. přiměřené zadostiučinění za nemajetkovou újmu, se role 

Ústavního soudu v oblasti ochrany před nečinností ještě zúţila, jelikoţ do této doby projednával i 

ústavní stíţnosti, které se týkaly průtahů v řízeních jiţ pravomocně skončených. V takových 

případech Ústavní soud konstatoval porušení příslušného práva a jak velmi přiléhavě uvádí 

Kateřina Frumarová, jednalo se o jakousi formu alespoň morálního zadostiučinění, jelikoţ 

finanční zadostiučinění před touto novelou nebylo moţné přiznat. V současné době Ústavní soud 

jiţ takovéto stíţnosti, které poţadují pouze deklarování porušení práva, odmítá 

pro nepřípustnost. Ochrany se tak lze domáhat pouze proti nečinnosti, která doposud trvá.
379

 

Ústavní soud rozhoduje dle čl. 87 odst. písm. d) Ústavy ČR d) o ústavní stíţnosti 

proti pravomocnému rozhodnutí a jinému zásahu orgánů veřejné moci do ústavně zaručených 

základních práv a svobod. Nečinnost správních orgánů je Ústavním soudem vykládána jako „jiný 

zásah orgánů veřejné moci“, pokud je tento zásah způsobilý porušit ústavně zaručená základní 

práva, resp. v uvaţovaném případě právo na projednání věci bez zbytečných průtahů dle čl. 38 

odst. 2 věty druhé Listiny. 
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 FRUMAROVÁ, K. Ochrana před nečinností veřejné správy. Praha: Leges, 2012, s. 143-144. 
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Aktivní legitimaci k podání ústavní stíţnosti má dle ustanovení § 72 odst. 1 písm. a) ZÚS 

fyzická nebo právnická osoba, jestliţe tvrdí, ţe pravomocným rozhodnutím v řízení, jehoţ byla 

účastníkem, opatřením nebo jiným zásahem orgánu veřejné moci bylo porušeno její základní 

právo nebo svoboda zaručené ústavním pořádkem. Pasivně legitimován je pak orgán veřejné 

moci, který tento zásah učinil. Účastníky řízení před Ústavním soudem jsou tedy stěţovatel a 

orgán veřejné moci, proti jehoţ zásahu ústavní stíţnost směřuje (§ 76 odst. 1 ZÚS). 

Ústavní stíţnost je nutné podat ve lhůtě dvou měsíců od doručení rozhodnutí o posledním 

procesním prostředku, který zákon stěţovateli k ochraně jeho práva poskytuje (§ 72 odst. 3 

ZÚS). Uvedené ustanovení pak dále doplňuje, ţe takovým prostředkem se rozumí řádný opravný 

prostředek, mimořádný opravný prostředek, vyjma návrhu na obnovu řízení, a jiný procesní 

prostředek k ochraně práva, s jehoţ uplatněním je spojeno zahájení soudního, správního nebo 

jiného právního řízení. V případě nezákonné nečinnosti takové rozhodnutí představuje 

rozhodnutí Nejvyššího správního soudu o kasační stíţnosti. V opačném případě je ústavní 

stíţnost nepřípustná (§ 75 odst. 1 ZÚS). Tato podmínka však v některých výjimečných případech 

nemusí být splněna a zákon o Ústavním soudu pro takový postup uvádí dva důvody. Zaprvé, 

ústavní stíţnost svým významem podstatně přesahuje vlastní zájmy stěţovatele a byla podána 

do jednoho roku ode dne, kdy ke skutečnosti, která je předmětem ústavní stíţnosti, došlo. 

Zadruhé, v řízení o podaném opravném prostředku dochází ke značným průtahům, z nichţ 

stěţovateli vzniká nebo můţe vzniknout váţná a neodvratitelná újma. Pokud by byla jedna 

z těchto podmínek splněna, stěţovatel by tak nemusel vyčerpat uvaţované procesní prostředky a 

mohl by přímo podat ústavní stíţnost. 

Ústavní soud rozhoduje nálezem, kterým (i.) ústavní stíţnosti zcela vyhoví, nebo (ii.) 

ústavní stíţnost zcela zamítne, anebo (iii.) jí zčásti vyhoví a zčásti ji zamítne (§ 82 odst. 1 ZÚS). 

V případě důvodnosti ústavní stíţnosti, které Ústavní soud vyhoví, pak v případě nezákonné 

nečinnosti správního orgánu zakáţe tomuto orgánu, aby v porušování práva a svobody 

pokračoval, a přikáţe mu, aby, pokud je to moţné, obnovil stav před porušením (§ 82 odst. 3 

písm. b) ZÚS). Příslušný senát Ústavního soudu však můţe mimo ústní jednání bez přítomnosti 

účastníků usnesením návrh odmítnout, a to pro jeho zjevnou neopodstatněnost (§ 43 odst. 2 

písm. a) ZÚS). Tento postup je v aplikační praxi běţný pro většinu podaných ústavních stíţností. 

Odmítnout ústavní stíţnost usnesením je moţné i v ostatních, zákonem stanovených, případech. 
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Důleţitým mezníkem ve věcech ochrany před nezákonnou nečinností správních orgánů je 

rok 1996. Radovan Suchánek poukazuje na to, ţe Ústavní soud v tomto roce vůbec poprvé
380

 

prohlásil za porušení čl. 38 odst. 2 Listiny nečinnost soudu, který měl rozhodovat 

v občanskoprávním sporu, a nečinnost tak subsumoval pod tzv. jiný zásah orgánu veřejné moci 

do ústavně zaručených práv a svobod dle čl. 87 odst. 1 písm. d) Ústavy ČR.
381

 Ústavní soud 

v této věci uloţil „Okresnímu soudu v Ústí nad Labem, aby nepokračoval v průtazích ve věci, 

vedené u něj pod spisovou značkou 15 C 246/93, a aby neprodleně v této věci jednal.“
382

 

V odůvodnění pak mj. uvedl: „V daném případě bylo zcela nesporně prokázáno jednak 

samotným stanoviskem Okresního soudu v Ústí nad Labem, jednak obsahem připojeného spisu 

Okresního soudu v Ústí nad Labem, sp. zn. 15 C 243/93, ţe skutečně tento soud jedná a 

rozhoduje o právech navrhovatelů v nepřiměřených časových dimenzích. Svou nečinností ve věci 

sp. zn. 15 C 246/93 pak zasahuje do Listinou garantovaného práva na soudní a jinou právní 

ochranu, konkrétně do čl. 38 odst. 2 Listiny základních práv a svobod. Podle tohoto ustanovení 

má kaţdý právo, aby jeho věc byla projednána bez zbytečných průtahů, coţ v případě 

navrhovatelů nebylo respektováno. V případě této ústavní stíţnosti jde tudíţ o prokázaný jiný 

zásah do ústavně garantovaného práva zakotveného v čl. 38 odst. 2 Listiny základních práv a 

svobod, proto Ústavní soud ČR rozhodl, jak výše uvedeno.“
383

 

Uvedený nález Ústavního soudu tak lze povaţovat za velmi důleţitý mezník v ochraně 

před nezákonnou nečinností, kterou Ústavní soud právně kvalifikoval jako tzv. jiný zásah orgánu 

veřejné moci do ústavně zaručených práv a svobod. Rovněţ je důleţitý citovaný výrok, kterým 

Ústavní soud uloţil nečinnému soudu, aby „nepokračoval v průtazích“ a dále aby v dané věci 

„neprodleně jednal“. Citovaný závěr Ústavního soudu (ostatně jako většina závěrů Ústavního 

soudu ve vztahu k nezákonné nečinnosti orgánů veřejné moci) se týká nečinnosti soudu, avšak 

s ohledem na smysl a účel hlavy páté Listiny, která upravuje právo na soudní a jinou právní 

ochranu, jíţ je čl. 38 odst. 2 součástí, lze je obecně vztahovat i na nečinnost správních orgánů.
384
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 Stejně tak i např. Kateřina Frumarová zdůrazňuje, ţe ústavní stíţnost je od roku 1996 významný prostředek 
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Přesto je zřejmé, ţe nečinnost na straně soudů bude zpravidla vţdy vyšší intenzity, neţ je tomu 

na straně správních orgánů. 

Nicméně odpověď na otázku, jakou konkrétní podobu musí nečinnost správních orgánů 

mít, aby dosahovala intenzity ve smyslu ustanovení čl. 38 odst. 2 věty první Listiny, není 

jednoduchá, a ani Ústavní soud na tuto otázku nepodal jednoznačnou odpověď. Zatímco 

judikatura ve věcech ochrany před nečinností správních orgánů ve správním soudnictví je jiţ 

poměrně ustálená a v řadě případů lze předvídat, jakým směrem – ať jiţ k takovým závěrům lze 

mít výhrady, či nikoliv – se ubírá rozhodovací praxe, v případě Ústavního soudu v těchto věcech 

nelze dospět k jednoznačnému závěru. 

Jak např. uvedl Ivo Pospíšil, za téměř dvacetileté trvání českého Ústavního soudu (pozn. 

tento závěr je z roku 2012, nicméně dle mého názoru je stále aktuální) neexistuje a ani 

neexistovala ţádná specifická domácí doktrína týkající se nepřiměřené délky řízení a ani se 

nevyvinul ţádný svébytný výklad ustanovení čl. 38 odst. 2 Listiny, který by se lišil od výkladu 

čl. 6 odst. 1 EÚLP. Poukazuje na to, ţe judikatura Ústavního soudu fakticky čerpá z judikatury 

Evropského soudu pro lidská práva, byť pokud by došlo k jazykovému výkladu obou ustanovení, 

mohlo by dojít k určitým rozdílům. Avšak nestalo se tak a Ústavní soud se touto cestou nevydal 

a „celkovou délku řízení“ fakticky ztotoţňuje s „průtahy v řízení“.
385

 

Naproti tomu např. Radovan Suchánek jiţ o deset let dříve neţ Ivo Pospíšil vyjádřil 

názor, ţe Ústavní soud ve své téměř desetileté rozhodovací činnosti vytyčil na základě 

příslušných ústavních článků i zákonné úpravy řízení před ním jiţ poměrně jasné tendence svého 

uvaţování ve věcech nezákonné nečinnosti orgánů veřejné moci.
386

 

Při pohledu na rozhodovací činnost Ústavního soudu se však přikláním k výše 

uvedenému závěru Ivo Pospíšila, a tedy ţe v judikatuře Ústavního soudu nelze spatřovat ţádnou 

specifickou doktrínu, která by vykládala ustanovení čl. 38 odst. 2 Listiny. Zvláště pak 

s přihlédnutím k tomu, ţe se úloha Ústavního soudu ve věcech nečinnosti správních orgánů 

od roku 2003 výrazným způsobem omezila. Naopak při pohledu na judikaturu Ústavního soudu 

lze spíše uvaţovat o specifikování některých dílčích aspektů, které s problematikou nečinnosti 

správních orgánů souvisí, nicméně poměrně obtíţně lze s ohledem na dosavadní judikaturu 
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učinit nějaké kategorické závěry, jako tomu bylo moţné např. u rozhodnutí ve správním 

soudnictví. 

Ostatně Ústavní soud sám uvedl v jednom z jeho usnesení: „Při posuzování tvrzeného 

porušení základního práva na projednání věci bez zbytečných průtahů vyjadřujícího stěţejní 

zásadu spravedlivého procesu Ústavní soud vţdy postupuje v kaţdé věci samostatně a zvaţuje, 

zda s ohledem na okolnosti případu se jedná o průtahy neodůvodněné či nikoliv (srov. např. 

usnesení Ústavního soudu ve věci sp. zn. IV. ÚS 247/98, tamtéţ, sv. 13, str. 491 a násl.).“
387

, 
388

 

Přesto v rámci ochrany před nezákonnou nečinností správních orgánů spatřuji 

v dosavadní rozhodovací činnosti Ústavního soudu čtyři základní body, které povaţuji 

za důleţité podtrhnout. 

1) Subsumpce nezákonné nečinnosti správních orgánů pod tzv. jiný zásah orgánu 

veřejné moci do ústavně zaručených práv a svobod dle čl. 87 odst. 1 písm. d) 

Ústavy ČR (k tomuto srov. výklad výše), kdy toto jednání správních orgánů je 

způsobilé zasáhnout do práva na projednání věci bez zbytečných průtahů dle čl. 

38 odst. 2 věty první Listiny. 

2) Nezastupitelná úloha v rámci soudní ochrany před nezákonnou nečinností 

správních orgánů od roku 1996 aţ do účinnosti soudního řádu správního 

(k tomuto srov. výklad výše). 

3) Důleţitá úloha ve věcech náhrady škody vzniklé v důsledku nezákonné nečinnosti 

správních orgánů. 

4) Stanovení kritérií relevance příčin nezákonné nečinnosti správních orgánů. 

 

Ad 1) Ke způsobilosti nečinnosti správních orgánů porušit právo na projednání věci bez 

zbytečných průtahů dle čl. 38 odst. 2 věty druhé Listiny: 
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 Usnesení Ústavního soudu ze dne 11. 3. 2004, sp. zn. III. ÚS 452/03. 
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 Např. skutečnost, ţe správní orgán po dobu více neţ dvou let neučinil v řízení ţádný úkon, povaţuje Ústavní 
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práva na vyřízení věci bez zbytečných průtahů podle čl. 38 odst. 2 Listiny.“ [Nález Ústavního soudu ze dne 13. 11. 

2003, sp. zn. III. ÚS 696/02 (N 133/31 SbNU 189).] 
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Ústavní soud povaţuje „právo na projednání věci bez zbytečných průtahů, resp. právo 

na vyřízení věci v přiměřené lhůtě, jak vyplývá z judikatury Ústavního soudu, je "integrální 

součástí práva na spravedlivý proces, tedy základních práv garantovaných čl. 36 odst. 1 

ve spojení s čl. 38 odst. 2 Listiny ... a čl. 6 odst. 1 Úmluvy" [viz kupříkladu rozhodnutí ve věcech 

sp. zn. I. ÚS 5/96, IV. ÚS 358/98, I. ÚS 600/03 (Sbírka rozhodnutí, svazek 6, nález č. 116, svazek 

12, nález č. 140, svazek 32, nález č. 6) a další].“
389

 A tedy připouští, ţe nečinnost správních 

orgánů můţe být způsobilá porušení tohoto ústavně zaručeného práva: „Pokud tedy správní 

orgány o stěţovatelově návrhu doposud ţádné rozhodnutí nevydaly, je moţno tuto jejich 

nečinnost kvalifikovat jako jiný zásah orgánu veřejné moci ve smyslu ustanovení § 72 odst. l 

písm. a) zákona č. 182/1993 Sb., jehoţ důsledkem je porušení čl. 36 odst. l Listiny, a z toho 

důvodu bylo proto ústavní stíţnosti stěţovatele Ústavním soudem vyhověno a Ministerstvu vnitra 

podle § 82 odst. 3 písm. b) zákona č. 182/1993 Sb. zakázáno svou nečinností v porušování práv 

stěţovatele pokračovat.“
390

 

Rovněţ lze příkladmo poukázat na další závěr Ústavního soudu: „Otázkou průtahů 

v řízení před orgány veřejné správy se Ústavní soud zabýval jiţ v řadě svých rozhodnutí 

(zejména v nálezech sp. zn. IV. ÚS 55/94, sp. zn. II. ÚS 71/99, sp. zn. I. ÚS 663/01 - Sbírka 

nálezů a usnesení Ústavního soudu, svazek 2, nález č. 42; svazek 30, nález č. 83; svazek 25, 

nález č. 16). Ve smyslu v současnosti jiţ ustálené judikatury průtahy v řízení představují tzv. jiný 

zásah do základních práv stěţovatele podle čl. 87 odst. 1 písm. d) Ústavy České republiky a § 72 

odst. 1 písm. a) zákona o Ústavním soudu, ve znění pozdějších předpisů, zakotvených v čl. 38 

odst. 2 Listiny. Ústavní garanci práva kaţdého, aby jeho věc byla projednána bez zbytečných 

průtahů (resp. v přiměřené lhůtě), odporuje, dochází-li v konkrétním případě u správního úřadu 

k nedůvodným průtahům v řízení.“
391

 

 

Ad 3) K důleţité úloze ve věcech náhrady škody vzniklé v důsledku nezákonné 

nečinnosti správních orgánů: 

Jak jiţ bylo výše uvedeno, aţ do přijetí novely zákona č. 82/1998 Sb. (zákona 

č. 160/2006 Sb.) plnil Ústavní soud důleţitou úlohu ve věcech náhrady škody způsobené 

fyzickým či právnickým osobám v důsledku nezákonné nečinnosti správních orgánů. Ústavní 
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soud se dříve zabýval i případy nečinnosti, která jiţ netrvala, a jeho rozhodnutí pak bylo právním 

titulem pro uplatnění nároku na náhradu škody. 

Demonstrovat jeho úlohu v těchto věcech lze např. na nálezu z října 2004, ze kterého je 

zřetelná jeho mimořádná aktivita v této záleţitosti: „Ústavní soud přitom kromě výroku dle § 82 

odst. 3 písm. b) zákona č. 182/1993 Sb. zařadil do výroku nálezu i autoritativní konstatování 

o průtazích v řízení. Učinil tak jednak proto, ţe jeho výlučným posláním je adekvátním způsobem 

vyjadřovat porušení ústavnosti (čl. 83 Ústavy), jakoţ i z důvodů, podávajících se z důsledků 

plynoucích z judikatury Evropského soudu pro lidská práva (např. rozsudek ve věci Hartman 

proti České republice ze dne 10. 7. 2003 a rozsudek ve věci Schmidtová proti České republice 

ze dne 22. 7. 2003), maje na zřeteli i mezinárodněprávní odpovědnost České republiky (čl. 1 

odst. 2 Ústavy). Stran zjištěného porušení práva stěţovatele na projednání věci bez zbytečných 

průtahů přitom nejde o kognici s čistě akademickými důsledky, neboť se jedná o zásah relevantní 

z toho pohledu, kdy se dané konstatování jako způsobilý právní titul můţe projevit v právní sféře 

stěţovatele v souvislosti s uplatněním nároku ve smyslu zákona č. 82/1998 Sb., o odpovědnosti za 

škodu způsobenou při výkonu veřejné moci rozhodnutím nebo nesprávným úředním postupem a 

o změně zákona České národní rady č. 358/1992 Sb., o notářích a jejich činnosti (notářský řád), 

ve znění pozdějších předpisů, dojde-li ke splnění (prokázání) ostatních tímto zákonem 

předpokládaných podmínek nutných ke vzniku nároku na náhradu škody způsobené nesprávným 

úředním postupem.“
392

 

Obdobně pak lze jeho úlohu demonstrovat na nálezu ze září 2004: „Právo na spravedlivý 

proces zaručené Listinou i Úmluvou musí být aplikováno bezvýjimečně, stojí nad zákony, a 

pakliţe Ústavní soud zjistil, a to bez jakýchkoliv pochybností, ţe ve věci stěţovatelů bylo řízení v 

jeho celku nutno povaţovat za proces nespravedlivý a rozporný s články Listiny a Úmluvy dále 

citovanými, bylo by popřením úlohy Ústavního soudu toto zjištění zamlčet. Co do petitu ústavní 

stíţnosti musela být tato stíţnost zamítnuta. Nelze jí však upřít opodstatněnost co do výtek 

namítajících neodůvodněné průtahy v řízení před obecnými soudy, a i kdyţ tyto výtky nejsou 

schopny zaloţit důvod pro zrušení stěţovaných rozhodnutí, vyslovuje Ústavní soud, ţe Okresní 

soud v Hradci Králové a Krajský soud v Hradci Králové porušily v řízení vedeném u Okresního 

soudu v Hradci Králové pod sp. zn. 10 C 227/94 základní práva stěţovatelů ústavně zaručená čl. 

38 odst. 2 Listiny a čl. 6 odst. 2 Úmluvy.“
393
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Ad 4) Ke stanovení kritérií relevance příčin nezákonné nečinnosti správních orgánů: 

Za velmi důleţité povaţuji, kdyţ Ústavní soud konstatoval, ţe příčiny na straně orgánů 

veřejné moci, ať jiţ tyto budou subjektivní či objektivní, nemohou jít k tíţi adresátů právních 

norem, resp. s ohledem na řešené téma adresátů veřejné správy. Ústavní soud zdůrazňuje, ţe je 

povinností státu organizovat soudnictví či veřejnou správu takovým způsobem, aby nedocházelo 

k nezákonné nečinnosti. Příkladmo lze odkázat na nález Ústavního soudu z ledna 2004, dle 

kterého: „Ústavní soud jiţ v minulosti konstatoval, ţe je věcí státu, aby organizoval své 

soudnictví tak, aby principy soudnictví zakotvené v Listině a Úmluvě byly respektovány, přičemţ 

případné nedostatky v tomto směru nemohou jít k tíţi jednotlivce, který od soudu právem 

očekává ochranu svých práv v přiměřené době [...] Jinými slovy, pro posuzování zbytečných 

průtahů v řízení a nepřiměřené délky řízení není rozhodující, zda jsou případné průtahy 

způsobovány subjektivním faktorem stojícím na straně obecného soudu (tedy především 

jednáním rozhodujícího soudce) či objektivním faktorem spočívajícím v mnoţství napadlých věcí, 

v právní úpravě organizace soudnictví či v nedostatečném administrativním a technickém zázemí 

obecných soudů. Podle Ústavního soudu je to státní moc jako celek bez ohledu na její dělení 

do jednotlivých sloţek, která má jednotlivci garantovat ochranu jeho práv, přičemţ nezbytným 

atributem takové ochrany je také její včasnost. Z hlediska postavení jednotlivce proto není 

rozhodující, jaké příčiny vedly ke stavu, kdy o jeho věci není rozhodováno dostatečně rychle. 

Pro účely posuzování průtahů v řízení je nicméně klíčovým faktorem skutečnost, zda průtahy 

spočívají toliko na straně státní moci (soudu) nebo jsou vyvolávány také jednáním účastníků 

řízení či přímo stěţovatelem. Tuto premisu ostatně respektuje také judikatura Evropského soudu 

pro lidská práva, která rozlišuje důvody zapříčiněné postupem státu a postupem účastníků řízení 

(například rozhodnutí ve věcech Zimmermann a Steiner vs. Švýcarsko, Guincho vs. Portugalsko, 

Erkner a Hofauer vs. Rakousko). Ústavní soud přitom nikterak nehodnotí, zda průtahy v řízení 

spočívají v subjektivních či objektivních faktorech, neboť jak vyloţil shora, tato otázka není 

z hlediska zásahu státní moci do práva jednotlivce na vyřízení jeho věci bez zbytečných průtahů 

a v přiměřené lhůtě rozhodující.“
394,

 
395
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Z hlediska dalších příčin nezákonné nečinnosti Ústavní soud ve své judikatuře 

zdůrazňuje, ţe je třeba vzít v úvahu nejen chování, resp. nečinnost na straně soudu,
396

 ale téţ 

chování stěţovatele,
397

 pokud jde o jeho přístupy, a konečně půjde i o sloţitost samotného 

předmětu sporu.
398

 

Kromě toho dále zdůraznil, ţe se musí jednat o nečinnost existující, resp. skutečnou a 

nikoli předpokládanou: „Při posouzení namítaného dotčení základního práva na projednání věci 

bez zbytečných průtahů, vyjadřujícího stěţejní zásadu spravedlivého procesu, pak Ústavní soud 

vţdy postupuje případ od případu a zvaţuje, zda s ohledem na okolnosti případu se jedná 

o průtahy neodůvodněné, či nikoliv. Toto posouzení však můţe vycházet pouze ze skutečného 

průběhu řízení a jednotlivých úkonů učiněných obecným soudem, nikoliv z předpokladu 

budoucího průběhu soudního řízení, i kdyby se tento předpoklad opíral o vyţádané sdělení 

obecného soudu.“
399

 Obdobně pak např. v usnesení z června 2004: „Ústavní soud při svém 

rozhodování respektuje také příslušná rozhodnutí Evropského soudu pro lidská práva. Podle 

ustáleného názoru ESLP musí být přiměřenost délky řízení posuzována s přihlédnutím 

k okolnostem případu a ke kritériím zakotveným v judikatuře ESLP, tj. především ke sloţitosti 

věci, k jednání stěţovatele a k jednání příslušných státních orgánů, stejně jako k tomu, co bylo 

při sporu pro stěţovatele v sázce (rozh. ze dne 27. 6. 2000 Frydlender vs. Francie, 30979/96; 

26. 9. 2002 Becker vs. Německo, 45448/99; 7. 1. 2003, Bořánková vs. Česká republika, 

41486/98, § 53). Avšak podle konstantní judikatury Ústavní soud při rozhodování o průtazích 

v řízení musí zkoumat, zda v době rozhodnutí o ústavní stíţnosti jsou průtahy aktuální (usnesení 

publikované pod sp. zn. IV. ÚS 202/02, Sbírka rozhodnutí, svazek 27, usn. č. 28, str. 325; nebo 

Filip, Holländer, Šimíček: Zákon o Ústavním soudu, Komentář, 2001, str. 296, či nepublikovaná 

usnesení sp. zn. I. ÚS 26/03, sp. zn. II. ÚS 109/99, sp. zn. II. ÚS 511/03, sp. zn. III. ÚS 308/03, 

sp. zn. IV. ÚS 145/03.) Tento právní názor mj. reflektuje empirický fakt, ţe samotné podání 

ústavní stíţnosti na průtahy donutí obecné soudy k jejich účinné eliminaci. Není-li zásah 

aktuální, postrádá navíc vyslovení poţadovaného výroku rozumný smysl, protoţe Ústavní soud 

nemá např. moţnost stěţovatele kompenzovat. V projednávané věci skutečně došlo 

k neodčinitelným průtahům. Zásah Ústavního soudu učiněný ex post by postrádal rozumný smysl 
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a byl by za této situace nadbytečný, neboť v současné době jiţ není stran namítaných průtahů 

v řízení co zakazovat. Proto senát Ústavního soudu podanou ústavní stíţnost mimo ústní jednání 

bez přítomnosti účastníků podle § 43 odst. 2 písm. a) zákona odmítl jako návrh zjevně 

neopodstatněný. Protoţe ústavní stíţnost byla odmítnuta, nebyla dána zákonná podmínka 

pro vyhovění návrhu, aby náklady právního zastoupení stěţovatele hradil stát (§ 83 odst. 1 

zákona).“
400

 

Vzhledem k tomu, ţe ustanovení čl. 89 odst. 2 Ústavy ČR stanoví, ţe vykonatelná 

rozhodnutí Ústavního soudu jsou závazná pro všechny orgány i osoby, přičemţ soudy i správní 

orgány z jeho judikatury ve své rozhodovací praxi vychází, jsou závěry Ústavního soudu 

k dílčím otázkám či formám nečinnosti správních orgánů podstatné, avšak nic to nemění na tom, 

ţe kromě přebírání judikatury Evropského soudu pro lidská práva nevytváří Ústavní soud ţádnou 

specifickou doktrínu a jde spíše o rozhodnutí týkající se případné ochrany před tímto 

nezákonným jednáním v konkrétních věcech. 

10.2 Stížnost k Evropskému soudu pro lidská práva 

Evropský soud pro lidská práva se sídlem ve Štrasburku je mezinárodním soudním orgánem, 

který byl zřízen Úmluvou o ochraně lidských práv a základních svobod, která byla přijata 

na půdě Rady Evropy. Konkrétně v čl. 19 EÚLP je stanoveno, ţe k zajištění plnění závazků 

přijatých smluvními stranami v této mezinárodní smlouvě a protokolech k ní se zřizuje Evropský 

soud pro lidská práva, který vykonává svou činnost jako stálý úřad. Vzhledem k tomu, ţe Česká 

republika je smluvní stranou této mezinárodní smlouvy, je povinna dodrţovat i závazky z této 

smlouvy. 

Dle ustanovení čl. 34 EÚLP můţe Evropský soud pro lidská práva přijímat stíţnosti 

od kaţdé fyzické osoby, nevládní organizace nebo skupiny jednotlivců povaţujících se za oběti 

v důsledku porušení práv přiznaných touto mezinárodní smlouvou a protokoly k ní. Současně se 

smluvní strany dle uvedeného ustanovení zavazují, ţe nebudou nijak bránit účinnému výkonu 

tohoto práva. 

V ustanovení čl. 35 EÚLP je pak zdůrazněna subsidiarita ochrany poskytované 

Evropským soudem pro lidská práva, který se tak můţe věcí zabývat aţ po vyčerpání všech 

vnitrostátních opravných prostředků podle všeobecně uznávaných pravidel mezinárodního práva. 

Uvedené ustanovení dále stanoví lhůtu, ve které se stěţovatel na tento soud můţe se svou 
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stíţností obrátit. Můţe tak učinit ve lhůtě šesti měsíců ode dne, kdy bylo přijato konečné 

rozhodnutí. Tento poţadavek lze tedy konkretizovat tak, ţe do šesti měsíců ode dne přijetí 

rozhodnutí Ústavního soudu se stěţovatel můţe se stíţností obrátit na tento mezinárodní soudní 

orgán. 

Evropský soud pro lidská práva nejprve zkoumá podmínky přijatelnosti stíţnosti a teprve 

v případě jejích splnění se věcí zabývá meritorně. Podmínky přijatelnosti jsou stanoveny 

v ustanovení čl. 35 EÚLP. Základním předpokladem je vyčerpání všech vnitrostátních 

opravných prostředků a dodrţení lhůty pro její podání (srov. odstavec výše). Mezi další 

poţadavky pak patří, ţe stíţnost nesmí být anonymní a v podstatě stejná jako stíţnost jiţ předtím 

tímto soudem projednávaná, anebo předloţená jinému mezinárodnímu vyšetřovacímu nebo 

smírčímu orgánu, pokud neobsahuje ţádné nové důleţité skutečnosti (čl. 35 odst. 2 EÚLP). A 

konečně Evropský soud pro lidská práva v souladu s čl. 35 odst. 3 EÚLP prohlásí 

za nepřijatelnou kaţdou individuální stíţnost, pokud se domnívá, ţe (i.) stíţnost neslučitelná 

s ustanoveními této mezinárodní smlouvy nebo protokolů k ní, zjevně neopodstatněná nebo 

zneuţívající právo podat stíţnost, nebo (ii.) stěţovatel neutrpěl podstatnou újmu, pokud 

dodrţování lidských práv zaručených v této mezinárodní smlouvě a v protokolech k ní 

nevyţaduje přezkoumání odůvodněnosti stíţnosti, přičemţ z tohoto důvodu nemůţe být odmítnut 

ţádný případ, který nebyl řádně posouzen vnitrostátním soudem. Individuální stíţnost, která 

bude prohlášena za nepřijatelnou, tento soud zamítne. Ostatně v aplikační praxi dochází 

u naprosté většiny individuálních stíţností právě k tomuto postupu, kdy je stíţnost 

pro nepřijatelnost zamítnuta v souladu s ustanovením čl. 35 odst. 3 EÚLP. 

Pokud stíţnost splňuje podmínky přijatelnosti, Evropský soud pro lidská práva se věcí 

meritorně zabývá a rozhoduje v senátech ve formě rozsudku (čl. 42 EÚLP). Ve výjimečných 

případech mohou strany případů poţádat ve tříměsíční lhůtě ode dne rozsudku senátu 

o postoupení případu Velkému senátu (čl. 43 odst. 1 EÚLP). Kolegium pěti soudců Velkého 

senátu ţádosti vyhoví, jestliţe případ vyvolává závaţnou otázku týkající se výkladu nebo pouţití 

této mezinárodní smlouvy nebo protokolů k ní, nebo závaţný problém obecného významu (čl. 43 

odst. 2 EÚLP). V případě přijetí ţádosti kolegiem rozhoduje Velký senát ve formě rozsudku 

(čl. 43 odst. 3 EÚLP). Rozsudek Velkého senátu je vţdy konečný a rozsudky senátu jsou 

konečné při splnění stanovených podmínek (čl. 44 EÚLP). 

Z hlediska řešeného tématu, pokud tedy individuální stíţnost bude splňovat podmínky 

přijatelnosti, Evropský soud pro lidská práva bude konkrétně v případě nezákonné nečinnosti 

správních orgánů posuzovat, zda v daném případě (ne)došlo k porušení práva zakotveného 
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v jejím ustanovení čl. 6, v němţ je upraveno právo na spravedlivý proces. Ustanovení čl. 6 odst. 

1 ve větě první stanoví právo kaţdého na projednání jeho záleţitosti v přiměřené lhůtě: „Kaţdý 

má právo na to, aby jeho záleţitost byla spravedlivě, veřejně a v přiměřené lhůtě projednána 

nezávislým a nestranným soudem zřízeným zákonem, který rozhodne o jeho občanských právech 

nebo závazcích nebo o oprávněnosti jakéhokoli trestního obvinění proti němu.“ Právo 

na projednání věci v přiměřené lhůtě je tedy součástí poměrně širokého práva na spravedlivý 

proces, které je tvořeno dílčími procesními právy. 

Velmi důleţité je v této souvislosti i ustanovení čl. 13 EÚLP, které zakotvuje tzv. právo 

na účinné opravné prostředky. Dle tohoto ustanovení musí mít kaţdý, jehoţ práva a svobody 

přiznané touto mezinárodní smlouvou byly porušeny, účinné opravné prostředky před národním 

orgánem, i kdyţ se porušení dopustily osoby při plnění úředních povinností. 

Jinými slovy ve vztahu k řešenému tématu evropská úmluva poţaduje, aby 

ve vnitrostátním právním řádu byly zakotveny účinné prostředky, které budou zajišťovat ochranu 

práva na přiměřenou délku řízení. Evropský soud pro lidská práva se zabýval vztahem čl. 6 odst. 

1 a čl. 13 EÚLP ve vztahu k institutům na ochranu před nepřiměřenou délkou řízení zejména 

ve věci Kudla proti Polsku a zde konstatoval, ţe vnitrostátní právní řády musí zajistit takové 

instituty, které budou urychlovat řízení (v tomto případě soudní řízení), nebo budou poskytovat 

náhradu za nepřiměřenou délku řízení.
401

 Vít A. Schorm k tomuto rozhodnutí dále poznamenává, 

ţe účinnost takových institutů musí být jak v teorii, tak i v praxi, a kromě jiných charakteristik je 

důleţité, ţe povinnost mít tyto prostředky lze splnit uvedeným způsobem alternativně, nikoli 

nutně kumulativně. Stačí tedy mít buď urychlovací prostředek, nebo kompenzační prostředek 

nápravy.
402

 Ve vztahu k české právní úpravě pak Evropský soud pro lidská práva konstatoval, ţe 

nelze povaţovat za dostatečné instituty stíţnost na průtahy podávanou v rámci tzv. státní správy 

soudů,
403

 ani ústavní stíţnost či ţádost a následnou ţalobu na náhradu škody.
404

 V této 

souvislosti dále Vít A. Schorm poukazuje na to, ţe situace se zlepšila novelizací zákona 
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 Kudla proti Polsku, č. 50389/99, rozsudek ze dne 31. 7. 2003. 

402
 SCHORM, V. A. Právo na přiměřenou délku řízení podle Evropské úmluvy o lidských právech. In: 

KADEČKA, S. (ed.) a kol. Nečinnost ve veřejné správě: Sborník z mezinárodní konference. Brno: Kancelář 

veřejného ochránce práv, 2012, s. 31. 
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 Vokurka proti České republice, č. 40552/02, rozhodnutí ze dne 16. 10. 2007. 

404
 Hartman proti České republice, č. 53341/99, rozsudek ze dne 10. 7. 2003. 
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č. 82/1998 Sb., kterou představuje zákon č. 160/2006 Sb., kdy lze v souvislosti s nepřiměřenou 

délkou řízení poţadovat nejen náhradu majetkové škody, ale i nemajetkové újmy.
405

 

Působení Evropského soudu pro lidská práva na českého zákonodárce v tomto směru 

povaţuji za mimořádně významné a nemělo by zůstávat v pozadí. Osobně však povaţuji 

za škodu, ţe zákonodárce se více nezaměřil na urychlovací prostředky, ale přistoupil raději 

k pohodlnějšímu řešením, kterým je kompenzační prostředek. 

Z rozhodovací praxe Evropského soudu pro lidská práva lze dále zejména poukázat na to, 

ţe s ohledem konstatování, zda řízení (ne)proběhlo v přiměřené lhůtě, stanovil určitá kritéria, 

která jsou pro posouzení uvedeného stěţejní. Zejména jde tak o sloţitost věci, chování 

stěţovatele,
406

 chování vnitrostátních orgánů veřejné moci (zejména pokud jde o poţadavek 

na to, aby státy zajistily dostatečnou organizaci k výkonu veřejné moci a jakékoli pochybení 

v tomto ohledu nemohlo být přičítáno k tíţi adresátům právních norem).
407

 Dále např. Radovan 

Suchánek zmiňuje, ţe jsou v rozhodovací praxi tohoto soudu podstatné i další okolnosti, jako je 

např. povaha zájmů stěţovatele, jakoţ i váţnost důsledků (např. jejich nevratnost), kdy nevydání 

opatření můţe mít vliv na uţívání jiných práv podle Úmluvy o ochraně lidských práv a 

základních svobod.
408

 

Velmi důleţité je pak rozhodnutí Evropského soudu pro lidská práva ve věci Králíček 

proti České republice, v němţ tento soud konstatoval, ţe při výkonu veřejné správy je třeba 

pro posouzení přiměřené délky řízení zohlednit jak trvání správního řízení, tak následného 

soudního řízení, a tedy rozhodné období pro přiměřenost délky řízení ve smyslu ustanovení čl. 6 

odst. 1 EÚLP zahrnuje délku obou těchto řízení.
409

 

                                                 
405

 SCHORM, V. A. Právo na přiměřenou délku řízení podle Evropské úmluvy o lidských právech. In: 

KADEČKA, S. (ed.) a kol. Nečinnost ve veřejné správě: Sborník z mezinárodní konference. Brno: Kancelář 

veřejného ochránce práv, 2012, s. 31. Pro podrobnější shrnutí judikatury srov. dále s. 32 an. 
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 Srov. např. rozsudky Evropského soudu pro lidská práva ve věcech Djaid proti Francii, č. 38687/97, rozsudek 

ze dne 29. 9. 1999; Saccomanno proti Itálii, č. 36719/97, rozsudek ze dne 15. 9. 1999; Proszak proti Polsku, 
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 Srov. např. rozsudky Evropského soudu pro lidská práva ve věcech Ledonne proti Itálii, č. 35742/97, rozsudek 
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 SUCHÁNEK, R. Ochrana před nezákonnou nečinností orgánů veřejné moci. In: NOVOTNÝ, O. (ed.). Pocta 

Vladimíru Mikule k 65. narozeninám. Praha: ASPI, 2002, s. 154. 
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Evropský soud pro lidská práva, obdobně jako Ústavní soud, se primárně zabývá 

přiměřeností délky řízení před soudy, avšak tyto úvahy jsou rovněţ aplikovatelné ve vztahu 

k řízení před správními orgány. Jak jiţ bylo uvedeno, Ústavní soud často přebírá do svých 

rozhodnutí argumentaci Evropského soudu pro lidská práva ve věcech (ne)přiměřenosti délky 

řízení. A tedy mezi rozhodovací činností a argumentací obou soudů nelze spatřovat zásadní 

rozdíly. 

Je však nutné podtrhnout, ţe z pohledu stěţovatelů se ani v případě Evropského soudu 

pro lidská práva nebude jednat o účinný způsob ochrany před tímto nezákonným jednáním 

veřejné správy, jelikoţ s ohledem na jeho velmi striktní podmínku subsidiarity se budou nejprve 

po několik měsíců či let domáhat ochrany v rámci vnitrostátních řízení a teprve po vyčerpání 

veškerých institutů se budou moci obrátit na tento mezinárodní soud, přičemţ řízení před ním je 

zpravidla rovněţ otázkou několika měsíců či let. 
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11 Ostatní instituty ochrany před nečinností 

V této kapitole se budu věnovat ostatním, resp. přesněji řečeno doplňkovým institutům, 

prostřednictvím kterých lze účastníkům řízení, popř. dotčeným osobám poskytnout ochranu 

před nezákonnou nečinností. Vzhledem k tomu, ţe se jedná o nenárokové instituty, které navíc 

stojí mimo systém ochrany před tímto jednáním, je třeba na ně nahlíţet výhradně jako 

na komplementární. Nicméně v některých případech však mohou poskytnout účinnou ochranu, 

pokud ochrana na ostatních úrovních nebude úspěšná. Jejich aplikace však bude záleţet 

výhradně na účastnících řízení, popř. dotčených osobách, a jejich nevyuţití nelze hodnotit jako 

překáţku pro uplatnění nějakého jiného kvalifikovaného institutu. 

Nejprve se budu věnovat Veřejnému ochránci práv a jeho úloze v ochraně 

před nezákonnou nečinností a dále podnětům, peticím a stíţnostem, které však jsou velmi 

omezené a nelze jim v ochraně před nečinností přikládat zvláštní význam. 

11.1 Veřejný ochránce práv 

Veřejný ochránce práv (dále jen „ochránce“) – česká obdoba institutu označovaného 

v zahraniční teorii i praxi obvykle jako ombudsman – byl do českého právního řádu zaveden 

zákonem o Veřejném ochránci práv z roku 1999. Jde o orgán státu, který z hlediska systematiky 

stojí mimo soustavu orgánů veřejné moci a jeho působnost se vztahuje k ochraně fyzických a 

právnických osob před jednáním (in eventum nečinností) „úřadů“,
410

 které je v rozporu s právem, 

neodpovídá principům demokratického právního státu nebo dobré správy, čímţ přispívá 

k ochraně základních práv a svobod. 

Nečinnost „úřadů“ je jednou z forem jednání rozporného s uvedenými poţadavky a 

zákonodárce ji výslovně zmiňuje v § 1 odst. 1 ZVOP. Smyslem této podkapitoly je proto 

poukázat na zásadní přínosy ochránce v problematice nečinnosti správních orgánů a zdůraznit 

jeho význam, jenţ nespočívá pouze v individuální ochraně, ale i v generální prevenci před tímto 

jednáním.
411

 

                                                 
410

 K legislativní zkratce úřad srov. § 1 odst. 2 ZVOP. 

411
 Tato podkapitola částečně vychází z příspěvku publikovaného v konferenčním sborníku. Srov. ADAMEC, M. 

Veřejný ochránce práv v systému prostředků ochrany před nečinností správních orgánů. In: MASLEN, M., 

MASÁROVÁ, Ľ. (eds.). Legitímne očakávania, transparentnosť verejnej správy a zneuţívanie práv v aplikačnej 

praxi v právnom štáte: Zborník z medzinárodnej vedeckej konferencie „Právny štát – medzi vedou a umením“, ako 

súčasti medzinárodného vedeckého kongresu Trnavské právnické dni, 20. − 21. septembra 2018. Bratislava: Wolters 
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Vzhledem k tomu, ţe ochránce má komplementární úlohu a charakter jeho činnosti je 

výhradně iniciační, jiţ na tomto místě předestírám, ţe recentní právní úpravu povaţuji 

za dostatečnou, zejména pokud jde o rozsah jeho oprávnění, a nepovaţuji za nutné v tomto 

ohledu navrhovat zásadní úvahy de lege ferenda. Tyto úvahy by měly primárně směřovat 

k předpisům upravujícím postup správních orgánů, v nichţ by měl být zakotven rychlý a 

efektivní systém ochrany eliminující (jiţ sám o sobě) počet případů, jimiţ by se ochránce vůbec 

mohl zabývat. 

11.1.1 Postavení, charakteristika a působnost Veřejného ochránce práv 

Veřejného ochránce práv lze povaţovat za českou obdobu institutu označovaného v zahraniční 

teorii i praxi jako ombudsman.
412

 Této terminologie je v současné době poměrně naduţíváno a 

za ombudsmana bývá nezřídkakdy (zcela nevhodně) označován napříč veřejným i soukromým 

sektorem jakýkoliv subjekt vyřizující stíţnosti. Přitom dle původního významu je ombudsman 

(zjednodušeně řečeno) institucí (osobou), která nezávisle, nestranně a poměrně neformálním 

způsobem
413

 poskytuje ochranu (primárně fyzickým osobám) před nezákonným či 

nespravedlivým jednáním orgánů veřejné správy, vůči kterým (sic neformálně) vystupuje jako 

kontrolní orgán, avšak jeho závěry jsou toliko iniciačního charakteru a na legitimitě jim dodává 

zejména samotná osoba ombudsmana (tzv. neformální autorita).
414

 Je třeba na něj nahlíţet jako 
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 Jde o výraz švédského původu, přičemţ jeho kořeny lze nalézt ve středověkém slově „umbup“ (moc, autorita), 
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instituce (část I.). Správní právo. Praha: Ministerstvo vnitra, 1998, roč. XXXI, č. 1, s. 5.] 
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sice právní prostředky, jimiţ by do výkonu správy mohl přímo zasahovat, jeho neformální autorita (závisející ovšem 

především na osobních kvalitách ombudsmana) je však zpravidla taková, ţe jeho stanoviska jsou veřejnou správou 

fakticky respektována (působí tu i obava ze zveřejnění zjištěných závad); někde má i další oprávnění, jako třeba 

navrhovat ústavnímu soudu přezkoumání ústavnosti právních předpisů apod.“ Srov. MIKULE, V. /úpravy 

KOPECKÝ, M./ [Ombudsman] In: HENDRYCH, D. a kol. Správní právo. Obecná část. 9. vyd. Praha: C. H. Beck, 
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na doplněk k standardním kontrolním mechanismům v rámci dělby veřejné moci.
415

 Jeho aktivita 

se zpravidla nevyčerpává poskytnutím ochrany v individuálních případech, ale její součástí jsou i 

další oprávnění s obecnějším dosahem spočívající např. v předkládání doporučení, návrhů či 

prezentaci názorů různorodého (právního i mimoprávního) charakteru vedoucích ke zkvalitnění 

výkonu veřejné správy či ke zlepšení správní praxe. 

Veřejný ochránce práv byl do vnitrostátního právního řádu zaveden zákonným 

předpisem. Jeho ústavní nezakotvení proto zůstává častým tématem odborných diskuzí, zejména 

s poukazem na skutečnost, ţe řada států přistoupila k ústavní reglementaci (Švédsko, Dánsko, 

Rakousko, Portugalsko, Maďarsko či Slovensko). Zákonodárce se s tímto postupem vyrovnal 

logickými argumenty v důvodové zprávě k předloţenému návrhu ZVOP, kde poukázal 

na skutečnost, ţe ochránce není orgánem, který by disponoval samostatnou mocenskou 

pravomocí a mohl by tak ingerovat do existující dělby státní moci, proto jeho zřízení nevyţaduje 

změnu Ústavy ČR.
416

 Přestoţe se objevují i opačné názory kritizující zvolený postup,
417

 povaţuji 

argumentaci zákonodárce za vhodnou. Ústavní reglementaci však neneguji, pouze ji nepovaţuji 

za nutnou prioritu. Ústavní zakotvení ochránce by sice zdůraznilo jeho legitimitu a autoritu, ale 

na jeho úloze a činnosti by se fakticky nic nezměnilo. Domnívám se, ţe legitimitu a potřebný 

respekt veřejnosti si ochránce nezíská (formálním) ústavním zakotvením, nýbrţ tím, ţe ochránce 

i jeho zástupce budou osoby mimořádných odborných, morálních i sociálních kvalit a činnost 

ochránce bude směřovat ke skutečné a efektivní ochraně „slabších osob“ před „nespravedlivými 

úřady“ se zřetelnými výsledky. V opačném případě, pokud by např. do výběru osoby ochránce 

nebo jeho zástupce zasahovaly politické zájmy nebo by se jeho kancelář či postupy začaly 

přibliţovat „úřadům“, před nimiţ má poskytovat ochranu, by se jen obtíţně těšil legitimitě a ani 

ústavní zakotvení by na tom nemohlo nic změnit. 

Ostatně velmi přiléhavě poukázal např. Lubomír Grúň na to, ţe úspěšná činnost ochránce 

je podmíněná splněním dvou předpokladů: 1) Povinnost veřejné správy a vlády přijmout jeho 

úřad jako pomocníka, nikoliv jako odpůrce, a všestranně mu pomáhat v jeho činnosti, přijímat 

                                                 
415

 Někdejší dánský ombudsman Hans Gammeltoft-Hansen na instituci ombudsmana nahlíţel jako na doplňující 
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s odpovídající váţností jeho doporučení, a to i s vědomím vlastního omylu a ochoty nápravy 

vlastních chyb. 2) Povinnost ochránce přistupovat ke všem věcem nestranně, věnovat se kaţdé 

stíţnosti pečlivě a komplexně, aby byl výsledek jeho činnosti přesvědčivým, a kromě toho by 

měl s taktem a odvahou směřovat ke smírnému řešení všech sporů.
418

 

V důsledku uvedeného na ochránce nelze nahlíţet jako na ústavního činitele, nýbrţ jako 

na (vysoce postaveného) veřejného funkcionáře (§ 8 odst. 1 ZVOP), který vykonává svou funkci 

nezávisle a nestranně (§ 5 odst. 1 ZVOP) a za výkon své funkce odpovídá Poslanecké sněmovně 

(§ 5 odst. 2 ZVOP). 

Zákonodárce nezavedl ţádnou legální definici ochránce, jeho vymezení je tak ponecháno 

zejména právní nauce. Lze poukázat např. na vymezení Vladimíra Sládečka, který ochránce 

charakterizuje jako: „specifický státní kontrolní orgán
419

 (orgán sui generis), jenţ však nelze 

zařadit mezi orgány veřejné moci [srov. čl. 87 odst. 1 písm. d) Ústavy], neboť nevykonává 

veřejnou moc, resp. nedisponuje pravomocí autoritativně rozhodovat o právech a povinnostech 

fyzických nebo právnických osob.
420

 Zpravidla je formálně přiřazován k legislativě, jako 

autonomní orgán od ní odvozený, který má vykonávat kontrolu vůči (části) moci exekutivní.“
421

 

Vladimír Sládeček ve svých textech poukazuje na to, ţe veškeré definice jsou spíše orientační, 

přičemţ je třeba zkoumat zejména jednotlivé charakteristické znaky.
422

 

K vymezení přistoupil i Nejvyšší správní soud, podle něhoţ je ochránce 

„monokratickým
423

 nezávislým a nestranným státním orgánem, který stojí mimo veřejnou správu 
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 GRÚŇ, L. Od ombudsmana k verejnému ochrancovi práv. Justičná revue. Bratislava: Ministerstvo 

spravodlivosti SR, 2005, roč. LVII, č. 4, s. 470. 
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 Petr Průcha výkon kontroly ochránce charakterizuje jako tzv. autoritativně nenařizovací kontrolu, která sice 

staví na autoritě, nýbrţ na autoritě v jistém smyslu „neformální“, která je budována postupně, a to v souvislosti s 

přesvědčivými kontrolními přístupy ochránce, a zejména pak s jeho doporučeními. (PRŮCHA, P. Veřejný ochránce 

práv a systém kontroly veřejné správy. In: Postavení a role ombudsmana v demokratické společnosti: Sborník 

příspěvků přednesených na mezinárodní vědecké konferenci dne 14. května 2002. Brno: Masarykova univerzita pro 

Kancelář veřejného ochránce práv, 2002, s. 50.) 
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 K pojmu veřejná moc srov. usnesení Ústavního soudu ze dne 25. 11. 1993, sp. zn. II. ÚS 75/93 (U 3/2 SbNU 

201). 
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 SLÁDEČEK, V. Veřejný ochránce práv: několik glos (zejména k postavení a povaze instituce). In: MIKULE, 

V., SUCHÁNEK, R. (eds.). Pocta Zdeňku Jičínskému k 80. narozeninám. Praha: ASPI, 2009, s. 108-109. 
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 K tomu podrobně srov. SLÁDEČEK, V. Ombudsman, ochránce práv ve veřejné správě. Acta Universitatis 

Carolinae Iuridica. Praha: Univerzita Karlova, 1997, č. 3-4. 

423
 „Lze proto uzavřít, ţe v obecné teorii panuje shoda nad skutečností, ţe institut Veřejného ochránce práv je 

státním orgánem, který je vykonáván monokraticky, tj. jednou osobou. Monokratičnost výkonu toho úřadu je jistým 

specifikem v rámci státní správy, neboť je zřejmé, ţe úřad jako takový je v uţším slova smyslu tvořen pouze osobou 

Veřejného ochránce práv a jeho zástupcem. V širším slova smyslu je však pod tento institut nutno zahrnout i 
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a je zákonem povolán k tomu, aby kontroloval a dohlíţel nad činností veřejné správy; je tak 

jednou ze záruk zákonnosti ve veřejné správě. Tato kontrola není svázána ţádným procesním 

předpisem a ţalovaný je chápán jako institut, který má být co nejméně formální. Z uvedeného je 

tedy zřejmé, ţe ţalovaného nelze povaţovat za správní orgán, neboť nevykonává působnost 

ve veřejné správě, nýbrţ nad výkonem veřejné správy jako nezávislý orgán dohlíţí. Není moţné 

tedy na jeho činnost obecně vztáhnout správní řád.“
424

 

Působnost ochránce poměrně vyčerpávajícím způsobem vymezuje § 1 ZVOP. Ochránce 

primárně působí k ochraně osob před jednáním úřadů a dalších institucí uvedených v tomto 

zákoně, pokud je v rozporu s právem, neodpovídá principům demokratického právního státu a 

dobré správy, jakoţ i před jejich nečinností, a tím přispívá k ochraně základních práv a svobod 

(§ 1 odst. 1 ZVOP). Legislativní zkratka „úřad“ pak zahrnuje veškeré subjekty vyjmenované 

v § 1 odst. 2 ZVOP. Zjednodušeně řečeno jde o veškeré správní úřady a další subjekty 

vykonávající státní správu. 

Negativní vymezení působnosti ochránce stanoví § 1 odst. 9 ZVOP, podle kterého se jeho 

působnost nevztahuje na Parlament ČR, prezidenta republiky, vládu, Nejvyšší kontrolní úřad, 

zpravodajské sluţby ČR, orgány činné v trestním řízení, státní zastupitelství a soudy (s výjimkou 

orgánů státní správy soudů a státního zastupitelství). 

Kromě takto vymezené základní působnosti ochránce, která odráţí smysl a účel jeho 

existence, mu zákonodárce po několika novelizacích ZVOP svěřil působnost i v některých 

dalších oblastech, čímţ došlo k poměrně diskutabilnímu posunu v nazírání na smysl a účel 

existence tohoto institutu. Ochránce tak dále provádí systematické návštěvy míst, kde se 

nacházejí nebo mohou nacházet osoby omezené na svobodě veřejnou mocí nebo v důsledku 

závislosti na poskytované péči, s cílem posílit ochranu těchto osob před mučením, krutým, 

nelidským, poniţujícím zacházením nebo trestáním a jiným špatným zacházením (§ 1 odst. 3 

ZVOP).
425

 Taktéţ vykonává působnost ve věcech práva na rovné zacházení a ochrany 

před diskriminací; ve věcech práva na volný pohyb občanů Evropské unie a Evropského 

                                                                                                                                                             
pracovníky Kanceláře, kterou zřizuje zákon o Veřejném ochránci práv ve svém ust. § 25 odst. 1 jako pomocný orgán 

slouţící k zabezpečení úkolů spojených s odborným, organizačním a technickým zabezpečením činnosti Veřejného 

ochránce, a to jako organizační sloţku státu. Zde je třeba ještě pro úplnost (s ohledem na znění kasační stíţnosti) 

zdůraznit, ţe na základě ust. § 3 odst. 2 zákona č. 219/2000 Sb., o majetku České republiky a jejím vystupování 

v právních vztazích, ve znění pozdějších předpisů, není Kancelář jako organizační sloţka státu právnickou osobou.“ 

(Rozsudek Nejvyššího správního soudu ze dne 21. 9. 2006, č. j. 7 As 18/2006-76.) 

424
 Rozsudek Nejvyššího správního soudu ze dne 19. 2. 2008, č. j. 2 As 58/2007-59 (č. 1586/2008 Sb. NSS). 
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 Uvedené se vztahuje na subjekty označené legislativní zkratkou „zařízení“, které vyjmenovává § 1 odst. 4 

ZVOP. 
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hospodářského prostoru a jejich rodinných příslušníků; provádí sledování zajištění cizinců a 

výkonu správního vyhoštění, předání nebo průvozu zajištěných cizinců a trestu vyhoštění cizinců, 

kteří byli vzati do vyhošťovací vazby nebo kteří vykonávají trest odnětí svobody; sleduje 

naplňování mezinárodní smlouvy upravující práva osob se zdravotním postiţením. 

Ochránce je dále oprávněn podat návrh Ústavnímu soudu na zrušení jiného právního 

předpisu nebo jeho jednotlivých ustanovení dle čl. 87 odst. 1 písm. b) Ústavy ČR,
426

 správní 

ţalobu, prokáţe-li k tomu závaţný veřejný zájem,
427

 nebo návrh na zahájení řízení podle zákona 

o řízení ve věcech soudců a státních zástupců
428

 a zúčastnit se tohoto řízení (§ 1 odst. 10 ZVOP). 

Ochránce sice má (částečně) přispívat k ochraně základních práv a svobod, avšak nemá 

se jednat o hlavní smysl jeho existence, kterým by měla být ochrana před „státní byrokracií“. 

Smysl a účel existence ochránce přitom zákonodárce poměrně přiléhavě vyjádřil v důvodové 

zprávě k vládnímu návrhu ZVOP: „Ombudsman by měl slouţit průměrnému, obyčejnému 

občanovi, bohatstvím neoplývajícímu a právnicky „nedotčenému“ individuu, ztracenému 

v houšti arogantní byrokracie, jako jednoduchá, nenáročná, a přitom relativně účinná forma 

domáhání se ochrany. Pomoc přitom můţe spočívat i „jen“ v poskytnutí relevantní informace 

(právního charakteru). Vedlejším pozitivním efektem pak můţe být posílení důvěry ve veřejnou 

správu, pokud se stíţnost ukáţe lichou. [...] Ombudsman by měl plnit funkci základní pomoci 

občanům v ochraně před státní byrokracií. Občan se nejčastěji dostává do styku s orgány 

veřejné správy, a protoţe právě veřejná správa je soustavou nadmíru sloţitou a uţ proto – 

ve smyslu právním, politickém, hospodářském i etickém - zvláště zranitelnou i zraňující, zdá se, 

ţe je to právě ona, kdo vyţaduje mimořádnou pozornost. Především tímto směrem má být proto 

zaměřena působnost ombudsmana.“
429

 

V ţádném případě by tak neměl nahrazovat činnost orgánů veřejné moci poskytujících 

ochranu základních práv a svobod, zejména Ústavního soudu, který je jako orgán ochrany 

ústavnosti mnohem kompetentnější neţ ochránce, neboť rozhoduje kolegiálně, fundovaně, 

profesionálně a kvalifikační nároky na ústavního soudce jsou mnohem vyšší neţ na osobu 

                                                 
426

 Srov. § 64 odst. 2 písm. f) ZÚS. 

427
 Srov. § 66 odst. 3 SŘS. 

428
 Řízení dle zákona č. 7/2002 Sb., o řízení ve věcech soudců, státních zástupců a soudních exekutorů. 

429
 Důvodová zpráva k vládnímu návrhu zákona o Veřejném ochránci práv. Sněmovní tisk č. 199, Parlament České 

republiky, Poslanecká sněmovna, 3. volební období, 1998–2002. 
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ochránce.
430

 Dle Vladimíra Sládečka lze ve věcech základních lidských práv a svobod 

garantovaných Ústavou ČR (příp. mezinárodními smlouvami) snad připustit, ţe by ochránce měl 

operativně (a rychle) zasahovat jen tehdy, jde-li o věc jednodušší, z ústavního hlediska 

nevyţadující kvalifikované a sloţité právní rozbory ústavněprávních aspektů. 

V komplikovanějších případech by měl ochránce dotčenou osobu odkázat na Ústavní soud.
431

 

Vladimír Sládeček dále poukazuje na to, ţe se v odborné literatuře vyskytují i přístupy, 

podle kterých by se ochránce (ombudsman) měl pokoušet (v dobrém slova smyslu) překračovat 

okruh své působnosti, aby „pomáhal lidem“. Povaţuje to sice za zřejmě dobře míněnou radu, 

uplatnitelnou snad v rámci systému common law, nicméně v rámci demokratického 

kontinentálního pojetí to nepřipadá v úvahu.
432

 S tímto názorem se ztotoţňuji a vskutku se 

nedomnívám, ţe by ochránce měl nad rámec své působnosti překračovat svoji komplementární 

úlohu. 

Legitimita i váţnost při výkonu působnosti ochránce by měly být dány zejména samotnou 

osobností ochránce. Přestoţe je v důvodové zprávě k vládnímu návrhu ZVOP poukazováno 

na to, ţe v demokratických státech je do funkce ombudsmana zpravidla ustanovován zkušený 

právník, který je znám svou objektivitou, nestranností (včetně politické) i odbornou erudicí,
433

 

ZVOP nestanoví na osobu ochránce ţádné kvalifikační poţadavky. Jediným poţadavkem 

pro jeho zvolení je splnění podmínek volitelnosti od Senátu (§ 2 odst. 2 ZVOP), tedy právo volit 

a dosaţení věku 40 let.
434

 Povaţuji za chybu, ţe zákonodárce na osobu ochránce nestanovil 

ţádné kvalifikační poţadavky, zejména pokud jde o vzdělání v oboru právo. Při výkonu své 

působnosti se totiţ neobejde bez právních znalostí a v řadě případů tak nebude moci jako právní 

laik dospět ke kvalifikovanému právnímu názoru.
435
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republiky, Poslanecká sněmovna, 3. volební období, 1998–2002. 
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 Srov. čl. 19 odst. 2 Ústavy ČR. 
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 Vladimír Sládeček poukazuje na to, ţe neprávníci v této funkci se mohou při výkonu své působnosti stát 
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S ohledem na obsáhlost agendy, mnoţství podnětů i ostatní „stíţnostní“ či „poradenské“ 

korespondence není (a ani nemůţe být) v moţnostech ochránce, aby jednotlivé věci vyřizoval 

samostatně. Zákonodárce proto zavedl funkci zástupce ochránce, který jej v plném rozsahu 

zastupuje v jeho nepřítomnosti, přičemţ ochránce jej můţe pověřit výkonem části své působnosti 

(§ 2 odst. 4 ZVOP). Pro volbu, pozbytí funkce, odvolání z funkce a právní postavení zástupce 

ochránce platí ustanovení ZVOP o ochránci obdobně, pokud zákon nestanoví jinak. Tedy ani 

na osobu zástupce ochránce nejsou kladeny ţádné kvalifikační poţadavky, coţ rovněţ povaţuji 

za nedostatek. 

Kromě zástupce mohou být ochránci pro plnění úkolů při výkonu jeho působnosti téţ 

jmenováni asistenti, přičemţ u nich jiţ zákonodárce klade podmínky na jejich kvalifikaci. 

Poţadavky na asistenta stanoví ZVOP v § 25 odst. 5 a je zde mj. zahrnuta podmínka 

vysokoškolského vzdělání v magisterském studijním programu v oblasti práva a vykonání 

přípravné praxe v kanceláři ochránce po dobu nejméně 12 měsíců. 

Úkoly spojené s odborným, organizačním a technickým zabezpečením činnosti ochránce 

plní kancelář ochránce. Její zaměstnanci i asistenti ochránce mohou být mj. pověřeni k tomu, aby 

prováděli šetření ve věci podle § 15, 16 a § 21a odst. 1 ZVOP (srov. dále). 

11.1.2 Působnost Veřejného ochránce práv k ochraně před nečinností správních 

orgánů 

Ustanovení § 1 odst. 1 ZVOP zakotvuje působnost ochránce k ochraně před nečinností úřadů a 

dalších institucí uvedených v tomto zákoně. Pokud by zde nečinnost nebyla výslovně zmíněna, 

působnost ochránce by se na ni přesto vztahovala, jelikoţ i nekonání je jednou z forem jednání 

rozporného s právem a ostatně i s principy demokratického právního státu a dobré správy.
436

 

Opačný názor vyjádřil Vladimír Sládeček, podle něhoţ lze principy dobré správy 

v podmínkách ZVOP vykládat sice velmi široce, nicméně s dvěma výhradami, které jsou dány 

kontextem právního textu. Poukazuje na to, jestliţe má ochránce působit k ochraně 

před jednáním úřadů a dalších institucí („pokud je v rozporu s právem, neodpovídá principům 

demokratického právního státu a dobré správy, jakoţ i před jejich nečinností“), nemůţe být 

                                                                                                                                                             
[SLÁDEČEK, V. Veřejný ochránce práv: několik glos (zejména k postavení a povaze instituce). In: MIKULE, V., 

SUCHÁNEK, R. (eds.). Pocta Zdeňku Jičínskému k 80. narozeninám. Praha: ASPI, 2009, s. 103.] 
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 Kateřina Frumarová zastává názor, ţe nečinnost ve veřejné správě spadá pod působnost ochránce vţdy, i kdyţ 

to příslušná právní úprava výslovně nestanoví. (Srov. FRUMAROVÁ, K. Ochrana před nečinností veřejné správy. 

Praha: Leges, 2012, s. 200.) 
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porušením principů dobré zprávy jednání úřední osoby, která neplní nějakou povinnost 

stanovenou zákonem nebo jiným právním předpisem (v takovém případě jde o jednání 

„v rozporu s právem“) ani nečinnost.
437

 

ZVOP nečinnost nijak blíţe nevymezuje, proto je třeba ji vykládat v souladu s právními 

předpisy upravujícími konkrétní povinnosti „úřadů“. O významu ochránce lze ve vztahu k této 

problematice uvaţovat ve dvou rovinách – jednak v rovině individuální ochrany před nečinností, 

a jednak v rovině generální prevence před nečinností. 

Nečinnost správních orgánů (shodně jako např. zásahy policejních orgánů) patří mezi 

jednání, která úzce souvisí s ochranou základních lidských práv. Hranice mezi ochranou 

před „špatnou správou“ a ochranou (základních) lidských práv je tak poměrně nezřetelná a nelze 

ji přesně vymezit. Vladimír Sládeček poukazuje na to, ţe právě v těchto případech se můţe 

projevovat (operativní) zástupnost, komplementarita instituce ochránce.
438

 Přitom platí, ţe 

ochránce by neměl nahrazovat činnost orgánů veřejné moci poskytujících ochranu v této 

problematice, zejména Ústavního soudu, proto by měl (snad) poskytovat ochranu pouze 

v jednodušších věcech (srov. výše). Je však třeba zdůraznit, ţe nikoliv kaţdá nečinnost správních 

orgánů je způsobilá zaloţit porušení základních lidských práv a svobod, můţe se tak stát 

výhradně při dosaţení relevantního stupně intenzity nečinnosti.
439

 

11.1.3 K možnostem individuální ochrany před nečinností správních orgánů 

Při poskytování ochrany dotčeným osobám v konkrétních věcech ochránce jedná buď na základě 

podnětu fyzické či právnické osoby (adresovanému ochránci nebo jemu postoupenému 

poslancem, senátorem, popř. některou z komor Parlamentu), nebo z vlastní iniciativy, kdy 

zpravidla vychází z určitého signálu, kterým můţe být výsledek šetření jiné věci, zprávy v tisku, 

telefonické podněty či anonymní podání.
440
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Právo bezplatně se obracet na ochránce s podnětem ve věci patřící do jeho působnosti je 

zaručeno kaţdému. Charakteristickým znakem podnětu je – na rozdíl od jiných 

kvalifikovanějších podání správním orgánům – jednoduchost. Ustanovení § 11 ZVOP sice 

stanoví obligatorní náleţitosti podnětu adresovanému ochránci, jedná se však o základní vstupní 

údaje, bez nichţ by ochránce nemohl dále postupovat. Kromě vylíčení podstatných okolností, 

identifikačních údajů o nečinném správním orgánu a osobě stěţovatele a případných ostatních 

sdělení, mezi ně patří zejména doklad o tom, ţe správní orgán, jehoţ se podnět týká, byl 

neúspěšně vyzván k nápravě. Tento poţadavek ilustruje jiţ zmíněné komplementární postavení 

ochránce, jehoţ působnost by měla být dána aţ tehdy, pokud nečinný správní orgán ani po výzvě 

k nápravě tento stav (in eventum jeho následky) dostatečným způsobem neodstraní. Na výzvu 

k nápravě nejsou kladeny ţádné zvláštní poţadavky, zpravidla bude mít formu ţádosti 

o uplatnění opatření proti nečinnosti dle § 80 odst. 3 SpŘ, můţe se však jednat i o prostou výzvu, 

stíţnost, podnět či jen stručný přípis, v němţ bude zachycena podstata vytýkaného jednání 

správního orgánu. 

Ochránce můţe podnět odloţit (§ 12 ZVOP), postoupit příslušnému orgánu veřejné moci 

(§ 13 ZVOP) nebo zahájit vlastní šetření (§ 14 an. ZVOP). 

Z hlediska individuální ochrany před nečinností správních orgánů je poměrně důleţitým 

krokem zahájení vlastního šetření. Za tímto účelem ZVOP přiznává ochránci řadu oprávnění. 

S vědomím vedoucích správních orgánů, a to i bez předchozího upozornění, je zejména oprávněn 

vstupovat do všech prostor správních orgánů a provádět šetření spočívající v nahlíţení do spisů, 

klást otázky jednotlivým úředním osobám, popř. mu musí být umoţněno rozmlouvat s osobami 

umístěnými v zařízeních ve smyslu § 1 odst. 4 ZVOP bez přítomnosti jiných osob (§ 15 odst. 1 

ZVOP). Rovněţ je oprávněn být přítomen při ústním jednání a provádění důkazů, jakoţ i klást 

přítomným osobám otázky (§ 15 odst. 3 ZVOP). O aplikaci těchto oprávnění lze uvaţovat 

zejména ve sloţitějších věcech, u těch jednodušších naopak postačí šetření na základě 

předloţených podkladů, popř. dalších (např. telefonických) zjištění.
441

 

Těmto oprávněním odpovídají povinnosti správních orgánů, které musí na ţádost 

ochránce ve lhůtě jím stanovené poskytnout informace a potřebná vysvětlení, předloţit spisy a 

jiné písemnosti, písemně sdělit své stanovisko ke skutkovým a právním otázkám, provést důkazy 

navrţené ochráncem, provést úkony dozoru navrţené ochráncem, k nimţ jsou podle zákona 

oprávněny (§ 15 odst. 2 ZVOP). Kromě toho § 16 ZVOP stanoví povinnost všem státním 
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orgánům a osobám vykonávajícím veřejnou správu, aby ochránci na jeho ţádost poskytovaly 

v mezích své působnosti pomoc při jeho šetření. 

Pokud ochránce na základě provedeného šetření nezjistí porušení právních předpisů či 

jiná pochybení, můţe mít i takový závěr kladný efekt spočívající v posílení důvěry ve veřejnou 

správu.
442

 Naopak pokud ochránce zjistí porušení právních předpisů či jiná pochybení, tedy 

pokud zjistí, ţe dochází k nezákonné nečinnosti, vyzve v souladu se zásadou audiatur et altera 

pars příslušný správní orgán k tomu, aby se v (poměrně dlouhé
443

) lhůtě 30 dnů vyjádřil k jeho 

zjištěním (§ 18 odst. 1 ZVOP).
444

 Zákon sice neukládá správnímu orgánu povinnost na tuto 

výzvu reagovat, avšak jiţ samotné upozornění na porušení právního řádu v konkrétním případě 

by u něj mělo vyvolat sebereflexi směřující k okamţitému odstranění nečinnosti, popř. následků 

vyvolaných tímto stavem. Resp. pokud by výzvě předcházela jiţ nějaká jiná komunikace 

ochránce se správním orgánem (např. prosté telefonické šetření), lze uvaţovat o tom, ţe samotná 

skutečnost, ţe se ochránce zabývá postupem správního orgánu, by u něj měla vyvolat řešení 

situace. Za předpokladu, ţe správní orgán reaguje na výzvu ochránce a sdělí mu, ţe provedl nebo 

provádí opatření k nápravě, která ochránce shledá dostatečnými, vyrozumí o tom stěţovatele i 

správní orgán. V opačném případě ochránce po obdrţení vyjádření (nebo marném uplynutí lhůty 

k vyjádření) sdělí správnímu orgánu i stěţovateli své závěrečné stanovisko ve věci, jehoţ 

součástí je i návrh opatření k nápravě v konkrétní věci. 

Ustanovení § 19 ZVOP stanoví demonstrativní výčet opatření k nápravě, která ochránce 

můţe navrhnout v závěrečném stanovisku. Ochránce tímto návrhem vyjádří toliko svůj názor 

na věc, který jakkoliv nelze povaţovat za autoritativní, a bude záleţet výhradně na vůli 

správního orgánu, zda jej bude (byť jen částečně) akceptovat, či nikoliv. 

Ve vztahu k nečinnosti je podstatné zejména opatření k nápravě uvedené v § 19 písm. b) 

ZVOP, dle kterého je ochránce oprávněn navrhnout provedení úkonů k odstranění nečinnosti. 

ZVOP tyto úkony nekonkretizuje a jejich výklad zůstává široký. Ochránce je tak nejen oprávněn 

navrhnout, aby příslušný správní orgán učinil potřebná opatření ke zjednání nápravy nebo vydal 
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rozhodnutí ve smyslu § 80 odst. 4 SpŘ, ale můţe navrhnout i mimoprávní řešení spočívající 

např. ve změnách organizačního či technického charakteru nebo ve změnách v personální 

politice. 

Neméně důleţitými jsou i ostatní návrhy opatření k nápravě uvedené v § 19 ZVOP, 

zejména pokud jde o návrh na zahájení disciplinárního nebo obdobného řízení,
445

 zahájení 

stíhání pro trestný čin, přestupek nebo jiný správní delikt, či poskytnutí náhrady škody nebo 

uplatnění nároku na náhradu škody, jelikoţ na nezákonnou nečinnost je nahlíţeno jako 

na nesprávný úřední postup ve smyslu zákona č. 82/1998 Sb. Ostatně není vyloučena jejich 

kumulace, kdy se zejména jeví jako vhodné současně navrhnout opatření k nápravě dle § 19 

písm. b) a c) ZVOP, pokud se ukáţe, ţe nečinnost byla způsobena zaviněným jednáním 

konkrétní úřední osoby. 

Nečinný správní orgán je povinen ve lhůtě 30 dnů od doručení závěrečného stanoviska 

ochránci sdělit, jaká opatření k nápravě provedl. Jde o pořádkovou lhůtu a její dodrţení nelze 

vynucovat. Pokud tak neučiní, popř. pokud ochránce shledá opatření k nápravě jako 

nedostatečná, vyrozumí o situaci nadřízený správní orgán (popř. vládu, není-li takového 

orgánu
446

). Současně ochránce můţe o svých zjištěních informovat i veřejnost a v rámci 

sdělených informací uvést jména a příjmení osob oprávněných jednat jménem správního orgánu 

(§ 20 odst. 2 ZVOP). Tímto způsobem můţe ochránce postupovat i tehdy, pokud správní orgán 

nesplní povinnosti vyplývající z § 15 a 16 ZVOP. 

Lze uvaţovat i o situaci, kdy nečinný správní orgán na výzvu ochránce reaguje 

s odmítnutím provést navrhovaná opatření a řádně vysvětlí své důvody. V takovém případě by 

ochránce měl (byť to zákon výslovně nestanoví) posoudit předloţené argumenty a buď na svém 

stanovisku a návrhu setrvat a sdělit to správnímu orgánu, nebo (budou-li dostatečné důvody) 

provést jejich revizi a správnímu orgánu zaslat novou verzi. Tímto by začala běţet nová lhůta 

30 dnů a po jejím uplynutí by bylo lze postupovat dle § 20 odst. 2 ZVOP.
447

 

Ochráncem navrhovaná opatření k nápravě v konkrétních věcech sice nejsou právně 

vynutitelná, mají toliko iniciační charakter, avšak s ohledem na jeho váţnost (i váţenost) by 
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mělo být pro správní orgány dehonestující, pokud (sic neformálně) poukáţe na jejich nezákonné 

jednání, a to jiţ v rámci výzvy k vyjádření dle § 18 odst. 1 ZVOP. Pokud situace dospěje aţ do té 

fáze, kdy ochránce o jejich nezákonném postupu vyrozumí nadřízený správní orgán (nebo vládu) 

či informuje veřejnost, je vysoký stupeň dehonestace správního orgánu zjevný. Mezi ambice 

ţádného správního orgánu tak nebude patřit, aby byl o jeho nezákonném postupu, na který byl 

navíc upozorněn a dostatečně nezareagoval, informován nadřízený orgán nebo veřejnost. 

11.1.4 K možnostem generální prevence před nečinností správních orgánů 

Kromě institutů ochrany před nečinností správních orgánů v individuálních případech má 

ochránce dále několik poměrně účinných nástrojů, jimiţ můţe směřovat ke generální prevenci 

před nečinností. 

Částečně jsem se o nich jiţ zmínil v předchozí části této podkapitoly u moţností 

individuální ochrany. Jedná se o postup dle § 20 odst. 2 ZVOP a v zásadě i o postup dle § 19 

ZVOP. Aplikací těchto ustanovení můţe být dosaţeno nejen nápravy v konkrétním případě, ale 

zároveň i prevence před nečinností, k níţ by mohlo napříště docházet v jiných věcech. Dojde-li 

totiţ k situaci, kdy ochránce vyrozumí o nezákonném postupu nadřízený správní orgán, popř. 

vládu nebo veřejnost, lze uvaţovat o tom, ţe u nečinného správního orgánu bude vykonán 

sluţební dohled, v rámci kterého se hodnotí nejen právní, ale i mimoprávní aspekty (správnost, 

účelnost, hospodárnost apod.),
448

 popř. se jeho nezákonný postup stane veřejným tématem 

(zvláště pokud by došlo k medializaci věci). Uvedené nutně povede k sebereflexi správního 

orgánu a k přijetí nezbytných změn či opatření.
449

 

Vedle těchto opatření pak mají vliv na generální prevenci před nečinností správních 

orgánů i zvláštní oprávnění a povinnosti ochránce upravené v §§ 22-24 ZVOP. Jedná se 

o doporučující oprávnění (§ 22 odst. 1, 2 ZVOP) a informační povinnosti týkající se jeho 

činnosti (§§ 23-24 ZVOP). 

Doporučující oprávnění dle § 22 odst. 1, 2 ZVOP zaručují ochránci moţnost iniciovat 

vydání, změnu či zrušení právního nebo vnitřního předpisu. Měl by tím směřovat zejména 

na překonané, zkostnatělé, zbytečně obtěţující či jinak nevyhovující předpisy nebo jejich části, 
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resp. postupy v nich upravených. Přestoţe by se mělo jednat o problematiku veřejné správy, 

zákon v tomto směru nestanoví ţádná omezení, proto nelze vyloučit ani iniciativy nad rámec 

předpisů upravujících veřejnou správu.
450

 Vzhledem k tomu, ţe příčinou nečinnosti bývají 

nezřídkakdy problémy organizačního charakteru, domnívám se, ţe moţnost iniciativy směřované 

k interním předpisům je velmi ţádoucí.  

Doporučení tohoto typu by měla vycházet nejen z vlastních poznatků ze šetření 

jednotlivých věcí, ale rovněţ i z odborné literatury nebo veřejně známé kritiky. Ochránce je 

podává úřadu, jehoţ působnosti se předmětný předpis týká. Jde-li o zákonný předpis nebo 

o usnesení vlády, adresuje své doporučení vládě.
451

 Příslušný úřad je povinen k tomuto sdělit své 

stanovisko, přičemţ nesplní-li tuto povinnost nebo bude-li dle názoru ochránce reakce či přijatá 

změna nedostatečná, aplikuje se obdobně § 20 odst. 2 ZVOP, podle kterého ochránce vyrozumí 

nadřízený úřad, popř. vládu, a současně můţe informovat veřejnost. Z praxe lze poukázat 

na doporučení ochránce, resp. ochránkyně z roku 2015 (sic v souhrnné zprávě adresované 

Poslanecké sněmovně) na zrušení § 104 odst. 16 zákona o elektronických komunikacích,
452

 dle 

kterého rozhodují spory týkající se příjmu rozhlasového a televizního vysílání či zřízení 

vnitřního komunikačního vedení veřejné komunikační sítě mezi vlastníky domů, bytů a 

nebytových prostorů a jejich uţivateli příslušné stavební úřady v součinnosti s Českým 

telekomunikačním úřadem. Ochránkyně poukázala na to, ţe stavební úřady (rozhodující dle 

jejího názoru namísto soudů) si s těmito spory neví rady, proto zůstávají nečinnými nebo 

postupují rozdílně.
453

 Právní úprava se sice na základě tohoto doporučení nezměnila, avšak 

ochránkyně alespoň poukázala na jednu z příčin nečinnosti v konkrétním typu řízení. 

V této souvislosti je třeba dále zmínit, ţe ochránce je dle § 64 odst. 2 písm. f) ZÚS 

aktivně legitimován k podání návrhu Ústavnímu soudu na zrušení jiného právního předpisu nebo 

jeho jednotlivých ustanovení dle čl. 87 odst. 1 písm. b) Ústavy ČR.  

Informační povinnosti ochránce dle §§ 23-24 ZVOP jsou poměrně široké. Základní 

informační povinnost představuje kaţdoroční předloţení souhrnné písemné zprávy o činnosti 
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ochránce za uplynulý kalendářní rok Poslanecké sněmovně (§ 23 odst. 1 ZVOP). Tato zpráva má 

charakter tzv. sněmovní publikace, představuje základní způsob komunikace ochránce 

s Poslaneckou sněmovnou a zároveň plní poslání regulátora chování (práce) veřejné správy, 

event. i „zviditelnění“ ochránce.
454

 Ochránce je současně povinen tuto zprávu zaslat Senátu, 

prezidentu republiky, vládě, ministerstvům a jiným správním úřadům s celostátní působností. 

Rovněţ má povinnost ji vhodným způsobem zveřejnit, aby se s ní kaţdý mohl seznámit. Jak 

konstatuje důvodová zpráva k vládnímu návrhu ZVOP, zasílání zprávy i jiným subjektům neţ 

Parlamentu, zejména vyšším státním úředníkům, vede k tomu, ţe zpráva je významná nejen jako 

prostředek nepřímého, obecně pozitivního ovlivňování činnosti veřejné správy, ale především 

vede i ke sjednocování její praxe.
455

 

Kromě statistických dat můţe být v souhrnné zprávě vhodně poukázáno na nečinnost 

konkrétních správních orgánů, zejména těch, u nichţ nebylo ani prostřednictvím nadřízeného 

správního orgánu (či vlády) dosaţeno zjednání nápravy. Z praxe lze poukázat na souhrnnou 

zprávu z roku 2017, v níţ byla veřejně konstatována čtyřletá nečinnosti Ministerstva práce a 

sociálních věcí ČR při rozhodování o sankčním vyřazení osoby z evidence Úřadu práce ČR, 

kterou se ochránci podařilo ukončit,
456

 a dále nečinnost Úřadu městské části Praha 1 – 

stavebního úřadu.
457

  

V těchto případech nejde jen o informování Poslanecké sněmovny, ale očekávaným 

efektem by měla být i aktivizace existující (kontrolní) vazby mezi mocí zákonodárnou a 

výkonnou. Poslanecká sněmovna tak můţe působit určitými kontrolními prostředky na veřejnou 

správu, resp. na její nejvyšší představitele. In concreto můţe dojít k interpelaci (čl. 53 Ústavy 

ČR), předvolání příslušného ministra či vedoucího jiného ústředního správního úřadu 

k projednání věci do výboru Poslanecké sněmovny (čl. 38 odst. 2 Ústavy ČR), zřízení 
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 SLÁDEČEK, V. Zákon o Veřejném ochránci práv. Komentář. 2., podstatně přepracované a rozšířené vyd. 

Praha: C. H. Beck, 2011, s. 149. 
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vyšetřovací komise (čl. 30 Ústavy ČR) apod. V extrémním případě, který však u nás není znám, 

by to mohlo vést k personálním změnám ve vládě.
458

 

Ochránce má dále obecnou informační povinnost stanovenou § 23 odst. 2 ZVOP, jeţ 

spočívá v soustavném seznamování veřejnosti s jeho činností a z ní vyplynulých poznatků, 

přičemţ je oprávněn vhodným způsobem zveřejnit i obdrţená vyjádření a vybrané zprávy 

o ukončených šetřeních v jednotlivých věcech. Za vhodný způsob lze povaţovat zejména 

webový portál ochránce a mediální sdělení, rovněţ i nejrůznější besedy, veřejné diskuze, 

konference, přednášky či semináře.
459

 Ostatně ochránce má – na rozdíl od řady ostatních 

subjektů veřejné správy – vytvořenou poměrně propracovanou komunikační strategii směrem 

k veřejnosti.
460

 Z hlediska řešené problematiky lze podtrhnout zejména uspořádání mezinárodní 

konference na téma „Nečinnost ve veřejné správě“ pod záštitou ochránce v roce 2011,
461

 nebo 

téţ setkávání s veřejností, kdy např. v roce 2015 byla v rámci osvětové činnosti ochránce 

uspořádána večerní představení a diskuze, které byly zaměřeny na praktické řešení nečinnosti 

úřadů či jiných problémů.
462

 

Další informační povinnosti ochránce ve vztahu k Poslanecké sněmovně stanoví 

§ 24 ZVOP, dle kterého je povinen předkládat k projednání Poslanecké sněmovně:
463

 a) nejméně 

jednou za 3 měsíce informaci o své činnosti, b) zprávu o jednotlivých věcech, v nichţ nebylo 

dosaţeno dostatečných opatření k nápravě ani postupem dle § 20 ZVOP, c) doporučení dle 

§ 22 ZVOP, pokud jde o právní předpisy. 
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Z praxe lze poukázat např. na čtvrtletní informace o činnosti z roku 2016, kde 

ochránkyně poukázala na nečinnost Městského úřadu Hostivice – stavebního úřadu,
464

 či z roku 

2017, kde ochránkyně poukázala na nečinnost Ministerstva práce a sociálních věcí ČR
465

 nebo 

Úřadu městské části Brno-Medlánky – stavebního úřadu.
466

 

Dále lze z praxe poukázat na zprávy o jednotlivých věcech, v nichţ nebylo dosaţeno 

dostatečných opatření k nápravě ani postupem dle § 20 ZVOP. Např. ve zprávě z července 2015 

ochránkyně poukázala na dlouhodobou nečinnost Městského úřadu Hostivice – stavebního 

úřadu, přičemţ vyuţila svého oprávnění a jmenovitě označila i vedoucího nečinného odboru.
467

 

Ve zprávách z roku 2019 ochránkyně poukázala např. na nečinnost Magistrátu města Prostějova 

– stavebního úřadu
468

 či na opakovanou nečinnost Městského úřadu Hostivice – stavebního 

úřadu, v jehoţ postupech dlouhodobě spatřovala nesprávnou úřední praxi a porušování právních 

předpisů, a to nejen ve vztahu k nezákonné nečinnosti.
469

 I přes opakované zjištění nedodrţování 

lhůt však Krajský úřad Středočeského kraje neuloţil kritizovanému stavebnímu úřadu ţádné 

konkrétní opatření k nápravě, pouze došlo k projednání nedostatků s jeho vedoucím. Zástupce 

ochránkyně o této situaci vyrozuměl dle § 20 odst. 2 písm. a) ZVOP Ministerstvo pro místní 

rozvoj, které svolilo vyzvat krajský úřad, aby pro případ zjištění trvající nečinnosti přijal opatření 

dle § 80 SpŘ a zjištěná pochybení projednal s vedoucím stavebního úřadu. Jako krajní řešení pak 

ministerstvo označilo moţnost odejmout Městskému úřadu Hostivice působnost stavebního 

úřadu. Reakce krajského úřadu však byla poněkud rezignovaná, jelikoţ uvedl, ţe situace tohoto 
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stavebního úřadu je mu známa a je si vědom dlouhodobého nedodrţování lhůt pro vydání 

rozhodnutí či vyřízení ţádosti, přesto povaţuje častější provádění kontrol za zbytečné, pokud 

nedojde ke změnám. Za takové změny, které by vedly ke zlepšení situace, krajský úřad označil 

zejména personální posílení stavebního úřadu s poukazem na to, ţe jde o záleţitost městského 

úřadu. Současně podotknul, ţe obsazení pozic odborných pracovníků stavebních úřadů 

kvalifikovanými zaměstnanci v okolí Prahy znesnadňuje široká nabídka pracovního uplatnění. 

Dále poukázal na to, ţe předání agendy jinému stavebnímu úřadu nepovaţuje v tomto případě 

za správné řešení, jelikoţ průtahy v řízení před stavebními úřady v jeho správním obvodu nejsou 

výjimkou.
470

 Přestoţe z pohledu veřejné správy, jejího výkonu i jejích adresátů nejsou taková 

sdělení příznivá, představují poměrně důleţitý zdroj poznání důvodů nečinnosti. 

Na těchto konkrétních případech lze demonstrovat, ţe pro nečinné správní orgány nebude 

publicita tohoto typu ţádoucí. Zvláště pak s ohledem na kvalitní a propracované komunikační 

strategie ochránce, kdy lze hovořit o poměrně účinném neformálním nátlaku na nečinné správní 

orgány. 

11.2 Stížnosti, podněty, petice 

Dalšími prostředky ochrany proti nečinnosti správních orgánů jsou dále stíţnosti, podněty a 

petice, kterým se budu věnovat v této podkapitole. Těmito prostředky bude ochrany dosaţeno jen 

velmi obtíţně, proto je nelze povaţovat za efektivní, nicméně není vyloučeno, ţe v některých 

případech mohou ochranu skutečně aktivizovat. 

Nejprve se ve výkladu budu věnovat stíţnostem. Přestoţe pojem stíţnost (v dřívější 

terminologii téţ jako rekurs
471

) prochází právním řádem na několika místech, nedisponuje 

legální definicí. Terminologické vymezení je proto ponecháno na právní nauce. V obecné rovině 

lze na stíţnost nahlíţet ve dvou významech – jednak jako na formalizovaný opravný prostředek 

(např. stíţnost proti usnesení policejního orgánu, soudu nebo státního zástupce,
472

 stíţnost proti 
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rozhodnutí o uloţení kázeňského trestu
473

 či stíţnost na postup při vyřizování ţádosti 

o informace
474

), a jednak jako na prostý institut slouţící k obraně nebo ochraně práv a zájmů 

konkrétní osoby. V tomto druhém významu bude pro účely tohoto textu o stíţnosti a stíţnostním 

právu uvaţováno. 

Většinu osob, u nichţ v důsledku jednání někoho jiného došlo k zásahu do jejich práv 

nebo zájmů, patrně jako první napadne, ţe si „budou stěţovat“.
475

 Pokud jejich situaci nelze řešit 

prostřednictvím nějakého kvalifikovaného právního institutu, a tedy v rámci formalizovaného 

procesu, většinou se přistupuje k řešení v podobě méně formální či zcela neformální stíţnosti, 

kterou se stěţovatel domáhá zjednání nápravy. Orgánům veřejné moci je tak 

kaţdoročně adresováno nespočet podání označených jako stíţnost, v nichţ se podatelé 

(stěţovatelé) domáhají nápravy nejrůznějších situací, které leckdy ani nespadají do jejich 

působnosti. 

Stíţnosti, které náleţí do působnosti orgánů veřejné moci, a kterými se tyto orgány 

materiálně zabývají, lze pak charakterizovat jako poměrně jednoduchý, rychlý a efektivní 

nástroj, kterým se stěţovatel domáhá obrany nebo ochrany svých individuálních práv nebo 

zájmů, přičemţ právní řád mu neposkytuje jiný prostředek ochrany. Individuální prvek je pro 

stíţnost stěţejní a odlišuje ji tak např. od petic, oznámení či podnětů. Pro petice je naopak 

příznačný širší společný zájem, oznámení se týkají zájmů jiných subjektů neţ 

oznamovatele, který toliko poukazuje na určité skutečnosti, a konečně podněty jsou spíše 

obecnější návrhy na zlepšení současného stavu, který nutně nemusí být závadný. Obecně platí, 

ţe u orgánu veřejné moci si lze „stěţovat“ de facto na cokoliv poměrně neformálním způsobem, 

proto na stíţnosti nebývají kladeny ţádné specifické poţadavky a lze je zpravidla učinit i ústně, 

přičemţ na kaţdé takové podání musí být reagováno. Podání stíţnosti nesmí být stěţovateli 

na újmu, čímţ není dotčena jeho odpovědnost za případné spáchání trestného činu nebo 

správního deliktu. 
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Obecná úprava stíţnostního práva byla po několik desítek let obsaţena v problematické 

vládní vyhlášce z roku 1958,
476

 která byla v souvislosti s přijetím správního řádu s účinností 

k 1. lednu 2006 zrušena.
477

 Do ustanovení § 175 SpŘ byla začleněna úprava stíţností, která se 

sice omezuje na stíţnosti proti nevhodnému chování úředních osob nebo proti postupu správního 

orgánu, nicméně s ohledem na jedinečnost této matérie lze § 175 SpŘ povaţovat za obecnou 

právní úpravu stíţností ve veřejném právu. 

Z formálního hlediska je stíţnost chápána jako podání směřované orgánu veřejné správy, 

na které se vztahují obecná ustanovení týkající se podání, nestanoví-li zvláštní úprava jinak. 

Z materiálního hlediska se pak jedná o individuální namítání stěţovatele, jímţ můţe být fyzická 

nebo právnická osoba, kterým se domáhá ochrany svých práv nebo zájmů, k jejichţ porušení či 

ohroţení došlo činností orgánu veřejné správy.  

Nicméně je třeba podotknout, ostatně jak jiţ bylo v této práci uvedeno, ţe stíţností dle 

§ 175 SpŘ se nelze domáhat ochrany v případě nezákonné nečinnosti správního orgánu, jelikoţ 

stíţnost dle uvedeného ustanovení správního řádu nelze podat pro tento důvod. Proto je třeba 

ve vztahu k nečinnosti správních orgánů uvaţovat o „prosté stíţnosti“. Vladimír Mikule stanovil 

pro tento typ podání tři obecná charakteristická kritéria.
478

 Prvním z nich je oprávnění kaţdého, 

nikoliv tedy jen např. dotčených osob, k podání jakékoliv stíţnosti či oznámení s následnou 

povinností příslušného orgánu veřejné správy toto podání vyřídit a stěţovateli odpovědět. 

Uvedené vychází z ustanovení čl. 2 odst. 3 Ústavy ČR, dle kterého státní moc slouţí všem 

občanům, ve spojení s ustanovením § 4 odst. 2 SpŘ, ve kterém je zakotvena zásada veřejné 

správy jako sluţby veřejnosti.
479

 Druhým společným kritériem, které lze současně nalézt 

v ustanovení § 175 odst. 2 správního řádu i v ostatních zvláštních zákonech, je garance, ţe 

učiněné podání nesmí být stěţovateli na újmu a nesmít být vůči jeho osobě činěny ţádné zákroky 

či msty, přičemţ tím není dotčena stěţovatelova odpovědnost za případný trestný čin nebo 

správní delikt, kterého by se tímto podáním dopustil. A konečně třetím kritériem je samotná 

povaha tohoto podání, které představuje „pouhý“ podnět pro správní orgán, např. k provedení 
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přeprac. vyd. Praha: C. H. Beck, 2003, s. 12.) 
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úkonů v rámci sluţebního dohledu uvnitř soustavy veřejné správy (třeba posouzení, zda ze strany 

pracovníka nedošlo k porušení jeho povinnosti) nebo správního dozoru, popř. k zahájení 

správního řízení z úřední pravomoci.
480

 Vzhledem k tomu, ţe stěţovatel nemá nárok, aby jím 

poţadované kroky byly skutečně učiněny, je o vyřízení svého podání pouze vyrozuměn, 

přičemţ proti takovému úkonu nelze podat odvolání ani brojit ţádnými jinými opravnými 

prostředky.
481

 

V této souvislosti se nabízí otázka ohledně nakládání s těmito podněty v aplikační praxi, 

kdy tak bude s ohledem na neexistenci právní úpravy pro „prosté stíţnosti“ nutné aplikovat 

interpretační metodu analogického výkladu, jejíţ pouţití je ve veřejném právu velmi specifické a 

vţdy je nutné zvaţovat, zda je v konkrétním případě připuštěna. V uvaţovaném případě je však 

poměrně logické, ţe pro vyřizování těchto („prostých“) stíţností bude analogicky uţita obecná 

úprava správního řádu. Stejný závěr uvádí i Poradní sbor ministra vnitra ke správnímu řádu, 

který se v roce 2008 zabýval moţností podat stíţnost dle správního řádu proti postupu Úřadu 

pro zastupování státu ve věcech majetkových, který při správě státního majetku nemá postavení 

správního orgánu ve smyslu ustanovení § 1 odst. 1 SpŘ. Poradní sbor konstatoval, ţe „úřad 

působící v rámci veřejné sféry tedy musí s občany komunikovat a jejich stíţnosti vyřizovat, a to 

podle zvláštní právní úpravy, případně podle interního předpisu, který můţe být ustanovením 

§ 175 správního řádu inspirován. V případě neexistence zvláštní právní úpravy a interního 

předpisu bude úřad postupovat podle § 175 správního řádu analogicky, protoţe jiná obecná 

úprava vyřizování stíţností není v právním řádu v současné době obsaţena. O přímou aplikaci 

ustanovení § 175 správního řádu však nejde. Tento postup by téţ neměl nahrazovat kontrolní 

mechanismy stanovené pro danou oblast obecně závaznými právními předpisy.
482

 

Současně je také důleţité poukázat na to, ţe veškerým subjektům veřejné správy je 

adresována řada nejrůznějších podání, která jsou často označována jejich podateli za stíţnost, 

avšak o stíţnost se dle jejího obsahu vůbec nejedná a na takové podání není třeba uţít analogický 
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 MIKULE, V. /úpravy KOPECKÝ, M./ [Právní záruky ve veřejné správě. Stíţnosti a podněty]. In: 

HENDRYCH, D. a kol. Správní právo. Obecná část. 9. vyd. Praha: C. H. Beck, 2016, s. 467-468. 
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 K uvedenému závěru dospěl i Ústavní soud: „Ve smyslu ustanovení § 175 správního řádu mohou občané 

podanými stíţnostmi a podněty upozorňovat na situace, kdy je třeba provést opatření v rámci správního dozoru 

(např. vadný stav staveb nebo pozemních komunikací). Právní předpisy však nedávají stěţovateli právní nárok 

na provedení takového dozoru a na uskutečnění takových dozorčích úkonů (opatření), které stěţovatel povaţuje 

za vhodné (viz k tomu podrobně HENDRYCH, D. Správní právo: Obecná část. 7. vyd. Praha: C.H. BECK, 2009. s. 

687-688).“ (Usnesení Ústavního soudu ze dne 20. 6. 2011, sp. zn. IV. ÚS 1142/11.) 

482
 Závěr č. 67 ze zasedání poradního sboru ministra vnitra ke správnímu řádu ze dne 16. 6. 2008: Moţnost 

uplatnění stíţnosti podle § 175 správního řádu vůči postupu Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových.  
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výklad. Jak např. uvádí Luboš Jemelka: „Jedná se například o „stíţnosti“ na zvyšování cen 

energií, na špatně spočítané vyúčtování sluţeb spojených s uţíváním bytu ze strany majitele 

nemovitosti, na večerní hluk způsobený sousedem, na chování vlakového průvodčího apod. 

Na takové písemnosti je reagováno v rámci dobré správy v přiměřené lhůtě, zpravidla do 30 dnů, 

a písemné reakce úřadů obsahují v opodstatněných případech i potřebné obecnější informace 

nebo poučení.“
483

 

Zatímco tedy stíţnost sleduje zájem individuální a stěţovatel se domáhá ochrany svých 

práv nebo zájmů, petice je charakteristická zájmem společným. Naproti tomu podněty lze 

vymezit spíše jako návrhy na zlepšení současného stavu, aniţ by však musel být závadným. 

Jejich smyslem je tedy podnítit určitý subjekt k aktivitě a řešení nějaké otázky. Vedle těchto typů 

podání se lze setkat i s oznámením, které představuje další typ podání, avšak nebude se týkat 

přímo dotčené osoby. Oznámením fyzická nebo právnická osoba upozorňuje na nedostatky 

v činnosti orgánů veřejné správy, které se oznamovatele bezprostředně nedotýkají, jejich nápravu 

tedy nepoţaduje v zájmu vlastním.
484

 

Právě individuální zájem je typickým rysem, jenţ stíţnost odlišuje od petice, která 

naopak sleduje zájem společný. V ústavně-právní rovině však na rozdíl od zájmu veřejného či 

jiného společného absentuje zakotvení práva obracet se na orgány veřejné správy s podáními 

týkajícími se zájmu čistě individuálního. Uvedené oprávnění se totiţ dovozuje z ustanovení čl. 2 

odst. 3 Ústavy ČR, dle kterého státní moc slouţí všem občanům, a tedy v tomto smyslu je nutné 

veřejnou správu chápat jako sluţbu, na kterou se mohou občané obracet, a příslušný subjekt je 

povinen na jejich podání reagovat. 

Stíţnosti společně s peticemi
485

 a obdobnými podněty představují významný institut 

kontroly veřejné správy, obvykle se řadí mezi prostředky neformální kontroly veřejné správy. 

Vladimír Sládeček v této souvislosti uvaţuje o tzv. laické kontrole veřejné správy: „Petice, 

stíţnosti, oznámení a podněty se obvykle řadí mezi prostředky neformální kontroly veřejné 
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 JEMELKA, L. Stíţnosti a místní samospráva. In: KADEČKA, S., KLIKOVÁ, A., VALACHOVÁ, K. (eds.). 

Nový správní řád a místní samospráva II. Brno: Masarykova univerzita, 2002, s. 49. 
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 Srov. např. § 97 odst. 1 zákona č. 273/2008 Sb., o Policii České republiky, či  

§ 56 odst. 1 zákona č. 341/2011 Sb., o Generální inspekci bezpečnostních sborů a o změně souvisejících zákonů. 
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 Listina základních práv a svobod zaručuje v ustanovení čl. 18 petiční právo. Ve věcech veřejného nebo jiného 

společného zájmu je tak kdokoliv oprávněn obracet se s ţádostmi, návrhy a stíţnostmi na státní orgány a orgány 

územní samosprávy. Zákon č. 85/1990 Sb., o právu petičním toto oprávnění dále konkretizuje pouze ve vztahu 

k působnosti těchto orgánů. [„Kaţdý má právo sám nebo společně s jinými obracet se na státní orgány se ţádostmi, 

návrhy a stíţnostmi ve věcech veřejného nebo jiného společného zájmu, které patří do působnosti těchto orgánů 

(dále jen "petice").“] 
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správy, uplatňované soukromými fyzickými a právnickými osobami. Jak jiţ bylo naznačeno, 

uvedené aktivity tematicky poněkud vybočují, neboť nejde o kontrolu prováděnou orgány státu. 

Snad by se dalo mluvit o neodborné, laické kontrole veřejné správy. Ve své podstatě nicméně 

ve většině případů půjde o projevy vůle (úkony), které mají (a mohou) nějaké kontrolní jednání 

orgánu státu (či veřejnoprávní korporace) teprve vyvolat, a to včetně eventuálních úkonů 

sluţebního dohledu, správního dozoru či instančního dozoru, tedy kontroly prováděné samotnou 

správou.“
486

 

Z hlediska právních záruk ve veřejné správě tyto podněty významně ovlivňují kontrolu 

veřejné správy a řada zvláštních zákonů s nimi výslovně počítá, např. zákon o České obchodní 

inspekci uvádí, ţe tento správní úřad vyuţívá při své činnosti stíţností, oznámení a podnětů 

občanů,
487

 podobně stanoví zákon o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ţe 

kontrolní činnost Úřadu pro ochranu osobních údajů se provádí buď na základě kontrolního 

plánu, nebo na základě podnětů a stíţností,
488

 rovněţ i zákon o Policii České republiky počítá 

s tím, ţe policista před zahájením úkonů trestního řízení získává poznatky mj. i na základě 

podnětů jiné osoby.
489

 

S ohledem na uvedený výklad je zřejmé, ţe ve vztahu k nezákonné nečinnosti nebudou 

tato formální či neformální podání, která lze adresovat jak nečinnému či nadřízenému správnímu 

orgánu, tak i např. některé z komor Parlamentu, příliš efektivním nástrojem. Účinnost stíţností a 

podnětů je poměrně nejistá, mohly by sice vyvolat určitou sebereflexi u nečinného správního 

orgánu, popř. být podnětem pro aktivizaci kontrolního procesu, nicméně s ohledem na právní 

jistotu stěţovatele nebude takový postup vhodný. Petice jsou pak spíše teoretickou moţností, 

kterou lze namítat nečinnost některého správního orgánu. Jen stěţí si lze představit, ţe by 

z důvodu nečinnosti u některého správního orgánu byla vyhotovena petice, ke které by se 

připojila větší skupina osob. Nicméně není vyloučeno, ţe v některých konkrétních případech by 

např. prostá stíţnost, kterou by byla namítána nečinnost správního orgánu, mohla vyvolat přímo 

u tohoto orgánu sebereflexi, na základě které by tak mohla být poskytnuta ochrana proti tomuto 

nezákonnému jednání mnohem rychleji, neţ např. prostřednictvím formalizovaného institutu 

uplatněného u nadřízeného správního orgánu. Přestoţe se tedy nebude jednat o efektivní a účinné 
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 SLÁDEČEK, V. Obecné správní právo. 4., aktualizované vyd. Praha: Wolters Kluwer ČR, 2019, s. 400. 
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 § 13 odst. 2 písm. a) zákona č. 64/1986 Sb., o České obchodní inspekci. 
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 § 31 zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů. 
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prostředky, které by tak mohly být hojně vyuţívány, je třeba je uvést v rámci úvah o ochraně 

proti nečinnosti. 
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12 K některým specifickým a omezeným způsobům ochrany 

před nezákonnou nečinností 

Jak jiţ bylo v této práci uvedeno, v odborné literatuře je pod ochranu před nečinností řazeno více 

právních institutů, např. lhůty, fikce či domněnky vydání rozhodnutí nebo ohlašovací reţimy. 

Bezesporu tyto instituty samy o sobě přispívají k důslednějšímu naplňování zásady rychlosti, a 

tedy v určitém směru mohou předcházet nezákonné nečinnosti. Nicméně pod ochranou 

před nezákonnou nečinností rozumím konkrétní instituty, které jsou schopny aktivizovat ochranu 

před tímto jednáním, přičemţ budou zahrnovat nejen ochranu v konkrétním případě, ale i prvky 

prevence, aby v jiných případech jiţ k takovému jednání nedocházelo. 

Přesto povaţuji za nezbytné se v této práci pozastavit u dvou institutů, které jsou 

v souvislosti s nezákonnou nečinností správních orgánů často zmiňovány. Jde o fikci či 

domněnku vydání rozhodnutí a ohlašovací reţimy, kterým se budu věnovat v následujících 

podkapitolách. Tyto instituty předpokládají aktivitu, tedy správní orgán se věcí reálně zabývá, 

pouze není vyţadováno její formální stvrzení, přičemţ z obsahu spisu musí být vţdy 

přezkoumatelný postup správního orgánu. Jde tedy o tzv. kvalifikovanou nečinnost správního 

orgánu, která však nepředpokládá, ţe by se správní orgán věcí nezabýval vůbec. Primárním 

cílem těchto institutů je tedy zjednodušení postupu, nikoli ochrana před případnou nečinností, 

nicméně souhlasím s tím, ţe v některých konkrétních případech tyto instituty mohou ochránit 

účastníky řízení před moţnou nečinností, pokud by k ní docházelo. Nicméně jak velmi přesně 

uvádí Pavel Mates, fikce vydání správního aktu by obecně neměla být pouţívána k tomu, aby se 

správním orgánům pouze ulehčovalo vedení řízení a zbavovaly se povinnosti zjišťovat skutečný 

stav věci.
490

 

Petr Svoboda povaţuje za teoretickoprávní podstatu těchto úprav, ţe právní norma 

spojuje vznik oprávnění k provedení určité činnosti se sloţenou právní skutečností, a to 

s uplynutím zákonem stanovené lhůty (právní událost) a nečinností vykonavatele veřejné správy 

v této lhůtě. Přičemţ tuto nečinnost povaţuje za projev vůle vykonavatele veřejné správy – 

za omisivní právní jednání, jelikoţ právní norma nečinnost výslovně umoţňuje a výslovně s ní 

spojuje určité následky.
491
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V této souvislosti je třeba připomenout, ţe orgány veřejné moci mají obecnou povinnost 

reagovat i na podněty zákonem výslovně neupravené, coţ vyplývá ze samotné povahy veřejné 

správy jakoţto veřejné sluţby dle čl. 2 odst. 3 Ústavy ČR a § 4 odst. 1 SpŘ.
492

 Výjimky z této 

povinnosti pak stanoví některé právní předpisy, např. pro stále se opakující („kverulantská“) 

podání.
493

 Tím spíše nelze uvedené instituty chápat jako legální a legitimní moţnost správního 

orgánu nezabývat se podáním, které zákon výslovně upravuje a předpokládá tak aktivní jednání 

veřejné správy.
494

 

Terminologií Jiřího Hoetzela jsem tedy dalek toho povaţovat „samočinné vyřizování 

správních záleţitostí“ za optimální řešení nečinnosti. Mimo jiné z důvodu, ţe instituty tohoto 

typu ponechávají nezákonnou nečinnost téměř bez povšimnutí. Ostatně i o těchto důsledcích se 

Jiří Hoetzel poměrně přiléhavě zmínil: „Pouhé stanovení vyřizovací lhůty beze vší další sankce 

jest arci polovičatostí, ne-li ránou do vody. Sankce by mohla pozůstávati především v ručení 

úředníka (a solidárně i státu) za dodrţení lhůty.“
495

 

12.1 Fikce a domněnky vydání rozhodnutí 

Na fikce a domněnky vydání správního aktu bývá v odborné literatuře zpravidla nahlíţeno jako 

na instituty, jejichţ smyslem a účelem je ochrana adresátů takového rozhodnutí před nezákonnou 

nečinností správních orgánů.
496

 Např. Kateřina Frumarová velmi přiléhavě konstatuje, ţe fikce 

vydání rozhodnutí představuje poměrně radikální způsob ochrany před nezákonnou nečinností 

správních orgánů.
497

 Lze jistě souhlasit s tím, ţe pokud bude docházet na straně správních 
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orgánů k nezákonné nečinnosti, v konkrétních případech tyto instituty mohou účastníky řízení 

chránit před tímto nezákonným jednáním. Nicméně z pohledu jejich právní jistoty a zejména 

z hlediska prevence před nezákonnou nečinností nelze uvaţovat o tom, ţe by tyto instituty mohly 

představovat dostatečnou ochranu. Lze je tedy povaţovat za specifické a omezené řešení 

nečinnosti pouze v konkrétní věci, nicméně dle mého názoru je smysl těchto institutů zcela jiný 

neţ řešení nečinnosti, a tedy zjednodušení postupů správních orgánů. Zjednodušení postupu 

neznamená, ţe se správní orgán nebude věcí zabývat vůbec, aktivní postup je naopak 

předpokládán, pouze se nevyţaduje aktivita ve vztahu k vydání formálního výstupu ze správního 

řízení. Nicméně postup správního orgánu musí být vţdy přezkoumatelný a z obsahu spisu vţdy 

musí být zřejmé, jaké úkony byly ve věci činěny, jak se správní orgán věcí zabýval a jaké 

důvody jej vedly k vydání rozhodnutí, byť takové rozhodnutí nebylo formálně vydáno. Jsem tedy 

toho názoru, ţe v konkrétním případě, pokud by docházelo k nečinnosti, mohou tyto instituty 

konkrétním osobám poskytnout ochranu, nicméně určitě nebude moţné uvaţovat o posílení 

jejich právní jistoty a ani o účinnosti takového řešení, jelikoţ bude docházet zpravidla k tomu, ţe 

konkrétní nečinnost zůstane neřešena a pokud na ni aktivně nepoukáţe sám účastník řízení, tak 

se jí zřejmě nikdo jiný ani nebude zabývat. Coţ je v přímém rozporu s přesvědčením, ţe kaţdý 

jednotlivý případ nezákonné nečinnosti by měl být označen a měly by být pojmenovány její 

důvody a následně učiněny kroky k zamezení opakování takového jednání. 

Z hlediska uvaţovaných právních institutů tedy nečinnost správního orgánu můţe mít 

zcela stejné účinky jako správní akt, k jehoţ vydání by tento správní orgán byl příslušný. 

Podmínkou takového následku je však výslovná zákonná úprava.
498

 Martin Kopecký poukazuje 

na to, ţe fikce vydání správního aktu je spojena s marným uplynutím lhůty od podání ţádosti 

o vydání správního aktu nebo od učinění jiného úkonu.
499

 Přičemţ se vychází ze skutečnosti, ţe 

správní orgán fakticky správní akt nevydal, existuje pouze fikce jeho vydání.
500

 

O fikci vydání rozhodnutí (tzv. fingované rozhodnutí) bylo poměrně často uvaţováno ve 

starší odborné literatuře. Uvaţoval o ní např. Jiří Hoetzel: „Vydatným prostředkem ochranným 

jsou fingovaná rozhodnutí, záleţející v tom, ţe mlčení úřadu po neurčitou dobu znamená fikci 
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určitého vyřízení, u nás pro stranu příznivého (ve Francii znamená fikci vyřízení straně 

nepříznivého). Za republiky bylo u nás zavedeno mnoho případů fingovaných rozhodnutí. 

Mluvila z toho (neodůvodněná) nedůvěra k správním orgánům. I president je „vysazen“ takové 

preklusi. Fingovaná rozhodnutí jsou arci moţná jen při jednostranné správní justici, nikoli tam, 

kde před úřadem vystupují strany v kolisi zájmů, takţe by vedlo k zmatkům zaváděti tu fikci 

vyřízení příznivého. Nepodařilo se do správního řízení dostati ani všeobecný předpis o fikci ani 

o devoluci. Zaznamenati sluší proto § 140 rak. spol. ústavy z 1934, který zavedl všeobecnou fikci 

zamítavého rozhodnutí, kdyţ nejvyšší správní úřad nerozhodl o věci do šesti měsíců. Spolkový 

soud rozhoduje k stíţnosti do takového fingovaného rozhodnutí ve věci samé (§ 165). 

Fingovaným rozhodnutím věnoval zvláštní pozornost III. sjezd českosl. právníků v Bratislavě. 

Proti devoluci se hlavně namítá, ţe svádí k tomu, aby niţší úřad nic nedělal.“
501

 Domnívám se, 

ţe nejen institut devoluce, kterému se budu věnovat dále v této práci, by „sváděl“ správní orgány 

k tomu, aby „nic nedělaly“, ale stejně tak by tomu mohlo být u fikcí či domněnek vydání 

správního aktu. 

Josef Staša dále poukazuje na to, ţe ve vnitrostátním právu jde spíše o ojedinělé případy, 

kdy lze hovořit o fikci nebo nevyvratitelné domněnce vydání správního aktu. Základním 

rozdílem mezi oběma instituty je jejich právní konstrukce. U fikce vydání správního aktu se 

vychází ze skutečnosti, ţe správní akt nebyl vydán, zatímco u domněnky nezáleţí na tom, zda 

byl vydán, ale vychází se z toho, ţe nedošlo k jeho oznámení, přičemţ případné pozdější 

oznámení správního aktu nemá na účinky domněnky vliv, a to ani tehdy, má-li později 

oznámený správní akt jiný obsah.
502

 Tyto rozdíly jsou však zkoumány zejména v právní nauce, 

pro kterou je z teoretického pohledu důleţité rozlišovat právní konstrukce, nicméně v aplikační 

praxi tyto rozdíly příliš řešeny nejsou, jelikoţ z hlediska nástupu účinků nečinnosti totiţ půjde 

vţdy o fikci. 

Je nutné poloţit si zásadní otázku spočívající v tom, v jakých konkrétních případech by 

tyto právní instituty mohly být aplikovány. Je jednoznačné, ţe fikce vydání správního aktu by se 

neměla týkat případů, kdy se správní akt můţe dotýkat právního postavení i jiných osob, neţ je 

ţadatel.
503

 A taktéţ by se neměla týkat případů, kdy by mohlo dojít pouhým uplynutím lhůty 
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k narušení či ohroţení veřejného zájmu.
504

 Mělo by se jednat fakticky jen o zlomek záleţitostí, 

které by bylo moţné tímto procesním způsobem upravit. Např. Petr Svoboda tyto záleţitosti 

obecně charakterizuje jako: (i.) jednostranné správní záleţitosti (takové záleţitosti, v nichţ 

vystupuje jen jeden účastník správního řízení – navrhovatel, kdy bude rozhodováno výhradně o 

jeho právech a povinnostech a právem chráněné zájmy a povinnosti jiných osob nebudou moci 

být takovým rozhodnutím přímo dotčeny), (ii.) vícestranné správní záleţitosti, ve kterých je sice 

více účastníků správního řízení, avšak je mezi nimi vyloučen vznik zájmového rozporu.
505

 

Z hlediska obsahového lze rozlišovat dva typy fikce či domněnky vydání správního aktu 

– 1) pozitivní, 2) negativní. 

Ad 1) Fikce či domněnka vydání pozitivního správního aktu zpravidla představují 

vyhovění ţádosti nebo jinému návrhu. Takové instituty posilují postavení adresátů veřejné 

správy a jak uvádí Josef Staša, prakticky se mohou uplatnit zvláště tam, kde je zvýšený zájem 

na ochraně jejich práv před nečinností veřejné správy, popř. téţ tam, kde jde o jednodušší 

záleţitosti.
506

 Souhlasím s tím, ţe pokud jde o jednodušší záleţitosti, bylo by moţné o takovém 

institutu uvaţovat, jelikoţ pokud by skutečně došlo k nezákonné nečinnosti a správní orgán by se 

tak věcí reálně vůbec nezabýval, nemusely by mít následky jeho jednání zásadnější dopad. 

Nicméně jiţ samotná skutečnost, ţe v důsledku nezákonného jednání správního orgánu dojde 

automaticky k tomu, ţe je legalizováno řešení rozporné s veřejným zájmem, je velmi 

problematická. Naopak ve sloţitějších případech nebo v případech, kde by měl být zvýšený 

zájem na ochraně práv adresátů veřejné správy před nečinností správních orgánů, ostatně 

takový zájem by měl existovat ve vztahu k veškeré činnosti správních orgánů, bych se spíše 

přiklonil k posílení institutů slouţících k ochraně, které budou schopny vyvolat aktivitu 

správního orgánu. 

Ve vnitrostátním právním řádu se jedná spíše o zlomek případů, kdy zákonná úprava 

upravuje tyto instituty. S fikcí vydání pozitivního správního aktu se tak lze např. setkat v zákonu 
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o ochraně hospodářské soutěţe
507

 či v zákonu o provozování rozhlasového a televizního 

vysílání.
508

 

Ad 2) Fikce či domněnka vydání negativního správního aktu fakticky znamená zamítnutí 

podané ţádosti. Takové řešení zjednodušuje výkon veřejné správy, jeho případné uplatnění je 

však vţdy nezbytné pečlivě uváţit vzhledem k ochraně procesního postavení adresátů veřejné 

správy.
509

 Nicméně i v takovém případě platí, ţe z postupu správního orgánu, resp. z obsahu 

spisu by mělo být zřejmé, pro jaké důvody nebylo ţádosti účastníka řízení vyhověno, a tedy 

pro jaké důvody se správní orgán rozhodl pro faktické zamítnutí jeho ţádosti, byť o tomto kroku 

nevydal formální výstup. Jde však o velmi problematické řešení, jelikoţ účastníku řízení by měly 

být vţdy sděleny srozumitelné a zejména přezkoumatelné argumenty, pro jaké důvody nebylo 

jeho ţádosti vyhověno. Samotná skutečnost, ţe by účastník řízení tuto argumentaci dovozoval 

z obsahu spisu, není dle mého názoru příliš legitimní. Ve vztahu k nezákonné nečinnosti, resp. 

k nezákonné nečinnosti v konkrétním řízení má fikce či domněnka vydání negativního správního 

aktu zejména význam v tom směru, ţe adresát takového rozhodnutí je po uplynutí zákonné lhůty 

pro jeho vydání oprávněn podat proti takovému rozhodnutí opravný prostředek, a tedy jeho věcí 

se dále bude zabývat nadřízený správní orgán. Petr Svoboda pak uvádí, ţe s ohledem 

na dvojinstančnost správního řízení v českém právu fikce negativního správního aktu v našich 

podmínkách ţadateli umoţnila jen rychlejší cestu k nadřízenému správnímu orgánu.
510

 

S fikcí vydání negativního správního aktu se s ohledem na poměrně problematické 

aspekty tohoto institutu lze v platné a účinné právní úpravě setkat v jediném právním předpisu, a 

to v zákonu o právu na informace o ţivotním prostředí.
511

 

Vladimír Mikule poukázal na to, ţe v našem právním prostředí má jistou tradici fikce 

pozitivní, zatímco např. ve Francii naopak fikce negativní.
512

 Za pozitivní fikcí se však skrývá 
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jisté nebezpečí pro veřejný zájem (případy, kdy správní orgán mlčí, ačkoliv vzhledem 

k okolnostem by měl návrh zamítnout). Negativní fikce toto nebezpečí nepřináší a navíc 

umoţňuje účastníkovi řízení, aby proti fiktivnímu zápornému rozhodnutí podal opravný 

prostředek, ţalobu ke správnímu soudu apod.
513

 

V případě fikcí či domněnek vydání správního aktu nelze uvaţovat o aplikaci opatření 

proti nečinnosti dle § 80 SpŘ a nelze ani uvaţovat o podání ţaloby proti nečinnosti, jelikoţ dle 

§ 79 odst. 1 SŘS nelze tento typ ţaloby uplatnit, spojuje-li zvláštní zákon s nečinností správního 

orgánu fikci, ţe bylo vydáno rozhodnutí o určitém obsahu nebo jiný právní důsledek. Na obranu 

proti takovým správním aktům je tak nutné aplikovat stejné instituty, které by byly pouţity 

v případě skutečně vydaného rozhodnutí. 

Je třeba zmínit další důleţitou otázku, na kterou poukazuje např. Josef Staša, jak 

postupovat v případě, pokud nebyly splněny hmotněprávní či procesněprávní předpoklady 

udělení oprávnění, kdy tedy fingované rozhodnutí bude v přímém rozporu s právními předpisy. 

V takovém případě lze mít za to, ţe pokud adresát aktu vědomě nebo zjevně nesplňuje zákonem 

stanovené předpoklady, nemohla fikce nebo domněnka pozitivního správního aktu vůbec nastat. 

Dále poukazuje na to, ţe bývá rovněţ zpochybňována moţnost přezkoumávat zákonnost 

fiktivního nebo domnělého aktu z moci úřední, jakoţ i moţnost oprávnění odejmout tam, kde 

pozitivní právo operuje s pojmy, jako je „zrušení povolení“.
514

 Poukazuje na to, ţe lepší 

alternativou, neţ sofistikovat fikci nebo domněnku vydání správního aktu, se zdá upravit, ţe 

po uplynutí zákonem stanovené doby pro vydání správního aktu nastává v případě nečinnosti 

správního orgánu určitý důsledek ex lege.
515

 

Jakkoli respektuji, ţe někteří autoři o těchto institutech uvaţují jako o ochraně 

před nečinností, nepřikládám těmto institutům zvláštní význam v této problematice, jelikoţ dle 

mého názoru ve vztahu k nečinnosti správních orgánů mají spíše opačný efekt. Pokud by právní 

úprava tyto instituty rozšiřovala, mohlo by pak docházet k tomu, ţe jednotlivé správní orgány, 

resp. úřední osoby by se v přímém rozporu s jejich právními povinnostmi věcmi příliš 

nezabývaly a toto jednání by fakticky zůstávalo v pozadí, jelikoţ by ve své většině nebylo 
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předmětem dalšího případného řešení, které by mělo vést ke zjednání nápravy. Povaţuji proto 

za velmi přiléhavou terminologii Martina Kopeckého, který v souvislosti s fikcí vydání 

správního aktu nezmiňuje, ţe jde o ochranu před nečinností, ale uvádí: „Zákon spojuje 

v některých případech s nečinností správního orgánu fikci vydání správního aktu o určitém 

obsahu.“
516

 Toto mi přijde jako vůbec nejvýstiţnější charakteristika, tedy ţe s nečinností 

správního orgánu je spojena fikce vydání správního aktu, nicméně nečinnost jako takovou tímto 

nelze uspokojivě řešit. 

12.2 Ohlašovací režimy 

Ohlašovací (téţ označovaný jako oznamovací) reţim je protikladem k reţimu 

povolovacímu, pro který je charakteristická podstatně vyšší míra formalismu. Některými autory 

bývají ohlašovací reţimy, resp. přesně stanovené lhůty v jejich rámci, označovány jako ochrana 

před nečinností,
517

 z mého pohledu se jedná toliko o její (omezené) řešení. 

Podstata ohlašovacích (oznamovacích) reţimů spočívá v tom, jestliţe právní předpis 

stanoví, ţe k provádění určité činnosti se vyţaduje předchozí ohlášení (oznámení) správnímu 

úřadu, a tento ve stanovené lhůtě proti zamýšlenému nevyjádří námitky, jeho mlčení má stejné 

právní účinky, jako kdyby souhlas (absenci námitek) vyjádřil výslovně. Správní úřad je povinen 

věc posoudit z hlediska veřejného zájmu a zájemci sdělit, zda má nebo nemá námitky. Pokud tak 

neučiní výslovně, platí, ţe absence námitek byla dána mlčky. Právní úprava tak nezakládá 

domněnku nebo fikci nějakého stanoviska správního úřadu, pouze stanoví, ţe správní úřad můţe 

veřejnoprávní námitky uplatnit s právní relevancí jen v přesně stanovené lhůtě. Pokud námitky 

uplatněny nejsou, oprávnění k provádění činnosti vzniká ex lege, a to bez ohledu na to, zda je to 

objektivně v souladu s veřejným zájmem či v rozporu s ním.
518

 Vzhledem k tomu, ţe právní řád 

nemůţe zaručit, ţe k nečinnosti nebude docházet, bylo by vhodné pouţívat ohlašovací reţimy 

zejména v případech, kdy eventuální pasivita nebude s to způsobit rozsáhlejší následky. 

V současné době se s nimi lze setkat např. v zákonu o právu shromaţďovacím,
519

 zákonu 
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o místním referendu,
520

 zákonu o sdruţování v politických stranách a v politických hnutích,
521

 

zákonu o ochraně přírody a krajiny,
522

 vodním zákonu
523

 či tiskovém zákonu.
524

 

Ohlašovací reţimy jsou nejvíce skloňovány v souvislosti s veřejnou částí stavebního 

práva. Institut ohlášení totiţ představuje ve veřejném stavebním právu tradiční zjednodušující 

postup k provádění vybraných stavebních záměrů.
525

 Institut ohlášení je v této zvláštní části 

správního práva spojen s fikcí souhlasu stavebního úřadu s provedením ohlášeného stavebního 

záměru a s ohledem na řešené téma si zaslouţí podrobnější přiblíţení. 

Stavební zákon z roku 1976
526

 zavedl ohlášení jako zjednodušený reţim pro provádění 

vybraných drobných staveb, stavebních úprav a udrţovacích prací. Dle jeho ustanovení § 57 

odst. 2 je stavebník mohl provést jen na základě písemného sdělení stavebního úřadu, ţe proti 

jejich provedení nemá námitek. Nicméně pokud takové sdělení nebylo stavebníkovi oznámeno 

do 30 dnů ode dne ohlášení anebo stavební úřad v této lhůtě nestanovil, ţe ohlášené provedení 

podléhá stavebnímu povolení, mohl je stavebník provést. Mlčení stavebního úřadu, resp. 

nevyjádření námitek se stavebním záměrem, znamenalo po uplynutí stanovené lhůty vznik 

oprávnění k jeho provádění ex lege. Tato úprava byla k nečinným stavebním úřadům poměrně 

nekompromisní. Vzhledem k tomu, ţe jejich pasivita nebyla ničím neobvyklým, nezřídka 

vznikala oprávnění k provedení stavebního záměru v rozporu s veřejným zájmem či zájmy 

jiných osob. 

Stávající stavební zákon ve znění účinném do 31. prosince 2012 rovněţ k provedení 

vybraných jednoduchých staveb, terénních úprav, zařízení a udrţovacích prací stanovil ohlášení 

jako podmínku k jejich provedení. Dle § 106 odst. 1 StavZ v platném znění je stavebník mohl 

provést na základě písemného souhlasu stavebního úřadu, přičemţ pokud mu souhlas nebyl 

doručen do 40 dnů ode dne, kdy ohlášení došlo stavebnímu úřadu, ani mu v této lhůtě nebyl 

doručen zákaz je provést, platilo, ţe stavební úřad souhlas udělil. Namísto tradičního 
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 Srov. § 12 odst. 3 zákona č. 22/2004 Sb., o místním referendu a o změně některých zákonů. 

521
 Srov. 8 odst. 4 zákona č. 424/1991 Sb., o sdruţování v politických stranách a v politických hnutích. 
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 Srov. 8 odst. 2 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny. 

523
 Srov. § 15a odst. 3 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon). 

524
 Srov. § 8 odst. 4 zákona č. 46/2000 Sb., o právech a povinnostech při vydávání periodického tisku a o změně 

některých dalších zákonů (tiskový zákon). 

525
 K tomu srov. ADAMEC, M. Nečinnost v řízení dle stavebního zákona. In: STAŠA, J., RAJCHL, J. (eds.). 

Sondy do stavebního práva. Praha: Univerzita Karlova, Právnická fakulta, 2018, s. 138-149. 

526
 Zákon č. 50/1976 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon). 
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ohlašovacího reţimu, kdy v případě mlčení stavebního úřadu vzniká oprávnění k poţadované 

činnosti ex lege, byla zavedena fikce souhlasu, kdy oprávnění k provedení stavebního záměru 

v případě mlčení stavebního úřadu vzniklo ex actu.
527

 Jinak vyjádřeno pohledem Nejvyššího 

správního soudu: veřejné subjektivní právo k provedení stavebního záměru vzniklo buď 

na základě úkonu (souhlasu) nebo na základě případné „kvalifikované nečinnosti“ stavebního 

úřadu.
528

 Zmíněná kvalifikovaná nečinnost vycházela z předpokladu, ţe stavební zákon 

v souladu se zásadou právní jistoty stavebníka klade na stavební úřad vysoké poţadavky 

na včasnost a odbornost jeho postupu, přičemţ je zcela na stavebním úřadu, zda vyloučí vznik 

fikce souhlasu.
529

 Ve vztahu k (nezákonné) nečinnosti se opět jednalo o poměrně nekompromisní 

řešení, nicméně v otázce trvání souhlasu jiţ nebylo moţné hovořit o posílení právní jistoty 

stavebníka. Bez ohledu na to, zda byl souhlas udělen výslovně či mlčky, jej stavební úřad 

pro nezákonnost mohl zrušit, coţ se ostatně běţně stávalo.
530

 Tímto krokem stavebník ztratil 

subjektivní veřejné oprávnění stavbu provést, coţ se mohlo výrazným způsobem projevit v jeho 

právní sféře, včetně důsledků majetkových.
531

 K tomu je třeba zmínit, ţe na reţim ohlášení bylo 

nazíráno jako na kompromisní řešení, kdy stavebník nemusel absolvovat sloţité formální řízení, 

přičemţ o to vyšší důraz byl na něj kladen při dodrţování právních předpisů.
532

 

Není bez zajímavosti, ţe Nejvyšší správní soud v souvislosti s konkludentním souhlasem 

výslovně poukázal na nebezpečí vzniku nezákonných stavebních záměrů v důsledku „záměrné 

nečinnosti“ ovládané prvky klientelismu: „V důsledku takto vzniklého souhlasu mohou jistě 

vzniknout stavby, jejichţ vznik by jinak, v řádném stavebním řízení či v řádném reţimu 

ohlašovacím, nebyl připuštěn. Můţe k tomu dojít např. záměrnou nečinností stavebního úřadu 

v důsledku ilegální koordinace postupu mezi stavebníkem a příslušným pracovníkem stavebního 

úřadu. [...] Čelit uvedeným jednáním tím, ţe zákon bude vykládán způsobem, který by ve své 
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 DIENSTBIER, F. [Stavební řád] In: SLÁDEČEK, V., POUPEROVÁ, O. a kol. Správní právo. Zvláštní část. 

Praha: Leges, 2011, s. 254. 
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 Srov. rozsudek Nejvyššího správního soudu ze dne 14. 5. 2014, č. j. 1 As 43/2014-30. 

529
 Srov. rozsudek Městského soudu v Praze ze dne 7. 10. 2015, č. j. 7 A 40/2011-71. 

530
 K tomu v podrobnostech srov. závěr č. 100 ze zasedání poradního sboru ministra vnitra ke správnímu řádu 

ze dne 25. 2. 2011: Zrušení souhlasu s provedením ohlášené stavby. 

531
 Srov. rozsudek Nejvyššího správního soudu ze dne 13. 5. 2011, č. j. 7 As 89/2010-84. 

532
 „Je totiţ povinností stavebníka zajistit, aby při realizaci práva stavby, která probíhá v zjednodušeném reţimu 

ohlášení, dodrţoval příslušné právní předpisy. V opačném případě se vystavuje riziku, ţe stavba, k jejíţ realizaci 

zákon nepoţaduje stavební povolení, bude povaţována za protiprávní. Zjednodušený proces v reţimu ohlášení 

umoţňuje stavebníkům rychlejší realizaci staveb, současně však na ně klade náročnější sebekontrolu při dodrţování 

právních předpisů regulujících stavební řízení.“ (Usnesení Ústavního soudu ze dne 10. 7. 2008, sp. zn. II. ÚS 

443/06.) 
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podstatě vyprázdnil institut souhlasu ke vzniku ohlášené stavby, k němuţ dojde marným 

uplynutím lhůty, v níţ můţe stavební úřad stavbě zabránit, by bylo v rozporu s principy, na nichţ 

je zaloţen právní stát. V něm nelze vykládat určitý právní institut, v rozporu s jeho smyslem a 

účelem, jakoţ i v rozporu s dikcí zákonných ustanovení jej upravujících tak, ţe se svoboda 

jedince omezí více, neţ nakolik to vyplývá ze zákona jen proto, aby se zabránilo případnému 

zneuţití tohoto institutu.“
533

 

V důsledku dlouhodobé kritiky došlo tzv. velkou novelou stavebního zákona (zákon 

č. 350/2012 Sb.) s účinností od 1. ledna 2013 k zásadním změnám, které se promítly i do 

ohlášení. Konkludentní souhlas dle § 106 odst. 1 StavZ byl zrušen a namísto něj byl stanoven 

poţadavek na souhlas výslovný, který je stavební úřad při splnění zákonných podmínek povinen 

vydat do 30 dnů ode dne podání ohlášení. Tato lhůta má však pořádkový charakter. Dle 

důvodové zprávy k předmětné novele má písemný souhlas s provedením ohlášeného stavebního 

záměru směřovat k posílení právní jistoty stavebníka.
534

 S tímto lze souhlasit zejména s ohledem 

na dřívější časté problémy s nezákonností konkludentního souhlasu, z pohledu stavebníka a 

individuálního řešení nečinnosti jiţ nelze hovořit o posílení právní jistoty. 

Ohlášení a s ním spojené fikce souhlasu stavebního úřadu prošly ve stavebním právu 

určitým vývojem a postupně bylo upraveno několik přístupů. Stávající úprava ohlašovacího 

reţimu je určitou modifikací, jelikoţ tradiční ohlašovací reţim charakterizuje právě vznik 

oprávnění k poţadované činnosti v případě mlčení orgánu veřejné správy ex lege. Z pohledu 

nečinnosti nelze povaţovat fikce souhlasu s ohlášením stavebního záměru za optimální řešení, 

jelikoţ poskytují toliko omezenou individuální ochranu a současně umoţňují stavebním úřadům 

zůstat pasivními téměř bez povšimnutí. 
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 Rozsudek Nejvyššího správního soudu ze dne 25. 6. 2009, č. j. 7 As 10/2009-86 (č. 2255/2011 Sb. NSS). 
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 Důvodová zpráva k vládnímu návrhu zákona, kterým se mění zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a 
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13 Důsledky nezákonné nečinnosti a odpovědnost za majetkovou 

a nemajetkovou újmu dle zákona č. 82/1998 Sb. 

V rámci této kapitoly se budu věnovat důsledkům, které způsobuje nezákonná nečinnost 

správních orgánů, a dále pak odpovědnosti za majetkovou či nemajetkovou újmu způsobenou 

fyzickým či právnickým osobám, která představuje konkrétní důsledek nečinnosti a je upravena 

ve zvláštním zákonu, kterým je zákon č. 82/1998 Sb. 

Dále na tomto místě povaţuji za důleţité zmínit, ţe úřední osoby mohou za protiprávní 

jednání odpovídat rovněţ v rovině trestněprávní či správněprávní odpovědnosti. Uvedeným 

typům odpovědnosti se v této práci nebudu podrobně zabývat, jelikoţ takové úvahy by téma 

práce značně přesahovaly do oblasti trestního práva a správního práva trestního.
535

 Nejedná se 

ani o důsledky nečinnosti, ale spíše o následek za zaviněné protiprávní jednání konkrétní úřední 

osoby, která k tomuto jednání mohla být motivována nejrůznějšími vlivy. Tímto samozřejmě 

jakkoliv nesniţuji váţnost těchto témat, ostatně trestní odpovědnost úředních osob je povaţována 

za jednu z právních záruk ve veřejné správě (k tomu srov. podkapitola č. 7.1), avšak tematicky 

by takové úvahy přesahovaly tuto práci a povaţuji naopak za důleţité věnovat se v návaznosti 

na důsledky nezákonné nečinnosti odpovědnosti za materiální či nemateriální újmu dle zákona 

č. 82/1998 Sb., avšak vzhledem k tomu, ţe i tato oblast s přesahy do soukromého práva je 

nad rámec tématu této práce, poukáţu pouze na základní souvislosti. 

13.1 Důsledky nezákonné nečinnosti 

Nezákonná nečinnost správních orgánů představuje jeden z vůbec nejzávaţnějších typů jednání, 

se kterými se lze při výkonu veřejné správy setkat. Toto jednání, které je v přímém rozporu se 

smyslem a účelem existence veřejné správy a taktéţ s právními předpisy, způsobuje řadu 

negativních důsledků. 

V odborné literatuře lze nalézt různé pohledy a členění důsledků nezákonné nečinnosti. 

Např. Kateřina Frumarová označuje za důsledky tohoto nezákonného jednání závaţné porušení 
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(č. 35/2014 Sb. rozh. tr.). 
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zásady zákonnosti, v řadě případů téţ můţe nečinnost znamenat zásah do ústavně garantovaných 

lidských práv a svobod, popř. můţe dojít k porušení mezinárodních závazků. Kromě toho je 

takové jednání veřejné správy v rozporu s pojetím veřejné správy jako sluţby veřejnosti 

vykonávané v souladu s principy tzv. dobré správy, a nečinnost taktéţ narušuje princip právní 

jistoty ve státě a společnosti.
536

 Soňa Skulová uvádí, ţe neoprávněná, nezákonná nečinnost 

správního orgánu narušuje zejména princip důvěryhodnosti a spolehlivosti veřejné správy, a 

můţe se dotknout rovněţ zásady ochrany práv nabytých v dobré víře a oprávněných zájmů. 

Narušuje rovněţ zásadu jednání správních orgánů ve veřejném zájmu, neboť výkon veřejné 

správy se neprojeví tam, kde podle příslušných právních úprav měl být uplatněn.
537

 Vladimír 

Mikule poznamenal, ţe nezákonná nečinnost můţe mít pro účastníky řízení závaţné důsledky, 

např. po stránce hospodářské.
538

 

Jiří Hoetzel v nečinnosti úřadů spatřoval zejména procesní důsledky, kdy správní úřad 

nevyřízením věci znemoţnil instanční postup: „Správní úřad by mohl prostým nevyřízením věci 

znemoţniti postup instanční. Proto se právní řád stará o ochranu strany před nečinností 

úřadu.“
539

 „Vyřízení v I. stolici je z pravidla – mimo případy fingovaných rozhodnutí – nutným 

předpokladem dalšího postupu instančního. Nečinnost úřadu škodívá tu straně více neţ jeho 

činnost. Proto bonita správního řízení závisí od toho, jak vydatně je postaráno o to, aby I. ( a 

vůbec niţší ) stolice konala náleţitě svou povinnost, t.j. vyřizovala podání jí došlá.“
540

 

Ať jiţ bude na důsledky tohoto nezákonného jednání nahlíţeno jakkoliv, vţdy se bude 

jednat o důsledky mimořádně závaţné. V kaţdém případě zde bude docházet k porušení 

právních předpisů, resp. primárně k porušení ústavně zakotveného principu legality, který je 

základem pro výkon veřejné správy. V důsledku toho pak dojde i k porušení veškerých ostatních 

principů či procesních zásad, které jsou zakotveny ve správním řádu či v jiných předpisech a 

na které poukazují např. výše uvedení autoři. Porušení právních předpisů pak bude způsobovat 

konkrétní důsledky, na které nazírám ve dvou rovinách: 
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1) důsledky týkající se účastníků řízení (dotčených osob), 

2) důsledky týkající se veřejné správy jako celku. 

 

Ad 1) K důsledkům týkajícím se účastníků řízení (dotčených osob): z hlediska fyzických 

nebo právnických osob, kterých se bude nečinnost správních orgánů přímo dotýkat, lze uvaţovat 

o tom, ţe jim tímto jednáním můţe být způsobena závaţná škoda nebo újma. K moţnostem 

odpovědnosti za vzniklou újmu srov. následující podkapitola. 

Ad 2) K důsledkům týkajících se veřejné správy jako celku: jakkoliv nechci zlehčovat či 

bagatelizovat důsledky, které se týkají účastníků řízení (dotčených osob), avšak důsledky 

dopadající na veřejnou správu jako celek povaţuji za závaţnější. Předně je třeba uvést, ţe právní 

řád upravuje instituty, prostřednictvím kterých mohou fyzické nebo právnické osoby uplatnit 

nárok na náhradu škody či újmy, která vznikla v důsledku tohoto nezákonného jednání. Nelze 

samozřejmě uvaţovat o tom, ţe vzniklá škoda či újma bude vţdy odčiněna dostatečným 

způsobem, jelikoţ v některých případech jsou důsledky pro konkrétní osoby mnohem závaţnější, 

nehledě na to, ţe v některých případech mohou nastat potíţe s dokazováním, zejména pokud jde 

o nemajetkovou újmu. Nicméně zákonná úprava předpokládá, ţe tyto důsledky budou řešeny. 

Naproti tomu důsledky týkající se veřejné správy jako celku jsou fakticky nenapravitelné. Navíc 

můţe k nim zpravidla přispět jen jediný případ nezákonné nečinnosti, pokud se tato stane 

předmětem zájmu např. Veřejného ochránce práv nebo mediálních sdělení. Je fakticky 

notorietou, ţe veřejná správa je spojována spíše s pomalými postupy, sloţitostí jejích postupů a 

průtahy. Vykonavatelé veřejné správy by proto měli mít zájem na tom, aby tato tvrzení 

ve společnosti byla pokud moţno vyvrácena, a neměli by svým jednáním tato tvrzení 

podporovat. Toto si správní orgány a zejména pak řada úředních osob vůbec neuvědomuje. Stačí 

proto jediný případ nezákonné nečinnosti, který se stane veřejně známým, a bude to mít 

důsledky nejen pro konkrétní (nečinný) správní orgán, ale pro veřejnou správu jako celek. 

Primárním důsledkem, který se týká veřejné správy jako celku, je ztráta důvěry adresátů 

veřejné správy k jejím postupům a vůbec k její existenci. Bohuţel důsledky tohoto typu, 

na rozdíl od důsledků týkajících se výhradně účastníků řízení (dotčených) osob, fakticky nelze 

ţádným způsobem odčinit a napravit je lze ostatně jen dlouhodobým naplňováním právních 

předpisů ze strany vykonavatelů veřejné správy. 
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13.2 Nečinnost správních orgánů jako nesprávný úřední postup – 

odpovědnost dle zákona č. 82/1998 Sb. 

Mezi důsledky nezákonné nečinnosti správních orgánů patří mj. škoda nebo újma, která mohla 

být tímto jednáním způsobena fyzickým či právnickým osobám. Vladimír Sládeček v této 

souvislosti pouţívá pojem „veřejnoprávní škoda“ a definuje jej jako: „újma vzniklá rozhodovací 

či jinou činností nebo nečinností (existencí průtahů v jednání) orgánů veřejné moci. Jde tedy 

o problematiku přesahující oblast veřejné správy a správního práva, neboť se týká také řízení 

u soudů v trestních, civilních i správních věcech.“
541

 

Odpovědnost za škodu ve veřejné správě bývá řazena mezi právní záruky ve veřejné 

správě (srov. podkapitola č. 7.1) a jde o tradiční institut veřejného práva s přesahy do práva 

soukromého.
542,

 
543

 

Ústavní základ představuje čl. 36 odst. 3 Listiny, v němţ je zakotveno právo kaţdého 

na náhradu škody způsobené mu nezákonným rozhodnutím soudu, jiného státního orgánu či 

orgánu veřejné správy nebo nesprávným úředním postupem. Dle čl. 36 odst. 4 Listiny pak 

podmínky a podrobnosti upravuje zákon, kterým je ve vnitrostátním právním řádu zákon 

č. 82/1998 Sb. 

Odpovědnost za tzv. veřejnoprávní škodu se jako jeden ze základních poţadavků 

objevuje i v některých mezinárodních právních dokumentech. Např. v doporučení Výboru 

ministrů Rady Evropy ze dne 18. září 1984 ohledně veřejné odpovědnosti.
544

 

Zákon o odpovědnosti za škodu způsobenou při výkonu veřejné moci rozhodnutím nebo 

nesprávným úředním z roku 1998 upravuje odpovědnost státu za škodu způsobenou při výkonu 

státní moci (§ 1 odst. 1 OdpŠk), odpovědnost územních samosprávných celků za škodu 

způsobenou při výkonu veřejné moci svěřené jim zákonem v rámci samostatné působnosti (§ 1 

odst. 2 OdpŠk), odpovědnost těchto subjektů za vzniklou nemajetkovou újmu (§ 1 odst. 3 

OdpŠk). Tento zákon představuje speciální úpravu odpovědnosti za vzniklou majetkovou i 
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 SLÁDEČEK, V. Obecné správní právo. 4., aktualizované vyd. Praha: Wolters Kluwer ČR, 2019, s. 481. 

542
 K tomu srov. např. MATĚJKA, J. [Náhrada škody ve veřejném právu] In: HÁCHA, E., HOETZEL, J., WEYR, 

F., LAŠTOVKA, K. Slovník veřejného práva československého. Svazek II. I aţ O. Brno: Polygrafia, 1932, s. 732 an. 

543
 V případě protiprávního jednání subjektů veřejné správy je vţdy nutné rozlišovat, zda jednají formou veřejného 

práva nebo formou soukromého práva. Srov. SVOBODA, P. Odpovědnost za škodu způsobenou nezákonnou 

nečinností veřejné správy. Správní právo. Praha: Ministerstvo vnitra, 1999, roč. XXXII, č. 4, s. 218-219. 

544
 Recommendation CM/Rec(84)15 of the Committee of Ministers to member states relating to public liability. 

(Doporučení Výboru ministrů Rady Evropy ze dne 18. září 1984 ohledně veřejné odpovědnosti.) 
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nemajetkovou újmu (§ 26 OdpŠk), kterou v obecné rovině upravuje občanský zákoník (§ 2894 

an. ObčZ) 

Odpovědnost dle tohoto zákona je koncipována jako tzv. absolutní odpovědnost, a tedy 

nelze se ji zprostit (§ 2 OdpŠk).
545

 

Zákon upravuje odpovědnost jak za újmu majetkovou (škodu), tak i za újmu 

nemajetkovou. Platné znění tohoto zákona obsahovalo pouze odpovědnost za škodu, 

odpovědnost i za nemajetkovou újmu byla do tohoto zákona začleněna aţ zásadní novelizací 

z roku 2006, kterou představuje zákon č. 160/2006 Sb.
546

 

Jedním z podstatných důvodů přijetí zákona č. 160/2006 Sb. byly výtky Evropského 

soudu pro lidská práva s ohledem na neexistenci účinného prostředku nápravy nepřiměřené 

délky řízení. V této souvislosti lze poukázat na argumentaci v důvodové zprávě k vládnímu 

návrhu tohoto zákona: „Česká republika se aktuálně potýká právě s problémem nepřiměřené 

délky soudních řízení. Evropský soud pro lidská práva v rozsudku ze dne 10. července 2003 

ve věci Hartman proti České republice dospěl k závěru, ţe v České republice neexistuje účinný 

prostředek nápravy nepřiměřené délky řízení, coţ má dvojí dopad: jednak Česká republika 

porušuje článek 13 Úmluvy, kde se právo na účinný prostředek nápravy zaručuje, jednak nemůţe 

být namítáno, ţe stěţovatelé nevyčerpali vnitrostátní prostředky nápravy. V konečném důsledku 

tato situace přispívá k enormnímu zatíţení štrasburského soudu a ke vzrůstajícímu počtu 

odsuzujících rozsudků za nedodrţení práva na soudní řízení v přiměřené lhůtě. Má-li Česká 

republika jak předcházet svým odsouzením, tak plnit své závazky vyplývající z Evropské úmluvy 

o lidských právech, tak, konečně, přispět k sníţení břemene, které nese Soud pro lidská práva, 

nezbývá, neţ aby byla v našem zákonodárství zakotvena odpovědnost státu (popř. územních 

samosprávných celků) za nemajetkovou újmu vzniklou nezákonným rozhodnutím a nesprávným 

úředním postupem.“
547
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 K tomu srov. např. nálezy Ústavního soudu ze dne 17. 6. 2008, sp. zn. II. ÚS 590/08 (N 108/49 SbNU 567), ze 

dne 13. 3. 2012, sp. zn. I. ÚS 529/09 (N 51/64 SbNU 625). 
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 Zákon č. 160/2006 Sb., kterým se mění zákon č. 82/1998 Sb., o odpovědnosti za škodu způsobenou při výkonu 

veřejné moci rozhodnutím nebo nesprávným úředním postupem a o změně zákona České národní rady č. 358/1992 

Sb., o notářích a jejich činnosti (notářský řád), ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 201/2002 Sb., o Úřadu 

pro zastupování státu ve věcech majetkových, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 40/1964 Sb., občanský 

zákoník, ve znění pozdějších předpisů. 

547
 Důvodová zpráva k vládnímu návrhu novely zákona č. 82/1998 Sb. Sněmovní tisk č. 1117, Parlament České 

republiky, Poslanecká sněmovna, 4. volební období, 2002–2006. 
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Zákon pracuje s dvěma hlavními oblastmi – nezákonné rozhodnutí a nesprávný úřední 

postup. Z hlediska řešené problematiky nečinnosti správních orgánů je tak podstatná druhá 

oblast, a tedy nesprávný úřední postup, kterým nečinnost můţe být, a za který odpovídá stát. 

Nesprávný úřední postup, za který odpovídá stát, je upraven v ustanovení § 13 OdpŠk. 

Dle jeho prvního odstavce stát odpovídá za škodu způsobenou nesprávným úředním postupem, 

přičemţ pojem nesprávný úřední postup není v zákoně přesně definován, uvedené ustanovení 

pouze dodává, ţe nesprávným úředním postupem je „také“ porušení povinnosti učinit úkon nebo 

vydat rozhodnutí v zákonem stanovené lhůtě. Nestanoví-li zákon pro provedení úkonu nebo 

vydání rozhodnutí ţádnou lhůtu, povaţuje se za nesprávný úřední postup rovněţ porušení 

povinnosti učinit úkon nebo vydat rozhodnutí v přiměřené lhůtě. K přiměřené lhůtě pak zákon 

příkladmo odkazuje na čl. 5 a 6 EÚLP. Z hlediska nezákonné nečinnosti správních orgánů je 

příkladmý výčet uvedený v ustanovení § 13 odst. 1 OdpŠk klíčový. Dle odstavce druhého pak 

právo na náhradu škody má ten, jemuţ byla nesprávným úředním postupem způsobena škoda. 

Definice nesprávného úředního postupu je proto nutné nalézat v odborné literatuře nebo 

v judikatuře. 

Velmi upřednostňuji přístup Kateřiny Frumarové k této zákonné terminologii, která 

k výkladu přistupuje rozdělením na pojmy postup a nesprávný. Z pojmu postup v obecné rovině 

vyvozuje, ţe zahrnuje jak činnost, tak i nečinnost. Přičemţ postup orgánu veřejné správy lze 

chápat jako činnost, kterou tento orgán realizuje na základě zákona a v jeho mezích svou 

působnost a pravomoc, a to způsobem stanoveným zákonem (zejména formou vydání rozhodnutí 

či provedení jiného úkonu), ale i jako nečinnost (opomenutí) v případě, kdy je povinen dle 

zákona konat, a to v zákonné, popř. přiměřené lhůtě. Pojem nesprávný pak nelze patrně chápat 

v obecném smyslu jako neúčelný nebo nevhodný, ale jde tu spíše o nesprávnost ve smyslu 

právním, tedy protiprávnost. Přičemţ nesprávný postup pak musí být kumulativně téţ postupem 

úředním, tj. přímo souvisejícím s realizací určité veřejnoprávní působnosti autoritativní 

povahy.
548

 

Dle Ústavního soudu je nesprávným úředním postupem „kaţdý postup orgánu veřejné 

moci, který při jejím výkonu postupuje v rozporu s obecně závaznými právními předpisy či 

v rozporu se zásadami jejího výkonu. Je-li moţné tímto způsobem interpretovat pojem 
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 FRUMAROVÁ, K. Náhrada škody a nemajetkové újmy způsobené nezákonnou nečinností veřejné správy. 

Správní právo. Praha: Ministerstvo vnitra, 2012, roč. XLV, č. 4, s. 198. 
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"nesprávný úřední postup", pak Ústavní soud neshledává rozpor napadeného ustanovení s čl. 2 

odst. 2 Listiny ani s čl. 4 odst. 3 Listiny.“
549

 

Dále lze příkladmo uvést nahlíţení na tento pojem Nejvyšším soudem: „Definici 

nesprávného úředního postupu zákon nepodává; z obsahu tohoto pojmu však vyplývá, ţe podle 

konkrétních okolností můţe jít o jakoukoli činnost spojenou s výkonem pravomocí státního 

orgánu, dojde-li při ní nebo v jejím důsledku k porušení pravidel předepsaných právními 

normami pro počínání státního orgánu nebo k porušení pořádku určeného povahou a funkcí 

postupu.“
550

 

Jak poukazuje komentářová literatura, nesprávnost úředního postupu je třeba obecně 

vztahovat k porušení pravidel předepsaných zpravidla procesní normou, přičemţ takové porušení 

se nemusí ve své době jevit samo o sobě jako nezákonné, jelikoţ v době protiprávního jednání 

mohl být postup příslušného vykonavatele veřejné správy v plném souladu s pravidly, avšak 

protoţe zapříčinil vznik škody nebo nemajetkové újmy, je třeba jej mít podle jeho následku 

objektivně (bez ohledu na zavinění) za nesprávný.
551

 

Ke vzniku odpovědnosti za majetkovou či nemajetkovou újmu, která byla způsobena 

nesprávným úředním postupem, je třeba splnění těchto předpokladů: (i.) nesprávný úřední 

postup, (ii.) vznik škody či nemajetkové újmy, (iii.) příčinná souvislost mezi nesprávným 

úředním postupem a vznikem škody či nemajetkové újmy. Přičemţ veškeré tyto předpoklady 

musí být splněny kumulativně.
552

 

Základním předpokladem je uplatnění nároku na náhradu škody či nemajetkové újmy, 

který je třeba uplatnit u příslušného ministerstva nebo jiného ústředního správního úřadu (§ 14 

odst. 1 ve spojení s § 6 OdpŠk). Uplatnění nároku podle tohoto zákona je podmínkou 
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 Nález Ústavního soudu ze dne 8. 7. 2010, sp. zn. Pl. ÚS 36/08 (N 138/58 SbNU 131). 
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 Rozsudek Nejvyššího soudu ze dne 25. 9. 2003, sp. zn. 25 Cdo 319/2002. 
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 IŠTVÁNEK, F. [§ 13] In: IŠTVÁNEK, F., SIMON, P., KORBEL, F. Zákon o odpovědnosti za škodu 

způsobenou při výkonu veřejné moci rozhodnutím nebo nesprávným úředním postupem. Komentář. Praha: Wolters 

Kluwer ČR, 2017, s. 120. 
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 Jak jiţ bylo zmíněno v úvodu této kapitoly, jejím smyslem není podat vyčerpávající výklad o náhradě škody, 

která podstatným způsobem přesahuje do oblasti soukromého práva, ale pouze nastínit základní rámec ve vztahu 

k materiální či nemateriální újmě jako důsledkům nezákonné nečinnosti správních orgánů. V podrobnostech 

k jednotlivým těmto poţadavkům a zejména k analýze jejich dílčích kritérií srov. zejména FRUMAROVÁ, K. 

Náhrada škody a nemajetkové újmy způsobené nezákonnou nečinností veřejné správy. Správní právo. Praha: 

Ministerstvo vnitra, 2012, roč. XLV, č. 4, s. 197 an. Dále srov. VOJTEK, P. Právní regulace odškodňování 

za nečinnost ve veřejné správě. In: KADEČKA, S. (ed.) a kol. Nečinnost ve veřejné správě: Sborník z mezinárodní 

konference. Brno: Kancelář veřejného ochránce práv, 2012, s. 203 an.; SIMON, Pavel. Odpovědnost za škodu 

při výkonu veřejné moci. Praha: C. H. Beck, 2019, s. 253 an. 
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pro případné uplatnění nároku u soudu (§ 14 odst. 3 OdpŠk), přičemţ příslušnými soudy 

k projednání této věci jsou obecné civilní soudy rozhodující v občanskoprávním řízení. 

Břemeno tvrzení a břemeno důkazní však musí unést poškozený, a tedy je zcela na něm, 

aby prokázal vznik majetkové a nemajetkové újmy. Jde samozřejmě o logický poţadavek, resp. 

o jednu ze základních zásad civilního práva procesního. Pokud jde o nemajetkovou újmu, její 

prokazování je v aplikační praxi velmi problematické a s ohledem na nepřiměřenou délku řízení 

je její prokázání mimořádně sloţité a často i nemoţné. 

V aplikační praxi však zpravidla dochází k tomu, ţe správní orgán vydá rozhodnutí 

ve věci, která je poměrně jednoduchou, např. po uplynutí dvou aţ tří měsíců, coţ je v přímém 

rozporu s povinností vydat rozhodnutí bez zbytečného odkladu. V takovém případu však 

účastníkům řízení zpravidla nevznikne majetková či nemajetková újma. V takových případech 

pak fakticky nelze uplatnit nárok na náhradu majetkové či nemajetkové újmy, čehoţ si jsou 

správní orgány, resp. úřední osoby velmi dobře vědomy a často tak nemají motivaci dodrţovat 

zákonné lhůty. 

V této souvislosti je třeba poukázat na podkapitolu č. 3.2.2, která se týkala neúspěšného 

poslaneckého návrhu novely správního řádu z roku 1967 (2002, sněmovní tisk 152). 

V navrhovaném ustanovení § 50 odst. 7 SpŘ 1967 bylo totiţ stanoveno, ţe pokud by návrhu 

na opatření proti nečinnosti bylo vyhověno, osoba oprávněná k jeho podání měla právo, aby jí 

nečinný správní orgán uhradil veškeré náklady spojené s podáním návrhu na opatření proti 

nečinnosti včetně nákladů na právní zastoupení a dále, aby jí nečinný správní orgán uhradil 

všechny náklady vzniklé v důsledku jeho nečinnosti, včetně ušlého zisku. Navrhované 

ustanovení se týkalo pouze náhrady majetkové škody včetně nákladů na právní zastoupení. Dle 

mého názoru se jednalo o poměrně inspirativní návrh, který by v některých případech mohl být 

sám o sobě mnohem účinnější, neţ postup dle zákona č. 82/1998 Sb. Samozřejmě tento návrh by 

bylo vhodné podrobit kritice a detailněji propracovat, nicméně pokud by správní orgán musel 

vynaloţit náhradu škody ze svých rozpočtových prostředků, a to i pokud by musel uhradit jen 

náklady na právní zastoupení a jiná škoda by nevznikla, domnívám se, ţe by to v aplikační praxi 

mohlo mít poměrně zajímavý efekt a správní orgány, resp. jednotlivé úřední osoby by měly 

značnou motivaci k tomu, aby nedocházelo k nezákonné nečinnosti na jejich straně a aby 

účastníci řízení proti jejich pasivitě nebrojili procesními instituty slouţícími k ochraně před tímto 

jednáním. 

Pokud jde o úřední osoby, je třeba poukázat na to, ţe zákon č. 82/1998 Sb. upravuje i 

regresní úhradu, která po nich můţe být poţadována (§ 16 an. OdpŠk), nicméně základní 
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podmínkou pro vznik práva na regresní úhradu je způsobení škody zaviněným porušením právní 

povinnosti (§ 18 odst. 1 OdpŠk). 
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14 Vybrané procesní instituty a recentní úvahy zákonodárce 

z hlediska platné a účinné právní úpravy 

V předchozích částech této práce jsou obsaţeny úvahy o problematice nezákonné nečinnosti 

správních orgánů a kromě teoretických aspektů o této problematice bylo uvaţováno z hlediska 

platné a účinné právní úpravy, přičemţ zejména ve vztahu k ochraně před tímto nezákonným 

jednáním jsem vyjádřil kritické úvahy. V této kapitole se proto budu věnovat vybraným 

procesním institutům, které vnitrostátní právní řád neobsahuje, a to z hlediska moţných úvah de 

lege ferenda. Kromě toho se budu věnovat i vybraným recentním úvahám zákonodárce 

o uvaţované problematice. 

14.1 Devoluce 

Prvním z procesních institutů, který není v současné době upraven ve vnitrostátním právním řádu 

a který si zaslouţí pozornost, je devoluce. Resp. devoluce je navrhována ve vládním návrhu 

nového stavebního zákona a je tak moţné, ţe se jiţ brzy stane součástí právního řádu – k tomu 

podrobněji srov. podkapitola č. 14.4. 

Z obecného lingvistického hlediska je devoluce vykládána jako přesun kompetence, 

přechod práva,
553

 přenesení pravomoci na vyšší orgán,
554

 přesun rozhodování z úřadu 

podřízeného na nadřízený,
555

 nebo téţ jako svalení, připadnutí nějakého práva.
556

 Stojí 

za povšimnutí, ţe první díl Příručního slovníku jazyka českého z let 1935–1937 spojoval 

devoluci právě s pasivitou úřadů a vykládal ji jako „přesun kompetence s liknavého úřadu 

podřízeného na nejblíţe nadřízený“.
557

 

V právní terminologii byl pojem uţíván i např. v církevním právu, kdy opět jeho podstata 

spočívala právě v nečinnosti. V církevním právu tak devoluce byla vykládána např. jako 
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„oprávněnost vyššího církevního hodnostáře k obsazení úřadu církevního, kdyţ niţší hodnostář, 

který jej obsaditi měl, toto v jisté lhůtě neučinil anebo při obsazení jeho v něčem pochybil.“
558

 

Z hlediska správněprávního lze např. poukázat na vymezení devoluce Jiří Hoetzelem, dle 

kterého: „Pod devolucí rozumíme přechod úřední kompetence na jiný (vyšší) úřad z příkazu 

zákona (nařízení). Důvody k takovému abstraktnímu přesunu mohou býti různé.“ Příkladmo pak 

uvádí právě nečinnost: „Nečinnost úřadu příslušného. Devoluce je tu prostředkem chránícím 

stranu proti nečinnosti úřední – příkladem jest novela č. 222/1896 ř. z. k domov. zák. 

č. 105/1863 ř. z. § 6. Zákony o stavebním ruchu a vl. nař. 162/35.“
559

 Nebo téţ na vymezení 

Petra Svobody, který devoluci obecně vymezuje jako: „právní institut, který spočívá v tom, ţe 

správní orgán má zákonem stanovenou přesnou, závaznou lhůtu pro vydání rozhodnutí v určité 

správní záleţitosti, která počíná ode dne zahájení řízení (ať jiţ na návrh účastníka řízení nebo 

z podnětu správního orgánu). Pokud správní orgán tuto lhůtu nedodrţí a nevydá rozhodnutí, 

dojde k přechodu věcné příslušnosti k řízení o této správní záleţitosti na jiný (zpravidla 

instančně vyšší) správní orgán, a ten pak ve věci rozhodne v I. instanci.“
560

 

O pojmu devoluce ve správním řízení je rovněţ někdy uvaţováno jako o devolutivním 

účinku opravného prostředku, jehoţ smyslem a účelem je, ţe na základě podaného opravného 

prostředku přísluší přezkoumávat rozhodnutí zásadně instančně vyššímu správnímu orgánu.
561

 

Z hlediska řešeného tématu nečinnosti správních orgánů stojí za to o devoluci vést úvahy, 

resp. úvahy o tom, zda by tento institut mohl představovat ochranu před tímto nezákonným 

jednáním. Podstata tohoto institutu spočívá v tom, ţe v případě nečinnosti příslušného správního 

orgánu by po uplynutí zákonných lhůt pro vydání rozhodnutí, které by ovšem musely být přesně 

specifikovány, došlo ke změně věcné příslušnosti a věc by tak musel projednat a rozhodnout 

nadřízený správní orgán, který by jinak rozhodoval o opravných prostředcích, pokud by byly 

podány. 
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Lze rozlišovat dva způsoby přechodu, resp. změny věcné působnosti. Přechod věcné 

příslušnosti můţe nastat v závislosti na právní úpravě buď přímo ze zákona, resp. v důsledku 

uplynutí závazné lhůty pro vydání rozhodnutí (tedy důsledek právní události), nebo v důsledku 

toho, ţe účastník řízení po marném uplynutí lhůty právo na devoluci výslovně uplatní (tedy 

důsledek sloţené právní skutečnosti: právní událost a právní úkon).
562

 Ani v jedné z těchto forem 

se v českém právním řádu devoluce nevyskytuje. 

Např. Petr Svoboda konstatuje, ţe devoluce můţe být za jistých okolností efektivním 

právním prostředkem proti průtahům ve správním řízení. S přihlédnutím k této problematice pak 

(výše uvedené) vymezení devoluce konkretizuje: „Devoluci lze tedy definovat jako přechod 

věcné příslušnosti ze správního orgánu na jiný (zpravidla vyšší) správní orgán v důsledku toho, 

ţe správní orgán nevydá rozhodnutí v závazné lhůtě stanovené zákonem (devoluce ex lege), nebo 

toho, ţe účastník řízení poté, co správní orgán ve stanovené lhůtě nevydal rozhodnutí, právo 

na tento přechod výslovně uplatní (devoluce ex negotiae).“
563

 

Podle Petra Svobody má-li se devoluce stát účinným prostředkem proti nečinnosti, je 

nutné vymezit přesně a určitě nejen samotné lhůty pro rozhodnutí, ale především i vymezit 

správní záleţitosti, na které se tyto jednotlivé lhůty vztahují, aby bylo zcela nepochybné, v jaké 

době má být jaká správní záleţitost rozhodnuta, a tedy zda a kdy k devoluci dochází. S ohledem 

na rozmanitost správních záleţitostí by zřejmě nebylo v moţnostech zákonodárce s ohledem 

na uvedené vše přesně vymezit, proto by o devoluci mohlo být uvaţováno spíše jen u některých 

správních záleţitostí.
564

 

Vladimír Mikule označil devoluci za radikální řešení, které se u nás zatím neujalo.
565

 Ani 

Petr Svoboda by se k ní nepřiklonil: „Rozsáhlejší zavedení devoluce do českého právního řádu 

by, při stávající úrovni sluţební disciplíny naší administrativy, patrně způsobilo zahlcení 

instančně vyšších správních úřadů prvoinstanční správní agendou, a tím i jejich kolaps. Vyšší 

správní úřady by tím sice mohly být pozitivně stimulovány ke zpřísnění dohledu nad činností 

podřízených úřadů, je ovšem otázka, zda k tomu (v rámci současných sluţebních vztahů 

nadřízený-podřízený) existují dostatečné nástroje. Lze proto soudit, ţe bez efektivní reformy 
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personálního řízení našeho úřednictva by devoluce „činnostní potenci“ českých úřadů spíše 

ochromila neţ povzbudila.“
566

 

Jakkoli jde o zajímavý (a v některých konkrétních případech jistě účinný) právní institut, 

nedomnívám se, ţe by mohl být zaveden ve vnitrostátní úpravě správního řízení jako ochrana 

před nečinností správních orgánů, a to zejména ze dvou podstatných důvodů. Zaprvé, je třeba 

vyjádřit obavy nad tím, ţe pro nečinný správní orgán by se jednalo o velmi pohodlný způsob, jak 

se věcí nezabývat s vědomím toho, ţe po uplynutí lhůty pro rozhodnutí o věci rozhodne 

nadřízený správní orgán. Bylo by to velmi alibistické řešení a domnívám se, ţe některé správní 

orgány by takové řešení uvítaly. Zejména ve sloţitých věcech se domnívám, ţe by se správním 

orgánům, resp. oprávněným úředním osobám nechtělo těmito věcmi zabývat, proto by raději 

vyčkaly na uplynutí lhůty a tímto „elegantně“ přesunuly projednání a rozhodnutí věci na 

nadřízený správní orgán. Zadruhé, tím, ţe nadřízený správní orgán věc převezme a rozhodne 

namísto nečinného správního orgánu, se bude jednat o rozhodnutí správního orgánu v prvním 

stupni a o případném opravném prostředku bude rozhodovat jiný správní orgán, který by se 

přitom věcí jinak nezabýval. Resp. je otázkou, zda v konkrétním případě bude nadřízený správní 

orgán vůbec existovat. 

Kromě uvedených důvodů jsem taktéţ přesvědčen o tom, ţe samotné nadřízené správní 

orgány nebudou mít zájem na tom, aby věc převzaly a rozhodovaly o ní v nalézacím řízení. 

Ostatně zde platí obdobná argumentace, kterou jsem v této práci jiţ uvedl při úvahách o institutu 

atrakce. 

14.2 Dozorčí stížnost 

Jak jiţ bylo v předchozích kapitolách uvedeno, stíţnost v té podobě, v jaké je upravena 

ve vnitrostátním právním řádu, nelze povaţovat za účinný právní prostředek k ochraně 

před nečinností správních orgánů, jelikoţ můţe u nečinného správního orgánu vyvolat toliko 

sebereflexi, a to zcela neformálním způsobem. V právní nauce je však uvaţováno i o jednom 

zvláštním typu stíţnosti, kterým je tzv. dozorčí stíţnost a která mj. slouţí k ochraně 

před nečinností správních orgánů. V platné a účinné právní úpravě není tento institut upraven, 

nicméně pro český, resp. československý právní řád tento institut není neznámým a jednoznačně 
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si s ohledem na úvahy de lege ferenda zaslouţí pozornost. Ostatně i vládní návrh současného 

správního řádu předpokládal zavedení institutu procesní stíţnosti. 

Dozorčí stíţnost je v právní nauce označována jako tradiční institut ochrany 

před nezákonnou nečinností. Lze odkázat např. na úvahy Richarda Pomahače: „Tradiční 

prostředek ochrany před nezákonnou nečinností orgánu veřejné správy, totiţ dozorčí stíţnost 

k nadřízenému orgánu, v našem právu jako obecný institut chybí.“
567

, nebo úvahy Vladimíra 

Mikule, který poukázal na to, ţe dozorčí stíţnost sice není v českém právním řádu upravena, 

avšak účastník řízení by se jí mohl bránit proti průtahům a současně by mu tento institut 

zaručoval právo na odpověď, kterou by např. mohl podat přímo přednosta úřadu.
568

 

Rovněţ i ve starší odborné literatuře bylo o tomto procesním institutu uvaţováno.
569

 

Např. Jaroslav Pošvář poukazoval na to, ţe výkon dozoru se uplatňuje buď (i.) z moci úřední, 

nebo (ii.) na základě dozorčí stíţnosti strany. S odkazem na Zdeňka Neubauera pak poukázal 

na to, ţe podle povahy věci i dlouho ustálené praxe je dozorčí stíţnost „pouhým připomenutím 

strany, ţe v určitém případě se stala protiprávnost, která jest s to vyvolati zásah dozorčí. Strana 

tím nevykonává svoje procesní právo a nedomáhá se ve věci nikterak svého subjektivního 

nároku. Účelem dozoru jest pouze ochrana práva objektivního, nikoliv práv subjektivních. 

Dozorčí stíţnost jest tudíţ pouhým aktem denunciačním. Z tohoto důvodu nemá strana práva 

na vyřízení stíţnosti a nemá opravného prostředku proti zápornému vyřízení.“
570

 

Podstatnou dozorčí stíţnosti tedy je, ţe účastník řízení, popř. dotčená osoba se mohou 

tímto institutem obracet na nadřízený správní orgán ve věcech nečinnosti podřízeného správního 

orgánu, přičemţ nadřízený správní orgán v poměrně krátké lhůtě, např. ve lhůtě pěti či deseti 

dnů, vykoná dozor a v případě oprávněnosti stíţnosti učiní opatření k nápravě. Nadřízený správní 

orgán rozhoduje usnesením, přičemţ s ohledem na konkrétní právní úpravu pak lze uvaţovat 

o (ne)moţnosti podání opravných prostředků proti takovému usnesení. Povaţuji ku škodě, ţe 

v právních předpisech není tento typ stíţnosti upraven. Přitom např. v oblasti tzv. státní správy 

                                                 
567

 POMAHAČ, R. [Správní nečinnost] Průvodce veřejnou správou. Praha: ISV, 1999, s. 115. 

568
 MIKULE, V. /úpravy KOPECKÝ, M./ [Právní záruky ve veřejné správě. Ochrana před nezákonnou 

nečinností]. In: HENDRYCH, D. a kol. Správní právo. Obecná část. 9. vyd. Praha: C. H. Beck, 2016, s. 489. 

569
 K řízení o dozorčí stíţnosti ve správním právu trestním srov. POŠVÁŘ, J. Nástin správního práva trestního II. 

Brno: Československý akademický spolek Právník, 1946, s. 100-101. 

570
 POŠVÁŘ, Jaroslav. Obecné pojmy správního práva. Brno: Československý akademický spolek Právník, 1946, 

s. 57-58. 



 

205 

 

 

justice tento institut je zaveden a pokud dochází k procesním průtahům v řízení před soudem
571

 

nebo při plnění úkolů státního zastupitelství,
572

 je proti tomuto kaţdý oprávněn podat stíţnost. 

V této oblasti jde o poměrně relevantní a důleţité instituty, avšak právní úprava stanoví poměrně 

dlouhé lhůty pro jejich vyřízení, coţ podstatným způsobem sniţuje jejich účinnost. 

Dozorčí stíţnost jako ochranný institut před nečinností správních orgánů je např. 

zavedena v německé právní úpravě. Obecně je třeba uvést, ţe stíţnost („Beschwerde“) prochází 

německým právním řádem na několika místech a můţe nabývat různých významů, např. stíţnost 

ve smyslu opravného prostředku (např. v některých typech správního či trestního řízení, jakoţ i 

v některých typech soudního řízení) nebo téţ jako ústavní stíţnost. Nicméně obecná úprava 

stíţností ve veřejné správě, jakou např. představuje ve vnitrostátní platné a účinné právní úpravě 

ustanovení § 175 SpŘ, v německém právním řádu schází. Obecným východiskem je tak v tomto 

ohledu jediný odstavec německé ústavy, resp. základního zákona („Grundgesetz“), který 

zaručuje právo podání stíţnosti. Veškeré ostatní poţadavky včetně celého procesu prošetření a 

vyřízení stíţnosti by pak měl být řešeny v rámci (fungujících) vztahů nadřízenosti a podřízenosti 

uvnitř veřejné správy. 

Je jistě pravda, ţe kaţdý vyspělý demokratický právní stát, který dbá na odbornost a 

kvalitu veřejné správy, můţe tento přístup preferovat. Při veškeré úctě k české veřejné správě a 

jejím zaměstnancům si však nedovedu představit takovouto úpravu ve vnitrostátním právním 

řádu. Přestoţe pojmovým znakem stíţnosti je její neformálnost a nebylo by vhodné mít 

rozsáhlou právní úpravu stíţnostního práva, obdobnou úpravu si přesto v našem právním řádu 

nedokáţu dost dobře představit. 

Jak jiţ bylo uvedeno, obecným a jediným východiskem německého stíţnostního práva je 

jediný odstavec v německé ústavě. Jedná se o článek 17, který zakotvuje právo kaţdého písemně 

se obracet, ať jiţ samostatně nebo společně s ostatními, s poţadavky či stíţnostmi na příslušné 

úřady a zastupitelské orgány.
573,

 
574

 Německá nauka ústavního a správního práva tyto prostředky 
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označuje termínem „formlose Rechtsbehelfe“ a řadí mezi ně tři typy – námitky 

(„Gegenvorstellungen“), dozorčí stíţnost („Fachaufsichtsbeschwerde“) a sluţebně dozorčí 

stíţnost („Dienstaufsichtsbeschwerde“).
575

 Vzhledem k neexistenci navazujících předpisů lze 

jejich charakteristiku nalézt zejména v odborné literatuře. Nejčastěji se tak objevují označení 

„formlos“, „fristlos“ a „fruchtlos“,
576

 tedy tato podání nejsou vázána na ţádnou formu ani lhůtu 

za současné nemoţnosti dosaţení výsledku jiným způsobem. Teoretická východiska jsou 

samozřejmě logická a vystihují smysl těchto institutů. 

Kaţdý stěţovatel, resp. kaţdá osoba (podání stíţnosti není limitováno nutným zásahem 

do práv stěţovatele) je oprávněna k podání stíţnosti v jakékoliv formě a není přitom omezena 

ţádnou lhůtou. Svým podáním tak bude napadat buď určitou činnost, popř. nečinnost, nebo 

chování konkrétního zaměstnance vykonavatele veřejné správy. Z tohoto pohledu se pak 

rozlišují dva základní a nejdůleţitější typy stíţností, které lze označit jako tzv. dozorčí stíţnost a 

tzv. sluţebně dozorčí stíţnost (tento typ stíţnosti směřuje vůči jednání konkrétních zaměstnanců 

veřejné správy). Oba dva typy stíţností se vyřizují odpovědí, resp. sdělením a v odborné 

literatuře se lze setkat s názorem, ţe sdělení nemusí obsahovat ţádné odůvodnění, i kdyţ by se to 

samozřejmě slušelo.
577

 Autorský kolektiv Andreas Wittern a Maximilian Basslsperger pak také 

uvádí názor, ţe příslušnému vykonavateli veřejné správy nevzniká povinnost vyřizovat podání, 

které bude nesmyslné či uráţlivé. Na takováto podání nemusí být dle uvedených autorů 

reagováno vůbec.
578

 

                                                                                                                                                             
 spolková správa vykonávaná spolkovými správními úřady (bundeseigene Verwaltung – čl. 86 a 87 odst. 1 

GG) – v tomto případě jde o přímou státní správu, 

 spolková správa, kterou vykonávají veřejnoprávní korporace, ústavy nebo nadace (bundesunmittelbare 

Selbstverwaltung – čl. 87 odst. 2 a 3 GG), 

 spolková správa, jejíţ výkon byl přenesen na spolkové země (Auftragsverwaltung der Länder – čl 85 GG), 

 zemská správa vykonávaná zemskými úřady (landeseigene Verwaltung – čl. 30, 83 a 84 GG).“ 

(TOMOSZKOVÁ, V., POUPEROVÁ, O. In: HORÁKOVÁ, M., TOMOSZKOVÁ, V. a kol. Správní řízení 

v zemích EU: Velká Británie, Francie, Německo a Itálie. Praha: Linde, 2011, s. 89.) 

575
SCHMIDT, T. I. Fallrepetitorium Allgemeines Verwaltungsrecht. 2. Aufl. Heidelberg: C.F. Müller GmbH, 

2014, s. 426. 

576
 „The German saying is that informal remedies are „Fristlos, formlos, fruchtlos.““ DRAGOS, D. C., 

NEAMTU, B. (eds.). Alternative Dispute Resolution in European Administrative Law. Berlin: Springer-Verlag, 

2014, s. 33. 

577
 WITTERN, A., BASSLSPERGER, M. Verwaltungs- und Verwaltungsprozessrecht. Grundriss für Ausbildung 

und Praxis. 19. Aufl. Stuttgart: W. Kohlhammer GmbH, 2007, s. 152. 
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Z hlediska řešené problematiky nečinnosti je tedy podstatná dozorčí stíţnost, která je 

v německé terminologii označována jako „Fachaufsichtsbeschwerde“. Doslovný překlad by zněl 

ve smyslu odborné (či instanční) dozorčí stíţnosti, ale významově ji vystihuje spíše české 

označení dozorčí stíţnosti bez dalšího adjektiva. Avšak je nutné upozornit, ţe v německém 

jazyce se leckdy pod doslovným překladem dozorčí stíţnosti (‚Aufsichtsbeschwerde“) vyskytuje 

nadřazený výraz pro pojmy „Fachaufsichtsbeschwerde“ a „Dienstaufsichtsbeschwerde“, ale není 

to pravidlem a literatura v tomto pojmosloví není jednotná. Jedná se tedy o obranný prostředek, 

kterým stěţovatel můţe brojit proti nezákonnosti nebo věcné nesprávnosti spočívající vţdy 

v určité činnosti, popř. nečinnosti konkrétního vykonavatele veřejné správy. Stíţnost je 

adresována tzv. dozorčímu orgánu, kterým je zpravidla nadřízený orgán disponující řadou 

pravomocí. Smyslem a účelem je, aby nadřízený orgán provedl kontrolu činnosti, resp. určitého 

postupu přímo u stěţovaného orgánu. Ukáţe-li výsledek této kontroly, ţe stíţnost byla 

oprávněná, uloţí dozorčí orgán příslušnému podřízenému orgánu nápravné opatření slouţící 

k odstranění zjištěných nedostatků. Většinou se tak jedná o uloţení povinnosti určitého konání či 

zdrţení se určité činnosti. 

14.3 Ohrazení 

V této práci jsem na několika místech vyjádřil své přesvědčení o tom, ţe i poměrně efektivní 

ochrana před nečinností by mohla být poskytována přímo na úrovni nečinného správního orgánu. 

V aplikační praxi ostatně často dochází k tomu, ţe je nečinnost způsobena pro různé důvody 

konkrétní úřední osobou a kromě této osoby nemá v rámci tohoto subjektu nikdo jiný vědomí 

o tom, ţe v některém řízení dochází k průtahům či absolutní nečinnosti. Přitom by k poměrně 

efektivnímu řešení mohl vést poměrně jednoduchý krok, kterým by byl např. pokyn 

představeného nebo jiný akt řízení a nečinnost by tím mohla být jednoduše a zejména rychle 

vyřešena. Takové řešení by dle mého názoru mohlo být v některých případech mnohem 

účinnější, neţ pokud je ochrana poskytována ze strany nadřízeného správního orgánu. 

Současně bych však podotknul, ţe ochranu na úrovni nečinného správního orgánu nelze 

přeceňovat. Vţdy je nutné mít na zřeteli, ţe tento správní orgán bude posuzovat a hodnotit 

vlastní nezákonné jednání a je tak zřejmé (a ostatně zcela logické), ţe se toto jednání bude 

pokoušet bagatelizovat. Resp. je otázkou, zda jej vůbec připustí a zda by tak mohlo dojít 

ke skutečně objektivnímu nahlíţení na tvrzenou nečinnost. 
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Z těchto důvodů bych se proto nepřiklonil k ţádnému formalizovanému institutu, 

o kterém by bylo vedeno správní řízení, ale spíše k neformálnímu procesnímu institutu, který by 

však nečinný správní orgán byl povinen v poměrně krátké době vyřídit. Terminologicky jsem si 

pro název této podkapitoly vypůjčil institut ohrazení, který byl obsaţen ve vládním návrhu 

současného správního řádu, avšak na této terminologii netrvám a uvaţovaný institut by 

samozřejmě mohl mít různá označení. 

Domnívám se, ţe pokud byl upraven procesní institut, který by (ve vztahu k nezákonné 

nečinnosti, samozřejmě by mohlo být uvaţováno o jeho širší aplikaci) splňoval tato kritéria, 

mohla by nečinnost být řešena i tímto méně formálním způsobem:  

 právo účastníka řízení, popř. dotčené osoby ohradit se proti postupu, resp. v tomto 

případě proti pasivitě správního orgánu, 

 povinnost správního orgánu vyřídit podání ohraditele bez zbytečného odkladu, 

nejpozději ve lhůtě např. 5 dnů, 

 povinnost správního orgánu bezodkladně učinit nezbytná opatření k nápravě 

v případě důvodnosti ohrazení a současně povinnost vyrozumět ohraditele 

o výsledku šetření a zejména o opatřeních přijatých k nápravě, 

 způsob vyřízení ohrazení by mohl představovat prostý přípis správního orgánu, 

 neexistence opravného prostředku proti způsobu vyřízení ohrazení, přičemţ 

ohraditel by měl bez ohledu na způsob vyřízení svého podání moţnost podat 

kvalifikovaný prostředek slouţící k jeho ochraně před nečinností u nadřízeného 

správního orgánu. 

14.4 Recentní úvahy zákonodárce – ochrana před nečinností v předpisech 

upravujících stavební řízení 

Taktéţ je důleţité z hlediska řešené problematiky nezákonné nečinnosti na tomto místě poukázat 

na recentní úvahy zákonodárce ve vztahu k ochraně před tímto nezákonným jednáním. Průtahy 

řízení či absolutní nečinnost správních orgánů patří dlouhodobě ke kritizovaným problémům 

veřejné správy, ať jiţ v odborných či laických kruzích. Ustanovení § 80 SpŘ nebylo od přijetí 

správního řádu doposud novelizováno a ostatně ani z úvah a záměrů zákonodárce nelze 

očekávat, ţe by se v tomto ohledu mohlo něco změnit. 

Nicméně kritika ze strany zákonodárce či politických subjektů (a s ní spojená vůle 

k provedení změn) dlouhodobě směřuje k jednomu zvláštnímu typu správního řízení, kterým je 
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řízení dle stavebního zákona.
579

 Je vhodné připomenout, ţe platný a účinný stavební zákon 

z roku 2006 představuje jeden z nejdůleţitějších předpisů zvláštní části správního práva. 

V aplikační praxi přichází s tímto právním předpisem do styku většina osob, coţ vede k tomu, ţe 

stavební zákon – na rozdíl od většiny ostatních právních předpisů – je podrobován nebývalé 

kritice ze strany jeho adresátů. Opakovaně (a často oprávněně) bývá předmětem kritiky 

nezákonná nečinnost na straně správních orgánů či jednotlivých úředních osob, kterou je řízení 

dle tohoto zákona v aplikační praxi nezřídka zatíţeno. Vzhledem k tomu, ţe kritické úvahy se 

od účastníků řízení přesunuly i do mediálního prostoru, kde představují časté a relativně vděčné 

téma mediálních sdělení, poměrně logicky se zrychlení stavebního řízení a odstranění nečinnosti 

staly programovými prioritami politických subjektů. Z nečinnosti v řízení a postupech dle 

stavebního zákona se proto stalo poměrně vděčné téma (budoucích i současných) zákonodárců, 

kteří se tak začali prezentovat „bojem proti nečinnosti“ a zaváděním „biče na liknavé úřady a 

úředníky“, a to zpravidla bez ohledu na to, zda se jedná o reálné návrhy, které by byly nejen 

systematické, ale zejména které by neodporovaly zásadě kontinuitě veřejné správy. 

V posledních letech se legislativní úvahy ubíraly v souvislosti s tímto zvláštním typem 

správního řízení zejména ve vztahu k fikci souhlasu závazného stanoviska dotčeného orgánu, 

jelikoţ postupy často nečinných dotčených orgánů byly povaţovány za jeden z vůbec 

nejzásadnějších problémů v tomto řízení, který měl přispívat k nečinnosti. Řízení a postupy 

prováděné dle stavebního zákona jsou charakteristické střetem poţadavků na ochranu veřejných 

zájmů dle zvláštních právních předpisů, coţ vytváří zvýšené nároky na soustřeďování 

příslušných podkladů (stanovisek, souhlasů či vyjádření) a na koordinace těchto veřejných zájmů 

včetně řešení rozporů mezi jednotlivými dotčenými orgány.
580

 Závazná stanoviska dotčených 

orgánů tak pro rozhodnutí a pro jiné úkony stavebního úřadu, popř. autorizovaného inspektora, 

představují podklad zásadního významu. Nečinnost na straně dotčených orgánů, k níţ 

v aplikační praxi velmi často dochází, celý postup komplikuje a stavebníka limituje v dalším 

počínání. 

Zejména v roce 2018 legislativní i politické úvahy ve vztahu ke stavebnímu zákonu 

směřovaly zpravidla k moţnosti zavedení fikce souhlasu závazného stanoviska dotčeného 
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 K tomu podrobněji srov. ADAMEC, M. Nečinnost v řízení dle stavebního zákona. In: STAŠA, J., RAJCHL, J. 

(eds.). Sondy do stavebního práva. Praha: Univerzita Karlova, Právnická fakulta, 2018, s. 138-149. 
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 Důvodová zpráva k vládnímu návrhu stavebního zákona. Sněmovní tisk č. 998, Parlament České republiky, 

Poslanecká sněmovna, 4. volební období, 2002–2006. 
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orgánu. Lze poukázat např. na legislativní snahy Ministerstva pro místní rozvoj ČR
581

 nebo 

na programové priority politických stran.
582

 Z hlediska posílení právní jistoty dotčených osob 

byly tyto úvahy pochopitelné, nicméně je třeba vzít v potaz smysl a účel závazných stanovisek. 

Jde o důleţitý podklad obsahující odborné posouzení záměru, bez kterého bude jen obtíţně 

ve věci postupováno v souladu s veřejným zájmem či zájmy jiných osob. Proto se domnívám, ţe 

moţnost „udělení“ souhlasu dotčeného orgánu mlčky je velmi problematická. 

Jako určitá alternativa k fikci souhlasu dotčených orgánů se jeví varianta individuálního 

řešení nečinnosti s prvky částečné obecnější ochrany a prevence. K ní zákonodárce přistoupil 

ve vybraném řízení v podmínkách zákona o urychlení výstavby dopravní, vodní a energetické 

infrastruktury,
583

 do něhoţ byl s účinností od 31. srpna 2018 na základě novelizace (zákon 

č. 169/2018 Sb.) doplněn § 2 odst. 7. Toto nové ustanovení stanoví, jestliţe je správní rozhodnutí 

dle ustanovení tohoto zákona podmíněno závazným stanoviskem, které dotčený orgán nevydá 

ani ve lhůtě 60 dnů ode dne, kdy k tomu byl správním orgánem příslušným k vedení řízení 

vyzván, platí, ţe rozhodnutí není podmíněno tímto závazným stanoviskem a k případnému 

později vydanému závaznému stanovisku se nepřihlíţí. U této právní konstrukce lze zejména 

podtrhnout, ţe v případě nečinnosti bude dotčený orgán vyzván k vydání stanoviska a za tímto 

účelem mu je stanovena dostatečná lhůta. V tomto řešení lze kromě individuální ochrany 

před nečinností sledovat i obecnější ochranné a preventivní prvky, jelikoţ nečinnost 

v konkrétním případě bude pojmenována, coţ by mělo minimálně zamezit jejímu přecházení bez 

dalšího povšimnutí. Zákonná konstrukce vychází z předpokladu, pokud se dotčený orgán 

nevyjádří, rozhodnutí ve věci nebude podmíněno jeho závazným stanoviskem. Nejedná se tak 

o klasickou fikci souhlasu, který by byl udělen mlčky, ale stanovisko nebude v dané věci 

podkladem vůbec. Nebude tedy ani dovozováno, ţe dotčený orgán nemá námitky. 

Současná vláda nakonec nepřistoupila k novelizaci stavebního zákona, ale předloţila 

návrh zcela nového stavebního zákona, ve kterém si mj. klade za cíl zamezit liknavosti správních 

orgánů v tomto typu řízení, proto se rozhodla pro zásadní změny ve veřejné části stavebního 
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 MMR chystá institut fikce souhlasu. Stavebni-forum.cz [online]. 19. září 2018 [cit. 2018-10-04]. Dostupné z: 

http://www.stavebni-forum.cz/cs/newsroom/mmr-chysta-institut-fikce-souhlasu/ 
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 Lze odkázat na jednu z tezí prezentovaných na programové konferenci Občanské demokratické strany 

dne 26. května 2018: „Zavedeme fikci souhlasu, kdy stavebník získá automaticky souhlas, pokud se příslušný 

dotčený orgán státní správy v zákonné lhůtě nestihne vyjádřit.“ (Programová konference: Kvalitní infrastruktura 

ve městech a obcích. Ods.cz [online]. 26. května 2018 [cit. 2018-10-04]. Dostupné z: 
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práva. Aktuálním výstupem je tedy předloţený vládní návrh stavebního zákona, který zakotvuje 

řadu nových institutů a poměrně zásadních změn, které vyvolávají diskuzi. 

Aktuálně je vládní návrh nového stavebního zákona v prvním čtení v Poslanecké 

sněmovně, které proběhlo dne 5. listopadu 2020, a návrh byl přikázán k projednání příslušným 

výborům. Nicméně vládnímu návrhu předcházel z hlediska ochrany před nečinností poměrně 

zajímavý vývoj, na který je třeba poukázat. 

Ministerstvo pro místní rozvoj nejprve předloţilo na základě Plánu legislativních prací 

vlády na rok 2019 a dle usnesení vlády ze dne 24. června 2019, č. 448, do meziresortního 

připomínkového řízení návrh nového stavebního zákona.
584,

 
585

 Je třeba připomenout, ţe 

ze strany některých odborníků i subjektů byl návrh kritizován a bylo poukazováno na jeho určité 

kontroverze, a to jak z hlediska procesu zpracování, tak z hlediska obsahového. 

Ve vztahu k řešené problematice nezákonné nečinnosti poukázalo Ministerstvo pro místní 

rozvoj v předkládací zprávě k tomuto návrhu na to, ţe proces povolání staveb v České republice 

patří v komparaci s ostatními státy mezi nejpomalejší na světě: „Podle Světové banky je proces 

povolování staveb v České republice jeden z nejpomalejších na světě. Podle délky 

standardizovaného stavebního řízení se Česká republika umístila na 157. místě ze 190 

posuzovaných zemí s délkou 246 dnů. Reálný stav je však mnohem horší, neboť stavební řízení je 

jen tou jednodušší částí povolovacího procesu, který zahrnuje samostatné územní řízení, 

posouzení EIA, agendu vydávání a samostatných přezkumů závazných stanovisek dotčených 

orgánů a soudní přezkum. Významné stavby jsou jiţ v době zahájení zastaralé, neboť od jejich 

projektu uplynulo nezřídka i více neţ 10 let. Nedrţíme krok s evropskou špičkou 

urbanismu, architektury ani moderních technologií a vybavení staveb (např. zelená města, 

poţadavky na elektromobilitu ad.). Zaostává výstavba bytů a sluţeb v intravilánech měst, kde 

zůstávají brownfieldy, proluky a jiná volná místa, a investoři obsazují okolní volnou krajinu, kde 

pociťují menší odpor.“
586

 Tyto závěry, které byly v mediálním prostoru prezentovány jako 

zásadní pro přijetí nového stavebního zákona, jsou však poměrně problematické, jelikoţ citovaná 
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statistická data se týkají pouze některých vybraných staveb. Bez ohledu na jejich relevanci však 

zůstává skutečností, ţe průběh stavebního řízení nelze v současné době povaţovat za efektivní a 

nezákonná nečinnost na straně správních orgánů představuje jeden z nejzásadnějších problémů 

aplikační praxe. 

Lze proto pozitivně hodnotit, pokud mezi priority zákonodárce patří zjednodušení a 

zrychlení stavebního řízení. Jedním ze základních předpokladů pro dosaţení tohoto cíle je dle 

zákonodárce digitalizace stavební agendy, a to od územně plánovacích dokumentací, přes 

digitální technickou mapu, projektové dokumentace staveb, aţ po elektronický spis stavebních 

úřadů.
587

 Ve vztahu k uvaţované problematice nezákonné nečinnosti pak s digitalizací stavební 

agendy a elektronizací spisu stavebních úřadů souvisely v původně předloţeném návrhu do 

připomínkového řízení dvě zásadní změny. V řízení o povolení se v prvním stupni navrhovalo 

automaticky generované povolení po uplynutí lhůty pro vydání rozhodnutí, v řízení ve druhém 

stupni se pak navrhovalo automaticky generované upozornění na nečinnost. 

Automaticky generované povolení informačním systémem patřilo mezi nejčastěji 

prezentované změny ze strany předkladatele. Rovněţ i v důvodové zprávě návrhu předloţeného 

do připomínkového řízení byl tento institut velmi vyzdvihován: „Cílem právní úpravy je 

zrychlení povolovacího řízení, s čímţ souvisí stanovení závazných lhůt pro vydání rozhodnutí 

s jasnými důsledky jejich nedodrţení. Takovým důsledkem nečinnosti stavebního úřadu je právě 

automatické povolení, které po uplynutí stanovené lhůty automaticky vygeneruje informační 

systém. Automatické vygenerování povolení po uplynutí propadné lhůty je moţné pouze 

v případě, ţe návrh na povolení záměru včetně všech příloh byl podán v takové podobě a 

rozsahu, který umoţní automatické vygenerování povolení se specifickými náleţitostmi 

převzatými z předloţeného návrhu. Informační systém provede automatizovanou kontrolu 

formální úplnosti návrhu. Automatické povolení zajišťuje efektivní nástroj předcházení 

nezákonné nečinnosti stavebního úřadu prvního stupně a v případě uplatnění odvolání přesun 

řízení k odvolacímu správnímu orgánu, který musí provést řízení včetně dokazování a 

rozhodnout ve věci samé v rámci rozhodování o odvolání.“
588

 Z pohledu účastníka řízení se sice 

na první pohled jedná o efektivní řešení případné pasivity správního orgánu, nicméně je třeba 

podotknout, ţe na posílení jeho právní jistoty toto nebude mít vliv, jelikoţ po vygenerování 

automatického povolení se věcí začne zabývat nadřízený správní orgán, a to buď na základě 
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odvolání, nebo podnětu k zahájení přezkumného řízení: „O vydání automatického povolení se 

vţdy vyrozumí nadřízený správní orgán. Nebylo-li automatické povolení napadeno odvoláním, 

má toto vyrozumění povahu podnětu k zahájení přezkumného řízení. Tedy, i pokud automatické 

povolení není napadeno odvoláním, nadřízený správní orgán musí automatické povolení 

předběţně posoudit a lze-li mít důvodně za to, ţe automatické povolení je v rozporu s právními 

předpisy, zahájit přezkumné řízení. Pro účely posouzení automatického povolení nadřízeným 

správním orgánem je jeho vykonatelnost pozastavena.“
589

 

Obdobné snahy o (terminologií Jiřího Hoetzela) „samočinné vyřizování správních 

záleţitostí“
590

 jiţ ve veřejném stavebním právu existovaly a nelze je povaţovat za něco zcela 

nového. V předloţeném návrhu stavebního zákona sice došlo k určité modifikaci jiţ dříve 

známých či aplikovaných institutů – modifikaci lze spatřovat zejména v elektronizaci či poměrně 

jasně stanovených povinnostech nadřízeného správního orgánu –, avšak z mého pohledu se jedná 

o velmi problematické řešení, které jakkoli neposílí právní jistotu účastníků řízení. 

Původní návrh nového stavebního zákona předloţený do připomínkového řízení tedy 

předpokládal, ţe k odstranění nečinnosti a k prevenci před ní povede v řízení o povolení 

automaticky generované povolení v řízení v prvním stupni a automaticky generované upozornění 

na nečinnost v řízení v druhém stupni. Zatímco samočinné vyřizování správních záleţitostí 

nepovaţuji za vhodné řešení, naopak automaticky generované upozornění v případě nezákonné 

nečinnosti povaţuji za velmi zajímavý institut, který si zaslouţí diskuzi, jelikoţ se domnívám, ţe 

by mohl být aplikován i v jiných typech řízení. 

Předkladatel na tento institut nahlíţel jako na důsledek nedodrţení lhůty: „v případě 

nedodrţení závazné lhůty v odvolacím řízení informační systém automaticky vygeneruje 

upozornění na nečinnost, o kterém automaticky a neprodleně bude informovat ţadatele a 

nadřízený orgán, který bude mít ze zákona povinnost neprodleně učinit potřebné kroky 

a opatření k tomu, aby byla odstraněna nečinnost stavebního úřadu a vydáno rozhodnutí 

v co nejkratší lhůtě.“
591

 

Naopak z poměrně logických důvodů návrh nepředpokládal aplikaci institutu 

automatického povolení v odvolacím řízení: „V odvolacím řízení odvolací správní orgán 
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rozhodne o odvolání a zároveň rozhodne o celém návrhu na povolení záměru, je-li odvolání 

přípustné. Za tímto účelem postupuje jako stavební úřad v prvním stupni. Odvolací orgán 

posuzuje soulad rozhodnutí s právními předpisy, coţ zahrnuje i věcnou správnost rozhodnutí 

včetně posouzení váţení veřejných zájmů. V odvolacím řízení se neuplatní moţnost vydání 

automatického povolení. Nicméně i tak má odvolací orgán stanovenou závaznou lhůtu 

pro vydání rozhodnutí o odvolání. V případě jejího nedodrţení na to bude upozorněn nadřízený 

správní orgán.“
592

 Rovněţ specifická úprava přezkumného řízení nepředpokládala jeho aplikaci: 

„Specifická úprava přezkumného řízení se týká pouze přezkumu automatického povolení. 

V přezkumném řízení je správní orgán vázán stejnými lhůtami jako stavební úřad 

při rozhodování o návrhu v prvním stupni; neuplatní se ovšem moţnost vydání automatického 

povolení. I v přezkumném řízení se uplatní princip koncentrace, nepřihlíţí se tedy k vyjádřením, 

která byla uplatněna poprvé v přezkumném řízení, ačkoliv mohla být uplatněna v řízení v prvním 

stupni. V ostatním se pouţijí ustanovení o přezkumném řízení podle obecné úpravy ve správním 

řádu.“
593

 

Úvahy týkající se automaticky generovaného upozornění na nečinnost povaţuji 

za správné. Domnívám se, ţe pokud bude existovat elektronický nástroj, který po uplynutí 

zákonné lhůty upozorní na to, ţe konkrétní správní orgán či úřední osoba jsou v rozporu 

s právními předpisy nečinní, bude jednoznačně ţádoucí na takovou nečinnost poukázat a 

pojmenovat ji. Takové řešení bude obsahovat nejen prvky ochrany, ale rovněţ i prvky prevence, 

jelikoţ ţádný správní orgán ani úřední osoba zjevně nebudou mít zájem na tom, aby informační 

systém poukázal na skutečnost, ţe jimi projednávaná a rozhodovaná věc je zatíţena nezákonnou 

nečinností. Preferoval bych, pokud by automaticky generované upozornění bylo zavedeno jiţ 

v řízení před správním orgánem v prvním stupni. Povaţoval bych to za mnohem efektivnější 

řešení, neţ pokud bude v řízení v prvním stupni docházet k samočinnému vyřizování povolení a 

teprve v řízení ve druhém stupni bude poskytována tato ochrana a prevence před nečinností. 

Dále zůstává podstatnou otázkou, jaké subjekty by na tento nezákonný stav měly být 

upozorněny. Předkladatel uvaţoval o účastníku řízení a nadřízeném správním orgánu. Je to 

ostatně logické, pokud bude ochrana před nečinností správních orgánů poskytována na úrovni 

nadřízeného správního orgánu, jak předpokládá § 80 SpŘ. Kromě toho bych však preferoval, aby 

toto upozornění obdrţel i představený úřední osoby, která měla v daném řízení provádět úkony. 
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Představený by na základě této informace mohl učinit opatření, která povedou k odstranění a 

zejména prevenci před tímto nezákonným jednáním. 

Domnívám se, ţe pokud by správní orgány vyuţívaly při své činnosti elektronický 

systém, resp. nástroj, v němţ by byla přehledně zaznamenána jednotlivá řízení a u kaţdého 

z nich vyznačena zákonná lhůta pro projednání a rozhodnutí věci, přičemţ v případě jejího 

nedodrţení by byl automaticky informován představený konkrétní úřední osoby, nadřízený 

správní orgán a účastník řízení, lze to povaţovat za ţádoucí a efektivní. Skutečně nelze 

předpokládat, ţe by kterýkoliv správní orgán či úřední osoba měly ambice takto upozorňovat 

na svoji nečinnost. Naopak u kaţdé úřední osoby by toto mělo vyvolat minimálně sebereflexi 

k tomu, aby elektronický systém nevygeneroval upozornění na její (ne)postup rozporný 

s právním řádem. 

Původně předloţený návrh zákona do připomínkového řízení však dosáhl mnoha změn a 

výsledná podoba, kterou vláda předloţila Poslanecké sněmovně v září 2020, je tak poněkud jiná, 

a to i pokud jde o problematiku nezákonné nečinnosti. Automaticky generované povolení 

v řízení o povolení v prvním stupni ani automaticky generované upozornění na nečinnost v řízení 

v druhém stupni nejsou součástí předloţeného vládního návrhu. 

Ze současného vládního návrhu nového stavebního zákona, který byl předloţen 

Poslanecké sněmovně, však některé navrhované změny stojí za zmínku a přiblíţení. 

V navrhovaném ustanovení § 195 jsou stanoveny lhůty pro vydání rozhodnutí. Stavební 

úřad má tak povinnost rozhodnout o ţádosti nejpozději do a) 30 dnů ode dne zahájení řízení 

v případě jednoduché stavby, b) 60 dnů ode dne zahájení řízení v ostatních případech (§ 195 

odst. 1). Stavební úřad má dále povinnost rozhodnout o ţádosti nejpozději do 120 dnů ode dne 

zahájení řízení v případě záměrů EIA (§ 195 odst. 2).
594

 Uvedené lhůty můţe stavební úřad 

před jejich uplynutím usnesením prodlouţit a) aţ o 30 dnů ve zvlášť sloţitých případech, nebo b) 

aţ o 60 dnů v řízení s velkým počtem účastníků, nebo je-li třeba doručovat veřejnou vyhláškou 

osobám, jimţ se prokazatelně nedaří doručovat, nebo je-li třeba doručovat do ciziny (§ 195 odst. 

                                                 
594
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3). Velmi lze pak ocenit povinnost stanovenou v navrhovaném § 195 odst. 4, dle kterého 

stavební úřad v usnesení o prodlouţení lhůty uvede, z jakých důvodů nelze rozhodnout 

ve lhůtách podle odstavce 1 nebo 2. Toto usnesení stavební úřad pouze poznamená do spisu a 

vyrozumí o prodlouţení lhůty pouze stavebníka. Povaţuji za důleţitou povinnost stavebního 

úřadu uvést do usnesení, pro jaké důvody je nutné prodlouţit zákonnou lhůtu. Tato povinnost 

samozřejmě obsahuje preventivní prvek před nečinností. Současně však nepovaţuji za vhodné, 

ţe toto usnesení bude pouze poznamenáno do spisu a naopak bych povaţoval za ţádoucí, pokud 

by bylo účastníkům řízení doručováno. Samozřejmě nic to nemění na tom, ţe nahlédnutím 

do spisu bude mít účastník řízení moţnost se s tímto usnesením a zejména s důvody v něm 

uvedenými podrobně seznámit. 

V důvodové zprávě vládního návrhu nového stavebního zákona se pak objevuje kritika 

současné úpravy lhůt, s jejichţ nedodrţením není spojen ţádný následek: „Platný stavební zákon 

stanoví jiţ dnes lhůty pro vydání rozhodnutí, které jsou speciální oproti obecným lhůtám podle 

§ 71 správního řádu. Jde o lhůty pořádkové, s jejichţ nedodrţením není automaticky spojen 

ţádný následek. Na rozdíl od dnešní konstrukce lhůt pro vydání rozhodnutí přistupuje nový 

stavební zákon ke konstrukci zcela nové. Navrhovaná právní úprava má proto za jeden ze svých 

základních cílů stanovení závazných lhůt pro vydání rozhodnutí s jasnými důsledky jejich 

nedodrţení, coţ přispěje ke zrychlení povolovacího řízení. I nadále platí základní princip, ţe 

stavební úřad má povinnost vydat rozhodnutí bez zbytečného odkladu (§ 71 odst. 1 správního 

řádu).“
595

 

Následující ustanovení pak má řešit situace, kdy bude na straně stavebního úřadu 

docházet k nezákonné nečinnosti. Navrhované ustanovení § 196 je nazváno „Změna příslušnosti 

v případě nečinnosti“. Dle jeho odstavce prvního se navrhje, pokud obecní stavební úřad nevydá 

rozhodnutí o povolení záměru ve stanovené lhůtě, dokončí řízení nadřízený krajský stavební 

úřad. Nadřízený krajský stavební úřad odstraní vady v dosavadním postupu obecního stavebního 

úřadu. Dle odstavce druhého pak nadřízený krajský stavební úřad vydá rozhodnutí o povolení 

záměru ve lhůtě pro vydání rozhodnutí. Lhůta počíná běţet dnem předání spisu krajskému 

stavebnímu úřadu. Na změnu příslušnosti v případě nečinnosti stavebního úřadu nahlíţí 

zákonodárce jako na důsledek, resp. přesněji řečeno následek nečinnosti.
596

 Jinými slovy vládní 

                                                 
595

 Ibid. 

596
 „S nedodrţením zákonných lhůt je spojen důsledek, spočívající ve změně příslušnosti v případě nečinnosti 

prvoinstančního stavebního úřadu. Pokud stavební úřad nerozhodne v prvním stupni o ţádosti o povolení stavby 

v závazné lhůtě, popřípadě ve lhůtě prodlouţené (nevydá rozhodnutí o povolení stavby, nebo ţádost nezamítne, 

případně řízení nepřeruší z důvodu vad ţádosti či řízení nezastaví z procesních důvodů), pak namísto něho dokončí 



 

217 

 

 

návrh předpokládá zavedení devoluce ve stavebním řízení, kdy přechod věcné příslušnosti se 

uskuteční na základě zákona. K devoluci jsem vyjádřil určité pochybnosti a nepovaţuji ji 

za vhodné řešení – k tomu srov. podkapitola č. 14.1. 

Automaticky generované upozornění na nečinnost, které předpokládal původně 

předloţený návrh zákona do připomínkového řízení, tedy nebylo přijato, nicméně vládní návrh 

zavádí úplnou digitalizaci stavební agendy od nástrojů územního plánování, přes projektové 

dokumentace staveb aţ po elektronický spis stavebních úřadů, coţ lze povaţovat za jednoznačně 

správný krok.
597

 

Závěrem této podkapitoly je taktéţ vhodné připomenout, ţe vládní návrh nového 

stavebního zákona (a ostatně bylo to součástí i původního návrhu předloţeného 

do připomínkového řízení) předpokládá zavedení pozitivní fikce vyjádření, koordinovaného 

vyjádření nebo závazného stanoviska dotčeného orgánu, avšak s moţností zásahu nadřízeného 

správního orgánu. 

Dle navrhovaného ustanovení § 178 odst. 1 má dotčený orgán povinnost vydat do 30 dnů 

ode dne doručení ţádosti nebo vyţádání stavebním úřadem vyjádření, koordinované vyjádření 

nebo závazné stanovisko k záměru z hlediska jím chráněných veřejných zájmů. Tuto lhůtu můţe 

dotčený orgán prodlouţit aţ o 30 dnů, jestliţe je zapotřebí nařídit ohledání na místě nebo jde-li 

o zvlášť sloţitý případ. O prodlouţení lhůty vydá dotčený orgán usnesení, které se pouze 

poznamená do spisu (§ 178 odst. 2). A konečně navrhované ustanovení § 178 odst. 3 stanoví, ţe 

nevydá-li dotčený orgán vyjádření, koordinované vyjádření nebo závazné stanovisko ve lhůtě 

pro jeho vydání, platí, ţe k záměru nemá připomínky a z hlediska jím chráněných veřejných 

zájmů se záměrem souhlasí. Navrhované ustanovení § 178 odst. 4 pak stanoví výjimky, kdy se 

ustanovení o pozitivní fikci nepouţije na vyjádření nebo závazné stanovisko dotčeného 

orgánu.
598,
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řízení nadřízený krajský stavební úřad. Krajský stavební úřad naváţe v řízení na fázi, ve které došlo ke změně 
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stavební úřad pak platí stejné lhůty pro vydání rozhodnutí o povolení záměru podle § 196. Krajský stavební úřad 

bude rozhodovat jako prvoinstanční stavební úřad.“ (Ibid.) 

597
 „Pokud bude v rámci rekodifikace posílena digitalizace tak, jak to předpokládá návrh stavebního zákona, bude 

mít rekodifikace výrazný pozitivní vliv na moţnou míru korupce. Dle odborné literatury můţe rozvoj internetu a 

jiných elektronických nástrojů vést k radikální proměně výkonu veřejné správy a tím k maximálnímu zvýšení 

průhlednosti nového systému, a donutit tak veřejnou správu k odpovědnějšímu jednání.“ (Ibid.) 

598
 Ustanovení odstavce 3 se nepouţije na vyjádření nebo závazné stanovisko a) k posouzení vlivů provedení 

záměru na ţivotní prostředí podle zákona o posuzování vlivů na ţivotní prostředí, b) orgánu ochrany přírody podle 
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V důvodové zprávě k vládnímu návrhu se pak uvádí, ţe navrhovatel fikci závazného 

stanoviska dotčeného orgánu za prostředek ochrany před nečinností veřejné správy: „Pokud 

dotčený orgán nevydá vyjádření ve stanovené lhůtě (nebude vloţeno do informačního systému), 

bude platit, ţe k navrhovanému záměru nemá ţádné připomínky a se záměrem souhlasí, tzv. fikce 

souhlasu dotčeného orgánu. Fikce závazného stanoviska, vyjádření a koordinovaného vyjádření 

představuje prostředek ochrany před nečinností veřejné správy (obdobně jako v případě 

§ 9 odst. 3 zákona č. 123/1998 Sb., o právu na informace o ţivotním prostředí). Od klasických 

opatření proti nečinnosti (§ 80 správního řádu) se liší v tom, ţe důsledky nečinnosti správního, 

resp. dotčeného, orgánu nastávají přímo ze zákona.“
600

 Současně pak navrhovatel dodává, ţe 

v aplikační praxi by mělo být uplatnění této fikce výjimkou: „Uplatnění fikce souhlasného 

závazného stanoviska, vyjádření a koordinovaného vyjádření by mělo být v praxi výjimkou, 

neboť závazná stanoviska, vyjádření a koordinované vyjádření jsou důleţitými podklady 

pro řízení vedené stavebními úřady, a jejichţ prostřednictvím chrání dotčené orgány veřejné 

zájmy na svěřeném úseku veřejné správy. Stát, potaţmo orgány veřejné správy, nesmí rezignovat 

na ochranu veřejných zájmů, nicméně nečinnost správních orgánů je v rozporu s principem 

dobré správy a fakticky k ochraně veřejných zájmů nevede. Zvolené řešení tak respektuje zásadu 

hospodárnosti a rychlosti činnosti správních orgánů.“
601

 

Navrhované ustanovení § 179 pak upravuje vydání nového vyjádření, koordinovaného 

vyjádření či závazného stanoviska dotčeného orgánu. Pokud nebyly splněny dle § 178 odst. 3 

                                                                                                                                                             
zákona o ochraně přírody a krajiny, kterým se 1. posuzuje splnění podmínek pro stanovení odchylného postupu při 

ochraně ptáků, 2. vyslovuje souhlas k zásahům, které by mohly vést k závaţnému nebo nevratnému poškození nebo 

ke zničení evropského stanoviště nebo stanoviště evropsky významných druhů, 3. uděluje souhlas k činnostem v 

ptačích oblastech, 4. posuzuje splnění podmínek pro povolení výjimky ze zákazů u zvláště chráněných druhů rostlin 

a ţivočichů, které jsou předmětem ochrany podle práva Evropské unie, 5. uděluje souhlas k činnostem vymezeným 

v bliţších ochranných podmínkách zvláště chráněných území, která byla vyhlášena k zajištění udrţení příznivého 

stavu evropských stanovišť nebo stanovišť evropsky významných druhů, které jsou předmětem ochrany evropsky 

významných lokalit, 6. posuzuje záměr z hlediska zájmů chráněných podle zákona o ochraně přírody a krajiny, a 

které je vydáváno jako jednotné závazné stanovisko k zásahu do přírody a krajiny. 

599
 „Ustanovení odstavce 4 obsahuje zákonnou výjimku z fikce souhlasného závazného stanoviska nebo vyjádření. 

Fikce souhlasného závazného stanoviska se neuplatní v případě závazného stanoviska posuzování vlivů na ţivotní 

prostředí (EIA), jedná se o specifické závazné stanovisko upravené zákonem o posuzování vlivů na ţivotní prostředí, 

a to včetně specifického procesu a lhůt. Fikce uplatnění souhlasu bez podmínek by v jeho případě znamenala 

porušení práva EU. Z obdobného důvodu je vyloučena fikce v případě zákonem stanovených vyjádření nebo 

závazných stanovisek vydávaných podle zákona o ochraně přírody a krajiny, která transponují směrnice EU 

(směrnici o stanovištích a směrnici o ptácích).“ (Důvodová zpráva k vládnímu návrhu stavebního zákona. Sněmovní 

tisk č. 1008, Parlament České republiky, Poslanecká sněmovna, 8. volební období, 2017–2021. 

600
 Ibid. 

601
 Ibid. 
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splněny předpoklady pro vydání souhlasného vyjádření, koordinovaného vyjádření nebo 

závazného stanoviska bez podmínek, vydá nadřízený správní orgán nové vyjádření, 

koordinované vyjádření nebo závazné stanovisko, kterým se vyjádření, koordinované vyjádření 

nebo závazné stanovisko ruší (§ 179 odst. 1). Nové vyjádření, koordinované vyjádření nebo 

závazné stanovisko lze vydat do vydání rozhodnutí, pro které bylo vyjádření, koordinované 

vyjádření nebo závazné stanovisko podkladem (§ 179 odst. 2). 

Jakkoliv fikce pozitivního vyjádření, koordinovaného vyjádření nebo závazného 

stanoviska dotčeného orgánu můţe vyřešit konkrétní případ nečinnosti ve vztahu 

ke konkrétním účastníkům řízení, nesdílím názor, ostatně jak jiţ bylo v této práci 

podrobněji rozvedeno, ţe by se mohlo jednat o ochranu před tímto nezákonným jednáním 

správních orgánů. 
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15 Vyhodnocení řešené problematiky a návrhy de lege ferenda 

Tématem této disertační práce je nečinnost správních orgánů v řízení před nimi, která v aplikační 

praxi představuje poměrně běţný neţádoucí jev, avšak v právní nauce a zejména v odborné 

literatuře tomuto tématu není věnován přílišný prostor. Proto, jak jsem jiţ zmínil v úvodu této 

práce, povaţuji za účelné věnovat se vybrané problematice v širších souvislostech a přinést další 

zdroj úvah o tomto tématu. Dosaţení komplexního náhledu je podle mého názoru moţné 

za současného propojení dvou rovin – teoretické a aplikační, a právě tímto způsobem jsem 

k vybranému tématu přistupoval. 

Disertační práce se kromě úvodu a závěru člení do patnácti kapitol. Jednotlivé dílčí 

závěry jsou obsaţeny v různých částech této práce, nicméně jednotlivé kapitoly si zaslouţí 

na tomto místě shrnutí a zejména je v rámci této kapitoly nezbytné podat odpověď na stanovenou 

výzkumnou otázku. Vyhodnocení budu níţe strukturovat v návaznosti na jednotlivé kapitoly této 

práce.  

 

K úvodu 

V úvodu disertační práce jsem představil řešené téma, popsal jeho důleţitost a důvody, které mě 

vedly k jeho výběru, představil strukturu této práce, popsal metody, které byly pouţity 

při zpracování této práce, a konečně byl zde stanoven taktéţ cíl disertační práce: „Cílem 

disertační práce je s ohledem na uvedený přístup zkoumání problematiky nečinnosti správních 

orgánů v řízení před nimi v širších teoretických i praktických souvislostech, kdy s ohledem 

na absenci dostatečného mnoţství souborné literatury povaţuji za přínosné předloţit další zdroj 

úvah o vybraném tématu. Základem těchto úvah je zejména vymezení nezákonné nečinnosti, 

pojmenování jejích forem, projevů a příčin, podrobný rozbor moţností ochrany a označení 

závaţných důsledků tohoto jevu. Vzhledem ke skutečnosti, ţe ochrana před nezákonnou 

nečinností představuje jednu z právních záruk ve veřejné správě a základem právního řádu by 

tak měla být existence funkčního a provázaného systému ochrany před tímto negativním jevem, 

je základní výzkumnou otázkou této práce, zda lze povaţovat systém ochrany před nezákonnou 

nečinností správních orgánů v platné a účinné právní úpravě za dostatečně funkční, a tedy zda je 

adresátům veřejné správy zaručena dostatečná ochrana před tímto nezákonným jednáním. 

Zkoumáním teoretických přístupů, právních úprav a judikatury bylo umoţněno vymezit 

nejzávaţnější problémy současné právní úpravy a v návaznosti na ně podat úvahy de lege 

ferenda. Pokud by se tato práce stala předmětem zájmu či podkladem pro budoucí akademické 
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nebo legislativní úvahy o problematice nečinnosti správních orgánů, bude její smysl zcela jistě 

naplněn.“ 

Resp. přesněji řečeno zde bylo stanoveno několik dílčích cílů, a to: (i.) podat další zdroj 

úvah o nezákonné nečinnosti správních orgánů, který se bude problematice věnovat komplexně, 

(ii.) podat odpověď na stanovenou výzkumnou otázku ohledně funkčnosti systému ochrany 

před nezákonnou nečinností v platné a účinné právní úpravě, (iii.) podat návrhy de lege ferenda 

v návaznosti na vymezení nejzávaţnějších problémů současné právní úpravy. 

 

Ke kapitole č. 1: Obecně k pojmu nečinnosti – lingvistické a právní aspekty 

Nejprve jsem pro účely této práce povaţoval za nutné podat obecné úvahy k pojmu nečinnost, a 

to z hlediska vybraných lingvistických a právních aspektů. Proto jsem nejprve v první kapitole 

obecný pojem nečinnost vymezil za pomoci jazykového výkladu a následně tyto lingvistické 

závěry přenesl do právní a správněprávní roviny. 

Pokud má být nečinnost právně relevantním termínem, je třeba tento pojem vztahovat 

výhradně k takovému jednání určitého subjektu, které je právním řádem nebo na jeho základě 

presumováno, přičemţ nekonání tohoto subjektu, resp. nesplnění jeho právní povinnosti bude 

způsobilé právních následků. V této souvislosti jsem pak poukázal na konkrétní právní předpisy, 

ať jiţ platné a účinné, či zrušené, kterými pojem nečinnost prochází, a tedy má právní relevanci. 

 

Ke kapitole č. 2: Nezákonná nečinnost správních orgánů 

Ve druhé kapitole jsem se od obecných úvah o nečinnosti a její podstatě přesunul ke konkrétním 

úvahám o nezákonné nečinnosti správních orgánů. Nejprve jsem se tímto typem nečinnosti 

zabýval v kontextu veřejné správy a jejího výkonu a poukázal jsem na to, ţe základním 

pojmovým znakem a ostatně i podstatou veřejné správy (resp. správy obecně) je činnost. 

Nevykonávání této činnosti, kterou ostatně ve vztahu k veřejné správě a jejímu výkonu 

předepisují právní předpisy, je de facto synonymem k pojmu veřejná správa. 

Dále jsem v této souvislosti poukázal na to, ţe nikoli kaţdé nekonání veřejné správy je 

v rozporu s právním řádem, který jej ostatně v některých případech předpokládá a umoţňuje, 

nicméně předpokladem takové pasivity je však předchozí aktivita příslušného správního orgánu, 

který se věcí materiálně zabývá, pouze se nevyţaduje formální výstup z této aktivity. 
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Vzhledem k tomu, ţe povaţuji za stěţejní teoretický základ pro úvahy o konání i 

nekonání správních orgánů zásadu kontinuity veřejné správy, věnoval jsem se této zásadě 

z pohledu řešené problematiky v podkapitole č. 2.1. 

V dalším výkladu jsem se v rámci podkapitoly č. 2.2 zabýval terminologickým 

vymezením nezákonné nečinnosti správních orgánů a jejím pojmovým znakům. Poukázal jsem 

na základní vymezení tohoto pojmu, ať jiţ z pohledu právní nauky či judikatury, přičemţ 

v uvedených přístupech z mého pohledu absentovaly obecné pojmové znaky tohoto jednání, 

které jsem povaţoval za důleţité vymezit. Proto jsem přistoupil k vymezení těchto pojmových 

znaků, které ve vztahu k nezákonné nečinnosti správních orgánů povaţuji za stěţejní: 

(i.) existence právní povinnosti stanovené procesními předpisy, která spočívá v předepsaném 

konání správního orgánu, (ii.) této povinnosti odpovídá subjektivní právo jiného subjektu, resp. 

fyzické či právnické osoby, (iii.) příslušný správní orgán předepsanou právní povinnost nesplní, 

popř. ji splní nenáleţitým způsobem, tedy jde o projev vůle správního orgánu, který je v přímém 

rozporu s právními předpisy, (iv.) nekonání správního orgánu je právně relevantní, resp. je 

způsobilé právních následků, (v.) toto jednání je přičitatelné konkrétnímu vykonavateli veřejné 

správy, (vi.) právo dotčené osoby domáhat se ochrany, která jí nesmí být odepřena. 

 

Ke kapitole č. 3: Právní úprava nezákonné nečinnosti správních orgánů a její vývoj 

Ve třetí kapitole jsem se věnoval právní úpravě nezákonné nečinnosti správních orgánů a jejímu 

vývoji. Pokud jde o právní vývoj této problematiky, je třeba zdůraznit, ţe v české 

(československé) moderní právní historii se zájem zákonodárce zpravidla zaměřoval na činnost 

veřejné správy a její formy. Nezákonná nečinnost správních orgánů tak nebyla v právní úpravě 

řešena buď vůbec, nebo jen velmi omezeně, coţ se negativně promítlo zejména do právní sféry 

adresátů veřejné správy, kterým v důsledku nezájmu zákonodárce nemohla být poskytnuta 

dostatečná právní ochrana před tímto jednáním. Dále jsem poukázal na to, ţe problematika 

nezákonné nečinnosti správních orgánů se stává předmětem zájmu legislativních úvah aţ 

zejména v posledních dvou dekádách a obzvláště v současné době jde o poměrně frekventované 

legislativní i politické téma. 

V podkapitole č. 3.1 jsem se věnoval nečinnosti správních orgánů v československém 

právním řádu, kdy jsem výklad strukturoval dle významných mezníků československého práva 

procesního, za které povaţuji jednotlivé správní řády. Postupně jsem se tedy věnoval právním 

úpravám správních řádů z let 1928, 1955, 1960 a 1967. Teprve poslední z uvedených předpisů, 



 

223 

 

 

tedy správní řád z roku 1967, se jako vůbec první správní procesní kodex věnoval ochraně 

před nezákonnou nečinností správních orgánů a v jediném ustanovení stanovil opatření proti 

nečinnosti, které bylo velmi omezené a problematické, nicméně v moderní právní historii se 

jednalo o první významný počin v tomto směru. 

Vzhledem k problematické a omezené právní úpravě ve správním řádu z roku 1967, který 

postupně přestával splňovat poţadavky na moderní úpravu správního řízení, se zde zejména 

v posledních dvou dekádách začaly objevovat snahy o změnu právní úpravy. Vzhledem k tomu, 

ţe některé legislativní návrhy a úvahy byly poměrně zajímavé, v podkapitole č. 32.2 jsem se 

z hlediska komplexnosti výkladu věnoval dvěma neúspěšným snahám zákonodárce o změnu 

obecné právní úpravy správního řízení. Konkrétně jsem se zabýval vládním návrhem správního 

řádu z roku 2001 (sněmovní tisk 1070) a poslaneckým návrhem novely správního řádu (SpŘ 

1967) z roku 2002 (sněmovní tisk č. 152). Stojí za připomínku, ţe ve vládním návrhu správního 

řádu z roku 2001 byly obsaţeny instituty procesní stíţnosti a ohrazení, které povaţuji z hlediska 

návrhů de lege ferenda za velmi inspirativní (srov. dále). Poslanecký návrh z roku 2002 novely 

správního řádu z roku 1967 si kladl za cíl změnit přístup k nezákonné nečinnosti správních 

orgánů a mj. v něm byla obsaţena poměrně zajímavá moţnost náhrady škody způsobené 

v důsledku nezákonné nečinnosti (srov. dále). 

V poslední podkapitole č. 3.3 jsem se věnoval nečinnosti správních orgánů v platné a 

účinné vnitrostátní úpravě, a to jak z hlediska obecných, tak i zvláštních předpisů. Zejména 

povaţuji za důleţité na tomto místě zdůraznit, ţe úprava nečinnosti správních orgánů 

ve stávajícím ustanovení § 80 SpŘ je aţ výsledkem legislativního procesu, jelikoţ vládní návrh 

správního řádu obsahoval zcela jinou úpravu nečinnosti a zejména ochrany před ní. Opět zde mj. 

byly navrhovány instituty procesní stíţnosti a ohrazení, které, jak jsem jiţ výše uvedl, povaţuji 

za inspirativní a budu se jimi podrobněji zabývat dále v tomto textu. 

 

Ke kapitole č. 4: Vybrané ústavněprávní, mezinárodní a správněprávní aspekty nezákonné 

nečinnosti správních orgánů 

V kapitole čtvrté jsem se věnoval vybraným ústavněprávním, mezinárodním a správněprávním 

aspektům nezákonné nečinnosti správních orgánů. Vnitrostátní právní úprava nečinnosti 

správních orgánů a ochrana před ní vychází ze základních principů a postulátů, které jsou 

zakotveny jak na úrovni ústavního pořádku, tak i v pravidlech mezinárodního práva. Z hlediska 

nečinnosti správních orgánů a ochrany před ní nemůţe být uvaţováno o tom, ţe by na těchto 
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úrovních mohla být nečinnost správních orgánů podrobně vymezena a ţe by zde mohl být 

vybudován systém ochrany před ní. Proto jsem se v této kapitole věnoval čtyřem (dle mého 

názoru) zásadním aspektům, za které povaţuji: (i.) princip legality, (ii.) právo na přiměřenou 

délku řízení, (iii.) princip legitimní očekávání, (iv.) principy dobré zprávy. 

Zkoumání těchto aspektů ve vztahu k řešenému tématu povaţuji za zásadní východiska 

pro jakékoli další úvahy o nezákonné nečinnosti. Zejména by pak měly být promítnuty 

do systému ochrany před tímto jednáním veřejné správy, jelikoţ bez jejich zohlednění bude moci 

být jen stěţí vybudován kvalitní a efektivní systém ochrany. 

 

Ke kapitole č. 5: Příčiny nezákonné nečinnosti správních orgánů 

V kapitole páté jsem se zabýval příčinami nezákonné nečinnosti správních orgánů, které mohou 

být nejrůznějšího charakteru. Jejich pojmenování povaţuji za stěţejní nejen z hlediska zamezení 

nečinnosti v konkrétním případě a právní odpovědnosti, ale téţ z hlediska prevence před tímto 

jednáním. 

Nečinnost mohou způsobovat různé příčiny a faktory, přičemţ s ohledem na absenci 

relevantních dat je velmi obtíţné je přesně stanovit, aby takové úvahy mohly mít vypovídající 

hodnotu. V rámci této kapitoly jsem uvedl několik přístupů k příčinám nečinnosti různých 

autorů, avšak je třeba uvést, ţe právě s ohledem na absenci zdrojů dat se vţdy jedná pouze 

o subjektivní pohled konkrétního autora. Z uvedeného důvodu jsem ani já nemohl rozpracovat 

příčiny nečinnosti správních orgánů způsobem a v rozsahu, aby se mohlo jednat o souhrnnou 

analýzu vycházející z relevantních informačních zdrojů. Nicméně na základě studia správních a 

soudních rozhodnutí, zpráv o činnosti Veřejného ochránce práv a s přihlédnutím k poznatkům 

z vlastní právní praxe jsem získal určitou informační základnu a mohl jsem tak představit svůj 

přístup k příčinám nezákonné nečinnosti. 

V té vůbec nejobecnější rovině klasifikuji příčiny nezákonné nečinnosti správních orgánů 

na ty, které mají původ v právním řádu, a na ty, které naopak mají původ mimo právní řád. 

V podkapitole č. 5.1 jsem se věnoval příčinám, které mají původ v právním řádu, a tyto jsem 

rozdělil na pozitivní a negativní. V podkapitole č. 5.2 jsem se zabýval příčinami, které mají 

původ mimo právní řád, mezi které řadím tyto konkrétní: (i.) materiální vybavení správních 

orgánů, (ii.) personální vybavení správních orgánů, (iii.) vnitřní členění správních orgánů, interní 

procesy a organizace práce, (iv.) subjektivní motivace úředních osob, popř. jejich představených, 

(v.) politické vlivy, (vi.) geografické či demografické vlivy, (vii.) nátlak médií či veřejnosti. 
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Vzhledem k tomu, ţe identifikaci příčin nezákonné nečinnosti správních orgánů povaţuji 

za základní předpoklad pro vytvoření dostatečných mechanismů, prostřednictvím kterých bude 

moci být tomuto jednání co nejúčinněji předcházeno, přičemţ nemusí se nutně jednat výhradně 

o zákonné mechanismy, jelikoţ často postačí úprava na úrovni vnitřních předpisů, popř. postačí 

zavedení vhodných a účinných interních procesů, v podkapitole č. 5.3 jsem se věnoval obecným 

otázkám identifikace příčin nečinnosti a reakce na ně, která by měla představovat systematický 

proces, který by měl být vlastní všem vykonavatelům veřejné správy. 

 

Ke kapitole č. 6: Formy a projevy nezákonné nečinnosti správních orgánů 

V kapitole šesté jsem se věnoval formám a projevům nezákonné nečinnosti správních orgánů. 

V podkapitole č. 6.1 jsem nejprve přiblíţil dvě základní formy tohoto nezákonného 

jednání, za které povaţuji (i.) průtahy a (ii.) absolutní nečinnost. Průtahy představují oproti 

absolutní nečinnosti mírnější formu tohoto nezákonného jednání, nicméně bez ohledu 

na konkrétní formu je třeba podtrhnout, ţe se vţdy jedná o nezákonné jednání, které můţe mít 

závaţné důsledky. 

Následně jsem se v podkapitole č. 6.2 věnoval projevům nečinnosti ve vztahu 

k (ne)zahájení správního řízení, (ne)pokračování v tomto řízení řádným způsobem a k (ne)vydání 

rozhodnutí v zákonné (popř. přiměřené) lhůtě a poukázal jsem na základní aspekty tohoto 

jednání. 

 

Ke kapitole č. 7: Systém ochrany před nezákonnou nečinností správních orgánů 

V kapitole sedmé jsem se věnoval obecným aspektům systému ochrany před nezákonnou 

nečinností. Vzhledem k tomu, ţe nezákonná nečinnost správních orgánů je jedním 

z nejzávaţnějších jednání v oblasti veřejné správy, je nutné, aby právní řád obsahoval účinný 

systém ochrany před ním. 

S ohledem na to, ţe ochrana před nečinností správních orgánů je v právní nauce tradičně 

povaţována za jednu z právních záruk ve veřejné správě a existence ochranného systému 

před tímto jednáním by proto měla být stěţejním prvkem právního řádu, v podkapitole č. 7.1 

jsem na ochranu před tímto jednáním nahlíţel právě v kontextu právních záruk ve veřejné 

správě. 
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V podkapitole č. 7.2 jsem se věnoval poţadavkům na funkčnost systému ochrany 

před nečinností správních orgánů. Funkčnost povaţuji za základ tohoto systému, přičemţ 

v ţádném právním předpisu ani v ţádném jiném dokumentu či analýze nejsou stanoveny ţádné 

přesné poţadavky. Proto jsem přistoupil k vymezení vlastního pohledu na funkčnost systému 

ochrany, a to za prostřednictvím několika poţadavků, za které povaţuji: (i.) rychlost, (ii.) 

existence dostatečného mnoţství právních institutů slouţících k ochraně, (iii.) dostupnost, (iv.) 

účinnost, (v.) odstranění přepjatého formalismu, (vi.) prevence, (vii.) provázanost. 

V podkapitole č. 7.3 jsem se pak zabýval strukturou systému ochrany před nečinností 

v platné a účinné právní úpravě. Systém ochrany je v českém právním řádu vybudován primárně 

na dvou úrovních – na úrovni správního řízení a na úrovni soudnictví. Na úrovni správního řízení 

je ochrana poskytována prostřednictvím nadřízeného správního orgánu, na úrovni soudnictví je 

poskytována primárně prostřednictvím správních soudů, avšak samozřejmě i Ústavním soudem a 

Evropským soudem pro lidská práva. Dále lze do systému ochrany zahrnovat i další instituty, 

jako je Veřejný ochránce práv či stíţnosti, podněty a petice, které však představují pouze 

doplňky, které jsou v některých případech s to poskytnout ochranu před nezákonnou nečinností, 

avšak nelze je řadit mezi primární ochranné instituty. Jednotlivým sloţkám systému ochrany 

jsem se pak věnoval v následujících samostatných kapitolách. 

 

Ke kapitole č. 8: Ochrana před nečinností na úrovni správního řízení 

V kapitole osmé jsem se zabýval ochranou před nečinností správních orgánů na úrovni správního 

řízení. Právě na této úrovni by dle mého názoru měla být ochrana před tímto nezákonným 

jednáním poskytována primárně, jelikoţ z pohledu adresátů veřejné správy můţe být na této 

úrovni poskytnuta nejrychleji a nejefektivněji, neţ tomu bude např. v řízení ve správním 

soudnictví. Osobně bych preferoval, aby na úrovni správního řízení existovaly dvě větve 

moţnosti poskytnutí ochrany. Zaprvé, aby ochrana mohla být poskytována přímo na úrovni 

nečinného správního orgánu, jelikoţ v aplikační praxi často dochází k tomu, ţe průtahy či 

absolutní nečinnost jsou způsobeny konkrétní úřední osobou, přičemţ by mohl stačit pouhý 

pokyn představeného a toto nezákonné jednání by mohlo být poměrně rychle odstraněno. 

Zároveň je však třeba uvědomit si, ţe tento správní orgán by posuzoval vlastní nečinnost, resp. 

vlastní nezákonné jednání a existují zde důvodné obavy, ţe by posouzení vlastního jednání 

nemuselo proběhnout objektivně. Proto bych ochranu na této úrovni nepřeceňoval a naopak bych 

za tímto účelem upravil spíše neformální instituty, jako mělo být např. ohrazení, se kterým mj. 

počítal vládní návrh současného správního řádu. Zadruhé, poskytování ochrany nadřízeným 
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správním orgánem, který má v rámci vztahů nadřízenosti a podřízenosti řadu moţností, jak 

tomuto nezákonnému jednání zamezit. Na této úrovni by samozřejmě účastníci řízení (dotčené 

osoby) museli disponovat jiţ kvalifikovanými procesními instituty, kterými by se nadřízený 

správní orgán musel zabývat. Domnívám se, ţe zavedení ochrany na těchto dvou úrovních by 

mohlo vést k účinnosti a jakékoliv další úrovně, jako je zejména ochrana poskytovaná 

ve správním soudnictví, by tak mohly poskytovat ochranu jen ve zlomku těch nejzávaznějších 

případů, u kterých ochrana na úrovni správního řízení selhala. 

Nicméně platná a účinná právní úprava ochrany na úrovni správního řízení je 

koncipována poněkud odlišně. Správní řád totiţ zavedl ochranu před nečinností poskytovanou 

výhradně nadřízeným správním orgánem a právní úprava je obsaţena v jediném ustanovení, 

kterým je § 80 SpŘ. Pokud jde o charakteristiku tohoto ustanovení, bohuţel zde došlo ke spojení 

úpravy postupu z moci úřední, která je výrazem činnosti dozorové a kontrolní, s úpravou postupu 

iniciovaného účastníkem řízení na základě ţádosti. Ustanovení tak působí velmi nepřehledně, 

zmatečně, spojuje do jediného paragrafu několik různých institutů. Ustanovení je velmi 

neuspořádané a bylo by vhodné, pokud by zákonodárce tyto různé instituty upravil samostatně. 

V podkapitole č. 8.1 jsem se zabýval moţnostmi ochrany dle ustanovení § 80 SpŘ, které 

stanoví čtyři instituty (opatření proti nečinnosti), které nadřízený správní orgán můţe či musí 

aplikovat. Uvedené ustanovení totiţ rozlišuje způsoby poskytnutí ochrany nadřízeným orgánem, 

který buď učiní opatření proti nečinnosti obligatorně, nebo fakultativně. Konkrétně jsou zde 

upraveny příkaz ke zjednání nápravy, atrakce, delegace a prolongace. Jejich výčet je 

demonstrativní, nicméně zejména s ohledem na obecnost příkazu lze tento výčet povaţovat 

za dostačující. Jednotlivým institutům se pak blíţe věnuji v dalších podkapitolách. 

Na tomto místě povaţuji v rámci vyhodnocení za důleţité pozastavit se zejména u atrakce 

a delegace, které mohou být v aplikační praxi poměrně problematické a domnívám se, ţe tyto 

instituty by měly být vyuţívány jen ve zcela výjimečných případech, kdy s ohledem na danou 

věc nebude připadat v úvahu jiné opatření proti nečinnosti. Problém spatřuji zejména v tom 

směru, ţe pro nečinný správní orgán to bude to vůbec nejpohodlnější řešení, jelikoţ věc místo 

něj projedná a rozhodne nadřízený či jiný správní orgán a nebude se jí tak muset vůbec zabývat. 

Pokud by bylo nadřízenými správními orgány těchto institutů naduţíváno, vedlo by to dle mého 

názoru k tomu, ţe v případě např. sloţitých řízení by příslušné správní orgány zůstávaly schválně 

nečinnými, aby se věcí nemusely zabývat. 

Samostatnou otázku pak představuje způsob, kterým u nadřízeného správního orgánu 

aktivizaci ochrany vyvolat. Právní úprava vychází primárně z toho, ţe nadřízený správní orgán 
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poskytne ochranu před nezákonnou nečinností z moci úřední ihned, jakmile se o ní dozví, a to 

bez ohledu na zdroj takových informací. Přičemţ účastník řízení v případě jediného projevu 

nečinnosti, kterým je nevydání rozhodnutí ve věci v zákonné lhůtě, disponuje ţádostí o uplatnění 

opatření proti nečinnosti dle § 80 odst. 3 SpŘ, které jsem se pak věnoval v podkapitole č. 8.1.5. 

Tímto jediným kvalifikovaným institutem disponuje pouze účastník řízení, tzn. základním 

předpokladem zde je, ţe řízení jiţ bylo zahájeno. Moţnosti účastníka řízení jsou však poměrně 

omezené, jelikoţ prostřednictvím této ţádosti můţe brojit pouze vůči jedinému projevu 

nečinnosti. Po uplynutí zákonné lhůty pro vydání rozhodnutí je tak účastník řízení oprávněn 

podat tuto ţádost. Resp. pokud by chtěl brojit proti nečinnosti v rámci správního soudnictví, 

musí tuto ţádost podat, resp. vyčerpat, aby mohla být splněna podmínka bezvýsledného 

vyčerpání prostředků, které procesní předpis platný pro řízení u správního orgánu stanoví k jeho 

ochraně proti nečinnosti správního orgánu dle § 79 odst. 1 SŘS. Nicméně v odborné literatuře se 

objevují názory, ţe tato ţádost je materiálně podnětem a účastník řízení tímto „podnětem“ toliko 

upozorní nadřízený správní orgán na moţnou nečinnost, proto nelze hovořit o relevantním 

právním institutu. S těmito názory, jak jsem v této práci uvedl, souhlasím a taktéţ nepovaţuji 

ţádost dle § 80 odst. 3 SpŘ za relevantní právní institut ochrany, ale spíše za podnět. 

Vedle ochrany před nečinností ve správním řádu jsem se dále v podkapitole č. 8.2 

věnoval ochraně před nečinností dle zvláštních zákonů. Konkrétně dle daňového řádu a zákona 

o svobodném přístupu k informacím. V případě nečinnosti v daňovém řízení je osoba zúčastněná 

na správě daní oprávněna (a v případě podání ţaloby ve správním soudnictví pak i povinna) 

podat „pouhý“ podnět na nečinnost, který s ohledem na jeho charakter nelze vůbec povaţovat 

za efektivní institut slouţící k ochraně. 

 

Ke kapitole č. 9: Soudní ochrana před nečinností – správní soudnictví 

V deváté kapitole se zabývám další úrovní ochrany před nezákonnou nečinností, kterou je soudní 

ochrana, resp. ochrana poskytovaná ve správním soudnictví. 

V podkapitole č. 9.1 jsem se nejprve věnoval obecným aspektům ochrany před nečinností 

poskytovanou správními soudy, která byla do českého právního řádu zavedena soudním řádem 

správním. Před nabytím účinnosti tohoto předpisu, tj. do 31. 12. 2002, zde soudní ochrana proti 

nečinnosti správních orgánů v rámci soustavy obecných soudů neexistovala a byla poskytována 

pouze velmi úzce a omezeně Ústavním soudem, coţ byl dlouhodobě neudrţitelný stav. 



 

229 

 

 

V následujících podkapitolách jsem se pak věnoval dvěma typům ţalob, prostřednictvím 

kterých se lze domáhat ochrany proti tomuto nezákonnému jednání správních orgánů. Konkrétně 

jde o ţalobu na ochranu proti nečinnosti správního orgánu a ţalobu na ochranu před nezákonným 

zásahem, pokynem nebo donucením správního orgánu. 

Pokud jde o návrhy de lege ferenda ve vztahu k soudní ochraně před nečinností, zjevně 

nejvýraznější kritika byla v souvislosti s přijetím soudního řádu správního směřována k otázce 

omezenosti poskytované ochrany proti nečinnosti správních orgánů. Tato velmi diskutovaná 

problematika však byla později vyřešena v judikatuře, a tedy u jiných forem nečinnosti správních 

orgánů lze uvaţovat o podání zásahové ţaloby, nicméně toto rozlišování nemusí být pro ţalobce, 

kterými jsou zpravidla právní laici, na první pohled srozumitelné. Navíc v současné době šestý 

senát Nejvyššího správního soudu postoupil rozšířenému senátu poměrně zajímavou věc, která 

se týká nezahájení řízení z moci úřední ve vztahu k (ne)moţnosti zásahu do veřejných 

subjektivních práv dotčené osoby, a bude tak velmi zajímavé sledovat, k jakému závěru se 

rozšířený senát přikloní, a tedy zda dojde ještě k dalšímu rozšíření moţností podat zásahovou 

ţalobu ve věcech nečinnosti. 

V případě ţaloby na ochranu proti nečinnosti správního orgánu lze označit za nedostatek 

zákonné úpravy, ţe v situaci, kdy nečinný správní orgán po podání ţaloby vydá rozhodnutí 

ve věci nebo osvědčení – coţ je ostatně poměrně častý jev –, soud ţalobu zamítne jako 

nedůvodnou. Přitom zejména z důvodu prevence, jakoţ i z důvodu případného nároku na 

uplatnění škody způsobené v důsledku tohoto nezákonného stavu bych povaţoval za vhodné, aby 

soud přesto určil, zda v konkrétní věci nečinnost správního orgánu existovala a zda byla 

nezákonná. Dalším nedostatkem je pak poměrně problematická úprava lhůty pro podání této 

ţaloby, kdy se v návaznosti na návrh Nejvyššího správního soudu na zrušení ustanovení § 80 

odst. 1, 2 SŘS v nedávné době touto otázkou zabýval Ústavní soud. Návrh na zrušení uvedených 

ustanovení byl zamítnut, jelikoţ je dle názoru Ústavního soudu nelze povaţovat za protiústavní, 

a i kdyţ s jeho argumentací v zásadě souhlasím, je třeba poukázat na to, ţe lhůty pro podání 

ţaloby uvedené v § 80 odst. 1, 2 SŘS neodráţejí realitu, ke které dochází v aplikační praxi, a 

proto by změna v tomto směru byla ţádoucí. 

Za další nedostatek rovněţ povaţuji neexistenci konkrétní lhůty pro projednání a 

rozhodnutí nečinnostní ţaloby, přičemţ k jejímu zavedení bych povaţoval za vhodné přistoupit 

teprve po případné revizi ochrany poskytované na úrovni správního řízení, kdy by správní soudy 

projednávaly a rozhodovaly jen zlomek nejzávaţnějších případů nečinnosti správních orgánů. 

Rovněţ lze právní úpravě vytknout, ţe činí nedůvodné rozdíly v pořadí projednávání a 



 

230 

 

 

rozhodování věci mezi nečinnostní ţalobou a kasační stíţností proti rozhodnutí krajského soudu 

o této ţalobě, kdy kasační stíţnost nemusí být projednána a rozhodnuta předčasně, coţ 

nepovaţuji za správné. 

 

Ke kapitole č. 10: Soudní ochrana před nečinností – ústavní soudnictví, Evropský soud 

pro lidská práva 

V kapitole desáté jsem se rovněţ věnoval soudní ochraně před nezákonnou nečinností správních 

orgánů, avšak v rovině ústavního soudnictví a Evropského soudu pro lidská práva. Oba tyto 

soudní orgány poskytují poměrně omezenou ochranu před tímto nezákonným jednáním a 

předmětem řízení před nimi nemůţe být jakákoliv nečinnost, byť bude nezákonná, ale výhradně 

kvalifikovaná nečinnost, která zasahuje do práv zaručených buď Ústavou ČR nebo Listinou, 

popř. Úmluvou o ochraně lidských práv a základních svobod. 

Ochranu poskytovanou Ústavním soudem či Evropským soudem pro lidská práva 

povaţuji za mimořádně důleţitou, avšak současně je nutné uvést, ţe stěţovatelé budou muset 

vyčerpat řadu jiných právních institutů, aby vůbec mohli u těchto soudních orgánů stíţnost 

podat, coţ bude otázka několika měsíců či let. Navíc řízení před těmito soudními orgány je 

charakteristické rovněţ svojí délkou, která je taktéţ v řádu měsíců či let, takţe z pohledu 

stěţovatele se nebude jednat o efektivní řešení. Ostatně je dále otázkou, zda po uplynutí několika 

měsíců či let bude nečinnost na straně správního orgánu stále ještě trvat. 

V podkapitole č. 10.1 jsem se věnoval ochraně poskytované Ústavním soudem. Tento 

soudní orgán ochrany ústavnosti poskytuje ochranu před nečinností, v důsledku které dojde 

k porušení ústavně zaručeného práva na projednání věci bez zbytečných průtahů dle čl. 38 odst. 

2 věty druhé Listiny. 

Nicméně je třeba podotknout, ţe v rámci rozhodovací činnosti Ústavního soudu 

neexistuje a ani neexistovala ţádná specifická domácí doktrína týkající se nepřiměřené délky 

řízení a ani se nevyvinul ţádný svébytný výklad ustanovení čl. 38 odst. 2 Listiny, který by se lišil 

od výkladu čl. 6 odst. 1 EÚLP, resp. od výkladu Evropského soudu pro lidská práva. Navíc úloha 

Ústavního soudu ve věcech soudní ochrany před nezákonnou nečinností správních orgánů byla 

důleţitá zpravidla do nabytí účinnosti soudního řádu správního, tj. do 31. prosince 2002, kdy 

obecné soudy neposkytovaly před tímto nezákonným jednáním ochranu vůbec a dotčené osoby 

se tak musely obracet přímo na Ústavní soud. V současné době je úloha Ústavního soudu 

ve věcech ochrany před nečinností velmi úzká. 
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Vzhledem k tomu, ţe v rozhodovací činnosti Ústavního soudu nevznikla ţádná specifická 

doktrína, nepovaţoval jsem za účelné nesystematicky poukazovat na různá jeho rozhodnutí, ale 

jeho úlohu a význam jsem strukturoval do čtyř (dle mého názoru) zásadních bodů, kterým jsem 

se blíţe věnoval. Konkrétně jde o tyto body: (i.) Subsumpce nezákonné nečinnosti správních 

orgánů pod tzv. jiný zásah orgánu veřejné moci do ústavně zaručených práv a svobod dle čl. 87 

odst. 1 písm. d) Ústavy ČR, kdy toto jednání správních orgánů je způsobilé zasáhnout do práva 

na projednání věci bez zbytečných průtahů dle čl. 38 odst. 2 věty první Listiny. (ii.) 

Nezastupitelná úloha v rámci soudní ochrany před nezákonnou nečinností správních orgánů od 

roku 1996 aţ do účinnosti soudního řádu správního. (iii.) Důleţitá úloha ve věcech náhrady 

škody vzniklé v důsledku nezákonné nečinnosti správních orgánů. (iv.) Stanovení kritérií 

relevance příčin nezákonné nečinnosti správních orgánů. 

V podkapitole č. 10.2 jsem se věnoval ochraně před nečinností poskytované Evropským 

soudem pro lidská práva, ke kterému se fyzické nebo právnické osoby mohou obracet 

s individuálními stíţnostmi. V rámci této podkapitoly jsem poukázal na důleţité směry 

v rozhodování tohoto mezinárodního soudního orgánu. Za zásadní s ohledem na řešené téma pak 

povaţuji působení Evropského soudu pro lidská práva na českého zákonodárce, v důsledku 

kterého byla přijata zásadní novela zákona č. 82/1998 Sb., díky které mohou osoby poškozené 

nezákonnou nečinností poţadovat nejen náhradu majetkové škody, ale i přiměřené 

zadostiučinění v případě způsobení nemajetkové újmy. 

 

Ke kapitole č. 11: Ostatní instituty ochrany před nečinností 

V jedenácté kapitole jsem se zabýval ostatními, resp. přesněji řečeno doplňkovými instituty, 

prostřednictvím kterých lze účastníkům řízení, popř. dotčeným osobám poskytnout ochranu 

před nezákonnou nečinností. Konkrétně se jedná o (i.) Veřejného ochránce práv a (ii.) stíţnosti, 

podněty a petice. Vzhledem k tomu, ţe se jedná o nenárokové instituty, které navíc stojí mimo 

systém ochrany před tímto jednáním, je třeba na ně nahlíţet výhradně jako na komplementární. 

Nicméně v některých případech však mohou poskytnout účinnou ochranu, pokud ochrana 

na ostatních úrovních nebude úspěšná. Jejich aplikace však bude záleţet výhradně na účastnících 

řízení, popř. dotčených osobách, a jejich nevyuţití nelze hodnotit jako překáţku pro uplatnění 

nějakého jiného kvalifikovaného institutu. 

V podkapitole č. 11.1 jsem se věnoval Veřejnému ochránci práv a jeho úloze v ochraně 

před nezákonnou nečinností, kterou povaţuji za velmi důleţitou. Zejména lze poukázat na jeho 
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přednosti, mezi které bezesporu patří snadná dostupnost, bezplatnost, neformálnost, nestrannost, 

nezávislost, vysoký morální kredit, pruţná komunikace a otevřenost novým komunikačním 

technologiím, důvěra veřejnosti v jeho existenci i postupy či pozitivní mediální obraz. 

Pokud jde o případné úvahy de lege ferenda, domnívám se, ţe z pohledu ochrany 

před nečinností nelze ve vztahu k právní úpravě ZVOP spatřovat ţádné výtky zásadního 

charakteru. Ochránce je jako doplněk k ostatním (primárním) ochranným mechanismům upraven 

dostatečným způsobem. Domnívám se, ţe návrhy de lege ferenda by měly směřovat zejména 

k procesním předpisům, popř. by se měly týkat jiných prostředků ochrany před nezákonnou 

nečinností. Uvaţoval bych pouze o zkrácení lhůty, v níţ by se nečinný správní orgán měl 

vyjádřit ke zjištěním ochránce (§ 18 odst. 1 ZVOP), a to ze současných 30 dnů na lhůtu 

stanovenou v rozmezí 15 aţ 20 dnů, coţ by jistě bylo dostačující k přijatelné reakci ze strany 

správního orgánu. 

Určitým problémem se však v praxi jeví přílišná vytíţenost ochránce, kdy v důsledku 

nespočetného mnoţství podnětů, dotazů a ostatní komunikace od veřejnosti zůstává doba 

poskytnutí ochrany poměrně dlouhá, čímţ se poněkud vytrácí poţadovaný efekt této instituce. 

Jen pro zajímavost uvádím, ţe za první tři čtvrtletí roku 2020 ochránce obdrţel 6144 podnětů.
602

 

V předchozích letech byly počty podnětů obdobné – 7840 podnětů za rok 2019,
603

 8152 podnětů 

za rok 2018,
604

 8191 podnětů za rok 2017,
605

 8398 podnětů za rok 2016
606

 a 7541 podnětů za rok 

2015.
607

 K vytíţenosti ochránce rovněţ přispívá skutečnost, ţe se jedná o „ústřední instituci“, 
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která poskytuje ochranu před jednáním „úřadů“ napříč celou Českou republikou. Určité 

odlehčení agendy by tak mohly představovat např. krajské pobočky kanceláře ochránce, které by 

„stěţovatelům“ byly blíţe, nicméně nejsem příznivcem takového řešení, jeţ by podle mého 

názoru nutně vedlo ke ztrátě jedinečnost ochránce i jeho postavení.
608

 Domnívám se, ţe osoby 

dotčené jednáním „úřadů“ by ztratily pocit důvěry v jim známou osobu ochránce, pokud by se 

jejich věcí zabýval „pouze“ (pro ně bezejmenný) zaměstnanec krajské pobočky kanceláře 

s absencí neformální autority. 

V podkapitole č. 11.2 jsem se zabýval stíţnostmi, podněty a peticemi, nicméně tyto 

představují spíše podpůrné instituty, které mohou vést toliko k sebereflexi nečinného správního 

orgánu, avšak z pohledu ochrany před nečinností jim nelze přikládat zvláštní význam. 

 

Ke kapitole č. 12: K některým specifickým a omezeným způsobům ochrany před nezákonnou 

nečinností 

Ve dvanácté kapitole jsem se blíţe věnoval dvěma právním institutům, kterými jsou (i.) fikce či 

domněnky vydání rozhodnutí (podkapitola č. 12.1) a (ii.) ohlašovací reţimy (podkapitola 

č. 12.2). Tyto právní instituty jsou některými autory řazeny pod ochranu před nezákonnou 

nečinností. Bezesporu samy o sobě přispívají k důslednějšímu naplňování zásady rychlosti, a 

tedy v určitém směru mohou předcházet nezákonné nečinnosti či poskytnout ochranu 

v konkrétním případě, nicméně pod ochranou před nezákonnou nečinností rozumím konkrétní 

instituty, které jsou schopny aktivizovat ochranu před tímto jednáním, přičemţ budou zahrnovat 

nejen ochranu v konkrétním případě, ale i prvky prevence, aby v jiných případech jiţ k takovému 

jednání nedocházelo. Coţ podle mého názoru tyto instituty nesplňují. 

Nehledě na to, ţe tyto instituty však předpokládají aktivitu, tedy správní orgán se věcí 

reálně zabývá, pouze není vyţadováno její formální stvrzení, přičemţ z obsahu spisu musí být 

vţdy přezkoumatelný postup správního orgánu. Jde tedy o tzv. kvalifikovanou nečinnost 

správního orgánu, která však nepředpokládá, ţe by se správní orgán věcí nezabýval vůbec. 

Primárním cílem těchto institutů je tedy zjednodušení postupu, nikoli ochrana před případnou 

nečinností, nicméně souhlasím s tím, ţe v některých konkrétních případech tyto instituty mohou 

ochránit účastníky řízení před moţnou nečinností, pokud by k ní docházelo. 
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Ke kapitole č. 13: Důsledky nezákonné nečinnosti a odpovědnost za majetkovou a 

nemajetkovou újmu dle zákona č. 82/1998 Sb. 

Ve třinácté kapitole jsem se věnoval důsledkům, které způsobuje nezákonná nečinnost správních 

orgánů, a dále pak odpovědnosti za majetkovou a nemajetkovou újmu způsobenou fyzickým či 

právnickým osobám, která představuje konkrétní důsledek nečinnosti a je upravena ve zvláštním 

zákonu, kterým je zákon č. 82/1998 Sb. 

V podkapitole č. 13.1 jsem se zabýval důsledky nezákonné nečinnosti. Uvedl jsem 

přístupy některých autorů a poté jsem důsledky klasifikoval v obecné rovině do dvou rovin. 

Nečinnost správních orgánů představuje porušení právních předpisů, které je způsobilé vzniku 

konkrétních důsledků, na které nazírám ve dvou rovinách: (i.) důsledky týkající se účastníků 

řízení (dotčených osob), kterými je zpravidla majetková či nemajetková újma, (ii.) důsledky 

týkající se veřejné správy jako celku, kdy primárně jde o ztrátu důvěry ve veřejnou správu 

ze strany jejích adresátů, coţ lze povaţovat za mimořádně závaţný důsledek, který je fakticky 

neodčinitelný. 

V podkapitole č. 13.2 jsem nastínil základní aspekty odpovědnosti za majetkovou a 

nemajetkovou újmu dle zákona č. 82/1998 Sb., dle kterého lze nečinnost právně kvalifikovat 

jako tzv. nesprávní úřední postup. Tato oblast přesahuje do práva soukromého, proto jsem se 

věnoval toliko základním souvislostem. Je třeba dodat, ţe břemeno tvrzení a břemeno důkazní 

musí unést poškozený, a tedy je zcela na něm, aby prokázal vznik majetkové a nemajetkové 

újmy. Jde samozřejmě o logický poţadavek, avšak v aplikační praxi je zejména prokázání 

nemajetkové újmy velmi mimořádně sloţité a často i nemoţné. 

V této souvislosti jsem proto poukázal na úvahy uvedeného v podkapitole č. 3.2.2, která 

se týkala neúspěšného poslaneckého návrhu novely správního řádu z roku 1967 (2002, sněmovní 

tisk 152). V navrhovaném ustanovení § 50 odst. 7 SpŘ 1967 bylo totiţ stanoveno, ţe pokud by 

návrhu na opatření proti nečinnosti bylo vyhověno, osoba oprávněná k jeho podání měla právo, 

aby jí nečinný správní orgán uhradil veškeré náklady spojené s podáním návrhu na opatření proti 

nečinnosti včetně nákladů na právní zastoupení a dále, aby jí nečinný správní orgán uhradil 

všechny náklady vzniklé v důsledku jeho nečinnosti, včetně ušlého zisku. Dle mého názoru se 

jednalo o poměrně inspirativní návrh, který by v některých případech mohl být sám o sobě 

mnohem účinnější, neţ postup dle zákona č. 82/1998 Sb. 



 

235 

 

 

Samozřejmě tento návrh by bylo vhodné podrobit kritice a detailněji propracovat, 

nicméně pokud by správní orgán musel vynaloţit náhradu škody ze svých rozpočtových 

prostředků, a to i pokud by musel uhradit jen náklady na právní zastoupení a jiná škoda by 

nevznikla, domnívám se, ţe by to v aplikační praxi mohlo mít poměrně zajímavý efekt a správní 

orgány, resp. jednotlivé úřední osoby by měly značnou motivaci k tomu, aby nedocházelo 

k nezákonné nečinnosti na jejich straně a aby účastníci řízení proti jejich pasivitě nebrojili 

procesními instituty slouţícími k ochraně před tímto jednáním. 

 

Ke kapitole č. 14: Vybrané procesní instituty a recentní úvahy zákonodárce z hlediska platné 

a účinné právní úpravy 

V kapitole čtrnácté jsem se věnoval vybraným procesním institutům a recentním úvahám 

zákonodárce z hlediska platné právní úpravy, a to z důvodu moţných úvah de lege ferenda. 

V podkapitole č. 14.1 jsem se zabýval procesním institutem devoluce, který v současné 

době není upraven ve vnitrostátním právním řádu, nicméně tento institut je obsaţen ve vládním 

návrhu nového stavebního zákona a je tak moţné, ţe se jiţ brzy stane součástí právního řádu. 

Podstata tohoto institutu spočívá v tom, ţe v případě nečinnosti příslušného správního orgánu by 

po uplynutí zákonných lhůt pro vydání rozhodnutí, které by ovšem musely být přesně 

specifikovány, došlo ke změně věcné příslušnosti a věc by tak musel projednat a rozhodnout 

nadřízený správní orgán, který by jinak rozhodoval o opravných prostředcích, pokud by byly 

podány. Jakkoli jde o zajímavý (a v některých konkrétních případech jistě účinný) právní institut, 

nedomnívám se, ţe by mohl být zaveden ve vnitrostátní úpravě správního řízení jako ochrana 

před nečinností správních orgánů, a to zejména ze dvou podstatných důvodů. Zaprvé, je třeba 

vyjádřit obavy nad tím, ţe pro nečinný správní orgán by se jednalo o velmi pohodlný způsob, jak 

se věcí nezabývat s vědomím toho, ţe po uplynutí lhůty pro rozhodnutí o věci rozhodne 

nadřízený správní orgán. Bylo by to velmi alibistické řešení a domnívám se, ţe některé správní 

orgány by takové řešení uvítaly. Zejména ve sloţitých věcech se domnívám, ţe by se správním 

orgánům, resp. oprávněným úředním osobám nechtělo těmito věcmi zabývat, proto by raději 

vyčkaly na uplynutí lhůty a tímto „elegantně“ přesunuly projednání a rozhodnutí věci na 

nadřízený správní orgán. Zadruhé, tím, ţe nadřízený správní orgán věc převezme a rozhodne 

namísto nečinného správního orgánu, se bude jednat o rozhodnutí správního orgánu v prvním 

stupni a o případném opravném prostředku bude rozhodovat jiný správní orgán, který by se 

přitom věcí jinak nezabýval. Resp. je otázkou, zda v konkrétním případě bude nadřízený správní 
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orgán vůbec existovat. Z uvedených důvodů bych se proto k zavedení devoluce do vnitrostátního 

právního řádu nepřiklonil. 

V podkapitole č. 14.2 jsem se zabýval institutem dozorčí stíţnosti, který představuje 

tradiční prostředek ochrany před nezákonnou nečinností správních orgánů. Podstatou dozorčí 

stíţnosti tedy je, ţe účastník řízení, popř. dotčená osoba se mohou tímto institutem obracet na 

nadřízený správní orgán ve věcech nečinnosti podřízeného správního orgánu, přičemţ 

tento poměrně krátké lhůtě, např. ve lhůtě pěti či deseti dnů, vykoná dozor a v případě 

oprávněnosti stíţnosti učiní opatření k nápravě. Nadřízený správní orgán rozhoduje usnesením, 

přičemţ s ohledem na konkrétní právní úpravu pak lze uvaţovat o (ne)moţnosti podání 

opravných prostředků proti takovému usnesení. Povaţuji ku škodě, ţe v právních předpisech 

není tento typ stíţnosti upraven. Přitom např. v oblasti tzv. státní správy justice tento institut je 

zaveden a pokud dochází k procesním průtahům v řízení před soudem nebo při plnění úkolů 

státního zastupitelství, je proti tomuto kaţdý oprávněn podat stíţnost. V této oblasti jde 

o poměrně relevantní a důleţité instituty, avšak právní úprava stanoví poměrně dlouhé lhůty 

pro jejich vyřízení, coţ podstatným způsobem sniţuje jejich účinnost. 

Dozorčí stíţnost jako ochranný institut před nečinností správních orgánů je např. 

zavedena v německé právní úpravě, kterou jsem se podrobněji zabýval. Jde o velmi zajímavý 

institut, který bych z hlediska úvah de lege ferenda preferoval. 

V podkapitole č. 14.3 jsem se zabýval ohrazením, jelikoţ jsem v rámci této práce vyjádřil 

své přesvědčení o tom, ţe i poměrně efektivní ochrana před nečinností by mohla být 

poskytována přímo na úrovni nečinného správního orgánu. Současně bych však podotknul, ţe 

ochranu na úrovni nečinného správního orgánu nelze přeceňovat. Vţdy je nutné mít na zřeteli, ţe 

tento správní orgán bude posuzovat a hodnotit vlastní nezákonné jednání a je tak zřejmé 

(a ostatně zcela logické), ţe se toto jednání bude pokoušet bagatelizovat. Resp. je otázkou, zda 

jej vůbec připustí a zda by tak mohlo dojít ke skutečně objektivnímu nahlíţení na tvrzenou 

nečinnost. Domnívám se, ţe pokud byl upraven procesní institut, který by (ve vztahu 

k nezákonné nečinnosti, samozřejmě by mohlo být uvaţováno o jeho širší aplikaci) splňoval tato 

kritéria, mohla by nečinnost být řešena i tímto méně formálním způsobem: (i.) právo účastníka 

řízení, popř. dotčené osoby ohradit se proti postupu, resp. v tomto případě proti pasivitě 

správního orgánu, (ii.) povinnost správního orgánu vyřídit podání ohraditele bez zbytečného 

odkladu, nejpozději ve lhůtě např. 5 dnů, (iii.) povinnost správního orgánu bezodkladně učinit 

nezbytná opatření k nápravě v případě důvodnosti ohrazení a současně povinnost vyrozumět 

ohraditele o výsledku šetření a zejména o opatřeních přijatých k nápravě, (iv.) způsob vyřízení 
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ohrazení by mohl představovat prostý přípis správního orgánu, (v.) neexistence opravného 

prostředku proti způsobu vyřízení ohrazení, přičemţ ohraditel by měl bez ohledu na způsob 

vyřízení svého podání moţnost podat kvalifikovaný prostředek slouţící k jeho ochraně před 

nečinností u nadřízeného správního orgánu. 

V podkapitole č. 14.4 jsem se zabýval recentními úvahami zákonodárce ve vztahu 

k ochraně před nečinností v předpisech upravujících stavební řízení. Platný a účinný stavební 

zákon z roku 2006 představuje jeden z nejdůleţitějších předpisů zvláštní části správního práva a 

v aplikační praxi přichází s tímto právním předpisem do styku většina osob, coţ vede k tomu, ţe 

stavební zákon – na rozdíl od většiny ostatních právních předpisů – je podrobován nebývalé 

kritice ze strany jeho adresátů. Opakovaně (a často oprávněně) bývá předmětem kritiky 

nezákonná nečinnost na straně správních orgánů či jednotlivých úředních osob, kterou je řízení 

dle tohoto zákona v aplikační praxi nezřídka zatíţeno. Vzhledem k tomu, ţe kritické úvahy se 

od účastníků řízení přesunuly i do mediálního prostoru, kde představují časté a relativně vděčné 

téma mediálních sdělení, poměrně logicky se zrychlení stavebního řízení a odstranění nečinnosti 

staly programovými prioritami politických subjektů. Z nečinnosti v řízení a postupech dle 

stavebního zákona se proto stalo poměrně vděčné téma (budoucích i současných) zákonodárců, 

kteří se tak začali prezentovat „bojem proti nečinnosti“ a zaváděním „biče na liknavé úřady a 

úředníky“, a to zpravidla bez ohledu na to, zda se jedná o reálné návrhy, které by byly nejen 

systematické, ale zejména které by neodporovaly zásadě kontinuitě veřejné správy. 

Aktuálně je vládní návrh nového stavebního zákona v prvním čtení v Poslanecké 

sněmovně, které proběhlo dne 5. listopadu 2020, a návrh byl přikázán k projednání příslušným 

výborům. Nicméně vládnímu návrhu předcházel z hlediska ochrany před nečinností poměrně 

zajímavý vývoj, na který jsem poukázal. Původní návrh předloţený do připomínkového řízení 

obsahoval jeden poměrně zajímavý institut, kterým bylo tzv. automaticky generované 

upozornění na nečinnost v rámci elektronizace spisové agendy. Přestoţe institut nakonec nebyl 

převzat do vládního návrhu, povaţuji elektronizaci spisové agendy za velmi správné řešení, 

jelikoţ i poměrně jednoduchá aplikace by mohla upozornit po uplynutí zákonné lhůty pro vydání 

rozhodnutí ve věci (či k provedení jiného procesního úkonu) na nečinnost např. představeného či 

nadřízený správní orgán a mohlo by dojít k okamţitému řešení. Navíc na úřední osoby by takové 

řešení samozřejmě mohlo působit i preventivně. 

Z pohledu dalších změn je v současném vládním návrhu nového stavebního zákona 

navrhována devoluce v případě nečinnosti stavebního úřadu a dále pozitivní fikce vyjádření, 

koordinovaného vyjádření nebo závazného stanoviska dotčeného orgánu, avšak s moţností 
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zásahu nadřízeného správního orgánu. V rámci této práce jsem k devoluci či k fikci vyjádřil 

určitou skepsi, proto navrhovanou právní úpravu v tomto směru nepovaţuji za příliš efektivní 

ve vztahu k nezákonné nečinnosti a ochrany před ní. 

 

Výzkumná otázka: 

V úvodu této práce jsem stanovil základní výzkumnou otázku, zda lze povaţovat systém ochrany 

před nezákonnou nečinností správních orgánů v platné a účinné právní úpravě za dostatečně 

funkční, a tedy zda je adresátům veřejné správy zaručena dostatečná ochrana před tímto 

nezákonným jednáním. 

Pokud jde o odpověď na ni, je třeba připomenout, ţe poţadavky na funkčnost systému 

ochrany před nezákonnou nečinností správních orgánů jsem formuloval v podkapitole č. 7.2 této 

práce, konkrétně: (i.) rychlost, (ii.) existence dostatečného mnoţství právních institutů slouţících 

k ochraně, (iii.) dostupnost, (iv.) účinnost, (v.) odstranění přepjatého formalismu, (vi.) prevence, 

(vii.) provázanost. 

Pokud jde o poţadavek na existenci dostatečného mnoţství právních institutů slouţících 

k ochraně před nečinností, s ohledem na výše uvedenou argumentaci nelze uvaţovat o tom, ţe 

na úrovni správního řízení, která by měla být vůbec nejdůleţitější z hlediska poskytování 

ochrany, právní řád stanoví dostatečné instituty, které by tento poţadavek mohly naplnit. Toto 

povaţuji za zásadní problém, od kterého se následně odvíjí další problémy. V případě 

neexistence těchto institutů pak nemůţe být uvaţováno ani o jejich rychlosti či účinnosti. 

Velmi omezená ochrana, která je poskytována nadřízeným správním orgánem, pak ani 

nemůţe naplňovat poţadavek na provázanost systému ochrany mezi jeho jednotlivými sloţkami, 

a tedy v aplikační praxi dochází často k tomu, ţe správní soudy fakticky suplují ochranu, která 

by mohla (a měla) být poskytována na úrovni správního řízení. Je sice ţádoucí podávat návrhy 

de lege ferenda např. ve vztahu k ochraně poskytované ve správním soudnictví či k Veřejnému 

ochránci práv, nicméně tímto směrem by mělo být uvaţováno aţ tehdy, budou-li existovat 

na úrovni správního řízení dostatečné instituty slouţící k ochraně. 

Dle mého názoru je tedy nejprve nutné vybudovat dostatečným způsobem ochranu 

na úrovni správního řízení, k čemuţ bych se přiklonil zejména zavedením institutů dozorčí 

stíţnosti a ohrazení, jakoţ bych se přiklonil i k poţadavku na elektronizaci spisové agendy a 

k automatickému elektronickému upozorňování představeného či nadřízeného správního orgánu 

v případě nedodrţení zákonné lhůty pro vydání rozhodnutí v konkrétní věci. 
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Lze tedy uzavřít, ţe současný systém ochrany před nezákonnou nečinností správních 

orgánů v platné a účinné právní úpravě nelze povaţovat za funkční. Lze se naopak přiklonit 

k závěru, ţe zde sice existuje formální naplnění poţadavku na ochranu před nečinností správních 

orgánů jako jedné z právních záruk ve veřejné správě, nicméně materiálně tento poţadavek 

zůstává nenaplněn. 
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Závěr 

V této disertační práci jsem se zabýval jedním z vůbec nejzávaţnějších a nejnegativnějších jevů, 

se kterými lze se setkat v oblasti veřejné správy a jejího výkonu. V aplikační praxi se jedná 

o poměrně všední jev, se kterým se adresáti veřejné správy bohuţel setkávají relativně často, 

avšak v odborné literatuře a ostatně ani v právních předpisech mu není věnován přílišný prostor, 

coţ je jednoznačně ku škodě. 

Tato práce si proto kladla za cíl mj. podat další zdroj úvah o vybraném tématu a kromě 

poskytnutí komplexního pohledu na nečinnost správních orgánů měla na toto téma přinést i jiné 

nahlíţení. Při zpracování této práce jsem se proto snaţil vyvarovat pochybení, která by spočívala 

např. v popisnosti práce, v přepisování a zejména opakování toho, co jiţ bylo dávno napsáno 

jinými autory, v neúměrném zatěţování poznámkového aparátu pouhými odkazy na ustanovení 

zákonných předpisů, které je vhodnější umisťovat přímo do textu práce. Naopak jsem se snaţil 

nabídnout vlastní pohled na vybranou problematiku a zejména na jednotlivé právní instituty 

z hlediska jejich smyslu a účelu za nutného předpokladu hledání provázanosti mezi nimi. 

Smyslem této práce tedy rozhodně není předloţení deskriptivního textu bez jakékoli přidané 

hodnoty, ale naopak poskytnout co nejvíce autorských úvah na dané téma, a to samozřejmě i 

za předpokladu, ţe těmto úvahám bude oponováno. 

Pokud jde o závěry této práce a návrhy de lege ferenda, nebudu je jiţ na tomto místě 

opětovně uvádět, jelikoţ jsem se jim podrobně věnoval v předchozí kapitole, kde jsem rovněţ 

podal odpověď i na stanovenou výzkumnou otázku. 

Snad jen lze na tomto místě doplnit, ţe ochrana před nečinností správních orgánů nebude 

nutně vyţadovat vyčerpávající ustanovení v právních předpisech, ale naopak postačí úprava 

stručná, jelikoţ ochrana by měla být poskytnuta především rychle. Jejím smyslem by tedy mělo 

být okamţité řešení nastalého stavu, nikoli způsobení dalších procesních sloţitostí. Proto by 

sama o sobě neměla vyvolávat (další) vleklý a formalizovaný správní proces. 

Pro zefektivnění a zejména zrychlení správního řízení není vţdy třeba zásadních či 

systémových změn, ale naopak postačí i změny drobnějšího charakteru, kterými můţe být 

např. elektronizace spisové agendy prostřednictvím jednoduché aplikace, která bude hlídat 

(ne)dodrţování zákonných lhůt pro vydání rozhodnutí a k těmto datům pak bude mít přístup 

zejména představený oprávněných úředních osob. 
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Ochrana před liknavými správními orgány je podle mého názoru v platné a účinné právní 

úpravě řešena nedostatečně a nesplňuje poţadavky na funkčnost systému ochrany 

před nečinností, který by měl představovat jednu z právních záruk ve veřejné správě. V tomto 

směru lze snad předpokládat pozitivní vývoj, jelikoţ úvahy o nečinnosti správních orgánů se 

podle mého názoru budou v následujících letech stávat stále častějším tématem nejrůznějších 

odborných setkání, jelikoţ ze snah zákonodárce je poměrně zjevné, ţe pokud „liknavost úřadů a 

úředníků“ bude ve společnosti, resp. v očích osob s aktivním volebním právem představovat 

důleţité téma, budou se tímto směrem ubírat i následné legislativní úvahy. 

Jak jsem tedy jiţ zmínil v úvodu, pokud by se tato práce stala předmětem zájmu či 

podkladem pro budoucí akademické nebo legislativní úvahy o problematice nečinnosti správních 

orgánů, bude její smysl zcela jistě naplněn. 
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[19] Zuzčák a Zuzčáková proti Slovensku, č. 48814/99, rozsudek ze dne 13. 7. 2004. 

 

Rozhodnutí Ústavního soudu: 

[1] Nález Ústavního soudu ze dne 30. 11. 1995, sp. zn. III. ÚS 62/95 (N 78/4 SbNU 243). 

[2] Nález Ústavního soudu ze dne 5. 11. 1996, sp. zn. I. ÚS 5/96 (N 116/6 SbNU 335). 

[3] Nález Ústavního soudu ze dne 25. 9. 1997, sp. zn. IV. ÚS 114/96 (N 114/9 SbNU 71). 

[4] Nález Ústavního soudu ze dne 10. 11. 1998, sp. zn. IV. ÚS 358/98 (N 140/12 SbNU 303). 

[5] Nález Ústavního soudu ze dne 12. 1. 1999, sp. zn. I. ÚS 209/98 (N 2/13 SbNU 7). 

[6] Nález Ústavního soudu ze dne 12. 5. 1999, sp. zn. II. ÚS 445/98 (N 73/14 SbNU 117). 

[7] Nález Ústavního soudu ze dne 13. 7. 1999, sp. zn. II. ÚS 342/99 (N 50/18 SbNU 3). 

[8] Nález Ústavního soudu ze dne 21. 6. 2001, sp. zn. III. ÚS 738/2000 (N 93/22 SbNU 303). 

[9] Nález Ústavního soudu ze dne 27. 6. 2001, sp. zn. Pl. ÚS 16/99 (N 96/22 SbNU 329). 

[10] Nález Ústavního soudu ze dne 28. 8. 2001, sp. zn. IV. ÚS 146/01 (N 129/23 SbNU 241). 

[11] Nález Ústavního soudu ze dne 13. 11. 2003, sp. zn. III. ÚS 696/02 (N 133/31 SbNU 189) 

[12] Nález Ústavního soudu ze dne 16. 1. 2004 sp. zn. I. ÚS 600/03 (N 6/32 SbNU 35). 

[13] Nález Ústavního soudu ze dne 19. 2. 2004, sp. zn. I. ÚS 660/03 (N 24/32 SbNU 219). 

[14] Nález Ústavního soudu ze dne 3. 8. 2004, sp. zn. I. ÚS 332/04 (N 106/34 SbNU 115). 

[15] Nález Ústavního soudu ze dne 4. 8. 2004, sp. zn. I. ÚS 296/04 (N 107/34 SbNU 121). 

[16] Nález Ústavního soudu ze dne 14. 9. 2004, sp. zn. IV. ÚS 628/03 (N 128/34 SbNU 301). 

[17] Nález Ústavního soudu ze dne 5. 10. 2004, sp. zn. III. ÚS 75/04 (N 140/35 SbNU 3). 

[18] Nález Ústavního soudu ze dne 11. 5. 2005, sp. zn. II. ÚS 487/03 (N 103/37 SbNU 383). 

[19] Nález Ústavního soudu ze dne 30. 11. 2005, sp. zn. IV. ÚS 392/05 (N 218/39 SbNU 311) 

[20] Nález Ústavního soudu ze dne 10. 5. 2007, sp. zn. III. ÚS 715/06 (N 78/45 SbNU 203). 

[21] Nález Ústavního soudu ze dne 17. 6. 2008, sp. zn. II. ÚS 590/08 (N 108/49 SbNU 567). 
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[22] Nález Ústavního soudu ze dne 8. 7. 2010, sp. zn. Pl. ÚS 36/08 (N 138/58 SbNU 131). 

[23] Nález Ústavního soudu ze dne 13. 3. 2012, sp. zn. I. ÚS 529/09 (N 51/64 SbNU 625). 

[24] Nález Ústavního soudu ze dne 14. 7. 2020, sp. zn. Pl. ÚS 25/19 (č. 347/2020 Sb.) 

[25] Usnesení Ústavního soudu České a Slovenské Federativní Republiky ze dne 9. 6. 1992, 

sp. zn. I. ÚS 191/92 (č. 3/1992 Sbírky usnesení a nálezů). 

[26] Usnesení Ústavního soudu ze dne 25. 11. 1993, sp. zn. II. ÚS 75/93 (U 3/2 SbNU 201). 

[27] Usnesení Ústavního soudu ze dne 30. 3. 1999, sp. zn. IV. ÚS 247/98 (U 28/13 SbNU 

491). 

[28] Usnesení Ústavního soudu ze dne 11. 3. 2004, sp. zn. III. ÚS 452/03. 

[29] Usnesení Ústavního soudu ze dne 8. 6. 2004, sp. zn. I. ÚS 315/03 (U 36/33 SbNU 559). 

[30] Usnesení Ústavního soudu ze dne 8. 3. 2005, sp. zn. I. ÚS 618/04. 

[31] Usnesení Ústavního soudu ze dne 1. 11. 2007, sp. zn. III. ÚS 677/07 (N 179/47 SbNU 

371). 

[32] Usnesení Ústavního soudu ze dne 10. 7. 2008, sp. zn. II. ÚS 443/06. 

[33] Usnesení Ústavního soudu ze dne 20. 6. 2011, sp. zn. IV. ÚS 1142/11. 

 

Rozhodnutí Nejvyššího správního soudu: 

[1] Rozsudek Nejvyššího správního soudu ze dne 25. 11. 2003, č. j. 5 As 21/2003-40 

(č. 491/2005 Sb. NSS). 

[2] Rozsudek Nejvyššího správního soudu ze dne 3. 6. 2004, č. j. 2 Afs 17/2003-54. 

[3] Rozsudek Nejvyššího správního soudu ze dne 3. 6. 2004, č. j. 5 A 1/2001-56 (č. 329/2004 

Sb. NSS). 

[4] Rozsudek Nejvyššího správního soudu ze dne 24. 6. 2004, č. j. 2 Ans 1/2004-64 

(č. 670/2005 Sb. NSS). 

[5] Rozsudek Nejvyššího správního soudu ze dne 2. 8. 2004, č. j. 2 As 83/2003-62. 

[6] Rozsudek Nejvyššího správního soudu ze dne 30. 9. 2004, č. j. 7 Afs 33/2003-80 

(č. 456/2005 Sb. NSS). 

[7] Rozsudek Nejvyššího správního soudu ze dne 4. 11. 2004, č. j. 3 Ans 2/2004-60. 
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[8] Rozsudek Nejvyššího správního soudu ze dne 1. 12. 2004, č. j. 3 As 52/2003-2728 

(č. 983/2006 Sb. NSS). 

[9] Rozsudek Nejvyššího správního soudu ze dne 15. 12. 2004, č. j. Ans 4/2004-116. 

[10] Rozsudek Nejvyššího správního soudu ze dne 17. 3. 2005, č. j. 2 Aps 1/2005-65 

(č. 603/2005 Sb. NSS). 

[11] Rozsudek Nejvyššího správního soudu ze dne 12. 6. 2006, č. j. 8 Ans 3/2005-107 

(č. 931/2006 Sb. NSS). 

[12] Rozsudek Nejvyššího správního soudu ze dne 31. 7. 2006, č. j. 8 Aps 2/2006-95. 

[13] Rozsudek Nejvyššího správního soudu ze dne 21. 9. 2006, č. j. 7 As 18/2006-76. 

[14] Rozsudek Nejvyššího správního soudu ze dne 29. 12. 2006, č. j. 4 As 41/2006-106 

(č. 1540/2008 Sb. NSS). 

[15] Rozsudek Nejvyššího správního soudu ze dne 26. 6. 2007, č. j. 4 Ans 10/2006-59. 

[16] Rozsudek Nejvyššího správního soudu ze dne 25. 7. 2007, č. j. 2 Ans 4/2007-53 

(č. 1348/2007 Sb. NSS). 

[17] Rozsudek Nejvyššího správního soudu ze dne 1. 8. 2007, č. j. 1 Ans 3/2007-235 

(č. 1387/2007 Sb. NSS). 

[18] Rozsudek Nejvyššího správního soudu ze dne 22. 8. 2007, č. j. 5 Ans 10/2006-108. 

[19] Rozsudek Nejvyššího správního soudu ze dne 19. 9. 2007, č. j. 9 Aps 1/2007-68 (č. 

1382/2007 Sb. NSS). 

[20] Rozsudek Nejvyššího správního soudu ze dne 18. 10. 2007, č. j. 7 Ans 1/2007-100 

(č. 1683/2008 Sb. NSS). 

[21] Rozsudek Nejvyššího správního soudu ze dne 25. 10. 2007, č. j. 9 Ans 7/2007-76. 

[22] Rozsudek Nejvyššího správního soudu ze dne 8. 11. 2007, č. j. 1 Ans 8/2007-49. 

[23] Rozsudek Nejvyššího správního soudu ze dne 14. 11. 2007, č. j. 1 Ans 5/2007-195 

(č. 1485/2008 Sb. NSS). 

[24] Rozsudek Nejvyššího správního soudu ze dne 15. 11. 2007, č. j. 6 Ans 2/2007-128 

(č. 1486/2008 Sb. NSS). 

[25] Rozsudek Nejvyššího správního soudu ze dne 29. 11. 2007, č. j. 3 Ans 3/2007-61. 
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[26] Rozsudek Nejvyššího správního soudu ze dne 13. 12. 2007, č. j. 8 Aps 1/2006-92 

(č. 1516/2008 Sb. NSS). 

[27] Rozsudek Nejvyššího správního soudu ze dne 16. 1. 2008, č. j. 3 Aps 3/2006-54. 

[28] Rozsudek Nejvyššího správního soudu ze dne 19. 2. 2008, č. j. 2 As 58/2007-59 

(č. 1586/2008 Sb. NSS). 

[29] Rozsudek Nejvyššího správního soudu ze dne 5. 6. 2008, č. j. 9 Aps 2/2008-345. 

[30] Rozsudek Nejvyššího správního soudu ze dne 25. 6. 2008, č. j. 1 Ans 4/2008-62. 

[31] Rozsudek Nejvyššího správního soudu ze dne 26. 6. 2008, č. j. 2 Ans 3/2007-120. 

[32] Rozsudek Nejvyššího správního soudu ze dne 16. 7. 2008, č. j. 1 Ans 6/2008-58. 

[33] Rozsudek Nejvyššího správního soudu ze dne 2. 10. 2008, č. j. 3 Aps 5/2008-282. 

[34] Rozsudek Nejvyššího správního soudu ze dne 31. 3. 2009, č. j. 8 Ans 1/2008-170 

(č. 1849/2009 Sb. NSS). 

[35] Rozsudek Nejvyššího správního soudu ze dne 25. 6. 2009, č. j. 7 As 10/2009-86 

(č. 2255/2011 Sb. NSS). 

[36] Rozsudek Nejvyššího správního soudu ze dne 9. 7. 2009, č. j. 7 Aps 2/2009-197. 

[37] Rozsudek Nejvyššího správního soudu ze dne 16. 7. 2009, č. j. 6 Ao 2/2009-86 

(č. 2405/2011 Sb. NSS). 

[38] Rozsudek Nejvyššího správního soudu ze dne 16. 9. 2009, č. j. 1 Ans 2/2009-79. 

[39] Rozsudek Nejvyššího správního soudu ze dne 16. 9. 2009, č. j. 1 Ans 8/2009-62. 

[40] Rozsudek Nejvyššího správního soudu ze dne 29. 10. 2009, č. j. 4 Ans 4/2009-86. 

[41] Rozsudek Nejvyššího správního soudu ze dne 10. 2. 2010, č. j. 2 Ans 5/2009-59. 

[42] Rozsudek Nejvyššího správního soudu ze dne 18. 2. 2010, č. j. 7 Ans 1/2010-65 

(č. 2087/2010 Sb. NSS). 

[43] Rozsudek Nejvyššího správního soudu ze dne 11. 3. 2010, č. j. 5 Ans 2/2010-127. 

[44] Rozsudek Nejvyššího správního soudu ze dne 15. 3. 2010, č. j. 8 Ans 1/2009-72. 

[45] Rozsudek Nejvyššího správního soudu ze dne 6. 10. 2010, č. j. 3 Ans 27/2010-105. 

[46] Rozsudek Nejvyššího správního soudu ze dne 7. 10. 2010, č. j. 7 Ans 10/2010-105. 

[47] Rozsudek Nejvyššího správního soudu z 14. 10. 2010, č. j. 9 As 44/2010-137. 
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[48] Rozsudek Nejvyššího správního soudu ze dne 2. 12. 2010, č. j. 5 Ans 11/2010-104. 

[49] Rozsudek Nejvyššího správního soudu ze dne 17. 12. 2010, č. j. 4 Aps 2/2010-44 

(č. 2339/2011 Sb. NSS). 

[50] Rozsudek Nejvyššího správního soudu ze dne 13. 5. 2011, č. j. 7 As 89/2010-84. 

[51] Rozsudek Nejvyššího správního soudu ze dne 29. 6. 2011, č. j. 5 Aps 5/2010-293 

(č. 2386/2011 Sb. NSS). 

[52] Rozsudek Nejvyššího správního soudu ze dne 5. 10. 2011, č. j. 3 Aps 4/2011-60. 

[53] Rozsudek Nejvyššího správního soudu ze dne 20. 10. 2011, č. j. 9 Ans 11/2011-21. 

[54] Rozsudek Nejvyššího správního soudu ze dne 27. 10. 2011, č. j. 1 Ans 3/2011-54. 

[55] Rozsudek Nejvyššího správního soudu ze dne 16. 11. 2011, č. j. 5 Aps 6/2011-85 

(č. 2482/2012 Sb. NSS). 

[56] Rozsudek Nejvyššího správního soudu ze dne 25. 11. 2011, č. j. 2 Ans 11/2011-95. 

[57] Rozsudek Nejvyššího správního soudu ze dne 27. 4. 2012, č. j. 2 Ans 3/2012-31. 

[58] Rozsudek Nejvyššího správního soudu ze dne 15. 11. 2012, č. j. 2 Ans 13/2012-14. 

[59] Rozsudek Nejvyššího správního soudu ze dne 10. 12. 2012, č. j. 2 Ans 14/2012-41 

(č. 2785/2013 Sb. NSS). 

[60] Rozsudek Nejvyššího správního soudu ze dne 18. 12. 2012, č. j. 9 Ans 16/2012-84. 

[61] Rozsudek Nejvyššího správního soudu ze dne 6. 2. 2013, č. j. 1 Ans 19/2012-43 

(č. 2867/2013 Sb. NSS). 

[62] Rozsudek Nejvyššího správního soudu ze dne 7. 8. 2013, č. j. 1 As 47/2013-52. 

[63] Rozsudek Nejvyššího správního soudu ze dne 14. 5. 2014, č. j. 1 As 43/2014-30. 

[64] Rozsudek Nejvyššího správního soudu ze dne 19. 11. 2014, č. j. 3 As 26/2014-62 

(č. 3178/2015 Sb. NSS). 

[65] Rozsudek Nejvyššího správního soudu ze dne 18. 12. 2014, č. j. 4 As 234/2014-49. 

[66] Rozsudek Nejvyššího správního soudu ze dne 30. 9. 2015, č. j. 7 As 180/2015-33 

(č. 3346/2016 Sb. NSS). 

[67] Rozsudek Nejvyššího správního soudu ze dne 25. 5. 2016, č. j. 5 As 9/2015-59. 

[68] Rozsudek Nejvyššího správního soudu ze dne 26. 5. 2016, č. j. 9 As 53/2016-22. 
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[69] Rozsudek Nejvyššího správního soudu ze dne 25. 1. 2018, č. j. 4 Azs 187/2017-36. 

[70] Usnesení Nejvyššího správního soudu ze dne 8. 4. 2003, č. j. Na 249/2003-9 (č. 19/2003 

Sb. NSS). 

[71] Usnesení Nejvyššího správního soudu ze dne 31. 8. 2005, č. j. 2 Afs 144/2004-110 

(č. 735/2006 Sb. NSS). 

[72] Usnesení Nejvyššího správního soudu ze dne 15. 8. 2006, č. j. 8 Ans 1/2006-135 

(č. 1012/2007 Sb. NSS). 

[73] Usnesení Nejvyššího správního soudu ze dne 24. 4. 2007, č. j. 2 Ans 3/2006-49 

(č. 1255/2007 Sb. NSS). 

[74] Usnesení Nejvyššího správního soudu ze dne 16. 12. 2008, č. j. 8 Aps 6/2007-247 

(č. 1773/2009 Sb. NSS). 

[75] Usnesení Nejvyššího správního soudu ze dne 21. 7. 2009, č. j. 6 Ads 88/2006-132 

(č. 1915/2009 Sb. NSS). 

[76] Usnesení Nejvyššího správního soudu ze dne 16. 11. 2010, č. j. 7 Aps 3/2008-98 

(č. 2206/2011 Sb. NSS). 

[77] Usnesení Nejvyššího správního soudu ze dne 18. 9. 2012, č. j. 2 As 86/2010-76 

(č. 2725/2013 Sb. NSS). 

[78] Usnesení Nejvyššího správního soudu ze dne 20. 5. 2014, č. j. 8 Ans 2/2012-278 

(č. 3071/2014 Sb. NSS). 

 

Rozhodnutí ostatních vnitrostátních soudů: 

[1] Rozsudek Krajského soudu v Brně ze dne 2. 11. 2016, č.j. 62 A 56/2015-75. 

[2] Rozsudek Krajského soudu v Hradci Králové ze dne 26. 8. 2004, č. j. 52 Ca 28/2004-67 

(č. 362/2004 Sb. NSS). 

[3] Rozsudek Městského soudu v Praze ze dne 30. 1. 2007, č. j. 9 Ca 71/2006-62 

(č. 1426/2008 Sb. NSS). 

[4] Rozsudek Městského soudu v Praze ze dne 7. 10. 2015, č. j. 7 A 40/2011-71. 

[5] Rozsudek Městského soudu v Praze ze dne 13. 1. 2016, č. j. 9 A 113/2015-70 

(č. 3413/2016 Sb. NSS). 
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[6] Rozsudek Nejvyššího soudu ze dne 25. 9. 2003, sp. zn. 25 Cdo 319/2002. 

[7] Rozsudek Nejvyššího soudu ze dne 29. 1. 2013, sp. zn. 8 Tz 97/2012 (č. 35/2014 Sb. 

rozh. tr.). 

[8] Rozsudek Nejvyššího soudu ze dne 10. 12. 2013, sp. zn. 32 Cdo 2484/2012. 

[9] Rozsudek Nejvyššího soudu ze dne 30. 7. 2015, sp. zn. 30 Cdo 530/2014. 

[10] Usnesení Krajského soudu v Brně z 1. 7. 2008, č. j. 62 Ca 39/2008-102. 

[11] Usnesení Krajského soudu v Brně ze dne 21. 12. 2015, č. j. 30 A 143/2015-115. 

[12] Usnesení Vrchního soudu v Praze ze dne 7. 11. 1995, č. j. Na 276/95-12. 

 

Ostatní zdroje: 

[1] Důvodová zpráva k vládnímu návrhu zákona o správním řízení (správní řád). Tisk č. 127, 

Národní shromáţdění Československé socialistické republiky, 2. volební období, 1964–

1968. 
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České republiky, Poslanecká sněmovna, 4. volební období, 2002–2006. 

[8] Důvodová zpráva k vládnímu návrhu zákona o některých opatřeních v soustavě 

ústředních orgánů státní správy, souvisejících se zrušením Ministerstva informatiky a 
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o změně některých zákonů. Sněmovní tisk č. 92, Parlament České republiky, Poslanecká 

sněmovna, 5. volební období, 2006–2010. 
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Nečinnost v řízení před správními orgány – abstrakt, klíčová slova 

Abstrakt 

Disertační práce se věnuje problematice nečinnosti správních orgánů v řízení před nimi, 

která z pohledu právní nauky i aplikační praxe představuje nejrozšířenější formu nečinnosti 

ve veřejné správě. Lze ji povaţovat za jeden z vůbec nejzávaţnějších negativních jevů v oblasti 

veřejné správy a jejího výkonu. 

Na veřejnou správu je primárně nahlíţeno jako na výkonnou (aktivní) činnost, která 

směřuje k naplnění jejích úkolů stanovených právním řádem nebo na jeho základě a 

realizovaných v jeho mezích. Právní předpisy i odborná literatura proto zpravidla obsahují 

matérii týkající se veřejnosprávních činností a jejich forem. Problematika nečinnosti často 

zůstává opomíjena, přitom v aplikační praxi jde o poměrně běţný neţádoucí jev, s nímţ se 

adresáti veřejné správy setkávají relativně často. 

Disertační práce tak představuje další zdroj úvah o tomto tématu. Autor v ní propojil dvě 

roviny – teoretickou a aplikační, coţ mu umoţnilo zkoumat problematiku nečinnosti správních 

orgánů v širších souvislostech. V přístupech právní nauky a právní praxe lze nezřídka spatřovat 

zásadní rozdíly, přitom není důvodu, aby se vţdy muselo jednat o dvě samostatné a neprovázané 

úrovně, naopak jejich propojení lze povaţovat za účelné. Autorovi tento komplexní přístup 

zejména umoţnil terminologicky vymezit nečinnost správních orgánů, pojmenovat její formy, 

projevy a příčiny, analyzovat současný systém ochrany před nečinností a zabývat se jejími 

důsledky. V návaznosti na provedené zkoumání autor označil nejzávaţnější problémy spojené 

s tímto jevem a formuloval úvahy de lege ferenda ve vztahu k platné a účinné právní úpravě. 

Disertační práce je určena nejen čtenářům z řad akademiků, ale i širší odborné veřejnosti. 

Zejména ji mohou ocenit zástupci legislativy, pro které můţe představovat inspirační zdroj úvah 

de lege ferenda, ale taktéţ např. advokáti, soudci, státní zaměstnanci či úředníci územních 

samosprávných celků. 
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Inaction in Proceedings before the Administrative Authorities – 

abstract, key words 

Abstract 

The dissertation thesis deals with the issue of inactivity of administrative authorities in 

proceedings before them, which from the point of view of legal doctrine and application practice 

represents the most widespread form of inactivity in public administration. It can be considered 

as one of the most serious negative phenomena in public administration and its execution. 

Public administration is primarily seen as an executive (active) activity aimed at fulfilling 

its tasks set by or based on the legal order and carried out within its limits. As a rule, both 

legislation and scholarly literature contain material concerning public administration activities 

and their forms. The issue of inactivity often remains neglected, while in application practice it is 

a relatively common undesirable phenomenon, which the addressees of public administration 

encounter relatively often. 

The dissertation thus represents another source of reflection on this topic. The author 

interconnected two levels - theoretical and application, which allowed him to examine the issue 

of inactivity of administrative bodies in a broader context. There are often fundamental 

differences in approaches to legal doctrine and practice, but there is no reason to always have 

two separate and unrelated levels; on the contrary, their interconnection can be considered 

useful. In particular, this comprehensive approach allowed the author to terminologically define 

the inactivity of administrative authoritites, to name its forms, symptoms and causes, to analyze 

the current system of protection against inactivity and to address its consequences. Following the 

carried out examination, the author identified the most serious problems associated with this 

phenomenon and formulated de lege ferenda considerations in relation to existing and effective 

legislation. 

The dissertation is designated not only to academic readers, but also to the wider 

professional public. In particular, it can be appreciated by representatives of the legislation, for 

whom it may be an inspirational source of reflection de lege ferenda, but also, for example, 

attorneys, judges, civil servants or officials of local and regional authorities. 
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