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Úvod 

Nejen řízení správní, ale jakýkoliv formalizovaný proces probíhající před orgánem 

veřejné moci, je nutno spojit s vymezením určitých procesních rolí jednotlivých subjektů 

konkrétního řízení. Těmto rolím pak bude odpovídat i procesní postavení subjektů, které bude 

značit, do jaké míry jsou svojí procesní aktivitou schopni ovlivnit řízení. Nejzákladnějším 

vodítkem pro vymezení procesních rolí s dopadem i pro správní řízení, a to při vědomí, že 

není obsahově vždy pojímán zcela jednotně, je koncept spravedlivého procesu. V první části 

své práce se kromě vymezení klíčových pojmů (kapitola 1. a 2.) věnuji právě obsahu práva na 

spravedlivý proces (kapitola 3.), ze kterého pak přímo vyplývají konkrétní základní procesní 

práva účastníku. Tato práva, která však již považuji za vymezená a formulovaná, je třeba 

zákonem konkretizovat.  

Těžištěm mojí práce je tedy analýza zákonné úpravy jednotlivých základních 

procesních práv a současně judikatura Ústavního soudu, Nejvyššího správního soudu, 

případně i soudů krajských k jejich úpravě se vážící (kapitola 4.). Stranou nebude ponechána 

ani právní teorie věnujícím se procesním právům účastníků, především pak komentářová 

literatura. Dále se věnuji i případným kolizím zákonné úpravy jednotlivých základních 

procesních práv s jinými ústavně zaručenými právy či případně s veřejným zájmem. Obecně 

lze říci, že veřejný zájem sehrává ve správním řízení důležitou roli a jeho podobu tak do jisté 

míry determinuje, což se projevuje i ve výbavě účastníků jejich procesními právy. I tomu 

bude věnována pozornost na několika místech této práce.  

Pokud hovořím o zákonné úpravě, mám na mysli především obecnou procesní úpravu 

obsaženou ve správním řádu, avšak s občasným odbočením k úpravám obsaženým ve 

zvláštních zákonech, které obsahují povšimnutíhodné odchylky z pohledu tématu procesních 

práv. Stranou však ponechávám úpravu obsaženou v daňovém řádu a přestupkovém zákoně, 

které by svými specifikami vystačily na samostatnou práci. V kapitole 5. však věnuji 

pozornost základním procesním právům v řízeních podle zvláštních zákonů vylučujících užití 

správního řádu, což demonstruji na dvou obdobných řízeních dle zákona o vysokých školách. 

Za cíl své práce si tedy kladu analyzovat a zhodnotit zdařilost zákonné úpravy a její 

aplikační praxe, upozornit na případné nedostatky a eventuálně prezentovat úvahy de lege 

ferenda. 
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1. Správní řízení v ČR 

1.1 Pojem správní řízení 

Správní řízení neboli také správní proces je vedle procesu civilního a trestního třetím 

typem obecné úpravy procesních pravidel, který můžeme nalézt v českém právním řádu. 

Ačkoliv jde o formálně méně náročný proces, jeho komplikovanost tkví především 

v roztříštěnosti právní úpravy.
1
 

V případě správního procesu se nejedná o postup soudů, nýbrž jak stanovuje § 1 odst. 

1 správního řádu, jde o „postup orgánů moci výkonné, orgánů moc územních samosprávných 

celků a jiných orgánů, právnických a fyzických osob, pokud vykonávají působnost v oblasti 

veřejné správy,“ souhrnně správních orgánů
2
. Ačkoliv postup je pojmem širším a zahrnuje i 

další formy činnosti správních orgánu, odlišujícím prvkem pro správní řízení je jeho účel, 

který je zakotven ve správním řádu. Tím je vydání rozhodnutí, které zakládá, mění nebo ruší 

práva anebo povinnosti jmenovitě určené osoby nebo rozhodnutí, které prohlašuje, že v určité 

věci taková osoba práva nebo povinnosti má anebo nemá.
3
 Jde tedy o rozhodovací činnost 

veřejné správy, v rámci níž dochází k aplikaci hmotného správního práva, jejímž výsledkem 

je vydání individuálního správního aktu, který zakládá adresátovi práva či povinnosti nebo je 

autoritativně stvrzuje.
4
 

Z výše uvedeného pak plyne, že české správní řízení má dva základní pojmové znaky. 

Prvním pojmovým znakem je, že řízení je prováděno správním orgánem, druhým pak, že 

účelem správního řízení je vydání rozhodnutí správním orgánem, případně jeho výkon. 

Ve vztahu k tématu této diplomové práce je však klíčovým atributem správního 

procesu nerovnost správního orgánu, který je pasován do role autoritativního rozhodce, a 

                                                 
1
 Viz Horzinková, E. in: HORZINKOVÁ, Eva a Vladimír NOVOTNÝ. Správní právo procesní. 5. aktualizované 

a doplněné vydání. Praha: Leges, 2015. Student. ISBN 978-80-7502-071-0. S. 30. 

2
 Ačkoliv český právní řád užívá i jiné označení (např. v ustanovení čl. 36 odst. 2 Listiny pojmu „orgán veřejné 

správy“), v této práci budu pro výčet orgánů uvedený v ust. § 1 odst. 1 správního řádu používat, nikoliv však 

bezvýjimečně, pojmu „správní orgán“, který je používán i samotným správním řádem.  

3
 Ust. § 9 správního řádu. 

4
 Viz Vopálka, V. in: HENDRYCH, Dušan, Taisia ČEBIŠOVÁ, Martin KOPECKÝ, Vladimír MIKULE, 

Richard POMAHAČ, Helena PRÁŠKOVÁ, Josef STAŠA a Vladimír VOPÁLKA. Správní právo: obecná část. 

8. vyd. Praha: C.H. Beck, 2012. Právnické učebnice. ISBN 978-80-7179-254-3. S. 346-347. 
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osob, jejichž práv a povinností se postup a rozhodnutí týká. Tato nerovnost je pak důvodem, 

proč vybavuje český právní řád tyto osoby instrumenty, které jim mají ve správním řízení 

zajistit informovanost a dostatečnou pomoc a poučení k ochraně jejich práv a zájmů. Ačkoliv 

je správní řízení ve své podstatě nástrojem k ochraně a prosazení veřejných zájmů, dojde-li 

v rámci správního procesu ke kolizi se zájmy soukromými, mělo by být povinností správního 

orgánu tyto zájmy spravedlivě vyvažovat.
5
 

1.2 Správní řízení obecné a zvláštní 

Správní řízení lze z hlediska zakotvení jeho úpravy rozlišovat na správní řízení 

obecné, jež je upraveno zákonem č. 500/2004 Sb., správním řádem ve znění pozdějších 

předpisů, a na správní řízení zvláštní, kdy je speciální procesní úprava obsažena v 

jednotlivých předpisech správního práva, nezřídka stojící vedle úpravy hmotné v tomtéž 

předpise obsažené. 

Aplikační vztah mezi správním řádem a zvláštními předpisy může být různý. Správní 

řád obecně stanoví, že se má aplikovat na základě zásady subsidiarity.
6
 Má být tedy aplikován 

na veškeré postupy správních orgánů, pokud nestanoví zvláštní zákony jinak, a to bez 

potřeby, aby tak tyto zákony výslovně stanovily.
7
 Správní řád připouští, aby zvláštní předpisy 

aplikaci správního řádu vyloučily. V závislosti na úplnosti speciální úpravy může zvláštní 

zákon vyloučit aplikaci správního řádu i zcela. K takovému bezvýhradnému vyloučení může 

však dle dikce správního řádu dojít pouze v případě, že zvláštní úprava zakotví základní 

zásady činnosti správních orgánů, odpovídající obsahově úpravě základních zásad 

v ustanoveních § 2 až § 8 správního řádu.
8
  

Co se týká použitelnosti správního řádu na řízení, ve kterých jeho aplikovatelnost 

zvláštní zákony vylučují, se Ústavní soud opakovaně vyjádřil, když došel k závěru, že pokud 

zvláštní zákon vylučuje použití správního řádu, ale sám procedurální úpravu neobsahuje, 

jedná se o nepřípustné narušení práva na spravedlivý proces, což Ústavní soud opakovaně 

                                                 
5
 Viz Vopálka, V. in: HENDRYCH, Dušan, Taisia ČEBIŠOVÁ, Martin KOPECKÝ, Vladimír MIKULE, 

Richard POMAHAČ, Helena PRÁŠKOVÁ, Josef STAŠA a Vladimír VOPÁLKA. Správní právo: obecná část. 

8. vyd. Praha: C.H. Beck, 2012. Právnické učebnice. ISBN 978-80-7179-254-3. S. 347. 

6
 Ust. § 1 odst. 2 správního řádu. 

7
 Viz HORZINKOVÁ, NOVOTNÁ: 2006: s. 33. 

8
 Ust. § 177 odst. 1 správního řádu. 



4 

 

judikoval.
9
 To je z pohledu této práce důležitý závěr, neboť ačkoliv je práce soustředěna 

především na obecnou úpravu správního řízení vycházející ze správního řádu, je třeba mít na 

paměti, že ústavní základ ochrany procesních práv účastníků správního řízení bude 

aplikovatelný i v případech, kdy se bude správní řízení řídit zvláštní zákonnou úpravou. 

K ústavně zaručeným procesním právům účastníků řízení a právu na spravedlivý 

proces však bude blíže věnována pozornost v samostatné kapitole této práce. 

1.3 Zásady českého správního řízení a principy v něm uplatňované 

V českém správním řízení se uplatňují některé zásady neboli principy, o kterých se dá 

říci, že mu dávají jeho základní podobu. Zmíněním pojmů „zásada“ a „princip“ se poprvé 

v této práci dostávám k problému jejich odlišení od pojmu „(subjektivní) právo“, v kontextu 

této práce pak konkrétně pojmu „základní procesní právo účastníka správního řízení“. 

Právní princip lze charakterizovat jako normu vysoké obecnosti, vyjadřující hodnotu 

spravedlnosti. Právní principy pak často přímo neobsahují normativní zákaz či příkaz, avšak 

plynou z nich pro jejich adresáty, ať už jsou jimi soukromé právnické či fyzické osoby nebo 

orgány veřejné moci, jistá práva nebo povinnosti. Při vymezení základních procesních práv 

účastníků správního řízení budu dále v této práci vycházet především z jejich ústavněprávního 

zakotvení, které determinuje jejich podobu. Z tohoto hlediska jsou pak klíčové principy 

obsažené v českém ústavním pořádku, tedy ústavní principy, a to konkrétně ta množina 

principů, ze kterých vyplývají pro osoby subjektivní práva vůči veřejné moci, která jsou 

aplikovatelná ve správním řízení. Tato množina ústavních principů lze pak označit právě jako 

„základní procesní práva účastníků správního řízení“. 

Tím se dostávám k úskalí zákonné úpravy správního řádu. Ten se ve své Hlavě II snaží 

o úpravu právě základních zásad činnosti správních orgánů
10

. Uvedené zásady jsou však 

takové míry obecnosti, že v podstatě ústavní principy nijak nekonkretizují, čímž nesplňují 

požadavky čl. 36 odst. 4 Listiny, neboť blíže neupravují ani „podmínky“, ani „podrobnosti“ 

postupu. Z logiky věci je pak bez významu věnovat se takové zákonné úpravě, která kvůli 

míře své obecnosti nesplňuje elementární ústavní požadavky, natožpak hodnotit její zdařilost. 

Jak jsem naznačil výše, pokud bude alespoň částečně tato úprava obsažená v § 2 až 8 

                                                 
9
 Viz PRŮCHA, 2015: s. 481-482. 

10
 Kromě správního řízení jsou aplikovatelné i na jinou činnost správních orgánů. 
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správního řádu konkretizovat nějaké základní právo vyplývající z Listiny, bude jí věnována 

pozornost dále v textu. Pokud obsahem odpovídá některým ústavním principům, které 

dopadají na správní řízení a determinují jeho podobu, avšak nijak tyto principy 

nekonkretizují, jejich analýzu ponechám stranou. Můj výklad by byl totiž v tomto případě za 

prvé redundantní a za druhé by šel nad ambice této práce, jež se primárně věnuje analýze 

zákonné úpravy již dovozených práv. 

U úpravy základních zásad činnosti správních orgánů a její aplikovatelnosti za 

podmínek ust. § 177 odst. 1 SŘ bych se ještě však rád pozastavil. Jak jsem uvedl výše, právní 

nauka se k dostatečnosti této úpravy staví značně skepticky. Josef Vedral ve svém komentáři 

k ustanovení ust. § 177 odst. 1 SŘ uvádí: „Základní zásady činnosti správních orgánů podle 

nového správního řádu totiž vycházejí z obecných principů právních, obsažených v ústavním, 

mezinárodním a komunitárním právu, které nemůže žádné tak jako tak zákonné ustanovení 

vylučující bez dalšího (v rozporu s judikaturou Ústavního soudu) působnost správního řádu 

eliminovat, lze tedy dokonce říci, že § 177 odst. 1 má ve vztahu k takovým zákonným 

ustanovením, která správní řád jako celek bez náhrady vylučují, vlastně jen „deklaratorní 

charakter“, neboť tyto zásady mající vyšší právní sílu než zákon, by platily i bez něj.“
11

  

Pokud tedy právní nauka dochází k takovým závěrům o základních zásadách činnosti 

správních orgánů upravených v § 2 až 8 SŘ, tedy k tomu, že v důsledku nedostatečnosti jejich 

úpravy (přílišná obecnost a „deklaratorní charakter“) je taková úprava nadbytečná, lze pak 

dojít k tomu, že i v případě, kdy by zvláštní zákon vylučoval použití správního řádu a úpravu 

základních zásad sám neobsahoval, tedy když by se podle ust. § 177 odst. 1 SŘ měly 

aplikovat základní zásady ve správním řádu obsažené, ani tehdy by nebyla tímto aplikačním 

postupem zajištěna zásada zákonnosti obsažená v ust. čl. 2 odst. 3 Ústavy a v čl. 2 odst. 2 

Listiny, v případě, že by v takovém zákoně vlastní procedurální úprava postupu nebyla 

obsažena.
12

  

Aplikace ust. § 2 až 8 SŘ by tak sama o sobě ke zhojení nedostatečnosti úpravy a 

naplnění zásady zákonnosti nestačila. Z tohoto hlediska je pak podstatné pouze to, zdali 

zvláštní zákon upravuje podrobnosti „postupu“ ve smyslu čl. 36 odst. 1 Listiny dostatečně. 

                                                 
11

 Viz VEDRAL, 2012: s. 1404. 

12
 Srov. nález ÚS sp. zn. Pl. ÚS 14/96 ze dne 05.11.1996. 
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Dvěma specifickým řízení, které jsou upravené zvláštním zákonem vylučujícím 

aplikaci správního řádu a současně neobsahujícím úpravu základních práv, se budu 

podrobněji věnovat v kapitole páté. 

2. Účastníci správního řízení 

2.1 Pojem účastník 

Pro téma této práce je klíčové vyjasnit, kdo a za jakých podmínek může ve správním 

řízení vystupovat jako účastník, neboť procesní práva plynou osobám právě z účastenství 

v řízení.  

Jak jsem uvedl výše, a při vědomí toho, že se nejedná o pojmový znak správního 

řízení, dochází v mnoha řízeních ke kolizi zájmu veřejného, který reprezentuje správní orgán, 

a zájmu soukromého, který hájí účastník. Nejde však zpravidla o konflikt těchto zájmů, kdy 

proti sobě stojí strany tak, jako ve sporném soudním řízení. Mnohem spíše dochází 

k situacím, kdy se účastníkem řízení stává osoba mající zájem na vyřešení určité správní 

záležitosti určitým způsobem. Z tohoto pohledu by se vhodně mohla jevit terminologie 

používaná starší teorií, která pro účastníky používala termín „zájemníci“, neboť takové 

označení se může zdát více odpovídající charakteru postavení zúčastněných osob.
13

 Na takové 

označení však reaguje novější teorie, která staví zájmy, byť i zájmy oprávněné či právem 

chráněné, vedle kategorie subjektivních práv samostatně. Dotčení jakéhokoliv zájmu, tedy 

určité lidské potřeby, jejíž uspokojení však objektivní právo nezaručuje, pak dle této úvahy 

není dostatečným důvodem k účastenství jako takovému.
14

 Termín zájemník by se pak 

v takovém kontextu mohl jevit jako zavádějící, či spíše implikující rozšíření pojmu účastníka 

řízení. 

Základním předpokladem účasti na řízení je způsobilost subjektu být účastníkem 

řízení. Způsobilost být účastníkem je kategorií hmotného práva a závisí na schopnosti 

subjektu být nositelem práv a povinností. Bez procesní subjektivity není proto vůbec 

myslitelná účast na řízení. Zde je však třeba podotknout, že zákon může procesní subjektivitu 

přiznat i subjektu, který by běžně právní subjektivitu neměl, a účast na řízení by mu proto 

byla znemožněna. V některých případech je však třeba konstruovat alespoň omezenou 

                                                 
13

 Viz PRAŽÁK, Jiří. Rakouské právo veřejné. Díl 2, Právo správní. Praha: Nákladem Jednoty právnické, 1905. 

S. 146.s 

14
 SVOBODA, 2007: s. 247-248. 
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procesní subjektivitu, tak jak to zákonodárce činí například v zákoně o sdružování 

v politických stranách a v politických hnutích, kde přiznává omezenou procesní subjektivitu 

přípravnému výboru, když o něm však stanoví, že „je oprávněn vyvíjet pouze činnost 

směřující ke vzniku strany a hnutí“.
15

  

Druhým atributem účastenství je pak způsobilost procesní, tedy schopnost nabývat 

vlastním jednáním práv a povinností v řízení, kterou upravuje správní řád výslovně 

v ustanovení § 29. V tomto ustanovení řeší správní řád procesní způsobilost účastníka, 

respektive její míru, odkazem na rozsah přiznané svéprávnosti dle zákona, tedy konkrétně dle 

zák. č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, nicméně lze říci, že procesně způsobilý je 

účastník, který je schopen v řízení jednat samostatně.
16

 V odstavci 4 výše uvedeného 

ustanovení § 29 je pak řešena procesní způsobilost nezletilého dítěte. Je zde stanoveno, že 

pokud je dítě schopno formulovat své názory, postupuje správní orgán tak, aby byl zjištěn 

názor dítěte. S odkazem na ust. čl. 12 Úmluvy o právech dítěte vyhlášené sdělením 

Federálního ministerstva zahraničních věcí č. 104/1991 Sb., který je promítnut do úpravy 

správního řádu
17

, lze dojít k závěru, že pokud je dítě schopno formulovat vlastní názor, je 

třeba mu v řízení vždy poskytnout možnost ho sdělit a za tímto účelem dítě vyslechnout, a to 

případně i prostřednictvím zástupce nebo orgánu sociálně-právní ochrany dítěte.
18

 Zdali vůbec 

a pokud ano, tak v jaké míře k názoru dítěte správní orgán při svém rozhodování přihlédne, je 

však s přihlédnutím k věku dítěte a jeho rozumové vyspělosti na správním uvážení daného 

orgánu. Zde se domnívám, že zatímco k samotnému výslechu dítěte za účelem zjištění jeho 

názoru musí vzhledem k závazkům plynoucím z Úmluvy o právech dítěte přistoupit správní 

orgán vždy, bude-li však zjištěný názor při svém rozhodování v závislosti na věku a rozumové 

vyspělosti dítěte brát v potaz, je věcí jeho diskrece. V tom se však rozcházím se závěry 

některé právní nauky, která se domnívá, že věcí správního uvážení je aplikace celého postupu 

zohledňující účast dítěte na řízení, tedy i fázi zjišťování jeho názoru, a tudíž i poskytnutí 

možnosti výslechu.
19

  

                                                 
15

 Ust. § 6 odst. 2 zák. č. 424/1991 Sb., o sdružování v politických stranách a v politických hnutích. 

16
 Horzinková, E. in: HORZINKOVÁ, NOVOTNÝ, 2006: S. 74. 

17
 Ust. § 29 odst. 4 správního řádu. 

18 HRABÁK, Jan a Tomáš NAHODIL. Správní řád s výkladovými poznámkami a vybranou judikaturou. 4. 

aktualiz. vyd. podle právního stavu ke dni 1.7. 2012. Praha: Wolters Kluwer Česká republika, 2012. ISBN 978-

80-7357-959-3. S. 109 – 110. 

19
 Srov. ale Horzinková, E. in: HORZINKOVÁ, NOVOTNÝ, 2006 S. 75. 
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Ačkoliv se může zdát, že jde o nevýznamný rozdíl, jde v tomto případě z mého 

pohledu o snahu alespoň částečně poskytnout jinak procesně nezpůsobilému účastníkovi 

možnost se vyjádřit a zajistit mu tak alespoň jakýsi základ práva být slyšen, které patří mezi 

součást spravedlivého procesu. K tomuto právu však bude podán výklad podrobněji níže 

v této práci. 

Výjimku z konstrukce procesní způsobilosti vázané na rozsah svéprávnosti však 

mohou vytvářet zvláštní zákonné úpravy, z nichž nejzásadnější je zákonná úprava procesní 

způsobilosti fyzických osob v řízení, jejichž předmětem je rozhodování o správním deliktu. 

V takových řízeních je třeba zajistit plnou procesní způsobilost umožňující účastníkovi 

obviněnému ze spáchání takového deliktu uplatňovat svá práva samostatně a neomezeně, a 

zajistit mu tak úplnou možnost obhajoby, a to v souladu s ústavně zaručeným právem na 

spravedlivý proces.
20

 

2.2 Kategorizace účastníků 

Zákonná úprava správního řádu vymezuje účastníky, a naplňuje tak požadavek 

formulovaný v ust. čl. 36 odst. 4 Listiny, když upravuje podmínky a podrobnosti toho, kdo se 

může stanoveným postupem domáhat svého práva u správního orgánu. Správní řád rozděluje 

účastníky do několika kategorií, čímž konkretizuje ústavní právo být účastníkem, obsažené 

opět v Listině. K tomu však blíže v části 2.3 této práce. Rozdělení účastníků do kategorií se 

odráží i v tom, že některým skupinám zajišťuje správní řád rozšířenou procesní ochranu nad 

rámec ústavně zajištěné procesní ochrany
21

. K zákonné úpravě zakotvující výjimky a omezení 

účastníků správního řízení se však blíže dostanu v kapitole 4.5. 

Z ustanovení § 27 správního řádu vyplývá, že existují v podstatě dvě základní 

kategorie účastníku správního řízení. První kategorií jsou účastníci, kterým je rozhodnutí 

přímo adresováno. V řízení zahajovaném na žádost je to žadatel a další dotčené osoby, na 

které se pro společenství práv nebo povinnost s žadatelem musí vztahovat rozhodnutí 

správního orgánu. V případě řízení zahajovaného z moci úřední potom dotčené osoby, jimž 

má rozhodnutí založit, změnit nebo zrušit právo anebo povinnost nebo prohlásit, že právo 

                                                 
20

 Vopálka, V. in: HENDRYCH a kol., 2012. Právnické učebnice. ISBN 978-80-7179-254-3. S. 371. 

21
 Např. právo nepominutelného účastníka navrhnout veřejnost ústního jednání dle § 49 odst. 3 správního řádu. 
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nebo povinnost mají anebo nemají.
22

 Tato skupina účastníků je teorií označována jako 

účastníci hlavní či nepominutelní. 

 Druhou kategorií účastníků pak tvoří ti, kterým rozhodnutí adresováno není, avšak 

zákonná úprava připouští, že by jím mohli být eventuálně zasaženi ve svých právech. V 

ustanovení § 27 odst. 2 správní řád stanovuje, že účastníky správního řízení jsou „též další 

dotčené osoby, pokud mohou být rozhodnutím přímo dotčeny ve svých právech nebo 

povinnostech.“ Zde je patrné, že klíčové je spojení „mohou být dotčeni“. Zákonodárce tak 

vyděluje kategorii účastníků, o kterých není sice postaveno na jisto, zdali budou v konečném 

důsledku rozhodnutím na svých právech dotčeni, avšak i tak je třeba je vybavit procesními 

právy v řízení, což nelze zajistit jinak, nežli jim přiznat právo na účastenství. Tato skupina 

bývá teorii nazývána jako účastníci vedlejší. 

 Kromě výše uvedených kategorií pak vymezuje správní řád osoby, které za účastníky 

označí zvláštní zákon.
23

 Správní řád tak dává prostor ke konkrétnějšímu vymezení účastníků 

zvláštním zákonným úpravám, které mohou okruh účastníku rozšířit. Důvodem k takovému 

kroku zákonodárce může být i snaha o zapojení veřejnosti a spolků v určitých druzích řízení. 

K tomu se vyjadřuje i důvodová zpráva ke správnímu řádu, která praví, že „v souvislosti s 

pojetím účastenství je často diskutována účast veřejnosti a občanských sdružení, hájících 

veřejný zájem, ve správním řízení.  Na těch úsecích správního práva, které jsou jako určitý 

ucelený celek upraveny zvláštními předpisy (jedná se zejména o právo životního prostředí), se 

historickým vývojem dospělo k plnému účastenství subjektů, jejichž práv a povinností se 

správní akt nedotýká. To je dáno zvláštní povahou veřejného zájmu, který může být v typech 

řízení upravených těmito předpisy zvýšenou měrou dotčen a kde je zájem chráněný těmito 

předpisy typově shodný se zájmem subjektů (zejména občanských sdružení), kterým se 

účastenství přiznává. Návrh správního řádu jakožto obecný procesní předpis nemůže na tento 

nesporně pozitivní fakt reagovat jinak než konstatací tohoto stavu a potvrzením plného 

účastenství těchto subjektů ve zvláštních typech řízení. Budoucí zákony patrně budou účast 

veřejnosti na veřejné správě rozšiřovat i do dalších oblastí. Z toho důvodu je třeba pamatovat 

                                                 
22

 Ust. § 27 odst. 1 písm. a) a b) správního řádu. 

23
 Ust. § 27 odst. 3 správního řádu. 
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i na to, že pro určité typy řízení nebude možné plné zapojení těchto subjektů. Proto 

zákonodárce zvolí míru procesních práv odpovídající zvláštnímu druhu řízení.“ 
24

 

 Zahrnutí většího okruhu subjektů do určitých druhů řízení se jeví jako pozitivní 

koncepce, nicméně delegací možnosti upravit okruh účastníku zvláštními zákony může také 

docházet k jevu negativnímu, a to když některé zvláštní zákony okruh účastníku zužují. Starší 

judikatura Ústavního soudu se v tomto duchu vyjádřila například v případě již zrušeného 

stavebního zákona č. 50/1976 Sb. k vymezení účastníků v tomto zákoně obsaženém takto: 

„Napadené ustanovení tím, že vymezuje pojem "soused" přímo v zákoně, bere tak správnímu 

orgánu možnost, aby jako s účastníkem řízení zacházel též s osobou, která očividně může být 

rozhodnutím vydávaným ve stavebním řízení dotčena ve svých právech, a to i v právech 

ústavně chráněných jako je právo na pokojné užívání majetku, případně právo vlastnické (čl. 

1 Dodatkového protokolu k Úmluvě, čl. 11 Listiny).“ 
25

 Z toho plyne, že zvláštní zákonná 

úprava nemůže zužovat okruh účastníků pod limity dané ustanovením § 27 odst. 2 SŘ, neboť 

by se jednalo o úpravu ústavně nonkomformní, rozpornou s ust. čl. 36 odst. 2 Listiny. 

2.3 Právo na účastenství 

Z výše popsané kategorizace skupin účastníků provedené správním řádem pak lze 

demonstrovat, jak zákonná úprava naplňuje a konkretizuje ústavní požadavky práva být 

účastníkem správního řízení plynoucí z Listiny. Ty jsou obsaženy v ust. čl. 36 odst. 1 a ust. čl. 

38 odst. 2 Listiny, kde je účastník definován jako někdo, kdo se může domáhat „svého práva“ 

podle ust. čl. 36 odst. 1 Listiny, potažmo toho, kdo má právo, aby „jeho věc“ byla projednána 

veřejně, bez zbytečných průtahů a v jeho přítomnosti, a aby se mohl vyjádřit ke všem 

prováděným důkazům. Těmito předpoklady obsaženými v Listině je tedy vymezen i okruh 

těch, kteří musejí mít ve správním řízení zaručené postavení účastníka, tedy těch osob, které 

musí mít ve správním řízení zajištěna základní procesní práva. Jinak řečeno jde o osoby, 

kterým je výše uvedenými články Listiny zajištěna procesní ochrana, a to z důvodu, že jsou 

nositeli určitého subjektivního práva, jehož přiznání či určení se v řízení (před správním 

orgánem) dožadují, nebo když takové své právo brání. Pokud zmiňuji řízení, ve kterých je 

rozhodováno o subjektivních právech, je tím myšleno i rozhodování o právních povinnostech.  

 

                                                 
24

 Sněmovní tisk č. 202/0 dne 6. 2. 2003. 

25
 Viz Pl. ÚS 19/99 ze dne 22. 3. 2000 
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3. Právo na spravedlivý proces a základní procesní práva 

účastníků správního řízení 

3.1 Právo na spravedlivý proces - úvod 

Podat obecnou definici práva na spravedlivý proces by bylo náročným úkolem, a to už 

jen vzhledem k tomu, že různé normativní úpravy přistupují ke konceptu tohoto práva 

odlišně. Tím spíše, že jde ze svého principu o koncept, jeví se mi snaha o podání obecné 

definice nadbytečná, ne-li nesmyslná. K načrtnutí toho, o čem konkrétněji bude pojednávat 

tato kapitola, lze však říci, že právo na spravedlivý proces je soubor jednotlivých procesních 

práv, zajišťující určitou základní ochranu tomu, kdo se octl v pozici někoho, kdy o jeho 

subjektivním právu či povinnosti je autoritativně rozhodováno orgánem veřejné moci 

normativizovaným procesním postupem. Co však je obsahem této základní ochrany, při 

rozhodování o jakých právech a povinnostech a v řízení před jakými konkrétními orgány, je 

však právě věcí konkrétních přístupů k tomuto právu. 

 Právo na spravedlivý proces, jako jedno ze základních lidských práv, je 

pozitivněprávně zakotveno víceúrovňově hned několika dokumenty. Ty zaručují ochranu 

tohoto práva jednotlivci ocitajícímu se v pozici účastníka řízení domáhajícího se ochrany 

svých subjektivních práv před orgánem veřejné moci nadané o těchto právech vrchnostensky 

rozhodnout.  

Ačkoliv jsem výše zmínil mnohost právních dokumentů zajišťujících ochranu, v textu 

své práce bych se rád konkrétněji soustředil pouze na dvě dimenze ochrany, o nichž se 

domnívám, že jsou z hlediska důležitosti pro výklad pojmu práva na spravedlivý proces 

nejpodstatnější. 
26

 Jde o ochranu zajišťovanou Úmluvou o ochraně lidských práv a základních 

svobod vázající státy, které jsou členy Rady Evropy, a dále ochranu zakotvenou vnitrostátním 

právem, a to na ústavní úrovni Listinou základních práv a svobod a částečně i Ústavou. 

 

 

 

                                                 
26

 Více o dalších myslitelných úrovních ochrany práva na spravedlivý proces srov. MOLEK, Pavel. Právo na 

spravedlivý proces. Praha: Wolters Kluwer Česká republika, 2012. Ediční řada Lidská práva. ISBN 978-80-

7357-748-3.  Kapitola 3. 
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3.2 Právo na spravedlivý proces ve světle dokumentů Rady Evropy 

Důležitost zakotvení práva na spravedlivý proces v EÚLP a následného výkladu 

tohoto práva Evropským soudním dvorem pro lidská práva je pro porozumění konceptu práva 

na spravedlivý proces neoddiskutovatelná. Je tomu tak i proto, že EÚLP je ratifikovanou a 

vyhlášenou mezinárodní smlouvou podle čl. 10 Ústavy České republiky, a jako taková má 

aplikační přednost před zákonem. Kromě toho notoricky známý, i když nikoliv konsensuálně 

respektovaný závěr Ústavního soudu, obsažený v nálezu Pl. ÚS 36/01, zařadil kategorii 

mezinárodních smluv o lidských právech (k nimž EÚLP náleží) do ústavního pořádku ČR, a 

to přesto, že ve výčtu čl. 112 Ústavy absentují. Přestože je tato práce zaměřena především na 

vnitrostátní úpravu garance spravedlivého procesu ve vztahu k českému správnímu řízení 

(potažmo na úpravu základních procesních práv), zcela ignorovat úpravu EÚLP by mohlo 

vést k dezinterpretaci širšího vnímání práva na spravedlivý proces, anebo alespoň k jeho ne 

zcela správnému pochopení, a to i z toho důvodu, neboť se domnívám, že byl český 

ústavodárce při tvorbě konceptu práva na spravedlivý proces touto starší pozitivněprávní 

úpravou obsaženou právě v EÚLP. 

EÚLP zakotvuje právo na spravedlivý proces ve svém čl. 6., nazvaném „Právo na 

spravedlivý proces“, když v první větě stanoví, že „každý má právo na to, aby jeho záležitost 

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.“ Pokračování ustanovení čl. 6 pak 

podrobněji upravuje, nebo spíše limituje, nárok na veřejné vyhlášení rozsudku. V odstavcích 

2 a 3 tohoto článku jsou pak speciálně upravena práva osoby v řízení, v němž byla obviněna 

z trestného činu.  

Taková úprava práva na spravedlivý proces však přináší ve vztahu ke své 

aplikovatelnosti na české správní řízení hned několik úskalí. V první řadě jde o problematiku 

rozsahu aplikovatelnosti čl. 6 EÚLP, tedy přesněji rozsahu toho, na jaký okruh řízení tato 

úprava dopadá. Dle dikce tohoto článku jde o případy, kdy je rozhodováno o „občanských 

právech nebo závazcích“ nebo „trestním obvinění“. Z toho plyne, že procesní ochrana, kterou 

článek 6 zakotvuje, není univerzálně zajištěná v každém řízení, ve kterém orgán veřejné moci 

autoritativně rozhoduje o subjektivních právech osob, nýbrž jen ve věcně vymezeném okruhu 

případů. K tomu, jaká všechna řízení mohou věcně spadat pod pojem „občanských práv a 
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závazků“, či jak široce lze vykládat pojem „trestní obvinění“, existuje bohatá judikatura 

ESLP. 

Tak například v rozsudku Ringeisen vs. Rakousko
27

 judikoval ESLP, že pojmy jako 

právě například „občanská práva a závazky“ je třeba vykládat bez vazby na vnitrostátní právní 

řády, neboť jinak by mohlo velmi jednoduše docházet k omezování této procesní ochrany. 

Stručně lze shrnout, že ESLP má ve své judikatuře tendenci vykládat pojmy vymezující věcný 

okruh případů spíše extenzivně, a rozšiřovat tak procesní ochranu na větší počet řízení, a to 

včetně takových řízení, ve kterých nerozhoduje jen „nezávislý a nestranný soud“, nýbrž také 

autoritativně rozhodující orgán veřejné správy.
28

 Tím se však dostávám k dalšímu úskalí 

konstrukce práva spravedlivého procesu dle EÚLP, které je z hlediska aplikovatelnosti jeho 

úpravy pravděpodobněji mnohem zásadnější. 

Naznačené úskalí tkví ve vlastnostech orgánu, jimiž má být tento orgán nositelem. 

V české, tedy neoriginální jazykové verzi EÚLP, je použito spojení „nezávislý a nestranný 

soud“. Pokud bychom se tak omezili pouze na jazykový výklad tohoto ustanovení, nutně 

bychom museli dojít k tomu, že čl. 6 nebude dopadat na řízení před správními orgány. Zde 

dochází teorie k odlišným závěrům. V publikaci Dušana Hendrycha dochází Vladimír 

Vopálka k závěru, že výraz „tribunal“ použitý v originální anglické i francouzské verzi lze 

přeložit i jako „nezávislý a nestranný orgán“, neboť podmínkám, jež na jeho kvalitu klade čl. 

6 odst. 1 EÚLP, podle něj mohou v českém ústavním pořádku vyhovovat i jiné orgány než jen 

soudy.
29

 K opačnému závěru ve své práci dochází Petr Svoboda, neboť podle něj právě 

vlastnosti jako je nezávislost a nestrannost může vykazovat pouze soud (ve funkčním 

smyslu).
30,31

 I pokud bych tedy pominul problém samotného překladu anglického slova 

                                                 
27

 Viz rozsudek ESLP Ringeisen vs. Rakousko ze dne 16. 07. 1971, stížnost č. 2614/65. 

28
 Vopálka, V. in: HENDRYCH a kol., 2012: S. 405-412. 

29
 Vopálka, V. in: HENDRYCH a kol., 2012: S. 405. 

30
 SVOBODA, 2007: s. 104-105. 

31
 Zde si ještě dovolím poznamenat, že Petr Svoboda při své úvaze o nedostatečných kvalitách orgánu veřejné 

správy vychází taktéž z publikace Dušana Hendrycha, kde sám tento autor (Dušan Hendrych) k nezávislosti 

uvádí:  „Soudnictví je prováděním zákonů a jiných právních předpisů osobami, které jsou vázány jen zákonem. 

Jinak jsou nezávislé. Tato nezávislost bývá ústavně zabezpečena takovými instituty, jako je nesesaditelnost a 

nepřeložitelnost soudců apod. (Srov. čl. 81 a 82 Úst.).“, a současně i k nestrannosti: „Veřejná správa je 

prováděním zákonů nebo jinou činností ve veřejném zájmu osobami, které nejsou nezávislé.“. Z čehož plyne, že 

pokud správní orgán vystupuje jako subjekt řízení, provádí svoji činnost ve veřejném zájmu, který zohledňuje ve 

svém rozhodování, a proto není nestranný. (Srov. Hendrych, D. in: HENDRYCH a kol., 2012: s. 9.) 
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„tribunal“, jeví se mi jako zjevné, že správní orgány nejsou a být nemohou dle českého 

právního řádu orgány nezávislými a nestrannými.  

Z tohoto závěru plyne, že bez ohledu na věcný rozsah případů, na které lze aplikovat 

čl. 6 EÚLP, české správní řízení plně nevyhovuje ideji práva na spravedlivý proces, tak jak je 

prezentována touto úpravou, neboť správní orgán zkrátka nemůže naplnit podmínky 

(nezávislost a nestrannost), které na něj úprava klade. Ba co víc, přisoudit takové vlastnosti 

správnímu orgánu by dle mého názoru ani nebylo žádoucí. V případě rozhodovací činnosti 

správních orgánů je totiž zohledňován veřejný zájem
32

, a jeho ochrana tak činí ze správního 

orgánu (hájením veřejného zájmu) zaujatého a (v rámci subordinačních vztahů) závislého 

rozhodce. To jsou však atributy, které jsou pro naplnění účelu jeho existence, alespoň 

v dimenzi rozhodovací činnosti, nezbytné. Pokud by tomu tak totiž nebylo, správní orgány by 

tak jen suplovaly roli soudů, což však není jejich úkolem. 

Přijetím výše uvedeného by však mohlo dojít ke zdání, že právě privilegium správního 

orgánu hájit veřejný zájem může ve svém důsledku zbavit účastníka v řízení před tímto 

orgánem základní procesní ochrany, tak jak je konstruována i v EÚLP. Takový závěr se však 

snaží vyvrátit Petr Svoboda, který dovozuje, že právo na spravedlivý proces dle konceptu čl. 6 

EÚLP má v podstatě dvě složky. První z nich se týká požadavků na kvalitu orgánu, který má 

záležitost projednávat. Zde podle něj správní orgán, jak je již několikrát zopakováno výše, 

v naplnění takového požadavku uspět nemůže. Leč druhá složka, která se týka kvality 

procesu, být naplněna naopak může. Kvalitou procesu pak autor rozumí především právo na 

„spravedlivé slyšení“. V chápání tohoto práva se pak odkazuje na některé právně nezávazné 

dokumenty Rady Evropy, především pak doporučení Výboru ministrů Rady Evropy č. (77) 31 

o ochraně ve vztahu ke správním aktům, ve kterém je obecně definováno pět základních 

principů správního řízení: právo být slyšen, právo na přístup k informacím, právo na 

zastoupení a pomoc v řízení, právo na odůvodnění správního aktu a právo na poučení o 

právních prostředcích.  

Právě tato práva a jejich případná rozšíření dalšími nezávaznými dokumenty Rady 

Evropy, které jsou ve vztahu k uvedené rezoluci speciální a vztahují se jen na některé typy 

správního řízení, vycházejí z odlišného konceptu práva na spravedlivý proces, jehož jádrem je 

právě „právo na spravedlivé slyšení“, které by mělo tvořit alespoň minimální standard 

procesní ochrany zajištěný i v řízení před správním orgánem. 

                                                 
32

 Viz § 2 odst. 4 správního řádu 



15 

 

 Závaznost těchto dokumentů, a tedy aplikovatelnost takové konstrukce, pak dovozuje 

skrze povinnost členských států Rady Evropy respektovat principy obsažené v opatřeních při 

naplňování společných cílů.
33

 

Výše nastíněný výklad toho, jakým způsobem může koncept práva na spravedlivý 

proces chápaný EÚLP zasáhnout do českého správního řízení, se může zdát lehce extenzivní 

Nicméně jej dle mého názoru lze považovat nejen za fungující konstrukci, ba dokonce je tomu 

tak i nutno. Právo na spravedlivý proces dle EÚLP je jednotlivým osobám v České republice 

zajištěno, neboť díky existenci správního soudnictví rozhodujícího v plné jurisdikci může 

jednotlivec vždy dosáhnout na to, aby byla jeho záležitost projednána „nezávislým a 

nestranným orgánem“ 
34

, a to veřejně „spravedlivě, veřejně a v přiměřené lhůtě“. Pokud však 

nemá české správní řízení, respektive jeho právní úprava, ambice všech takových kvalit 

dosáhnout, jak jsem naznačil výše, nemůže to mít za důsledek, aby tato úprava rezignovala na 

veškeré kvality procesního postupu obsaženého v právu na spravedlivý proces, tedy konkrétně 

na zmíněné právo na „spravedlivé slyšení“. Pokud by se tak totiž stalo a pokud bychom 

odmysleli další mnohé záruky procesní ochrany zajištěné vnitrostátním právem, došlo by 

k zásadní a neúnosné nerovnosti mezi řízením soudním a správním.  

Za takové konstelace si lze představit až velmi absurdní situaci, kdy by český právní 

řád musel zajistit existenci takového postupu, který by dovedl jednotlivce dotčeného na svých 

právech k „nezávislému a nestrannému soudu“, který rozhodne „spravedlivě, veřejně a 

v přiměřené lhůtě“ o jeho záležitosti, avšak současně by připouštěl existenci správního řízení 

s nulovou procesní ochranou účastníků, které by se tak stalo zcela nadbytečným. V drtivé 

většině případů (ve kterých by správní orgán nerozhodl v souladu se zájmem účastníka) by 

totiž celý postup skončil soudním přezkumem. 

 Zajištění základního rámce procesní ochrany tedy musí být dle mého názoru 

implicitně obsaženo v čl. 6 odst. 1. EÚLP i pro řízení vedené kvalitativně nevyhovujícímu 

orgány, které však projednávají záležitosti náležející do tímto článkem věcně vymezeného 

okruhu případů. 

                                                 
33

 Srov. SVOBODA, 2007: s. 103 - 109. 

34
 Pochopitelně za splnění dalších podmínek kladených čl. 6 EÚLP, tedy nutnosti toho, že se musí jednat o 

„občanské práva a závazky“, nebo „trestní obvinění“. 
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3.3 Právo na spravedlivý proces v ústavním pořádku České republiky 

Přes popsané aplikační obtíže úpravy práva na spravedlivý proces dle EÚLP nelze 

upřít existenci této úpravy význam ani pro české správní řízení. Z pohledu této práce je však 

mnohem zásadnějšího významu úprava vnitrostátní, a to ústavní, obsažená v Listině 

základních práv a svobod. Z té pak také plyne soubor základních procesních práv účastníků 

správního řízení, tak jak ho chápe publikace Petra Svobody, a ze kterého budu vycházet při 

analýze zákonné úpravy těchto procesních práv dále v této práci. 

 Listina samotná nezmiňuje pojem „práva na spravedlivý proces“ výslovně, avšak 

materiálně jej upravuje v Hlavě páté, článcích 36 až 40. Ohniskem samotného práva je pak 

ustanovení čl. 36 odst. 1 Listiny, kde je stanoveno: „Každý se může domáhat stanoveným 

postupem svého práva u nezávislého a nestranného soudu a ve stanovených případech u 

jiného orgánu.“ Již zde je pozorovatelný důležitý rozdíl v porovnání s úpravou čl. 6 EÚLP, 

když Listina uvádí, že svého práva se lze domáhat postupem i u jiného orgánu veřejné moci, 

než jen u „nezávislého a nestranného“ soudu. Tím je mimo jiné vyloučena pochybnost o 

aplikovatelnosti konceptu práva na spravedlivý proces na řízení před správním orgánem, když 

je připuštěno, že kvalita procesního postupu je zaručena i před kvalitativně nedostatečným 

orgánem. K aplikovatelnosti práva na spravedlivý proces na správní řízení dochází pak i 

judikatura Ústavního soudu.
35

 Ten svým výkladem rozšířil právo na spravedlivý proces i na 

řízení dle daňového řádu, který upravuje procesní postup zcela autonomně.
36

 

 Stejně tak úprava obsažená v Listině neobsahuje požadavky na věcné vymezení 

projednávané záležitosti, při kterých má být základní procesní ochrana poskytnuta, když 

pouze říká, že je možno se domáhat „svého práva“. Tedy nic nenasvědčuje tomu, že by tak 

mělo být stanoveno pouze pro nějakou kategorii práv (či povinností), tak jak to činí v čl. 36 

                                                 
35

Viz nález ÚS sp. zn. II. ÚS 329/04 ze dne 03.03.2005, ve kterém se Ústavní soud vyjadřoval k právu účastníka 

správního řízení seznámit se s obsahem spisu před vydáním rozhodnutí, a v němž uvedl, že „je porušením 

principu právního státu, který je zakotven v čl. 1 Ústavy České republiky, a práva na soudní ochranu a na soudní 

přezkum, vyplývajícího z čl. 36 odst. 1 a 2 Listiny, pokud správní orgán nedá účastníku řízení možnost vyjádřit se 

k podkladům rozhodnutí a ke způsobu jejich zjištění (...).“ 

36
 Viz nález ÚS sp. zn. II. ÚS 183/01 ze dne 07.01.2004, kde Ústavní soud uvedl, že „na daňové řízení lze 

vztáhnout pravidlo, že finanční orgány jsou povinny postupovat v souladu s článkem 38 odst. 2 Listiny. Musí tedy 

umožnit stěžovatelce, aby věc byla projednána v její přítomnosti a mohla se vyjádřit ke všem prováděným 

důkazům. Okolnost, že finanční orgány nezařadily provedený sporný důkaz do spisového materiálu, nedaly 

stěžovatelce možnost se k němu vyjádřit a nehodnotily jej ve vzájemné souvislosti s ostatními důkazy, měla reálný 

vliv na zjištění skutečného stavu věci a následně i na správné právní posouzení věci do té míry, že zasáhla do 

ústavního práva na spravedlivý proces“ 
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odst. 1 EÚLP, ale je možno takovou ústavně zaručenou procesní ochranu aplikovat obecně ve 

všech případech. 

 Jak již bylo řečeno výše, Listina upravuje právo na spravedlivý proces v zásadě 

uceleně v Hlavě páté, nazvané „Právo na soudní a jinou právní ochranu“. Jak však plyne 

z jednotlivých ustanovení, ne všechna jsou aplikovatelná ve všech druzích řízení před 

jakýmikoliv orgány veřejné moci. Některá ustanovení lze totiž aplikovat jen na řízení soudní, 

některá pouze v řízeních, ve kterých se rozhoduje o trestných činech, a konečně ustanovení čl. 

36, odst. 2 Listiny, které zakládá právo obrátit se na soud s požadavkem na přezkum 

rozhodnutí orgánu veřejné správy, kterým byl zkrácen na svých právech, je aplikovatelné 

právě pouze v tomto případě.
37

 Výhradně v soudním řízení se pak užije část ustanovení 

hovořící o kvalitě orgánu („nezávislý a nestranný soud“) v čl. 36 odst. 1 Listiny, dále 

ustanovení čl. 38 odst. 1 Listiny
38

 a část ustanovení čl. 38 odst. 2 zajišťující veřejnost a 

ústnost soudního řízení. Výhradně v řízeních, ve kterých se rozhoduje o trestných činech, se 

uplatní ustanovení čl. 40, odst. 1 až 5 Listiny. 

Z uvedeného pak vyplývá, že pro správní řízení se aplikují ustanovení čl. 36 odst. 1 a 

4, čl. 37, čl. 38 odst. 2, v části zaručující možnost vyjádřit se ke všem prováděným důkazům a 

v části zaručující právo na projednání věci bez zbytečných průtahů. 

Je tedy zjevné, že úprava Listiny je pro jednotlivce dostupnější a poskytovaná ochrana 

širší, nežli tomu je v případě úpravy prezentované EÚLP.  

To je však zcela logické, neboť koncept práva na spravedlivý proces dle EÚLP si 

zjevně klade za cíl poskytnout zvýšenou procesní ochranu jen vybraným (nejdůležitějším) 

subjektivním právům či případům, kterým zajišťuje kvalitativně lepší ochranu ve vztahu 

k požadavku na vlastnosti orgánu, který má o jejich věci rozhodovat, a tím stanovuje jakýsi 

minimální standard společný právním řádům členských zemí Rady Evropy. 
39

 

 Než se budu v následující podkapitole věnovat tomu, jaká konkrétní práva tvoří ve 

svém souhrnu právo na spravedlivý proces, a jaký je tedy obsah základní procesní ochrany, 

                                                 
37

 Ustanoveni čl. 36 odst. 2 Listiny sice připouští vyloučení takového přezkumu zákonem, přezkum však nemůže 

být vyloučen pro „rozhodnutí týkajících se základních práv a svobod podle Listiny“. 

38
 Toto ustanovení lze stručně shrnout jako právo na zákonného soudce. 

39
 Srov. MOLEK, 2012: s.  31-32. 
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která má být v českém správním řízení účastníkovi zajištěna a jejíž zákonnou konkretizaci 

hodlám následně analyzovat, předesílám, že zcela logicky vycházím z konceptu práva na 

spravedlivý proces právě ve smyslu Listiny základních práv a svobod. 

 

3.4 Základní procesní práva a jejich vymezení 

Jak bylo popsáno výše, právo na spravedlivý proces je v českém právním řádu 

zakotveno na ústavní úrovni, a to v Listině základních práv a svobod. Jedná se o právo, které 

je přímo aplikovatelné
40

, a lze se ho domáhat i bez existence zákonné úpravy, avšak sama 

neexistence zákonné úpravy je již zásahem do práva na spravedlivý proces.
41

 Požadavek 

existence zákonné úpravy procesního postupu správního orgánu byl judikován i Ústavním 

soudem, který již ve zmiňovaném nálezu Pl. ÚS 21/04 ze dne 26. 4. 2005 mimo jiné také 

uvedl: „ …naplnění ústavního postulátu, dle něhož státní moc lze uplatňovat jen v případech, 

v mezích a způsoby, které stanoví zákon (čl. 2 odst. 3 Ústavy, čl. 2 odst. 2 Listiny), představuje 

garanci proti zneužití státní moci a plyne z něj nutnost zákonného podkladu pro její 

uskutečňování (v posuzované věci ať už v podobě správního řádu či jiné samostatné normy).“  

Nutnost zákonem upravit soubor procesních práv, kterým bude účastníkovi správního 

řízení zajištěno právo na spravedlivý proces, upravit zákonem, tkví ve své podstatě v jednom 

důvodu, kterým je účinnost jejich aplikace. Ústavněprávní normy jsou totiž stále poměrně 

vysoké míry obecnosti a jejich přímá aplikace na řízení by tak činila nemalé obtíže. Tyto 

normy je třeba konkretizovat za účelem snazší aplikovatelnosti na konkrétní druh řízení, 

v tomto případě na řízení správní. Dále je pak třeba stanovit jejich meze v souladu s čl. 4 odst. 

2 Listiny. Taková úprava by pak měla účinně řešit případné vzájemné kolize základních práv 

anebo kolize základního práva a veřejného zájmu ve správním řízení nastalé.
42

 

Předtím, než se však dostanu k tomu, jak si zákonná úprava se zmíněnými požadavky 

poradila, je třeba vymezit jednotlivá základní práva plynoucí z ústavního pořádku, která ve 

svém souhrnu tvoří právo na spravedlivý proces, a které je nutno zajistit každému účastníkovi 

správního řízení. Tato práva plynoucí z ústavního pořádku, konkrétně pak především z čl. 36 

a násl. Listiny, pak nazývám „základní procesní práva účastníků správního řízení“.  

                                                 
40

 K přímé aplikovatelnosti lze dojít a contrario výkladem čl. 41 odst. 1 Listiny. 

41
 Blíže viz výklad v kapitole 2.3. 

42
 Srov. SVOBODA, 2007: s. 259 -260. 
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 Vymezit základní procesní práva účastníků správního řízení není jednoduchým 

úkolem. Předně chci proto zdůraznit, že není mou snahou v této práci prezentovat vlastní 

výčet těchto ústavně zaručených, tedy základních, procesních práv. Hodlám proto mnohem 

spíše vyjít z výčtu, který předložil ve své publikaci Petr Svoboda, a dále z judikatury 

Ústavního soudu a případně další právní teorie. Soustředit se pak hodlám na jejich zákonnou 

konkretizaci, tedy to, jak konkrétně je upraven postup pro realizaci jednotlivých základních 

procesních práv a jakým konkrétním způsobem jsou řešeny jejich vzájemné kolize, kolize 

s jinými ústavně garantovanými právy a kolize s veřejným pořádkem.  

 Abych mohl přistoupit k tomuto úkolu, je však třeba přednést právě zmiňovaný výčet 

základních procesních práv účastníků správního řízení, jejichž zákonnou úpravou se budu 

dále podrobně zabývat. Předem si však ještě dovolím upozornit, že ačkoliv mnou přednesený 

výčet sestává pouze z takových práv, která již byla právní teorií dovozena (z konkrétních 

ustanovení Listiny, případně Ústavy), v některých případech je pro účely této práce nazývám 

odlišně, a to v případě, kdy se domnívám, že takové označení je bližší terminologii zákonné 

úpravy. 

Dále se budu věnovat těmto základním procesním právům účastníků správního řízení: 

 Právo podat návrh na zahájení řízení (plynoucí z čl. 36 odst. 1 Listiny) 

 Právo být vyrozuměn o zahájení řízení (plynoucí z čl. 36 odst. 1 Listiny
43

) 

 Právo na jediné řízení v probíhající věci (plynoucí z čl. 36 odst. 1 Listiny) 

 Právo na objektivní orgán (plynoucí z čl. 36 odst. 1 Listiny) 

 Právo na rovnost v procesních právech (plynoucí z čl. 37 odst. 3 Listiny a čl. 1 

odst. 1 Listiny) 

 Právo na poučení o procesních právech v řízení a o opravných prostředcích 

(plynoucí z čl. 36 odst. 1 Listiny) 

 Právo na tlumočníka (plynoucí z čl. 37 odst. 4 Listiny) 

                                                 
43

 Toto bylo z čl. 36 odst. 1 Listiny dovozeno Ústavním soudem. Petr Svoboda pak přednáší názor, že toto právo 

plyne také z čl. 38 odst. 2 Listiny. Nutno říct, že jde o přesvědčivější argumentaci než v případě Ústavního 

soudu, neboť jak píše, požadavek vyrozumění o zahájení řízení plyne logicky z formulace obsažené v čl. 38 odst. 

2 Listiny, tedy že věc má být projednána „v jeho přítomnosti a aby se mohl vyjádřit ke všem důkazům“ .   
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 Právo nahlížet do spisu (plynoucí z čl. 38 odst. 2 Listiny) 

 Právo na zastoupení a pomoc (plynoucí z čl. 37 odst. 2 Listiny a dále v čl. 36 odst. 

1) 

 Právo být slyšen (plynoucí z čl. 38 odst. 2 Listiny) 

 Právo na vydání a oznámení rozhodnutí (plynoucí z čl. 36 odst. 1 Listiny) 

 Právo na vydání a oznámení rozhodnutí bez zbytečných průtahů (plynoucí z čl. 38 

odst. 2 Listiny) 

 Právo na odůvodnění rozhodnutí (plynoucí z čl. 36 odst. 1 Listiny) 

 Právo na řádný opravný prostředek (právo na podání odporu proti příkazu dle ust. 

§ 150 SŘ) 

K předloženému výčtu je však třeba učinit několik poznámek. Vědomě v něm totiž 

absentují některá již dovozená základní procesní práva. V první řadě jde o právo na právní 

moc rozhodnutí a právo na výkon rozhodnutí. Důvodem této absence a mého rozhodnutí se 

těmto právům ve své práci nevěnovat není spekulace o tom, že by nešlo o ústavně zaručená 

práva. Naopak jde nepochybně o práva, která jsou imanentní každému řízení vedenému před 

kterýmkoliv orgánem veřejné moci, a jako taková jsou důležitou součástí spravedlivě 

vedeného procesu. Důvody toho, proč jim však v této publikaci nebude věnována bližší 

pozornost, spočívají v obou případech v odlišných skutečnostech.  

V případě práva na právní moc jde o skutečnost, že zákonná úprava tohoto práva ze 

své povahy nezakládá v pravém smyslu povinnost procesní aktivity správnímu orgánu či 

právo účastníkovi, kterého by se mohl svou procesní aktivitou domáhat. Jde tak z mého 

pohledu o stručnou a standartní úpravu určitého právního mechanismu, jehož hlubší analýza 

postrádá dle mého názoru pro tuto práci smysl. 

V případě druhém, tedy práva na výkon rozhodnutí, kdy se jedná o úpravu celého 

jednoho stádia řízení, jde naopak o úpravu tak komplexní a širokou, že její zpracování by dle 

mého názoru šlo rozsahem vysoko nad rámec této práce a její problematika by vystačila na 

vlastní diplomovou práci. 

Konečně posledními právy, jejichž výklad opomenu, jsou právo na zjištění skutkového 

stavu, právo na věcné a právní posouzení skutkového stavu věci a právo na soulad rozhodnutí 
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se zjištěným a posouzeným skutkovým stavem věci. Důvodem k tomu, proč jim nehodlám 

věnovat samostatné podkapitoly, je pak v případě těchto práv fakt, že jde v podstatě o velmi 

obecné zásady každého řízení před státním orgánem
44

, které však v obecné úpravě správního 

řádu nedoznaly větší konkretizace, a proto lze jejich úpravu na zákonné úrovni jen s obtížemi 

analyzovat či hodnotit. I přesto jim je částečně věnována pozornost v rámci podkapitoly 

věnující se právu být slyšen, kde vstupují do určité kolize s právem účastníka navrhovat 

důkazy a činit jiné návrhy (blíže viz kapitola 4.10.3), a dále také v podkapitole práva na 

odůvodnění rozhodnutí, v němž se specificky projevují. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
44

 Jedná se o zásadu materiální pravdy a zásadu vyšetřovací. Obě pak implicitně plynou z ust. čl. 36 odst. 1 

Listiny. Ve správním řádu je zásada materiální pravdy explicitně formulována v ust. § 3 a zásada vyšetřovací 

v ust. § 50 odst. 3. 
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4. Jednotlivá základní procesní práva účastníků řízení dle zák. č. 

500/2004 Sb., správního řádu 

4.1 Právo podat návrh na zahájení řízení 

 

Právo podat návrh na zahájení řízení upravuje správní řád v ustanovení § 44 odst. 1, 

který stanoví, že řízení je možno zahájit návrhem správnímu orgánu. Tento návrh se označuje 

jako „žádost“ nebo „jiný návrh“, následně však oba druhy správní řád označuje legislativní 

zkratkou jako „žádost“. Právní nauka však dovozuje, že „žádostí“ se označuje návrh, kterým 

se žadatel domáhá založení některého práva na správním orgánu, naproti tomu „jiným 

návrhem“ se označuje návrh, kterým se navrhovatel domáhá deklarace existence práva, jak se 

děje například ve sporném řízení (ust. § 141 odst. 2 SŘ).
45

 

Zahájení řízení na žádost je jedním ze dvou možných způsobů. Druhým z nich je pak 

zahájení řízení z moci úřední, ve kterém je pak taktéž rozhodováno o veřejném subjektivním 

právu či povinnosti účastníka, avšak nikoliv z jeho vůle. Konkrétní způsob zahájení stanoví 

pro každé řízení hmotněprávní úprava, nicméně jak judikoval Vrchní soud, řízení, které lze 

dle hmotněprávního předpisu zahájit na žádost, nelze taktéž zahájit z moci úřední, neboť by 

šlo o porušení ústavní zásady zákonnosti.
46

 Z hlediska základních procesních práv, resp. práva 

podat návrh na zahájení řízení, je pro tuto práci zajímavá právě jen zákonná úprava tohoto 

práva, nazývaná také dispoziční zásada. Ta vyjadřuje, že v takto zahájeném řízení, tedy 

v řízení zahájeném z iniciativy žadatele, může žadatel nadále disponovat rozsahem svého 

návrhu. To znamená, že jej může vzít zpět, nebo zúžit. Zpravidla jej však nemůže změnit, i 

když toho lze dosáhnout postupem dle ustanovení § 41 odst. 8 SŘ, ovšem pouze za podmínky, 

že správní orgán změnu povolí, a to jen v případě vážně hrozící újmy žadatele. 

V souladu s požadavkem čl. 36 odst. 4 Listiny pak správní řád upravuje podmínky a 

podrobnosti tohoto práva. V ust. § 44 odst. 1 SŘ se stanovuje, že řízení je zahájeno dnem, kdy 

žádost nebo jiný návrh došel věcně a místně příslušnému správnímu orgánu. Jedinou 

podmínkou pro zahájení řízení je tedy doručení žádosti příslušnému správnímu orgánu. V ust. 

§ 44 odst. 2 SŘ se hovoří o zahájení řízení, které je nutně zahajováno pouze žádostí více 

žadatelů. Pro toto řízení je pak stanovena speciální podmínka, která váže zahájení řízení na 

doručení žádosti posledního žadatele. Z ust. § 45 odst. 3 a ust. § 45 odst. 2 ve spojení s ust. § 

                                                 
45

 Viz VEDRAL, 2012: s. 475. 

46
 Viz rozsudek Vrchního soudu v Praze č.j. 7 A 22/99 ze dne 09.05.2001. 
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37 odst. 2 SŘ plyne, že případné nedostatky žádosti, ba dokonce i její zjevná právní 

nepřípustnost, nejsou podmínkou pro zahájení řízení. V takových případech je řízení zahájeno 

a stanoven postup pro nápravu těchto vad či zastavení řízení. Z praktického pohledu žadatele 

zde však nedochází k velkému rozdílu mezi postupem dle ust. § 12 SŘ při nezahájení řízení 

v případě doručení žádosti nepříslušnému orgánu a mezi postupem dle ust. § 37 odst. 2 SŘ, 

kdy správní orgán vyzývá účastníka k nápravě případných nedostatků. V obou případech totiž 

zákon ukládá správnímu orgánu povinnost poskytnout účastníkovi určitou součinnost či 

pomoc za účelem dalšího účinného postupu v domáhání se účastníkova práva. K rozsahu této 

pomoci se vyjádřil ve své judikatuře i Nejvyšší správní soud v případě odškodnění podle ust. 

§ 3 zák. č. 261/2001 Sb., ve kterém se žadatel dožadoval jednorázového odškodnění 

formulářovou žádostí. Ta neobsahovala upřesnění doby, za kterou bylo odškodnění 

požadováno. Ačkoliv se podle NSS jednalo o náležitost, kterou má správní orgán účastníkovi 

pomoci odstranit, správní orgán tak neučinil, což soud označil za pochybení a vadu řízení 

v důsledku neúplného zjištění skutkového stavu věci.
47

 

4.2 Právo být vyrozuměn o zahájení řízení 

Správní řád obsahuje zákonnou úpravu tohoto základního procesního práva jednak 

v ustanoveních § 46 a 47, kde zakotvuje přímou povinnost správního orgánu účastníky o 

zahájení řízení informovat, dále pak však také v Hlavě II, Dílu 4, ve kterém podrobně 

upravuje doručování (ust. § 19- 26 SŘ). 

Pokud budeme považovat právo podat návrh na zahájení řízení za základní procesní 

právo, které se váže k iniciaci řízení samotným účastníkem, tedy které mu hmotněprávní 

úprava v určitých případech iniciovat umožňuje, je třeba účastníkovi zajistit základní 

informační rovnost i v situaci, kdy řízení sám neiniciuje. To jsou případy, kdy je správní 

řízení zahajováno ex oficio, tedy z moci úřední. Tento druhý způsob zahájení řízení pak 

obecně upravuje správní řád ve zmíněném ust. § 46 odst. 1. Z něj plyne, že primárně se 

moment zahájení řízení v tomto případě váže na doručení oznámení o zahájení nebo ústním 

prohlášení adresovaném
48

 nepominutelnému účastníkovi správního řízení. Až v případě, kdy 

                                                 
47

 Rozsudek Vrchního soudu v Praze č.j. 7 A 22/99 ze dne 09.05.2001. 

48
 Oznámení o zahájení i ústní prohlášení budu souhrnně pracovně nazývat dále jen jako „oznámení“, neboť 

důležitý závěr z hlediska této práce je, že obě tyto formy musí obsahovat tytéž údaje. Srov. VEDRAL, 2012: 

s. 488. 
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správnímu orgánu nepominutelný účastník není znám, bude řízení zahájeno doručením 

oznámení kterémukoliv jinému účastníkovi. 

Patrné je zde tedy omezení tohoto základního práva některých zúčastněných, a to když 

nastane jedna ze dvou následujících variant. První z nich je ta, kdy je znám hlavní neboli 

nepominutelný účastník a správní orgán mu doručí oznámení jako prvnímu (bez ohledu na to, 

zdali je vedlejší účastník znám, či mu jen například vinou jeho nepřítomnosti v místě bydliště 

bude poskytovatelem poštovních služeb doručeno později). V takovém případě je řízení bez 

dalšího zahájeno a účastník vedlejší, ačkoliv je řízení již zahájeno a on je tak jeho účastníkem, 

nemá bez vědomosti této skutečnosti možnost v řízení uplatňovat svá práva. Zákonnou úpravu 

takové situace by i s ohledem na ust. § 47 SŘ, které stanovuje povinnost správnímu orgánu 

vyrozumět účastníky o zahájení neprodleně po tom, kdy se o jejich účastenství dozví, bylo dle 

mého názoru možno pokládat stále za ústavně konformní. To se domnívám i vzhledem 

k tomu, že u kategorie vedlejších účastníků není jejich procesní vztah k rozhodnutí tak silný, 

když jejich práva pouze „mohou být dotčeny“. 

Takové omezení bych tedy v případě vedlejších účastníků považoval za 

akceptovatelné a proporcionální vůči veřejnému zájmu na vedení samotného řízení, avšak 

mnohem problematičtější se mi jeví v druhé variantě zahájení. Tou je situace, kdy není znám 

účastník hlavní, kterému má rozhodnutí právo či povinnost založit, změnit nebo zrušit anebo 

prohlásit, že právo nebo povinnost má anebo nemá. Řízení může být v takovém případě 

zahájeno doručením oznámení jakémukoliv dalšímu účastníkovi, avšak účastník hlavní v něm 

svá procesní práva uplatňovat moci nebude, což osobně považuji za nepřípustný zásah do 

práva na spravedlivý proces dle ust. čl. 36 odst. 1 Listiny.
49

 K té samé situaci pak dochází i 

v případě řízení s více hlavními účastníky, kdy je řízení zahájeno již doručením prvnímu 

z nich.
50

 

Řešení takové situace v rovině de lege ferenda by se však jevilo být nasnadě. Zahájení 

řízení by se odložilo do momentu, kdy bude oznámení doručeno poslednímu hlavnímu 

                                                 
49

 Tento názor zastávám i přesto, že v situaci, kdy účastník není znám, má správní orgán povinnost mu ustanovit 

opatrovníka dle§ 32 odst. 2, písm. e). Zákon však neukládá tak učinit dříve, nežli zahájí řízení doručením jinému 

účastníkovi, a tudíž i tak může dojít k časovému úseku, ve kterém se hlavní účastník nemůže (v zastoupení) 

domáhat svých práv v důsledku nevědomosti o zahájeném řízení. 

50
 Ust. § 27 odst. 2 SŘ 
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účastníkovi, zatímco účinnost úkonů provedených v mezidobí účastníky, kteří již oznámení 

obdrželi, by se posunula k datu samotného zahájení.
51

 

Ustanovení § 46 odst. 1 SŘ pak upravuje dva další důležité aspekty práva na 

vyrozumění o zahájení řízení (z moci úřední). Jedním z nich je forma, jakou má být účastník o 

zahájení řízení informován, druhým pak jsou náležitosti této formy. Formou je tedy dle SŘ 

úkon, který je formálně nazýván „oznámení o zahájení řízení“ či „ústní prohlášení“. Odlišná 

byla úprava zákona č. 71/1967 Sb., který ve svém ustanovení § 18 odst. 2 stanovil: „Pokud se 

řízení zahajuje z podnětu správního orgánu, je řízení zahájeno dnem, kdy tento orgán učinil 

vůči účastníku řízení první úkon.“ Z tohoto pohledu mohlo tedy jít o jakýkoliv úkon, ve 

kterém dle dikce zákona nebylo ani nutné sdělovat účastníkovi, že s ním bylo zahájeno řízení. 

Nicméně i současná obecná úprava správního řízení připouští spojit moment, kdy se řízení 

zahajuje oznámením či ústním prohlášením, s jiným úkonem
52

, čímž by mohlo dojít ke zdání, 

že rozdíl v úpravách se tak v důsledku eliminuje. Co však činí současnou zákonnou úpravu 

propracovanější, a co může mimo jiné předcházet aplikačním potížím a sporům mezi 

správními orgány a účastníky právě o podobě úkonu, kterým bylo řízení zahájeno, tedy i o 

momentu zahájení, jsou náležitosti oznámení. 

Náležitosti jsou vymezeny ve větě druhé ust. § 46 odst. 1 SŘ, kde je stanoveno, že 

„oznámení musí obsahovat označení správního orgánu, předmět řízení, jméno, příjmení, 

funkci nebo služební číslo a podpis oprávněné úřední osoby.“ Tato zákonná konkretizace 

základního procesního práva je podstatná především ve dvou ohledech. Jednak proto, že 

ukládá v oznámení důsledně označit správní orgán a úřední osobu, a dále pro povinnost 

vymezit předmět řízení. 

 Povinnost označit úřední osobu v oznámení je v řízení zahajovaném z moci úřední 

důležitý rys zákonné konkretizace základního práva, neboť kromě samotné informace o 

zahájeném řízení ukládá správnímu orgánu taktéž podat účastníkovi informaci o tom, který 

orgán je věcně a místně příslušný, a jaká úřední osoba je odpovědná za vedení řízení. Tím se 

rozšiřuje obecná povinnost sdělit údaje o oprávněné úřední osobě podle ust. § 15 odst. 4 SŘ, 

kde je správnímu orgánu uloženo tak učinit pouze na žádost účastníka. Taková informace je 

                                                 
51

 Srov. PRŮCHA, 2015: s. 152-153. 

52
 Viz ustanovení § 46 odst. 3 SŘ 
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pak pro účastníka podstatná jednak proto, že ví, na koho se v řízení může obracet, a jednak při 

uvážení o podjatosti této osoby.
53

 

Ještě důležitější se však ve vztahu k nárokům na kvalitu a rozsahu oznámení jeví být 

vymezení předmětu řízení. Vymezení předmětu řízení je pak zvláště podstatně v řízení, ve 

kterém má být účastník správně trestán. Jak uvedl NSS v jednom ze svých judikátů, „předmět 

jakéhokoliv zahajovaného řízení (a pro oznámení o zahájení správně-trestního řízení to platí 

zvláště) musí být identifikován dostatečně určitě tak, aby účastníkovi řízení bylo zřejmé, jaké 

jeho jednání bude posuzováno, a aby bylo zaručeno jeho právo účinně se v daném řízení 

hájit.“
54

 Z toho plyne, že předmět je v oznámení třeba jednoznačně vymezit, nicméně již 

v předchozí rozhodovací praxi Vrchní soud došel k závěru, že i tak může být předmět 

v průběhu řízení správním orgánem měněn. To bylo odůvodněno tím, že z posbíraných 

podnětů mnohdy nelze učinit závěr o porušení zákona, a je tak třeba provést důkazy, na 

základě kterých je teprve možno přesně definovat předmět řízení. Připustil tak, že předmět 

může být v průběhu řízení upřesněn.
55

 K tomu samému závěru, tedy k tomu, že předmět řízení 

je možno upřesnit v řízení i později nežli jen v oznámení, došel i NSS v rozsudku citovaném 

výše v tomto odstavci. 

Kromě práva účastníků na vyrozumění o zahájení, na které se váže samotný moment 

zahájení, mají za účelem uplatňování svých procesních práv být o zahájení řízení uvědoměni i 

ti účastníci, u nichž se zahájení řízení neváže na doručení oznámení. Mezi ty patří všichni na 

počátku řízení správnímu orgánu známí účastníci (ust. § 47 odst. 1 SŘ) a ti, o jejichž 

účastenství se správní orgán dozvěděl v průběhu řízení (ust. § 47 odst. 2 SŘ). Na rozdíl od 

doručování oznámení dle ust. § 46 odst. 1 SŘ zde zákon nepředepisuje, jakým způsobem mají 

být o zahájení řízení tito účastníci vyrozuměni. Jan Vedral ve svém komentáři dochází 

k tomu, že obsahem informace o zahájení řízení adresované těmto účastníkům by měly být 

totožné informace jako oznámení dle ust. § 46 odst. 1 SŘ.
56
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 Rozsudek NSS 1 Afs 58/2009-541 ze dne 31.3.2010. 

55
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Z výše uvedeného tak vyplývá, že právo na vyrozumění o zahájení řízení dle 

správního řádu odpovídá povinnosti správního orgánu v předepsané formě a se stanovenými 

náležitostmi vyrozumět jednak ty účastníky, k jejichž vyrozumění se moment zahájení váže, 

ale současně i vyrozumět všechny další účastníky řízení, a to v té samé obsahové kvalitě 

jakou zákon klade na oznámení v ust. § 46 odst. 1 SŘ. 

Správní řád v Hlavě II, Dílu 4 také podrobně upravuje doručování. Z hlediska této 

práce, tedy konkrétně v souvislosti s právem být vyrozuměn o zahájení řízení, je zajímavá 

především úprava obsažená v ust. § 24 odst. 1 SŘ. V tomto ustanovení je upravena fikce 

doručení, kterou je třeba považovat za zásah do základního práva být o zahájení informován 

ve formě výjimky. Ta se uplatní v situaci, kdy adresát nebyl zastižen, nedaří se mu písemnost 

doručovat ani jinými zákonnými způsoby a ve lhůtě 10 dnů od chvíle, kdy byla zásilka 

připravena k vyzvednutí (při splněné povinnosti oznámit účastníkovi neúspěšné doručení 

písemnosti dle ust. § 23 odst. 4 SŘ), si ji nevyzvedne. V této souvislosti se však objevují 

právní názory, že použít právě tento institut právní fikce doručení v případě oznámení o 

zahájení řízení nelze ani při splnění veškerých zákonných požadavků. Tedy alespoň ne 

v případě, kdy je zahajováno řízení z moci úřední pouze s jedním účastníkem. V takovém 

případě je třeba využít zákonnou konstrukci ustanovení opatrovníka a doručit oznámení takto 

ustanovenému zástupci.
57

 Tomu ostatně odpovídá i úprava obsažená v ust. § 46 odst. 2 SŘ a 

současně na toto ustanovení odkazující úprava obsažená v ust. § 32 odst. 2 písm. h), platná 

pro řízení s více účastníky hlavními. Otázkou však zůstává, proč zákonodárce neupravil 

výslovně stejný postup ustanovení opatrovníka pro doručování oznámení o zahájení řízení dle 

ust. § 46 odst. 1 SŘ. I tak se ztotožňuji s výše uvedeným názorem Jana Vedrala, neboť se 

domnívám, že výjimku v takovém rozsahu, kdy účastník nebude v důsledku fikce doručení 

vůbec reálně vědět o zahájeném řízení, a tudíž nebude mít žádnou možnost uplatňovat v řízení 

svá práva, je nutno považovat za nepřípustné omezení. Za stavu, kdy lze v tomto případě 

hovořit o kolizi základního práva být vyrozuměn o zahájení řízení s veřejným zájmem na jeho 

vedení, lze již při druhém kroku testu proporcionality, tedy při uvážení, zdali existuje jiný 

prostředek, kterým by bylo možno ochranu základního práva zajistit, dojít k tomu, že 

takovým prostředkem je právě ustanovení procesního zástupce hájícího jeho zájem 

v případech, kdy se účastníkovi doručit oznámení nepodaří.  
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Na tomto místě je třeba zmínit ustanovení § 24 odst. 2 SŘ, které ve spojení 

s ustanovením § 41 SŘ dává účastníkovi v případě, že si v důsledku své dočasné 

nepřítomnosti či jiného vážného důvodu nemohl bez svého zavinění vyzvednout uloženou 

písemnost, možnost požádat o určení neplatnosti doručení a zvrátit tak fikci doručení. Taková 

úprava však neobsáhne všechny důvody
58

, v jejichž důsledku se nepodařilo správnímu orgánu 

oznámení doručit. I když se tedy bude jednat o důvody spočívající v zavinění samotného 

účastníka (např. nezdržování se na adrese trvalého pobytu, nepřebírání pošty, apod.), nemělo 

by dle mého názoru v řízení zahajovaném z moci úřední, kde je zpravidla rozhodováno o 

veřejných subjektivních právech a povinnostech osob, tak být činěno bez vědomí účastníka 

nebo alespoň jeho opatrovníka, neboť jde o nepřípustný zásah do základního procesního práva 

být o zahájení řízení vyrozuměn. 

4.3 Právo na jediné řízení v probíhající věci 

Právo na jediné probíhající řízení v téže věci neboli překážka litispendence je 

nepochybně základním procesním právem každého řízení soudního i správního. Správní řád 

pak toto právo zakotvuje v ust. § 48 odst. 1 SŘ, kde stanoví, že pokud bylo zahájeno řízení u 

některého správního orgánu, brání to zahájení řízení u jiného správního orgánu v téže věci. 

Tomu pak odpovídá úprava obsažená v ust. § 66 odst. 1 písm. e), který říká, že pokud taková 

překážka nastane, je správní orgán povinen duplicitní řízení zastavit. Pokud by přesto došlo 

k vydání rozhodnutí, bylo by tak v rozporu se zásadou ne bis in idem a takové rozhodnutí by 

bylo nutno považovat za nicotné.
59

 Taková vada, tedy vydání rozhodnutí v téže věci, je pak 

důvodem pro zrušení takového rozhodnutí v jakékoliv fázi odvolacího řízení dle § 90 odst. 1 

písm. a) SŘ, k čemuž je nutno bez dalšího přikročit z úřední moci v jakékoliv fázi 

přezkumného řízení.
60

  

I přesto, že v praxi mohou vznikat určité obtíže při snaze předcházet či zabránit, aby 

řízení se stejným předmětem a účastníky nebylo zahájeno, bude se jednat veskrze o problémy 

technického charakteru, kterým netřeba věnovat větší pozornosti. Závěrem lze pak 

konstatovat, že jde o právo absolutní, tedy neomezitelné, s čímž koresponduje zákonná 
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úprava. Ani judikatura Ústavního soudu nenaznačuje možnou kolizi, při které by mohlo být 

toto právo omezeno. Jedinou výjimku ze zásady rei iudicata pak bude stav při změně 

podstatných okolností, kdy pokud k takovým změnám dojde, správní orgán bude moci 

rozhodnout ve věci se stejným předmětem řízení a účastníky opětovně.  

4.4 Právo na objektivní orgán 

Jak již bylo vysvětleno výše v této práci, konkrétně v kapitole 3.2, právo na objektivní 

orgán se v případě rozhodování před správními orgány omezuje pouze na kvalitu spočívající 

v jeho nestrannosti, nikoliv i nezávislosti.
61

 

Úpravu realizující toto základní procesní právo pak nalezneme v ust. § 14 SŘ. 

V odstavci 1 tohoto paragrafu je konkretizována nestrannost osoby bezprostředně se podílející 

na výkonu pravomoci správního orgánu (zákonnou zkratkou označenou jako „úřední osoba“), 

a to tím způsobem, že je zde vymezen stav, kdy je úřední osoba považována za podjatou, tedy 

nikoliv nestrannou. Podjatostí je dle tohoto ustanovení stav, kdy o úřední osobě „lze důvodně 

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

zástupcům takový zájem na výsledku řízení, pro nějž lze pochybovat o její nepodjatosti“.
62

 

Důsledkem takto definované podjatosti je pak vyloučení úřední osoby z těch úkonů řízení, při 

jejichž provádění by mohla výsledek řízení ovlivnit. Z uvedeného mimo jiné vyplývá, že 

takový vztah úřední osoby k věci, účastníkům či zástupcům nemusí být nutně jistý či vysoce 

pravděpodobný, ale k vyloučení postačí, lze-li o její podjatosti pochybovat. Zvláštní 

skutkovou podstatou podjatosti uvedenou v odstavci 5 je účast úřední osoby v řízení na jeho 

jiném stupni, a to bez zkoumání dalších hledisek vedoucího k pochybám o její podjatosti, 

avšak explicitně zákon stanoví výjimku pro osoby, které se účastnily úkonů před zahájením 

řízení či se účastnily výkonu kontroly podle zvláštního zákona. 

K podjatosti a vyloučení úředních osob existuje bohatá judikatura správních soudů. Za 

významnou otázku v této oblasti je určitě možno považovat situaci, kdy ve správním řízení 

vedeném orgánem územního samosprávného celku, kde rozhodují zaměstnanci tohoto 

územního samosprávného celku, je jedním z účastníků právě tento územní samosprávný 

celek, který má pochopitelně vlastní zájem na výsledku řízení.  
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Otázkou pak je, zdali by měli být tito zaměstnanci vyloučeni ze všech úkonů 

v takovém řízení právě pro jejich potenciální podjatost a možnost ovlivnit výsledek takového 

řízení. Na takovou otázku odpovídal i rozšířený senát Nejvyššího správního soudu, který se 

k ní ve výrokové části svého rozhodnutí vyjádřil takto: „Rozhoduje-li orgán územního 

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

samosprávného celku, je důvodem pochyb o nepodjatosti úřední osoby dle § 14 odst. 1 zákona 

č. 500/2004 Sb., správního řádu, její zaměstnanecký poměr k územnímu samosprávnému 

celku tehdy, je-li z povahy věci či jiných okolností patrné podezření, že v důsledku tohoto 

zaměstnaneckého poměru by mohl být její postoj k věci ovlivněn i jinými než zákonnými 

hledisky.“
63

 Jinými slovy je tak dle rozšířeného senátu NSS třeba zkoumat, zdali k zákonným 

hlediskům přistoupila ještě další hlediska, která je třeba zkoumat v každém případě zvlášť. 

Zde je ještě zajímavé zmínit odlišné stanovisko soudce Jiřího Pally k tomuto usnesení, ve 

kterém vyjadřuje názor, že důvodem k vyloučení zaměstnanců územního samosprávného 

celku při rozhodování v takovém případě je sám zaměstnanecký poměr, který ipso facto vede 

vždy k pochybám o jejich nepodjatosti. 

Otázku tzv. systémové podjatosti, jak bývá stav v předcházejícím odstavci popsaný 

označován, řeší některé zvláštní zákony autonomně. Zákon o vyvlastnění stanoví, že v řízení, 

kde je obecní úřad správním orgánem rozhodujícím o vyvlastnění, a obec, jejíž je tento obecní 

úřad orgánem, je v řízení účastníkem, pověří nadřízený krajský úřad rozhodováním jiný 

obecní úřad ve svém správním obvodu. Stejně tak obdobnou úpravu vyloučení zakotvuje 

stavební řád, avšak pouze v řízení o správním deliktu.
64

 

V ust. § 14 odst. 2 až 4 SŘ je upraven postup při vylučování podjatých osob. Podjatost 

může a má namítat především účastník řízení, kterému jsou zpravidla nejlépe známy důvody 

pro pochyby o podjatosti úřední osoby. Zákon účastníkovi stanoví, že námitku podjatosti je 

třeba vznést bez zbytečného odkladu po tom, co se o důvodu vyloučení prokazatelně dozví. 

V opačném případě správní orgán k takové námitce nepřihlédne. Současně však zákon ukládá 

úřední osobě povinnost uvědomit svého služebně nadřízeného nebo toho, kdo je v obdobném 

postavení (zákonnou zkratkou „představeného“), a to v případě, kdy se tato osoba dozví o 

okolnostech nasvědčujících, že je vyloučena. V takovém případě rozhodne o vyloučení její 

představený, a to bezodkladně. Nelze tedy mít za to, že v případě, kdy účastník neuplatní 
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námitku podjatosti ihned, nebude se k důvodům existence podjatosti v ní přednesených 

přihlížet vůbec. Správní orgán bude muset vzít v úvahu obsah námitky jako podnět a 

vyhodnotit podjatost i přesto, že o ní nerozhodne v reakci na samotnou námitku.
65

 Pokud by 

se tak nestalo, správní orgán by pochybnosti o podjatosti úřední osoby nevzal v potaz a taková 

podjatost by následně měla vliv na rozhodnutí v řízení učiněném, bude se vždy jednat o 

zásadní procesní vadu a porušení práva na spravedlivý proces.  

Nutné zákonné omezení práva na objektivní orgán plyne z ust. § 14 odst. 6 SŘ, které 

vyjímá z úpravy vyloučení vedoucí ústředních správních úřadů. Důvodem je praktická 

nemožnost, aby bylo zajištěno, že bude rozhodovat nepodjatá úřední osoba, v tomto případě 

vedoucí ústředního správního orgánu. Není zde totiž žádný představený, který by o vyloučení 

mohl rozhodnout, ani jiná úřední osoba, která by měla pravomoc ve věci namísto osoby 

vyloučené rozhodnout. Pokud by tak nastala situace, kdy by vedoucí ústředního správního 

orgánu ve věci rozhodl a takové rozhodnutí by bylo v důsledku ovlivněno jeho podjatostí, 

bylo by třeba nápravu takto závadného rozhodnutí řešit soudním přezkumem prováděným 

správními soudy či soudy civilními rozhodujícími podle části páté občanského soudního 

řádu.
66

 

4.5 Právo na rovnost v procesních právech 

 Procesní rovnost účastníků je jako zásada zakotvena explicitně již v Listině, a to 

v jejím čl. 37 odst. 4, který přímo stanoví, že „všichni účastníci jsou si v řízení rovni.“ Taková 

formulace by mohla implikovat bezvýhradní rovnost účastníků jakéhokoliv spravedlivě 

vedeného řízení, tedy rovnost spočívající v tom, že všichni účastníci musí mít v řízení nutně 

stejná procesní práva i povinnosti. Na této bezvýhradnosti však nelze trvat, a to nejen ve 

správním řízení. K povaze této rovnosti se pak ve smyslu její relativity vyjádřil i ústavní soud, 

když v jednom ze svých judikátů uvedl: „Zásadě rovnosti v právech je proto třeba rozumět 

tak, že právní rozlišování v přístupu k určitým právům nesmí být projevem libovůle, neplyne z 

ní však závěr, že by každému muselo být přiznáno jakékoli právo.“
67

 Pokud tak existuje 

legitimní důvod ke zvýhodnění určité skupiny nebo kategorie účastníků v řízení, který je 
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zajištěn přiměřenými prostředky, může dojít k výjimce z ideálního stavu formální rovnosti, 

kterou nelze považovat za ústavně nekonformní. 

 Jak již bylo popsáno v části 2.2 této práce, správní řád kategorizuje účastníky do 3 

kategorií, kde mají účastníci v zásadě dvě různá postavení. Účastníkům hlavním jsou pak 

přiznána určitá procesní práva oproti kategoriím účastníků s postavením účastníků vedlejších, 

která plynou právě z povahy jejich postavení, kdy jim je budoucí rozhodnutí primárně a od 

počátku určeno.  

Právě proto správní řád stanoví, že zahájení řízení se váže na moment doručení 

hlavnímu účastníkovi (ust. § 46 odst. 1 SŘ). Dále pak stanoví právo hlavního účastníka žádat 

o veřejnost ústního jednání a povinnost mu za podmínky nezpůsobení újmy ostatním 

účastníků mu vyhovět (ust. § 46 odst. 3 SŘ), právo žádat přerušení řízení (ust. § 64 odst. 3 

SŘ), právo na doručení usnesení o opatření proti nečinnosti (ust. § 80 odst. 6 SŘ), právo na 

doručení rozhodnutí odvolacího orgánu (ust. § 91 odst. 1), právo na osobní doručení v řízení 

s velkým počtem účastníků (ust. § 144 odst. 6 SŘ) a možnost uzavřít veřejnoprávní smlouvu 

namísto řízení dle části druhé správního řádu (ust. § 161 odst. 1 a § 162 odst. 2 SŘ).  

Ve všech uvedených případech se nejedná o přiznání práv, která by způsobila zásadní 

nerovnost zbraní, ale spíše o zajištění toho, aby hlavní účastník byl v řízení důsledně 

informován a bylo zohledněno, že řízení je od počátku vedeno s ním, jako s primárním 

adresátem budoucího rozhodnutí správního orgánu. V úpravě správního řádu tak přes 

diferenciaci procesních práv a povinností jednotlivých kategorií účastníků nelze seznat, že by 

úprava byla nedůvodná, či prostředky k dosažení cíle nepřiměřené.  

 Pozornost bych ještě rád věnoval obecné zásadě rovnosti v právech a zákazu 

diskriminace plynoucí z čl. 1 ve spojení s článkem 3 Listiny. Projevem této zásady je rovný 

přístup správního orgánu vůči účastníkům řízení. Z toho v praxi vyplývá, že správní orgán 

nesmí v řízení znevýhodnit jednoho účastníka na úkor jiného účastníka například tím, že by 

jim poskytl různé lhůty k provedení určitého procesního úkonu, například k seznámení se se 

spisem před vydáním rozhodnutí. Tato zásada se pak projevuje i v ust. § 7 odst. 1 SŘ, i když 

opět není nijak konkretizována. V odstavci 2 tohoto ustanovení je však správnímu orgánu 

stanovena povinnost, aktivně zajišťovat rovnost účastníků, v případě jejího ohrožení. Jak 

plyne z důvodové zprávy ke správnímu řádu, zákonodárce zde zamýšlel poskytování zvýšené 

pomoci například zdravotně postiženým osobám, které mají fakticky ztíženou situaci při 
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ochraně svých práv.
68

 Přístupu správního orgánu k těmto osobám se pak věnuji i v části 4.6 

této práce, která je věnována právu na poučení o procesních právech v řízení. 

4.6 Právo na poučení o procesních právech v řízení a o opravných 

prostředcích 

Ústavně zaručené právo na poučení o procesních právech, které je garantováno jak 

v soudním řízení, tak v řízení správním, je obecně považováno za jistý zásah do obecného 

právního principu ignorantia legis non excusat, neboť orgán veřejné moci poskytuje osobám 

určitou formu právní pomoci. Při srovnání ustanovení zakotvující toto právo na poučení 

v občanském soudním řádu a ve správním řádu je patrné, že zatímco ustanovení § 5 OSŘ 

hovoří o poučení o procesních právech a povinnostech, v ust. § 4 odst. 2 SŘ je stanoveno, že 

„správní orgán v souvislosti se svým úkonem poskytne dotčené osobě přiměřené poučení 

o jejích právech a povinnostech, je-li to vzhledem k povaze úkonu a osobním poměrům 

dotčené osoby potřebné.“ Jazykovým výkladem by pak bylo možno dojít k tomu, že správní 

orgán má na rozdíl od soudu povinnost poučovat účastníky i o jiných právech než procesních, 

tedy hmotných.  

Proti takovému závěru však hovoří jednak důvodová zpráva ke správnímu řádu, která 

s odkazem na rezoluci Výboru ministrů RE (77) 31 ze dne 28. 9. 1977 vztahuje informační 

povinnost správního orgánu výslovně pouze na poučení o procesních právech, především by 

pak ale takto rozsáhlá poučovací povinnost byla v rozporu s úlohou správního orgánu hájit ve 

správním řízení nesporném veřejný zájem a v řízení sporném by pak šlo o neakceptovatelný 

zásah do nestrannosti a nezaujatosti správního orgánu, který by se mohl ocitnout v současně 

neslučitelných rolích autoritativního rozhodce a poskytovatele právních služeb.
69

 

Jak jsem již uvedl v předchozím odstavci, obecná úprava práva na poučení o 

procesních právech je obsažena v ust. § 4 odst. 2 SŘ, dílčím způsobem je pak upravena i na 

dalších místech SŘ.
70

 Z dikce obecné úpravy poučovací povinnosti pak plyne, že správní 

                                                 
68

 Důvodová zpráva ke správnímu řádu konkrétně uvádí: „Zde je míněno zejména zajištění takových 

organizačních a technických prostředků, aby osoby, které jsou při plné procesní způsobilosti např. z důvodu 

svého zdravotního postižení v řízení handicapovány, mohly řádně uplatňovat svá práva.“ 

69
 Srov. SVOBODA, 2007: s. 286. 

70
 Např. zvláštní úprava poučení v případě nedostatků podání obsažená v ust. § 37 odst. 3 SŘ, zvláštní úprava 

poučení o důsledcích nepřevzetí písemnosti obsažená v ust. § 23 odst. 5 SŘ, zvláštní úprava poučení o vadách 

žádosti obsažená v ust. § 45 odst. 2 SŘ a další. 
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orgán má dotčeným osobám poskytovat přiměřené poučení. To znamená, že rozsah takového 

poučení má své limity, ke kterým se vyjadřuje i judikatura. Předně by poučení nemělo 

spočívat v poskytnutí konkrétního návodu účastníkovi, jak v dané situace postupovat, aby 

dosáhl svého záměru.
71

 Správní orgán by tak měl vycházet z požadavku potřebnosti poučení, 

která bude dána vždy v konkrétním případě povahou úkonu a osobními poměry poučované 

osoby. Z jednotlivých dílčích úprav poučovací povinnosti ve správním řádu však dovozuji, že 

povinnost správního orgánu poučit účastníka bude dána vždy, když se bude jednat o některé 

jiné základní procesní právo, tedy například právo na zahájení řízení, právo být slyšen, jakož i 

v případě ostatních základních procesních práv vymezených v části 3.4 této práce, a to za tím 

účelem, aby v důsledku nepoučení, nebyl na těchto právech zkrácen.
72

  

K hledisku osobních poměrů poučované osoby se pak vyjádřil NSS, když v rozsudku 

č.j. 6 Ads 157/2011-56 mimo jiné uvedl, že povinností správních orgánů je „poskytnout 

dotčeným osobám přiměřená poučení o jejich právech a povinnostech, odpovídající jejich 

zdravotnímu stavu a schopnostem, pomoci odstranit rozpory bránící řádnému projednání a 

rozhodnutí věci, pomoci napravit vady podání, vyřídit věci bez zbytečných průtahů či volit 

takový postup, který co nejméně zatíží osoby dotčené činností správních orgánů.“ I když se 

v tomto konkrétním případě jednalo o rozhodování ve věcech důchodového pojištění a 

důchodového zabezpečení, které jistě skýtá určitá specifika, své závěry dovodil NSS 

z obecných ustanovení správního řádu, čímž vyjádřil, že standard rozsahu poučovací 

povinnosti se obecně ve správním řízení může lišit i v závislosti např. na zdravotním stavu či 

schopnostech dotčených osob. Takové posuzování dotčených osob činěné správními orgány 

však nebude zpravidla jednoduché a s ohledem na rovnost účastníků k němu bude muset být 

dle mého názoru přistupováno velmi citlivě. 
73

 

Výsadní postavení mezi zvláštními úpravami práva na poučení má pak právo účastníka 

být poučen o řádném opravném prostředku, upravené v ust. § 68 odst. 5 SŘ, kde je sice 

konkrétně zmíněno pouze odvolání jako řádný opravný prostředek, nepochybně však 

poučovací povinnost bude existovat i v případě rozkladu a především odporu. Mezi základní 
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 Viz rozsudek NSS č.j. 1 As 51/2010-214 ze dne 14.10.2010, ve kterém NSS uvádí: „Poučovací povinnosti 

správního orgánu nezahrnují poskytování komplexního návodu, co by účastník měl nebo mohl v daném případě 

dělat, aby dosáhl žádaného účinku, ale jen pomoc k tomu, aby mohl zákonem stanoveným způsobem dát najevo, 

co hodlá v řízení učinit“ 

72
 Srov. SVOBODA, 2007: s. 287.  

73
 Srov. VEDRAL, 2012: s. 121. 
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procesní právo pak však nelze podřadit nárok být poučen o mimořádných opravných 

prostředcích.
74

 Mezi obsahové náležitosti pak dle tohoto ustanovení SŘ patří povinnost 

správního orgánu informovat účastníka, zdali je opravný prostředek proti rozhodnutí 

přípustný, v jaké lhůtě je možno jej podat a od kdy je tato lhůta počítána, který orgán o 

opravném prostředku rozhoduje a kam je třeba jej doručit. V následujícím odstavci ust. § 68 

ještě SŘ stanoví, že správní orgán má povinnost účastníka poučit v případě, že opravnému 

prostředku není přiznán odkladný účinek. 

4.7 Právo na tlumočníka 

Právo na tlumočníka obecně reflektuje požadavek, aby ve spravedlivě vedeném řízení 

nebyl účastník zkracován na svých právech v důsledku neznalosti jednacího jazyka. Jako 

jedno z mála základních procesních práv je pak toto právo explicitně vyjádřeno přímo 

v Listině, když v ust. čl. 37 odst. 4 stanoví, že „kdo prohlásí, že neovládá jazyk, jímž se vede 

jednání, má právo na tlumočníka.“ Na zákoně pak zbývá, aby vymezil, kdo a jakým 

způsobem tlumočníka ustanoví, a dále to, kdo ponese náklady s jeho tlumočnickou činností 

spojené. Správní řád se věnuje právu na tlumočníka v ust. § 16 odst. 3 a 4 SŘ.  

K první zmiňované zákonné konkretizaci, tedy otázce, kdo a jakým způsobem 

tlumočníka ustanoví, odpovídá SŘ tak, že si ho účastník obstará sám. Soudním výkladem 

NSS bylo však dovoděno, že takový postup lze aplikovat jen v řízení o žádosti, ve kterém je 

na místě účastníka o právu na tlumočníka poučit, jeho obstarání je však již na účastníku 

samotném a pokud tak neučiní, nelze se dovolávat toho, že úkonům správního orgánu 

nerozuměl.
75

 V případě řízení zahájeného z moci úřední je však situace jiná a účastníkovi je 

v případě, že jednacímu jazyku nerozumí, tlumočníka třeba ustanovit.
76

 Takový závěr jde 

proti textu zákona, ovšem jiná interpretace by byla zřejmě v rozporu s právem na spravedlivý 

proces. Nadto je logicky nepřípustné, aby například účastník obdržel od správního orgánu 

písemně vyhotovený první úkon ve věci, jehož textu včetně případného poučení na právo na 

tlumočníka by účastník nerozuměl, proto na něj zcela opodstatněně nereagoval a správní 
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 Takový závěr byl judikován již za staré úpravy SŘ a nadále je soudy respektován (srov. rozsudky NSS č. j. 7 

Ads 42/2003 – 25 ze dne 22. 10. 2003  a č. j. 8 Ads 47/2007 – 90 a ze dne 26. 6. 2008). 

75
 Rozsudek NSS č.j. 4 Ads 100/2009 – 73 ze dne 18.8 2009 

76
 Viz POTĚŠIL, Lukáš. Správní řád: komentář. V Praze: C.H. Beck, 2015. Beckovy komentáře. ISBN 978-80-

7400-598-5. S. 101-102. 
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orgán by přesto měl za to, že nejedná v rozporu s ust. § 16 odst. 3 SŘ, a v řízení by proto 

pokračoval. 

Na otázku nesení nákladů lze pohlížet opět podobně jako v předchozím případě. 

Ačkoliv SŘ opět stanoví, že náklady nese účastník sám, v řízení zahajovaném z úřední moci 

se toto pravidlo neuplatní.
77

 Zvláštní situaci předpokládá ještě ust. § 16 odst. 4 SŘ, které 

zaručuje všem občanům příslušejícím k národnostní menšině, která tradičně a dlouhodobě žije 

na území České republiky, právo činit podání v jazyce své národnostní menšiny, a pokud 

správní orgán nedisponuje takovou úřední osobou, dává takovému účastníkovi možnost 

obstarat si tlumočníka na náklady správního orgánu. Problematická je však definice 

národnostní menšiny, která tradičně a dlouhodobě žije na území České republiky, neboť tu 

český právní řád v žádném zákoně nepodává. Správní orgán bude nucen posoudit příslušnost 

účastníka k takové menšině vždy sám. V tomto ohledu mu může být nápomocné prohlášení 

České republiky, které učinila při přijetí Evropské charty regionálních či menšinových 

jazyků.
78

 V důsledku tohoto ustanovení však může vzniknout kategorie účastníků patřících 

k dané menšině, kteří nebudou nést náklady na tlumočníka, a to přesto, že půjde o řízení 

zahájené na žádost a tlumočníka si budou muset obstarat sami. 

4.8 Právo nahlížet do spisu 

 Právo nahlížet do spisu je součástí širšího práva účastníků na projednání věci v jejich 

přítomnosti. Správní řízení je ze své povahy však písemné a neveřejné a ústní jednání se koná 

jen v případě, kde to zákon stanoví, a tam, kde je to ke splnění účelu řízení a uplatnění práv 

účastníků nezbytné.
79

 Z tohoto důvodu tak vystupuje v případě správního řízení do popředí 

právě právo nahlížet do spisu. Co spis tvoří a jak je veden upravuje SŘ v ust. § 17, úpravu 

samotného práva nahlížet do spisu je pak upravena v ust. § 38 SŘ. Toto právo je pochopitelně 

svěřeno především do rukou samotných účastníků jako právo ryze procesního charakteru, 

které garantuje, že účastníci budou mít v řízení přístup ke všem významným skutečnostem, 

které správní orgán shromažďuje jako podklady pro své rozhodování. Kromě účastníků 

samotných však SŘ svěřuje možnost nahlédnout do spisu taktéž jiným osobám, a to za 
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 Viz JEMELKA, Luboš. Správní řád: komentář. 5. vydání 2016. V Praze: C.H. Beck, 2016. Beckova edice 

komentované zákony. ISBN 978-80-7400-607-4. S. 93. 

78
 Blíže viz JEMELKA, 2016: s. 94-96. 

79
 Ust. § 49 odst. 1 SŘ. 
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podmínky prokázání jejich právního zájmu. Smysl existence této úpravy je však odlišný a 

váže se spíše k obecnému právu na informace, nebudu mu proto dále věnovat pozornost.
80

 

 Právo nahlížet do spisu s sebou nese i právo pořizovat výpisy a taktéž odpovídající 

povinnost správního orgánu pořídit pro účastníka kopie spisu nebo jeho části, což je nezbytné 

pro praktické fungování tohoto institutu. Významná je i možnost nahlížet do spisu po 

pravomocném ukončení správního řízení, a to i účastníkům, kteří takto nebyli označeni 

v písemném vyhotovení správního rozhodnutí.
81

 Taková možnost je však patrná již ze 

samotného faktu, že opomenutí správního orgánu nemá vliv na samotné účastenství (viz 

kapitola 3.3). 

 Informace shromažďované ve spisu mohou mít v závislosti na konkrétním řízení 

různou povahu. U některých pak může existovat zájem na tom, aby nebyly zveřejněny, a to 

ani pro účastníky daného řízení. I takové části spisu jsou však dle zákona účastníkům a jejich 

zástupcům k nahlížení přístupné, jedná-li se o ty části spisu, kterými byl nebo má být 

prováděn důkaz, ovšem jen pokud je správní orgán předem poučí o následcích porušení 

povinnosti mlčenlivosti. V takovém případě si však nejsou účastníci oprávněni pořizovat 

výpisy, ani nemohou po správním orgánu žádat pořízení kopií spisu.
82

 Tato úprava tak má 

zabezpečit, že účastnící nebudou zkráceni na ústavně garantovaném právu vyjádřit se ke všem 

prováděným důkazům. Omezení týkající se nemožnosti činit si opisy či žádat kopie se však 

jeví značně nekoncepčně. Z mého pohledu jde na jedné straně o vcelku podstatné omezení 

práva nahlížet do spisu, kdy je účastník nucen si skutečnosti obsažené ve spisu pamatovat, což 

na druhé straně nijak zvlášť k ochraně utajovaných skutečností nepřispívá, neboť ty jsou 

momentem nahlédnutí zkrátka odtajněny. Kolize mezi veřejným zájmem a právem na 

nahlížení je tak řešena úpravou, která jen nadbytečně ztěžuje účastníkovi samotný výkon jeho 

práva. 

 Z výše uvedeného je patrné, že právo nahlížet do spisu přichází do kolize jednak 

s veřejným zájmem na utajování určitého druhu informací
83

, jednak vždy tam, kde zákon 
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 K rozdílné povaze obou institutů a jejich svébytnosti se vyjádřil i NSS v rozsudku č.j. 2 As 38/2007-78 ze dne 

13.08.2008. 
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 Srov. rozsudek Krajského soudu v Hradci Králové, č.j. 30 Ca 178/2008-90  ze dne 23.2.2010. 

82
 Ust. § 17 odst. 6 SŘ. 

83
 Utajovanými informacemi se rozumí informace dle ust. § 2 písm. a) zákona č. 412/2005 Sb., o ochraně 

utajovaných informací a o bezpečnostní způsobilosti, které specifikuje nařízení vlády č. 522/2005 Sb. 
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zvlášť stanoví povinnost mlčenlivosti vztahující se ke konkrétním skutečnostem. Kromě 

úpravy obsažené v ust. § 38 odst. 6 SŘ obsahují některé zvláštní zákony vlastní úpravu, která 

však může omezit právo účastníků nahlížet do spisu ještě podstatněji. Tak je tomu například v 

případě zákona o ochraně hospodářské soutěže. V ust. § 21c tohoto zákona je speciálně 

upraveno nahlížení do spisu, respektive jeho omezení, a to tak že, části spisu, které obsahují 

obchodní, bankovní nebo obdobné zákonem chráněné tajemství, jsou ze spisu vyloučeny. Spis 

má pak obsahovat listiny, ze kterých bylo takto chráněné tajemství odstraněno. Nahlížet do 

těchto částí spisu pak není umožněno účastníkům či jejich zástupcům ani v případě, že jde o 

části, kterými byl nebo bude prováděn důkaz, a to s jedinou výjimkou týkající se žádosti o 

upuštění od uložení pokuty a žádosti o snížení pokuty podle § 22ba odst. 5 tohoto zákona. 

Taková úprava omezení práva nahlížet do spisu je již dle mého názoru velice podstatným 

zásahem do tohoto základního práva. Lze si proto představit i situaci, kdy bude částí spisu 

obsahující chráněné tajemství dokazována skutečnost se zcela zásadním dopadem na výsledek 

řízení a účastníkovi bude znemožněno se s tímto důkazem seznámit. V takovém případě by 

bylo jistě zajímavé sledovat, jak by se k takovému zákonnému omezení postavil Ústavní soud 

při svém rozhodování. 

 Za pozornost ještě stojí úprava obsažená v ust. § 134 odst. 3 SŘ, která vylučuje 

možnost nahlížet do protokolu o hlasování kolegiálního orgánu. Jaký měl zákonodárce důvod 

k zakotvení této úpravy vyloučení, je jen obtížné určit, neboť původní návrh správního řádu 

nepočítal se zvláštní úpravou protokolace o hlasování kolegiálního orgánu, a proto odpověď 

nelze nalézt ani v důvodové zprávě k němu. Za zvláštní lze pak považovat i skutečnost, že 

protokol o hlasování se vůbec sepisuje. Lze si představit, že je tomu tak například pro účely 

přezkumného řízení či vyšetřování trestné činnosti orgány činnými v trestním řízení, avšak 

pro řízení samotné a jeho účastníky je jeho existence zbytečná. Otázkou pak je, zdali je tato 

úprava vůbec ústavně konformní. Osobně se domnívám, že v případě informace o tom, jak 

hlasovali jednotliví členové kolegiálního orgánu, nepůjde nikdy o jakkoliv významnou 

skutečnost pro rozhodnutí, a proto zde rozpor s ústavně zaručeným právem nahlížet do spisu 

neshledávám. Nedůvodnost a nekoncepčnost takové úpravy je však nepochybně patrná. 

4.9 Právo na zastoupení a pomoc 

 Pod právem na zastoupení a pomoc plynoucího z ust. čl. 37 odst. 2 Listiny chápe 

právní teorie tři dílčí procesní práva, a to právo na zastoupení, právo na právní pomoc a právo 
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na jinou odbornou pomoc.
84

 Úprava správního řádu je však v tomto směru poněkud skoupá, 

když výslovně upravuje pouze právo na zastoupení, a to v ust. § 33 a násl., kde je obecně 

upraveno zastoupení na základě plné moci. Správní řád tak na rozdíl od občanského soudního 

řízení nerozlišuje mezi běžným a odborným právním zastoupením
85

, které je projevem práva 

na odbornou právní pomoc, a stejně tak nevěnuje pozornost ani úpravě práva na odbornou 

pomoc. Zástupce je nazýván zmocněncem bez ohledu na fakt, jedná-li se o advokáta či 

zmocněnce, který je právním laikem. Z toho pak neplynou ani žádná omezení pro zastupování 

advokátem, kterému tak lze ve správním řízení udělit plnou moc, byť i k jednomu určitému 

úkonu. V této souvislosti však pak považuji za vhodné zmínit i závěr č. 113 ze zasedání 

poradního sboru ministra vnitra ke správnímu řádu ze dne 10. 4. 2012, ve kterém bylo 

dovoděno, že generální plnou moc lze ve správním řízení udělit pouze advokátovi, a to na 

základě ust. § 33 odst. 2 písm. d) SŘ, neboť její rozsah je určen zákonem o advokacii. 

V případě obecného zmocněnce však zákonem rozsah plné moci dovoděn není, a proto ji 

v takovém případ udělit nelze. Správní řád pak ani neobsahuje úpravu, která by řešila 

opětovné zastupování v různých věcech týmž zmocněncem, a která je často spojována 

s tzv. pokoutnictvím.
86

 

 Za jistý deficit lze považovat absenci úpravy jiné odborné pomoci, která by zajistila 

účastníkovi správního řízení například možnost se během ústního jednání radit s odborníkem 

s konkrétní oborovou specializací.
87

 I pokud bychom však připustili, že taková odborná 

pomoc zaručena správním řádem není, a nadto lze spekulovat, zdali opravdu jde o ústavně 

zaručené základní procesní právo, jde z mého pohledu v případě správního řízení mnohem 

více o problematiku související s právem být slyšen. Správní řízení je svou povahou písemné, 

ústní jednání je nařizováno výjimečně, a proto si lze jen těžko představit, že by byl účastník 

nemožností konzultovat odborné otázky během ústního jednání reálně zkrácen na svých 

základních procesních právech s významnějším dopadem na samotné řízení. 
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 Viz SVOBODA, 2007: s. 295. 

85
 Občanský soudní řád pak rozeznává hned několik forem odborné právní pomoci, a to zastoupení advokátem, 

notářem, patentovým zástupcem, či v některých případech odbornou organizací či státním úřadem (ust. § 24 a 

násl. OSŘ). 

86
 Opět na rozdíl od OSŘ, který takovou úpravu obsahuje v ust. § 27 odst. 2. 

87
 Viz SVOBODA, 2007: s. 297. 
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 4.10 Právo být slyšen 

 Právo být slyšen je považováno za ústřední základní procesní právo účastníka nejen 

správního, ale i každého jiného řízení, ve kterém orgán veřejné moci rozhoduje o 

účastníkových právech či povinnostech. Jak plyne z ust. čl. 38 odst. 2 Listiny, jeho jádrem je 

možnost „vyjádřit ke všem prováděným důkazům“. Nejedná se však jen o možnost vyjádřit se 

k samotným prováděným důkazům, ale k jakékoliv věci, která se v řízení udála, tedy 

například k úkonu správního orgánu, jiného účastníka, ke stanovisku dotčeného orgánu, ale i 

k věci samotné. Kromě toho zahrnuje i podávání všech procesních návrhů, které zákon 

připouští. Za součást práva být slyšen bývá považováno i právo účastníků navrhovat důkazy a 

činit jiné návrhy a taktéž právo na vzetí v úvahu, zhodnocení a posouzení důkazů 

předkládaných účastníky správním orgánem. Aniž bych jakkoliv rozporoval ústavní zakotvení 

těchto práv, v této podkapitole se jako součástem práva být slyšen budu věnovat pouze právu 

na vyjádření a právu navrhovat důkazy a činit jiné návrhy. Právo na vyjádření pak dále 

rozlišuji na právo na vyjádření stanoviska dle ust. § 36 odst. 2 SŘ a právo na vyjádření se 

k podkladům rozhodnutí dle ust. § 36 odst. 3 SŘ. Činím tak i proto, že právo na vzetí v úvahu, 

zhodnocení a posouzení předkládaných důkazů má z mého pohledu významově blíže k právu 

na odůvodnění. V rámci kapitoly věnované právu na odůvodnění se pak budu věnovat i právu 

na vzetí v úvahu, zhodnocení a posouzení předkládaných důkazů. Nadto i správní řád 

systematicky upravuje právo být slyšen, nebo alespoň jeho ohnisko, na jednom místě, a to v 

ust. § 36 odst. 1 – 3. 

 4.10.1 Právo na vyjádření dle ust. § 36 odst. 2 SŘ 

 Základ práva na vyjádření je upraven ve výše zmíněném ust. § 36 odst. 2 SŘ. Dle 

Josefa Vedrala jde o svébytný institut umožňující účastníkovi vyjádřit své stanovisko ve věci. 

Takové vyjádření se pak podle něj bude vztahovat k budoucímu rozhodnutí správního orgánu. 

Půjde o vyjádření stanoviska k řešení otázky, která je předmětem řízení, nikoliv o vyjádření se 

k podkladům rozhodnutí, a proto dle něho i druhá věta tohoto ustanovení, znějící: „Pokud o to 

(účastníci, pozn. OM) požádají, poskytne jim správní orgán informace o řízení, nestanoví-li 

zákon jinak,“ míří na informace, které nejsou obsahem spisu.
88

 Jiní právní teoretikové však 

tvrdí, že jde o právo související s právem nahlížet do spisu, kdy dle tohoto ustanovení může 

účastník žádat správní orgán například o informaci, jaké procesní úkony učinili ostatní 

                                                 
88

 Viz VEDRAL, 2012: s. 402. 



41 

 

účastníci.
89

 Osobně jsem toho názoru, že druhý přístup je mylný, neboť by tato úprava jen 

duplikovala právo nahlížet do spisu, respektive právo vyjádřit se k podkladům rozhodnutí. 

Souhlasím tak s výše uvedeným názorem Josefa Vedrala, že účelem tohoto práva je 

vyjadřovat se k budoucímu řešení otázky, která je předmětem řízení.
90

 Za mírně 

problematický však považuji jeho závěr o tom, že účastník může na základě věty druhé ust. § 

36 odst. 2 SŘ požadovat informaci o předpokládaném obsahu rozhodnutí. Domnívám se, že 

pokud by orgán takové informace poskytoval a předjímal tak obsah svého rozhodnutí, šlo by 

o zásah do účastníkova práva na věcné a právní posouzení skutkového stavu věci, neboť by 

hodnotící proces činil dříve, než by se mu dostalo všech informací o významných 

skutečnostech pro jeho rozhodnutí. Takové posuzování si mohou nepochybně dovolit 

účastníci řízení, kterým je i zákonem zaručeno, avšak správní orgán by tímto způsobem mohl 

narušit rovnost účastníků, vznést pochybnosti o své obejktivitě, a v důsledku toho hrubě 

ovlivnit průběh následného průběhu řízení.
91

 

4.10.2 Právo na vyjádření se k podkladům pro rozhodnutí dle ust. § 36 odst. 3 SŘ 

 Za ještě významnější procesní právo účastníka řízení, které je taktéž součástí práva na 

vyjádření, a tudíž i práva být slyšen, pak považuji možnost účastníka vyjádřit se k podkladům 

rozhodnutí před jeho vydáním, kterou mu zajišťuje již zmiňované ust. § 36 odst. 3 SŘ. Jde o 

promítnutí explicitně vyjádřeného práva vyjádřit ke všem prováděným důkazům, které 

garantuje Listina. Předmětné ustanovení pak hovoří o tom, že účastníkovi musí být dána 
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 Viz JEMELKA, 2016: s. 201-202. 

90
 K obdobným závěrům o rozdílnosti povah obou práv pak došel i Městský soud v Praze ve svém rozhodnutí č.j. 

5 Ca 117/2009 – 39 ze dne 09.01.2013, ve kterém mimo jiné uvedl: „Žalobce má pravdu v tom, že účel odstavců 

2 a 3 ustanovení § 36 správního řádu je skutečně jiný: zatímco odstavec 2 umožňuje účastníkům vyjádřit se 

kdykoli v řízení – tj. i předtím, než byly shromážděny všechny podklady, a třeba i opakovaně – odstavec 3 je 

speciálně určen pro situaci, která v řízení u orgánu I. stupně nastává zpravidla jen jednou – po shromáždění 

všech podkladů.“ Stranou však Městský soud v Praze ponechal otázku o charakteru informací o řízení, o nich 

mluví věta druhá ust. § 36 odst. 2 SŘ. 

91
 Této mé tezi o nepřípustnosti předjímání vlastního rozhodnutí pak dle mého názoru nijak neodporuje ani ust. § 

144 odst. 3 SŘ, kde se hovoří o zveřejnění konceptu rozhodnutí, které může správní orgán zveřejnit namísto 

výzvy k seznámení se s podklady. Správní orgán tak činí v době, kdy již má za to, že shromáždil veškeré 

podklady nutné pro své rozhodnutí, na základě čehož je schopen provést hodnotící proces a zveřejnit koncept 

rozhodnutí. Toho však není schopen v průběhu řízení na základě žádosti o poskytnutí informací dle ust. § 36 

odst. 2 SŘ, kdy by s sebou toto hodnocení neslo výše naznačené důsledky. Nadto jde vždy jen o možnost 

správního orgánu takový koncept zveřejnit, nikoliv povinnost. To plyne jednak z výše uvedeného ustanovení § 

144 odst. 3 SŘ, současně byl takový závěr dovozen např. Krajským soudem v Brně v rozsudku č.j. 62 Ca 

1/2007-153 ze dne 27.9.2007, a to i ve vztahu k výzvě dle ust. § 36 odst. 3 SŘ, kdy se taktéž nejedná o povinnost 

správního orgánu seznamovat účastníka se svými závěry, které učinil na základě posuzování podkladů. 
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možnost se s podklady seznámit, čímž je zajištěno následné právo se k těmto podkladům 

vyjádřit. Poskytnutí této možnosti seznámit se s podklady bude nejčastěji správním orgánem 

realizováno písemným úkonem, kterým bude vyrozumění o tom, že shromažďování podkladů 

rozhodnutí bylo ukončeno, jehož součástí je výzva k seznámení se s těmito podklady. Formu 

však v tomto případě zákon nepředepisuje a jak bylo dovoděno i judikaturou, poskytnutí této 

možnosti bude zajištěno, i pokud měli účastníci možnost seznámit se s podklady během 

ústního řízení, jemuž byli přítomni.
92

 Bez toho, aby správní orgán poskytl účastníkům tuto 

možnost, nelze vydat rozhodnutí ve věci samé, neboť by šlo o porušení práva na spravedlivý 

proces.
93

 

 V praxi plyne z tohoto práva obsaženého v ust. § 36 odst. 3 SŘ pro správní řízení a 

jeho účastníky to, že budou v řízení zahajovaném ex offo obesíláni správním orgánem 

zpravidla třikrát. Nejprve jim bude doručováno oznámení o zahájení řízení, následně po tom, 

co správní orgán shromáždí veškeré podklady podstatné pro rozhodnutí, vyrozumí účastníky o 

možnosti se s nimi seznámit, a poté bude teprve moci přistoupit vydání rozhodnutí ve věci 

samé. Výjimku lze připustit v řízeních, kdy bude řešení otázky, která je předmětem řízení, 

jednoznačné a správní orgán bude mít veškeré podklady pro rozhodnutí k dispozici již na 

počátku řízení. V takových případech může dojít ke spojení vyrozumění dle ust. § 36 odst. 3 

SŘ  již s vyrozuměním o zahájení řízení. Druhou výjimku pak tvoří řízení zahajovaná žádostí 

účastníka, ve kterých správní orgán takové žádosti svým rozhodnutím plně vyhoví, což zákon 

předpovídá i v předmětném ustanovení.
94

 Samostatnou výjimku tvoří příkazní řízení dle ust. § 

150 SŘ, k tomu však bude podán výklad v části 4.14 této práce. K výše uvedenému je ještě 

vhodné připomenout, že jde o právo účastníka seznámit se s podklady, nikoliv o jeho 

povinnost, a proto nemusí být využito. Stejně tak se ho může účastník vzdát. 

 Jak naznačuje ve svém komentáři ke správnímu řádu Jan Vedral, ne každá listina, 

respektive jiná součást spisu, je podkladem rozhodnutí, k němuž musí být účastníkovi dána 

možnost se vyjádřit. To se bude nejčastěji projevovat v odvolacím řízení, kdy za podklad 
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 Viz rozsudek Krajského soudu v Ostravě č.j. 22 Ca 92/2007-25 ze dne 15. 5. 2008. 

93
 Viz nález Ústavního soudu sp. zn. II. ÚS 329/04 ze dne 3. 3. 2005. 

94
 Srov. PRŮCHA, 2015: s. 120-121. 
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rozhodnutí nelze považovat například vyjádření účastníka k odvolání jiného účastníka či 

stanovisko orgánu prvního stupně k podanému odvolání.
95

 

 V souvislosti s právem na vyjádření se k podkladům rozhodnutí je třeba zmínit, že se 

nebude jednat o porušení tohoto práva ze strany správního orgánu, pokud bude účastníkům ve 

vyrozumění o ukončení shromažďování podkladů a výzvě k seznámení se s nimi stanovena 

lhůta k tomu, aby tak učinili. Je však třeba dodat, že pokud bude následně spis doplněn o 

jakékoliv další podklady pro rozhodnutí, je opět třeba, aby správní orgán účastníky vyrozuměl 

a poskytl jim dodatečnou lhůtu.
96

 

 4.10.3 Právo navrhovat důkazy a činit jiné návrhy 

 Třetí a neméně důležitou součástí práva být slyšen je právo navrhovat důkazy a činit 

jiné návrhy v řízení, a to po celou dobu řízení až do vydání rozhodnutí. Tato možnost 

účastníků je zakotvena v ust. § 36 odst. 1 SŘ a je doplněna, či spíše omezena, možností 

správního orgánu stanovit usnesením, do kdy mohou účastníci své návrhy činit. Možností 

činit návrhy není účastníkům přímo zajištěno, že jimi bude ovlivněno řízení samotné nebo že 

jim bude vyhověno. Právo být slyšen se zde však projevuje povinností správního orgánu se 

s účastníky takto učiněnými návrhy vypořádat v odůvodnění svého rozhodnutí.
97

 Ačkoliv by 

se pak z dikce ust. § 52 SŘ mohlo zdát, že tomuto právu účastníků odpovídá i povinnost 

označit důkazy na podporu svých tvrzení, není tomu reálně tak. Tedy nikoliv bezvýhradně, 

nicméně správní řízení je ze své povahy řízení, ve kterém vystupuje do popředí veřejný 

zájem, a tudíž je svázáno především zásadou vyšetřovací, kdy je úkolem správního orgánu 

zjistit všechny okolnosti důležité pro ochranu veřejného zájmu a zjišťovat všechny rozhodné 

skutečnosti svědčící ve prospěch i neprospěch účastníka.
98

 To platí bezvýhradně v řízení 

zahájeném z moci úřední, kdy nelze připustit, aby sankcí za nečinnost účastníka bylo zhoršení 

jeho procesního postavení. V řízení o žádosti je situace pochopitelně odlišná, když je to často 

právě účastník, který jediný má reálnou možnost navrhovat určité důkazy za účelem dosažení 

vlastního úspěchu v řízení. V tomto smyslu je v řízení o žádosti předpokládána účastníkova 
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 Viz VEDRAL, 2012: s. 404-405. 
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 Srov. rozsudek Nejvyššího správního soudu čj. 8 Afs 21/2009-243 ze dne 26. 2. 2010. 

97
 Ust. § 68 odst. 3 SŘ. 
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 Ust. § 50 odst. 3 SŘ. 
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procesní aktivita, kdy nedoložení určitých dokumentů v žádosti znamená její vadu, a vede 

k zastavení řízení.
99

 Takové dokumenty pak vymezují zvláštní zákony. 

 Jak bylo poznamenáno výše, právo navrhovat důkazy a činit jiné návrhy může být 

omezeno. Stát se tak může jednak na základě usnesení správního orgánu dle ust. § 36 odst. 1 

SŘ, ve kterém správní orgán určí, do kdy mohou účastníci své návrhy činit. Druhou formou je 

pak omezení vyplývající přímo ze zákona.
100

 U koncentrace vyplývající přímo ze zákona 

hovoří judikatura o tzv. pravé koncentraci, neboť důsledkem neuplatnění návrhů v určité fázi 

řízení, je dle zákona výslovně fakt, že se k nim nepřihlíží.
101

 K rozdílům „pravé“ koncentrace 

a koncentrace na základě usnesení vydaného správním orgánem dle ust. 36 odst. 1 SŘ se však 

dostanu ještě dále v této podkapitole. 

V obou formách lze o tomto institutu říci, že má zefektivnit a zrychlit řízení, jehož 

výsledkem je autoritativní rozhodnutí, když rozděluje řízení do určitých částí, které slouží 

různým účelům. Velice efektivně pak tento institut funguje v civilním soudním řízení. To je 

však opět spojeno s odlišnou povahou civilního řízení, ve kterém jsou účastníci svázáni 

břemenem tvrzení a břemenem důkazním. Pokud nepodpoří svůj nárok tvrzením, které jsou 

schopni i prokázat, svého nároku se nedomůžou. Koncentrace řízení je pak v civilním procesu 

určitým projevem zásady formální pravdy. Pokud totiž účastníci nejsou schopni tvrdit 

skutečnosti a své tvrzení dokázat do určitého momentu řízení, tedy v určité jeho fázi, riskují 

tím neúspěch v řízení bez ohledu na to, zdali je takový stav poznání soudu o předmětných 

skutečnostech v souladu s objektivní realitou. Zde se však opět dostáváme k rozdílné povaze 

řízení správního. Ačkoliv správní řád svěřuje pravomoc koncentrovat řízení do rukou 

správního orgánu, efektivita této pravomoci bude značně limitována jeho povinnostmi 

plynoucími z ust. § 50 odst. 2 a 3 SŘ, tedy již výše zmíněnou vyšetřovací zásadou, potažmo 

zásadou materiální pravdy, implicitně obsaženou v ust. čl. 36 odst. 1 Listiny, explicitně pak 

v ust. § 3 SŘ.
102
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 Ust. § 66 odst. 3 písm. c) SŘ. 
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 Tak činí například stavební zákon, který v ust. § 89 odst. 2 stanoví, že námitky účastníků řízení musí být 

uplatněny nejpozději při ústním jednání. 
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 K rozdílům „pravé“ koncentrace a koncentrace na základě usnesení vydaného správním orgánem dle ust. 36 

odst. 1 SŘ srov.  např. rozsudek Nejvyššího správního soudu,č.j. 4 Ads 114/2009-49 ze dne 28.08.2009. 
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 K povaze koncentrace ve správním řízení a její kolize s materiální pravdou také srov. MATES, Pavel. 

Koncentrační zásada ve správním řízení. Právní rádce. 2012, 20(3), 7-9. ISSN 1210-4817. 
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 Již zmíněným důvodem existence institutu koncentrace je snaha zefektivnit a zrychlit 

samotné řízení. Stává se tak nástrojem správního orgánu, který je vybaven možností omezit 

právo účastníkovi navrhovat důkazy a činit jiné návrhy. Tím se dostáváme k otázce ústavní 

konformity koncentrační zásady ve správním řízení. Zde je na místě zmínit rozsudek 

Nejvyššího správního soudu č.j. 9 As 34/2011 – 106 ze dne 14.07.2011, ve kterém se NSS 

vyjádřil k ústavnosti koncentrace správního řízení, a to k její zákonné („pravé“) podobě 

upravené ve stavebním zákoně. V rozhodnutí pak uvedl: „Dle názoru zdejšího soudu není 

aplikovaná právní úprava protiústavní. Zavedení zásady dispozice a koncentrace v řízení o 

námitkách v rámci územního či stavebního řízení dle stavebního zákona nezpůsobuje 

nemožnost účastníků řízení domáhat se případné ochrany svého veřejného subjektivního 

práva před správním soudem, stanoví pouze konkrétní pravidla týkající časového a věcného 

rozsahu při uplatňování námitek. Jedná se o projev racionalizace průběhu řízení, přičemž 

zákonodárce konkrétně vymezil věcný rozsah námitek účastníků tak, aby odpovídal jejich 

postavení a jejich v daném řízení možným dotčeným právům.“  

Opomeneme-li to, že NSS nenáleží posuzovat ústavnost zákonných norem, jedním 

z argumentů soudu v tomto případě je, že do práv účastníka není zasaženo, neboť ten má 

možnost se domáhat ochrany svého subjektivního práva před soudem. To je však jen 

delegování zajištění procesní ochrany na řízení před soudem, jejíž standard by měl však být 

naplněn bez dalšího již v řízení správním. Pokud však jde o argument racionalizace řízení, 

považuji jej za důvodný. Koncentrace, ať už pravá či nepravá, má sloužit jako nástroj 

k zabránění průtahům řízení a obstrukcím působeným v řízení účastníky. V zájmu naplnění 

účelu a smyslu správního řízení, považuji pak v tomto směru snahu racionalizovat a 

zefektivnit řízení jistým omezením předmětného procesního práva za přípustný a ústavně 

konformní zásah.  

Institut koncentrace řízení však považuji ve správním řízení za problematický z jiného 

důvodu, a to zvlášť v případě koncentrace provedené dle ust. § 36 odst. 1 SŘ. Tato kritika pak 

mimo jiné dopadá i na úpravu obsaženou v ust. § 39 odst. 1 SŘ, která připouští, aby správní 

orgán stanovil účastníkovi lhůtu k provedení konkrétního úkonu, což je v důsledku omezení 

totožného charakteru. Problém, který dle mého názoru v této úpravě tkví, spočívá v zákonné 

limitaci správního řízení, které je ze své povahy svázáno vyšetřovací zásadou, a tudíž bude 

vždy třeba zkoumat, zdali nepřihlédnutím či jen pouhým neodůvodněným odmítnutím 
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správního orgánu se návrhem zabývat nebude zasaženo do účastníkových práv na objektivní 

zjištění skutkového stavu.
103

 

 4.11 Právo na vydání a oznámení rozhodnutí 

 Právo na vydání a oznámení rozhodnutí vychází z koncepce, že výsledkem každého 

řízení před orgánem veřejné moci by mělo být rozhodnutí. To koresponduje s principem 

zákazu odmítnutí spravedlnosti, který je vlastní každému právnímu státu. Kromě toho lze pak 

toto právo dovodit i z ust. čl 36 odst. 1 Listiny, které hovoří o postupu domáhaní se svého 

práva. Zcela logicky je pak za součást jakéhokoliv postupu považován jeho výsledek, kterým 

je v tomto případě rozhodnutí. Správní řád v ust. § 9 hovoří o vydání rozhodnutí jako o účelu 

správního řízení. Jan Vedral k této formulaci dodává, že „správní řízení je postup, jehož 

‚účelem‘ je vydání rozhodnutí, správním řízením tedy není jen takové řízení, ve kterém se 

rozhodnutí ve věci nakonec skutečně vydá, neboť výsledek řízení není a nemůže být na 

počátku znám.“
104

 S tímto závěrem nehodlám polemizovat, neboť jak autor podotýká, vydání 

rozhodnutí ve věci, tedy rozhodnutí meritorního, není správním řádem zajištěno. Nicméně to 

není podstatou práva na vydání rozhodnutí. Právo na vydání rozhodnutí je totiž právo 

procesní, a tudíž mnohem více spočívá v garanci toho, že i pokud nebude správní orgán moci 

rozhodnout z různých důvodů (nesplnění podmínek řízení či překážky řízení) meritorně, 

rozhodne procesně, a to usnesením. V případě situací předvídaných v ust. § 64 SŘ (překážky 

dočasné) a ust. § 66 SŘ (překážky trvalé) tak bude správní orgán povinen vydat usnesení, 

které je pouze určitou formou rozhodnutí, čímž bude zajištěna účastníkova informovanost o 

výsledku bez ohledu na kvalitu tohoto výsledku, a tím i účastníkova právní jistota. Kromě 

garance informovanosti účastníka o výsledku řízení je pak druhým esenciálním významem 

práva na rozhodnutí a oznámení garance toho, že výsledek řízení bude zachycen ve formě 

rozhodnutí, a tudíž bude moci být přezkoumán soudně dle SŘS či případně 5. části OSŘ.  

Správní řád pak vzpomíná i na situaci, kdy rozhodnutí trpí takovými vadami, že jej 

nelze považovat za existující. Tyto vady vymezuje v ust. § 77 odst. 1 a 2 SŘ a současně 

v těchto ustanoveních spolu s ust. odstavce 3 nastavuje mechanismus k nápravě tak, aby bylo 

zajištěno, že ani v těchto případech nedojde k odepření spravedlnosti, a bude vydáno platné 

rozhodnutí. 
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 Opět srov. MATES, Pavel. Koncentrační zásada ve správním řízení. Právní rádce. 2012, 20(3), 7-9. ISSN 
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 Opět za účelem účastníka plně vyrozumět o výsledku řízení, jehož je subjektem, je 

kromě samotného vydání rozhodnutí třeba mu rozhodnutí oznámit. Tento požadavek pak 

správní řád naplňuje úpravou obsaženou v ust. § 72 SŘ ve spojení s úpravou doručovaní 

obsaženou v § 19 až § 26 SŘ. Ze standardu prezentovaného v ust. § 72 SŘ, tedy že 

oznámením se rozumí doručení stejnopisu písemného rozhodnutí do vlastních rukou, či pokud 

se takového doručení účastník vzdá, pak ústním vyhlášením, zná správní řád některé výjimky. 

Činí tak v případě oznámení poznamenáním do spisu (ust. § 76 odst. 3) pro zákonem 

stanovené případy usnesení. I tak má však správní orgán povinnost účastníky vhodně o tomto 

usnesení vyrozumět, čímž je opět zajištěna jejich informovanost. Fakt, že s oznámením se pojí 

další významné důsledky s dopadem na vlastnosti rozhodnutí, jako je právní moc a 

vykonatelnost, nepovažuji v souvislosti s právem na vydání a oznámení rozhodnutí za natolik 

důležité, neboť jak jsem již zmínil výše, primárním smyslem tohoto práva je informovanost 

účastníka o výsledku řízení.  

 Závěrem lze jen konstatovat, že úprava práva na vydání a oznámení obsažená ve 

správním řádu nevykazuje přílišné odlišnosti od úpravy obsažené v jiných procesních 

předpisech a může být považována za ústavně konformní, snad s výjimkou fikce doručení, 

která může nastat i v případě oznamování, resp. doručování písemného rozhodnutí. K tomu 

jsem se již blíže vyjádřil v kapitole 4.2 věnované právu na vyrozumění o zahájení řízení, zde 

bych však nemožnost doručení rozhodnutí za zásah do práva na spravedlivý proces 

nepovažoval, neboť tento zásah by sám o sobě nezkrátil účastníka o jakoukoliv možnost 

uplatňovat svá procesní práva v řízení, tedy v případě, že byl řádně informován o jeho 

zahájení. V kolizi mezi zájmem na samotném vedení řízení a právem na oznámení rozhodnutí 

bych pak z hlediska spravedlivého procesu považoval za přijatelné, pokud by došlo k omezení 

tohoto práva ve formě výjimky z povinnosti správního orgánu rozhodnutí oznámit, a to 

z důvodu nastalé fikce doručení. 

4.12 Právo na vydání a oznámení rozhodnutí bez zbytečných průtahů 

 Jak bylo řečeno v přechozí podkapitole, výsledkem spravedlivě vedeného správního 

řízení musí být rozhodnutí. Kromě toho, že obsahově musí být v řízení dosaženo výsledku, 

tedy rozhodnutí, právem účastníka je i to, aby se tak stalo bez zbytečných průtahů, jak plyne 

z dikce ust. § 38 odst. 2 Listiny. Požadavek na to, aby rozhodnutí bylo vydáno v určité lhůtě, 

tedy bez zbytečných průtahů, opět vychází z principu zákazu odmítnutí spravedlnosti, neboť 
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rozhodnutí opožděné je ve svých důsledcích pro účastníka mnohdy stejné, jako rozhodnutí 

žádné, když právní jistota o uspořádání jeho práv a povinností postupem času prudce klesá.
105

 

 Správní řád pak upravuje toto právo účastníka v podstatě ve dvou formách. Jednak 

v ust. § 71 SŘ, kde upravuje konkrétní lhůty pro vydání rozhodnutí jednak v ust. § 80 SŘ, kde 

je stanoven způsob, kterým se může účastník domáhat vydání rozhodnutí, pokud tak správní 

orgán neučinil v souladu se lhůtami uvedenými v ust. § 71 SŘ. 

 Délka lhůt pro rozhodnutí je nejprve upravena obecně v ust. § 71 odst. 1 SŘ, které 

ukládá správnímu orgánu vydat rozhodnutí bez zbytečného odkladu. Zbytečný odklad je však 

pojem, který lze vykládat různě, a proto v odstavci 3 tohoto paragrafu zákonodárce stanovil 

mezní lhůtu, která činí 30 dní od zahájení řízení, a kterou lze v případě taxativně stanovených 

obtíží v postupu, lze prodloužit až o dalších 30 dní. Maximální lhůta pro vydání rozhodnutí je 

tedy 60 dní, z čehož správní řád uděluje výjimku pouze ve třech případech, a to pokud jde o 

provedení dožádání dle ust. § 13 odst. 3, zpracování znaleckého posudku či doručení 

písemnosti do ciziny. Lhůta se pak prodlužuje o dobu nutnou k provedení těchto úkonů. 

V návaznosti na lhůty stanovené pro vydání rozhodnutí je však důležité, že ačkoliv jde 

v případě práva na vydání rozhodnutí bez zbytečných průtahů o odpovědnost správního 

orgánů za rychlost řízení, je tato odpovědnost limitována součinností účastníka. I proto 

stanoví správní řád v ust. § 71 odst. 5, že nedodržení lhůt se nemůže dovolávat ten účastník, 

který jej způsobil. Jak pak stanovil i ÚS v jednom ze svých rozhodnutí, ne každá nečinnost je 

přičitatelný státní moci, tedy správnímu orgánu.
106

 Obstruující účastník, který tak nebude 

například přijímat písemnosti, bude žádat opakovaně o rozsáhlé dokazování či o prodlužování 

lhůt pro jím činěné úkony, se nebude zcela logicky moci dovolávat takto stanovených lhůt. Za 

upozornění však v tomto kontextu stojí, že jak judikoval NSS, i pokud účastník svým 

obstrukčním chováním způsobuje porušení lhůt, ale současně je zde nečinnost přičitatelná 

správnímu orgánu, je právem účastníka se domáhat ochrany před ní.
107

 

 Nedodržení výše uvedených lhůt správním orgánem však nemá za důsledek, že po 

jejich uplynutí nelze vydat rozhodnutí.
108

 Účelem správního řízení je vydání rozhodnutí, 
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 Viz roszudek NSS č.j. 2 Ans 14/2012 – 41 ze dne 10.12.2012. 
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v tomto smyslu rozhodnutí meritorního, a tudíž úprava správního řádu obsažená v ust. § 80 

vede správní orgán, resp. nadřízený správní orgán, k nápravě konkrétní nečinnosti.
109

 Ust. § 

80 odst. 1 SŘ ukládá nadřízenému správnímu orgánu učinit v případě porušení zákonných 

lhůt opatření proti nečinnosti. Významnější však je, že dle ust. § 80 odst. 3 SŘ může v případě 

uplynutí lhůt podat žádost o uplatnění opatření proti nečinnosti účastník. Tím úprava 

zajišťuje, že účastník má přímo právo domáhat se uplatnění opatření, nikoliv jen podávat 

podnět správnímu orgánu, jak tomu bylo za účinnosti starého správního řádu z roku 1967. To 

má pak mimo jiné také dopad na případné domáhání se nápravy nečinnosti před soudem na 

základě ustanovení § 79 a násl. SŘS. Na základě toho pak bylo NSS dovoděno, že domáhat se 

soudní ochrany proti nečinnosti správního orgánu lze, jen pokud účastník uplatnil svou žádost 

o nápravu před správním orgánem dle ust. § 80 odst. 3 SŘ.
110

  

 Nadřízenému správnímu orgánu jsou pak svěřeny čtyři možnosti, jak s nečinností 

podřízeného správního orgánu naložit. Kromě možnosti věc převzít a sám rozhodnout 

(atrakce) a možnosti věc svěřit k rozhodnutí jinému podřízenému správnímu orgánu 

(delegace) může ještě učinit další dvě opatření, kterými věc ponechá správnímu orgánu, který 

řízení vede, avšak vede ho k tomu, aby rozhodl bez zbytečných průtahů, byť po uplynutí 

zákonných lhůt. Jednou z těchto možností je přikázaní nečinnému orgánu učinění potřebných 

opatření ke zjednání nápravy či mu přikázat přímo rozhodnout, a to ve stanovené lhůtě. 

Druhou možností je v případě, že je výhodné pro účastníky, prodloužit zákonnou lhůtu, avšak 

pouze pokud lze předpokládat, že v této dodatečné lhůtě podřízený správní orgán rozhodne. 

Poslední uvedené opatření považuji však v případě, že zákonná lhůta již uplynula, za 

nadbytečný institut. Pokud by šlo o očekávané průtahy předpovídané v ust. § 80 odst. 3 SŘ, 

tedy v situaci, kdy by nadřízený správní orgán činil opatření před uplynutím zákonné lhůty 

k rozhodnutí, mělo by smysl, aby nadřízený správní orgán lhůtu prodloužil. Například ve 

skutkově komplikovaném případě by tím dal podřízenému správnímu orgánu možnost 

rozhodnout bez zbytečných průtahů. Pokud by tak však učinil až v reakci na jeho nečinnost, 

tedy již ve stavu, kdy k průtahům dochází, nepovažuji toto opatření za jakkoliv účelné, neboť 

je toliko jen omluvou za průtahy, nikoliv jejich řešením. 
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 Důsledkem porušení lhůt, tedy průtahů v řízení, je i právo účastníka domáhat se přiměřeného zadostiučinění 

za nesprávný úřední postup, kterým průtahy v řízení jsou, podle zákona č. 82/1998 Sb., o odpovědnosti za škodu 

způsobenou při výkonu veřejné moci 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. 
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 Ke zmíněným možnostem řešení nečinnosti nadřízeným správním orgánem je třeba 

ještě dodat, že v případě, kdy bude o volbě opatření rozhodovat ex offo, bude na něm, kterou 

z uvedených možností zvolí. Veden bude pouze svým uvážením toho, které opatření bude pro 

danou situaci nejefektivnější. Pokud však bude rozhodovat na základě žádosti účastníka, bude 

toliko vázán jejím obsahem, tedy účastníkem navrhovaným způsobem řešení.
111

  

 Zákonnou úpravu tohoto práva obsaženou ve správním řádě lze však závěrem hodnotit 

jako velmi zdařilou a propracovanou. Stanovení konkrétních lhůt i opatření k nápravě 

nečinnosti, které vedou správní orgán k rychlému rozhodnutí ve věci, dostatečně naplňuje 

v Listině obsažený požadavek, aby bylo o právech a povinnostech osob rozhodnuto bez 

zbytečných průtahů. Je pak zcela logické, že nároky na rychlé rozhodování správních orgánů 

budou větší nežli například v případě rozhodování soudů, neboť veřejná správa je především 

službou veřejnosti a rychlé a hospodárné rozhodování o právech a povinnostech osob by jí 

mělo být z podstaty plnění svého účelu vlastní.  

 4.13 Právo na odůvodnění rozhodnutí  

 Právo na odůvodnění rozhodnutí má (nejen) ve správním řízení dvojí význam. První 

význam se odvíjí od faktu, že ač odůvodnění rozhodnutí není na rozdíl od jeho výroku 

závazné, vahou přesvědčivosti má odůvodnění za úkol jeho adresáty přesvědčit o správnosti a 

spravedlivosti rozhodnutí.
112

 Druhou je pak zajištění, že celý postup zjišťovaní, dokazování a 

hodnocení bude dokumentován, a tudíž přezkoumatelný soudem. Pokud by dokumentace 

tohoto postupu v odůvodnění chyběla, bylo by to důvodem pro jeho zrušení soudem dle ust. § 

76 odst. 1 písm. a) SŘS, podle kterého soud zruší rozhodnutí pro nepřezkoumatelnost 

spočívající v nedostatcích důvodů rozhodnutí. 

 Oba tyto atributy práva na odůvodnění rozhodnutí zohledňuje správní řád v ust. § 68 

odst. 3, kde je stanoveno: „V odůvodnění se uvedou důvody výroku nebo výroků rozhodnutí, 

podklady pro jeho vydání, úvahy, kterými se správní orgán řídil při jejich hodnocení a při 

výkladu právních předpisů, a informace o tom, jak se správní orgán vypořádal s návrhy a 

námitkami účastníků a s jejich vyjádřením k podkladům rozhodnutí.“ Z toho je pak také 

patrné, že v odůvodnění rozhodnutí se odrazí i další projevy základních práv účastníků, a to 

                                                 
111

 Srov. JEMELKA, 2016: s. 454. 

112
 Přesvědčivé by mělo být rozhodnutí nejen pro účastníky, ale i ostatní orgány a osoby, a to jen ze samotného 

textu odůvodnění bez nutnosti se seznamovat s dalšími podklady. Srov. závěr obsažený v rozsudku Krajského 

soudu v Ostravě č.j. 19 Cad 88/2006-7 ze dne 25.01.2007. 
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konkrétně práva na zjištění a věcného i právního posouzení skutkového stavu a jeho soulad 

s výrokem rozhodnutí. Projevem těchto práv v odůvodnění je to, že správní orgán v něm musí 

dokumentovat, jak se vypořádal s povinnostmi, které pro něj z těchto práv účastníka 

vyplývají.  

V první řadě se musí správní orgán vypořádat se všemi námitkami, návrhy a 

vyjádřeními, které účastníci v řízení učiní. Tuto povinnost konkretizoval NSS, když v jednom 

ze svých rozhodnutí uvedl, že „z odůvodnění rozhodnutí musí být mj. seznatelné, proč správní 

orgán považuje námitky účastníka řízení za liché, mylné anebo vyvrácené, proč považuje 

skutečnosti předestírané účastníkem za nerozhodné, nesprávné, nebo jinými řádně 

provedenými důkazy vyvrácené“.
113

 Co se pak týče požadavků na vypořádání se s návrhy 

účastníků na provedení důkazů, je přípustné, aby správní orgán navržený důkaz neprovedl, 

neboť návrhy účastníků není vázán. Pokud se tak však rozhodne, je třeba, aby v odůvodnění 

rozhodnutí jasně uvedl, proč důkaz neprovede.
114

 

Další povinností, která plyne z práva účastníka na odůvodnění rozhodnutí, je řádná 

dokumentace zákonnosti jeho postupu. Její součástí pak musí být i prezentace zjištěného 

skutkového stavu, jeho právního hodnocení ze strany správního orgánu, a musí z ní plynout 

souladnost takto zjištěného skutkového stavu se samotným výrokem. Pokud by tak správní 

orgán neučinil, jednalo by se opět o vadné rozhodnutí pro svou nepřezkoumatelnost a účastník 

by v důsledku absence těchto náležitostí odůvodnění byl krácen na již zmíněných právech na 

zjištění věcného i právního posouzení skutkového stavu a jeho souladu s výrokem rozhodnutí. 

Jedinou výjimku z povinnosti řádně odůvodnit svoje rozhodnutí představuje správí řád 

v ust. § 68 odst. 4, kde připouští, že pokud správní orgán prvního stupně všem účastníkům 

v plném rozsahu vyhoví, není odůvodnění třeba. Zde je pouze třeba připomenout, že pokud 

má vyhovět všem účastníkům, nelze tuto povinnost vztáhnout pouze na účastníky hlavní dle 

ust. § 27 odst. 1 SŘ, ale i na kategorii účastníků dle odstavce 2 a 3 tohoto ustanovení. 

V případě, že by návrh na rozhodnutí byť jednoho účastníka vedlejšího byl rozdílný, bude 

správní orgán muset přistoupit k vypracování odůvodnění.
115

 

                                                 
113

 Viz rozsudek NSS č.j. 9 As 71/2008-109 ze dne 23.07.2009. 

114
 Srov. rozsudek NSS č.j. 5 As 29/2009 – 49 ze dne 13.11.2009. 

115
 Srov. závěr č. 88 ze zasedání poradního sboru ministra vnitra ke správnímu řádu ze dne 26.03.2010. 
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 Ačkoliv je úprava práva na odůvodnění ve správním řádu možná příliš strohá, dává 

společně se soudní judikaturou správním orgánům poměrně dobrou představu o tom, jaké 

náležitosti má odůvodnění mít, aby účastník nebyl krácen na svém právu a rozhodnutí bylo 

srozumitelné, přesvědčivé a přezkoumatelné. 

 4.14 Právo na řádný opravný prostředek (právo na podání odporu 

proti příkazu dle ust. § 150 SŘ) 

 Právo na řádný opravný prostředek je oproti všem výše uvedeným základním 

procesním právům odlišné, a to proto, že v pravém slova smyslu ho nelze pokládat za 

základní procesní právo, které by tvořilo součást práva na spravedlivý proces. Neplyne ani 

z jednoho konceptu spravedlivého procesu, které byly zmiňovány v této práci, přesto bych mu 

níže rád věnoval pozornost. Za základní procesní právo jej pak nepovažuje ani například NSS, 

který ve svém rozsudku č.j. 2 As 47/2004 – 61 ze dne 27.10.2005 uvedl: „Mezi základní 

zásady rozhodování o právech a povinnostech fyzických či právnických osob správními 

orgány nepatří rozhodování ve dvou stupních.“ 

 České správní řízení je dvojinstanční, kdy za smysl této dvojinstančnosti je 

považována možnost přezkumu rozhodnutí vydaných prvoinstančními správními orgány co 

do jejich zákonnosti a správnosti.
116

  Účastník pak může svým návrhem iniciovat řízení 

odvolací (ust. § 81 SŘ a násl.) a řízení o rozkladu (ust. § 150 SŘ), které je však jen 

specifickým druhem odvolacího řízení. Toto pojetí práva na řádný opravný prostředek, kdy 

smyslem jeho existence je samotná možnost přezkumu rozhodnutí správním orgánem vyšší 

instance daná do rukou účastníků, není důvodem, proč jej zařazuji do této práce, neboť takto 

obecně formulovaná možnost přezkumu zkrátka ústavně zaručena není.
117

 Důvodem je fakt, 

že podáním specifického a zákonem upraveného řádného opravného prostředku dává 

zákonodárce v jednom konkrétním případě možnost účastníkovi uplatnit základní procesní 

práva, o kterých je v této práci pojednáno, a která v řízení před jeho podáním uplatnit nemohl. 

Právo podat řádný opravný prostředek v takovém případě zajišťuje účastníkovi možnost vést 

plnohodnotné správní řízení, ve kterém může v plném rozsahu uplatnit svá základní procesní 

práva.
118

 Samotné řízení odvolací a řízení o rozkladu však z právě uvedených důvodů 

                                                 
116

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

2012. ISBN 978-80-7380-381-0. S. 249-250. 

117
 Na rozdíl od přezkumu soudního v plné jurisdikci, která je explicitně zaručena Listinou v ust. čl. 36 odst. 2, a  

která je zajištěna existencí správního soudnictví. 
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ponechávám stranou, neboť v jejich případě je funkce odlišná a patrně nesouvisí se zajištěním 

spravedlivého procesu, nýbrž jen přiznává účastníkům jistá nadstandardní procesní práva. 

 Specifický případ, který zmiňuji v předchozím odstavci, představuje řízení, ve kterém 

účastník nemá možnost v plné míře uplatnit svá základní procesní práva, a které končí 

vydáním příkazu dle ust. § 150 SŘ. Příkaz lze vydat jen v řízení zahájeném ex offo a ve 

sporném řízení, a to za předpokladu, že správní orgán považuje skutková zjištění za 

dostatečná. V takovém případě správní orgán může vydat příkaz i jako první úkon ve věci. 

Z toho vyplývá, že účastník je v příkazním řízení značně omezen v některých svých 

základních procesních právech, a to například v právu na řádné zjištění skutkového stavu či v 

právu být slyšen.
119

 

V souladu s tím, aby účastníkovi řízení byla poskytnuta možnost uplatnit procesní 

práva v plné míře, zakotvuje správní řád v ust. § 150 odst. 3 možnost účastníkovi podat 

speciální opravný prostředek, který je nutno považovat za řádný, neboť jde o prostředek proti 

nepravomocnému rozhodnutí, jehož podáním je dočasně znemožněno, aby rozhodnutí právní 

moci nabylo. Tímto prostředkem je odpor, a je nutno ho podat do 8 dnů od oznámení příkazu 

ke správnímu orgánu, který jej vydal. Podáním odporu, který ani nemusí být odůvodněn, se 

pak příkaz bez dalšího ruší a dále se pokračuje ve standardním správním řízení. Lhůty pro 

vydání rozhodnutí běží od zrušení příkazu znovu. 

 Za úpravou příkazního řízení, které je známé i jako forma soudních řízení, je snaha 

zákonodárce o co nejrychlejší a nejefektivnější rozhodování správními orgány. Při takovém 

rozhodování pak nutně dochází ke kolizi s mnohými procesními právy účastníků. Omezení 

těch základních je však v daném případě příkazního řízení natolik velké, že jeho existenci lze 

připustit pouze v případě, že zákonodárce upraví postup, ve kterém se účastník snadno 

domůže, aby proběhlo standardní správní řízení, které mu umožní plně uplatnit všechna svá 

práva. To správní orgán ve své úpravě činí. Zákonná úprava odporu je tak specifickou 

konstrukcí, která účastníkovi zajistí spravedlivý proces, a právo na jeho podání je nutno 

považovat za základní procesní právo účastníka správního řízení. 

                                                                                                                                                         
118

 Srov. SVOBODA, 2007: s. 333-334. 

119
 K omezení práv v příkazním řízení srov. VEDRAL, 2012: s. 1167 – 1168. 
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5. Zvláštní správní řízení vylučující aplikaci správního řádu - 

habilitační řízení a řízení ke jmenování profesorem dle zák. č. 

111/1998 SB, o vysokých školách a úprava základních procesních 

práv v těchto řízeních 

V kapitole 4 jsem se věnoval podrobné analýze úpravy základních procesních práv 

obsažené ve správním řádu, neboť analýza obecné úpravy základních procesních práv 

účastníků ve správním řízení byla mým hlavním cílem v této práci. Za důležité však považuji 

věnovat také alespoň krátkou pozornost tématu základních procesních práv ve správních 

řízeních dle zvláštních zákonů, které zcela vylučují aplikaci správního řádu, respektive 

věnovat pozornost problematice, které taková situace přináší. Pro tyto účely jsem si vybral 

zvláštní zákon upravující dva velice podobné druhy správního řízení. 

 Zákon č. 111/1998 Sb., o vysokých školách upravuje habilitační řízení a řízení ke 

jmenování profesorem, což jsou správní řízení, ve kterých je rozhodováno o subjektivních 

právech účastníků těchto řízení. Zákon o vysokých školách v ust. § 72 odst. 13 vylučuje 

aplikaci správního řádu pro habilitační řízení a v ust. § 73 odst. 4 pro řízení ke jmenování 

profesorem. Tímto vyloučením se tak dostávám k problému, který jsem již naznačil v kapitole 

1.3, tedy k problému aplikace základních zásad obsažených na základě ust. § 177 odst. 1 SŘ. 

Ve zmíněné kapitole jsem zmínil přesvědčivé závěry právní teorie o obsahové nedostatečnosti 

základních zásad upravených správním řádem v ust. § 2 až 8, načež jsem došel k názoru, že 

bude třeba zkoumat, zdali každá zvláštní úprava správního řízení naplní ústavní požadavek 

úpravy podmínek a podrobností základních procesních práv garantovaných Listinou. 

Na příkladu habilitačního řízení a řízení ke jmenování profesorem lze velmi dobře 

demonstrovat důsledek obsahové nedostatečnosti úpravy základních zásad ve správním řádu. 

Tyto dvě řízení jsou v zákoně o vysokých školách upraveny poměrně stroze. Jejich úprava je 

do té míry strohá, že neobsahuje například ani úpravu doručování nebo zcela pomíjí úpravu 

lhůt k  provedení úkonů či k vydání rozhodnutí. Po novele zákona o vysokých školách č. 

137/2016 Sb. připouští zákon ponechat úpravu některých podrobnosti postupu v těchto 

řízeních vnitřnímu předpisu vysoké školy, tím se však daný problém zdaleka nevyřešil. Pokud 

odmyslíme kvalitu a funkčnost úpravy těchto řízení jako celků (ty totiž mohou být poměrně 

snadno zhojeny úpravou obsaženou právě ve vnitřním předpise), narazíme na problém 

aplikační konstrukce základních zásad, kterou chtěl pravděpodobně zákonodárce docílit, aby 

se žádné zvláštní správní řízení nedostalo mimo rámec spravedlivého procesu. Právě v tom, 
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ale tato konstrukce selhává, neboť sama dostatečně základní procesní práva nekonkretizuje a 

nemůže tedy v tomto směru účinně napravit nedostatky zvláštní zákonné úpravy. 

Výše uvedený deficit přináší otázku, jak naložit se situací, kdy bude právě například 

v habilitačním řízení zasaženo do základního procesního práva účastníka, respektive kdy bude 

na nějakém svém právu krácen, avšak ani zvláštní úprava, ani úprava v ust. § 2 až 8 SŘ 

nezakotví účinný postup, kterým by se mohl svého základního procesního práva domoci. 

Abych tento problém konkretizoval, dovolím si využít příkladu práva na vydání rozhodnutí 

bez zbytečných průtahů. V případě habilitačního řízení není zákonem o vysokých školách 

upravena žádná lhůta ke jmenování uchazeče docentem, ani k jakémukoliv jinému úkonu 

správního orgánu v tomto řízení. V případě nepřiměřeně dlouhé nečinnosti správního orgánu 

v habilitačním řízení by se tedy měly aplikovat základní zásady obsažené v SŘ. Odkazem na 

ust. § 6 odst. 1 SŘ by bylo možno dovodit, že v takovém případě lze zjednat nápravu dle 

ustanovení o ochraně před nečinností podle § 80 SŘ. Ačkoliv by se v tomto případě mohlo 

zdát, že správní řád zde ve své úpravě základních zásad zajistí i aplikaci účinného instrumentu 

ochrany před nečinností obsažené na jiném místě SŘ, není tomu tak. V daném případě 

habilitačního řízení totiž nelze určit, který orgán by měl atrahovat řízení, či kterému by mělo 

být řízení delegováno a úprava ochrany před nečinností by tak byla pro účastníka zcela 

neúčinná, čímž by nepochybně bylo zasaženo do jeho základního procesního práva na vydání 

rozhodnutí bez zbytečných průtahů. V daném případě jde tak nejen o deficit zvláštního 

zákona, který sám neupravuje základní procesní práva v dostatečné míře, ale především o 

selhání správního řádu, který není schopen pouhou aplikací základních zásad napravit stav, 

při kterém účastník nemá možnost plně uplatnit svá základní procesní práva. 

V rovině de lege ferenda tak lze uvažovat v podstatě o dvou řešeních současné situace, 

která je dle mého názoru ústavně nekonformní. Prvním z nich je vlastní úprava základních 

procesních práv v každém zvláštním zákoně upravujícím správní řízení a současně 

vylučujícím správní řád. Takové řešení by však dle mého názoru bylo neefektivní a 

nadbytečné. Druhou možností je lépe formulovat onu aplikační konstrukci, která by namísto 

odkazu na konkrétní ustanovení obsahující nedostatečnou úpravu základních zásad, 

odkazovala na obecnou úpravu základních procesních práv obsaženou ve správním řádu. I zde 

si však dokážu představit vznik aplikačních a výkladových obtíží, neboť samotné vymezení 

těchto práv není nikde ve správním řádu obsaženo a výklad toho, co je základním procesním 

právem účastníka řízení, nemusí být jednotný. I přesto bych právě takto šířeji formulovanou 

aplikační konstrukci považoval za účinné řešení, které by vedlo k zajištění spravedlivého 
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procesu ve zvláštních řízeních. Pokud ještě uvážím situaci, na kterou jsem taktéž narazil 

v předchozím odstavci
120

, kdy obecná úprava základního procesního práva není účinně 

aplikovatelná na zvláštní řízení, bylo by právě v takových případech vhodné, aby tyto 

konkrétní základní procesní práva pro dané řízení upravil vždy zvláštní zákon samostatně, 

čímž by byla plně zajištěna ústavní konformita úpravy takového řízení.  
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 Nevyhovující ochrana před nečinností obsažená v § 80 SŘ. 
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Závěr 

Zákonná úprava základních procesních práv účastníků správního řízení je nutným 

předpokladem pro naplnění na ústavní úrovni kladeného požadavku, aby byla práva zaručená 

Listinou zákonem upravena, a to co do jejich podmínek a podrobností. Správní řád je 

obecným procesním předpisem správního práva, který se subsidiárně aplikuje na jakékoliv 

řízení před správním orgánem, pokud tak zvláštní zákon přímo nevyloučí a neupraví procesní 

postup odlišně. V této práce jsem tudíž největší pozornost věnoval právě úpravě a zakotvení 

základních procesních práv ve správním řádu. Cílem pak bylo analyzovat a zhodnotit, jak 

zdařile se zákonodárci podařilo výše zmíněný požadavek konkretizace naplnit, a zdali je 

úprava českého správního řízení v jeho obecné podobě obsažené ve správním řádu ústavně 

konformní. 

Bez větších výhrad lze hodnotit úpravu práva podat návrh na zahájení řízení, práva na 

jediné řízení v probíhající věci, práva na poučení o procesních právech v řízení a o opravných 

prostředcích, práva na podání odporu, práva na vydání a oznámení rozhodnutí či práva na 

rovnost v procesních právech. Ačkoliv například v případě práva na jediné probíhající řízení 

ve věci se jedná o úpravu velmi stručnou, kdy naproti tomu u práva na rovnost v procesních 

právech jde o úpravu rozsáhlou a komplexní, která se promítá do mnoha ustanovení správního 

řádu, nevznikají při aplikaci ani jedné z nich větší problémy. To samé lze pak shrnout i o 

ostatních právech uvedených v tomto odstavci, jejichž úpravu tak lze hodnotit pozitivně. 

Velice systematicky a efektivně je zpracována úprava práva na vydání a oznámení 

rozhodnutí bez zbytečných průtahů, a to jednak díky stanoveným lhůtám pro vydání 

rozhodnutí, ale především díky prostředkům, které správní řád svěřuje do rukou účastníka 

k nápravě případné nečinnosti správních orgánů. 

V případě práva na odůvodnění lze spatřovat, že na mnoho otázek spojených 

s náležitostmi musí odpovídat až soudní judikatura. Těžko však směřovat tuto výtku 

zákonodárci, neboť je dle mého názoru právě na soudech vykládat pojmy jako srozumitelnost, 

přesvědčivost a přezkoumatelnost, které právě s odůvodněním nejblíže souvisejí. 

Co se týče práva na tlumočníka a práva na zastoupení a pomoc, lze v jejich úpravách 

shledat drobné nedostatky, a bylo by vhodné některé jejich dílčí součásti upravit jasněji, 

respektive konkrétněji. Intenzita těchto nedostatků však není taková, aby byla v důsledku 

těchto nedostatků krácena základní procesní práva účastníků. Podobná situace nastává i u 
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práva na objektivní orgán, kde se samotná úprava vyloučení pro podjatost jeví být dostatečná, 

ovšem vhodné by zřejmě bylo vypořádat se s tzv. systémovou podjatostí již ve správním řádu 

a nenechávat tuto úpravu případně až na zvláštních zákonech či na soudním výkladu. 

Za jádro ochrany, kterou základní procesní práva účastníkům zajišťují, pak považuji 

právo být vyrozuměn o zahájení řízení, právo nahlížet do spisu a právo být slyšen.  

Být vyrozuměn o zahájení řízení, ve kterém je rozhodováno o účastníkových právech 

a povinnostech, je zcela zásadní požadavek, a proto se domnívám, že správní řízení 

zahajované ex offo by nemělo proběhnout, pokud o něm účastník nebude informován, a 

nebude tak mít sebemenší možnost v něm uplatnit svá základní procesní práva.  

Právo nahlížet do spisu, jakožto projev práva na přístup k informacím o významných 

skutečnostech, které má ve správním řízení právě tuto podobu, neboť je správní řízení 

především písemné a účastník se tak neseznamuje s významnými skutečnostmi osobně, lze 

považovat za dostatečně upravené. Patrná je drobná nekoncepčnost v případě jeho omezení 

z důvodu kolize se zájmem na utajení určitých informací, nicméně jde spíše o úpravu 

postrádající logiku a způsobující účastníkovi nadbytečné obstrukce při výkonu jeho 

základního procesního práva nahlížet do spisu, ovšem o významný zásah způsobující krácení 

účastníkových základních procesních práv zřejmě nejde. 

Konečně právo být slyšen, které je ve správním řízení upraveno taktéž velice 

komplexně, zaručuje z mého pohledu účastníkům dobrou možnost, jak do řízení zasáhnout 

uplatněním svých návrhů. V rámci analýzy tohoto práva bylo dojito i k otázce jeho kolize 

s koncentrační zásadou, avšak ve výsledku nebylo dovoděno, že by se jednalo o nepřípustný 

zásah do práva na spravedlivý proces, ačkoliv je ze strany správního orgánu vždy na místě 

využívat koncentraci řízení v jejích zákonných limitech stanovených především zásadou 

vyšetřovací a zásadou materiální pravdy.  

Výše uvedené závěry o jednotlivých právech lze shrnout konstatováním, že vytýkané 

nedostatky jsou veskrze spíše dílčího charakteru. Zákonná právní úprava základních 

procesních práv účastníka řízení obsažená v zákoně č. 500/2004 Sb., správním řádu, však při 

účelu, kterým je zajištění spravedlivého procesu všem účastníkům správního řízení, jako celek 

obstojí. To však nelze shrnout v případě úpravy některých zvláštních zákonů vylučujících 

užití správního řádu, kde vinou nedostatečné úpravy základních zásad obsažených ve 

správním řádu selhává aplikační konstrukce obsažená v ust. § 177 odst. 1 SŘ, a dochází tak 
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k situaci, ve které není účastníkovi takového řízení zajištěna možnost plně uplatnit svá 

základní procesní práva. 
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SEZNAM POUŽITÝCH ZKRATEK  

 

ESLP - Evropský soud pro lidská práva.  

EÚLP - Úmluva o ochraně lidských práv a základních svobod.  

KS – Krajský soud 

Listina - Usnesení předsednictva České národní rady č. 2/1993 Sb. o vyhlášení Listiny 

základních práv a svobod jako součásti ústavního pořádku České republiky ve znění 

ústavního zákona č. 162/1998 Sb. 

NSS-Nejvyšší správní soud 

OSŘ – Zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád. 

SŘ - Zákon č. 500/2004 Sb., správní řád. 

SŘS – Zákon č. 150/2002 Sb., soudní řád správní. 

ÚS – Ústavní soud 

Ústava - Ústavní zákon č. 1/1993 Sb., Ústava České republiky, ve znění pozdějších předpisů 
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Abstrakt 

Tato diplomová se zabývá základními procesními právy účastníků správního řízení. 

Jejím cílem analyzovat jejich zákonnou úpravu obsaženou zejména v zákoně č. 500/2004 Sb., 

správním řádu, ve znění pozdějších předpisů, a zhodnotit její zdařilost. Diplomová práce je 

rozčleněna do úvodní kapitoly, pěti kapitol a závěrečné kapitoly. Úvodní kapitola si klade za 

cíl uvést čtenáře do problematiky práva na spravedlivý proces a základních procesních práv 

účastníků v kontextu českého správního řízení. První kapitola se věnuje vymezení základních 

pojmů souvisejícím se správním řízením samotným. Druhá kapitola se soustřeďuje na bližší 

výklad k účastenství ve správním řízení a vymezení účastníků samotných. Účelem třetí 

kapitoly je shrnout rozdílné přístupy ke koncepci práva na spravedlivý proces a přednést výčet 

analyzovaných základních procesních práv účastníků správního řízení. Čtvrtá kapitola se pak 

ve svých čtrnácti podkapitolách věnuje jednotlivě každému z analyzovaných základních 

procesních práv. Pátá kapitola pojednává o aplikačním vztahu úpravy základních procesních 

práv ve správním řádu a zvláštních řízeních, což demonstruje na příkladu dvou zvláštních 

řízeních upravených zákonem o vysokých školách. V závěru je shrnuto zhodnocení zdařilosti 

zákonné úpravy základních procesních práv účastníků správního řízení. 
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Abstract 

This diploma thesis deals with basic procedural rights of parties to administrative 

procedure. The aim of the thesis is to analyze and evaluate their current legal regulation 

particularly contained in the Act No. 500/2004 Coll., administrative code, as amended. The 

thesis is divided into an introductory chapter, five chapters and a conclusion. The aim of the 

introductory chapter is to introduce a reader to the issue of fair trial and basic procedural 

rights of parties to Czech administrative procedure. The first chapter deals with definiton of 

basic terms related to administrative procedure. The second chapter focuses on more detailed 

explanation of participation of parties to administrative procedure. The aim of the third 

chapter is to summarize different approaches towards the concept of fair trial and to bring a 

list of analyzed basic procedural rights of parties to administrative procedure. The fourth 

chapter deals individually with each of the fourteen analyzed basic procedural rights. The fifth 

chapter concentrates on the application of basic procedural rights incorporated in 

administrative code to special administrative proceedings, which is demonstrated on the case 

of two proceedings regulated by the Act No. 111/1998 Coll., as amended. The conclusion 

evaluates the statutory regulation of basic procedural rights of parties to administrative 

procedure. 
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