
Soudní kontrola veřejné správy patří bezesporu k základům moderního pojetí 
demokratického právního státu, kterým se prohlašuje i Česká republika ve své 
Ústavě (čl. 1 odst. 1). 
Současná podoba správního soudnictví je výsledkem reformy provedené zákonem č. 
150/2002 Sb., soudní řád správní (dále jen SŘS), který nabyl účinnosti dne 1.1.2003. 
Provedená reforma přinesla celou řadu významných změn, z nichž jednou z 
nejvýznamnějších bylo zřízení Nejvyššího správního soudu (dále jen NSS). 
Zákonodárce tak konečně naplnil čl. 91 odst. 1 Ústavy, podle kterého soustavu 
soudů tvoří Nejvyšší soud, Nejvyšší správní soud, vrchní, krajské a okresní soudy. 
Zřízením NSS byly vytvořeny podmínky k zavedení opravného prostředku proti 
rozhodnutím krajských soudů, kterým byla svěřena k rozhodování většina návrhů 
(žalob) ve správním soudnictví. Tímto opravným prostředkem se stala kasační 
stížnost. 
Cílem této práce je podat ucelený výklad o institutu kasační stížnosti. Přestože je 
kasační stížnost ve srovnání s jinými instituty správního soudnictví institutem 
relativně novým, bylo možné se při zpracování tohoto tématu opřít o velice bohatou 
judikaturu NSS a Ústavního soudu. 
Práce je rozdělena do sedmnácti kapitol. V úvodní kapitole je pojednáno o 
historickém vývoji správního soudnictví na našem území se zaměřením na vývoj 
opravných prostředků v řízení před správními soudy. Důležité místo v tomto výkladu 
zaujímá rozbor příčin, které vedly k současné právní úpravě. 
Dále se tato práce zabývá obecnými otázkami opravných prostředků v soudním 
řízení, jejich dělením a základními principy, které ovládají opravná řízení. Pro 
možnost srovnání je také stručně popsán systém opravných prostředků ve Francii, 
Anglii a Německu, tedy ve státech, které jsou považovány za kolébky základních 
modelů soudní kontroly veřejné správy. Pozornost je rovněž věnována opravným 
prostředkům na úrovni evropských (komunitárních) soudů, které z velké části své 
agendy vykonávají rovněž správní soudnictví. 
Po těchto úvodních kapitolách následuje rozbor vlastního institutu kasační stížnosti. 
Nejprve je věnována pozornost pojmu kasační stížnosti a jejímu zákonnému 
vymezení. Následně je pojednáno o subjektech řízení o kasační stížnosti. Kromě 
organizace NSS se tato práce podrobně zabývá rolí NSS při zajišťování jednotnosti a 
zákonnosti judikatury správních soudů, neboť rozhodování o kasační stížnosti je 
hlavním nástrojem, který zákon k naplňování této role NSS poskytuje. 
Po výkladu o účastnících řízení následují kapitoly, ve kterých jde především o 
vymezení podmínek přípustnosti kasační stížnosti. Samostatná pozornost je 
věnována institutu nepřijatelnosti, jenž představuje dosud jediný, za to však velmi 
významný zásah do právní úpravy kasační stížnosti. Další kapitoly pojednávají o 
náležitostech kasační stížnosti, o lhůtě k jejímu podání, o povinném zastoupení v 
řízení a o odkladném účinku. 
Ve čtrnácté kapitole je popsáno vlastní řízení o kasační stížnosti, a to jak před 
krajským soudem, tak i před NSS. Přestože je rozhodnutí NSS v řízení o kasační 
stížnosti již dále v rámci správního soudnictví nepřezkoumatelné, je v patnácté 
kapitole stručně rozebrána možnost brojit proti takovému rozhodnutí ústavní 
stížností. 
Závěr této práce je pokusem o zhodnocení zákonné úpravy a praxe její aplikace 
správními soudy. Součástí závěru jsou také úvahy de lege ferenda včetně 
konkrétních podnětů ke změnám současné úpravy. 


