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Úvod 

 

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 
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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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



8 

1. Vývoj opravných prostředků ve správním soudnictví na našem území 

 

1.1 Správní soudnictví od roku 1868 do roku 2002 

Soudní kontrola veřejné správy funguje s určitými přestávkami na území našeho státu 

již více jak 130 let. V Rakousku (resp. v Předlitavsku) byly základy správního soudnictví 

položeny tzv. prosincovou ústavou roku 1867.1 Správní soudní dvůr, sídlící ve Vídni, 

zahájil svou činnost v roce 1876.2 Rakouské správní soudnictví bylo založeno na velmi 

moderním principu generální klauzule, na jehož základě se mohl každý, kdo se cítil být 

zasažen ve svých právech rozhodnutím nebo opatřením správních úřadů, domáhat soudní 

ochrany. Správní soudní dvůr byl koncipován jako soud kasační, který se zabýval pouze 

otázkami právními, nikoliv však otázkami skutkovými. 

Koncepci rakouského správního soudnictví převzala i nově vznikající 

Československá republika. Již zákonem č. 3/1918 Sb. byl zřízen Nejvyšší správní soud se 

sídlem v Praze.3 I přes označení tohoto soudu, které vyvolává představu nejvyššího stupně 

hierarchicky organizované struktury správních soudů, byl tento soud (stejně jako jeho 

rakouský předchůdce) ve skutečnosti jediným správním soudem pro celé území 

Československé republiky. 

Se zřízením soustavy správních soudů při okresních a župních úřadech se počítalo v 

rámci neuskutečněné reformy veřejné správy počátkem dvacátých let minulého století.4 

Správní soudnictví mělo být vykonáváno u okresních úřadů okresními jurisdikčními senáty 

a u župních úřadů župními jurisdikčními senáty.5 Vzorem této právní úpravy bylo 

severoněmecké správní soudnictví (tzv. pruský model). „Tyto senáty se měly skládat z 

profesionálního úředníka a z občanských přísedících, volených okresními výbory. Teprve v 

nejvyšší instanci měl rozhodovat – a to pouze o otázkách zákonnosti – Nejvyšší správní 

soud.“6 Z politických důvodů však nebyla župní reforma nikdy v českých zemích 

provedena. 

Stejně jako za Rakouska tak rozhodoval Nejvyšší správní soud v první a zároveň i v 

poslední instanci. Proti jeho rozhodnutím nebyly připuštěny žádné opravné prostředky. Je 

                                                 
1 Zákon č. 144/1867 ř.z., o moci soudcovské. 
2 Soud byl zřízen zákonem č. 36/1876 ř.z., o správním soudním dvoru. 
3 Vyčerpávají výklad o tomto soudu podal jeho dlouholetý první prezident JUDr. Emil Hácha v  díle 

HÁCHA, E. Nejvyšší správní soud. In Slovník veřejného práva československého : Svazek II.. 1. vyd. 
Brno : Polygrafia, 1932. s. 827-880. 

4 Zákon č. 158/1920 Sb., o správním soudnictví u úřadů okresních a župních. 
5 Srov. HENDRYCH, D. a kol. Správní právo : Obecná část. 6. vyd. Praha : C. H. Beck, 2006. s.  536. 
6 MAZANEC, M. Historie Nejvyššího správního soudu [online]. 2003 [cit. 2008-06-09]. Dostupný z 

WWW: <http://www.nssoud.cz/historie.php>.  
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třeba také dodat, že rozhodnutí Nejvyššího správního soudu nepodléhalo ani přezkumu ze 

strany tehdejšího Ústavního soudu, neboť ten mohl provádět pouze tzv. abstraktní kontrolu 

ústavnosti. Individuální ústavní stížnost v dnešním pojetí připuštěna nebyla. Naopak nelze 

přehlédnout, že v poměrech první republiky se Ústavní soud nacházel ve stínu Nejvyššího 

správního soudu, jehož faktického vlivu a významu nikdy nedosáhl.7 

Nejvyšší správní soud fungoval i po válce. V souvislosti s pracemi na nové ústavě 

byla rovněž diskutována otázka budoucnosti správního soudnictví. Ještě Ústava 9.května 

počítala se zachováním správního soudnictví. Nové společenské poměry však správnímu 

soudnictví nepřály a Nejvyšší správní soud byl v souvislosti se vznikem prokuratury v roce 

1952 zrušen. 

V následujících téměř čtyřiceti letech u nás správní soudnictví v pravém slova 

smyslu neexistovalo.8 Pouze ve výjimečných zákonem stanovených případech bylo 

umožněno obecným soudům přezkoumávat rozhodnutí orgánů veřejné správy (uplatňoval 

se tzv. enumerativní princip). Obecné soudy postupovaly v těchto případech podle úpravy 

obsažené v občanském soudním řádu9 (dále jen OSŘ). Tento přezkum byl v zásadě 

jednoinstanční. Zákon znal výjimku v případech věcí důchodového zabezpečení, kdy 

připouštěl odvolání k vyšší instanci.10 V těchto případech v prvním stupni rozhodoval soud 

krajský, ve druhém stupni pak Nejvyšší soud republiky. Proti pravomocnému rozhodnutí 

soudu byla přípustná stížnost pro porušení zákona.11 

Čl. 36 odst. 2 Listiny základních práv a svobod (dále jen Listina) obnovil v českém 

právním řádu princip generální klauzule při přezkumu správních rozhodnutí soudy („Kdo 

tvrdí, že byl na svých právech zkrácen rozhodnutím orgánu veřejné správy, může se obrátit 

na soud, aby přezkoumal zákonnost takového rozhodnutí, nestanoví-li zákon jinak“), a tato 

skutečnost pak byla zákonodárcem promítnuta do nové úpravy správního soudnictví, které 

bylo organizačně pojato jako součást soustavy obecných soudů a procesní úprava byla 

začleněna do OSŘ (část pátá).12 Věcně byly ve správním soudnictví příslušné okresní, 

krajské i vrchní soudy. Podle tehdejšího znění § 250j odst. 4 OSŘ nebyl proti rozhodnutí 

soudu přípustný opravný prostředek. V případech, kdy krajský soud rozhodoval ve věcech 

                                                 
7 Srov. ŠIMÍČEK, V. Ústavní stížnost. 3. aktualiz. vyd. Praha : Linde Praha, a.s., 2005. s . 36. 
8 Srov. HENDRYCH, D. a kol. Správní právo : Obecná část. 6. vyd. Praha : C. H. Beck, 2006. s.  533. 
9 Zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů. Předchozí občanský soudní řád 

(zákon č. 142/1950 Sb.) upravoval ve své hlavě desáté řízení ve věcech národního a důchodového 
pojištění. V těchto věcech bylo připuštěno odvolání a podání stížnosti. 

10 Možnost odvolání v důchodových věcech byla zavedena až novelou OSŘ č. 158/1969 Sb. 
11 Stížnost pro porušení zákona však mohl podat pouze generální prokurátor Československé socialistické 

republiky, a šlo-li o rozhodnutí nejvyššího soudu republiky, některého krajského nebo okresního soudu 
(státního notářství), také generální prokurátor a ministr spravedlnosti příslušné republiky. 

12 Stalo se tak zákonem č.  519/1991 Sb. 
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důchodového pojištění, bylo přípustné podání odvolání a dovolání. 

1.2. Reforma správního soudnictví 

Právní úprava správního soudnictví obsažená v části páté OSŘ byla opakovaně 

kritizována odbornou veřejností i Ústavním soudem.13 Ten také nakonec neuspokojivý stav 

rázně vyřešil, když v červnu 2001 zrušil celou část pátou OSŘ (s účinností k 31.12.2002), a 

vládu a parlament tak fakticky donutil přistoupit ke stále odkládané, avšak nezbytné 

reformě správního soudnictví.14 

Ve svém zrušovacím nálezu15 Ústavní soud vytkl dosavadní právní úpravě několik 

zásadních nedostatků. Především tehdejší úprava neposkytovala soudní ochranu před 

nezákonnými postupy či zásahy veřejné správy, které nemají charakter správního 

rozhodnutí (zejména šlo o bezprostřední zásahy či zákroky, vydávání osvědčení, nečinnost 

správních orgánů). Osoby, které se cítily na svých právech dotčeny takovými zásahy, 

neměly jinou možnost, než se přímo se svou stížností obrátit na Ústavní soud. 

Ovšem i v těch případech, kdy zákon poskytoval  soudní ochranu, tedy v případech 

žalob proti rozhodnutím správních orgánů, nebyly takové osoby stranou fair procesu ve 

smyslu čl. 6 odst. 1 Úmluvy. Pochybnosti zejména vyvolávalo ustanovení § 250i odst. 1 

OSŘ, podle kterého se v řízení před soudem nemělo provádět dokazování. Nemožnost 

přezkoumávat správní rozhodnutí v tzv. plné jurisdikci, tedy i po stránce skutkové, bylo v 

rozporu s čl. 6 Evropské úmluvy o lidských právech a základních svobodách16 a se 

související judikaturou Evropského soudu pro lidská práva. 

Dalším zásadním problémem této úpravy byla skutečnost, že soudy rozhodovaly až 

na určité výjimky pouze v jednom stupni. Vydané soudní rozhodnutí tak bylo konečné a (s 

výjimkou ústavní stížnosti) nereformovatelné, což vedlo k nejednotné judikatuře, jakož i k 

nerovnému postavení správního úřadu, který (na rozdíl od žalobce) není nositelem 

veřejných subjektivních práv, do nichž by mohlo být zasaženo, a který proto nemohl podat 

proti rozhodnutí správního soudu ústavní stížnost.17 Ústavní soud proto dovodil nutnost 

vytvoření mechanismu sjednocování judikatury, jenž by byl dostupný všem osobám, 

kterých se předmětné soudní rozhodnutí dotýká. 

                                                 
13 Např. nález Ústavního soudu Pl. ÚS 18/96 [Sb.n.u.US Svazek č.6 Nález č.85 str.109]. 
14 Na problematičnost předmětného rozhodnutí bylo upozorněno v článku MIKULE, V., SLÁDEČEK, V. 

Nad nálezem Ústavního soudu, kterým byla zrušena úprava správního soudnictví. Bulletin advokacie. 
2002, č. 10, s. 59 a násl. 

15 Nález Ústavního soudu Pl. ÚS 16/99 [Sb.n.u.US Svazek č.22 Nález č.96 str.329]. Ve sbírce zákonů 
vyhlášen pod č. 276/2001 Sb. 

16 Úmluva byla vyhlášena pod č. 209/1992 Sb. 
17 Např. usnesení Ústavního soudu  IV. ÚS 458/97 [Sb.n.u.US Svazek č.10 Usnesení č.26 str.433] a  II. ÚS 

416/97 [Sb.n.u.US Svazek č.10 Usnesení č.10 str.369]. 
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Konečně pak výkon správního soudnictví byl organizován způsobem, který ignoroval 

skutečnost, že Ústava v čl. 91 uvádí jako součást soustavy soudů Nejvyšší správní soud. 

Právě tento soud by měl na sebe převzít odpovědnost za zákonnost a jednotnost judikatury 

správních soudů. 

Ze tří vládou navržených modelů správního soudnictví (obecné soudy a Nejvyšší 

soud; obecné soudy a NSS; specializované správní soudy a NSS)18 byl vybrán model 

prostřední, jenž nevyžadoval změnu Ústavy a zdál se rovněž i finančně méně nákladným. 

Zákonem č. 150/2002 Sb., soudní řád správní, byl zřízen NSS jako vrcholný orgán 

nově vytvořené soustavy správního soudnictví. Vedle NSS byl výkon správního soudnictví 

svěřen rovněž krajským soudům, u kterých byly zřízeny specializované senáty a 

ustanoveni specializovaní soudci pro výkon správního soudnictví. Správní soudnictví bylo 

koncipováno jako prostředek ochrany veřejných subjektivních práv. Soudní ochrana byla 

rozšířena i na ochranu před nezákonnými zásahy a před nečinností veřejné správy. 

Správním soudům byla také svěřena pravomoc rozhodovat některé další věci věřejnoprávní 

povahy (věci volební, věci týkající se politických stran a hnutí, některé kompetenční 

spory). 

Správní soudy nadále rozhodují pouze o věcech veřejnoprávních. Tam, kde správní 

orgán rozhodl ve věci práva soukromého, rozhodují o podaných žalobách proti těmto 

rozhodnutím soudy občanskoprávní, a to podle úpravy obsažené v nově pojaté části páté 

OSŘ. Případné kompetenční konflikty vzniklé mezi těmito dvěma větvemi správního 

soudnictví řeší zvláštní (konfliktní) senát zřízený při NSS zákonem č. 131/2002 Sb., o 

rozhodování některých kompetenčních sporů. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
18 Výchozí teze pro přípravu koncepce správního soudnictví a možné varianty jeho organizační struktury. 

Právní praxe. 2000, roč. 48, č. 6, s. 354-378.  
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2. Obecně k opravným prostředkům v soudním řízení 

 

Jako každá lidská činnost je i rozhodování soudů spojeno s určitým rizikem omylů a 

chyb. Ani sebelepší právní úprava a ani vysoce kvalifikovaní a pečliví soudci nemohou 

toto riziko zcela vyloučit. Nástrojem odhalování a nápravy omylů a chyb, ke kterým došlo 

v soudním řízení, jsou opravné prostředky. Obecně lze opravný prostředek definovat jako 

úkon účastníka (strany) soudního řízení, kterým je iniciován proces přezkoumání určitého 

soudního rozhodnutí (opravné řízení). V soudním řízení vždy platí, že soudní rozhodnutí 

může být přezkoumáno jedině soudem. Tato zásada vyplývá z nezávislosti moci soudní na 

jiných mocech ve státě. 

Kromě vyhledávání a odstraňování omylů a chyb v konkrétních soudních 

rozhodnutích mají ovšem opravné prostředky funkci další, a to neméně důležitou. Možnost 

přezkoumávání soudních rozhodnutí nižších soudů soudy vyššími totiž těmto vyšším 

soudům umožňuje naplňovat jednu z jejich základních funkcí, kterou je sjednocování 

(integrace) soudního rozhodování. V této souvislosti se pak někdy hovoří o širším účelu 

opravných prostředků.19 Vyšší soudy rozhodováním o opravných prostředcích vytvářejí 

tzv. judikaturu, kterou je zobecňován výklad a aplikace právních norem, a dávají tak 

zároveň návod (byť právně nezávazný) k zákonnému postupu v obdobných případech. 

Ústava ČR, Listina základních práv a svobod a ani mezinárodní smlouvy o lidských 

právech nezakotvují základní právo na přezkum soudních rozhodnutí („právo na 

odvolání“). Pouze protokol č. 7 k Evropské úmluvě o ochraně lidských práv a základních 

svobod ve svém článku 2 zakotvuje právo na odvolání, které se však vztahuje pouze na 

případy závažnějších trestních věcí. Konkrétně problematikou opravných prostředků při 

soudním přezkumu činnosti veřejné správy se zabývá doporučení Rady ministrů Rady 

Evropy o soudní kontrole správních aktů20, které členské státy vyzývá (nejde o právně 

závazný dokument), aby proti rozhodnutím správních soudů připustily alespoň ve 

významnějších případech (např. ve věcech správního trestání) možnost odvolání k vyššímu 

soudu. Možnost odvolání se však nemá vztahovat na případy, kdy již v prvním stupni je 

rozhodováno vyšším soudem. 

                                                 
19 CÍSAŘOVÁ, D. a kol. Trestní právo procesní. 4. aktualiz. vyd. Praha : Linde Praha, a.s., 2006. s. 504. 
20 Doporučení č. Rec (2004) 20 ze dne 15.12.2004. 



13 

Z uvedeného vyplývá, že konkrétní podoba právní úpravy opravných prostředků v 

soudních řízeních je ponechána na vůli zákonodárce. Ten v běžných zákonech upravuje 

opravné prostředky a přezkumná řízení, přičemž je typické, že pro jednotlivé druhy 

soudních řízení vytváří více či méně rozdílné opravné systémy. Přesto však právní teorie 

nachází mezi jednotlivými systémy opravných prostředků určité základní modely a 

společné principy. 

Opravné prostředky se tradičně dělí na opravné prostředky řádné a opravné 

prostředky mimořádné. Řádný opravný prostředek je takový, kterým je napadáno 

rozhodnutí, jenž ještě nenabylo právní moci. Přípustnost řádného opravného prostředku je 

zpravidla koncipována velmi široce. Řádný opravný prostředek má vždy odkladný 

(suspenzivní) účinek na právní moc rozhodnutí. 

Mimořádný opravný prostředek je přípustný proti pravomocnému rozhodnutí. 

Existence mimořádných opravných prostředků znamená průlom do právní moci 

rozhodnutí, a tedy i do právní jistoty účastníků řízení. Proto platné právo váže zpravidla 

přípustnost mimořádných opravných prostředků na splnění stanovených podmínek.21 

Teorie práva rozlišuje dva základní modely opravných systémů22, a to apelační 

opravný systém a kasační opravný systém.23 Apelační opravný systém umožňuje 

přezkoumání rozhodnutí po stránce právní i po stránce skutkové, přičemž soud druhého 

stupně může napadené rozhodnutí změnit, potvrdit nebo zrušit. Kasační (zrušovací) 

opravný systém dovoluje přezkum napadeného rozhodnutí pouze po stránce právní. Soud 

vyššího stupně může napadené rozhodnutí potvrdit (resp. opravný prostředek zamítnout) 

nebo zrušit. Sám však nemůže ve věci rozhodnout. 

Opravné prostředky lze dále dělit podle toho, zda mají odkladný (suspenzivní) 

účinek, nebo zda jejich podání nebrání účinnosti (vykonatelnosti) napadeného rozhodnutí. 

Odkladný účinek je přiznáván běžně řádným opravným prostředkům. Naopak podání 

mimořádného opravného prostředku většinou zákon nespojuje s odkladným účinkem. 

Pravidlem však je, že příslušný soud rozhodující o takovém mimořádném opravném 

prostředku může odkladný účinek svým rozhodnutím přiznat.24 

Jak již bylo výše uvedeno, může o opravném prostředku proti rozhodnutí soudu 

rozhodovat výlučně soud. Opravné prostředky mají většinou tzv. devolutivní účinek, to 

znamená, že o něm rozhoduje soud vyššího stupně. O některých opravných prostředcích 
                                                 
21 WINTEROVÁ, A. a kol. Civilní právo procesní. 3. vyd. Praha : Linde Praha, a.s., 2004. s. 433. 
22 Kromě těchto dvou systémů se někdy uvádí i systém revizní, který lze považovat za kombinaci obou 

základních modelů. 
23 WINTEROVÁ, A. a kol. Civilní právo procesní. 3. vyd. Praha : Linde Praha, a.s., 2004. s. 429 a násl. 
24 Srov. např. § 243 OSŘ, § 265h trestního řádu. 
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však rozhoduje sám soud, který napadené rozhodnutí vydal.25 Takovéto případy jsou 

označovány jako autoremedura.26 

3. Opravné prostředky ve správním soudnictví ve vybraných státech 

a na komunitární úrovni 

 

Soudní přezkum činnosti veřejné správy je jedním z prvků právního demokratického 

státu. Se správním soudnictvím se tak setkáme snad ve všech moderních demokratických 

státech. Při srovnávání jednotlivých právních úprav správního soudnictví brzy zjistíme, že 

mezi státy existují v této oblasti značné rozdíly. Tyto rozdíly jsou dány především 

odlišným historickým vývojem a s tím spojeným odlišným postavením veřejné správy a 

soudů ve společnosti. 

V Evropě vedle sebe existují tři velké systémy správního soudnictví, a to model 

francouzský (Juridiction administrative), model anglický (Judicial review) a model 

německý (Verwaltungsgerichtsbarkeit). Zvláštní pozornost je v současnosti třeba rovněž 

věnovat i správnímu soudnictví na komunitární úrovni, neboť právě zde se setkávají 

všechny tři výše uvedené tradiční přístupy k pojetí soudní kontroly správy. 

Smyslem této práce není zabývat se těmito jednotlivými modely nebo jejich 

komparací s českou úpravou, ale pouze poskytnout základní náhled na problematiku 

opravných prostředků ve správním soudnictví v některých evropských státech a na úrovni 

Evropských společenství. 

 

3.1 Francouzský model 

Podoba francouzského správního soudnictví je poznamenána specifickým vztahem 

mezi francouzskou veřejnou správou a justicí. Ve Francii došlo téměř k dokonalému 

oddělení moci soudní a moci výkonné. U nás téměř bezvýhradné přijímání kontroly 

vykonávané soudy nad veřejnou správou je ve francouzském právním prostředí něčím 

naprosto nepředstavitelným. Francouzské správní soudnictví je proto součástí veřejné 

správy, nikoliv obecného soudnictví. Z tohoto důvodu jsou dodnes vznášeny pochybnosti o 

nezávislosti těchto správních soudů. 

Správní soudnictví je organizováno na třech úrovních. Na celostátní úrovni působí 

Státní rada (Conseil d´Etat). Správní soudy dále působí na regionální a departementální 

úrovni. Případné kompetenční spory mezi správními soudy a obecnými soudy řeší tzv. 

                                                 
25 Např. § 210a OSŘ. 
26 Srov. např. § 210a OSŘ, který upravuje možnost autoremedury v odvolacím řízení. 
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Tribunál konfliktů (Tribunal des Conflits). Mimo soustavu správních soudů působí 

specializované správní soudy (např. Účetní dvůr). 

Základním opravným prostředkem ve správním soudnictví je odvolání. Odvolání je 

přípustné proti každému rozhodnutí správního soudu, který rozhodl v prvním stupni. 

Odvolání se podává ve dvouměsíční lhůtě, která se počítá od doručení rozhodnutí. Podání 

odvolání nemá odkladný účinek. O odvolání rozhoduje soud vyšší instance (tedy soud 

regionální nebo přímo Státní rada), který může nejen napadené rozhodnutí zrušit, ale také 

ve věci sám rozhodnout (princip apelace). 

Druhým opravným prostředkem ve francouzském správním soudnictví je kasační 

stížnost (le recours en casation). Předmětem přezkumu v řízení o kasační stížnosti je na 

rozdíl od odvolání pouze soulad napadeného rozhodnutí s právem. Lhůta k podání kasační 

stížnosti je rovněž dvouměsíční a podání kasační stížnosti nemá ze zákona odkladný 

účinek. O podané kasační stížnosti rozhoduje Státní rada, která může napadené rozhodnutí 

buď zrušit, nebo potvrdit (princip kasace).27 

 

3.2 Anglický model 

Na rozdíl od Francie se v Anglii kontrola veřejné správy ubírala jiným směrem. Pro 

Francii je příznačná obava z vlády soudců. Naproti tomu v Anglii dlouho platilo a ve své 

podstatě dosud platí, že veřejná správa při své činnosti podléhá kontrole ze strany 

obecných soudů. Každý jednotlivec se tak může domáhat ochrany proti zásahům veřejné 

správy civilní žalobou. Žaloba může směřovat proti správnímu aktu, nezákonné správní 

nečinnosti či k odstranění jiných nezákonných následků činnosti veřejnoprávních osob. 

Správní akt lze napadnout i nepřímo prostřednictvím žaloby na náhradu škody, neboť 

anglické právo nezná institut presumpce správnosti správních aktů v kontinentálním 

smyslu. 

Na přelomu sedmdesátých a osmdesátých let došlo k vytvoření zvláštního postupu 

(application for judicial review) přímo určenému k přezkumu zásahů správy, a to 

nepochybně pod vlivem kontinentální správní žaloby. I o tomto zvláštním opravném 

prostředku rozhodují obecné soudy. 

Proti rozhodnutí obecného soudu je přípustné odvolání k soudu vyššímu. Systém 

opravných prostředků je v anglickém právu velice složitý. Často závisí na úvaze 

rozhodujícího soudu, zda vůbec proti svému rozhodnutí odvolání připustí. Většinou se tak 

                                                 
27 O problematice správního soudnictví ve Francii je blíže pojednáno v díle PÍTROVÁ, L., POMAHAČ, R. 

Evropské správní soudnictví. 1. vyd. Praha : C. H. Beck, 1998. s. 45-75. 
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děje, je-li shledána v dané věci otázka zásadního právního významu. 

Vedle ochrany poskytované obecnými soudy však anglické právo poskytuje ve 

většině případů možnost obrátit se na specializované tribunály. I tyto kvazisoudní orgány 

řeší spory mezi správou a jednotlivci. Pro anglické právo je pak typická existence několika 

desítek těchto specializovaných tribunálu, které se od sebe liší různou věcnou příslušností 

k projednávání správních sporů. I pro samotné anglické právníky je velice obtížné podat 

jejich přesný výčet. Proti rozhodnutí těchto tribunálů je ve většině případů možné podat 

odvolání k některému z vyšších anglických soudů (High Court, Court of Appeal). V 

některých případech však je zákonem zřízen kromě prvoinstančního tribunálu i tribunál 

odvolací.28 

 

3.3 Model německý 

Ze všech tří modelů je německý model našemu pojetí správního soudnictví nejbližší. 

Je to dáno tím, že naše současné správní soudnictví navazuje na tradice první republiky, a 

tedy i na tradice rakouského správního soudnictví, které řadíme společně s německým 

systémem do širšího modelu středoevropského správního soudnictví. 

Pro celý systém německé justice je typická specializace. Celkem lze rozlišovat pět 

větví německého soudnictví, a to soudy obecné (civilní a trestní), soudy pracovní, správní 

soudy, sociální soudy a soudy finanční. Správní soudy mají tři stupně. Nejnižším článkem 

jsou správní soudy (Allgemeine Verwaltungsgerichte), nad nimi stojí vrchní správní soudy 

(Oberverwaltungsgericht) a Spolkový správní soud (Bundesverwaltungsgericht). V 

organizaci správního soudnictví se uplatňuje princip kooperativního federalismu. První a 

druhý článek soudní soustavy tvoří soudy zemské, zatímco na vrcholu této soudní 

pyramidy stojí soud spolkový (tj. federální). 

Opravnými prostředky v řízení před německými správními soudy jsou odvolání, 

revize a stížnost. Odvolání je možné podat proti všem rozsudkům správních soudů. 

Rozhoduje o něm vrchní správní soud, který přezkoumává skutkovou i právní stránku věci. 

V některých případech je však možné podat odvolání, jen připustí-li to rozhodující soud. 

Revize je opravným prostředkem proti rozhodnutí vrchního správního soudu, a to jen 

v případech, kdy byla v rozsudku výslovně připuštěna. O revizi rozhoduje Spolkový 

správní soud, který napadené rozhodnutí zkoumá pouze z hlediska formálněprávního.  

Stížnost je opravným prostředkem proti rozhodnutím správního soudu, která nejsou 

                                                 
28 O problematice anglického správního soudnictví  je blíže pojednáno v díle PÍTROVÁ, L., POMAHAČ, 

R. Evropské správní soudnictví. 1. vyd. Praha : C. H. Beck, 1998. s. 77-99. 
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rozsudkem nebo předběžným opatřením. 

V německém správním soudnictví je rovněž připuštěna obnova řízení, na niž se 

použije úprava obnovy řízení v občanském soudním řízení.29 

 

3.4 Komunitární správní soudnictví 

V současnosti lze mluvit o soustavě komunitárních soudů. Původně však zakládající 

smlouvy vytvořily pouze Evropský soudní dvůr. Jednotným evropským aktem (1987) byl 

zřízen Soud prvního stupně. Na základě možnosti dané Nicejskou smlouvou (2001) byl v 

roce 2004 zřízen Soud pro veřejnou službu. 

Evropský soudní dvůr je příslušný rozhodovat o předběžných otázkách, o žalobách 

pro nesplnění povinnosti, o žalobách na neplatnost, o žalobách na nečinnost a rozhoduje o 

opravném prostředku proti rozhodnutí Soudu prvního stupně. 

Soud prvního stupně rozhoduje o přímých žalobách podaných fyzickými nebo 

právnickými osobami, které směřují proti aktům orgánů Společenství (které jim jsou 

určeny nebo jimiž jsou bezprostředně a osobně dotčeny), nebo o nečinnosti těchto orgánů, 

o žalobách podaných členskými státy proti Komisi, o žalobách podaných členskými státy 

proti Radě ohledně aktů přijatých v oblasti státních podpor, ochranných obchodních 

opatření („dumpingu“) a aktů, jimiž Rada vykonává prováděcí pravomoci, o žalobách 

směřujících k náhradě škody způsobené orgány nebo jejich zaměstnanci, o žalobách 

opírajících se o smlouvy uzavřené Společenstvími, které výslovně stanoví pravomoc 

Soudu a o žalobách v oblasti ochranné známky Společenství. 

Soud prvního stupně rovněž rozhoduje o opravných prostředcích podaných proti 

rozhodnutím Soudu pro veřejnou službu. 

Z uvedeného je zřejmé, že evropské soudy plní několik funkcí, které na vnitrostátní 

úrovni většinou plní od sebe oddělené soudní soustavy. Evropský soudní dvůr plní úlohu 

ústavního soudu Společenství. Soud prvního stupně vykonává agendu, kterou lze označit 

jako komunitární správní soudnictví. I Soud veřejné služby však svou povahou spadá do 

oblasti komunitárního správního soudnictví. Komunitární soudy však lze označit i jako 

soudy civilní, neboť rozhodují i v oblasti smluvní i mimosmluvní odpovědnosti (např. ve 

věcech náhrady škody způsobené orgány Společenství). 

Soud pro veřejnou službu převzal od Soudu prvního stupně specializovanou agendu 

sporů z oblasti veřejné služby, tedy zjednodušeně řečeno, jeho úkolem je rozhodovat spory 

                                                 
29 O problematice správního soudnictví v Německu je blíže pojednáno v díle PÍTROVÁ, L., POMAHAČ, 

R. Evropské správní soudnictví. 1. vyd. Praha : C. H. Beck, 1998. s. 101-127. 



18 

mezi zaměstnanci Společenství a Společenstvím. Tyto spory se týkají nejen otázek 

služebního nebo pracovního poměru v pravém slova smyslu (odměňování, služební postup, 

přijímání, disciplinární opatření atd.), ale rovněž systému sociálního zabezpečení. Jde tak o 

agendu, která by z pohledu českého práva náležela správním soudům. 

Proti rozhodnutím vydaným Soudem pro veřejnou službu lze podat k Soudu prvního 

stupně ve lhůtě dvou měsíců tzv. kasační opravný prostředek30 omezený na právní otázky. 

Mimořádným opravným prostředkem proti rozhodnutím Soudu pro veřejnou službu jsou 

námitky třetích osob31, které mohou proti rozhodnutí podat třetí osoby, jestliže toto 

rozhodnutí poškozuje jejich práva a jestliže bylo vydáno bez jejich účasti. Bylo-li 

napadené rozhodnutí zveřejněno v Úředním věstníku Evropské unie, musí být námitka 

podána do dvou měsíců po zveřejnění. O námitkách rozhoduje Soud pro veřejnou službu, a 

je-li jim vyhověno pozmění se napadené rozhodnutí v rozsahu tohoto vyhovění. 

Řízení před Soudem pro veřejnou službu může být rovněž obnoveno32, byly-li 

zjištěny nové rozhodné skutečnosti, které před vyhlášením nebo přijetím rozhodnutí nebyly 

známy Soudu ani účastníku řízení, který o obnovu žádá. 

Proti rozhodnutím Soudu prvního stupně lze ve lhůtě dvou měsíců podat k 

Evropskému soudnímu dvoru kasační opravný prostředek, omezený na otázky práva. Je-li 

opravný prostředek přípustný a opodstatněný, zruší Soudní dvůr rozhodnutí Soudu prvního 

stupně. Soudní dvůr může sám vydat rozhodnutí ve věci, pokud to soudní řízení dovoluje. 

V opačném případě je povinen vrátit věc zpět Soudu prvního stupně, který je vázán 

rozhodnutím vydaným v rámci opravného prostředku. 

Mimořádnými opravnými prostředky jsou námitka třetí osoby33 a obnova řízení34. 

V obou případech platí obdobně to, co bylo uvedeno u Soudu pro veřejnou službu. 

Proti rozhodnutím Evropského soudního dvora není řádný opravný prostředek 

přípustný. Mimořádnými opravnými prostředky jsou námitka třetí osoby35 a obnova 

řízení36. I zde platí obdobně již výše uvedené, neboť právní úprava těchto mimořádných 

opravných prostředků se mezi jednotlivými soudy neliší. 

 

 

                                                 
30 Článek 112 Jednacího řádu Soudu pro veřejnou službu Evropské unie (Úř. věst. L 225/1). 
31 Čl. 117 tamtéž. 
32 Čl. 119 tamtéž. 
33 Čl. 123 Jednacího řádu Soudu prvního stupně (Úř. věst. L 136, 30.5.1991). 
34 Čl. 125 tamtéž. 
35 Čl. 97 Jednacího řádu Evropského soudního dvora  (Úř. věst. L 176, 4.7.1991, s. 7). 
36 Čl. 98 tamtéž. 
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4. Pojem kasační stížnosti 

 

Zákon definuje kasační stížnost jako opravný prostředek proti pravomocnému 

rozhodnutí krajského soudu ve správním soudnictví, jímž se účastník řízení, z něhož toto 

rozhodnutí vzešlo, nebo osoba zúčastněná na řízení domáhá zrušení soudního rozhodnutí 

(§ 102 SŘS). 

Kasační stížnost je tedy opravným prostředkem ve správním soudnictví. Je upravena 

v třetí hlavě SŘS, konkrétně jde o § 102 až 110 SŘS. Dále však nelze opomenout § 120 

SŘS, podle nějž se i v řízení o kasační stížnosti použijí přiměřeně obecná ustanovení o 

řízení (část třetí hlava první SŘS; § 32 až 64 SŘS). Nepřímo tak lze dovodit i možnost 

(resp. nutnost) použití ustanovení části prvé a třetí OSŘ (§ 64 SŘS). 

Kasační stížnost je opravným prostředkem mimořádným. Tento závěr vyplývá ze 

skutečnosti, že kasační stížností může být napadeno pouze rozhodnutí, které je 

pravomocné. Rozhodnutí nabývá právní moci, jakmile bylo doručeno účastníkům řízení (§ 

54 odst. 5; § 55 odst. 5 SŘS). Podání kasační stížnosti rovněž nemá vliv na účinnost 

(vykonatelnost) napadeného rozhodnutí. 

Přes výše uvedené se však kasační stížnost svou koncepcí do určité míry vymyká 

klasickému pojetí mimořádných opravných prostředků. Kasační stížnost je zejména pojata 

velice široce, což se týká nejen okruhu rozhodnutí, která lze napadnout, ale rovněž i 

kasačních důvodů, které lze ve stížnosti uplatnit. Přípustnost kasační stížnosti je postavena 

na zákonné generální klauzuli. Kasační stížnost tak lze podat proti každému 

pravomocnému rozhodnutí krajského soudu, nestanoví-li zákon výslovně jinak. SŘS sice 

uvádí celou řadu rozhodnutí, proti kterým je kasační stížnost nepřípustná (k tomu dále), 

ovšem i přesto lze kasační stížností napadnout nejen rozhodnutí meritorní, ale také řadu 

rozhodnutí procesní povahy. Není v žádném případě přehnané tvrdit, že kasační stížnost se 

co do šíře své přípustnosti spíše blíží řádným opravným prostředkům. Zejména se nabízí 

srovnání s odvoláním v občanském soudním řízení. 

Při hodnocení mimořádnosti (resp. řádnosti) kasační stížnosti je také nutno zmínit 
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jednu naprosto zásadní skutečnost. Ve správním soudnictví jsou přípustné pouze opravné 

prostředky upravené přímo v SŘS (§ 53 odst. 3 SŘS). Pomineme-li obnovu řízení, jejíž 

praktický význam je vedle kasační stížnosti naprosto zanedbatelný, je jediným opravným 

prostředkem proti rozhodnutí krajského soudu kasační stížnost. Nejen laická veřejnost, ale 

nepochybně i veřejnost odborná (zejména advokáti) je z jiných soudních řízení jistě zvyklá 

mít možnost podat řádný opravný prostředek minimálně v případech meritorního 

rozhodnutí. Nelze se proto divit, že v praxi je pak kasační stížnost velice hojně využívaná a 

řízení o ní je v jistém smyslu chápáno jako pokračování v řízení před krajským soudem. 

O tom, že je kasační stížnost opravným prostředkem mimořádným, svědčí vedle 

toho, že jí je napadáno pravomocné rozhodnutí, zejména skutečnost, že podání kasační 

stížnost nemá odkladný účinek, řízení o kasační stížnosti je založeno na velmi přísné 

zásadě koncentrace a stěžovatel musí být v řízení o kasační stížnosti zastoupen advokátem, 

nemá-li sám právnické vzdělání. Všechny tyto znaky kasační stížnosti jsou předmětem 

dalších kapitol této práce, ve kterých jsou podrobně rozebrány. 

Kasační stížnost je přípustná proti pravomocným rozhodnutím krajského soudu ve 

správním soudnictví. Podání kasační stížnosti tak přichází v úvahu pouze v těch případech 

řízení, ve kterých je věcně příslušný rozhodovat krajský soud.37 V těch případech, kdy o 

podaném návrhu rozhoduje přímo NSS kasační stížnost přípustná není. 

Základní pravidlo pro určení věcné příslušnosti ve správním soudnictví obsahuje § 7 

odst. 1 SŘS. Podle tohoto ustanovení je k řízení věcně příslušný krajský soud, nestanoví-li 

zákon výslovně jinak. 

Krajské soudy jsou věcně příslušné k řízení: 

− o žalobách proti rozhodnutím vydaným v oblasti veřejné správy správním orgánem     

(§ 65  a násl. SŘS), 

− o ochraně proti nečinnosti správního orgánu (§ 79 a násl. SŘS), 

− o ochraně před nezákonným zásahem správního orgánu (§ 82 a násl. SŘS), 

− ve věcech porušení povinnosti veřejných funkcionářů podle zákona o střetu zájmů38, 

− o určení, že návrh na registraci, popřípadě návrh na registraci změny stanov nemá 

nedostatky (§ 94 odst. 1 písm. a) SŘS; § 95 SŘS a contrario) a 

− v některých věcech volebních a místního referenda (zde je však kasační stížnost podle 

§ 104 odst. 1 SŘS nepřípustná). 

Nejvyšší správní soud rozhoduje: 

                                                 
37 Krajským soudem je zde samozřejmě rozuměn i Městský soud v Praze, který v obvodu hlavního města 

Prahy vykonává působnost krajského soudu podle § 9 zákona č. 6/2002 Sb., o soudech a soudcích. 
38 Zákon č. 159/2006 Sb., o střetu zájmů, ve znění pozdějších předpisů. 
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− o kompetenčních žalobách (§ 97 a násl. SŘS), 

− o návrhu na zrušení opatření obecné povahy nebo jeho části (§ 101a a násl. SŘS), 

− o návrhu na rozpuštění politické strany nebo politického hnutí, pozastavení nebo 

znovuobnovení jejich činnosti (§ 94 odst. 1 písm. b) SŘS) a 

− v některých věcech volebních (§ 88 a násl. SŘS). 

V těch případech, kdy o podaném návrhu rozhoduje NSS, není kasační stížnost 

přípustná a vydané rozhodnutí je konečné (až na případnou možnost obnovy řízení). 

Fyzické a právnické osoby, které by se takovým rozhodnutím cítily být dotčeny na svých 

ústavou garantovaných právech se však mohou obrátit s ústavní stížností na Ústavní soud 

(čl. 87 odst. 1 písm d) Ústavy). Politická strana je oprávněna podat ústavní stížnost, jestliže 

tvrdí, že rozhodnutí o jejím rozpuštění nebo jiné rozhodnutí týkající se její činnosti není ve 

shodě s ústavními nebo jinými zákony (čl. 87 odst. 1 písm. j) Ústavy). O ústavní stížnosti 

proti rozhodnutí NSS je blíže pojednáno v patnácté kapitole. 

Osobu, která podala kasační stížnost, zákon označuje jako stěžovatele. Současná 

právní úprava správního soudnictví významným způsobem posílila ochranu práv a 

oprávněných zájmů osob, kterých se rozhodování správních soudů týká. Kromě účastníků 

řízení, kterými jsou navrhovatel (žalobce) a odpůrce (žalovaný), totiž SŘS zavedl zvláštní 

skupinu osob označenou jako osoby zúčastněné na řízení (§ 34 SŘS). 

 Osobami zúčastněnými na řízení jsou osoby, které byly přímo dotčeny ve svých 

právech a povinnostech vydáním napadeného rozhodnutí nebo tím, že rozhodnutí nebylo 

vydáno, a ty, které mohou být přímo dotčeny jeho zrušením nebo vydáním podle návrhu 

výroku rozhodnutí soudu, nejsou-li účastníky a výslovně oznámily, že budou v řízení práva 

osob zúčastněných na řízení uplatňovat (§ 34 odst. 1 SŘS). 

Osobami zúčastněnými na řízení budou zejména účastníci řízení před správním 

orgánem, jehož rozhodnutí bylo správní žalobou napadeno nebo proti jehož nečinnosti byla 

podána ke správnímu soudu žaloba. Osoba zúčastněná na řízení má celou řadu procesních 

práv39, z nichž za nejvýznamnější lze považovat právo být vyrozuměna o probíhajícím 

soudním řízení a právo podat kasační stížnost za stejných podmínek, jako mají účastníci 

soudního řízení. 

S právem být informována o probíhajícím řízení souvisí povinnost navrhovatele ve 

svém návrhu označit všechny jemu známe osoby, které by mohly v řízení vystupovat jako 

osoby zúčastněné. 

                                                 
39 Podle § 34 odst. 3 SŘS má osoba zúčastněná na řízení právo předkládat písemná vyjádření, nahlížet do 

spisu, být vyrozuměna o nařízeném jednání a žádat, aby jí bylo při jednání uděleno slovo. Doručuje se jí 
rozhodnutí, jímž se řízení u soudu končí. Osoba zúčastněná na řízení nemůže disponovat jeho předmětem. 
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Soudy rozhodující ve správním soudnictví podle předešlé právní úpravy (část pátá 

OSŘ) sice dovodily možnost vstupu tzv. vedlejšího účastníka do řízení (§ 93 OSŘ)40, 

ovšem takový vedlejší účastník se nejprve musel o probíhajícím řízení vůbec dovědět, 

přičemž soud a ani žalobce neměl povinnost takové osoby vyrozumět o řízení, natož je 

vyhledávat. V praxi se tak mohlo stát, že taková osoba se dozvěděla o podání správní 

žaloby proti správnímu rozhodnutí, které jí např. přiznávalo určité oprávnění, až když bylo 

ve věci rozhodnuto a takové rozhodnutí bylo soudem zrušeno. 

Druhým významným právem daným osobám zúčastněným na řízení je právo podat 

kasační stížnost za stejných podmínek, jaké má účastník řízení. Smyslem této úpravy je 

poskytnout rovnou možnost osob zúčastněných na řízení vyvolat proces přezkumu 

soudního rozhodnutí, a tak i zajistit odstranění případné nezákonnosti. 

Kromě účastníků řízení a osob, které uplatňují v řízení práva osob na řízení 

zúčastněných, jsou k podání kasační stížnosti oprávněny také osoby, které soud z řízení 

vyloučil (§ 34 odst. 4 SŘS) nebo které opomenul přibrat (§ 34 odst. 2 a § 74 odst. 2 SŘS), 

popřípadě osoby, které práva osob zúčastněných na řízení uplatnily teprve po vydání 

rozhodnutí krajského soudu (§ 106 odst. 2 SŘS).41 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                 
40 Např. rozhodnutí Vrchního soudu v Praze SoJ  č. 178/1998. 
41 BROTHÁNKOVÁ, J, ŽIŠKOVÁ, M. Soudní řád správní s vysvětlivkami a judikaturou. 2. aktualiz. vyd. 

Praha : Linde Praha, 2006. s. 191. 
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5. Nejvyšší správní soud 

 

Nejvyšší správní soud je vrcholným soudním orgánem ve věcech patřících do 

pravomoci soudů ve správním soudnictví (§ 12 odst. 1 SŘS). Okruh věcí, které rozhoduje 

podle SŘS přímo NSS, již byl zmíněn v předešlé kapitole. Kromě kompetence k 

rozhodování těchto věcí, jež rozhoduje NSS jako soud prvního i posledního stupně, svěřuje 

SŘS tomuto soudu rozhodování o podaných kasačních stížnostech. Rozhodování o 

kasačních stížnostech tvoří nejvýznamnější část činnosti NSS. O tom svědčí i následující 

tabulka, která podává přehled o poměru počtu kasačních stížností k počtu všech napadlých 

věcí (návrhů) k NSS. Z tabulky je patrné, že kasační agenda tvoří stabilně více než 80% 

všech návrhů došlých NSS. 

Poměr počtu napadlých kasačních stížností k celkovému nápadu na NSS42
 

Rok Celkový 
nápad na 

NSS 

Z toho 
kasačních 
stížností  

% 

2003    4243* 1502 35,4 % 

2004 5684 4722 83 % 

2005 5194 4550 87,6 % 

2006 4193 3622 86,4 % 

2007 3605 3006 83,4 % 
* do nápadu v roce 2003 je započítána i agenda převzatá od 
   vrchních soudů (celkem 1416 věcí) 

 

Následující tabulka pak obsahuje data o vývoji samotné kasační agendy u NSS v 

uplynulých letech. Zajímavé je, že z uvedených dat vyplývá pokles nápadu kasačních 

stížností, naopak množství skončených věcí roste, a tak se NSS daří postupně snižovat 

počet nevyřízených věcí (zůstatek). 

Vývoj nápadu a vyřizování kasačních stížností u NSS v letech 2003-200743
 

                                                 
42 Použitá data byla získána na internetových stránkách NSS, www.nssoud.cz. 
43 Použitá data byla získána na internetových stránkách NSS, www.nssoud.cz. 
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Rok Převzato Celkem 
napadlo 

Rozhodnuto Rozsudkem Usnesením Jiným 
způsobem 

Zůstatek 

2003 0 1502 565 256 286 23 937 

2004 937 4722 2859 1698 1138 23 2800 

2005 2800 4550 4233 2653 1527 53 3117 

2006 3117 3622 4121 2657 1397 67 2618 

2007 2618 3006 4128 2477 1590 61 1496 

 

5.1 Organizace NSS v řízení o kasační stížnosti 

NSS se skládá z předsedy soudu, místopředsedy soudu, předsedů kolegií, předsedů 

senátů a dalších soudců (§ 13 odst. 1 SŘS). Předsedu a místopředsedu NSS jmenuje a 

odvolává z řad soudců tohoto soudu prezident republiky. K tomuto jmenování je však 

nezbytná kontrasignace předsedy vlády nebo jím pověřeného člena vlády. 

Podle § 15 odst. 1 SŘS se soudci NSS zařazují rozvrhem práce do kolegií podle 

hlavních úseků své činnosti. Na rozdíl od Nejvyššího soudu, kde je počet kolegií zákonem 

stanoven (jde o trestní kolegium, občanskoprávní kolegium a obchodní kolegium), 

rozhoduje o počtu kolegií NSS plénum. 

Dne 29.4.2004 plénum NSS rozhodlo o zřízení dvou kolegií, a to kolegia finančně-

správního a kolegia sociálně-správního.44 

Senáty finančně-správního kolegia rozhodují o kasačních stížnostech ve věcech daní, 

poplatků, cel, účetnictví, ochrany zahraničních investic, cen, cenných papírů, kolektivního 

investování, penzijních fondů a penzijního připojištění, pojišťovnictví, ochrany 

hospodářské soutěže a veřejných zakázek, puncovnictví, loterií a jiných podobných her. 

Senáty sociálně-správního kolegia rozhodují o kasačních stížnostech ve věcech 

důchodového pojištění, odškodnění jednorázovými peněžními částkami, nemocenského 

pojištění, pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti, 

zdravotního pojištění, zdravotnictví a hygieny, sociální pomoci, státní sociální podpory, 

sociálně-právní ochrany dětí, zaměstnanosti, bezpečnosti práce, zájmové a profesní 

samosprávy a služebních poměrů. 

Rozdělení soudců NSS do kolegií zajišťuje jejich odbornou specializaci při výkonu 

rozhodovací činnosti. Kolegia se rovněž jako kolektivní orgány podílejí na sjednocování 

judikatury soudů ve správním soudnictví (viz dále). 

Vlastní rozhodovací činnost je prováděna senáty, případně rozšířenými senáty (§ 16 

                                                 
44 Toto rozhodnutí bylo změněno usnesením pléna ze dne 20.12.2006. Z důvodu zajištění vyrovnanosti 

zátěže obou kolegií byly svěřeny sociálně-právnímu kolegiu do jeho výlučné působnosti věci služebních 
poměrů. 
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odst. 1 SŘS). Počet soudců v senátu upravuje § 16 odst. 2 SŘS. Podle tohoto ustanovení je 

senát rozhodující o kasační stížnosti v zásadě tříčlenný (§ 16 odst. 2 písm. c) SŘS). 

Pětičlenný senát rozhoduje v případech kasačních stížností ve věcech mezinárodní ochrany 

(azylu). Tato výjimka je dána možností odmítnutí takové kasační stížnosti pro 

nepřijatelnost (viz dále). Kromě toho působí u NSS v některých nekasačních věcech také 

senáty sedmičlenné (§ 16 odst. 2 písm. a) SŘS). 

V čele každého senátu stojí předseda, který v souladu s rozvrhem práce organizuje a 

řídí činnost senátu. Je-li v senátě více soudců ve funkci předsedy senátu, organizuje a řídí 

činnost senátu ten předseda senátu, o kterém to stanoví rozvrh práce. 

Členy senátu jsou výlučně soudci z povolání, kteří byli přiděleni k výkonu funkce k 

NSS. Laický prvek se v našem správním soudnictví nevyskytuje. 

Jednotlivé napadlé kasační stížnosti jsou k vyřízení přidělovány soudcům podle 

jejich zařazení do kolegií na základě rozvrhu práce. Návrh rozvrhu práce na každý 

kalendářní rok vypracovává předseda NSS. Ten jej rovněž vydává po projednání návrhu v 

soudcovské radě. 

Soudce, jemuž je věc v souladu s rozvrhem práce přidělena, je označován jako 

soudce zpravodaj. Soudce zpravodaj odpovídá za plynulost řízení a včasné rozhodnutí či 

jiné opatření ve věci. Tento soudce rovněž připravuje návrh rozhodnutí a po jeho vynesení 

jej písemně vyhotovuje (§ 7 JŘ). 

Vnitřní organizace NSS, jakož i celá řada dalších otázek45, a to včetně podrobné 

úpravy postupu NSS při výkonu soudnictví, je upravena jednacím řádem NSS (JŘ). 

Jednací řád vydává po projednání v plénu předseda NSS (§ 21 SŘS). 

 

5.2 Zajištění jednotnosti judikatury správních soudů 

Jedním z velmi kritizovaných aspektů předešlé právní úpravy správního soudnictví 

byla skutečnost, že  ve správním soudnictví neexistoval mechanismus vyhodnocování a 

sjednocování judikatury správních soudů. 

Touto problematikou se rovněž zabýval Ústavní soud ve svém nálezu, jímž zrušil 

část pátou OSŘ. Podle Ústavního soudu „neexistence takového mechanismu ve svých 

důsledcích vede k nedostatečnému tlaku na kultivaci veřejné správy jako celku a k pocitům 

orgánů této správy, mnohdy oprávněným, že jsou vystaveny soudní kontrole, která 
                                                 
45 Podle § 21 odst. 2 SŘS upravuje JŘ zejména podrobněji postup při výkonu soudnictví, při jednání kolegií 

a pléna, při vytváření senátů a rozšířených senátů, při tvorbě rozvrhu práce, při prověrkách rozhodovací 
činnosti soudců Nejvyššího správního soudu, při sledování a vyhodnocování pravomocných rozhodnutí 
soudů, při přijímání zásadních usnesení, při zaujímání stanovisek, při vydávání Sbírky rozhodnutí 
Nejvyššího správního soudu a vnitřní organizaci Nejvyššího správního soudu. 
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postrádá sjednocující funkci. Kromě toho absence jakéhokoliv prostředku sjednocování 

judikatury správních soudů vede k tomu, že do role "sjednocovatele" se v rozporu se svým 

postavením dostává Ústavní soud. Tento stav vytváří zásadní nerovnost mezi právnickými a 

fyzickými osobami na straně jedné a správními úřady, neboť stát nemá žádný prostředek, 

aby se bránil proti někdy diametrálně odlišnému rozhodování správních soudů. Jinak 

řečeno, exekutiva nemá možnost vyvolat posouzení správní judikatury vrcholným orgánem 

moci soudní, má-li za to, že odporuje zákonu.“46 

Je zřejmé, že v podmínkách právního státu, který garantuje nezávislost moci soudní, 

jakož i nezávislost jednotlivých soudců při jejich rozhodování, lze sjednocování judikatury 

zajistit výlučně vytvořením soudního orgánu, neboť jedině ten může v rámci přezkumu 

rozhodnutí soudů nižšího stupně jejich rozhodnutí rušit a zavazovat je svým právním 

názorem. 

Smyslem existence NSS není pouhé rozhodování konkrétních věcí, ale především má 

tento soud za úkol zajistit zákonnost a jednotu rozhodování nejen správních soudů, ale i 

správních orgánů. V teorii se v této souvislosti mluví o integrační funkci „vyšších 

soudů“.47 

Integrační funkci naplňuje NSS už tím, že rozhoduje o podaných kasačních 

stížnostech. Jedině v rozhodnutí o kasační stížnosti může NSS zavázat svým právním 

názorem soud krajský (§ 110 odst. 3 SŘS). NSS tak nejenom v konkrétním případě 

odstraní nezákonnost rozhodnutí krajského soudu, ale vysloveným právním názorem 

rovněž instruuje krajský soud k vydání zákonného rozhodnutí, přičemž lze mít za to, že 

krajský soud bude i v dalších obdobných případech, jež bude do budoucna projednávat, z 

takového právního názoru NSS vycházet. Zavedení opravného prostředku ve správním 

soudnictví tak představuje nejvýznamnější záruku zákonnosti a jednotnosti rozhodování 

krajských soudů a nepřímo i správních orgánů. 

K zajišťování integrační funkce však poskytuje zákon NSS několik dalších účinných 

nástrojů. Jedná se o tzv. stanoviska a zásadní usnesení, která NSS zaujímá v zájmu 

jednotného rozhodování správních soudů, respektive správních orgánů. Jednotnost 

právních názorů vyslovených v rozhodnutích samotného NSS je zajištěna zvláštním 

postupem spočívajícím v postoupení věci, v níž dospěl rozhodující senát k odchylujícímu 

se názoru, k rozhodnutí tzv. rozšířenému senátu. Konečně nelze pominout možnost NSS 

                                                 
46 Nález Ústavního soudu Pl. ÚS 16/99 [Sb.n.u.US Svazek č.22 Nález č.96 str.329]. Ve sbírce zákonů 

vyhlášen pod č. 276/2001 Sb. 
47 Srov. POMAHAČ, R. Nejvyšší správní soud. In VOPÁLKA, V. a kol. Nová úprava správního soudnictví 

: soudní řád správní. 1. vyd. Praha : ASPI Publishing, 2003. s. 45-71.  
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zveřejňovat vybraná rozhodnutí správních soudů ve Sbírce rozhodnutí NSS. 

 

5.2.1 Stanoviska 

Stanoviska přijímá NSS na základě sledování a vyhodnocování rozhodnutí soudů ve 

správním soudnictví v zájmu jejich jednotného rozhodování. Stanoviska jsou vždy 

zaujímána ve věcech určitého druhu (§ 19 odst. 1 SŘS). 

Předpokladem přijetí stanoviska je existující nejednotnost v rozhodování správních 

soudů, přičemž se může jednat i o nejednotnost v rozhodovací praxi samotného NSS. 

Stanoviska jsou přijímána příslušnými kolegii. Jde-li o otázku, která se týká více 

kolegií nebo je-li tato otázka mezi kolegii sporná, pak stanovisko zaujímá plénum, tedy 

sbor všech soudců přidělených k NSS (§ 20 SŘS). Velice důležitá je otázka, kdo je 

oprávněn navrhnout kolegiu zaujetí stanoviska. Podle § 19 odst. 1 SŘS může takový návrh 

podat předseda NSS, předseda příslušného kolegia a rozšířený senát. Z ustanovení § 19 

odst. 2 SŘS vyplývá, že plénu je oprávněn předložit návrh na zaujetí stanoviska pouze 

předseda NSS. 

Před zaujetím stanoviska si může NSS vyžádat vyjádření správních úřadů a jiných 

orgánů, správních senátů krajských soudů a jiných osob (tzv. připomínková místa). Podle 

jednacího řádu se o vyjádření vždy žádají krajské soudy, Nejvyšší soud a právnické fakulty 

(§ 53 odst. 3 JŘ). 

K zaujetí stanoviska se vyžaduje souhlas nadpoloviční většiny všech členů kolegia (§ 

57 odst. 1 JŘ), případně nadpoloviční většiny všech členů pléna (§ 20 odst. 2 SŘS). 

Náležitosti návrhu na zaujetí stanoviska jsou podrobně upraveny v § 52 JŘ. Podle 

tohoto ustanovení musí návrh na zaujetí stanoviska obsahovat vymezení otázky, která má 

být stanoviskem vyřešena. Otázka se týká zejména použití a výkladu určité právní normy 

nebo několika právních norem. Návrh nemusí obsahovat způsob řešení vymezené otázky, 

obsahuje-li jej, není jím kolegium nebo plénum při zaujímání stanoviska, ani při 

zpracovávání návrhu stanoviska vázáno. Povinnou přílohou návrhu na zaujetí stanoviska 

jsou rozhodnutí soudů, v nichž byla zjištěna nejednotnost. 

Stanovisko se skládá ze dvou částí, a to z vlastního obsahu stanoviska (tzv. právní 

věty) a z odůvodnění. Právní věta by měla mít vždy abstraktní charakter, tedy měla by se 

vztahovat na neurčený počet obdobných případů, nikoliv pouze na konkrétní případ. Ke 

konkrétním případům NSS vyslovuje právní názor v rámci své rozhodovací (adjudikační) 

činnosti. 

Stanoviska se uveřejňují ve sbírce rozhodnutí (§ 22 SŘS). Přestože nejsou formálně 
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závazná (nejsou pramenem práva), jsou stanoviska NSS respektována nejen soudní praxí, 

ale i veřejné správou. 

 

5.2.2 Zásadní usnesení 

Od stanovisek vydávaných NSS je třeba odlišovat tzv. zásadní usnesení. Postup při 

přijímání zásadních usnesení je upraven v § 18 SŘS, podle kterého může senát NSS 

předložit určitou právní otázku k posouzení tzv. rozšířenému senátu. Předpokladem pro 

předložení právní otázky rozšířenému senátu je skutečnost, že senát NSS dospěl opakovaně 

při svém rozhodování k právnímu názoru, jež je odlišný od právního názoru o téže právní 

otázce, o který se opírá rozhodnutí správního orgánu. 

O předložení právní otázky k posouzení rozšířenému senátu rozhoduje senát NSS 

usnesením, v jehož výroku navrhne právní větu (§ 62 odst. 3 JŘ). Takovýmto vymezením 

právního názoru je rozšířený senát vázán. 

Usnese-li se rozšířený senát na právním názoru shodném s dosavadní rozhodovací 

činností NSS, přijme jej jako zásadní usnesení. 

Vydáním zásadního usnesení NSS nereaguje na nezákonnost či nejednotnost 

rozhodování krajských soudů, jako je tomu v případě stanovisek, ani se jím nezajišťuje 

integrita rozhodování samotného NSS, ale jde o reakci na nesprávnou praxi správních 

orgánů. Zásadní usnesení má tyto orgány  upozornit na nesprávnost jejich postupu. Jde 

tedy o přímý nástroj kultivace veřejné správy. 

Zásadní usnesení se uveřejňují ve Sbírce rozhodnutí NSS. Zároveň se zasílají orgánu, 

jehož rozhodnutí obsahovalo odlišný právní názor a také příslušnému ústřednímu 

správnímu úřadu (§ 18 odst. 3 SŘS). 

Jestliže rozšířený senát nepřijme zásadní usnesení, může věc předložit předsedovi 

soudu, aby navrhl zaujetí stanoviska (§ 66 JŘ). 

Zákon nestanoví, že by zásadní rozhodnutí mělo být pro správní orgány právně 

závazné. V této souvislosti je třeba zmínit právní úpravu tzv. právních zásad, na kterých se 

mohly usnášet rozšířené senáty předválečného Nejvyššího správního soudu. Je zřejmé, že 

zákonodárce se inspiroval touto úpravou i při zavedení institutu zásadních usnesení v SŘS. 

Na rozdíl od současné úpravy však zákon o Nejvyšším správním soudu (č. 3/1918 Sb.) 

výslovně stanovil, že uveřejněná právní zásada je pro správní úřady závazná a vláda učiní 

bez průtahu potřebné opatření, aby se správní úřady touto zásadou řídily.48 

                                                 
48 Institut právních zásad byl zaveden v roce 1937 v rámci snah o zefektivnění a zrychlení řízení před 

přetíženým NSS (zákonem č. 164/1937 Sb.). 
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Přestože tedy současná právní úprava výslovně právní závaznost zásadním 

usnesením nepřiznává, nelze pochybovat o tom, že je v zájmu všech správních orgánů 

vycházet při svém rozhodování z takto vyslovených právních názorů, neboť v opačném 

případě by se vystavovaly nebezpečí, že jejich rozhodnutí bude na základě podané správní 

žaloby zrušeno. K okolnosti, že nebylo respektováno zásadní usnesení by NSS patrně 

přihlédl při rozhodování o nákladech řízení.49 

5.2.3 Postup při změně právního názoru NSS 

Jednou ze základních funkcí NSS je zajištění jednoty a zákonnosti rozhodnutí 

krajských soudů ve správním soudnictví. Kromě toho však musí NSS sám dbát o 

jednotnost svého vlastního rozhodování. Pokud by tomu tak nebylo, nemohl by tuto funkci 

NSS plnit ani vůči soudům krajským. U NSS působí několik desítek soudců a je 

nepochybné, že v celé řadě často velmi významných právních otázek se budou názory 

jednotlivých soudců lišit. Jde o přirozený projev jedné z vlastností práva, které lze často 

vykládat různým způsobem. Prezentování různých právních názorů na určité otázky a 

vedení diskuzí o správnosti těchto názorů je však úkol pro právní teoretiky, nikoliv pro 

soudy. Soud, který má zajišťovat jednotnost rozhodování nižších soudů, by měl ke každé 

sebenejednoznačnější otázce zaujmout vždy jasný postoj a tohoto postoje se ve své další 

rozhodovací činnosti držet. V některých případech je však nezbytné se od ustálené 

judikatury odchýlit a provést tzv. judikatorní odklon (např. z důvodu společenských změn, 

technického pokroku apod.).50 Právní režim takového odklonu zakotvuje § 17 SŘS. 

Podle Ústavního soudu je „každá změna rozhodovací soudní praxe, zvláště jde-li o 

praxi nejvyšší soudní instance povolané i k sjednocování judikatury nižších soudů, jevem 

ve své podstatě nežádoucím, neboť takovouto změnou je zjevně narušen jeden z principů 

demokratického právního státu, a to princip předvídatelnosti soudního rozhodování.“51 

Jednací řád NSS (§ 68 odst. 2 JŘ) ukládá každému soudci NSS při rozhodování 

určité kauzy ověřovat, zda nebyl v podobné otázce již právní názor NSS vysloven. V 

případě, že by senát NSS dospěl při svém rozhodování k právnímu názoru odlišnému od 

právního názoru již vyjádřeného v dřívějším rozhodnutí NSS, postoupí věc (typicky tedy 

kasační stížnost) k rozhodnutí rozšířenému senátu. Uvedený postup se neuplatní tehdy, 

byl-li již odlišný právní názor vysloven ve stanovisku NSS. 

                                                 
49 Srov. MIKULE, V. Žaloba proti rozhodnutí správního orgánu. In VOPÁLKA, V. Nová úprava správního 

soudnictví : soudní řád správní. 1. vyd. Praha : ASPI Publishing, a.s., 2003. s. 81.  
50 K problematice judikatorních odklonů srov. ŠIMÍČEK, V. Předvídatelnost soudního rozhodování. 

Jurisprudence. 2004, č. 5, s. 7-11. 
51 Nález Ústavního soudu ze dne 20.6.2007, sp.zn. III. ÚS 117/07. 
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Podle Ústavního soudu52 zakládá porušení povinnosti předložit věc rozšířenému 

senátu vadu nesprávně obsazeného soudu, jež v ústavní rovině znamená porušení práva na 

zákonného soudce (čl. 38 odst. 1 Listiny). 

Složení rozšířeného senátu upravuje § 16 odst. 3 SŘS. Z tohoto ustanovení vyplývá, 

že rozšířený senát se skládá z předsedy a šesti soudců v těch případech, kdy by jinak měl 

rozhodovat senát tříčlenný. V ostatních případech rozhoduje senát složený z předsedy a 

osmi soudců. V případě kasační stížnosti rozhoduje devítičlenný rozšířený senát ve věcech 

mezinárodní ochrany, v ostatních případech bude rozhodovat rozšířený senát sedmičlenný. 

Dospěje-li senát NSS k právnímu závěru, jež se odlišuje od závěru již dříve NSS 

vyslovenému, nemůže sám ve věci rozhodnout, ale musí věc postoupit rozšířenému senátu. 

O postoupení rozhodne usnesením, které se doručuje účastníkům řízení a osobám 

zúčastněným na řízení. V usnesení senát svůj odlišný právní názor zdůvodní. 

Dospěje-li rozšířený senát k závěru, že je skutečně dán důvod pro změnu právního 

názoru, rozhodne sám ve věci rozsudkem. Pokud však setrvá na dosavadním právním 

názoru, vrátí věc usnesením senátu, který je názorem vysloveným v tomto rozhodnutí v 

dalším řízení vázán (§ 71 JŘ). 

Z ustanovení § 72 JŘ vyplývá, že rozsudky i usnesení rozšířeného senátu se 

uveřejňují ve Sbírce rozhodnutí. Rozšířený senát může rozhodnout, že jeho usnesení ve 

sbírce uveřejněno nebude. 

 

5.2.4 Sbírka rozhodnutí NSS 

Vydávání sbírky rozhodnutí patří v našem právním prostředí k funkcím vyšších 

soudů. Sbírka je především prostředkem, který zajišťuje seznámení právní praxe 

(především krajských soudů a správních orgánů) s rozhodovací činností NSS. Ve sbírce se 

uveřejňují stanoviska a zásadní usnesení přijatá NSS. Z jednacího řádu rovněž vyplývá, že 

se uveřejňují i rozhodnutí rozšířených senátů. Pro sjednocování judikatury správních soudů 

má nezanedbatelný význam rovněž uveřejňování vybraných rozhodnutí. Ve sbírce se 

uveřejňují nejen rozhodnutí vydaná NSS, ale i vybraná rozhodnutí krajských soudů. 

Vhodná rozhodnutí k uveřejnění vybírá redakční rada Sbírky rozhodnutí (§ 78 JŘ). 

Vybraná rozhodnutí jsou dále připomínkována již výše zmíněnými připomínkovými místy 

a soudci NSS. Konečné slovo při rozhodování o tom, která rozhodnutí budou uveřejněna 

ve sbírce, má plénum NSS (§ 82 JŘ). 

Kromě zveřejňování vybraných rozhodnutí v tištěné sbírce zpřístupňuje NSS rovněž 

                                                 
52 Nález Ústavního soudu ze dne 18.4.2007, sp.zn. IV. 613/06. 



31 

všechna svá rozhodnutí (rozsudky i usnesení) v anonymizované podobě na svých 

internetových stránkách (www.nssoud.cz). 

 

 

 

 

 

 

6. Účastníci řízení o kasační stížnosti 

 

SŘS stanoví, že účastníky řízení o kasační stížnosti jsou účastníci původního řízení 

před krajským soudem a stěžovatel (§ 105 odst. 1 SŘS). Okruh účastníků se tak v případě, 

že je stížnost podána nikoliv účastníkem, ale osobou na řízení zúčastněnou, rozšiřuje o tuto 

další osobu, která jinak v řízení před krajským soudem účastníkem není a nepochybně po 

vrácení věci krajskému soudu ani nadále nebude. Osoby na řízení zúčastněné, které samy 

stížnost nepodaly, budou mít postavení osob zúčastněných i při řízení o kasační stížnosti. 

Mezi základní práva stěžovatelů patří zejména: 

− právo vzít kasační stížnost zpět (§ 47 písm. 4 ve spojení s § 120 SŘS), 

− právo požádat soud o ustanovení zástupce z řad advokátů (§ 35 odst. 8 SŘS), 

− právo žádat soud o osvobození od poplatku za podanou kasační stížnost (§ 36 odst. 3 

SŘS) 

− právo požádat soud o přiznání odkladného účinku podané kasační stížnosti (§ 107 

SŘS), 

− právo měnit rozsah a důvody podané kasační stížnosti během řízení (k tomu blíže v 

kapitole 14.5), 

− právo žádat o prodloužení lhůty k odstranění nedostatků podané kasační stížnosti (§ 

106 odst. 3 SŘS). 

Ostatní účastníci řízení, jakož i osoby zúčastněné na řízení mají právo, aby jim soud 

doručil podanou kasační stížnost a umožnil jim vyjádřit se k ní. Vyjádření ostatních 

účastníků řízení je také třeba obstarat v případech, kdy NSS rozhoduje o přiznání 

odkladného účinku (§ 73 odst. 2 ve spojení s § 107 SŘS). 

Z práva na vyjádření se k podané kasační stížnosti ale nevyplývá právo ostatních 

účastníků a osob zúčastněných na řízení na projednání vlastních námitek proti napadenému  

rozhodnutí nad rámec námitek uplatněných stěžovatelem v kasační stížnosti, a to ani za 
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situace, kdy prohlásí, že se k podané kasační stížnosti připojují.53 

 

 

 

 

 

7. Nepřípustnost kasační stížnosti 

 

Jedním z cílů, který zákonodárce zavedením opravného prostředku ve správním 

soudnictví sledoval, bylo poskytnout NSS účinný nástroj pro vytvoření spolehlivého 

judikatorního základu pro rozhodovací činnost správních soudů.54 Zřejmě i proto 

koncipoval přípustnost kasační stížnosti značně široce. Jak již bylo zmíněno, kasační 

stížnost je přípustná proti všem pravomocným rozhodnutím krajských soudů vydaným ve 

správním soudnictví, není-li zákonem stanoveno jinak. 

Negativní vymezení přípustnosti kasační stížnosti je upraveno v § 104 SŘS. V tomto 

ustanovení uvedené případy nepřípustnosti je třeba chápat jako výjimky z pravidla a 

vykládat je restriktivním způsobem. 

Přípustnost, případně nepřípustnost kasační stížnosti proti konkrétnímu rozhodnutí 

vyplývá přímo ze zákona. Proto nesprávné poučení krajského soudu o tom, že proti jeho 

rozhodnutí je přípustná kasační stížnost, nemůže založit její přípustnost.55 

V případě, že NSS shledá podanou kasační stížnost nepřípustnou, bez věcného 

projednání ji odmítne (§ 46 odst. 1 písm. d) ve spojení s § 120 SŘS). 

 

Kasační stížnost je podle § 104 SŘS nepřípustná: 

1) ve věcech volebních a ve věcech místního referenda, 

2) v případě, směřuje-li jen proti výroku o nákladech řízení nebo jen proti důvodům 

rozhodnutí soudu, 

3) proti rozhodnutí, 

a) jímž soud rozhodl znovu poté, kdy původní rozhodnutí bylo zrušeno (s určitou 

výjimkou), 

b) jímž se pouze upravuje vedení řízení, 

                                                 
53 R 232 Sb. NSS (v daném případě se NSS zabýval námitkami osoby zúčastněné na řízení, závěr NSS však 

lze vztáhnou i na účastníky řízení) 
54 Důvodová zpráva k návrhu zákona o soudním řádu správním. 
55 R 737 Sb. NSS 
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c) které je podle své povahy dočasné, 

4) opírá-li se o jiné než kasační důvody nebo o důvody, které stěžovatel neuplatnil v 

řízení před krajským soudem, ač tak učinit mohl. 

 

7.1 Nepřípustnost kasační stížnosti ve věcech volebních a ve věcech místního 

referenda 

Předně zákon vylučuje přípustnost kasační stížnosti ve věcech volebních a ve věcech 

místního referenda (dále jen volební věci). Cílem takové právní úpravy je zamezit 

průtahům a maření voleb. Nepřipuštění kasační stížnosti ve volebních věcech koncepčně 

navazuje na právní úpravu obsaženou jak ve volebních zákonech a v zákoně o místním 

referendu, tak v ustanoveních části třetí hlavě druhé dílu čtvrtého SŘS (řízení ve věcech 

volebních), z níž vyplývá zejména snaha minimalizovat délku řízení.56 O věc volební se 

jedná i tehdy, pokud kasační stížnost směřuje proti rozhodnutí o žalobě na obnovu řízení, 

neboť i ta sleduje osud věci hlavní. Ponechává si tedy charakter věci volební podle původní 

žaloby.57 

 

7.2 Nepřípustnost kasační stížnosti směřující proti výroku o nákladech řízení 

Podle § 104 odst. 2 je kasační stížnost nepřípustná tehdy, směřuje-li jen proti výroku 

o nákladech řízení. O povinnosti nahradit náklady řízení rozhoduje soud zpravidla v 

rozsudku nebo v usnesení, jímž se řízení končí (§ 61 odst. 1 SŘS). Zákon tedy jako 

nepřípustnou označuje kasační stížnost, která napadá pouze výrok o nákladech řízení. Tím 

ovšem nevylučuje, aby stěžovatel tento výrok napadl společně s dalším výrokem (resp. 

dalšími výroky), proti němuž (nimž) kasační stížnost přípustná je. 

Citované ustanovení nelze vykládat tak, že by NSS nemohl výrok o nákladech řízení 

zrušit. Výrok o nákladech řízení je totiž výrokem závislým na výroku, jímž soud rozhodl 

ve věci samé. Napadl-li stěžovatel pouze výrok krajského soudu ve věci samé a shledá-li 

NSS kasační stížnost důvodnou, pak NSS rozsudkem zruší i všechny výroky závislé, tedy i 

výrok o náhradě nákladů řízení (§ 109 odst. 2 SŘS). 

Za rozhodnutí o nákladech řízení je považováno i usnesení o odměně znalce za 

podaný znalecký posudek (§ 58 odst. 2 SŘS), přestože je činěno v průběhu soudního 

přezkumu před krajským soudem.58 Rozhodnutím o nákladech řízení je i rozhodnutí o 

povinnosti zaplatit ustanovenému zástupci jeho hotové výdaje a odměnu za zastupování 

                                                 
56 Srov. VOPÁLKA, V. a kol. Soudní řád správní : komentář. 1. vyd. Praha : C. H. Beck, 2004. s. 272. 
57 R 286 Sb. NSS 
58 R 251 Sb. NSS 
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účastníka řízení (§ 35 odst. 7 SŘS).59 

V případě, že se účastník řízení ve správním soudnictví cítí být dotčen pouze 

nesprávností rozhodnutí krajského soudu o nákladech řízení, nezbývá mu než se obrátit na 

Ústavní soud s ústavní stížností. V poslední době se Ústavní soud několikrát k 

problematice nezákonných rozhodnutí o nákladech řízení před správními soudy zabýval.60 

Ze závěru Ústavního soudu vyplývá, že rozhodnutí soudu o nákladech řízení nesmí být 

zatíženo libovůlí. Způsob, jakým soud rozhodne o nákladech řízení, totiž může vést až k 

podstatnému omezení přístupu k soudu, což není z hlediska čl. 36 Listiny akceptovatelné. I 

přes podružnost rozhodování o nákladech řízení, tak může být i tímto rozhodnutím 

zasaženo do ústavně zaručeného práva na spravedlivý proces a případná ústavní stížnost 

může být shledána důvodnou. 

 

7.3 Nepřípustnost kasační stížnosti pouze proti odůvodnění rozhodnutí 

Kasační stížnost není rovněž přípustná tehdy, směřuje-li jen proti důvodům 

rozhodnutí soudu. Tato úprava nemožnosti brojit opravným prostředkem pouze proti 

odůvodnění rozhodnutí je v našem právním řádu pravidlem, a to nejen v případě opravných 

prostředků mimořádných, ale i opravných prostředků řádných. V občanském soudním 

řízení tak není přípustné odvolání jen proti důvodům rozhodnutí (§ 202 odst. 3 OSŘ), ze 

stejného důvodu není přípustné ani dovolání v občanském soudním řízení (§ 236 odst. 2 

OSŘ). Stejně tak ve správním řízení je odvolání jen proti odůvodnění rozhodnutí 

nepřípustné (§ 82 věta druhá zákona č. 500/2004 Sb., správní řád). Ani správní žaloba 

směřující toliko proti důvodům rozhodnutí není podle § 68 písm. d) SŘS přípustná. 

Každou kasační stížnost je však třeba pečlivě posuzovat. Ze samotného 

zpochybňování závěrů krajského soudu, které byly vyjádřeny v odůvodnění napadeného 

rozhodnutí, nelze nepřípustnost vyvozovat. „Aby mohla být taková kasační stížnost 

odmítnuta jako nepřípustná, musí být najisto postaveno, že stěžovatel skutečně brojí jen 

proti důvodům rozhodnutí soudu, aniž by navrhoval zrušení výroku rozhodnutí a bral tak v 

pochybnost jeho správnost.“61 

Jinými slovy, kasační stížnost je třeba považovat za přípustnou i tehdy, pokud sice 

stěžovatel vyjadřuje nesouhlas s odůvodněním rozhodnutí, ale ze způsobu vyjádření 

takového nesouhlasu lze vyvodit, že zároveň napadá konkrétní výrok rozhodnutí, který se o 

napadené odůvodnění opírá. 

                                                 
59 R 644 Sb. NSS 
60 Např. nález Ústavního soudu ze dne 7.6.2007, sp.zn.  I.ÚS 462/07. 
61 VOPÁLKA, V. a kol. Soudní řád správní : komentář. 1. vyd. Praha : C. H. Beck, 2004. s. 273. 
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Samotné tvrzení stěžovatele, že bylo odůvodněním rozhodnutí zasaženo do jeho 

práva na ochranu osobnosti (§ 11 a násl. zákona č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, dále jen 

OZ), nemá právní relevanci. „Právo na ochranu osobnosti je totiž soukromým subjektivním 

právem, a jako takové je z režimu správního soudnictví vyloučeno. Pokud se ho stěžovatel 

hodlá domáhat, pak je třeba učinit tak cestou soudnictví civilního, nikoli však soudnictví 

správního.“62 

 

7.4 Nepřípustnost kasační stížnosti proti rozhodnutí, jímž soud rozhodl znovu poté, 

kdy jeho původní rozhodnutí bylo NSS zrušeno 

V ustanovení § 104 odst. 3 zákon vypočítává celkem tři případy nepřípustnosti 

kasační stížnosti. Podle písmene a) je kasační stížnost nepřípustná proti rozhodnutí, jímž 

soud rozhodl znovu poté, kdy jeho původní rozhodnutí bylo zrušeno NSS. Podle věty za 

středníkem však existuje možnost podat kasační stížnost z důvodu toho, že se soud neřídil 

závazným právním názorem vysloveným NSS ve zrušovacím rozsudku. 

Tento případ nepřípustnosti dopadá na situace, kdy krajský soud vydal rozhodnutí, a 

toto rozhodnutí bylo na základě podané kasační stížnosti zrušeno. Krajský soud je pak při 

novém rozhodování vázán právním názorem vysloveným NSS ve zrušovacím rozhodnutí 

(§ 110 odst. 3 SŘS). 

Zákon tedy v takovém případě připouští podání nové kasační stížnosti, přičemž však 

omezuje její důvody. Jiné kasační důvody uvedené v § 103 SŘS se v tomto případě uplatnit 

nemohou. 

Formalistickým výkladem a aplikací tohoto ustanovení se zabýval i Ústavní soud. 

Podle něj je „smyslem a účelem ustanovení § 104 odst. 3 písm. a) SŘS to, aby se  Nejvyšší 

správní soud znovu nemusel zabývat věcí, u které již jedenkrát svůj právní názor na výklad 

hmotného práva závazný pro nižší soud vyslovil, a to v situaci, kdy se nižší soud tímto 

právním názorem řídil. Podrobit takovéto rozhodnutí novému přezkumu v rámci řízení o 

kasační stížnosti by bylo zcela nesmyslné, neboť ve svých důsledcích by v případě 

připuštění nového přezkumu mohly nastat toliko dvě možné situace. Buď by totiž kasační 

soud setrval na svém původním právním názoru (takže by věcné projednání kasační 

stížnosti nemělo pro stěžovatele naprosto žádný význam), nebo by vyslovil právní názor 

jiný (takže by postupně rozličnými právními názory zcela rozvrátil právní jistotu a popřel 

princip předvídatelnosti soudních rozhodnutí). 

Vztáhnout však citované ustanovení též na případy, kdy Nejvyšší správní soud pouze 

                                                 
62 Usnesení NSS ze dne 21.12.2005, č.j. 3 Ads 20/2005-63, www.nssoud.cz. 
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vytýká nižšímu správnímu soudu procesní pochybení, resp. nedostatečně zjištěný skutkový 

stav, by ve svých důsledcích, v rozporu i s úmyslem zákonodárce, mohlo vést k naprosté 

zbytečnosti Nejvyššího správního soudu, neboť byl-li by výklad předestřený v projednávané 

věci Nejvyšším správním soudem přípustný, mohl by tento soud v každé projednávané věci 

vždy prvním kasačním rozhodnutím vytknout jakoukoli (třebas i malichernou) procesní 

vadu a poté v druhém kasačním řízení kasační stížnost odmítnout, a tím odmítnout i věcný 

přezkum naříkaného rozhodnutí z pohledu aplikace hmotného práva.“63 Ústavní soud 

dospěl k závěru, že takový výklad a aplikace uvedeného ustanovení by vedla k porušení 

práva stěžovatele na přístup k soudu. 

 

7.5 Nepřípustnost kasační stížnosti proti rozhodnutí, jímž se upravuje vedení řízení 

S kategorií rozhodnutí, kterými se upravuje vedení řízení, se setkáváme i v jiných 

ustanoveních SŘS. Tento pojem rovněž běžně používají i jiné procesní předpisy. Z 

ustanovení § 53 odst. 1 a 2 SŘS plyne, že soud upravuje vedení řízení usnesením. Podle § 

55 odst. 2 SŘS soud není vázán usnesením, jímž se toliko upravuje vedení řízení. Za 

taková rozhodnutí lze podle NSS považovat usnesení vydávaná v průběhu řízení, která 

nemají vliv na rozhodnutí ve věci samé.64 Jde tedy o rozhodnutí, u nichž odnětí možnosti 

brojit proti nim kasační stížností stěžovatele v jeho právech účastníka řízení nezkracuje. 

 

Mezi tato rozhodnutí patří: 

− usnesení krajského soudu, kterým byl žalobce vyzván k úhradě soudního poplatku65, 

− usnesení, jímž se přiznává osvobození od soudního poplatku (§ 36 odst. 3 SŘS), 

− usnesení o spojení věcí ke společnému řízení (§ 39 odst. 1 SŘS), 

− usnesení o vyloučení věci k samostatnému projednání (§ 39 odst. 2 SŘS), 

− usnesení o prodloužení soudcovské lhůty (§ 40 odst. 5 SŘS), 

− usnesení o prominutí pořádkové pokuty (§ 44 SŘS), 

− usnesení o odročení jednání (§ 50 SŘS), 

− usnesení o zamítnutí návrhu na provedení důkazu (§ 52 odst. 1 SŘS). 

Naopak judikatura dospěla k závěru, že za rozhodnutí, jímž se pouze upravuje vedení 

řízení, nelze považovat zejména: 

− usnesení o zamítnutí žádosti o ustanovení zástupce soudem (§ 35 odst. 8 SŘS)66, 

                                                 
63 Nález Ústavního soudu IV.ÚS 136/05 [Sb.n.u.US Svazek č.37 Nález č.119 str.65]. 
64 R 973 Sb. NSS 
65 Tamtéž 
66 R 108 Sb. NSS 
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− usnesení o procesním nástupnictví (§ 107 odst. 2 OSŘ ve spojení s § 64 SŘS)67, 

− usnesení o tom, že určitá osoba není osobou zúčastněnou na řízení (§ 34 odst. 4 

SŘS)68. 

V uvedených případech je tedy kasační stížnost přípustná. 

 

7.6 Nepřípustnost kasační stížností proti rozhodnutí dočasné povahy 

Jako problematické se po přijetí nové právní úpravy správního soudnictví a po 

zavedení kasační stížnosti jako o opravného prostředku ve správním soudnictví jevilo 

ustanovení § 103 odst. 3 písm. c) SŘS, které za nepřípustnou označuje kasační stížnost 

proti rozhodnutí, které je podle své povahy dočasné. S kategorií rozhodnutí svou povahou 

dočasných se totiž nesetkáme v žádném jiném ustanovení SŘS, ale ani v žádném jiném 

procesním předpise. Vyložení tohoto ustanovení tak záviselo na judikatuře NSS. Z textu 

zákona lze dovodit, že rozhodnutím dočasné povahy není rozhodnutí upravující vedení 

řízení a naopak.69 

 

Judikatura dospěla k závěru, že mezi rozhodnutí, která jsou podle své povahy dočasná, 

patří: 

− rozhodnutí o návrhu na vydání předběžného opatření (§ 38 SŘS)70, 

− rozhodnutí o odkladném účinku žaloby (§ 73 SŘS)71, 

− rozhodnutí o přerušení řízení (§ 48 odst. 1 SŘS)72. 

 

Podle Ústavního soudu postupuje NSS správně, když za nepřípustnou považuje 

kasační stížnost proti rozhodnutí o odkladném účinku žaloby, přičemž je nerozhodující, 

zda krajský soud odkladný účinek žalobě přiznal, či nikoliv. Takové rozhodnutí totiž podle 

Ústavního soudu nijak neovlivňuje průběh řízení o žalobě proti rozhodnutí správního 

orgánu. To platí i v případech, kdy výkonem rozhodnutí správního orgánu napadeného 

žalobou, je nastolena nevratná situace a veškerá pozdější opatření k nápravě již nejsou 

schopná původní stav obnovit. Pokud by bylo žalobě vyhověno a meritorní správní 

rozhodnutí bylo pro nezákonnost zrušeno, lze se postupem, který je upraven v zákoně č. 

82/1998 Sb., o odpovědnosti za škodu způsobenou při výkonu veřejné moci rozhodnutím 

                                                 
67 R 497 Sb. NSS 
68 R 710 Sb. NSS 
69 Srov. VOPÁLKA, V. a kol. Soudní řád správní : komentář. 1. vyd. Praha : C. H. Beck, 2004. s. 274. 
70 R 762 Sb. NSS 
71 R 507 Sb. NSS 
72 Usnesení NSS ze dne 4.1.2006, č.j. 3 Ads 110/2005-14, www.nssoud.cz. 



38 

nebo nesprávným úředním postupem, ve znění pozdějších předpisů, domáhat náhrady 

škody způsobené nezákonným rozhodnutím.73 

Je otázkou, zda lze takový přístup považovat s ohledem na ochranu práv účastníků 

řízení za vhodný. Díky této úpravě by tak měly krajské soudy vždy velice pečlivě zvažovat 

návrh žalobce na přiznání odkladného účinku žalobě, neboť jejich rozhodnutí je konečné a 

nepřezkoumatelné, přičemž může mít nepřímo vliv na právní postavení žalobce, jež se 

domáhá rychlé a účinné soudní ochrany. Obdobně to však platí i o rozhodování o návrhu 

na vydání předběžného opatření, a to zvláště ve věcech ochrany proti nezákonným 

zásahům správních orgánů (§ 82 SŘS). Zásada přednosti předcházení škod (a jiných újem) 

před jejich následnou reparací je nepochybně zásadou nejen soukromoprávní, ale měla by 

se uplatnit i v právu veřejném. 

 

7.7 Nepřípustnost kasační stížnosti podané z jiných než zákonných kasačních důvodů 

Kasační stížnost lze podat pouze z důvodů uvedených v § 103 SŘS. V případě, že je 

podána kasační stížnost z jiného důvodu, bude nutno ji podle § 104 odst. 4 SŘS považovat 

za nepřípustnou. V této souvislosti je třeba podotknout, že § 103 SŘS koncipuje důvody 

kasační stížnosti velice široce, důvodová zpráva dokonce mluví o velkorysosti formulace 

kasačních důvodů. 

Kasační stížnost je podle § 104 odst. 4 SŘS rovněž nepřípustná tehdy, opírá-li se jen 

o důvody, které stěžovatel neuplatnil v řízení před soudem, jehož rozhodnutí má být 

přezkoumáno, ač tak učinit mohl. Na rozdíl od předešlého případu tedy stěžovatel sice 

uvádí důvod uvedený v § 103 SŘS, ale tento důvod neuplatnil v řízení před krajským 

soudem, přestože mu v tom nic nebránilo. Jde o promítnutí principu koncentrace řízení, 

který je vlastní nejen řízení o kasační stížnosti, ale i řízení před správními soudy obecně. 

Za důvod, který nemohl být stěžovatelem uplatněn v předešlém řízení, lze považovat 

tvrzenou nezákonnost spočívající v nesprávném posouzení právní otázky soudem v 

předcházejícím řízení (§ 103 odst. 1 písm. a) SŘS), neboť takové nesprávné posouzení se 

promítne až v samotném rozhodnutí soudu. Rovněž nesrozumitelnost nebo nedostatek 

důvodů napadeného soudního rozhodnutí (§ 103 odst. 1 písm. d) SŘS) nemůže stěžovatel 

namítat v řízení před krajským soudem. Také některé případy zmatečnosti řízení před 

soudem (§ 103 odst. 1 písm. a) SŘS) budou vyplývat až ze soudního rozhodnutí. Naopak 

stížnostní důvody obsažené v § 103 odst. 1 písm. b)  SŘS jsou takového povahy, že je 

stěžovatel mohl zpravidla v řízení před krajským soudem uplatnit. 

                                                 
73 Usnesení Ústavního soudu ze dne 9.6.2005, sp.zn III. ÚS 156/05. 
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Soudní judikatura74 se zabývala vztahem ustanovení § 104 odst. 4 SŘS a § 109 odst. 

4 SŘS. Tato ustanovení, ač obě sledují stejný cíl, kterým je koncentrace řízení, se od sebe 

odlišují. Podle § 109 odst. 4 SŘS nepřihlíží NSS  ke skutečnostem, které stěžovatel uplatnil 

poté, kdy bylo vydáno napadené rozhodnutí. Jedná se tedy o případ tzv. skutkových novot, 

nikoliv stížnostních důvodů. Rozdíl je samozřejmě i v tom, že uvedení skutkových novot 

nezakládá nepřípustnost kasační stížnosti, ale NSS k nim nepřihlíží, tedy zachází s nimi, 

jako by tu vůbec nebyly. 

 

 

7.8 Další důvody nepřípustnosti kasační stížnosti 

Vedle případů uvedených v § 104 SŘS soudní judikatura považuje za nepřípustnou i 

kasační stížnost směřující proti rozhodnutí soudu, které bylo vydáno v občanském soudním 

řízení.75 Za nepřípustnou je třeba rovněž pokládat kasační stížnost, která by směřovala 

proti rozhodnutí samotného NSS, neboť zákon výslovně stanoví, že kasační stížnost je 

opravným prostředkem proti rozhodnutím soudů krajských (§ 102 SŘS). Takové kasační 

stížnosti proto NSS odmítne přímo podle §  46 odst. 1 písm d) SŘS za použití § 120 SŘS.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
74 Např. R 419 Sb. NSS 
75 Např. R 66 Sb. NSS 
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8. Nepřijatelnost kasační stížnosti 

 

Až do října 2005 platilo, že, pokud nebyl dán důvod pro odmítnutí kasační stížnosti 

pro nesplnění zákonných podmínek, bylo třeba každou podanou kasační stížnost věcně 

projednat. Jinými slovy, stěžovatel, který splnil všechny zákonné požadavky pro podání 

kasační stížnosti, měl právní nárok, aby se NSS jeho věcí meritorně zabýval a rozsudkem 

rozhodl o důvodnosti či nedůvodnosti jeho stížnosti. Řízení před NSS tak bylo chápáno 

jako pokračování procesu poskytování ochrany subjektivním veřejným právům jednotlivce 

(§2 SŘS). 

S účinností od 13.10.2005 byl do SŘS vložen §104a nadepsaný „Nepřijatelnost“.76 

Tímto na první pohled nepatrným zásahem do znění SŘS došlo k významnému posunu v 

pojetí kasační stížnosti jako mimořádného opravného prostředku ve správním soudnictví. 

Vytvořením tohoto institutu totiž byl do našeho právního řádu zaveden „filtr“ nápadu 

opravných prostředků, se kterým se v takovéto podobě v jiných českých procesních 

předpisech nesetkáme. 

Zmíněné ustanovení říká, že jestliže kasační stížnost ve věcech mezinárodní ochrany 

svým významem podstatně nepřesahuje vlastní zájmy stěžovatele, odmítne ji Nejvyšší 

správní soud pro nepřijatelnost. 

Podle tohoto ustanovení se tedy NSS musí zabývat u jednotlivých kasačních stížností 

kromě splnění procesních požadavků také otázkou jejich přijatelnosti. Otázku přijatelnosti 

však NSS nezkoumá u všech podaných stížností, ale jen u stížností podaných ve věcech 

mezinárodní ochrany (do 1.9.2006 mluvil zákon o kasačních stížnostech ve věcech 

azylových). Vyčleňuje se tak zvláštní kategorie podaných stížností, pro kterou zákon 

                                                 
76 Stalo se tak zákonem č. 350/2005 Sb. 
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zavádí odlišný procesní režim. 

O „věcech mezinárodní ochrany“ mluví SŘS i na jiných místech. Důležité je 

ustanovení § 16 odst. 2 písm. b) SŘS, podle něhož se senát NSS rozhodující o kasačních 

stížnostech ve věcech mezinárodní ochrany skládá z předsedy a čtyř soudců. V případě 

ostatních kasačních stížností rozhoduje senát tříčlenný. Naopak před krajským soudem 

rozhoduje namísto senátu ve věcech mezinárodní ochrany samosoudce (§ 31 odst. 2 SŘS). 

Zavedení pětičlenného senátu ve věcech mezinárodní ochrany souvisí s tím, že zákon 

vyžaduje k přijetí usnesení o odmítnutí kasační stížnosti pro nepřijatelnost souhlas všech 

členů senátu (§104a odst. 2 SŘS). Kterýkoliv ze členů senátu tak může zabránit odmítnutí 

stížnosti pro nepřijatelnost. 

Zavedením tohoto filtru tak přišli účastníci řízení před krajským soudem ve věci 

mezinárodní ochrany o právo, aby se jejich případnou kasační stížností NSS věcně 

zabýval. Ústavní soud ve svém nálezu, kterým zrušil původní úpravu správního soudnictví, 

konstatoval, že, „pokud jde o problém ústavnosti procesní úpravy, již správní soudnictví 

omezuje ve většině případů na jeden stupeň, je třeba uvést, že Ústava ani Listina 

vícestupňové soudnictví jako základní právo negarantuje. Takové právo nelze odvodit ani z 

mezinárodních smluv.“77 Lze tak mít za to, že omezení práva na přezkum rozhodnutí 

krajského soudu je ústavně konformní. Určité pochybnosti může vyvolávat skutečnost, že 

toto omezení se vztahuje pouze na případy týkající se mezinárodní ochrany. 

Pohnutky, které vedly zákonodárce k omezení možnosti přezkumu soudních 

rozhodnutí ve věcech mezinárodní ochrany, jsou celkem zřejmé. Důvodová zpráva k 

zákonu č. 350/2005 Sb., který právě ustanovení o nepřijatelnosti do SŘS vložil, uvádí jako 

důvod zavedení procesního institutu nepřijatelnosti „kritický vývoj azylové agendy u 

Nejvyššího správního soudu v letech 2003 a 2004“. Jen v roce 2004 napadlo k NSS celkem 

4722 stížností, z toho 3124 z nich bylo podáno ve věci azylu (tj. 2/3 všech stížností). 

Úspěšnost stěžovatelů ve věcech azylu byla a dodnes je naprosto mizivá. Důvodnými bylo 

shledáno jen cca. 6% podaných stížností. V drtivé většině případů však NSS shledal 

stížnost důvodnou pro porušení pravidel řízení před krajským soudem. I po zrušení 

napadených rozhodnutí pak po odstranění těchto vad byla nakonec žaloba proti rozhodnutí 

Ministerstva vnitra zamítnuta.78 

Důvodem enormního využívání kasační stížnosti ze strany žadatelů o azyl je 

                                                 
77 Nález Ústavního soudu Pl. ÚS 16/99 [Sb.n.u.US Svazek č.22 Nález č.96 str.329]. Ve sbírce zákonů 

vyhlášen pod č. 276/2001 Sb. 
78 Srov. ŠIMÍČEK, V. Přijatelnost kasační stížnosti ve věcech azylu - jedna z cest k efektivitě práva. Soudní 

rozhledy. 2006, roč. 12, č. 6, s. 201-205.  



42 

ustanovení § 78b zákona o azylu (zákon č. 325/1999 Sb.), které stanoví, že vízum k pobytu 

nad 90 dní za účelem strpění pobytu udělí policie na žádost cizinci, který předloží doklad o 

podání kasační stížnosti proti rozhodnutí soudu o žalobě proti rozhodnutí ministerstva ve 

věci mezinárodní ochrany. Pokud tedy cizinec podá kasační stížnost, dočasně legalizuje 

svůj pobyt na území ČR a oddálí tak své správní vyhoštění. O tom, že za podáváním 

kasačních stížností stojí u většiny cizinců právě tato pohnutka, svědčí to, že již minimum z 

neúspěšných stěžovatelů od NSS se obrátí s ústavní stížností na Ústavní soud. Zákon o 

azylu totiž s podáním ústavní stížnosti již udělení víza nespojuje.79 

Řešení tohoto neutěšeného stavu bylo dvojí. Buď zákonodárce kasační stížnost ve 

věcech mezinárodní ochrany vyloučí zcela, což by bylo s ohledem na výše uvedený závěr 

Ústavního soudu rovněž ústavně konformní řešení, nebo bude zaveden určitý filtr. Druhá 

možnost nakonec zvítězila. 

Zavedení možnosti odmítnout mimořádný opravný prostředek z důvodů, které v 

podstatě plně závisí na volné úvaze soudů, je sice v našem právním řádu něčím 

výjimečným, ale v řadě jiných právních řádů se s obdobnou možností u nejvyšších soudů 

setkáváme celkem běžně. Typickými soudními systémy, kde se uplatňuje volná úvaha 

nejvyšších soudů při přijímání opravných prostředků, jsou systémy USA a Velké Británie, 

tedy soudní systémy států, kde je judikatura považována za (formální) pramen práva. Jak 

Nejvyšší soud USA, tak i Odvolací výbor Sněmovny lordů samy rozhodují o tom, zda se 

budou podaným opravným prostředkem zabývat. Tímto filtrem pak prochází jen zlomek 

napadlých opravných prostředků. Obdobné filtry se však stále častěji objevují i v případě 

států kontinentálního práva, které řešily a stále řeší obdobný problém jako český 

zákonodárce, tedy přetíženost soudu a s ní spojenou zdlouhavost řízení.80 

NSS se tedy stal prvním českým vysokým soudem, který má možnost přímé selekce 

k němu podávaných opravných prostředků. Posuzování přijatelnosti kasačních stížností ve 

věcech azylu je založeno na neurčitém právním pojmu „přesahu vlastních zájmů 

stěžovatele“ (totožný neurčitý právní pojem obsahuje i stanovení §75 odst. 1 zákona č. 

182/1993 Sb., o Ústavním soudu). Výklad tohoto pojmu a vůbec celého nového institutu 

nepřijatelnosti podal NSS ve svém rozhodnutí ze dne 26.4.2006.81 

V tomto případě šlo o klasickou kasační stížnost podanou neúspěšnou žadatelkou o 

azyl, která brojila proti rozsudku krajského soudu, jenž její správní žalobu zamítl. Po 

                                                 
79 Srov. tamtéž. 
80 Blíže k této problematice srov. BOBEK, M., MOLEK, P. Nepřijatelná nepřijatelnost ve věcech 

azylových; srovnávací pohled. Soudní rozhledy. 2006, roč. 12, č. 6, s. 205-215.  
81 R 933 Sb. NSS 
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konstatování přípustnosti kasační stížnosti se NSS zabýval otázkou, zda kasační stížnost 

svým významem podstatně přesahuje vlastní zájmy stěžovatelky, tedy zda je přijatelná. 

NSS předně konstatoval, „že soudy poskytují ve správním soudnictví ochranu veřejným 

subjektivním právům fyzických a právnických osob. Tato ochrana je již v dostatečné míře 

poskytnuta projednáním věci před krajským soudem.“ 

NSS v citovaném rozhodnutí dospěl k závěru, že „kasační stížnost ve věcech azylu 

(mezinárodní ochrany) bude přijata k projednání jen tehdy, jestliže rozhodování o ní 

umožní Nejvyššímu správnímu soudu zároveň plnit obecnější sjednocující funkci v systému 

správního soudnictví. Tomuto pojetí role kasační stížnosti ve správním soudnictví pak 

odpovídá i vymezení pojmu „přesah vlastních zájmů stěžovatele“, který je dle NSS dán jen 

v případě rozpoznatelného dopadu řešené právní otázky nad rámec konkrétního případu. 

Primárním úkolem Nejvyššího správního soudu v tomto řízení je proto nejen ochrana 

individuálních veřejných subjektivních práv, nýbrž také výklad právního řádu a 

sjednocování rozhodovací činnosti krajských soudů.“ 

NSS dokonce v citovaném rozhodnutí uvedl celkem čtyři případy, ve kterých bude 

takto vymezený přesah vlastních zájmů dán, a tedy i kasační stížnost bude v těchto 

případech přijatelná. Může se jednat o následující případy: 

 

1) Kasační stížnost se dotýká právních otázek, které dosud nebyly vůbec či nebyly 

plně řešeny judikaturou Nejvyššího správního soudu. 

2) Kasační stížnost se týká právních otázek, které jsou dosavadní judikaturou řešeny 

rozdílně. Rozdílnost v judikatuře přitom může vyvstat na úrovni krajských soudů i v rámci 

Nejvyššího správního soudu. V případě, že by rozdílnost judikatury nastala na úrovni NSS, 

bylo by nutné věc postoupit k rozhodnutí tzv. rozšířenému senátu (§17 SŘS). 

3) Kasační stížnost bude přijatelná pro potřebu učinit tzv. judikatorní odklon. To 

znamená, že Nejvyšší správní soud ve výjimečných a odůvodněných případech sezná, že je 

namístě změnit výklad určité právní otázky, řešené dosud správními soudy jednotně. I v 

tomto případě bude, půjde-li o odklon v judikatuře NSS, nutno věc předložit rozšířenému 

senátu. 

4) Další případ přijatelnosti kasační stížnosti bude dán tehdy, pokud by bylo v 

napadeném rozhodnutí krajského soudu shledáno zásadní pochybení, které mohlo mít 

dopad do hmotně-právního postavení stěžovatele. 

 

O zásadní právní pochybení se v konkrétním případě může jednat především tehdy, 
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pokud:  

a) Krajský soud ve svém rozhodnutí nerespektoval ustálenou a jasnou soudní 

judikaturu a nelze navíc vyloučit, že k tomuto nerespektování nebude docházet i v 

budoucnu.  

b) Krajský soud v jednotlivém případě hrubě pochybil při výkladu hmotného či 

procesního práva. 

 

Poslední uvedený důvod, tedy případ zásadního pochybení krajského soudu, je 

nejčastějším případem, kdy NSS konstatuje přijatelnost kasačních stížností ve věcech 

mezinárodní ochrany. Případy otázek, které nebyly dosud v judikatuře řešeny jsou velice 

výjimečné, případ nutnosti judikatorního odklonu dosud nenastal.82 Poslední a nejčastější 

důvod přijatelnosti však musí být chápán a aplikován restriktivně. Rozhodně ne každé 

pochybení krajského soudu je důvodem k přijatelnosti kasační stížností. V případě 

opačného závěru by totiž byla celá koncepce a nosná myšlenka nepřijatelnosti jako filtru 

popřena. 

Jako velice spornou můžeme považovat úpravu, která umožňuje NSS usnesení o 

odmítnutí kasační stížnosti pro nepřijatelnost neodůvodňovat (§ 104a odst. 3 SŘS). 

Prakticky stejné ustanovení bylo obsaženo od roku 2001 v právní úpravě dovolání podle 

OSŘ (šlo o  § 243c odst. 2 OSŘ ve znění účinném od 1.1.2001 do 7.4.2004). Toto 

ustanovení, umožňující Nejvyššímu soudu neodůvodňovat některá rozhodnutí o odmítnutí 

dovolání pro nepřípustnost, však neprošlo prověrkou ústavnosti provedenou Ústavním 

soudem a bylo zrušeno nálezem č. 153/2004 Sb. Možností  neodůvodňovat některá 

rozhodnutí o odmítnutí dovolání byla do OSŘ zavedena z důvodu snahy o zrychlení řízení 

před Nejvyšším soudem, tedy zákonodárce byl veden stejným motivem jako v případě 

zavedení nepřijatelnosti kasační stížnosti. K takovému zdůvodnění možnosti rozhodnutí 

neodůvodňovat však Ústavní soud zaujal jasný postoj. „Argument, že odmítnutí dovolání v 

občanském soudním řízení bez odůvodnění přispěje k rozhodování soudů v přiměřené době 

(což je cíl nepochybně legitimní), podle přesvědčení Ústavního soudu neobstojí. Omezení 

práva účastníka dovolacího řízení v civilních věcech dozvědět se důvod, proč Nejvyšší soud 

rozhodl tak, jak rozhodl, může deklarovanému cíli posloužit jen minimálně (pokud vůbec). 

Uvedení stručných důvodů, o které Nejvyšší soud své odmítavé rozhodnutí opřel (např. 

citací judikátů tohoto soudu, které věc řeší, a pro jejichž změnu či odchýlení se od nich 

                                                 
82 ŽONDROVÁ, S. Nepřijatelnost kasační stížnosti ve věcech azylu v rozhodovací praxi Nejvyššího 

správního soudu. Správní právo. 2007, roč. 40, č. 6, s. 408-415. 



45 

neshledal soud důvod), nemohou Nejvyšší soud zatížit významným způsobem, a tedy ani 

významně ovlivnit celkovou délku soudního řízení; omezení práv účastníka dovolacího 

řízení se tedy jeví být zjevně nepřiměřeným sledovanému cíli.“83 

Důvodem, proč nebylo dosud ustanovení § 104a odst. 3 Ústavním soudem zrušeno, 

je jeho ústavně konformní aplikace ze strany NSS. Ten tedy svou interpretační a aplikační 

praxí překonal jeho protiústavnost, a z tohoto důvodu ani nemělo plénum Ústavního soudu 

možnost se tímto ustanovením dosud zabývat. Ústavní stížnosti podávané odmítnutými 

stěžovateli jsou totiž Ústavním soudem zamítány, případně odmítány, neboť není zjištěn 

zásah do ústavou garantovaných základních práv a svobod. 

Je však třeba upozornit na to, že NSS svá rozhodnutí o odmítnutí kasační stížnosti 

neodůvodňuje „klasickým“ způsobem. Pokud by tak činil, nepochybně by popřel podstatu 

institutu nepřijatelnosti.84 Nemusel by se sice zabývat důvodností kasační stížnosti, tedy ji 

věcně projednávat, musel by však obšírně dovozovat, proč v daném případě dospěl k 

závěru o neexistenci významu přesahujícího vlastní zájmy stěžovatele. NSS proto v 

případech, kdy shledal kasační stížnost nepřijatelnou, uvádí v odůvodnění usnesení o jejím 

odmítnutí svá předchozí rozhodnutí, ve kterých již byla obdobná otázka řešena. Tím 

dostatečně stěžovateli zdůvodňuje, proč nebyl v případě jeho kasační stížnosti shledán 

přesah jeho vlastních zájmů. Tento postup tak plně odpovídá požadavkům na odůvodnění 

rozhodnutí, které ve výše citovaném nálezu vyslovil Ústavní soud. 

K problematice nepřijatelnosti kasační stížnosti se Ústavní soud vyjádřil ve svém 

nedávném rozhodnutí, kde mj. uvedl, že „posouzení významu stížnosti z hlediska přesahu 

vlastních zájmů stěžovatele je věcí nezávislého soudního rozhodnutí, jenž z této povahy 

zásadně není předmětem přezkumu ze strany Ústavního soudu. Přesněji řečeno, úvahu 

soudu, zda se jedná o právní otázku, jež svým významem přesahuje nad rámec konkrétního 

případu (§ 104a SŘS), není Ústavní soud oprávněn přezkoumávat, jestliže - se zřetelem k 

jeho logickým a odůvodněným myšlenkovým konstrukcím - nejde o zneužití soudního 

uvážení a tudíž projev svévole.“85  

 

 

 

 
                                                 
83 Nález Ústavního soudu Pl. ÚS 1/2003 [Sb.n.u.US Svazek č.32 Nález č.15 str.131]. Ve sbírce zákonů 

vyhlášen pod č. 153/2004 Sb. 
84 Srov. ŠIMÍČEK, V. Přijatelnost kasační stížnosti ve věcech azylu - jedna z cest k efektivitě práva. Soudní 

rozhledy. 2006, roč. 12, č. 6, s. 201-205.  
85 Usnesení Ústavního soudu ze dne 31.10.2007, sp.zn. III.ÚS 778/07. 
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9. Důvody kasační stížnosti 

 

Kasační stížnost lze podat pouze z tzv. kasačních důvodů. Uvedením těchto důvodů 

stěžovatel určuje kvalitativní rozměr přezkumu napadeného rozhodnutí, neboť NSS je až 

na určité výjimky (viz dále) těmito důvody vázán. Jinými slovy, NSS nebude přihlížet při 

přezkumu rozhodnutí k důvodům, které stěžovatel v kasační stížnosti neuvedl. Uvedení 

důvodů je tak nezbytnou náležitostí kasační stížnosti. Požadavek na uvedení důvodů, pro 

které stěžovatel rozhodnutí krajského soudu napadá, je vyjádřením dispoziční zásady. 

Pokud by stěžovatel žádné kasační důvody ve své kasační stížnosti neuvedl nebo by uvedl 

jiné než v zákoně uvedené důvody, byla by taková kasační stížnost nepřípustná (§ 104 

odst. 4 SŘS) a NSS by ji bez věcného projednání odmítl. 

Stěžovatel nemůže v kasační stížnosti uplatnit důvody, které neuplatnil v řízení před 

krajským soudem, ač tak učinit mohl (§ 104 odst. 4 SŘS). Smyslem tohoto omezení je 

zajištění koncentrace řízení ve správním soudnictví. 

SŘS vypočítává zákonné kasační důvody v § 103. Kasační důvody uvedené v prvním 

odstavci tohoto ustanovení pod písmeny a), c), d) a e) se vztahují výlučně k řízení před 

krajským soudem. Kasační důvod uvedený pod písmenem b) spočívá ve vadě řízení před 

správním orgánem, pro kterou měl krajský soud napadené správní rozhodnutí zrušit. I v 

tomto případě tedy došlo k pochybení v řízení před krajským soudem, na rozdíl od 

předešlých důvodů se však v tomto případě bude muset NSS zabývat podrobně i 

předcházejícím správním řízením. 

Kasační důvody jsou konstruovány značně široce a abstraktně. Proto musí stěžovatel 

ve své žádosti uvést konkrétní právní argumentaci a vylíčení skutkových okolností, v nichž 
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spatřuje nezákonnost.86 Za kasační důvod nelze považovat pouhou citaci konkrétních 

ustanovení § 103 SŘS.87 „Důvody uvedené v § 103 odst. 1 SŘS jsou totiž jen obecnými 

kategoriemi, které musí stěžovatel v kasační stížnosti naplnit konkrétním a jedinečným 

obsahem, tedy vylíčit, k jakým konkrétním vadám došlo podle jeho názoru v řízení před 

správním orgánem či před soudem, jakými blíže určenými vadami trpí podle něj rozhodnutí 

soudu, v čem přesně spatřuje stěžovatel nesprávné posouzení právní otázky soudem 

apod.“88 

Naopak nelze za nedostatek kasační stížnosti považovat, když stěžovatel namítané 

kasační důvody nepodřadí pod některé konkrétní ustanovení § 103 SŘS, případně takový 

kasační důvod podřadí pod nesprávné zákonné ustanovení. 

Kasační stížnost lze podat pouze z důvodu tvrzené: 

a) nezákonnosti, 

b) vady řízení před správním orgánem, 

c) zmatečnosti řízení před krajským soudem, 

d) nepřezkoumatelnosti soudního rozhodnutí, 

e) nezákonnosti rozhodnutí o odmítnutí návrhu nebo o zastavení řízení. 

 

9.1 Nezákonnost  

Kasační stížnost lze podat z důvodu tvrzené nezákonnosti spočívající v nesprávném 

posouzení právní otázky soudem v předcházejícím řízení (§ 103 odst. 1 písm. a) SŘS). 

Podle judikatury NSS spočívá nesprávné posouzení právní otázky buď v omylu 

soudu při aplikaci právní normy na zjištěný skutkový stav, nebo v nesprávnosti výkladu 

právní normy.89 Pouze takové právní posouzení, které se přímo promítá do výroku 

napadeného rozhodnutí, je možné považovat za nezákonné. Nesprávně může být krajským 

soudem posouzena nejenom otázka z oblasti práva hmotného, ale i práva procesního.90 

„Je třeba důsledně rozlišovat mezi nesprávným právním posouzením a vadným 

skutkovým zjištěním, což vždy není jednoduché. Obecně lze říci, že zatímco skutkové 

zjištění je výsledkem činnosti soudu při hodnocení důkazů, o nesprávné právní posouzení 

jde tehdy, jestliže soud zjištěný skutkový stav nesprávně hodnotil po stránce právní, tedy 

mylně na něj aplikoval právní předpisy (zjištěný skutkový stav nesprávně podřadil pod 

                                                 
86 Usnesení NSS ze dne 21.12.2005, č.j. 3 Azs 41/2005-62, www.nssoud.cz.  
87 Usnesení NSS ze dne 27.10.2005, č.j. 6Azs 119/2004-55, www.nssoud.cz. 
88 Usnesení NSS ze dne 1.2.2006, č.j. 1Azs 9/2006-41, www.nssoud.cz. 
89 Např. R 929 Sb. NSS 
90 VOPÁLKA, V. a kol. Soudní řád správní : komentář. 1. vyd. Praha : C. H. Beck, 2004. s. 264 
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hypotézu právní normy).“91 

Nezákonnost se posuzuje podle právních předpisů účinných ke dni vyhlášení 

přezkoumávaného rozhodnutí správního orgánu.92 Změna právní úpravy proto nemůže mít 

na posouzení tvrzené nezákonnosti vliv. 

 

9.2 Vady řízení před správním orgánem 

Podle § 103 odst. 1 písm. b) SŘS je kasačním důvodem tvrzená vada řízení před 

správním orgánem spočívající v tom, že skutková podstata, z níž správní orgán v 

napadeném rozhodnutí vycházel, nemá oporu ve spisech nebo je s nimi v rozporu nebo byl 

při zjišťování skutkové podstaty (správním orgánem) porušen zákon v ustanoveních o 

řízení před správním orgánem takovým způsobem, že to mohlo ovlivnit zákonnost 

(napadeného rozhodnutí), a pro tuto důvodně vytýkanou vadu krajský soud měl napadené 

rozhodnutí správního orgánu zrušit. 

Z povahy tohoto kasačního důvodu vyplývá, že se může uplatnit pouze v případě 

kasační stížnosti proti rozsudku krajského soudu, kterým byla zamítnuta žaloba proti 

rozhodnutí správního orgánu (§ 65 a násl. SŘS). 

Pod tento kasační důvod lze podřadit čtyři možné varianty vad řízení před správním 

orgánem. 

„Zaprvé půjde o případ, kdy stěžovatel již ve správním řízení vytýkal, že skutková 

podstata, z níž správní orgán v napadeném rozhodnutí vycházel, nemá oporu ve 

spisech.“93 Správní orgán tedy své rozhodnutí založil na skutečnostech, které ze správního 

spisu nevyplývají (ze spisu vyplývá A a B a správní orgán své rozhodnutí opřel o C). 

„Zadruhé se může jednat o případ, kdy skutková podstata, ze které správní orgán 

vycházel, je v rozporu se spisy.“94 Oproti prvnímu výše uvedenému případu vady řízení 

zde správní orgán opřel své rozhodnutí o skutečnosti, které nejenže ze správní spisu 

nevyplývají, ale dokonce jsou s ním v přímém rozporu (ze spisu vyplývá A, ale správní 

orgán při svém rozhodnutí vycházel z nonA). 

„Zatřetí půjde o situaci, kdy při zjišťování skutkové podstaty věci došlo ze strany 

správního orgánu k porušení zákona v ustanovení o řízení před správním orgánem 

takovým způsobem, že to mohlo mít vliv na zákonnost správního rozhodnutí.“95 Jde tedy o 

                                                 
91 BUREŠ, J, DRÁPAL, L. Dovolání podle občanského soudního řádu : Podání dovolání. Právní rozhledy. 

1993, č. 6, s. 201.  
92 Srov. R 26 Sb. NSS 
93 VOPÁLKA, V. a kol. Soudní řád správní : komentář. 1. vyd. Praha : C. H. Beck, 2004. s. 264-265. 
94 VOPÁLKA, V. a kol. Soudní řád správní : komentář. 1. vyd. Praha : C. H. Beck, 2004. s. 265. 
95 VOPÁLKA, V. a kol. Soudní řád správní : komentář. 1. vyd. Praha : C. H. Beck, 2004. s. 265. 
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případy závažného porušení procesních předpisů. Nejde však o každé pochybení, ale pouze 

o takové, které mohlo mít vliv na zákonnost správního rozhodnutí. 

„Začtvrté se může jednat o případ, kdy za vadu řízení je považována 

nepřezkoumatelnost rozhodnutí správního orgánu pro nesrozumitelnost. Pojem 

nesrozumitelnost rozhodnutí lze vykládat jediným způsobem, a to že z rozhodnutí 

nevyplývá, jak či o čem bylo rozhodnuto.“96 

Pojem nepřezkoumatelnost rozhodnutí uvádí SŘS ještě v dalším kasačním důvodu, a 

to v souvislosti s nepřezkoumatelností rozhodnutí krajského soudu (§ 103 odst. 1 písm. d) 

SŘS). V tomto případě však mluví o nepřezkoumatelnosti spočívající v nesrozumitelnosti a 

v nedostatcích důvodů. Rovněž ustanovení  § 76 odst. 1 písm. b) SŘS mluví v souvislosti 

se zrušením napadeného rozhodnutí správního orgánu krajským soudem o 

nepřezkoumatelnosti spočívající v nesrozumitelnosti nebo v nedostatku důvodů (v takovém 

případě krajský soud správní rozhodnutí bez nařízení jednání zruší). V obou uvedených 

případech SŘS mluví o nepřezkoumatelnosti spočívající v nesrozumitelnosti nebo v 

nedostatku důvodů. Je tedy otázkou, zda zákonodárce tímto formulačním rozdílem 

sledoval určitý cíl, nebo zda se jedná pouze o legislativní pochybení. Je zřejmě třeba 

dovodit, že i rozhodnutí správního orgánu, jež není dostatečně odůvodněno, je  v důsledku 

toho nesrozumitelné a samozřejmě tedy nepřezkoumatelné. 

Předpokladem uplatnění kasačního důvodu podle § 103 odst. 1 písm. b) je rovněž 

skutečnost, že stěžovatel namítané vady vytýkal již před krajským soudem. Pochybení 

krajského soudu pak spočívá v tom, že měl pro tyto důvody napadené rozhodnutí 

správního orgánu zrušit. Z § 76 odst. 1 SŘS vyplývá, že se jedná o tak závažné vady, že na 

jejich základě měl krajský soud napadené rozhodnutí správního orgánu zrušit, a to bez 

nařizování jednání. 

 

9.3 Zmatečnost řízení před krajským soudem 

Kasačním důvodem je podle § 103 odst. 1 písm. c) SŘS tzv. zmatečnost řízení před 

krajským soudem. Zmatečnost může podle citovaného ustanovení spočívat v tom, že 

chyběly podmínky řízení, ve věci rozhodoval vyloučený soudce nebo byl soud nesprávně 

obsazen, popřípadě bylo rozhodnuto v neprospěch účastníka v důsledku trestného činu 

soudce. 

NSS není podle § 109 odst. 2 SŘS vázán důvody kasační stížnosti v případě, že bylo 

řízení před soudem zmatečné. NSS tedy napadené rozhodnutí krajského soudu, které je 

                                                 
96 Tamtéž 
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postiženo zmatečností, zruší vždy, aniž by musel být tento důvod namítán stěžovatelem. 

V občanském soudním řízení existuje pro případy zmatečnosti zvláštní opravný 

prostředek v podobě tzv. žaloby pro zmatečnost (§ 229 a násl. OSŘ). Zásadní rozdíl mezi 

žalobou pro zmatečnost a kasační stížností podanou z důvodu zmatečnosti spočívá v tom, 

že OSŘ umožňuje tímto mimořádným opravným prostředkem napadnout toliko 

rozhodnutí, jímž bylo řízení skončeno (výjimku představuje možnost podat žalobu i proti 

pravomocnému usnesení odvolacího soudu, kterým bylo odmítnuto odvolání nebo kterým 

bylo zastaveno odvolací řízení). Kasační stížnost z důvodu zmatečnosti řízení před 

krajským soudem však lze podat proti jakémukoliv rozhodnutí, proti němuž je kasační 

stížnost přípustná, tedy i proti rozhodnutí procesní povahy. 

Zmatečnost řízení může předně spočívat v tom, že chyběly podmínky řízení před 

krajským soudem.  Podle § 103 OSŘ ve spojení s § 64 SŘS soud kdykoli za řízení přihlíží 

k tomu, zda jsou splněny podmínky, za nichž může rozhodnout ve věci samé (tzv. 

podmínky řízení). 

Základní podmínkou řízení ve správním soudnictví je pravomoc soudu. Obecně lze 

pojem pravomoc soudů definovat jako okruh záležitostí, které jsou soudy oprávněny a 

povinny rozhodovat.97 Pravomoc správních soudů je vymezena v § 4 SŘS. Nedostatek 

pravomoci správních soudů je tedy nutno chápat tak, že správní soud vedl řízení a rozhodl 

ve věci, která náleží do pravomoci jiných soudů nebo jiných orgánů veřejné moci. 

Typickým příkladem nedostatku této podmínky řízení bude situace, kdy krajský soud 

rozhodne o žalobě proti rozhodnutí správního orgánu v soukromoprávní věci, o které měl 

však rozhodovat civilní soud v řízení podle části páté OSŘ. 

Důležitou podmínku řízení je i to, že byl podán návrh na zahájení řízení. Ve 

správním soudnictví soudy nikdy nezahajují řízení z moci úřední (§ 32 SŘS a contrario). 

Tento nedostatek podmínek řízení nelze směšovat s překážkou řízení, která spočívá v 

nedostatcích náležitostí návrhu. 

Další podmínkou řízení je způsobilost toho, kdo v řízení vystupoval jako účastník, 

být účastníkem řízení. Podle § 33 odst. 2 SŘS má způsobilost být účastníkem řízení ten, 

kdo má způsobilost mít práva a povinnosti. Podle citovaného ustanovení má způsobilost 

být účastníkem i správní orgán. Způsobilost mít práva a povinnosti upravuje v případě 

fyzických osob § 7 OZ, v případě osob právnických § 18 OZ. 

Od způsobilosti být účastníkem řízení (procesním subjektem) je třeba odlišovat 

způsobilost činit v řízení úkony (tzv. procesní způsobilost). Podle § 33 odst. 3 SŘS je 

                                                 
97 Srov. WINTEROVÁ, A. a kol. Civilní právo procesní. 3. vyd. Praha : Linde Praha, a.s., 2004. s. 104. 
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způsobilým samostatně činit procesní úkony ten, kdo má způsobilost k právním úkonů v 

plném rozsahu. Není-li účastník, který nemůže sám činit procesní úkony, řádně zastoupen, 

jde rovněž o nedostatek podmínek řízení. Způsobilost k právním úkonům je upravena v 

OZ, a to v případě fyzických osob v § 8 OZ, v případě osob právnických v § 19 OZ. Na 

rozdíl od nedostatku způsobilosti být účastníkem řízení je nedostatek procesní způsobilosti 

odstranitelnou vadou řízení. 

Podmínkou řízení je také to, že v téže věci nebylo soudem již rozhodnuto (překážka 

rei iudicate) a že o téže věci již řízení před soudem neprobíhá (překážka litispendence). 

Existence kterékoliv z těchto překážek by měla vést k odmítnutí návrhu (§ 46 odst. 1 písm. 

a) SŘS). 

Řízení před soudem je zmatečné také tehdy, rozhodoval-li vyloučený soudce. Soudci 

jsou vyloučeni z projednávání a rozhodnutí věci, jestliže se zřetelem na jejich poměr k 

věci, k účastníkům nebo k jejich zástupcům je dán důvod pochybovat o jejich nepodjatosti. 

Vyloučeni jsou též soudci, kteří se podíleli na projednávání nebo rozhodování věci u 

správního orgánu nebo v předchozím soudním řízení (§ 8 odst. 1 SŘS). Účastník řízení 

nebo osoba na řízení zúčastněná může namítnout podjatost soudce do jednoho týdne ode 

dne, kdy se o podjatosti dozvěděli. K později uplatněným námitkám se nepřihlíží (§ 8 odst. 

5 SŘS). Zřejmě tak nelze přihlížet ani k námitce podjatosti, která byla uplatněna jako 

kasační důvod po uplynutí uvedené lhůty. Na druhou stranu nelze opomíjet, že NSS by měl 

otázku možné zmatečnosti zkoumat v řízení o kasační stížnosti i bez uvedení této námitky. 

Zmatečností je postiženo také řízení, ve kterém bylo rozhodováno nesprávně 

obsazeným soudem. Krajské soudy rozhodují ve správním soudnictví v zásadě ve 

tříčlenných specializovaných senátech (§ 31 odst. 1 SŘS). V taxativně uvedených věcech 

rozhoduje specializovaný samosoudce (§ 31 odst. 2 SŘS). O nesprávné obsazení soudu se 

jedná za situace, rozhodoval-li ve věci samosoudce namísto senátu, nebo jiný senát, než 

který k tomu byl povolán rozvrhem práce.98 

Posledním, ovšem velice sporným důvodem zmatečnosti řízení před krajským 

soudem je vydání rozhodnutí v neprospěch účastníka řízení v důsledku trestného činu 

soudce. Stejný důvod zmatečnosti uvádí i OSŘ v § 229 odst. 1 písm. g). Podle § 234 odst. 

4 OSŘ lze žalobu pro zmatečnost z důvodu trestného činu soudce podat ve lhůtě tří měsíců 

od té doby, kdy se ten, kdo žalobu podává, o důvodu zmatečnosti dozvěděl. SŘS však 

žádnou takovou subjektivní lhůtu pro tento případ nestanoví, a proto musí být kasační 

stížnost i z tohoto důvodu podána ve dvoutýdenní lhůtě od doručení rozhodnutí (§ 106 

                                                 
98 Např. rozsudek NSS ze dne 10.3.2008, č.j. 4 As 8/2007-48, www.nssoud.cz. 
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odst. 2 SŘS). Nelze pochybovat o tom, že NSS tento kasační důvod shledává nedůvodným, 

protože stěžovatelé z povahy věci nemohou předložit soudu pravomocný trestní rozsudek. 

Zajímavá situace by však nastala v situaci, kdy by bylo NSS doloženo, že orgány 

činné v trestním řízení rozhodujícího soudce již obvinily. V takovém případě by zřejmě 

musel NSS řízení přerušit (§ 48 odst. 1 písm. d) SŘS), neboť podle § 52 odst. 2 SŘS jsou 

soudy ve správním řízení vázány rozhodnutím trestních soudů o tom, že byl spáchán 

trestný čin a kdo jej spáchal. O těchto otázkách si správní soudy nemohou učinit samy 

úsudek, a musejí proto vyčkat na rozhodnutí příslušného soudu v trestním řízení, které 

však může probíhat i několik měsíců nebo let. K takovýmto situacím však zřejmě v praxi 

docházet nebude. 

 

 

9.4 Nepřezkoumatelnost soudního rozhodnutí 

Přípustná je podle § 103 odst. 1 písm. d) SŘS také kasační stížnost odůvodněná 

nepřezkoumatelností napadeného rozhodnutí krajského soudu. Nepřezkoumatelnost může 

být způsobena nesrozumitelností rozhodnutí nebo nedostatky důvodů rozhodnutí. Uvedené 

ustanovení dále jako důvod nepřezkoumatelnosti uvádí také jinou vadu řízení před soudem, 

která mohla mít za následek nezákonné rozhodnutí o věci samé. 

Z uvedených důvodů NSS rozhodnutí zruší i z moci úřední (§ 109 odst. 3 SŘS), tedy 

i v případě, kdy stěžovatel v kasační stížnosti tyto vady nenamítá. 

Podle NSS „lze za nepřezkoumatelné pro nesrozumitelnost ve smyslu § 103 odst. 1 

písm. d) SŘS považovat zejména ta rozhodnutí, která postrádají základní zákonné 

náležitosti, z nichž nelze seznat, o jaké věci bylo rozhodováno či jak bylo rozhodnuto, která 

zkoumají správní úkon z jiných než žalobních důvodů (pokud by se nejednalo o případ 

zákonem předpokládaného přezkumu mimo rámec žalobních námitek), jejichž výrok je v 

rozporu s odůvodněním, která neobsahují vůbec právní závěry vyplývající z rozhodných 

skutkových okolností nebo jejichž důvody nejsou ve vztahu k výroku jednoznačné.“99 

Nepřezkoumatelný pro nesrozumitelnost je i rozsudek krajského soudu, v jehož výroku 

soud vyslovil i závazný právní názor pro žalovaného.100 

Tzv. jiné vady řízení představují celou škálu různých procesních pochybení 

krajského soudu. Společné pro ně však je vždy to, že mají nebo mohou mít přímý vliv na 

zákonnost meritorního rozhodnutí. 

                                                 
99 R 244 Sb. NSS 
100 Rozsudek NSS ze dne 12.1.2006 č.j. 1As 3/2005-45, www.nssoud.cz. 
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Mezi početné vady řízení, jež mohou mít za následek nezákonné rozhodnutí ve věci 

samé, patří vady dokazování před krajským soudem. Mezi takové vady řízení patří 

například provádění důkazů bez přítomnosti účastníků101 nebo provádění dokazování bez 

nařízení ústního jednání.102 

Další podstatnou vadou řízení před krajským soudem je nedostatečné poučení 

účastníka o jeho procesních povinnostech103, případně též situace, kdy krajský soud 

považuje nejasné podání za řádnou žalobu a nevyzve žalobce k jeho doplnění, ale namísto 

toho zúží svou interpretací rozsah napadení.104 

Procesním nedostatkem, který může vést k nezákonnému rozhodnutí ve věci samé, je 

vydání rozhodnutí na jednání, jehož se neúčastnil stěžovatel, aniž by byly splněny 

podmínky pro jednání bez jeho účasti (§ 49 odst. 3 SŘS).105 

Podstatnou procesní vadou řízení před krajským soudem je rovněž upření účastníkům 

a osobám zúčastněným na řízení uplatňovat svá procesní práva. Příkladem takového upření 

práv je nevyrozumění osob na řízení zúčastněných soudem o probíhajícím soudním řízení, 

přestože byly tyto osoby soudu známy.106 

Podstatnou vadu řízení zakládá i takový postup krajského soudu, kdy soud vydá 

meritorní rozhodnutí, aniž by rozhodl o návrhu účastníka na ustanovení právního 

zástupce.107 

 

9.5 Nezákonnost rozhodnutí o odmítnutí návrhu nebo o zastavení řízení 

Jako samostatný kasační důvod je v ustanovené § 103 odst. 1 písm. e) SŘS uvedena 

nezákonnost rozhodnutí (krajského soudu) o odmítnutí návrhu nebo o zastavení řízení. 

V případě kasační stížnosti proti těmto rozhodnutím tak přichází v úvahu pouze 

uplatnění tohoto důvodu. Pojem nezákonnost je zde nutno vykládat šířeji než v § 103 odst. 

1 SŘS108, neboť v tomto případě v sobě zahrnuje i podstatné vady řízení před soudem, 

nepřezkoumatelnost rozhodnutí, jakož i případnou zmatečnost řízení před krajským 

soudem.109 

 

                                                 
101 Např. R 55 Sb. NSS 
102 Např. R 687 Sb. NSS 
103 R 617 Sb. NSS 
104 R 326 Sb. NSS 
105 Např. R 445 Sb. NSS, R 469 Sb. NSS 
106 Rozsudek NSS ze dne 16.12.2005, č.j. 2As 12/2005-107, www.nssoud.cz. 
107 R 607 Sb. NSS 
108 Srov. VACEK, P. Významová plasticita některých pojmů soudního řádu správního. Správní právo. 2007, 

roč. 40, č. 6, s. 383-394. 
109 Např. R 625  Sb. NSS, R 427 Sb. NSS 
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9.6 Důvody kasační stížnosti proti rozhodnutí o uložení pořádkové pokuty 

Podle ustanovení § 103 odst. 2 SŘS se výše uvedené kasační důvody přiměřeně užijí 

také pro důvody kasační stížnosti proti rozhodnutí krajského soudu o pořádkové pokutě (§ 

44 SŘS). Je otázkou, proč zákonodárce toto ustanovení do SŘS vložil. Jeho význam lze 

spatřovat především v tom, že vylučuje jakékoliv pochybnosti o přípustnosti kasační 

stížnosti proti tomuto rozhodnutí. Lze však předpokládat, že soudní praxe by se bez tohoto 

ustanovení stejně dobře obešla. 

 

 

 

 

 

10. Náležitosti kasační stížnosti 

 

Náležitosti kasační stížnosti dělíme na náležitosti obsahové (§ 106 odst. 1 SŘS) a 

náležitosti formy (§ 37 odst. 1 ve spojení s § 120 SŘS). Obsahové náležitosti lze dále 

rozdělit na obecné náležitosti, které musí splňovat každé podání (§ 37 odst. 3 SŘS), a 

zvláštní náležitosti, které zákon výslovně vyžaduje v případě kasační stížnosti (§ 106 odst. 

1 SŘS). 

Pro každé podání platí, že z něj musí být zřejmé, čeho se týká, kdo jej činí, proti 

komu směřuje, co navrhuje, a musí být podepsáno a datováno. Kromě jména a příjmení 

nebo názvu musí stěžovatel uvést adresu, na kterou mu lze doručovat. Podání kasační 

stížnosti podléhá soudnímu poplatku, a proto musí být podání opatřeno kolkovou známkou 

v odpovídající hodnotě.110 Ke kasační stížnosti je také třeba připojit listiny, jichž se 

stěžovatel dovolává. 

Soudy posuzují úkony účastníků včetně podání podle jejich obsahu bez ohledu na 

nesprávné označení (§ 41 odst. 2 OSŘ ve spojení s § 64 SŘS). Aby konkrétní podání 

mohlo být posouzeno jako kasační stížnost, proto postačí, pokud stěžovatel dostatečně 

jasně projeví v daném podání, že se domáhá zrušení určitého rozhodnutí krajského soudu, 

které bylo vydáno ve správním soudnictví. Jinými slovy, z podání musí vyplývat, že 

stěžovatel navrhuje zrušení takového rozhodnutí. Označení takového podání např. jako 

odvolání, dovolaní apod. tak nebude rozhodné. 

                                                 
110 Soudní poplatek za podání kasační stížnosti činí 3.000,-Kč (položka 15 sazebníku soudních poplatků; 

příloha č. 1 zákona č. 549/1991 Sb., o soudních poplatcích, v platném znění). 
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Kromě obecných náležitostí podání musí kasační stížnost rovněž obsahovat další 

zvláštní náležitosti, které zákon vypočítává v § 106 odst. 1 SŘS. Mezi zvláštní náležitosti 

kasační stížnosti patří označení rozhodnutí krajského soudu, proti kterému kasační stížnost 

směřuje (vymezení předmětu řízení), vymezení rozsahu, v jakém stěžovatel rozhodnutí 

napadá (kvantitativní vymezení přezkumu), uvedení kasačních důvodů (kvalitativní 

vymezení přezkumu) a údaj o tom, kdy bylo napadené rozhodnutí krajského soudu 

stěžovateli doručeno. 

Stěžovatel musí především označit rozhodnutí, proti němuž kasační stížnost směřuje. 

V kasační stížnosti by měl stěžovatel uvést označení soudu, který napadené rozhodnutí 

vydal, číslo jednací (případně alespoň spisovou značku), pod kterým bylo rozhodnutí 

vydáno, a den, kdy bylo rozhodnutí vydáno (např. tedy „rozsudek Krajského soudu v 

Ostravě ze dne 18. 4. 2005, čj. 17 Cad 40/2003 – 157“). 

Uvedením rozsahu, v jakém stěžovatel rozhodnutí napadá, určuje rozsah přezkumu 

napadeného rozhodnutí. Takto vymezeným rozsahem je až na určité výjimky (viz dále) 

NSS vázán (§ 109 odst. 2 SŘS). Z podané kasační stížnosti musí vyplývat, že stěžovatel 

napadá všechny výroky rozhodnutí, nebo jen některé z nich. V takovém případě by měl 

stěžovatel napadené výroky dostatečně označit. 

Stěžovatel je povinen rovněž uvést důvody, pro které rozhodnutí krajského soudu 

napadá. Zatímco nutnost uvést v kasační stížnosti rozsah, v jakém stěžovatel rozhodnutí 

krajského soudu napadá, určuje kvantitativní stránku řízení o kasační stížnosti, je nutnost 

uvést v kasační stížnosti důvody, pro které stěžovatel rozhodnutí krajského soudu napadá, 

určující pro kvalitativní stránku přezkumu napadeného rozhodnutí před NSS. Stejně jako v 

případě rozsahu je i v případě uplatněných důvodů NSS v zásadě těmito důvody vázán (§ 

109 odst. 3 SŘS). I z této vázanosti NSS uplatněnými důvody existují významné výjimky 

(viz dále). Vymezení kasačních důvodů je důležité také z hlediska přípustnosti kasační 

stížnosti. Tu je totiž možno podat pouze z důvodů uvedených v § 103 SŘS. 

Poslední zvláštní náležitostí kasační stížnosti je uvedení údaje o tom, kdy bylo 

stěžovateli napadené rozhodnutí krajského soudu doručeno. Tato skutečnost má 

rozhodující význam pro posouzení včasnosti podání kasační stížnosti. Dvoutýdenní lhůta k 

jejímu podání totiž začíná běžet právě od doručení rozhodnutí stěžovateli (§ 106 odst. 2 

SŘS). V případě opožděné kasační stížnosti se krajský soud nezabývá již dalšími jejími 

nedostatky a rovnou ji předloží NSS k rozhodnutí o odmítnutí pro opožděnost. Datum 

doručení napadeného rozhodnutí je soudu patrné ze soudního spisu, a proto, je-li jediným 

nedostatkem kasační stížnosti neuvedení data doručení rozhodnutí, soud stěžovatele k 
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doplnění podání nevyzývá (šlo by o formalistický přístup).111 

Kromě obsahových náležitostí musí kasační stížnost splňovat i náležitosti formy. 

Problematika formy, v níž mohou účastníci řízení a osoby na řízení zúčastněné činit 

podání, je obecně upravena v § 37 odst. 1 a 2 SŘS. Kasační stížnost je podání, jímž se 

disponuje řízením, a proto na otázku její formy dopadá úprava obsažená v § 37 odst. 2 

SŘS. Kasační stížnost může být podle uvedeného ustanovení podána písemně, ústně do 

protokolu, popřípadě v elektronické formě podepsané elektronicky podle zvláštního zákona 

(zákon č. 227/2000 Sb., o elektronickém podpisu). 

Byla-li by kasační stížnost učiněna v jiné formě, pak musí být do tří dnů potvrzena 

písemným podáním shodného obsahu nebo musí být předložen její originál. Tato úprava 

míří především na situace, kdy bylo podání učiněno prostřednictvím telefaxu či 

elektronické pošty (bez použití elektronického podpisu).112 

Po podání kasační stížnosti je povinností krajského soudu podle § 108 odst. 1 SŘS 

doručit stejnopisy stížnosti ostatním účastníkům řízení a osobám na řízení zúčastněným. Z 

tohoto důvodu dopadá i na stěžovatele povinnost předložit potřebný počet stejnopisů 

kasační stížnosti (§ 37 odst. 3 SŘS poslední věta). 

Nemá-li kasační stížnost všechny náležitosti podání, krajský soud vyzve stěžovatele 

svým usnesením k doplnění těchto náležitostí. Od doručení zmíněného usnesení počíná 

stěžovateli běžet jednoměsíční lhůta, během níž může nejen chybějící náležitosti doplnit, 

ale rovněž může disponovat s předmětem kasační stížnosti, tedy rozšiřovat kasační stížnost 

na výroky dosud nenapadené a může také uvést nové kasační důvody. Uvedená 

jednoměsíční lhůta může být na včasnou žádost stěžovatele soudem z vážných důvodů 

prodloužena, nejdéle však o další měsíc (§ 106 odst. 3 SŘS). 

Nebyly-li nedostatky náležitostí ve stanovené lhůtě stěžovatelem řádně odstraněny, 

NSS takovou stížnost odmítne (§ 37 odst. 5 SŘS obdobně podle § 106 odst. 1 SŘS). 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
111 Rozsudek NSS ze dne 23.3.2005, č.j. 6 Afs 27/2004-51, www.nssoud.cz. 
112 K problematice podání, které bylo učiněno elektronickou formou, srov. článek BÍLÝ, M. Nad    

rozhodnutím NSS o e-mailovém podání. Právní rozhledy. 2008, č. 9, s. 336-338. 
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11. Zastoupení stěžovatele v řízení o kasační stížnosti 

 

Současná právní úprava opustila povinné zastoupení žalobce advokátem (případně 

notářem) v řízení před správními soudy. Tato povinnost byla stanovena v § 250a odst. 1 

OSŘ, ve znění do 31.12.2002. Ústavní soud, který se zabýval ústavností této úpravy v již 

několikrát výše zmíněném nálezu, uvedl k povinnému zastoupení ve správním soudnictví, 

„že přes výjimečnost a faktickou přísnost české právní úpravy nelze platné koncepci 

vytknout rozpor s ústavním pořádkem. Proti možné námitce omezení přístupu k soudu lze 

argumentovat snahou zajistit rovnost účastníků v řízení před správním soudem, tedy aby 

žalobce nebyl znevýhodněn proti žalovanému správnímu orgánu, který zpravidla zastupuje 

kvalifikovaný státní úředník. Povinné právní zastoupení má obecně sloužit k realizaci 

zásady rovnosti zbraní, jako znaku spravedlivého procesu.“113 

Jediným řízením podle SŘS, ve kterém je zastoupení advokátem povinné, je tak 

řízení o kasační stížnosti. Podle § 105 SŘS totiž musí být stěžovatel zastoupen advokátem. 

Povinnost stěžovatele být zastoupen v řízení o kasační stížnosti advokátem neplatí v 

případě, má-li stěžovatel, jeho zaměstnanec nebo člen, který za něj jedná nebo jej 

zastupuje, vysokoškolské právnické vzdělání vyžadované pro výkon advokacie.114 

Povinné zastoupení advokátem v řízení o mimořádném opravném prostředku není v 

našem právním řádu ničím výjimečným. Obdobná povinnost je stanovena dovolateli jak v 

řízení o dovolání podle OSŘ (§ 241 OSŘ), tak i obviněnému, který může podat dovolání v 

trestním řízení pouze prostřednictvím obhájce (§ 265d odst. 2 trestního řádu), jímž může 

být výlučně advokát (§ 35 odst. 1 trestního řádu). Rovněž před Ústavním soudem ČR musí 

být stěžovatel v řízení o ústavní stížnosti zastoupen advokátem (§ 30 odst. 1 zákona č. 

182/1993 Sb., o Ústavním soudu). 

Nedostatek zastoupení stěžovatele v řízení o kasační stížnosti je nedostatkem 

podmínek řízení.115 Jde však o nedostatek, který je odstranitelný, a to předložením řádné 

plné moci, udělené pro řízení o kasační stížnosti advokátovi. Je povinností předsedy senátu 

krajského soudu postarat se o odstranění takové vady (§ 108 odst. 1 SŘS). Předseda senátu 

krajského soudu vyzve stěžovatele, aby předložil řádnou plnou moc udělenou advokátovi. 

Teprve pokud tak stěžovatel v určené lhůtě neučiní, je možné kasační stížnost odmítnout (§ 

                                                 
113 Nález Ústavního soudu Pl. ÚS 16/99 [Sb.n.u.US Svazek č.22 Nález č.96 str.329]. Ve sbírce zákonů 

vyhlášen pod č. 276/2001 Sb. 
114 Viz. § 5 odst. 2 písm. b) zákona č. 85/1996 Sb., o advokacii. 
115 Usnesení NSS ze dne 16.2.2006, č.j. 8 Azs 125/2005-83, www.nssoud.cz. 
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46 odst. 1 písm. a) SŘS ve spojení s § 120 SŘS). 

Povinnost předsedy senátu krajského soudu pokusit se odstranit nedostatek 

zastoupení stěžovatele není absolutní. Byla-li totiž kasační stížnost podána opožděně nebo 

osobou k tomu neoprávněnou, pak předseda senátu krajského soudu kasační stížnost 

rovnou předloží NSS. Opožděnost stejně jako podání kasační stížnosti osobou k tomu 

zjevně neoprávněnou totiž představují neodstranitelné vady kasační stížnosti, a snaha o 

odstranění nedostatku zastoupení advokátem by tak byla zcela zbytečná.116 

Jak již bylo výše uvedeno, je nedostatek zastoupení stěžovatele advokátem 

odstranitelným nedostatkem podmínek řízení. O způsobu odstranění tohoto nedostatku se 

zpočátku účinnosti SŘS vedly odborné diskuze. Možných řešení se totiž nabízelo hned 

několik. 

První z možných řešení vycházelo z toho, že nepostačuje dodatečné doložení plné 

moci udělené advokátovi, ale že je dále třeba advokáta vyzvat, aby stížnost dodatečně 

podepsal, nebo s jejím obsahem vyjádřil dodatečně písemný souhlas, či dokonce sepsal 

novou stížnost. 

Druhé řešení, které se nakonec v soudní praxi ujalo, se spokojuje pouze s tím, že 

stěžovatel dodatečně doloží, že je řádně zastoupen. Podpis advokáta tedy není náležitostí 

kasační stížnosti.117 

Tímto se právní úprava povinného zastoupení v řízení o kasační stížnosti také 

významně odchyluje od právní úpravy povinného zastoupení dovolatele advokátem 

(případně notářem) v řízení o dovolání v občanském soudním řízení. Podle § 241 odst. 4 

OSŘ totiž musí být dovolání sepsáno advokátem (případně notářem, případně osobou s 

právnickým vzděláním). 

Právní úprava obsažená v § 105 odst. 2 SŘS umožňuje, aby si stěžovatel sepsal 

stížnost sám a pouze doložil (a to i dodatečně na výzvu soudu) plnou moc udělenou 

advokátovi. Advokát se tedy fakticky nemusí vůbec řízení o kasační stížnosti účastnit. 

Vyvstává tak otázka, zda může tato úprava dostatečně naplňovat úmysl zákonodárce, aby 

podávané kasační stížnosti měly určitou právní úroveň a aby byla zajištěna také skutečná 

rovnost zbraní účastníků. 

Dalším problémem, který byl v souvislosti se zavedením nové právní úpravy 

správního soudnictví diskutován, byla otázka formulace plné moci. Zastávány jsou dva 

                                                 
116 Podle jiného názoru však musí krajský soud vyzvat stěžovatele k odstranění nedostatku povinného 

zastoupení vždy – srov. MALENOVSKÝ, R. Právo na právní pomoc v soudním řízení správním : nad 
jedním rozhodnutím. Bulletin advokacie. 2007, roč. 37, č. 7-8, s. 59-63. 

117 VOPÁLKA, V. a kol. Soudní řád správní : komentář. 1. vyd. Praha : C. H. Beck, 2004. s. 277. 
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krajní názory. Podle prvního z nich je pro řízení o kasační stížnosti třeba speciální plné 

moci (argumentem je, že zastoupení končí právní mocí rozhodnutí) a názor opačný 

odmítající přílišný formalismus, podle kterého postačí plná moc obecná.118 

Pro zastupování stěžovatele před NSS v řízení o kasační stížnosti by mělo 

postačovat, bude-li v plné moci uvedeno, že je udělena pro řízení ve věcech správního 

soudnictví.119 

Zastoupení advokátem, který byl účastníkovi ustanoven k ochraně jeho práv v řízení 

před krajským soudem (§ 36 odst. 8 SŘS), však končí pravomocným skončením řízení 

před tímto soudem. V řízení o kasační stížnosti musí stěžovatel předložit plnou moc 

udělenou advokátovi nebo znovu požádat o ustanovení advokáta pro řízení o kasační 

stížnosti.120 

NSS ve své judikatuře dospěl k velmi významné výjimce z povinnosti stěžovatele být 

zastoupen v řízení o kasační stížnosti advokátem, a to v případě, že kasační stížnost 

směřuje proti  usnesení krajského soudu o zamítnutí návrhu na ustanovení zástupce 

stěžovateli. „Povaha tohoto rozhodnutí totiž vylučuje, aby v takovém případě bylo možno 

nedostatek podmínky povinného zastoupení považovat za překážku, jež by bránila vydání 

rozhodnutí, jímž se řízení o kasační stížnosti končí. Je-li předmětem přezkumu rozhodnutí, 

jímž nebylo vyhověno žádosti účastníka o ustanovení zástupce z řad advokátů, trvání na 

podmínce povinného zastoupení by vedlo k vlastnímu popření cíle, jejž účastník podáním 

žádosti sledoval, a k popření vlastního smyslu řízení o kasační stížnosti, v němž má být 

zkoumán závěr o tom, že účastník právo na ustanovení zástupce nemá.“121 

Zakotvení povinnosti být zastoupen advokátem musí být vždy doplněno takovou 

právní úpravou, která zajišťuje, že sociálně slabým osobám nebude fakticky znemožněn 

přístup k soudu. Stěžovatel, který doloží, že nemá dostatečné prostředky (§ 36 odst. 3 

SŘS), a u něhož jsou tedy dány podmínky pro osvobození od soudních poplatků, může 

soud požádat o ustanovení zástupce z řad advokátů, jehož odměnu i hotové náklady ponese 

stát. Podmínku, že ustanovení zástupce je možné, je-li to třeba k ochraně práv stěžovatele, 

lze mít u kasační stížnosti vždy za splněnou.122 Po dobu od podání takové žádosti do 

právní moci rozhodnutí o ní neběží lhůta stanovená pro podání kasační stížnosti (§ 35 odst. 

8 SŘS poslední věta). 

 
                                                 
118 Srov. VOPÁLKA, V. a kol. Soudní řád správní : komentář. 1. vyd. Praha : C. H. Beck, 2004. s. 278. 
119 Tamtéž 
120 Nález Ústavního soudu ze dne 2.1.2007, sp.zn. II.ÚS 16/07. 
121 R 486 Sb. NSS 
122 Rozsudek NSS ze dne 28.12.2005, č.j. 4Ads 73/2004-45, www.nssoud.cz. 
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12. Lhůta a místo podání 

 

Důvodová zpráva k návrhu SŘS uvádí, že způsob podávání kasační stížnosti lze 

připodobnit k tzv. ohlašování opravného prostředku. Zákonodárce tedy záměrně stanovil 

poměrně krátkou dvoutýdenní lhůtu k podání stížnosti. Tato lhůta počíná jednotlivým 

účastníkům a osobám zúčastněným na řízení běžet ode dne doručení předmětného 

rozhodnutí. V případě, že je účastník řízení (případně osoba zúčastněná na řízení) 

zastoupen, pak je dnem rozhodným pro počátek běhu této lhůty den doručení rozhodnutí 

jeho zástupci (§ 42 odst. 2 SŘS). 

„Bylo-li rozhodnutí krajského soudu ve správním soudnictví doručováno do vlastních 

rukou účastníka řízení náhradním způsobem (§ 46 odst. 4 OSŘ ve spojení s § 42 odst. 5 

SŘS), nastaly účinky doručení uplynutím desetidenní úložné lhůty. Dnem následujícím 

počíná běžet dvoutýdenní lhůta k podání kasační stížnosti. Při posuzování včasnosti podání 

kasační stížnosti je bez významu, zda a kdy si stěžovatel zásilku po uplynutí úložné lhůty 

zásilku skutečně fyzicky vyzvedl nebo rozhodnutí jinak převzal.“123 

Předpokladem započetí běhu lhůty k podání kasační stížnosti je procesně účinné 

doručení, tj. takové doručení, které má právní účinky. SŘS obsahuje relativně komplexní 

úpravu doručování v § 42. Z této úpravy vyplývá, že rozhodnutí soud doručuje buď přímo 

účastníkovi nebo osobně zúčastněné na řízení. To však neplatí za situace, kdy jsou tyto 

osoby zastoupeny zástupcem. V takovém případě se doručuje pouze tomuto zástupci, 

ledaže by měl zastoupený sám něco osobně vykonat (§ 42 odst. 2 SŘS). 

Za procesně neúčinné je třeba považovat takové doručení, které je v rozporu s právní 

úpravou doručování v SŘS. Půjde o případy, kdy krajský soud rozhodnutí doručí přímo 

zastoupenému účastníkovi nebo osobě zúčastněné na řízení namísto jejich zástupci. Za 

zástupce účastníka řízení nebo osoby zúčastněné na řízení není považován soudní 

judikaturou advokát, který na základě tzv. substituční plné moci zastupuje advokáta 

účastníka řízení nebo osoby zúčastněné. Takový advokát (substitut) je zástupcem advokáta 

(nikoliv účastníka či osoby zúčastněné na řízení), a proto, bylo-li doručováno jemu, jde o 

doručení procesně neúčinné.124 

Lhůta k podání kasační stížnosti je lhůtou procesně právní, a tedy k jejímu dodržení 

postačí, byla-li zásilka poslední den lhůty dána k poštovní přepravě (§ 40 odst. 4 SŘS). 

                                                 
123 Rozsudek NSS ze dne 28.12.2005, č.j. 8Afs 147/2005-46, www.nssoud.cz. 
124 R 281 Sb. NSS 
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Podáním stížnosti je soudu „oznamováno“, že dochází k napadení vydaného 

rozhodnutí, a to ve formě stížnosti, která nemusí obsahovat všechny nutné náležitosti, 

případně může být formulována dosti obecně. K odstranění případných nedostatků kasační 

stížnosti a k rozšíření důvodů a rozsahu napadení poskytuje zákon stěžovateli lhůtu 

jednoho měsíce od doručení usnesení, kterým ho soud vyzývá k doplnění podání. Tato 

lhůta může být dokonce na žádost stěžovatele prodloužena. 

Současná praxe ukazuje, že stěžovatelé skutečně často postupují tak, že nejprve 

podají neúplnou kasační stížnost, kterou pak následně v zákonné lhůtě doplňují. V řízení o 

kasační stížnosti tak odpadá problém, zda byla dodržena lhůta k podání stížnosti v případě, 

že podání nemělo všechny vyžadované náležitosti. Další výhodou této konstrukce je, že 

soud i účastníci mají po relativně krátké době jasno v tom, jestli bude rozhodnutí 

napadeno, či nikoliv. 

Zmeškání lhůty k podání kasační stížnosti nelze prominout (§ 106 odst. 2 SŘS). 

„Obsahuje-li opožděně podaná kasační stížnost žádost o prominutí zmeškání lhůty k 

podání kasační stížnosti, soud usnesením kasační stížnost odmítne jako opožděně podanou 

( § 46 odst. 1 písm. b) SŘS) a žádostí o prominutí zmeškání lhůty k podání kasační stížnosti 

se zabývá toliko v odůvodnění tohoto usnesení.“125 

Jako problematická se může jevit skutečnost, že SŘS neobsahuje úpravu řešící 

situaci, kdy byli účastníci řízení krajským soudem (případně osoby zúčastněné na řízení) v 

samotném rozhodnutí nesprávně poučeni o možnosti podat proti takovému rozhodnutí 

kasační stížnost nebo byli nesprávně poučeni o délce lhůty k podání kasační stížnosti. NSS 

odmítl formalistický přístup, který by umožňoval i v takovém případě kasační stížnost 

podanou po uplynutí dvoutýdenní lhůty od doručení rozhodnutí bez dalšího odmítnout. 

Takovýto výklad shledal totiž nesouladným s právem na spravedlivý proces (čl. 36 odst. 1 

Listiny). 

Nedostatek právní úpravy této otázky překlenul NSS pomocí analogie. Obdobnou 

otázku totiž výslovně řeší právní úprava dovolání v občanském soudním řízení (§ 240 odst. 

3 OSŘ). Toto ustanovení říká, že lhůta (k podání dovolání) je zachována tehdy, jestliže 

dovolání bylo podáno po uplynutí dvouměsíční lhůty proto, že se dovolatel řídil 

nesprávným poučením soudu o dovolání. Neobsahuje-li rozhodnutí poučení o dovolání, o 

lhůtě k dovolání nebo o soudu, u něhož se podává, nebo obsahuje-li nesprávné poučení o 

tom, že dovolání není přípustné, lze podat dovolání do čtyř měsíců od doručení. 

„Ustanovení § 240 odst. 3 OSŘ však nelze, podle názoru vysloveného NSS, v řízení o 

                                                 
125 R 68 Sb. NSS 
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kasační stížnosti užít tak, že by byla mechanicky převzata délka lhůty v něm uvedená. Je 

totiž třeba vzít v úvahu rozdílnou délku lhůt, kterou soudní procesní předpisy stanoví pro 

podání kasační stížnosti a dovolání, a citované ustanovení § 240 odst. 3 OSŘ lze aplikovat 

v kasačním řízení poměrem, v jakém zvláštní lhůta pro podání dovolání v něm uvedená 

prodlužuje obecnou lhůtu k podání dovolání. OSŘ pro podání dovolání stanoví lhůtu dvou 

měsíců od doručení rozhodnutí odvolacího soudu ( § 240 odst. 1 OSŘ). Lhůta stanovená v 

ustanovení § 240 odst. 3 OSŘ prodlužuje při vadném poučení lhůtu k podání dovolání 

dvojnásobně. V témže poměru k obecné délce lhůty k podání kasační stížnosti je proto 

třeba aplikovat § 240 odst. 3 OSŘ na lhůtu k podání kasační stížnosti v případě vadného 

poučení. Jestliže tedy SŘS stanoví k podání kasační stížnosti lhůtu dvoutýdenní ( § 106 

odst. 2 SŘS), v důsledku vadného poučení je třeba za včasnou považovat takovou kasační 

stížnost, která je podána ve lhůtě čtyř týdnů po doručení rozhodnutí.“126 

V případě, že krajský soud vydá k napadenému rozhodnutí opravné usnesení, běží 

dvoutýdenní lhůta k podání kasační stížnosti znovu od doručení opravného usnesení, a to 

ovšem pouze ve vztahu k výroku, který byl tímto usnesením opraven, případně ve vztahu k 

výroku, jenž je na opraveném výroku závislý.127 

SŘS dále v § 106 odst. 2 upravuje otázku běhu lhůty k podání kasační stížnosti ve 

dvou případech, kdy osobě oprávněné k podání této stížnosti není rozhodnutí vůbec 

doručováno. V prvním případě jde o osobu, která tvrdí, že o ní soud nesprávně vyslovil, že 

není osobou zúčastněnou na řízení. V druhém případě se pak jedná o osobu, která svá 

práva osoby na řízení zúčastněné uplatnila teprve po vydání napadeného rozhodnutí. V 

obou těchto případech běží těmto osobám lhůta k podání kasační stížnosti ode dne 

doručení rozhodnutí poslednímu z účastníků. 

V případě, že by stěžovatel kasační stížností napadl rozhodnutí, jenž mu nebylo 

dosud (řádně) doručeno, byla by kasační stížnost jako předčasná (§ 46 odst. 1 písm. b) , § 

102 a § 106 odst. 2 SŘS) NSS odmítnuta.128 

Zákon stanoví, že kasační stížnost se podává u soudu, který napadené rozhodnutí 

vydal, tedy u soudu krajského. Lhůta je však zachována, byla-li kasační stížnost podána u 

NSS. Za včasné podání stížnosti však nelze považovat podání u žalovaného správního 

orgánu nebo u jiného soudu. Aby taková kasační stížnost mohla být považována za 

včasnou, musel by tento správní orgán, případně nepříslušný soud odeslat (předat k 

                                                 
126 Usnesení NSS ze dne 8.12.2005, č.j.  2Afs 34/2005-45, www.nssoud.cz. 
127 R 1177 Sb. NSS 
128 Např. R 281 Sb. NSS 
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poštovní přepravě) takto podanou kasační stížnost ve lhůtě k podání kasační stížnosti.129 

13. Odkladný účinek kasační stížnosti 

 

Zabýváme-li se otázkou, zda je kasační stížnost řádným, či mimořádným opravným 

prostředkem, pak jedním z hlavních argumentů k tomu, abychom ji považovali za opravný 

prostředek mimořádný, je skutečnost, že kasační stížnost nemá ex lege odkladný 

(suspenzivní) účinek (§ 107 SŘS).  

Zákon však zároveň v uvedeném ustanovení výslovně umožňuje NSS odkladný 

účinek kasační stížnosti přiznat (tzv. odkladný účinek ex actu130). Pokud jde o podmínky 

přiznání odkladného účinku, odkazuje § 107 SŘS na ustanovení § 73 odst. 2 až 4 SŘS. 

Tato ustanovení, která upravují odkladný účinek žaloby proti rozhodnutí správního orgánu, 

se užijí přiměřeně. 

 

Podmínky pro přiznání odkladného účinku kasační stížnosti jsou podle § 73 odst. 2 SŘS 

následující: 

− přiznání odkladného účinku musí stěžovatel sám navrhnout, 

− k návrhu se vyjádřila protistrana, 

− výkon nebo jiné právní následky napadeného rozhodnutí musí znamenat pro 

stěžovatele nenahraditelnou újmu, 

− přiznání odkladného účinku se nedotkne nepřiměřeným způsobem nabytých práv 

třetích osob, 

− přiznání odkladného účinku není v rozporu s veřejným zájmem. 

 

První dvě podmínky lze považovat za podmínky procesní povahy. Stěžovatel musí 

přiznání odkladného účinku sám navrhnout. Tato podmínka vyplývá jak z § 73, tak i z § 

107 SŘS. Součástí takového návrhu musí nepochybně být vylíčení skutečností 

osvědčujících splnění předpokladů pro přiznání odkladného účinku. Ze zákona nevyplývá 

nutnost podat návrh současně s kasační stížností. Zřejmě to však bude pravidlem. Zároveň 

je zřejmé, že NSS nemůže o odkladném účinku rozhodnout bez podaného návrhu, a to ani 

kdyby byly ostatní podmínky splněny. Návrh nemůže podat ani nikdo jiný než stěžovatel. 

Druhou podmínkou procesní povahy je vyjádření protistrany stěžovatele (pojem 

žalovaný uvedený v § 73 odst. 2 je třeba přiměřeně aplikovat na řízení o kasační stížnosti, 
                                                 
129 R 101 Sb. NSS 
130 Srov. MILLEROVÁ, I. Kasační stížnost. In VOPÁLKA, V. Nová úprava správního soudnictví : soudní 

řád správní. 1. vyd. Praha : ASPI Publishing, a.s., 2003. s. 125. 
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kde stěžovatelem může samozřejmě být i žalovaný) 

Nezbytným předpokladem pro přiznání odkladného účinku kasační stížnosti je 

nenahraditelná újma způsobená v důsledku výkonu či jiného právního následku 

napadeného rozhodnutí. „Protože rozhodnutí o přiznání odkladného účinku je vždy 

rozhodnutím předběžné povahy a nelze v něm tedy předjímat rozhodnutí o věci samé, není 

ani možné vždy učinit jednoznačný (konečný) závěr, že správní rozhodnutí (soudní 

rozhodnutí) má za následek újmu pro žalobce či stěžovatele. Postačuje tedy předpoklad 

žalobcem (stěžovatelem) tvrzené nenahraditelné újmy.“131 

Za nenahraditelnou újmu lze považovat takovou újmu, která je nevratná a zásadně se 

dotýká esenciálních zájmů a postavení stěžovatele.132 Příkladem může být situace, kdy by 

došlo v důsledku neprodleného vymáhání správním orgánem uložené povinnosti k 

ohrožení samotné existence stěžovatele jako ekonomického subjektu. Dostatečným 

důvodem k přiznání odkladného účinku není pouhá hrozba újmy.133 

Dále SŘS stanoví, že přiznání odkladného účinku se nesmí dotknout nepřiměřeným 

způsobem nabytých práv třetích osob. Třetími osobami budou především účastníci řízení, 

osoby zúčastněné na řízení, ale i další osoby, zejména osoby, které byly přímo dotčeny ve 

svých právech a povinnostech vydáním napadeného rozhodnutí nebo tím, že rozhodnutí 

nebylo vydáno, a ty, které mohly být přímo dotčeny  jeho zrušením nebo vydáním podle 

návrhu výroku, které nejsou ani účastníky řízení, ani osobami na řízení zúčastněnými. 

Poslední podmínkou pak je, že přiznání odkladného účinku není v rozporu s 

veřejným zájmem. Jde o určitý korektiv umožňující zamítnout návrh i v případech, kdy 

jsou splněny ostatní podmínky, ale zároveň zde existuje rozpor s veřejným zájmem. Bude 

na soudu, aby se vždy v konkrétním případě ohrožením veřejného zájmu zabýval. 

NSS o podaném návrhu rozhodne usnesením, a to přednostně (§ 56 odst. 1 ve spojení 

s § 120 SŘS). „O návrhu na přiznání odkladného účinku kasační stížnosti není nutné 

rozhodovat tam, kde Nejvyšší správní soud o kasační stížnosti věcně rozhodne bez 

prodlení, tedy ihned poté, co je mu předložena, a po nezbytném poučení účastníků řízení, 

neboť za této situace nemohou skutečnosti tvrzené jako důvod pro přiznání odkladného 

účinku ani nastat.“134 

Přiznáním odkladného účinku se pozastavují do skončení řízení o kasační stížnosti 

účinky napadeného rozhodnutí krajského soudu (§ 73 odst. 2 přiměřeně podle § 107 SŘS). 
                                                 
131 R 1072 Sb. NSS 
132 R 786 Sb. NSS 
133 Srov. KOLMAN, P. Odkladný účinek kasační stížnosti. Právo pro podnikání a zaměstnání. 2008, roč. 17, 

č. 2, s. 26-28. 
134 R 173 Sb. NSS 
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Jako nejsložitější a zároveň nejpodstatnější se jeví otázka, co je myšleno pojmem 

„účinky“ rozhodnutí. Je třeba si uvědomit, že ustanovení § 73 SŘS pod pojmem rozhodnutí 

rozumí rozhodnutí ve smyslu § 65 SŘS, tedy úkon správního orgánu, jímž se zakládají, 

mění, ruší nebo závazně určují práva nebo povinnosti fyzické či právnické osoby. Teorie 

takové rozhodnutí běžně označuje jako správní akt.135 „U konstitutivních správních aktů 

účinnost značí, že přiznává-li správní akt nějaké oprávnění, je již je po právu vykonávat, 

ukládá-li správní akt nějakou povinnost, je již nutno tuto povinnost plnit (její neplnění je 

protiprávním jednáním). U deklaratorních správních aktů lze účinností rozumět stav, kdy 

autoritativní potvrzení právních poměrů již působí navenek.“136 

V řízení o kasační stížnosti však nejde o účinky správního aktu, ale o účinky 

soudního rozhodnutí, přičemž může jít jak o usnesení, tak i o rozsudek krajského soudu. 

Účinky napadeného rozhodnutí krajského soudu mohou být různé. Záleží na tom o 

jaké rozhodnutí se v konkrétním případě jedná. Nejčastěji nepochybně budou stěžovatelé 

žádat přiznání odkladného účinku kasační stížnosti, která směřuje proti rozhodnutí ve věci 

samé. 

V případě rozsudku podle § 78 SŘS, kterým krajský soud zrušil napadené rozhodnutí 

správního orgánu, lze za účinek rozhodnutí krajského soudu považovat zrušení rozhodnutí 

správního orgánu. Odkladný účinek tak v tomto případě působí nejen ve vztahu k 

přezkoumávanému rozhodnutí krajského soudu (či jeho části), ale i ve vztahu ke 

správnímu rozhodnutí (či jeho části), k jehož přezkumu se dotyčné řízení před krajským 

soudem vedlo.137 Přizná-li tedy NSS kasační stížnosti směřující proti takovému rozsudku 

odkladný účinek, je třeba dále považovat „zrušené“ rozhodnutí správního orgánu za dosud 

platné a účinné. Nic tedy nebrání i jeho případnému výkonu v exekučním řízení. 

V případě, kdy by kasační stížnost směřovala proti rozhodnutí krajského soudu, 

kterým byla žaloba proti rozhodnutí správního orgánu zamítnuta, si lze jen těžko 

představit, že by NSS kasační stížnosti odkladný účinek přiznal. Samotný výrok, kterým se 

žaloba zamítá, totiž nemá na hmotněprávní postavení účastníků řízení vliv. Čistě teoreticky 

by měl přiznaný odkladný účinek dopad na nemožnost vykonat výrok krajského soudu o 

povinnosti k náhradě nákladů řízení. Výše uvedené obdobně platí i v případech, kdy 

krajský soud zamítl i jiné návrhy (uvedené níže). 

V řízení o žalobě proti nečinnosti správního orgánu soud buď žalobu jako 

nedůvodnou zamítne, nebo uloží správnímu orgánu povinnost vydat rozhodnutí nebo 

                                                 
135 HENDRYCH, D. a kol. Správní právo : Obecná část. 6. vyd. Praha : C. H. Beck, 2006. s. 193 a násl.  
136 Str. 225 tamtéž. 
137 R 786 Sb. NSS 
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osvědčení a stanoví k tomu přiměřenou lhůtu (§ 81 SŘS). Přiznáním odkladného účinku 

kasační stížnosti proti rozhodnutí krajského soudu, kterým byla uložena povinnost k 

vydání rozhodnutí nebo osvědčení, tak dochází k tomu, že správní orgán není povinen 

vydat předmětné rozhodnutí nebo osvědčení. 

Zajímavá situace by nastala v případě přiznání odkladného účinku kasační stížnosti, 

jež by směřovala proti rozsudku podle § 87 SŘS, kterým krajský soud zakázal správnímu 

orgánu, aby pokračoval v porušování žalobcova práva, a přikázal, bylo-li to možné, aby 

obnovil stav před zásahem. V takovém případě, by správní orgán nebyl povinen uvedený 

zákaz vyslovený krajským soudem splnit. Jinými slovy, správní orgán by mohl dále 

pokračovat v činnosti, kterou krajský soud označil za nezákonný zásah, pokyn či donucení 

(SŘS v § 82 zavedl legislativní zkratku „zásah“). 

V případě kasační stížnosti směřující proti usnesení krajského soudu bude možnost 

přiznání odkladného účinku zásadně vyloučena vzhledem k tomu, že si lze jen velice 

obtížně představit situaci, kdy by účinky rozhodnutí procesní povahy mohly způsobit 

stěžovateli nenahraditelnou újmu. 

Přiznáním odkladného účinku se tedy pozastavují účinky napadeného rozhodnutí, a 

to v zásadě až do skončení řízení o kasační stížnosti. Usnesení o přiznání odkladného 

účinku však může NSS i bez návrhu svým usnesením zrušit, a to ze dvou důvodů. Buď se v 

průběhu řízení ukáže, že pro přiznání odkladného účinku nebyly dány důvody (v době, kdy 

o něm NSS rozhodl), nebo že tyto důvody v mezidobí odpadly (§ 73 odst. 4 SŘS). 

Závěrem k problematice odkladného účinku je nezbytné dodat, že odkladný účinek 

může s podáním kasační stížnosti spojovat zvláštní zákon (jde pak o odkladný účinek ex 

lege). V současnosti je takovým zvláštním zákonem zákon o azylu, konkrétně jde o jeho § 

32 odst. 5, kde se stanoví, že podání kasační stížnosti proti rozhodnutí krajského soudu o 

žalobě proti rozhodnutí ministerstva ve věci mezinárodní ochrany má odkladný účinek (viz 

výše). 
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14. Řízení o kasační stížnosti 

 

Řízení o kasační stížnosti lze rozdělit na dvě základní fáze, a to na řízení před 

krajským soudem a řízení před NSS. Fáze řízení před krajským soudem počíná podáním 

kasační stížnosti a končí předložením věci k rozhodnutí NSS. Ten se pak nejprve zabývá 

otázkou přípustnosti podané kasační stížnosti a shledá-li ji přípustnou, věcně kasační 

stížnost projedná a rozsudkem rozhodne buď o zrušení napadeného rozhodnutí, nebo o 

zamítnutí kasační stížnosti. V případech, kdy se jedná o kasační stížnost ve věcech 

mezinárodní ochrany (azylu), předchází věcnému projednání posuzování otázky 

přijatelnosti kasační stížnosti (viz. kapitola  8). 

Následující schéma ve zjednodušené podobě znázorňuje postup soudů v řízení o 

kasační stížnosti (nezohledňuje však případné posuzování přijatelnosti ve věcech 

mezinárodní ochrany). 
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14.2 Řízení před krajským soudem 

Jak již bylo výše uvedeno, podává se kasační stížnost u soudu, který napadené 

rozhodnutí vydal (§ 106 odst. 4 SŘS). Tímto soudem je samozřejmě vždy soud krajský. 

Postup krajského soudu po podání kasační stížnosti upravuje § 108 SŘS. I v případě, že by 

byla kasační stížnost podána u NSS, jak to umožňuje § 106 odst. 4 SŘS, bylo by nutno 

takovou kasační stížnost postoupit krajskému soudu k postupu podle § 108 SŘS. 

Po podání kasační stížnosti musí krajský soud nejprve zkoumat, zda není zjevně 

opožděná nebo zda není podaná osobou k tomu zjevně neoprávněnou (§ 108 odst. 1 SŘS). 

V obou případech jde o neodstranitelné vady kasační stížnosti. „Pokud je stížnost opožděná 

nebo podaná osobou neoprávněnou, soud vady podání neodstraňuje pro zjevnou 

neúčelnost a nehospodárnost takového postupu, když takovou stížnost NSS odmítne podle § 

46 odst. 1 písm. b) SŘS ve spojení s § 120 SŘS.“138 

SŘS záměrně mluví o podání kasační stížnosti osobou zjevně neoprávněnou. Ne 

vždy totiž musí být zcela zřejmé, zda je stěžovatel skutečně k podání kasační stížnosti 

oprávněn. Pochybnosti budou vznikat především tehdy, pokud byla kasační stížnost 

podána osobou, která uplatnila práva osoby na řízení zúčastněné až po vydání napadeného 

rozhodnutí. Takovou situaci výslovně SŘS připouští (§ 106 odst. 2 SŘS). Bude-li mít 

krajský soud pochybnosti o oprávněnosti stěžovatele podat kasační stížnost, pak ze zákona 

vyplývá, že musí provést standardní (dále popsaný) postup a posouzení legitimace takové 

osoby ponechá na NSS. Své pochybnosti by však měl uvést v předkládací zprávě  (§ 108 

odst. 1 SŘS poslední věta). 

Nejsou-li splněny podmínky pro předložení kasační stížnosti přímo NSS, zkoumá 

krajský soud, zda nemá kasační stížnost další vady. Předseda krajského soudu je povinen 

postarat se, aby byly případné vady odstraněny, a to postupem podle § 106 odst. 3 SŘS. 

Předseda soudu tedy vyzve usnesením stěžovatele k doplnění podání ve lhůtě jednoho 

měsíce od doručení usnesení. Případně může následně tuto lhůtu na základě včasné žádosti 

prodloužit o další měsíc. 

Nejsou-li dány důvody pro jiný postup, soud doručí kasační stížnost ostatním 

účastníkům řízení a osobám zúčastněným na řízení a poskytne jim možnost vyjádřit se k 

jejímu obsahu. Uvedené osoby však nemají povinnost se k podané kasační stížnosti 

vyjadřovat. 

Krajský soud musí rovněž opatřit podklady potřebné pro rozhodnutí o kasační 

                                                 
138 VOPÁLKA, V. a kol. Soudní řád správní : komentář. 1. vyd. Praha : C. H. Beck, 2004. s. 283. 
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stížnosti. Zákon výslovně uvádí, že soud opatří spis správního orgánu. 

Poté, co se soud pokusil odstranit případné vady podané stížnosti a opatřil všechny 

potřebné podklady pro rozhodnutí, předloží kasační stížnost se spisy a s došlými 

vyjádřeními dalších účastníků a osob na řízení zúčastněných NSS. V předkládací zprávě se 

krajský soud nevyjadřuje ani k důvodnosti podané stížnosti, ani napadené rozhodnutí 

nehodnotí. Ve zprávě se omezí toliko na sdělení svého stanoviska k tomu, zda byla lhůta k 

podání kasační stížnosti dodržena a zda byla stížnost podána oprávněnou osobou. 

Právní úprava kasační stížnosti vychází ze zásady, že rozhodnout o kasační stížnosti, 

včetně jejího odmítnutí, je výlučným oprávněním NSS. Právní úprava v SŘS tedy 

neumožňuje tzv. autoremeduru. Řízení o kasační stížnosti může skončit před krajským 

soudem pouze v případě, který vyplývá z ustanovení § 108 odst. 2 SŘS. Podle tohoto 

ustanovení krajský soud řízení usnesením zastaví, byla-li kasační stížnost před 

předložením NSS vzata zpět. „Byla-li však kasační stížnost vzata zpět až poté, co byla 

krajským soudem předložena Nejvyššímu správnímu soudu, rozhodne o zastavení řízení o 

kasační stížnosti Nejvyšší správní soud.“139 Proti rozhodnutí krajského soudu o zastavení 

řízení o kasační stížnosti je přípustná kasační stížnost (§ 103 odst. 1 písm. e) SŘS ). 

 

14.3 Řízení před NSS 

O podané kasační stížnosti rozhoduje NSS. Kasační stížnost je mimořádným 

opravným prostředkem založeným na principu koncentrace řízení. NSS by měl být proto 

ve většině případů schopen rozhodnout o kasační stížnosti z podkladů, jež mu předloží 

společně s podanou kasační stížností krajský soud. 

NSS rozhoduje o podané kasační stížnosti zpravidla bez jednání (§ 109 odst. 1 SŘS). 

NSS nařídí k projednání kasační stížnosti jednání v případě, že provádí dokazování. 

Situace, kdy bude NSS provádět dokazování, však nebudou příliš časté. Vyplývá to právě z 

již výše zmíněné konstrukce koncentrace řízení, která nepřipouští vnášení skutkových 

novot v řízení o kasační stížnosti (§ 109 odst. 4 SŘS). Bude se tedy jednat především o 

důkazy, které stěžovatel nemohl v předchozím řízení před krajským soudem navrhnout, ale 

které jsou podstatné pro rozhodnutí o kasační stížnosti.140 

NSS nařídí rovněž jednání, považuje-li to za vhodné. Zákonodárce tedy umožnil NSS 

nařídit jednání i v jiných případech než z důvodu dokazování, přičemž volnou formulací 

zákona ponechal na uvážení NSS, kdy k takovému postupu přistoupí. „Důvodem, pro který 

                                                 
139 R 110 Sb. NSS 
140 VOPÁLKA, V. a kol. Soudní řád správní : komentář. 1. vyd. Praha : C. H. Beck, 2004. s. 284. 
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by Nejvyšší správní soud musel bez dalšího nařídit jednání, není samotná žádost účastníka 

o nařízení jednání.“141 

 

14.4 Vázanost NSS rozsahem kasační stížnosti 

Mezi zvláštní náležitosti kasační stížnosti patří mj. uvedení toho, v jakém rozsahu 

stěžovatel rozhodnutí krajského soudu napadá (§ 106 odst. 1 SŘS). NSS je pak podle § 109 

odst. 2 SŘS v zásadě v kasační stížnosti uvedeným rozsahem vázán. Jde o vyjádření 

dispoziční zásady, podle níž je na stěžovateli, aby určil předmět řízení, tedy konkrétně 

předmět prováděného přezkumu (lze vyjádřit zásadou „iudex ne eat ultra petita partium“). 

Vázanost NSS rozsahem kasační stížnosti není absolutní. Zákon v již uvedeném 

ustanovení počítá se dvěma případy, kdy NSS může, respektive musí jít nad návrh 

stěžovatele. V těchto dvou případech proto postupuje soud z úřední povinnosti. 

 

NSS není vázán rozsahem kasační stížnosti v případě, že: 

− je na napadeném výroku závislý jiný výrok, který napaden nebyl, 

− je rozhodnutí správního orgánu nicotné. 

 

Předně není NSS vázán vymezeným rozsahem tehdy, když je na napadeném výroku 

závislý další výrok nebo další výroky, jež kasační stížností napadeny nebyly. Důvod 

zakotvení této výjimky je zřejmý. Není totiž možné, aby NSS zrušil kasační stížností 

napadený výrok, aniž by zároveň zrušil i výrok na něm závislý. 

Typickým příkladem výroku, jež je závislý na výroku jiném, je výrok krajského 

soudu o nákladech řízení (§ 61 odst. 1 SŘS). Soud se při přiznávání náhrady nákladů řídí v 

zásadě úspěchem účastníků ve věci (§ 60 odst. 1 SŘS). Byl-li tedy napaden výrok, jímž 

rozhodl krajský soud o věci samé a na jehož základě také přiznal jednomu z účastníků 

právo na náhradu nákladů řízení, pak není udržitelné, aby NSS výrok ve věci samé zrušil, 

aniž by zároveň zrušil i výrok o nákladech řízení. 

NSS není vázán rozsahem kasační stížnosti také za situace, kdy je rozhodnutí 

správního orgánu nicotné. Pojem nicotnosti správního rozhodnutí (správního aktu) byl 

donedávna v podstatě doktrinální záležitostí a věcí judikatury ve správním soudnictví.142 

Pokrokem v této oblasti bylo přijetí SŘS, který zavedl možnost domáhat se ve správním 

soudnictví vyslovení (deklarování) nicotnosti správního rozhodnutí (§ 65 odst. 1 SŘS). 

                                                 
141 R 932 Sb. NSS 
142 HENDRYCH, D. a kol. Správní právo : Obecná část. 6. vyd. Praha : C. H. Beck, 2006. s. 213. 
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Podle § 76 odst. 2 SŘS dokonce krajský soud vysloví v řízení o žalobě proti rozhodnutí 

správního orgánu rozsudkem nicotnost i bez návrhu, tedy z úřední povinnosti. Z uvedeného 

vyplývá, že SŘS umožnil správním soudům zkoumat nicotnost správních rozhodnutí z 

úřední povinnosti  jak v řízení o žalobě proti rozhodnutí správního orgánu, tak i v řízení o 

kasační stížnosti s cílem odstranit nicotná rozhodnutí i v těch případech, kdy žalobce (resp. 

stěžovatel) nicotnost nenamítá. 

 

14.5 Vázanost NSS kasačními důvody 

Jak již bylo výše podrobně rozebráno, je možné podat kasační stížnost pouze ze 

zákonných tzv. kasačních důvodů (§ 103 odst. 1 SŘS). Podle § 109 odst. 3 je NSS 

stěžovatelem uvedenými kasačními důvody vázán. NSS tedy nemůže zrušit rozhodnutí 

krajského soudu z jiného než namítaného důvodu, a to i v případě, že by NSS zjistil, že 

jsou dány jiné důvody pro zrušení takového rozhodnutí. Opět je tím vyjádřena procesní 

zásada dispoziční. 

Z uvedeného však existuje několik zásadních výjimek. V ustanovení § 109 odst. 2 

SŘS jsou uvedeny vady, pro něž NSS napadené rozhodnutí zruší, aniž by musela být 

kasační stížnost o tyto vady opřena. NSS rozhodnutí postižené takovou vadou zruší z 

úřední povinnosti. 

 

NSS není vázán stěžovatelem uplatněnými kasačními důvody, bylo-li: 

− řízení před soudem zmatečné, 

− řízení před soudem zatíženo vadou, jež mohla mít za následek nezákonné rozhodnutí o 

věci samé, 

− napadené rozhodnutí nepřezkoumatelné, 

− rozhodnutí správního orgánu nicotné. 

 

NSS může překročit důvody kasační stížnosti předně tehdy, bylo-li řízení před 

soudem zmatečné. Co SŘS považuje za důvody zmatečnosti, je uvedeno v § 103 odst. 1 

písm. c) SŘS (tato problematika již byla podrobně vyloženo v kapitole deváté). Je 

nepochybné, že zmatečnost je natolik závažnou vadou řízení, že je třeba ji odstranit i v 

případě, že ji stěžovatel sám nenamítá. Mimo jiné by totiž hrozilo, že zmatečností budou 

postižena i všechna později vydaná rozhodnutí krajského soudu, a proto je v souladu se 

zásadou procesní ekonomie NSS umožněno na takovou vadu reagovat z úřední povinnosti. 

NSS dále není vázán kasačními důvody, bylo-li řízení před krajským soudem 



73 

zatíženo vadou, která mohla mít za následek nezákonné rozhodnutí o věci samé (rovněž 

zde je možno odkázat na devátou kapitolu). 

Z pochopitelných důvodů neváží kasační důvody NSS ani v případě, že je napadené 

rozhodnutí krajského soudu nepřezkoumatelné pro nesrozumitelnost nebo pro nedostatek 

důvodů. Je-li totiž rozhodnutí nepřezkoumatelné, pak je pojmově vyloučeno, aby jej vůbec 

mohl NSS přezkoumávat. 

Konečně NSS není vázán kasačními důvody v případě, kdy je rozhodnutí správního 

orgánu nicotné (k nicotnosti viz výše). 

 

14.6 Koncentrace řízení 

Řízení o kasační stížnosti je ovládáno přísnou koncentrační zásadou.143 Prvky 

koncentrace řízení jsou pro současnou právní úpravu správního soudnictví typické (např. § 

71 odst. 2 SŘS). Koncentrace řízení může být zákonem koncipována ve dvou podobách. 

Tyto formy se však často v konkrétní právní úpravě navzájem doplňují. 

Koncentrace může spočívat v procesním oddělení řízení na více stupních. Jinými 

slovy, skutková tvrzení a je prokazující důkazy nebo právní námitky (důvody) lze uvádět 

pouze v řízení před orgánem, který rozhoduje v prvním stupni. V řízení před orgánem 

vyššího stupně již tyto novoty do řízení zásadně vnášet nelze. 

Koncentrace řízení se však může vyskytovat v rámci řízení před jedním orgánem, a 

to tak, že zákon stanoví lhůtu, po jejímž uplynutí již nelze disponovat s předmětem řízení, 

případně podávat další návrhy a námitky. 

V řízení o kasační stížnosti se uplatňuje v plném rozsahu první podoba koncentrace, 

neboť zákon znemožňuje stěžovateli jak vnášení skutkových novot, tak i v řízení před 

krajským soudem neuplatněných kasačních důvodů. 

Podle ustanovení § 109 odst. 4 SŘS nepřihlíží NSS v řízení o kasační stížnosti ke 

skutečnostem, které stěžovatel uplatnil až poté, kdy bylo vydáno napadené rozhodnutí. 

Citované ustanovení tak znemožňuje vnášení skutkových novot do řízení o kasační 

stížnosti. Nemožnost uplatnit nové skutečnosti se vztahuje jak na skutečnosti, které nastaly 

před vydáním napadeného rozhodnutí, tak i na skutečnosti, k nimž došlo až po vydání 

napadeného rozhodnutí, a to i přesto, že stěžovatel samozřejmě takovou skutečnost v 

předchozím řízení uplatnit objektivně vůbec nemohl.144 

Další prvek koncentrace řízení je obsažen v ustanovení § 104 odst. 4 SŘS, které 

                                                 
143 Důvodová zpráva k návrhu zákona o soudním řádu správním. 
144  Srov. R 516 Sb. NSS 
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nepřipouští takovou kasační stížnost, jež by se opírala o důvody, která stěžovatel neuplatnil 

v řízení před krajským soudem, ač tak učinit mohl. Kasační stížnost, která se opírá pouze o 

takové důvody, je nepřípustná. 

Jako problematická se jeví otázka, zda se v řízení o kasační stížnosti uplatňuje i 

druhá podoba koncentrace. Základem je výkladově sporné ustanovení § 106 odst. 3 SŘS. 

Toto ustanovení řeší problematiku kasační stížnosti, jež nemá při svém podání všechny 

zákonné náležitosti. V takovém případě musí krajský soud stěžovatele vyzvat usnesením k 

doplnění podání. Od doručení tohoto usnesení pak stěžovateli běží lhůta jednoho měsíce k 

odstranění nedostatků kasační stížnosti. Druhá věta tohoto ustanovení říká: „Jen v této 

lhůtě může stěžovatel rozšířit kasační stížnost na výroky dosud nenapadené a rozšířit její 

důvody.“ V jiném ustanovení SŘS o možnosti rozšiřovat kasační stížnost a doplňovat její 

důvody nemluví. 

NSS ve své judikatuře vycházel při výkladu tohoto ustanovení ze zásady koncentrace 

řízení a dovozoval, že stěžovatel může kasační stížnost rozšířit pouze ve lhůtě k podání 

kasační stížnosti, tedy ve lhůtě dvou týdnů od doručení napadeného rozhodnutí (§ 106 

odst. 2 SŘS).145 V případě podání neúplné kasační stížnosti se uplatnila lhůta jednoho 

měsíce od doručení výzvy k doplnění podání, která mohla být o měsíc prodloužena (§ 106 

odst. 3 SŘS). K rozšíření rozsahu kasační stížnosti nebo k uvedení dalších kasačních 

důvodů po uplynutí uvedených (koncentračních) lhůt NSS nepřihlížel. 

S tímto výkladem se však neztotožnil Ústavní soud, podle kterého ze zákona nijak 

nevyplývá, že by dvoutýdenní lhůta k podání kasační stížnosti měla zároveň být lhůtou, 

která by stěžovatele omezovala v rozšíření kasační stížnosti na další dosud nenapadené 

výroky a v uvedení nových kasačních důvodů. Koncentrace řízení se tak podle Ústavního 

soudu uplatní pouze tehdy, byla-li podána kasační stížnost neúplná a stěžovatel byl vyzván 

k jejímu doplnění.146 Ze závěrů Ústavního soudu tedy vyplývá, že stěžovatel, který podal 

úplnou kasační stížnost a nebyl v důsledku toho vyzýván k jejímu doplnění, není při 

rozšiřování kasační stížnosti na další výroky nebo při uvádění nových kasačních důvodů 

omezován žádnou (koncentrační) lhůtou. 

Jedním z argumentů Ústavního soudu pro tento výklad bylo to, že stěžovatelé, kteří 

by podali neúplnou kasační stížnost, by při výkladu zastávaném NSS byli zvýhodněni 

oproti stěžovatelům, jejichž kasační stížnost byla bezvadná. 

                                                 
145 Usnesení  NSS ze dne 23.3.2005, č.j. 6Afs 27/2004-51, usnesení NSS ze dne 29. 11. 2005, č. j. 2Afs 

26/2005-67, www.nssoud.cz. 
146 Nález Ústavního soudu sp.zn. I. ÚS 390/05 [Sb.n.u.US Svazek č.40 Nález č.27 str.219], nález Ústavního 

soudu I.ÚS 138/06 [Sb.n.u.US Svazek č.42 Nález č. 152]. 



75 

NSS samozřejmě nezbývá, nechce-li se vystavit opakovanému rušení svých 

rozhodnutí, než závěry Ústavního soudu akceptovat. Z důvodové zprávy k návrhu SŘS je 

však patrné, že tvůrce návrhu zákona směřoval k vytvoření takové právní úpravy, jež by 

odpovídala výkladu, který zastával NSS. To, že se nepodařilo tento záměr dostatečně jasně 

vyjádřit v zákonné úpravě, je bohužel problém, který může napravit jedině sám 

zákonodárce. Za současného stavu je  tak paradoxně právní úprava kasační stížnosti v 

tomto směru daleko liberálnější než úprava obdobné otázky v řízení o žalobě proti 

rozhodnutí správního orgánu (§ 71 odst. 2 SŘS). Zároveň je otázkou, jaký je smysl úpravy 

„trestající“ stěžovatele, kteří nepodali úplnou kasační stížnost (a to často záměrně), tím, že 

jsou omezeni v možnosti disponovat s předmětem řízení. 

 

14.7 Rozhodnutí o kasační stížnosti 

Není-li dán důvod k odmítnutí kasační stížnosti, případně k zastavení řízení, 

rozhodne NSS rozsudkem podle § 110 SŘS. Na rozsudek NSS se přiměřeně použije 

ustanovení § 54 SŘS o rozsudku (§ 120 SŘS). 

Na rozsudku se usnáší senát nadpoloviční většinou svých členů na neveřejné poradě. 

Přestože v řízení o kasační stížnosti se ve většině případů ústní jednání nekoná, je nezbytné 

rozsudek v souladu s čl. 96 odst. 2 Ústavy vyhlásit  vždy veřejně. Písemné vyhotovení pak 

musí soud (konkrétně soudce zpravodaj – viz výše) vyhotovit nejpozději do jednoho 

měsíce od vyhlášení. 

Pokud NSS shledá kasační stížnost nedůvodnou, pak ji rozsudkem zamítne. Shledá-li 

ji naopak důvodnou, pak napadené rozhodnutí krajského soudu zruší. Rozhodnout jiným 

způsobem zákon NSS neumožňuje. V řízení o kasační stížnosti se tak uplatňuje důsledně 

princip kasace. 

S ohledem na zásadu procesní ekonomie však může NSS podle § 110 odst. 1 SŘS, 

zrušil-li napadené rozhodnutí, rozhodnout současně rovněž o zastavení řízení (§ 47 SŘS), o 

odmítnutí návrhu (§ 46 SŘS) nebo o postoupení věci (§ 7 odst. 6 a 7 SŘS). Uvedené platí, 

pokud byl důvod k uvedenému postupu již před krajským soudem, který však takto 

nepostupoval. Zákonná úprava tak umožňuje napravení pochybení krajského soudu přímo 

rozhodnutím NSS. V těchto případech pak musí NSS rovněž rozhodnout i o nákladech 

celého řízení před správními soudy, tedy i o nákladech řízení před soudem krajským. 

V případech, kdy NSS shledá kasační stížnost důvodnou a napadené rozhodnutí zruší 

a věc vrátí k novému rozhodnutí krajskému soudu, však o nákladech řízení o kasační 

stížnosti v rozsudku nerozhoduje (§ 110 odst. 2 SŘS). O nákladech bude rozhodnuto až 
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krajským soudem v novém rozhodnutí. 

„Samotné zrušení napadeného rozhodnutí by nemuselo vést k nápravě, pokud by 

zákon nezavazoval krajský soud řídit se právním názorem vysloveným NSS ve zrušovacím 

rozhodnutí. Vázanost právním názorem vysloveným ve zrušovacím rozhodnutí je zásadou v 

právním řádu obecně platnou pro všechny typy opravných či přezkumných řízení.“147 Tato 

zásada je zakotvena v ustanovení § 110 odst. 3 SŘS. 

Na případy, kdy by se krajský soud neřídil závazným právním názorem, pamatuje 

ustanovení § 104 odst. 3 písm. a) SŘS, podle kterého lze (pouze) z tohoto důvodu podat 

kasační stížnost. OSŘ v právní úpravě odvolání a dovolání jde při „sankcionování“ 

nedodržení závazného právního názoru ještě dál, když umožňuje odvolacímu, resp. 

dovolacímu soudu nařídit, aby v dalším řízení věc projednal a rozhodl jiný senát 

(samosoudce), nebo může dokonce věc k dalšímu řízení přikázat jinému věcně příslušnému 

soudu (§ 221 odst. 2; § 243b odst. 5 OSŘ). NSS však takovou možnost podle současné 

právní úpravy nemá, a nezbývá mu tak než v těchto případech věc vrátit příslušnému 

senátu (samosoudci). 

Rozhodnutí NSS se doručuje účastníkům řízení a osobám na řízení zúčastněným. 

Doručování provádí krajský soud (§ 110 odst. 4 SŘS). Rozsudek, který byl doručen 

účastníkům řízení o kasační stížnosti je v právní moci (§ 54 odst. 5 ve spojení s § 120 

SŘS). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
147 VOPÁLKA, V. a kol. Soudní řád správní : komentář. 1. vyd. Praha : C. H. Beck, 2004. s. 286. 
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15. Možnosti ochrany proti rozhodnutí o kasační stížnosti 

 

Proti rozhodnutí o kasační stížnosti zákon nepřipouští žádný opravný prostředek.148 

Jedinou cestou možné nápravy je podání ústavní stížnosti k Ústavnímu soudu. 

Ústavní stížnost jsou oprávněny podat fyzické a právnické osoby, jestliže tvrdí, že 

pravomocným rozhodnutím v řízení, jehož byly účastníkem, bylo porušeno jejich základní 

právo nebo svoboda zaručené ústavním pořádkem (čl. 87 odst. 1 písm. d) Ústavy). 

Ze stabilní rozhodovací praxe Ústavního soudu plyne, že Ústavní soud není v 

žádném případě běžnou přezkumnou instancí ve vztahu k obecným soudům. Do činnosti 

obecných soudů Ústavní soud zasahuje pouze tehdy, zjistí-li takové závady, jež by bylo 

možno hodnotit za postupy nejen nezákonné, ale za postupy a rozhodnutí protiústavní. V 

tomto rámci se pohybuje činnost Ústavního soudu i v případech, kdy posuzuje aplikaci 

jednoduchého práva soudy obecnými.149 

Ústavní stížnost je nepřípustná, jestliže stěžovatel nevyčerpal všechny opravné 

prostředky, které mu zákon k ochraně jeho práva poskytuje. Takovým opravným 

prostředkem se rozumí řádný opravný prostředek, mimořádný opravný prostředek s 

výjimkou návrhu na obnovu řízení, a jiný procesní prostředek k ochraně práva, s jehož 

uplatněním je spojeno zahájení soudního, správního nebo jiného právního řízení, nikoliv 

však pouhý podnět k zahájení řízení (§ 75 odst. 1 zákona o Ústavním soudu). 

Za situace, kdy bude podávána ústavní stížnost proti rozhodnutí NSS o zamítnutí 

nebo odmítnutí podané kasační stížnosti, nebude v praxi sporu o tom, že stěžovatel 

vyčerpal všechny prostředky, které mu právní řád poskytuje, neboť právě podáním kasační 

stížnosti byla tato podmínka splněna. 

Účastníkem řízení před Ústavním soudem je stěžovatel a státní orgán, proti jehož 

zásahu ústavní stížnost směřuje, tedy NSS (§ 76 odst. 1 zákona o Ústavním soudu). 

Vedlejšími účastníky jsou ostatní účastníci předchozího řízení (§ 76 odst. 2 zákona o 

Ústavním soudu). 

Ústavní soud rozhodne nálezem, kterým ústavní stížnosti zcela vyhoví nebo ústavní 

stížnost zcela zamítne anebo jí zčásti vyhoví a zčásti ji zamítne (§ 82 odst. 1 zákona o 

                                                 
148 § 114 odst. 2 SŘS výslovně stanoví, že obnova řízení není přípustná proti rozhodnutí o kasační stížnosti. 
149 Např. nález Ústavního soudu IV.ÚS 136/05 [Sb.n.u.US Svazek č.37 Nález č.119 str.519]. 
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Ústavním soudu). Vyhoví-li Ústavní soud ústavní stížnosti, zruší napadené rozhodnutí 

NSS. Podobně jako řízení o kasační stížnosti je i řízení o ústavní stížnosti ovládáno 

principem kasace. Ústavní soud často s poukazem na „hospodárnost“ ruší i rozhodnutí 

předcházející, a to jak rozhodnutí krajského soudu, tak i rozhodnutí správních orgánů, 

přestože k takovému postupu nemá oporu v zákoně.150 Podle toho, jak hluboko svůj „řez“ 

Ústavní soud povede, se dále odvíjí další postup v řízení. 

Určité pochybnosti panují ohledně otázky závaznosti právního názoru, který ve 

zrušovacím nálezu vyslovil Ústavní soud. Samotný zákon o Ústavním soudu tuto otázku 

neřeší, a tak je nezbytné vycházet z nejednoznačného ustanovení článku 89 odst. 2 Ústavy, 

které říká, že vykonatelná rozhodnutí Ústavního soudu jsou závazná pro všechny orgány i 

osoby. 

Zřejmě není sporu o tom, že rozhodnutí Ústavního soudu jsou pro NSS v konkrétní 

věci závazná. NSS by se tak v dalším rozhodování o kasační stížnosti měl vysloveným 

názorem Ústavního soudu řídit.151 Pokud by se totiž NSS právním názorem Ústavního 

soudu neřídil, vystavoval by se nebezpečí, že ústavní stížnost proti jeho novému 

rozhodnutí bude opět úspěšná a jeho rozhodnutí bude znovu zrušeno. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
150 HENDRYCH, D. a kol. Správní právo : Obecná část. 6. vyd. Praha : C. H. Beck, 2006. s. 612. 
151 Srov. KÜHN, Z. a kol. Judikatura a právní argumentace. 1. vyd. Praha : Auditorium, 2006. 234 s. 
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16. Závěr a úvahy de lege ferenda 

 

Na několika místech této práce byly zmíněny zásadní změny, jež přineslo přijetí nové 

úpravy správního soudnictví. Všechny tyto změny znamenaly výrazně pozitivní posun v 

oblasti soudní kontroly veřejné správy. Mezi tyto pozitivní změny patří pochopitelně i 

zavedení kasační stížnosti jako opravného prostředku proti rozhodnutím krajských 

správních soudů. 

Až na určité „drobné“ nedostatky, které budou ještě zmíněny dále, lze považovat 

právní úpravu kasační stížnosti za celkově zdařilou. V deseti relativně stručných 

ustanoveních zákona se zákonodárci podařilo vytvořit moderní opravný prostředek, který 

odpovídá specifikům správního soudnictví. 

Rovněž soudní praxi výkladu a aplikace institutu kasační stížnosti lze hodnotit 

převážně pozitivně. Zejména je v této souvislosti nutno poznamenat, že účel kasační 

stížnosti, kterým je zejména vytváření stabilní a odbornou veřejností uznávané judikatury, 

je vcelku úspěšně naplňován.152 

Do zákonné úpravy kasační stížnosti bylo zatím zasaženo třemi novelami.153 Dvě z 

nich do koncepce kasační stížnosti v podstatě nijak nezasáhly (první z nich rozšířila 

nepřípustnost kasační stížnosti na věci místního referenda, třetí pak pouze nahradila termín 

azyl termínem mezinárodní ochrana). Pouze druhá novela přinesla určitý koncepční posun, 

když zavedla možnost odmítnutí kasační stížnosti ve věcech azylu pro nepřijatelnost. 

Zavedení institutu nepřijatelnosti kasační stížnosti bylo reakcí na značnou přetíženost 

NSS. Se stejným problémem se již v minulosti potýkal prvorepublikový Nejvyšší správní 

soud a v současnosti je přetíženost problémem celé naší justice. Kromě nepřiměřené délky 

soudního řízení však přetíženost negativně působí rovněž na integrační funkci NSS. V 

situaci, kdy je NSS nucen opakovaně rozhodovat o kasačních stížnostech podaných z 

důvodů, které již byly judikaturou dostatečně řešeny, mu pochopitelně nezbývá dostatečný 

prostor k tomu, aby se mohl do hloubky zabývat právními problémy, které dosud řešeny 

judikaturou nebyly nebo byly řešeny jen okrajově. 

Zavedení institutu nepřijatelnosti naplnilo vcelku efektivně svůj účel. V současnosti 

se proto NSS daří postupně snižovat počet nevyřízených věcí a lze předpokládat, že i bez 

větších legislativních změn bude NSS schopen kasační agendu dlouhodobě zvládat. 

Zřejmě i proto nelze předpokládat, že by v blízké budoucnosti došlo k významnějším 

                                                 
152 NSS již ve své Sbírce rozhodnutí uveřejnil více jak 1500 rozsudků a usnesení. 
153 Šlo o zákony č. 22/2004 Sb.,č. 350/2005 Sb. a č. 165/2006 Sb. 
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změnám v zákonné úpravě kasační stížnosti. V oblasti justice se legislativní práce 

Ministerstva spravedlnosti zaměřují především na komplexní reformu občanského 

soudního řízení a řízení trestního. V koncepci reformy justice, kterou Ministerstvo 

spravedlnosti uveřejnilo na svých internetových stránkách154, se nepočítá v oblasti 

správního soudnictví se žádnými změnami. 

I přesto, že se kasační stížnost jako opravný prostředek ve správním soudnictví 

osvědčila, by bylo vhodné zasáhnout do textu zákona novelou a odstranit tak některé 

nedostatky, které v rámci aplikační praxe správních soudů vyšly najevo. 

Zejména je v této souvislosti nutno znovu zmínit problematiku koncentrace řízení. 

Podle názoru Ústavního soudu totiž ze současného textu zákona nevyplývá pro stěžovatele 

žádná omezující lhůta k rozšíření kasační stížnosti na další výroky a o další kasační důvody 

(až na výjimku uvedenou v § 106 odst. 2 SŘS). Takový stav však neodpovídá podstatě 

kasační stížnosti jako mimořádného opravného prostředku a nepochybně také nebyl 

zákonodárcem zamýšlen. K vyjasnění celé záležitosti by přispělo, kdyby byl § 106 SŘS 

doplněn o další odstavec, a to například ve znění: „Rozšířit kasační stížnost na dosud 

nenapadené výroky rozhodnutí nebo ji rozšířit o další důvody může stěžovatel jen ve lhůtě 

pro podání kasační stížnosti.“ 

Zákonodárce by se dále mohl zamyslet nad vhodností úpravy, která vylučuje 

možnost podat kasační stížnost proti rozhodnutí krajského soudu, jímž bylo rozhodnuto o 

návrhu na přiznání odkladného účinku správní žalobě (obdobně to platí o rozhodnutí o 

návrhu na vydání předběžného opatření). Současná judikatura totiž tato rozhodnutí řádí 

mezi rozhodnutí, která jsou podle své povahy dočasná, čímž je dána nepřípustnost kasační 

stížnosti (§ 104 odst. 3 písm. c) SŘS). Se závěrem NSS o dočasnosti těchto rozhodnutí není 

možné polemizovat, a proto cestou ke změně může být pouze novelizace textu zákona. 

Pozornost je třeba věnovat zejména rozhodnutím, kterými byly návrhy na přiznání 

odkladného účinku krajskými soudy zamítnuty. Díky současné situaci si každý soudní 

senát (samosoudce) sám určuje, jsou-li naplněny zákonné podmínky pro přiznání 

odkladného účinku (§ 73 odst. 2 SŘS), a to aniž by byl jeho postup předmětem přezkumu 

ze strany NSS. 

Výjimečnost a velkou důležitost rozhodování o odkladném účinku lze spatřovat 

zejména v tom, že nezabránění výkonu napadeného správního rozhodnutí může mít  

následky nejen v podobě majetkové újmy (škody), ale především může znamenat 

nenapravitelnou újmu nemajetkovou (typicky například na životním prostředí – tzv. 

                                                 
154 Koncepce reformy justice v letech 2008 až 2010, Ministerstvo spravedlnosti (www.justice.cz). 
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ekologická újma). Modelovým příkladem je vydané stavební povolení. Vyhověním správní 

žalobě (po několikaměsíčním řízení) a zrušením daného povolení se již nic nezmění na 

tom, že stavba již byla zčásti (či zcela) provedena a nenapravitelně ovlivnila své okolí. 

Přiznání odkladného účinku všem správním žalobám, jako je tomu například ve 

velmi oceňované úpravě německé155, není zřejmě v našem právním prostředí prosaditelné. 

Přesto by však měly správní soudy možnost přiznávání odkladných účinků více zvažovat a 

je nedostatkem současné úpravy, když NSS nemá možnost prostřednictvím rozhodování o 

kasačních stížnostech v těchto věcech na krajské soudy více působit. 

Z dlouhodobého pohledu je možné uvažovat o celkové změně koncepce kasační 

stížnosti, a to směrem k omezení její přípustnosti (resp. přijatelnosti). Z důvodové zprávy k 

vládnímu návrhu SŘS vyplývá, že velmi široce pojatá přípustnost kasační stížnosti je dána 

potřebou rychlého vytvoření stabilního judikatorního základu pro jednotné a zákonné 

rozhodování soudů ve správním soudnictví. Za pět let rozhodovací činnosti NSS lze mít za 

to, že takový stabilní základ byl již alespoň v otázkách procesních, tedy v otázkách 

výkladu a aplikace SŘS, dosažen. Je tak možné v dlouhodobější perspektivě uvažovat o 

zpřísnění přípustnosti kasační stížnosti ve věcech procesní povahy, tedy konkrétně omezit 

možnost podávat kasační stížnost proti usnesením krajských soudů. 

Naopak ve věci samé, kde soudy zejména řeší otázku výkladu a aplikace hmotného 

práva a případně také otázky zákonnosti postupu správních orgánů ve správním řízení, by 

bylo vhodné ponechat možnost relativně široké přezkoumatelnosti rozsudků krajských 

soudů (už z toho důvodu, že správní právo podléhá rychlým změnám, a je proto velice 

obtížné nějakou stabilní judikaturu vůbec vytvářet). 

Změna platné právní úpravy by mohla konkrétně vypadat tak, že by zákon výslovně 

připustil kasační stížnost proti každému pravomocnému rozsudku krajského soudu za 

obdobných podmínek, jaké platí dosud pro všechna rozhodnutí. Naopak přípustnost 

kasační stížnosti proti pravomocným usnesením krajských soudů by byla značně omezena. 

Možností způsobu tohoto omezení je hned několik. Jednou z variant tohoto řešení, která se 

nabízí, by byla možnost NSS v těchto případech odmítnout kasační stížnost pro 

nepřijatelnost (stejně jak to dnes činí ve věcech azylových). 

Takto provedené „odbřemenění“ NSS by se projevilo jednak ve zrychlení 

rozhodování o kasačních stížnostech, ale také by poskytlo NSS větší prostor pro plnění své 

úlohy garanta jednotnosti a zákonnosti rozhodování správních soudů a nepřímo i celé 

veřejné správy. 

                                                 
155 PÍTROVÁ, L., POMAHAČ, R. Evropské správní soudnictví. 1. vyd. Praha : C. H. Beck, 1998. s. 125. 
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Summary 

 

This thesis deals with cassation complaint which is defined as a (extraordinary) 

remedy against the final decision of a regional court in administrative justice. Cassation 

complaint is one of the most important changes which were established by reform of 

administrative justice in the Czech Republic. This reform was accomplished by the Act 

No. 150/2002 Coll., Code of Administrative justice. 

This thesis is divided into seventeen chapters. 

The first chapter deals with history of administrative justice in the territory of the 

Czech Republic, focused on development of remedies against the decision of 

administrative courts. 

The second chapter is about functions of remedies in judicial procedure. The third 

chapter is an attempt to describe remedies in the system of  French, English and German 

administrative justice. Attention is paid to European courts too. 

Code of Administrative justice set up the Supreme Administrative court which is 

defined as the highest judicial authority in matters within the jurisdiction of courts of 

administrative justice. Its most important task is to guarantee the unity and legality of 

decision-making of administrative courts. Characteristic and functions of the Supreme 

Administrative Court are described in the fifth chapter. 

The next chapters work at the characteristic of cassation complaint (parties to the 

proceedings, obligation of the complainant to be compulsory represented by a counsel, 

elements of a complaint). Especially they deal with admissibility and causes for a cassation 

complaint. The individual causes are treated separately with reference to the judicature 

published by the Supreme Administrative Court. 

The fourteen chapters deals with procedure before courts. The cassation complaint is 

submitted at the regional court which issued the contested decision. The cassation 

complaint must be submitted within two weeks after the delivery of the decision. Default 

of time may not be waived for the submission of a cassation complaint. 

If the Supreme Administrative Court arrives at the conclusion that the cassation 

complaint is justified, it shall vacate the decision of the regional court by means of a 

judgement and refer the matter back to the regional court for further proceedings. If the 

cassation complaint is not justified, the Supreme Administrative Court shall reject it. The 

Supreme Administrative Court isn´t entitled to  change challenged decision. 
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