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Úvod 
 

Ve starší ale i moderní historii lidstva se velice brzy prokázalo, že výkonná moc 

státu respektive jeho orgánů může být nejen prospěšná, ale rovněž nebezpečná, 

svévolná nebo přímo škodlivá. Totéž lze říci také o nečinnosti orgánů veřejné moci 

v okamžiku, kdy se jejich činnost očekává nebo přímo vyžaduje. Tak jako v jiných 

právních oborech, i v problematice správního soudnictví je nezbytné přesné vymezení 

okruhu pravomocí orgánů veřejné moci a to nejen v textu zákona či jiného právního 

předpisu, ale rovněž v samotné praxi, tj. v rámci rozhodování o právech a povinnostech 

fyzických a právnických osob. 

 

Je nezpochybnitelným faktem, že existence efektivního a fungujícího správního 

soudnictví, ať už se jedná o jakoukoliv jeho formální podobu a obsah, představuje 

jednu ze záruk ochrany práv a svobod subjektů práva. Záměrně zdůrazňuji přívlastek o 

efektivitě a správném fungování. Právní historie nejednou prokázala, že samotné 

pozitivně právní zakotvení institucí, jejichž úkolem je výkon správního soudnictví, 

nestačí k opravdové ochraně zakotvených práv a svobod. Je to právě český, respektive 

československý právní řád, který získal během druhé poloviny dvacátého století hořkou 

zkušenost s tím, že něco jiného je upraveno všeobecně závaznou právní normou, ale 

něco zcela odlišného je aplikováno v praxi, popřípadě je pozitivní právní úprava zcela 

opomíjena a orgány veřejné moci jednají podle neprávních (politických a jiných) 

vodítek a kritérií. 

 

Vznik a vývoj správního soudnictví úzce souvisí s historickým pojetím 

suverénní panovnické moci. Tato panovnická moc, byť se honosila přívlastkem 

suverénní, nikdy zcela suverénní nebyla.1 Již v roce 1215 byl anglický král Jan zvaný 

Bezzemek přinucen podepsat dokument nazvaný Magna Charta Libertatis2, tedy 

dokument, kterým došlo k omezení jeho svrchované moci vůči anglické šlechtě ale i 

                                                
1 Kvalita či samotná existence suverénní státní moci jsou i v dnešních dobách předmětem vášnivých 
debat nejen na poli právním ale zejména v politickém prostředí. Dokazuje to například diskuse 
v souvislosti se vstupem České republiky do Evropské unie včetně nedávného ratifikačního procesu tzv. 
Lisabonské smlouvy. 
2 Hendrych, D. a kol. Správní právo. Obecná část. 7. vydání. Praha: C. H. BECK, 2009, str. 583. 
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vůči běžným poddaným. Podstatou tohoto omezení bylo nadřazení jistých všeobecně 

závazných právních norem nad moc panovníka ve smyslu zásady sub lege rex. Lze tak 

hovořit o počátku procesu, který v Anglii a později také v jiných zemích vyústil 

v zakotvení a osvojení koncepce právního státu (fr. État de droit; ang. rule of law). 

Trvalo ovšem několik často neklidných a bouřlivých staletí, než tento právní stát získal 

všechny atributy a záruky, které jsou jeho existenci vlastní.3 

 

Podrobení veřejné moci vládě zákona vyžaduje zejména moderní lidská 

společnost, kde stát, jeho orgány ale také přebujelé nadstátní organizace s mírou 

nevídanou zasahují prakticky do všech oblastí lidského života. Tato skutečnost klade 

vysoké nároky na existenci propracovaného a fungujícího systému kontroly činnosti 

veřejné správy. Kontrolní systém musí být především diverzifikován a správně 

nastaven. Jen tak lze zajistit účinnou a řádnou kontrolu toho, aby veřejná moc byla 

řádně a včas aplikována tam, kde je to nezbytné, a naopak aby nezasahovala zbytečně 

nebo dokonce škodlivě do oblastí lidského konání, které takový zásah nevyžadují. 

 

Hovoříme tedy o správním soudnictví jakožto o kontrolním systému výkonu 

veřejné správy (fr. administration publique) v podobě níže uvedených modelů. 

V právním státě musí být činnost správy podrobena kontrole. Tato kontrola není 

neomezená. Její rozsah se odvíjí od pravomocí a rozsahu působnosti kontrolních 

orgánů. Tato kontrola není svévolná co do prostředků, kterými může zasahovat do 

činnosti orgánů veřejné správy. Jsou to opět všeobecně závazné právní normy a velice 

často se jedná o normy ústavně právní síly, které zakotvují nejen existenci samotných 

kontrolních institucí správního soudnictví, ale rovněž jejich pravomoc a působnost při 

výkonu jejich činnosti.4 

 

                                                
3 Shodně viz Hendrych, D. a kol., cit. d. I, str. 529. 
4 Pojmy pravomoc a působnost jsou v rámci této práce používány ve smyslu nálezu Ústavního soudu 
České republiky publikovaného pod č. 117/03, sv. 31. K problematice pojmosloví viz také Hendrych, D. 
a kol., cit. d. I, str. 114 a násl. Francouzština používá souhrnný pojem compétence, který v sobě zahrnuje 
soubor pravomocí, jakož i okruh působnosti, které společně náleží určitému orgánu veřejné správy a jsou 
nezbytné pro umožnění výkonu jeho činnosti. Podrobně srov. Cornu, G. Vocabulaire juridique. 7ième 
édition. Paris : Presses Universitaires de France, 2006, str. 186, 187.   
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Je nepochybné, že ani dlouholetá existence systémů pověřených kontrolou 

veřejné správy nemůže sama o sobě zajistit existenci právního státu. Důkazem tohoto 

může být fungování správních soudů v Itálii v době vlády Benita Mussoliniho nebo 

maršála Philippa Pétaina v tzv. Vichistické Francii. Správně-kontrolní instituce v těchto 

zemích fungovaly prakticky nerušeně dále i poté, co byla opuštěna údajně nefunkční 

cesta demokratického způsobu vlády. Jediným rozdílem bylo, že správní soudy ztratily 

pravomoc kontrolovat rozhodnutí orgánů veřejné správy mající politický charakter.5 

Nabízí se zcela zřetelná otázka, na kterou už není zcela zřetelná odpověď: kde jsou 

hranice počátku a konce onoho politického charakteru rozhodnutí orgánů veřejné 

správy? 

 

Obsahem této diplomové práce bude zkoumání a následný pokus o srovnání 

aktuálního modelu správního soudnictví fungujícího v Belgickém království a 

ekvivalentního systému zakotveného v České republice. Zvolené téma bylo vybráno 

především ze dvou důvodů. Prvním z nich je skutečnost, že v české odborné literatuře 

de facto není popsán systém belgického správního soudnictví. Druhým důvodem je 

snaha o demonstrování rozmanitosti belgického právního řádu hraničící často 

s nepřehledností. Belgické království se celkem v pěti základních etapách změnilo ze 

státu unitárního na stát federativní s velmi silným postavením jednotlivých jazykových 

a územních celků. Není účelem této práce podávat vyčerpávající obraz poměrně 

složitého ústavně právního uspořádání a vzájemného kompetenčního vymezení 

federálního státu, tzv. společenství (fr. communautés), regionů (fr. régions), provincí 

(fr. provinces) a obcí (fr. communes).6 V rámci belgické ústavněprávní problematiky se 

                                                
5 Leroy, M. Contentieux administratif. 4ième édition. Bruxelles: Bruylant, 2008, str. 29. 
6 Ústava Belgického království v platném znění říká, že Belgie je federálním státem, se skládá ze 
Společenství a Regionů (čl. 1). 
Podle čl. 2 Ústavy Belgického království je Belgie rozdělena na tři tzv. společenství: Francouzské (resp. 
frankofonní) společenství (fr. Communauté française), Vlámské (resp. nerlandofonní) společenství (fr. 
Communauté flamande) a Německé (resp. německo-jazyčné) společenství (fr. Communauté 
germanophone). 
Kromě toho je Belgie podle čl. 3 Ústavy Belgického království rozdělena na tři regiony: Wallonský 
region (fr. Région Wallone), Vlámský region (fr. Région flamande) a Bruselský region (fr. Région 
Bruxelles-Capitale). 
Dále je Belgie rozdělena na čtyři tzv. jazykové oblasti, kterými jsou frankofonní oblast (fr. région de la 
langue française), nerlandofonní oblast (fr. région de la langue néerlandaise), dvojjazyčná oblast 
Bruxelles-Capitale (fr. région bilingue Bruxelles-Capitale) a německo-jazyčná oblast (fr. région de la 
langue allemande, čl. 4 odst. 1 belgické ústavy). 
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tato práce omezí na stručný nástin základních rozdílů mezi ústavněprávním postavením 

federální vlády v čele s králem na straně jedné a společenstvími a regiony na straně 

druhé, jelikož právě toto členění společenství-region považuji za nejméně zřetelné pro 

české právní prostředí. 

 

Cílem této práce by mělo být nejen popsání a vysvětlení základních 

mechanismů belgického správního soudnictví, ale především pokus o komparaci těchto 

mechanismů s mechanismy českého správního soudnictví. Rád bych vymezil základní 

paralely a rozdíly v přístupu k institucím správního soudnictví, tj. okruh věcí, o nichž je 

ve správním soudnictví rozhodováno, podmínky aktivní legitimace účastníků, a dále 

nástroje ochrany práv a svobod fyzických a právnických osob včetně základního 

vymezení a identifikace dostupných opravných prostředků. S vymezením okruhu 

působnosti neodvisle souvisí i základní analýzy ústavněprávního zakotvení správního 

soudnictví dle českého a belgického právního řádu. 

 

V závěrečném pohledu mám v úmyslu porovnat celkovou kvalitu ochrany 

zaručených práv a svobod před belgickými a českými správními soudy. Existuje celá 

řada kritérií důležitých pro takové srovnání. Z pohledu běžného občana se jedná nejen o 

to, zda a za jakých podmínek právní řád připouští žalobu nebo jiný podnět k zahájení 

řízení před správním soudem, ale rovněž například dostupnost výkonu rozhodnutí, 

nezbytnost právního zastoupení a s tím související celková složitost celého procesu. Je 

zřejmé, že obtížně splnitelné podmínky aktivní legitimace jsou účinnou ochranou proti 

nadměrnému nápadu věcí, který by instituce rozhodující ve správním soudnictví zcela 

zahltil, na druhou stranu platí, že celková složitost řízení nepřispívá ke kvalitní, účinné 

a rychlé ochraně práv a svobod. 

 

Tato diplomová práce zachycuje právní stav ke dni 28. října 2010. 
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1. Typové vymezení variant správního soudnictví a zařazení 
belgického a českého typu 
 

Pokusit se jednoznačně definovat pojem správní soudnictví (fr. contentieux 

administratif) je velmi složitým úkolem a takový úkol není cílem této práce. Vždyť i 

Emil Hácha upozorňuje na nutnou opatrnost při definicích správního soudnictví.7 

Hácha správně poukazuje na to, že každá definice správního soudnictví bude více či 

méně kopírovat konkrétní variantu správního soudnictví fungujícího v tom či onom 

právním řádu. Háchovy poznatky se projeví i v obsahu této práce. Podíváme-li se na 

český a belgický model správního soudnictví z hlediska nalézání práva ve věcech, které 

svou podstatou řadíme do tzv. veřejného práva, vzájemné rozdíly jsou patrné na první 

pohled. Zatímco belgický právní řád připouští, aby o mnoha věcech správního 

soudnictví rozhodovaly samy správní orgány (alespoň v prvním stupni a ne ve všech 

případech), český právní řád svěřuje věci správního soudnictví výhradně soudům 

jakožto orgánům ústavně zakotvené moci soudní. 

 

V průběhu historického vývoje lze pozorovat několik samostatných modelů, 

jejichž úkolem je provádění soudní nebo jiné kontroly činnosti orgánů moci výkonné ve 

vymezeném rozsahu. Profesor belgického správního práva na Právnické fakultě 

bruselské univerzity Michel Leroy vymezuje následující varianty kontroly veřejné 

správy8: 

- kontrola prostřednictvím ombudsmanské instituce (fr. médiateur); 

- kontrola vykonávaná civilními soudy v zemích právního systému common law 

(fr. tribunaux ordinaires dans les pays de common law); 

- kontrola vykonávaná prostřednictvím specializovaných soudů v rámci soustavy 

moci soudní (fr. juridictions spécialisées intégrées à l’organisation judiciaire); 

a 

                                                
7 Hácha, E., Hoetzel, J., Weyr, F., Laštovka, K. Slovník veřejného práva československého. Správní 
soudnictví. Svazek IV. Reprint původního vydání. Praha: EUROLEX BOHEMIA s.r.o., 2000, str. 589. 
8 Leroy, M., cit. d., str. 27-52. 
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- kontrola vykonávaná specializovanými správními soudy rozhodujícími 

nezávisle na soustavě moci soudní (fr. juridictions spécialisées indépendantes 

de cette organisation).9 

 

Není předmětem této práce zkoumat podrobně jednotlivé typy správního 

soudnictví, jak byly právě nastíněny. Považuji ovšem za důležité stručně popsat 

podstatu jednotlivých modelů zejména proto, že belgické pojetí správního soudnictví se 

uvedených klasickým modelům jistým způsobem vymyká. Na rozdíl od českého pojetí 

správního soudnictví je v podstatě nemožné bez dalšího zařadit belgický model do 

některé z uvedených skupin. 

1.1 Ombudsman (fr. médiateur) 
 

Tento původně švédský institut poprvé zaznamenaný roku 1766 zaznamenal 

pozoruhodný rozvoj nejen v zemi svého původu. Od počátku druhé poloviny dvacátého 

století je patrné jeho rozšiřování do právních řádů dalších zemí v různých podobách a 

variacích fungování, pravomocí a kompetencí.10 

1.1.1 Obecně o institucích ombudsmanského typu 
 

Podle původní podoby představoval ombudsman osobu pověřenou 

parlamentem, jejímž úkolem bylo dohlížet na aplikaci platných právních norem, tedy na 

předmět činnosti správního aparátu a soudní soustavy. Mezi obecné znaky této instituce 

v její současné podobě patří široké iniciační pravomoci, v zásadě neomezená aktivní 

legitimace bez nutnosti osvědčovat právní nebo jiný zájem, pravomoc ombudsmana 

konat podle zásady ex officio neboli z moci úřední stejně jako podnikat příslušné kroky 

na podnět třetí osoby, oprávnění nahlížet do spisů vedených správními orgány, právo 

                                                
9 Přehled různých institucionálních modelů správního soudnictví na pozadí historického vývoje a 
hlavních představitelů jednotlivých modelů uvádí též Hendrych, D. a kol., cit. d. I, str. 531 a násl. 
10 Od roku 1953 je možno pozorovat vznik ombudsmanských institucí například v Dánsku (1953), 
Norsku (1962), na Novém Zélandu (1962), ve Velké Británii (tzv. Parliamentary commissionner for 
administration, 1967), v Izraeli (Commissioner for complaint, 1971), ve Francii (Défenseur des droits, 
2008), ve Španělsku (Defensor del pueblo, 1978) nebo tzv. médiateur podle práva Evropské unie. 
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klást otázky správním orgánům, právo obrátit se na soudní nebo jiné příslušné orgány 

v případě zjištění porušení zákona.11 

 

Ombudsmanské instituce se později rozvinuly tak, aby byly schopny efektivně 

kontrolovat činnost veřejné správy v závislosti na dané právní úpravě konkrétního státu. 

V současné době tak můžeme hovořit o různých typech instituce ombudsmana, o 

různých mechanismech fungování, o různých vztazích vůči zákonodárné, výkonné a 

soudní moci a rovněž o různých pravomocech této kontrolní instituce.12 

1.1.2 Právní úprava ombudsmana v belgickém právním řádu 
 

Vzhledem k tomu, že institut ombudsmana není primárním tématem této práce, 

ačkoli se bezpochyby jedná o jednu z forem ochrany proti nezákonnému nebo 

nesprávnému výkonu veřejné správy, omezím se pouze na prezentaci federálního 

ombudsmana jakožto na orgán zřízený federálním zákonem. Belgický právní řád 

upravuje na federální úrovni instituci nazvanou Médiateur resp. Collège des 

Médiateurs.13 Základním rozdílem od české právní úpravy spočívá v různorodosti, 

která někdy hraničí s nepřehledností. Tato charakteristika se ostatně objevuje na mnoha 

místech belgického právního řádu. V závislosti na ústavním členění státu rozlišují 

Belgičané ombudsmany ustavené na základě: 

- federálního zákona (fr. loi);14 

- právního předpisu společenství (fr. décret de la communauté);15 

- právního předpisu regionu (fr. décret régional);16 nebo 

- rozhodnutí příslušného orgánu obce (fr. décision de la commune).17 

                                                
11 Pavlíček, V. a kol. Ústavní právo a státověda. Díl 1, Obecná státověda. Praha: Linde, 1998, str. 349 a 
násl. 
12 Srov. například LEGRAND, A. L’ombudsman scandinave. Paris: L.G.D. G., 1970; BRAIBANT, G., 
QUESTIAUX, N., WIENER, C. Le contrôle de l’administration et la protection des citoyens. Étude 
comparative. Paris : Cujas, 1973; Pavlíček, V. a kol. Ústavní právo a státověda. Díl 1, Obecná státověda. 
Praha: Linde, 1998. ISBN 80-7201-141-3. 
13 Frankofonní pojem Médiateur/Médiatrice nebo Collège des médiateurs je ekvivalentní českému pojmu 
veřejného ochránce práv. Vlámština používá pojem ombudsman. 
14 Viz Loi du 22 mars 1995 instaurant des médiateurs fédéraux (Předpis je dostupný na 
http://www.just.fgov.be/index_fr.htm)  
15 Viz Décret de la communauté française du 4 mars 1991 relatif à l’aide à la jeunesse. (Předpis je 
dostupný na http://www.just.fgov.be/index_fr.htm)  
16 Viz Décret régional wallon du 22 décembre 1994 portant création de l’institution du médiateur de la 
région wallonne. (Předpis je dostupný na http://www.just.fgov.be/index_fr.htm) 
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Zajímavostí federálního ombudsmana je skutečnost, že se jedná o dvoučlenný 

orgán rozhodující kolegiálně, ve kterém je zastoupen představitel jak francouzského tak 

vlámského jazyka. Členové orgánu jsou voleni dolní komorou federálního parlamentu 

(fr. Chambre des représentants)18 na dobu šesti let, přičemž jejich mandát je po 

uplynutí této doby obnovitelný. V pravomoci federálního ombudsmana je kontrola 

výkonné moci sui generis, kdy ombudsman není považován za správní orgán, nýbrž 

podle stanoviska belgické Státní rady (fr. Conseil d’Etat) se jedná o kvazi-parlamentní 

orgány vykonávající vedlejší kontrolní funkce vůči moci exekutivní.19 Kompetenční 

rozsah federálního ombudsmana je navíc značně limitovaný, protože federální 

ombudsman kontroluje činnost moci exekutivní pouze v těch oblastech, kde právní řád 

neustavil specializovaného ombudsmana pro výkon kontroly dané oblasti (fr. médiateur 

spécialisé).20 

 

Český právní řád na rozdíl od právního řádu Belgického království upravuje 

instituci ombudsmana způsobem podstatně více uceleným a přehledným. Právní úprava 

je obsažena v zákoně č. 349/1999 Sb., o Veřejném ochránci práv, ve znění pozdějších 

předpisů. Veřejný ochránce práv je podle zákona definován jako instituce, která působí 

k ochraně osob před jednáním úřadů a dalších osob v zákoně uvedených, pokud je 

v rozporu s právem, neodpovídá principům demokratického právního státu a dobré 

správy, jakož i před jejich nečinností, a tím přispívá k ochraně základních práv a 

                                                                                                                                         
17 Instituce obecního ombudsmana existuje například v Antverpách, Charleroi, Liège nebo bruselské 
čtvrti Ixelles (fr. commune d’Ixelles). 
18 V rámci této práce bude pro dolní komoru federálního parlamentu Belgického království (fr. Chambre 
des représentants) používáno označení Poslanecká sněmovna. Horní komora federálního parlamentu (fr. 
Sénat) bude v dalším textu označena pouze jako Senát. 
19 Srov. Avis du Conseil d’Etat, Doc. parl., Chambre, 1436/4-93/94, str. 15: „Une autorité quasi 
parlementaire qui exerce des activités collatérales à celles de la Chambre des représentants.“ 
20 Podle čl. 1 odst. 1 a 2 zákona ze dne 22. března 1995 o zřízení federálního ombudsmana, ve znění 
pozdějších předpisů, lze vymezit následující pravomoci federálního ombudsmana: 1) rozhodování o 
písemných nebo ústních stížnostech (fr. réclamation) fyzických a právnických osob proti nezákonnému 
postupu nebo nečinnosti orgánů veřejné správy (fr. service public); 2) Poslanecká sněmovna belgického 
parlamentu, může pověřit ombudsmana prošetřením (fr. investigation) jakéhokoliv úředního postupu 
federálních správních orgánů podle svého uvážení; 3) činí doporučení k činnosti vůči (veškerým) 
správním orgánům; 4) na základě došlých stížností a provedených šetření vypracovává zprávy o činnosti 
federálních správních orgánů; 5) pravidelně zpracovává výroční zprávu (fr. rapport annnuel), která je 
zaslána Poslanecké sněmovně a následně zpřístupněna veřejnosti. 
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svobod.21 Působnost veřejného ochránce práv se podle zákona vztahuje na široké 

spektrum správních orgánů včetně orgánů obcí při výkonu tzv. přenesené působnosti, 

ale také například na Policii České republiky, Armádu České republiky, Hradní stráž 

nebo zařízení určená pro výkon vazby nebo trestu odnětí svobody.22 Ve srovnání 

s belgickou právní úpravou lze vidět, že rozsah působnosti belgického (federálního) 

ombudsmana je podstatně užší. Jeho působnost se totiž vztahuje pouze na federální 

orgány veřejné moci a z nich pouze na ty, kde kontrola výkonu veřejné moci není 

zajištěna specializovaným ombudsmanem. 

 

Za společný rys obou právních úprav lze považovat to, že ani belgický federální 

ombudsman ani český veřejný ochránce práv nejsou oprávněni v konkrétní věci 

samostatně rozhodnout. Jejich nástroji je iniciativa, informování nadřízeného orgánu 

nebo podnět k zahájení jiného řízení. Belgická právní úprava výslovně deklaruje, že 

účelem činnosti ombudsmana není sankcionování správních orgánů, které se dopustily 

pochybení při aplikaci právních norem, nýbrž sledování činnosti těchto orgánů na 

základě stížností fyzických a právnických osob a následná snaha o její zkvalitnění.23 

1.2 Soudní kontrola činnosti veřejné správy v zemích právního 
systému common law 

 

Právní řád Belgického království patří mezi právní řády tzv. kontinentálního 

právního systému. V rámci rozčlenění základních existujících modelů správního 

soudnictví v západní právní kultuře, uvádím stručný nástin aktuálních východisek 

správního soudnictví v právním systému common law. Při snaze o podrobnější poznání 

podstaty fungování tohoto modelu je nutno zabývat se především historickými 

souvislostmi a zvláštnostmi svébytného charakteru právního systému common law, 

jejichž zkoumání by přesáhlo rozsah této práce.24 

 

Rozhodovací činnost orgánů výkonné moci je kontrolována především 

obecnými soudy (na území Anglie a Walesu). Tato skutečnost není náhodná a je 
                                                
21 Srov. § 1 odst. 1zákona o Veřejném ochránci práv. 
22 Srov. § 1 odst. 2 zákona o Veřejném ochránci práv. 
23 Leroy, M., cit. d., str. 36. 
24 Podrobně například Leroy, M., cit. d., str. 39-45. 
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výsledkem historického vývoje započatého již v době tzv. Magny Charty Libertatis. 

Z důvodu nákladnosti a časové náročnosti řízení před soudem se ve 20. století objevují 

tzv. administrative tribunals, tj. zvláštní orgány s rozhodovací pravomocí ve formě více 

či méně připomínající soudy zastřešené speciálním orgánem, tzv. Council on 

Tribunals.25 V průběhu druhé poloviny 20. století vzniklo v Anglii a Walesu několik 

desítek druhů tzv. administrative tribunals.26 

1.3 Specializované správní soudy v rámci soustavy moci 
soudní 
 

 Vhodným příkladem právního řádu aplikujícím tento model fungování 

správního soudnictví je právní řád Spolkové republiky Německo v aktuální podobě. 

Platná právní úprava sahá svými kořeny do roku 1960, kdy došlo k přijetí spolkového 

zákona upravujícího organizaci a fungování správního soudnictví.27 Na charakteru 

současného německého správního soudnictví je patrné, že se jedná o výsledek logické a 

racionální úvahy, nikoli o přirozené vyústění historických souvislostí jako je tomu u 

modelu v rámci systému common law. 

 

Podle německé úpravy je správní soudnictví vykonáváno soudy ve smyslu moci 

soudní a to v podobě více instanční soustavy tvořené správními soudy, vrchními 

správními soudy a Spolkovým správním soudem působícím na centrální úrovni se 

sídlem v Lipsku.28 

 

 Nelze pominout, že je to rovněž právní řád České republiky, jehož aktuální 

úprava správního soudnictví je vybudována na základě soudů ve smyslu orgánů moci 

soudní, které vykonávají svou pravomoc ve věcech správního soudnictví.  

Podle § 3 odst. 1 zákona č. 150/2002 Sb., soudní řád správní, ve znění pozdějších 

předpisů (dále jen „SŘS“) rozhodují ve správním soudnictví specializované senáty a 

specializovaní samosoudci u jednotlivých krajských soudů. Soustava je završena 

                                                
25 Srov. Hendrych, D. a kol., cit. d. II, str. 547; a dále také http://www.council-on-tribunals.gov.uk/;  
26 Podrobně ke správnímu soudnictví v rámci právního systému common law srov. například Legrand, P., 
Geoffrey, S.  Introduction au common law. Paris: Découverte, 2008, ISBN: 2707152277. 
27 Srov. Hendrych, D. a kol., cit. d. II, str. 545. 
28 Ohledně působnosti německých správních soudů srov. například Leroy, M., cit. d., str. 49-51. 
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existencí Nejvyššího správního soudu.29 Jak v českém tak v německém správním 

soudnictví rozhodují soudy a soudci v technickém slova smyslu, nejedná se tedy o 

členy korpusu veřejné správy. 

1.4 Správní soudnictví zajišťované mimo rámec soustavy moci 
soudní 
 

Základní podoba tohoto podsystému vychází z historické koncepce, podle které 

je osoba krále považována za vrcholný orgán ochrany osob před činností veřejné 

správy. V rámci tohoto modelu král zpravidla nerozhoduje osobně, ale pro tento a pro 

jiné účely zřizuje kolegiální orgán (fr. conseil des ministres), z níž se v průběhu vývoje 

stává tzv. státní rada (fr. conseil d’Etat).30 

 

Dnešní podoba tohoto modelu správního soudnictví je ztělesněna 

prostřednictvím instituce zakotvené v normě ústavněprávní síly. Její úloha spočívá 

jednak v konzultační funkci v rámci legislativního procesu ale zejména ve funkci 

orgánu pověřeného rozhodováním sporné agendy vzniklé jako reakce na činnost orgánů 

veřejné správy. Taková instituce existuje rovněž v Belgickém království a představuje 

jeden ze stěžejních orgánů, kterému se věnuje tato práce. Jedná se o Státní radu (fr. 

Conseil d’Etat). Za společného jmenovatele a inspiraci pro státní rady lze považovat 

Státní radu Francouzské republiky (fr. Conseil d’Etat français).31  

Vzhledem k tomu, že vliv francouzské Státní rady na Státní radu Belgického království 

je zásadní, považuji za důležité alespoň rámcově nastínit vývoj této instituce v moderní 

historii Francie. 

                                                
29 Skutečnost, že české správní soudnictví je vykonáváno technickými soudy v rámci soustavy moci 
soudní je potvrzena rovněž tím, že dle § 3 odst. 2 SŘS se na organizaci správních soudů a postavení 
příslušných soudců vztahují obecné právní předpisy jako například zákon č. 6/2002 Sb., o soudech a 
soudcích, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 7/2002 Sb., o řízení ve věcech soudců a státních 
zástupců, ve znění pozdějších předpisů. 
30 Odtud tedy vychází základní východisko francouzského správního soudnictví spočívající v tom, že se 
nejedná o správní soudnictví vykonávané soudy v technickém slova smyslu, ale naopak o soudnictví 
vykonávané uvnitř korpusu veřejné správy. Nelze se ovšem domnívat, že by veřejná správa ve Francii 
byla soudcem ve vlastní věci. Postavení úředníků rozhodujících v rámci Conseil d’Etat, resp. v rámci 
juridictions administratives se do značné míry podobá standardnímu postavení soudce ve smyslu 
nezávislosti a dalších atributů vlastních této funkci. Podrobně o francouzském správním soudnictví 
například: Braibant, G., Stirn, B. Le droit administratif français. 5ième édition. Paris: Dalloz, 1999, str. 451 
a násl., ISBN: 2-247-03673-2. 
31 Leroy, M., cit. d., str. 52. 
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Současnou francouzskou Státní radu slavnostně ustavil tehdejší první konzul a 

budoucí francouzský císař Napoleon Bonaparte dne 25. prosince 1799.32 Bylo by 

ovšem mylné domnívat se, že se jednalo o instituci, kterou by Francie dosud neznala.33 

 

Během vlády krále Ludvíka XIV. byl tento poradně-justiční orgán přejmenován 

na Královskou státní radu (fr. Conseil d’Etat du Roi) a v této formální i materiální 

podobě přetrval až do vypuknutí Francouzské revoluce. Královská státní rada byla 

poměrně rozvětveným a komplexním orgánem, který zastřešoval další menší 

specializované orgány.34 V letech 1790 a 1791 byla Conseil d’Etat du Roi v rámci 

revoluční společenské přestavby zrušena jako celek.35,36 

 

Napoleon Bonaparte jakožto první konzul a pozdější francouzský císař v rámci 

svých reformních kroků spíše obnovil Conseil d’Etat, než že by ji vytvořil jakožto zcela 

nový orgán. V čele této obnovené Conseil d’Etat stál sám první konzul Bonaparte (!) a 

Conseil d’Etat se stala velmi účinným nástrojem v aplikaci státní moci. Jejím 

základním úkolem byla příprava návrhů zákonů a nařízení veřejné správy (fr. 

règlements) a dále příprava rozhodnutí v rámci sporné agendy, která byla tímto odňata 

                                                
32 Stalo se tak na základě článku 52 Ústavy ze dne 15. prosince 1799 (fr. Constitution du 22 frimaire an 
VIII). 
33 Již ve 13. století existoval stálý kolegiální orgán, který pro potřeby krále plnil poradní funkci v různých 
oblastech řízení země. Kromě poradní činnosti se zabýval rovněž aktivitami soudními, v jejichž rámci 
Conseil d’Etat „zaměstnávala“ jednak tzv. conseillers, kteří navrhovali králi podobu konkrétního 
rozhodnutí a na druhé straně tzv. maîtres des requêtes, jejichž úkolem byla příprava spisu pro rozhodnutí 
ve věci samé. 
34 Jednalo se například o Královskou radu pro finanční otázky (fr. Conseil royal des finances). 
35 Leroy, M., cit. d., str. 53, 54. 
36 Některá revoluční ideová východiska měla podstatný dopad do právního a justičního prostředí nejen ve 
Francii ale například také v Belgii, která v době Francouzské revoluce doposud neexistovala jako 
samostatný stát. Tzv. revoluční právo bylo založeno mimo jiné na negativním přístupu vůči 
soudcovskému stavu. Tzv. Parlamenty (fr. parlements) neboli předrevoluční soudní orgány byly 
obviněny z uzurpace pravomocí (např. právo interpretovat zákon), které jim nikdy neměly náležet. 
Revoluce prosazovala oddělení správních a justičních funkcí, příslušník soudcovského stavu byl 
považován za škůdce činnosti správních orgánů. Bylo v rozporu s ideou suverenity lidu, aby soudce 
interpretovat zákon, který byl přijat z vůle lidu. Úloha soudce měla být omezena na pouhou aplikaci 
zákona a v případě nejasností se soudce měl obrátit na zákonodárce. Spory vzešlé z činnosti orgánů 
veřejné správy byly rozhodovány opět orgány veřejné správy (viz Décret du 16 fructidor an III qui 
défend aux tribunaux de connaître des actes d’administration). Na základě těchto myšlenek se zrodila 
tzv. úředník-soudce v jedné osobě (fr. théorie de l’administrateur-juge), která ve správním právu Francie 
a Belgie přetrvala více než sto let. Rozhodování správních sporů bylo odňato soudní moci a nadále bylo 
v kompetenci správních orgánů. 
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z působnosti ministrů jakožto představitelů výkonné moci. Samotné rozhodnutí 

v konkrétní věci nebylo v pravomoci Conseil d’Etat a tato pravomoc náležela prvnímu 

konzulovi a posléze císaři, který rozhodoval svým vlastním rozhodnutím zvaným 

décret.37 

 

Po revoluci v roce 1848 a následném ustavení tzv. druhé francouzské republiky 

dochází k posílení poradní, jakož i soudní funkce Conseil d‘Etat. Francouzská Conseil 

d’Etat se tak stává skutečným správním soudem. Oproti dřívější pravomoci Conseil 

d’Etat rozhodovat kompetenční spory, v nichž by posuzovala i svůj vlastní okruh 

působnosti došlo ke změně v podobě zřízení tzv. Kompetenčního soudu (fr. Tribunal 

des conflits).38 

 

Toto své moderní postavení Conseil d’Etat ztrácí po provedení státního převratu 

v prosinci 1851.39 Ovšem již v září roku 1870 vzniká tzv. třetí francouzská republika 

s výraznou převahou zákonodárné moci a na Conseil d’Etat je nahlíženo jako na orgán, 

který dokáže dobře kontrolovat zákonnost počínání výkonné moci.40 Od roku 1872 lze 

mluvit o skutečné existenci nezávislého správního soudnictví (fr. contentieux 

administratif).41 Skončilo tak období platnosti tzv. teorie administrateur-juge, která 

                                                
37 Srov. Lewalle, P. Contentieux administratif. 3ième édition. Bruxelles: Larcier, 2008. Tomuto systému, 
kdy Conseil d’Etat pouze připravovala rozhodnutí ve věci, aniž by sama rozhodovala, se ve francouzské 
teorii říká tzv. omezené soudnictví (fr. justice retenue). Tento model přetrval ve francouzském právním 
řádu až do roku 1872 (viz níže). 
38 Kompetenční soud (fr. Tribunal des conflits) se poprvé objevuje v tzv. ústavě II. republiky z roku 
1848. K jeho definitivnímu zakotvení v právním řádu Francie došlo na základě zákona ze dne 24. května 
1872 (viz výše). Soud je tvořen čtyřmi zástupci Conseil d’Etat a čtyřmi soudci Kasačního soudu. 
Předsednictví soudu zastává osobně ministr spravedlnosti. Do pravomoci soudu náleží rozhodování o 
čtyřech druzích kompetenčních konfliktů, tj. kompetenční konflikty (a) pozitivní a (b) negativní, (c) 
situace, kdy civilní i správní soudnictví stačilo vydat rozhodnutí, která si vzájemně protiřečí a to k újmě 
účastníků řízení (fr. conflits de décision conduisant à un déni de justice), a (d) tzv. conflits sur renvoi. 
Podrobně k tomuto pozoruhodnému orgánu srov. Cornu, G., cit. d., str. 920. 
39 V roce 1851 došlo ve Francii ke státnímu převratu, který ukončil krátkou etapu tzv. II. francouzské 
republiky. V čele převratu stál tehdejší francouzský prezident Ludvík Bonaparte, který si legislativně 
zajistil funkci prezidenta na dalších deset let. Ovšem již v roce 1852 došlo k ustavení druhého 
francouzského císařství, v jehož čele stojí tentýž člověk, tentokrát pod jménem Napoleon III. Bonaparte. 
40 Lze pozorovat, že Státní rada ve francouzské moderní historii sehrála jednak represivní úlohu při 
aplikaci výkonné moci, ale také úlohu kontrolní a to ve smyslu kontroly výkonné moci ve prospěch moci 
zákonodárné. 
41 Stalo se tak na základě zákona z 24. května 1872, kterým byl z dosavadní podoby Conseil d’Etat 
učiněn soud v podstatě v technickém slova smyslu. Počínaje tímto roku rozhoduje Conseil d’Etat jako 
zcela suverénní orgán a hovoříme o tzv. justice déléguée (a nikoli už o tzv. justice retenue). Podrobně 
k rozdílům mezi jednotlivými větvemi soudního rozhodování srov. Cornu, G., cit. d., str. 522, 523. 
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představovala negaci nezávislé justice.42 Následný rozvoj bohaté judikatury měl za 

následek, že to byla právě Conseil d’Etat, která ovlivňovala nebo přímo vytvářela 

hmotné správní právo, kterému někteří autoři neváhají dát přívlastek prétorské.43 

 

Dnešní základní institucionální a kompetenční rámec francouzské Conseil 

d’Etat je zakotven v Ústavě V. republiky z roku 1958 a dále ve francouzském soudním 

řádu správním (fr. Code de justice administrative). Conseil d’Etat se sídlem v Paříži je 

rozdělena na tzv. Section du contentieux (tj. nejvyšší orgán správního soudnictví 

v zemi) a dále na pět tzv. Sections consultatives (tj. poradní orgány vystupující v rámci 

legislativního procesu).44 Samotná Section du contentieux je dále rozdělena na deset 

senátů (fr. sous-section).45 V současné době už Conseil d’Etat nepředstavuje výlučný 

orgán pověřený výkonem správního soudnictví. 

 

V roce 1953 byly ve Francii zřízeny správní soudy prvního stupně  

(fr. tribunaux administratifs).46 Důvodem této decentralizační reformy byla prostá 

skutečnost, že v roce 1952 bylo v kanceláři Conseil d’Etat přibližně 25 000 

nevyřízených věcí (fr. en souffrance). Tento neutěšený stav byl díky reformě z roku 

1952 částečně napraven, nicméně počet nevyřízených věcí postupně opět začal narůstat, 

což logicky vedlo k nepřiměřené délce řízení. V roce 1989 zřídil zákonodárce celkem 

osm odvolacích správních soudů (fr. cours administratives d’appel) a následně v letech 

1997, 1999 a 2004 byly zřízeny další tři takové soudní orgány.47 

 

                                                
42 Leroy, M., cit. d., str. 60; Srov. dále Braibant, G., Stirn, B., cit. d., str. 452: „Jusque-là, la justice (le 
Conseil d’Etat – pozn. autora) était retenue au profit du souverain, roi ou empereur, c’est-à-dire que le 
Conseil d’Etat, le juge, ne donnait que qu’un avis qui ne prenait d’effet juridique que par l’approbation, 
la signature, du chef de l’Etat. A partir de 1872, le juge administratif bénéficie de la justice déléguée. Il 
l’exerce seul. Il prend des décisions et ne donne plus seulement des avis. C’est un passage politiquement 
et idéologiquement important.“ 
43 Laubadère, A. Traité de droit administratif. 6ième édition Paris: L.G.D.J., 1973, str. 32. 
44 Konkrétně se jedná o: 1) Section de l’intérieur, 2) Section des finances, 3) Section des travaux 
publiques, 4) Section sociale, 5) Section de l’administration. 
45 Srov. http://www.conseil-etat.fr/cde/ 
    Srov. http://www.legifrance.gouv.fr/home.jsp  
46 Dnes existuje 29 správních soudů na evropském území Francie a dalších 9 správních soudů na území 
zámořských departmentů a teritorií (fr. départements et territoires d’Outre-Mer). 
47 Pět těchto odvolacích správních soudů připadá na Paříž, dále soudy sídlí v Bordeaux, Lyonu, Nancy, 
Nantes, Marseille, Douai a Versailles. 
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Francouzská Conseil d’Etat v současnosti vystupuje jako kasační soudní 

instance (fr. juge de cassation) proti rozsudkům odvolacích správních soudů (fr. 

arrêts). Další její úloha spočívá v rozhodování věcí, které jí jsou předloženy správním 

soudem nebo odvolacím správním soudem v rámci tzv. prvního řízení (fr. à titre 

préjudiciel). Jedná se o rozhodování nejasných a obtížných právních otázek, které 

(odvolací) správní soudy doposud neřešily, a které se objevují ve více případech.48 

 

Francouzský model správního soudnictví se v určitých rysech mnohem více 

podobá systému, který je v současné době aplikován v právním řádu České republiky. 

Odhlédneme-li od historických kořenů francouzského modelu (viz výše), jako společné 

hledisko současné podoby obou systémů je hledisko institucionální. Hledání 

existujících paralel v tomto smyslu není obtížné. Jak již bylo uvedeno, území 

Francouzské republiky je rozděleno na obvody správních soudů prvoinstančních a 

odvolacích správních soudů. Vrcholem této organizované soustavy je existence Conseil 

d’Etat, jejíž místo v českých podmínkách zaujímá Nejvyšší správní soud se sídlem 

v Brně. Při bližším pohledu by ovšem bylo patrné, že francouzský model je zejména 

z materiálního hlediska značně odlišný od modelu českého. 

 

Další text této práce ukáže, že belgická úprava správního soudnictví se 

francouzskému modelu podobá jen vzdáleně z hlediska institucionálního, naopak se 

k němu blíží z hlediska materiálního.49 Důvody je třeba hledat především v historické 

úloze, kterou pro občany Belgického království sehrála instituce Conseil d’Etat před 

vznikem samostatného belgického státu. Další důvody jsou výpovědí o svébytném 

charakteru Belgie jako takové. 

                                                
48 Leroy, M., cit. d., str. 64: „Une question de droit nouvelle, présentant une difficulté sérieuse et se 
posant dans de nombreux litiges.“ Cílem tohoto zvláštního postupu je interpretace nejasných právních 
norem, jejíž získání by bylo zbytečně zdlouhavé díky čekání na výsledek odvolacího a případně též 
kasačního řízení. 
49 Ačkoli je v následujícím textu běžně používán pojem správní soud, vždy je třeba mít na mysli základní 
východisko, podle kterého se správní soudnictví jak ve Francii, tak v Belgii původně vyvinulo ze 
samotné veřejné správy. Teprve postupně nabylo jednotlivé atributy, které český právní řád vyžaduje u 
orgánů moci soudní (tzv. justice déléguée – viz výše). 



16 
 

2. Belgické správní soudnictví v historickém kontextu 
 
Belgické království jako samostatná a nezávislá konstituční monarchie vzniká 

v září roku 1830, kdy se Belgie odlučuje od Spojeného království nizozemského, ke 

kterému byla připojena v roce 1815 po skočení napoleonských válek. V období mezi 

listopadem 1830 a únorem 1831 byla vytvořena belgická ústava, která byla následně 

schválena Národním kongresem (fr. Congrès national).50 Dne 4. července 1831 byl 

zvolen králem princ Leopold von Sachsen-Coburg. 

 

Belgická odborná literatura říká o autorech nové ústavy samostatného 

belgického státu, že to byli lidé, kteří tuto novou ústavu koncipovali po dlouhé době 

absolutistické vlády, a jejich hlavním cílem bylo zabránit návratu absolutismu 

v jakékoli jeho podobě. Hlavním cílem se tak stalo vytvořit ústavu zajišťující účinnou 

obranu občanských práv a svobod proti libovůli ze strany veřejné moci.51 Jedním 

z klíčových principů nové ústavy bylo důsledné zachovávání principů dělby moci. A 

právě přehnané lpění na tomto principu se podepsalo na relativně pozdním vzniku 

správního soudnictví. Zřízení Conseil d’Etat na konci první poloviny 20. století 

neznamenalo jeho vlídné přijetí mezi ostatní vrcholné orgány státu, což se projevovalo 

v diskusi o vymezení okruhu působnosti správního soudnictví. 

2.1 Potřebuje Belgie Conseil d‘Etat? 
 

Dnešní belgická Conseil d’Etat zdaleka není výsledkem ústavodárné činnosti 

z přelomu let 1830 a 1831. Již ve čtrnáctém století můžeme na belgickém území 

pozorovat existenci orgánů, které je možno pokládat za předchůdce správních soudů.52 

Belgická historie je protkána dokumenty, jejichž snahou je podřídit vládnoucí moc 

stanoveným pravidlům. Nejvíce patrné známky těchto snah lze spatřit v oblasti 

                                                
50 Belgický Národní kongres představoval porevoluční shromáždění zvolené právě za účelem vytvoření a 
schválení nové ústavy samostatného státu. 
51 Leroy, M., cit. d., str. 69. 
52 Buch, H. L’évolution du Conseil d’Etat de Belgique. Bruxelles: E.D.C.E., 1964, str. 175-209. 



17 
 

Biskupského knížectví Liège (fr. Principauté épiscopale de Liège).53 Poté co v roce 

1794 obsadila belgické území francouzská revoluční vojska a po nástupu Napoleona 

Bonaparte k moci, zažívá Belgie existenci napoleonské Conseil d’Etat (viz výše). Po 

roce 1815 je to pro změnu nizozemský krajně nepopulární režim, který opět používá 

modifikovanou obdobu této instituce. Když tedy na konci roku 1830 vzniká nová 

belgická ústava, belgický ústavodárce považuje Conseil d’Etat za jeden ze symbolů 

předchozích režimů a v ústavě se o ní nijak nezmiňuje. Tvůrci belgické ústavy 

vycházeli z toho, že nizozemská královská dynastie, která připojila území Belgie 

k Nizozemsku, počítala s tehdejší státní radou jako součástí aparátu výkonné moci. Tzv. 

základní zákon Nizozemského království upravoval státní radu pouze jako poradní 

orgán vlády, zcela podřízený králi.54 V souladu s historickými tradicemi byla 

belgickým ústavodárcem potvrzena důvěra v moc soudní (ve smyslu civilních soudů)55 

a tato moc soudní je dodnes na ústavněprávní úrovni považována za základní ochranu 

občanů proti nezákonné nebo nesprávné činnosti belgické veřejné správy.56 

 

V průběhu devatenáctého století nebyla neexistence Conseil d’Etat vnímána 

jako nedostatek ve fungování veřejné moci. Jako určitý nedostatek se mohla jevit její 

neexistence v rámci legislativního procesu. Byla proto nahrazována tzv. poradními 

komisemi (fr. comités consultatifs) například při Ministerstvu vnitra (1858) nebo při 

Ministerstvu veřejných prací (1879). Zajímavou problematikou je přístup belgických 

civilních soudů k rozhodování věcí správního soudnictví. Zatímco krátce po vzniku 
                                                
53 La Paix de Fexhe (Mír z Fexhe) z roku 1316, který zakotvil právo na odpor vůči panovníkovi 
v případě, že by tento porušil některé ze svých povinností. La Paix de Vingt-Deux z roku 1373, který 
znamenal zřízení zvláštního soudního orgánu složeného z 22 osob. Soud byl kompetentní projednávat 
stížnosti obyvatel na konkrétní osoby pověřené výkonem veřejné správy (ale také například soudce), 
které se měly dopustit škody na majetku, újmy na osobní svobodě nebo jiného jednání v rozporu se 
zákonem. Tento soud ovšem nebyl kompetentní soudit samotného panovníka. 
54 Lewalle, P., cit. d., str. 374. 
55 Ve frankofonním právním prostředí je běžné rozlišování mezi tzv. civilními soudy (fr. juridictions 
judiciaires resp. ordre judiciaire) a tzv. správní soudy (fr. juridictions administratives resp. juridictions 
contentieuses). Toto rozlišování je výsledkem svébytného historického vývoje. Belgický právní řád řadí 
mezi tzv. civilní soudy například obecné civilní soudy (fr. Tribunal de première instance, Cour d’appel), 
trestní soudy (fr. Tribunal de police, le Tribunal correctionnel, la Cour d’assises) nebo obchodní soudy 
(le Tribunal de Commerce) a další. Soustava civilních soudů je završena Kasačním soudem (fr. Cour de 
cassation), který se v české soudní soustavě nejvíce podobá Nejvyššímu soudu. 
56 Silné postavení moci soudní dokazuje dosud platný čl. 159 belgické ústavy, podle kterého soudy budou 
aplikovat právní předpisy orgánů výkonné moci (v obecném slova smyslu) jen tehdy, pokud tyto budou 
v souladu se zákonem. („Les cours et tribunaux n’appliqueront les arrêtés et règlements généraux, 
provinciaux et locaux qu’autant qu’ils seront conformes aux lois.“) Belgická doktrína hovoří o tzv. 
exception d’illégalité. Podrobněji k tomuto pojmu srov. Cornu, G., cit. d., str. 374. 
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nezávislého státu rozhodovaly soudy tyto záležitosti bez rozpaků, na konci 19. století se 

k rozhodování věcí, v nichž figuroval správní orgán, stavěly stále méně příznivě. 

Belgická judikatura byla pod vlivem koncepce důsledného rozdělení mocí (fr. 

conception de la séparation des pouvoirs)57 a na základě této koncepce se začaly soudy 

prohlašovat za nepříslušné k rozhodování věcí správního soudnictví (fr. contentieux 

administratif). V souvislosti s tím řešily belgické soudy rovněž otázku, kdy jednají 

správní orgány před soudy jako orgány veřejné moci a kdy naopak jednají jako osoby 

soukromého práva. Nastal-li první z uvedených případů, nebyla dána věcná příslušnost 

soudu rozhodnout ve věci.58 Takový postup soudů vedený judikaturou belgického 

Kasačního soudu nevyhnutelně směřoval k tomu, že pro věci správního soudnictví 

neexistoval příslušný soud popř. jiný orgán, na který by se mohl obrátit občan, který se 

cítil poškozen rozhodnutím nebo jiným postupem správního orgánu.59 

 

Kasační soud jakožto vůdčí instituce belgického soudnictví se na počátku 

dvacátého století ocitnul pod citelným tlakem, kdy bylo jasné, že tato neutěšená situace 

nemůže dále přetrvávat. V rozsudku ze dne 5. března 1917 Kasační soud nadále 

odmítnul teorii duality státu (fr. thèse de la dualité de l’Etat), která byla založena na 

tom, že v jistých případech vystupuje stát jako osoba soukromého práva, jindy zase 

jako osoba práva veřejného. O definitivní změně judikatury Kasačního soudu můžeme 

hovořit počínaje rozsudkem ze dne 5. listopadu 192060, který potvrdil příslušnost 

civilních soudů (fr. juridictions judiciaires) pro rozhodování ve věcech náhrady škody 

způsobené činností orgánu veřejné moci.61 

                                                
57 Viz tzv. teorii administrateur-juge jakožto výron francouzského revolučního práva. 
58 Leroy, M., cit d., str. 71. 
59 Kritika vyvolaná touto situací se projevila například v projevu tehdejšího předsedy vlády A. 
Beernaerta, který před Poslaneckou sněmovnou prohlásil, že „ve Francii existuje správní soudnictví; je to 
Conseil d’Etat, na kterou se lze obrátit v mnoha případech. Ale zde, když veřejná správa promluvila, 
další diskuse je nepřípustná.“ („…en France, il y a le contentieux administratif; il y a le Conseil d’Etat 
auquel on peut recourir dans nombre de cas. Mais ici, quand l’administration a parlé, tout est dit.“ 
Leroy, M., cit. d., str. 72). 
60 Rozhodnutí je známo pod názvem la Flandria.  
61 Z uvedeného rozsudku: „Pokud osoba, která se považuje za nositele subjektivního práva, tvrdí, že toto 
právo bylo porušeno a požaduje-li odstranění způsobené újmy, kterou prokázala, je soud oprávněn a 
povinen rozhodnout ve věci, včetně rozhodnutí o odstranění újmy, a to i v případě, že původcem škody 
by byl Stát, obec, nebo jakákoliv jiná osoba veřejného práva, stejně jako v případě, kdy je škoda 
způsobena správním aktem, který je v rozporu se zákonem.“ „Dès lors qu’une personne qui se dit 
titulaire d’un droit civil allègue qu’une atteinte a été portée à ce droit et qu’elle demande la réparation 
du préjudice qu’elle a prouvé, le pouvoir judiciaire peut et doit connaître de la contestation, et il est 
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Nicméně ani tento přelomový rozsudek reagující na právní vakuum, které v této 

právní problematice panovalo, nepřivedl ústavodárce k tomu, aby změnil belgickou 

ústavu ve prospěch existence samostatného správního soudnictví. A bylo zřejmé, že ani 

tento posun v judikatuře problém zcela nevyřešil. Napadené správní rozhodnutí zůstalo 

po přezkoumání soudem nedotčeno a to i tehdy, bylo-li zjištěno pochybení správního 

orgánu. Kasační soud stále respektoval suverenitu správního orgánu co do meritorního 

posouzení věci (fr. appréciation souveraine de l’administration).62 Rozhodnutí 

Kasačního soudu se navíc týkalo pouze otázky náhrady škody způsobené pochybením 

správního orgánu a zahrnovalo pouze k právům a povinnostem soukromého práva (fr. 

droits civils).63 

 

Až v roce 1965 došlo k dalšímu posunu v judikatuře Kasačního soudu, který se 

ve svém rozhodnutí ze dne 16. prosince 1965 zřetelně vyslovil, že žaloba na náhradu 

škody způsobené porušením jak soukromoprávních tak veřejnoprávních práv, je ve 

výlučné působnosti civilních soudů (fr. juridictions judiciaires).64 Je více než zřejmé, 

jak významný vliv na belgický právní řád a jeho fungování má judikatura nejvyšších 

belgických soudních orgánů. Zákonodárce však stále představuje primární pramen 

práva. Dokazuje to skutečnost, že novelizací federálního zákona o Conseil d’Etat  

                                                                                                                                         
qualifié pour ordonner, le cas échéant, la réparation du préjudice, même au cas où l’auteur prétendu de 
la lésion serait l’Etat, une commune ou quelque autre personne du droit public, comme aussi au cas où 
la lésion serait causée par un acte illicite de l’administration publique.“ 
62 Fyzickým a právnickým osobám se tak nabízely pouze dvě cesty jak se bránit nezákonné činnosti 
orgánů veřejné správy: 1) aplikace nezákonného rozhodnutí nebo nezákonného nařízení mohla být 
odmítnuta s odvoláním na čl. 159 Ústavy, nebo 2) škoda způsobená takovým rozhodnutím nebo 
nařízením byla posouzena podle pravidel občanského zákoníku upravujících odpovědnost za škodu. 
V obou případech zůstalo toto rozhodnutí nebo nařízení nedotčeno. 
63 Belgická ústava je věrná koncepci tzv. dualismu práva a rozlišuje skupiny práv a povinností veřejné 
(fr. droits et obligations politiques) a soukromé (fr. droits et obligations civils) povahy. V působnosti 
dnešního belgického správního soudnictví v obecném smyslu je rozhodování věcí souvisejících 
s veřejnými právy a povinnostmi za předpokladu, že k rozhodnutí věci není příslušný civilní soud. 
64 Podrobnější vysvětlení rozdílů mezi právy a povinnostmi soukromé a veřejné povahy viz kapitola 
čtvrté této práce. Jako práva soukromoprávní jsou označována práva a povinnosti vyplývající 
z belgického občanského zákoníku, který je základním předpisem belgického soukromého práva, jakož i 
ze zákonů, které občanský zákoník doplňují. Článek 1382 a násl. občanského zákoníku upravuje 
problematiku náhrady škody a odtud Kasační soud dovodil, že nárok na náhradu škody způsobené 
správním orgánem je soukromoprávním nárokem a je tedy ve výlučné kompetenci běžných soudů. 
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(viz níže) byl vytvořen nový typ řízení před tímto soudním orgánem, jehož předmětem 

je náhrada škody způsobené nezaviněným jednáním správního orgánu.65 

2.2 Vrcholící diskuse, potřeba a vznik Conseil d’Etat de 
Belgique 
 
 Třicátá léta dvacátého století jsou v Belgii věnována rozsáhlé diskusi nad 

tématem, zda země skutečně potřebuje státní radu nebo jiný orgán pro účely 

rozhodování věcí správního soudnictví. Proti pozitivní odpovědi na tuto otázku se 

vynořily nejrůznější námitky, které poukazovaly na údajnou protiústavnost takového 

orgánu. Jednou z hlavních výtek bylo, že pokud by existoval suverénní orgán požívající 

atribut vlastních moci soudní, v jehož pravomoci by bylo zrušit (fr. annuler) 

podzákonný právní předpis (fr. arrêté royal, règlement provincial et communal), vedlo 

by to k paralyzování činnosti výkonné moci a k vážnému narušení ústavně zakotvených 

mechanismů fungování státní moci.66 

 

 I přes uvedené výhrady přípravné práce pokračovaly a po skončení druhé 

světové války byl belgickým parlamentem schválen zákon (!) ze dne 23. prosince 1946 

o zřízení Conseil d’Etat, k jejímuž reálnému ustavení došlo dne 9. října 1948. 

V průběhu druhé poloviny 20. století zaznamenala Conseil d’Etat dramatický nárůst 

nápadu věcí a například v případě tzv. dvoujazyčného senátu (fr. chambre bilingue) v 

polovině devadesátých let trvalo vyřízení věci nejméně šest nebo sedm let.67 Byly 

provedeny různé dílčí reformy v oblasti právní úpravy řízení před Conseil d’Etat, 

nicméně stále se nepodařilo odstranit zcela nepřiměřenou délku řízení. 

 

                                                
65 Blíže k tomuto typu řízení viz kapitolu sedmou této práce. 
66 Do této vzrušené debaty významně zasáhnul Louis Wodon, tehdejší Chef du cabinet du Roi, který 
představil spis nazvaný „Du recours pour excès du pouvoirs devant la Constitution Belge.“. Základem 
jeho úvah byl pojem překročení pravomoci (fr. excès du pouvoirs), který již tehdy belgická ústava znala 
(čl. 159). Pokud soud aplikoval článek 159 belgické ústavy, jeho rozhodnutí v právní moci mělo účinky 
pouze inter partes. Podle Wodona je to zákon (nikoli Ústava), který stanoví rozsah závaznosti soudního 
rozhodnutí. Proto lze hranice závaznosti rozšířit zákonem, aniž by byla dotčena Ústava. Výsledkem bude 
závaznost erga omnes, tj. de facto vznik žaloby na zrušení podzákonného právního předpisu (fr. recours 
en annulation). Srov. Wodon, L. Du recours pour excès de pouvoirs devant la Constitution belge, 
Académie royale de Belgique. Bulletin de la classe des lettres et des sciences morales et politiques, 1938. 
67 Leroy, M., cit. d., str. 80. 
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V roce 2006 bylo z působnosti Conseil d’Etat vyňato rozhodování věcí 

souvisejících s pobytem cizinců na území belgického státu v prvním stupni.68 Tato 

agenda, která byla jednou z hlavních příčin zahlcení Conseil d’Etat, byla do budoucna 

přesunuta k nově vzniklému (správnímu) Soudu pro cizinecké otázky (fr. Conseil du 

contentieux des étrangers) zřízenému na základě čl. 161 Ústavy.69 

 

V současné době se zdá, že ustavení Soudu pro cizinecké otázky znamená 

přerušení úvah o vybudování soustavy správních soudů podobně jako je tomu ve 

Francii. Tyto úvahy a z nich vzešlé návrhy se na legislativním poli objevily několikrát, 

přičemž se prozatím nikdy neujaly. Neúspěch návrhů byl způsoben buďto obavami z 

nepřijatelného zásahu do ústavních pravomocí dalších nejvyšších federálních orgánů, 

anebo zkrátka pro nedostatek finančních prostředků. Zdá se ovšem poněkud zbytečné, 

aby se celá řada sporů, které nejsou nijak právně složité, řešila před Conseil d’Etat, 

která je zcela pochopitelně takovým nápadem věcí zahlcena a nastalým důsledkem je 

to, že řešení podstatných právních otázek správního soudnictví trvá nepřiměřeně 

dlouho. 

                                                
68 Fr. contentieux de l’éloignement des étrangers en séjour irrégulier. Záměrně je název přeložen jako 
soud a nikoli jako rada. Důvodem je skutečnost, že stejně jako Conseil d’Etat, i tento orgán požívá 
atributů nezávislého soudu. 
69 Srov. loi du 15 septembre 2006 réformant le Conseil d’Etat et créant un Conseil du Contentieux des 
Etrangers. 
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3. Základní institucionální uspořádání belgického správního 
soudnictví včetně srovnání s českou právní úpravou 

 

Údaje o nadměrném nápadu věcí svědčí o tom, že belgická Conseil d’Etat našla 

své uplatnění v mechanismu ochrany práv a svobod. Bylo to ovšem až v roce 1993, kdy 

se tento orgán správního soudnictví dočkal svého ústavního zakotvení (čl. 160 Ústavy 

Belgického království).70 Pokud bychom se vrátili zpět do druhé kapitoly, v jejímž 

počátku byly nastíněny základní typy úprav správního soudnictví, mohli bychom říci, 

že na první pohled je Belgie typickým příkladem země, která svůj systém správního 

soudnictví vybudovala na základě jednoho správního soudu rozhodujícího v první a 

poslední instanci. Na základě tohoto letmého pohledu lze říci, že tento správní soud (tj. 

Conseil d’Etat) rozhoduje mimo rámec běžné soudní soustavy (fr. juridictions 

judiciaires), a vůči této soustavě je naopak ostře vyhraněn. 

 

Takový pohled by ovšem znamenal přílišné zjednodušení celého systému. 

Institucionální analýza belgického modelu se neobejde bez uvedení tzv. správních 

soudů prvního stupně resp. správních soudů v materiálním smyslu. Relativně aktuálním 

příkladem takového soudního orgánu může být Soud pro cizinecké otázky (fr. Conseil 

du contentieux des étrangers), který byl zřízen v roce 2006, aby napomohl zkrácení 

doby řízení před Conseil d‘Etat. Existence tohoto správního soudu stejně jako mnoha 

dalších více či méně podobných orgánů znamená, že belgický systém správního 

soudnictví nekoresponduje s výše uvedeným klasickým modelem jednoho správního 

soudu (tj. státní rada stojící mimo rámec soustavy moci soudní). 

 

Základy belgického modelu správního soudnictví je třeba hledat v samotné 

Ústavě Belgického království, která v článku 160 zakotvuje existenci Conseil d’Etat, 

ale zároveň připouští existenci dalších správních soudů a následně dodává, že „žádný 

                                                
70 Viz článek 161 odst. 1 belgické ústavy: „Pro celé území Belgie se zřizuje jedna Státní rada (resp. 
Conseil d’Etat), jejíž složení, kompetence a fungování jsou stanoveny zákonem. Zákon může pověřit 
Krále úpravou procesních otázek v souladu s principy v takovém zákoně stanovenými.“ (fr. „Il y a pour 
toute la Belgique un Conseil d'État, dont la composition, la compétence et le fonctionnement sont 
déterminés par la loi. Toutefois, la loi peut attribuer au Roi le pouvoir de régler la procédure 
conformément aux principes qu'elle fixe.“). 
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správní soud nemůže být zřízen jinak, než na základě zákona“.71 Belgická Ústava tedy 

nevylučuje existenci jiných správních soudů než je Conseil d’Etat, ba naopak existenci 

takových orgánů výslovně připouští. Litera belgické ústavy byla v tomto směru zcela 

naplněna, protože správních soudů prvního stupně existuje v Belgii celá řada. 

3.1 Správní soudy prvního stupně – belgický správní soud 
z hlediska formálního a materiálního 
 
 Hned v úvodu této podkapitoly je třeba připomenout, že belgické správní soudy 

prvního stupně nelze ztotožňovat se správními soudy a odvolacími správními soudy (fr. 

tribunaux administratifs, resp. cours administratives d’appel), které tvoří páteř 

francouzského správního soudnictví. Francouzská právní úprava vytvořila soustavu 

správních soudů a jim nadřazených odvolacích správních soudů, která je založena na 

specifickém územním členění. Pro vymezení pravomoci a příslušnosti těchto soudů je 

klíčové, zda konkrétní věc může být předmětem projednávání ve správním soudnictví. 

 

Belgická právní úprava je odlišná. Pro její pochopení je třeba poněkud se 

oprostit od vnímání pojmu „správní soud“ v českém právně-terminologickém kontextu. 

České právní prostředí zcela zřetelně rozlišuje mezi pojmy správní orgán, tj. orgán 

moci výkonné a soud (soud v technickém slova smyslu), tj. instituci reprezentující moc 

soudní v souladu s Ústavou České republiky. V českém právním prostředí je zcela 

nemyslitelné, aby došlo k nejasnostem spočívajícím v tom, že nebude zcela jasné, zda 

konkrétní orgán je orgánem moci výkonné či orgánem moci soudní. Tyto dva druhy 

orgánů jsou od sebe natolik zřetelně odděleny na základě ústavních a zákonem 

stanovených principů, že jejich vzájemné prolínání prakticky není možné. 

 

Belgické právo je v tomto směru mnohem více kasuistické. Vyžaduje pozorné 

studium jednotlivých předpisů upravujících danou problematiku. Zpravidla právě 

konkrétní předpis stanoví nejen to, který orgán bude rozhodovat spornou agendu, ale 

také to, zda je tento orgán správním orgánem nebo orgánem soudním. 

 

                                                
71 Fr. „Aucune juridiction administrative ne peut être établie qu’en vertu d’une loi.“ 
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Tímto způsobem došlo postupně ke zřízení různých rozhodovacích orgánů 

majících charakteristiku správních soudů a to vždy pro určitou oblast činnosti veřejné 

správy. Vznikla tak ne zcela přehledná a už vůbec ne úplná síť správních soudů prvního 

stupně, kde pojem soud je použit jako označení orgánu, které může mít pramálo 

společného s klasickým soudem, například ve smyslu českých okresních soudů. 

 

Na druhou stranu přichází v úvahu celá řada správních sporů, pro které nebude 

příslušný žádný z existujících správních soudů a věc bude tedy řešena před Conseil 

d’Etat v prvním a posledním stupni.72 Můžeme tedy hovořit o jakémsi neúplném 

sektorovém systému správního soudnictví. Situaci dále komplikuje skutečnost, že ani 

charakter těchto prvostupňových správních soudů není jednotný. Může se jednat o čistě 

soudní orgán se všemi nezbytnými atributy takového orgánu, ale stejně tak se může 

jednat o orgán (např. určitá komise nebo jiný kolegiální orgán), který je součástí 

samotného správního tělesa, které v dané věci vydalo konkrétní správní rozhodnutí. 

Vyloučeny nejsou ani případy, kdy zákonodárce vytvoří určitý orgán, aniž by 

dostatečně zřetelně specifikoval, zda se jedná o orgán veřejné správy nebo o orgán 

moci soudní. (!) 

3.1.1 Kritéria „správního soudu“ prvního stupně 
 
 Belgická odborná literatura společně s judikaturou si jsou vědomy této 

nepřehlednosti, která by velmi snadno mohla vést ke zkrácení fyzické či právnické 

osoby na jejím právu či svobodě. Na subjekty práva je v tomto směru kladena poměrně 

značná zátěž, jelikož obrácení se na Conseil d’Etat, která představuje páteř belgického 

správního soudnictví, je podmíněno neúspěšným vyčerpáním nejen všech dostupných 

opravných prostředků v rámci správního řízení, ale také všech dalších právních 

nástrojů, které právní řád nabízí. Neučiní-li tak fyzická nebo právnická osoba, její 

podání bude odmítnuto jako nepřípustné. 

 

Z toho důvodu byla vytvořena pomocná kritéria, jejichž cílem je jasně stanovit, 

zda ten či onen kontrolní orgán je orgánem správním či soudním, a dále například určit, 

                                                
72 Odhlédneme-li od možných opravných prostředků, které upravuje zákon o Conseil d’Etat a další 
předpisy. 
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jaké opravné prostředky proti rozhodnutí takového orgánu se nabízejí.73 Základními 

kritérii jsou tzv. materiální kritéria. Jejich posuzování spočívá ve zkoumání výsledku 

rozhodovací činnosti (rozhodnutí) tohoto orgánu z hlediska okolností jeho vzniku 

včetně myšlenkových postupů rozhodující osoby, aplikace všeobecně závazných 

právních norem na konkrétní příklad, kontradiktornost řízení, odůvodnění rozhodnutí. 

Za rozhodnutí správního soudu se podle těchto kritérií považuje akt veřejné moci, který 

byl vydán, aniž by původce tohoto aktu byl na věci osobně zainteresován.74 

 

Za další kritérium lze považovat kritérium právní normy, na základě které je 

konkrétní rozhodovací orgán zřízen. V souladu s Ústavou Belgického království je to 

jen a pouze zákonodárce75, který je oprávněn zřídit správní soud. Důsledkem této 

ústavní maximy je, že jakákoliv instituce zřízená aktem výkonné moci nebude 

považována za správní soud. Rovněž kvalita nezávislosti postavení rozhodujícího 

orgánu je pro posouzení jeho charakteru velice významným hlediskem. Belgická 

doktrína zdůrazňuje potřebu nezávislého postavení prostého jakékoliv funkční 

závislosti nebo dozoru v okamžiku rozhodování. Požadavky jsou kladeny i na formální 

podobu rozhodnutí, která musí být snadno odlišitelná od formy běžného správního 

rozhodnutí. Nezbytnou podmínkou je možnost stran prosazovat své zájmy v rámci 

kontradiktorního řízení. Aby rozhodnutí orgánu mohlo být považováno za rozhodnutí 

správního soudu, musí jeho odůvodnění obsahovat vylíčení skutkových okolností a 

právní úvahy, které rozhodující osobu vedly ke konkrétnímu rozhodnutí.76 

 

                                                
73 Leroy, M., cit. d., str. 119. 
74 Leroy, M., cit. d., tamtéž: „Un jugement, c’est un acte d’autorité publiques, mais un acte dont l’auteur 
n’a pas pris l’initiative.“  
75 Belgická ústava v čl. 161 používá pojem zákon (fr. loi). Tento pojem zahrnuje především zákon ve 
smyslu federálního zákona. Vzhledem k dosud neuzavřenému procesu federalizace, který v Belgii 
proběhl v několika etapách a vzhledem k výsledku parlamentních voleb konaných v červnu 2010 nelze 
hovořit o jeho ukončení, je tato pravomoc dána rovněž společenstvím a regionům (resp. legislativním 
orgánům těchto celků) v rámci výkonu tzv. implicitních pravomocí (fr. pouvoirs implicites). 
Legislativním východiskem této problematiky je Zvláštní zákon o institucionálních reformách ze dne 8. 
srpna 1980 (fr. La loi spéciale de réformes institutionnelles du 8 août 1980). Podrobně k této 
problematice srov. například Uyttendaele, M. Précis de droit constitutionnel belge : regards sur un 
systéme institutionnel paradoxal. Préface de Paul Martens. 3 ième édition. Bruxelles: Bruylant, 2005, 
ISBN: 2802720988. 
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Poslední kritérium, které uvádí belgická odborná literatura, spočívá v tom, že 

akty moci soudní se od aktů orgánů veřejné správy odlišují tak, že po skončení řízení 

před soudem nastává překážka věci rozsouzené (fr. …sont revêtues de l’autorité de 

chose jugée).77 Tato skutečnost se vztahuje jak na výrokovou část (fr. dispositif) tak na 

odůvodnění (fr. motifs). 

3.1.2 Konkrétní příklady správních soudů prvního stupně (v 
materiálním smyslu) 
 
 Překvapující informací pro českého čtenáře bude zjištění, že v Belgii existuje 

několik stovek (!) výše popsaných orgánů, do jejichž působnosti spadá rozhodování 

určitého okruhu věcí ve správním soudnictví, kdy každý z nich je upraven právním 

předpisem (nejčastěji zákonem), který upravuje příslušnost soudu, jeho složení při 

rozhodování včetně vlastní úpravy procesně-právních norem.78 Dlužno poznamenat, že 

proti rozhodnutím těchto soudů jsou zpravidla přípustné řádné a mimořádné opravné 

prostředky. Detailní rozbor nadřízených orgánů by znamenal ztrátu základní linie této 

práce. Za překvapující považuji skutečnost, že nadřízeným orgánem správního soudu 

v belgickém pojetí nemusí být opět správní soud. Nadřízeným orgánem, ke kterému 

bude podán opravný prostředek, může být soudní orgán běžné soudní soustavy (tj. soud 

prvního stupně, odvolací soud nebo Kasační soud)79 nebo se může jednat o Conseil 

d’Etat. Třetí možností je kombinace dovolání ke Kasačnímu soudu a žaloby ke Conseil 

d’Etat (fr. recours de pleine juridiction).80 

                                                
77 Res iudicata pro veritate habetur. Srov. Leroy, M., cit. d., str. 123. 
78 Belgický právní řád nezná předpisy, které by byly ekvivalentní českému správnímu řádu nebo 
soudnímu řádu správnímu. 
79 Fr. tribunal de première instance, cour d’appel, Cour de cassation. 
80 Taková možnost se nabízí účastníku řízení, který nesouhlasí s rozhodnutím soudu nazvaného 
Députation permanente du conseil provincial resp. collège provincial. Belgie je podle čl. 3 belgické 
ústavy rozdělena na tři tzv. Regiony (fr. Région wallonne, Région flamande, Région Bruxelles-Capitale). 
Wallonský a Vlámský region jsou dále členěny na určitý počet tzv. provincií (fr. provinces) (např. 
Brabant wallon, Liège, Namur, Anvers nebo Brabant flamand). 
Specifikem tohoto soudního orgánu je skutečnost že se de facto jedná o (politický) výkonný orgán 
provincie. Rozhoduje-li Rada provincie (fr. collège provincial) jakožto orgán správního soudnictví, děje 
se tak v jediném šestičlenném senátu, jehož členové jsou voleni tzv. zastupitelstvem provincie (fr. conseil 
provincial), je příslušný k rozhodování agendy komunálních voleb, báňského práva, účetnictví obcí, nebo 
například také školních stipendií a dalších věcí. Za nejbližší ekvivalentní orgán podle českého právního 
řádu lze označit radu kraje podle zákona č. 129/2000 Sb., krajské zřízení, ve znění pozdějších předpisů. 
Je však samozřejmé, že toto srovnání probíhá pouze v rovině institucionální. Rada kraje není v žádném 
případě soudním orgánem. V podrobnostech srov. například organizaci těchto orgánů v rámci Valonska: 
http://www.crisp.be/wallonie/fr/pouvoirs/provinces.html  
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Příkladem nejednotného systému orgánů rozhodujících věci správního soudnictví 

v prvním stupni je například existence tzv. pracovních soudů zřízených zákonem o 

občanském soudním řízení (fr. Code judiciaire) z roku 1970.81 Agendu těchto orgánů 

představují spory v oblasti sociálního zabezpečení.82 Vzhledem k počtu orgánů, které 

mají podle belgické doktríny přívlastek „správní soud“, uvádím jen několik 

následujících příkladů: 

a. Účetní dvůr (fr. Cour des comptes); 

b. Rada provincie jako správní soud ve věcech komunálního soudnictví, 

obecního školství a dalších věcí (fr. Collège provincial resp. Députation 

permanente du conseil provincial); 

c. Collège juridictionnel de la Région Bruxelloise;83 

d. Soud pro cizinecké otázky (fr. Conseil du contentieux des étrangers);84 

e. stavovské soudy (fr. juridictions ordinales);85 

f. Soud pro otázky hospodářské soutěže (fr. Conseil de la concurrence).86 

 

Z hlediska srovnání modelů správního soudnictví lze tedy pozorovat diametrální 

rozdíly mezi českým a belgickým pojetím samotného pojmu správní soud. Zatímco 

česká právní úprava vidí pod tímto pojmem orgán moci soudní se všemi atributy 

                                                
81 Srov. http://www.just.fgov.be/index_fr.htm  
82 Tyto věci již nadále nerozhodovaly nejednotně upravené soudní komise pro otázky sociálního 
zabezpečení (fr. commissions juridictionnelles compétentes en matière de sécurité sociale). 
83 Jedná se o devítičlenný soudní orgán tvořený osobami jmenovanými parlamentem bruselského regionu 
(fr. Parlament de la Région Bruxelles Capitale) na návrh vlády tohoto regionu (fr. gouvernement). 
Agenda tohoto orgánu je v zásadě totožná jako agenda správních soudů označených jako collèges 
provinciales. V podrobnostech viz http://www.bruxelles.irisnet.be/fr  
84 Viz také kapitolu druhou této práce. Soud je složen z 32 soudců a jeho agendu tvoří rozhodování věcí 
souvisejících s pobytem cizinců na území Belgického království (vstup a pobyt na území, správní 
vyhoštění atd.). Jedná se o soud, který z hlediska skutkových i právních otázek (fr. en pleine juridiction) 
rozhoduje žaloby proti rozhodnutím Generálního komisaře pro uprchlíky a apatridy (fr. Commissaire 
général aux réfugiés et aux apatrides). Opravným prostředkem je kasační žaloba (fr. recours en 
cassation) ke Conseil d’Etat. 
85 Pro pět svobodných povolání (lékaři, zvěrolékaři, lékárníci, architekti a advokáti) byly vytvořeny 
dvouinstanční soudní orgány. Poslední procesní možností v těchto věcech je podání dovolání ke 
Kasačnímu soudu (fr. Cour de cassation). 
86 Jedná se o soud zřízený zákonem na ochranu hospodářské soutěže ze dne 5. srpna 1991. Při porovnání 
agendy tohoto orgánu vidíme, že se v podstatě zcela podobá činnosti českého Úřadu pro ochranu 
hospodářské soutěže. Z velké části lze toto přičítat vlivu práva Evropské unie. Belgický právní řád ovšem 
nepojímá tento orgán jako správní orgán, ale přímo jako orgán soudní, proti jehož rozhodnutí je přípustné 
odvolání (fr. appel) k odvolacímu soudu se sídlem v Bruselu (fr. cour d’appel de Bruxelles). 
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takového orgánu a jedná se pouze o soudy v technickém smyslu včetně sjednocené 

úpravy procesních otázek a přehledně vymezenými možnostmi řádných či 

mimořádných opravných prostředků, belgický právní řád se ve značné míře vydává 

cestou jednotlivých legislativních úprav a zřizování soudních orgánů, které mohou být 

zcela samostatné, ale mohou také fungovat v rámci správního orgánu rozhodujícího ve 

věci. Pro české pojetí správního soudnictví resp. soudnictví vůbec, je nepředstavitelná 

situace, kdy orgán rozhodující ve věcech správního soudnictví je zároveň voleným 

politickým orgánem, který je představitelem výkonné moci samosprávného územního 

celku.87 

3.2 Belgická Státní rada (Úsek správního soudnictví) – základní 
organizační uspořádání 
 

 Belgická Conseil d’Etat bude stěžejním orgánem této diplomové práce. Hodlám 

tomuto orgánu věnovat dostatek pozornosti, protože právě skrze jeho institucionální 

zakotvení, kompetenční vymezení a procesní otázky budou vedeny hlavní komparační 

linie mezi českou a belgickou úpravou základních otázek správního soudnictví 

z hlediska kompetencí, pravomocí, nástrojů ochrany subjektivních práv, opravných 

prostředků a dalších přidružených problematik. 

 

 Jak již bylo výše uvedeno, Conseil d’Etat de Belgique je ústavně zakotvena 

teprve od provedení reformy belgické ústavy v roce 1993.88 Podle článku 160 belgické 

ústavy se zřizuje jediná Conseil d’Etat pro potřeby celého Belgického království, 

přičemž její složení, působnost a procesní otázky jsou stanoveny zákonem. Její sídlo je 

v Bruselu a na různých pozicích zaměstnává přes sedm set odborných pracovníků, 

z nichž přibližně padesát z nich jsou soudci ve věcech správního soudnictví.89 Na 

základě článku 160 belgické ústavy došlo k přijetí federálních zákonů, které byly 

                                                
87 Viz výše uvedený případ Collège provincial resp. Députation permanente du conseil provincial. 
88 Reformou belgické ústavy z roku 1993 došlo mimo jiné k dalšímu postupu v procesu federalizace 
země. Tento zdlouhavý a náročný proces započal v roce 1970 a dohromady doposud čítá pět etap (1970, 
1980, 1988-89, 1993 a 2001). Reformy se týkaly otázek jazykových, teritoriálních, finančních, 
kompetenčních a mnoha dalších. Další budoucnost ústavního uspořádání Belgického království zůstává 
nadále nejistá, zejména s ohledem na odstředivé hlasy zaznívající z vlámské části země (fr. Communauté 
flamande). Pro podrobnější informace o vývoji belgického federalismu srov. například Uyttendaele, M., 
cit. d.  
89 http://www.raadvst-consetat.be  
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následně novelizovány a sjednoceny a v současné tak době hovoříme o tzv. 

Koordinovaných zákonech o Conseil d’Etat ze dne 12. ledna 1973 (fr. Lois sur le 

Conseil d’Etat, coordonnées le 12 janvier 1973), které budou v dalším textu uváděny 

jako zákon o Conseil d’Etat (ZCE).90 

3.2.1 Personální skladba Conseil d‘Etat 
 

 Zákon o Conseil d’Etat rozlišuje celkem šest skupin pracovníků uvnitř Conseil 

d’Etat (fr. conseillers d’Etat). Pro účely této práce bude stěžejní podrobněji pojednat o 

soudcích (fr. conseillers), zvláštním orgánu tzv. auditorat, a tzv. koordinační kanceláři 

(fr. bureau de coordination).91 

 

 Podle článku 69 alinéa 1 ZCE je tato tvořena padesáti soudci. Určití soudci plní 

zároveň další funkce. Jedná se o funkci tzv. prvního předsedy (fr. premier président), 

předsedy (fr. président), čtrnácti předsedů senátů (fr. présidents de chambres). ZCE 

dále detailně upravuje kvalifikační podmínky kandidátů. Za zajímavost lze považovat 

skutečnost, že osoby kandidátů na soudce jsou poměrně úzce svázány s politickými 

stranami, které jsou v konkrétním čase zastoupeny v komorách federálního parlamentu. 

Každé politické straně je vyhrazen určitý počet míst, na která si tato strana dosazuje 

„své“ kandidáty v závislosti na počtu mandátů v komorách parlamentu. Kandidát 

nemusí (ale zároveň může) být členem politické strany, která jej prosazuje, nicméně 

musí mít její podporu. Tato podmínka nevyplývá ze zákona, avšak v praxi je 

respektována.92 Podrobný popis procedury nominace kandidátů a jejich jmenování je 

předmětem úpravy článku 70 ZCE. Minimální věk požadovaný pro výkon funkce 

soudce při Conseil d‘Etat je třicet sedm let. 

 

 Společným rysem belgického a českého systému nominace a jmenování soudců 

je bezpochyby skutečnost, že soudce je jmenován do funkce vrcholným orgánem 

                                                
90 Diplomová práce zachycuje právní stav zákona o Conseil d’Etat ke dni 1. května 2008. Úplné znění 
Koordinovaných zákonů o Conseil d’Etat je dostupné na http://www.raadvst-consetat.be.  
91 Kromě těchto skupin upravuje zákon o Conseil d‘Etat rovněž postavení tzv. assesseurs, kteří působí 
v legislativní sekci Conseil d‘Etat, dále postavení spisové kanceláře (fr. greffe) a administrativního 
personálu. 
92 Leroy, M., cit. d., str. 151. 
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výkonné moci. V Belgii je tímto orgánem král resp. ministr spravedlnosti, v České 

republice jmenuje soudce prezident republiky.93 Naopak jednou z odlišností je 

například skutečnost, že v belgickém nominačním procesu kandidátů na funkci soudce 

hrají významnou roli federální legislativní sbory, jakož i samotná Conseil d’Etat. 

V České republice je tato otázka upravena zákonem č. 6/2002 Sb., o soudech a 

soudcích, ve znění pozdějších předpisů. Zatímco výkon funkce belgického soudce při 

Conseil d’Etat není časově nijak omezen, česká právní úprava klade jistá omezení co do 

maximálního věku soudce.94 

 

 Dalším stěžejním orgánem při Conseil d’Etat je tzv. auditorat. Jeho pracovníci 

(fr. auditeurs) zastávají klíčovou roli v procesu přípravy spisu pro následné rozhodnutí. 

Jedná se o profesionální právníky, kteří se jako první seznamují se spisem, dohlížejí na 

výkon předběžných opatření (fr. mesures préalables) a výsledkem jejich práce je 

vyhotovení zprávy (fr. rapport), která často předurčuje meritorní rozhodnutí soudu. 

Tzv. auditeurs se účastní projednání věci v jednání a v jeho závěru vyslovují znovu své 

stanovisko k projednávané věci (fr. avis).95 

 

Auditorat čítá devadesát dva členy, kteří jsou vybírání na základě výběrového 

řízení při Conseil d’Etat. Nezbytnou podmínkou pro výkon této funkce je dovršení věku 

dvaceti sedmi let.96 Tento orgán nelze zaměňovat se státním zastupitelstvím. 

Vzájemným rozdílem je to, že zákon neukládá tzv. auditeurs zastupování státu 

v řízení.97 Tzv. auditeurs nejsou aktivně legitimováni ani k zahájení řízení před Conseil 

d’Etat. 

 

 Tzv. Koordinační kancelář (fr. Bureau de coordination) je orgánem Conseil 

d’Etat, mezi jehož hlavní úkoly patří sledování a aktualizace platné a účinné legislativy, 

poskytování výstupů své činnosti pro potřeby soudců Conseil d’Etat, jakož i práce na 

                                                
93 Srov. článek 93 odst. 1 Ústavy České republiky. 
94 Srov. článek 70 § 4 zákona o Conseil d’Etat a dále ustanovení § 94 písm. a) zákona č. 6/2002 Sb., o 
soudech a soudcích, ve znění pozdějších předpisů. 
95 Srov. článek 76 § 1 alinéa 2 zákona o Conseil d’Etat. 
96 Srov. článek 71 zákona o Conseil d’Etat. 
97 Lewalle, P., cit. d., str. 385. Pro podrobnější informace o tzv. auditorat srov. například 
http://www.raadvst-consetat.be  
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sjednocování, kodifikaci a zpřehledňování platné legislativy.98 Pracovníci Koordinační 

kanceláře nesou označení référendaires a stejně jako u ostatních skupin pracovníků, i 

zde zákon o Conseil d’Etat rozlišuje několik služebních hodností. 

3.2.3 Základní fun kční členění Conseil d ‘Etat 
 

 Belgická Státní rada je v zásadě rozdělena na dvě samostatná oddělení, resp. 

úseky (fr. sections). Těmito úseky jsou tzv. Legislativní úsek (fr. Section de législation) 

a tzv. Úsek správního soudnictví (fr. Section du contentieux administratif). Samotné 

rozdělení je výsledkem dlouholetého historického vývoje. Již ve středověku a posléze 

v období před Francouzskou revolucí se tehdejší francouzská státní rada skládala 

z osob, které se odborně vyjadřovaly k legislativním záměrům panovníka a dále z osob, 

jejichž úkolem bylo rozhodování sporné agendy popř. příprava věci k rozhodnutí. Toto 

základní rozlišení v zásadě přetrvalo až do současnosti. 

 

 Podrobné studium Legislativního úseku Conseil d’Etat není předmětem této 

práce. Přesto bych rád alespoň stručně nastínil jeho úlohu v belgickém právním řádu. 

Podle článku 2 § 1 odst. 1 ZCE spočívá úloha Legislativního úseku v poskytování 

odůvodněných stanovisek (fr. avis motivés) k návrhům některých všeobecně závazných 

právních předpisů.99 Conseil d’Etat může být požádána o vydání svého stanoviska ke 

konkrétnímu legislativnímu návrhu ze strany předsedy Senátu, předsedy Poslanecké 

sněmovny (fr. Chambre des représentants), parlamentem některého ze společenství 

nebo regionů nebo příslušnými orgány v rámci hlavního města Bruselu.100 Legislativní 

úsek se skládá ze čtyř samostatných senátů (z nichž dva jsou frankofonní a dva jsou 

nerlandofonní) a celkově zahrnuje dvanáct soudců (fr. conseillers d‘Etat). Kromě 

zasedání a rozhodování v jednotlivých senátech je také možné, aby se zasedání 

Legislativního úseku konalo v tzv. spojeném senátu (fr. chambre réunie), kdy společně 

                                                
98 Srov. článek 77 alinéa 1, 2, 3, 4 zákona o Conseil d’Etat. 
99 Konkrétně se jedná o návrhy zákonů (fr. lois) a dále o všeobecně závazné právní předpisy federálních 
jednotek, tj. společenství a regionů (fr. décrets, ordonnances). 
100 Těmito orgány se myslí tzv. Commission communautaire française (COCOF) a tzv. Assemblée 
Réunie. Institucionální uspořádání hlavního města Bruselu přesahuje tematický okruh této práce, a proto 
pro podrobnější informace odkazuji na zvláštní zákon ze dne 12. ledna 1989 o institucionálním 
uspořádání hlavního města Bruselu (fr. loi spéciale du 12 janvier 1989 relative aux institutions 
bruxelloises), jehož aktuální znění je dostupné na http://www.ejustice.just.fgov.be. 
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zasedají dva jazykově shodné senáty, a dále je možné zasedání všech čtyř senátů 

dohromady (fr. assemblée générale).101 

 

 Hlavním předmětem zájmu této práce je Úsek správního soudnictví (fr. Section 

du contentieux administratif). Podle článku 7 ZCE rozhoduje Úsek správního 

soudnictví jakožto správní soud formou rozsudku, a činí tak v případech stanovených 

ZCE a dalšími zákony.102 

 

 Úsek správního soudnictví je rozdělen na jedenáct senátů, z nichž pět senátů je 

frankofonních, pět je nerlandofonních a poslední senát je dvoujazyčný. Ohledně složení 

senátů při rozhodování lze říci, že zasedání probíhá v zásadě ve tříčlenných senátech 

složených z předsedy senátu (fr. président de chambre) a ze dvou soudců (fr. deux 

conseillers). Zasedání probíhá za přítomnosti pracovníka výše popsaného orgánu tzv. 

auditorat (fr. auditeur), který byl pověřen přípravou spisu k rozhodnutí.103 Zákon o 

Conseil d’Etat upravuje také případy, kdy všeobecně závazný právní předpis přikazuje, 

aby určitá věc byla projednána v dvou jazycích. Pro tyto situace je zřízen tzv. bilingvní 

senát (fr. chambre bilingue), jehož členové musí ovládat francouzský i vlámský 

jazyk.104 

                                                
101 Podrobně k Legislativnímu úseku Conseil d’Etat viz informace dostupné na http://www.raadvst-
consetat.be.   
102 Fr. „La section du contentieux administratif statue par voie d’arrêts, dans les cas prévus par la 
présente loi et les lois particulières.“ 
103 Srov. článek 86 odst. 1 ZCE. 
104 Srov. článek 87 odst. 8 ZCE. 
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4. Vymezení okruhu věcí spadajících do působnosti správního 
soudnictví – srovnání belgické a české právní úpravy 

 

 Obsahem této kapitoly je pokus o odpověď na otázku, jaký je vlastně 

kompetenční okruh belgického správního soudnictví. Odpovědět na tuto otázku 

znamená ponořit se do moderní historie Belgického království a na jejím pozadí se 

zabývat vzájemným vztahem mezi civilním a správním soudnictvím. Vztah civilního a 

správního soudnictví je předmětem zkoumání rovněž z hlediska českého právního řádu 

(tj. vztah soudního řádu správního a tzv. části páté občanského soudního řádu). 

 

 Ústava Belgického království umožňuje vytvoření správních soudů (fr. 

juridictions administratives), v jejichž působnosti je rozhodování věcí souvisejících 

s právy a povinnostmi veřejnoprávní povahy (fr. droits politiques) a to tehdy, pokud 

zákon takovou působnost správního soudu stanoví.105 Rozdělení působnosti mezi 

civilní a správní soudnictví vychází z koncepce dualismu práva soukromého a 

veřejného. Tento dualismus ovšem není důsledně aplikován a vzájemný poměr je 

nakloněn spíše ve prospěch civilního soudnictví. Dokazuje to skutečnost, že to jsou 

civilní soudy, které jsou příslušné k rozhodování o subjektivních právech a 

povinnostech soukromoprávní i veřejnoprávní povahy (fr. compétence de principe). 

Aby byla v konkrétní oblasti soudního přezkumu dána příslušnost správního soudu, je 

třeba, aby se jednak jednalo o právo či povinnost veřejnoprávní povahy a dále, aby 

věcná příslušnost k rozhodnutí vyplývala ze zákona.106 

 

Za dělicí kritérium mezi jednotlivými sférami soudního přezkumu, tj. mezi 

sférou civilních a správních soudů, lze označit povahu práva, které je předmětem sporu, 

resp. povahu práva, které žalobce podporuje svou žalobu.107 Belgická ústava nicméně 

                                                
105 Srov. články 145, 146 a 161 belgické ústavy. 
106 Leroy, M., cit. d., str. 86-89. 
107 Viz článek 144 belgické ústavy, který zní: „Spory, jejichž základem je právo občanské, jsou ve 
výlučné působnosti (civilních – pozn. autora) soudů.“ (fr. Les contestations qui ont pour objet des droits 
civils sont exclusivement du ressort des tribunaux.) 
Článek 145 Ústavy Belgického království říká: „Spory, jejichž základem jsou práva veřejná, jsou 
v působnosti (civilních – pozn. autora) soudů, ledaže zákon stanoví něco jiného.“ (fr. Les contestations 
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nijak nevymezuje, co se myslí právem soukromoprávní povahy (fr. droit civil) ani to, 

co si lze představit pod právem veřejnoprávní povahy (fr. droit politique). Otázku 

vymezení dělicí hranice je třeba hledat v judikatuře belgického Kasačního soudu (fr. 

Cour de cassation de Belgique).108 Poprvé se Kasační soud vyjádřil k této otázce ve 

svém rozhodnutí ze dne 5. listopadu 1920, ve kterém vyslovil následující: „jakožto 

soukromá práva je třeba považovat veškerá práva soukromé povahy přiznaná a 

upravená (belgickým) občanským zákoníkem, jakož i zákony, které jej doplňují“.109 

Tímto přelomovým rozhodnutím byla podle belgické odborné literatury vyřešena 

značná část tohoto kompetenčního problému.110 

 

 Na judikaturu z roku 1920 posléze navázala další upřesňující judikatura. Za 

zmínku stojí uvedení rozhodnutí Kasačního soudu ze dne 16. prosince 1965, obsahem 

kterého je určení, že „spor, který se týká peněžní náhrady škody způsobené porušením 

jakéhokoliv práva, byť i práva veřejnoprávní povahy, spadá do výlučné působnosti 

civilních soudů“.111 Toto rozhodnutí považuje za rozhodující dělicí kritérium povahu 

práva, o které žalobce opírá svou žalobu. V souladu s platnými ustanoveními 

belgického občanského zákoníku o náhradě škody (článek 1382 a následující) lze říci, 

že veškeré žaloby, jejichž cílem je přiznání náhrady škody způsobené rozhodnutím 

orgánu veřejné správy, spadají do působnosti civilních soudů (fr. juridictions civiles 

resp. juridictions judiciaires resp. cours et tribunaux) bez ohledu na to, zda dotčené 

právo je povahy soukromoprávní nebo veřejnoprávní. 

 

 Je třeba zdůraznit, že rozhodování o tom, jakou povahu má konkrétní 

subjektivní právo či povinnost, by mělo být v první řadě úkolem moci zákonodárné. 

Belgické soudy vycházejí z této základní premisy. Pokud tedy zákonodárce výslovně 

nevyjme rozhodování o určitém právu či povinnosti z působnosti civilních soudů, má se 
                                                                                                                                         
qui ont pour objet des droits politiques sont du ressort des tribunaux, sauf les exceptions établies par la 
loi.) 
108 V českých právních podmínkách je přibližným ekvivalentem Nejvyšší soud se sídlem v Brně. 
109 Originální znění citované části rozhodnutí: „…tous les droits privés consacrés et organisés par le 
Code civil et les lois qui le complètent“. 
110 Leroy, M., cit. d., str. 87. Považuji za důležité upozornit na skutečnost, že v době vydání citovaného 
rozhodnutí, tj. v roce 1920 dosud neexistovala Conseil d’Etat ani většina tzv. správních soudů prvního 
stupně ve výše popsaném smyslu. 
111 Originál citované části rozhodnutí: „une contestation qui a pour objet la réparation pécuniaire d’un 
droit, fût-il politique, relève de la compétence exclusive des tribunaux“. 
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za to, že v takovém případě není dána působnost správních soudů, poněvadž věc nemá 

veřejnoprávní charakter.112 Kromě moci zákonodárné se může k povaze určitého práva 

či povinnosti vyjádřit rovněž Legislativní úsek Conseil d’Etat (fr. Section de 

législation). Poslední praktickou možností pak zůstává zkoumání povahy práva 

samotnými soudy v rámci rozhodovací činnosti resp. rozhodování o příslušnosti. 

 

 V průběhu historického vývoje došlo v belgickém právu k podstatnému vývoji v 

obsahu pojmu práv a povinností veřejnoprávní povahy. Až do období první světové 

války se pod tento pojem zařazovala následující práva, jejichž výkon předpokládal 

alespoň minimální spoluúčast orgánů veřejné moci: 

a) aktivní volební právo (fr. droit de vote); 

b) pasivní volební právo (fr. droit d’éligibilité); 

c) právo na přístup k veřejným funkcím (fr. droit d’accès aux charges publiques); 

d) daňová povinnost a povinná vojenská služba pouze na základě a za podmínek 

stanovených zákonem.113 

 

Na počátku dvacátého století a zejména po první světové válce nastupuje období 

zvýšených zásahů státu do života jednotlivce. V souvislosti s vývojem koncepce tzv. 

sociálního státu (fr. Etat social), který má dodnes v Belgii velice silné postavení, 

dochází k přijetí prvních zákonů upravujících oblast práva sociálního zabezpečení. 

Povaha práv a povinností vyplývajících z této nové právní úpravy vyvolala v belgické 

odborné literatuře ostré diskuse, které byly ukončeny až rozhodnutím Kasačního soudu 

ze dne 21. prosince 1956 (!), na základě kterého byla rozšířena výše uvedená skupina 

veřejnoprávních práv právě o práva a povinnosti vyplývající z oblasti sociálního 

zabezpečení.114 

  

                                                
112 Leroy, M., cit. d., str. 87. 
113 Leroy, M., cit. d., str. 88. 
114 Hlavním předmětem sporů bylo právo na hmotnou podporu v nezaměstnanosti (fr. droits aux 
allocations de chômage). 
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4.1 Věcná příslušnost Conseil d’Etat v řízení o zrušení 
správního aktu, právního předpisu nebo jiného rozhodnutí (fr. 
contentieux de l’annulation) 
 
 Zvláštní pozornost v problematice rozsahu působnosti belgických správních 

soudů je třeba věnovat stěžejnímu řízení vedenému před Conseil d’Etat, kterým je 

řízení o zrušení správního aktu, popř. obecně závazného právního předpisu vydaného 

správním (nebo jiným) orgánem (fr. contentieux de l’annulation). Tento nejčastěji 

využívaný institut účinné kontroly rozhodnutí orgánů veřejné správy je podrobně 

rozebrán v kapitole šesté této práce. Tzv. řízení o zrušení správního aktu představuje 

nástroj, kterým se navrhovatel (žalobce) může domáhat zrušení tohoto projevu vůle 

správního orgánu a to s účinky erga omnes. Při tomto postupu se nevyžaduje, aby 

navrhovatel opíral svůj návrh o určité údajně porušené subjektivní právo. Navrhovateli 

postačuje pouhý právní zájem k tomu, aby byl aktivně legitimován k podání tohoto 

návrhu. Belgická doktrína poukazuje na to, že v případě tohoto typu řízení se 

navrhovatel pohybuje na poli objektivních práv, tj. určitého celku platných obecně 

závazných norem v rámci určitého území nebo určitých právních situací. Správní soud 

(Conseil d’Etat) následně posuzuje, zda návrhem napadený správní akt je či není 

v rozporu s tímto celkem obecně závazných norem. 

 

Dojde-li soud k závěru, že napadený akt je v rozporu s objektivním právem, 

dojde bez dalšího k jeho zrušení (fr. annulation).115 Starší literatura doslova uvádí: 

„Soud, jemuž byla předložena věc k rozhodnutí, smí projednávat pouze otázku 

objektivního práva; soud nerozhoduje o právu subjektivním; konstatuje pouze, že došlo 

k porušení zákona a vyvodí logický důsledek z tohoto porušení, kterým může být pouze 

zrušení…“116,117 

                                                
115 Leroy, M., cit. d., str. 90. 
116 Duguit, L. Manuel de droit constitutionnel. Paris: Fontemoing, 1907, str. 253. Srov. originální znění 
citované pasáže: „La juridiction saisie ne doit juger qu’une question de droit objectif; elle ne statue pas 
sur l’existence d’un droit subjectif; elle constate qu’il y a eu violation de la loi et elle tire la conséquence 
logique de cette violation qui ne peut être que l’annulation…“ 
117 Dlužno poznamenat, že toto doktrinální stanovisko není jediné. Podle jiného proudu odborné 
literatury existují např. subjektivní právo na zachování zákonnosti nebo právo na řádné fungování orgánů 
veřejné moci, která lze souhrnně označit jako tzv. subjektivní správní práva (fr. droits administratifs 
subjectifs). Srov. například Wigny, P. Droits administratifs subjectifs – A propos de l’arrêt de la Cour de 
cassation du 21 décembre 1956. J. T.: 1957, str. 361 a násl. 
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V rámci srovnání českého a belgického pojetí správního soudnictví je třeba 

poukázat na výraznou odlišnost obou modelů. Samotné řízení podle návrhu na zrušení 

(fr. contentieux de l‘annulation) není vedeno proti správnímu orgánu, který napadený 

správní akt vydal, nicméně je vedeno proti správnímu aktu resp. právnímu předpisu 

samotnému. Úloha správního orgánu v řízení o zrušení spočívá v předkládání věcných 

argumentů na podporu legality napadeného správního aktu. Tato úloha ovšem nemůže 

být ztotožňována s postavením žalované strany. Touto skutečností se řízení o zrušení 

správního aktu podstatně odlišuje od českého pojetí správního soudnictví, kde správní 

orgán resp. správní orgány zaujímají postavení žalované strany.118 Belgické právo 

nazývá právní postavení správního orgánu termínem partie adverse, který lze do 

češtiny přeložit jako odpůrce.119 

 

Lze tedy říci, že návrh na zrušení správního aktu resp. právního předpisu (fr. 

recours en annulation), k jehož rozhodnutí je Úsek správního soudnictví při Conseil 

d’Etat věcně příslušný, se neopírá o subjektivní práva navrhovatele, tj. v rámci tohoto 

řízení není třeba zkoumat veřejnoprávní či soukromoprávní povahu práv a povinností 

navrhovatele.120 Lze uzavřít, že rozlišování mezi právy soukromoprávní a 

veřejnoprávní povahy nemá význam pro vymezení působnosti Conseil d’Etat v rámci 

řízení o zrušení a to z důvodu jeho objektivní povahy. Ať se totiž jedná o práva 

soukromoprávní podle článku 144 belgické ústavy nebo o práva veřejnoprávní podle 

článku 145 téhož dokumentu, vždy jde o práva subjektivní. Řízení na základě návrhu na 

zrušení (fr. recours en annulation) je vedeno s cílem posoudit soulad napadeného 

správního aktu s celkem obecně závazných právních norem označovaných jako 

objektivní právo. Belgická odborná literatura užívá pro tuto část správního soudnictví 

výraz objektivní správní soudnictví (fr. contentieux objectif).121 

                                                
118 Srov. § 65 a násl. SŘS. 
119 Srov. článek 21bis § 2 odst. 1 ZCE. 
120 Ohledně francouzské odborné terminologie a překladu do českého jazyka srov. Cornu, G., cit. d., str. 
760. 
121 Leroy, M., cit. d., str. 94. Ústavním základem tzv. objektivního správního soudnictví jsou články 146 
až 160 belgické ústavy, jejichž znění je dostupné na http://www.just.fgov.be.  
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4.2 Působnost Conseil d’Etat v rámci tzv. kasačního řízení  
(fr. contentieux de la cassation) 

 

Od řízení o zrušení správního aktu, jiného rozhodnutí nebo některého právního 

předpisu, o kterém navrhovatel tvrdí, že je v rozporu s objektivním právem, je třeba 

odlišovat řízení před Conseil d’Etat, v rámci kterých jsou přezkoumávána rozhodnutí 

správních soudů (fr. juridictions administratives) prvního stupně, resp. belgických 

správních soudů v materiálním smyslu (viz výše). Tyto správní soudy prvního stupně 

rozhodují spory, které se týkají konkrétních subjektivních práv a povinností a to 

výhradně veřejnoprávní povahy. Působnost správních soudů zde vyplývá přímo 

z článků 144 a 145 belgické ústavy. V rámci tohoto typu řízení, kterému se podrobně 

věnuje kapitola sedmá, rozhoduje Úsek správního soudnictví při Conseil d’Etat jakožto 

vyšší soudní instance v rámci přezkumu zákonnosti rozhodnutí vydaných správními 

soudy prvního stupně. 

 

Toto řízení se tedy výrazně podobá činnosti českého Nejvyššího správního 

soudu v řízení o kasační stížnosti jakožto mimořádném opravném prostředku proti 

rozhodnutí krajského soudu. (viz níže). 

4.3 Hranice působnosti civilního a správního soudnictví 
v českém právním řádu 
 

Ačkoli by se mohlo zdát, že česká právní úprava zřetelně rozlišuje působnost 

správních soudů založenou ustanovením § 2 SŘS oproti působnosti civilních soudů 

podle tzv. části páté občanského soudního řádu (dále jen „část pátá OSŘ“), při 

pozornějším pohledu je patrné, že i zde vznikají nejasné šedé zóny. 

 

 Podle § 2 SŘS poskytují ochranu veřejným subjektivním právům fyzických i 

právnických osob a to za podmínek stanovených zákonem. České správní soudnictví se 

vyvinulo na pozadí tzv. dualismu práva, tj. jeho rozdělování na právo veřejné a právo 

soukromé.122 Ustanovení § 244 odst. 1 OSŘ stanoví, že věci týkající se 

                                                
122 Historie českého správního soudnictví není předmětem této práce. Podrobně k této problematice srov. 
např. Hendrych, D. a kol., cit. d. II, str. 547 a násl. 
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občanskoprávních, obchodněprávních, pracovněprávních nebo rodinných, spadají do 

působnosti civilních soudů, bylo-li o nich předtím rozhodnuto správním orgánem.123 

Česká doktrína uvádí, že hranice mezi občanským soudním řízením a správním 

soudnictvím je dána vymezením věcné příslušnosti soudu. V této souvislosti se rozlišují 

tzv. věci soukromoprávní a věci veřejnoprávní (stejně jako v belgickém právu).124 

 

 Stanovení věcné příslušnosti konkrétního soudu by bylo jistě snadnější, kdyby 

zákon vymezil, co se myslí věcmi soukromoprávní a veřejnoprávní povahy. Zákonná 

úprava takové vymezení neobsahuje. Zákon pro potřeby rozlišení zřizuje tzv. zvláštní 

senát a to podle § 2 odst. 1 zákona č. 131/2002 Sb. o rozhodování některých 

kompetenčních sporů. V judikatuře tohoto senátu je třeba hledat podrobná vodítka pro 

určení, zda konkrétní věc spadá do příslušnosti civilních anebo správních soudů.125 

Opět lze vidět podobnost s belgickým právním řádem, který rovněž do značné míry 

ponechává určení věcné příslušnosti na judikatuře soudů.126 

 

 Z hlediska hranice působnosti mezi civilním a správním soudnictvím lze 

sledovat nejednu podobnost mezi českou a belgickou právní úpravou. Jedná se zejména 

o společné východisko z koncepce tzv. dualismu práva, jehož dvě větve nejsou 

zákonem definovány a iniciativa je přenechána judikatuře. Stanovení věcné příslušnosti 

je v obou právních úpravách determinující pro řadu dalších otázek od aktivní legitimace 

účastníků až po opravné prostředky. 

 

 Oba srovnávané modely dále spojuje to, že vztah mezi správním a civilním 

soudnictvím je vzájemně omezující. Již samotné ustanovení § 244 OSŘ stanovuje 

                                                
123 Uvedené ustanovení užívá legislativní zkratku „správní orgán“, za který je považován orgán moci 
výkonné, orgán územního samosprávného celku, orgán zájmové nebo profesní samosprávy nebo smírčí 
orgán zřízená podle zvláštního právního předpisu. 
124 Drápal, L., Bureš, J. a kol. Občanský soudní řád II. § 201 až 376. Komentář. 1. vydání. Praha: C. H. 
Beck, 2009, str. 1986. 
125 Judikatura zvláštního senátu se doposud věnovala mimo jiné věcem spojeným s řízením před 
katastrálním úřadem (srov. sp. zn. Konf 2/2004, sp. zn. Konf 62/2003, nebo sp. zn. Konf 30/2006 
ohledně zápisu poznámky do katastru nemovitostí podle zákona č. 265/1992 Sb., o zápisech vlastnických 
a jiných věcných práv k nemovitostem), dále ve věcech elektronické komunikace, ve věcech restitučních 
nebo ve věcech týkajících se vyvlastnění. 
126 Belgický Kasační soud je podle belgické ústavy vrcholným orgánem, který rozhoduje o určení 
příslušnosti v případě kompetenčního sporu. 
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podmínky, jejichž splnění je nutné pro založení věcné příslušnosti civilního soudu 

k rozhodnutí ve věci. Oproti tomu v Belgii jsou to správní soudy, jejichž věcná 

příslušnost je zákonem i judikaturou Kasačního soudu omezována.127 

 

 Obecně lze tedy konstatovat, že přezkum rozhodnutí správních orgánů je 

v Belgickém království mnohem častěji zajišťován rozhodnutím civilního soudu a 

nikoli soudů správního soudnictví. Důvodem je nesplnění podmínek pro založení věcné 

příslušnosti správního soudu. Nastavení těchto podmínek je ve značné části vyústěním 

historického vývoje (viz výše). 

                                                
127 Srov. Pâques, M. Le recours en annulation. Administration publique – Réforme du Conseil d’Etat. 
Bruxelles: Bruylant, 2007, str. 205 a násl. 
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5. Přehled jednotlivých typů řízení v české a belgické úpravě 
správního soudnictví 
 

Následující kapitola je úvodní kapitolou druhé části této práce, která se již 

nevěnuje institucionálnímu uspořádání jednotlivých modelů správního soudnictví, 

nicméně zkoumá správní soudnictví z hlediska materiálního. Nadále se hodlám 

podrobněji zabývat řízením vedeným před belgickou Státní radou (Conseil d’Etat), 

pilířem belgického správního soudnictví. Podrobně zkoumat belgické správní soudy 

prvního stupně by znamenalo opuštění základní linie této práce. Jejich zkoumání by 

nikdy nedospělo k uceleným závěrům a ani belgická odborná literatura jejich kompletní 

přehled nepřináší. Vzhledem k počtu těchto orgánů rozhodujících různorodé otázky 

správního soudnictví, dále vzhledem k tomu, že v podstatě nelze nalézt žádná jednotící 

kritéria pro jejich klasifikaci, bude se tato práce nadále zabývat převážně činností 

Úseku správního soudnictví při Conseil d’Etat. Belgický právní řád předpokládá 

podrobné studium charakteru každé legislativní úpravy, jakož i studium konkrétní 

úpravy soudního přezkumu rozhodování orgánů veřejné správy včetně problematiky 

opravných prostředků. 

 

Před samotným vymezením jednotlivých řízení vedených před Úsekem 

správního soudnictví (fr. Section du contentieux administratif) je třeba upozornit na 

federální zákon ze dne 15. září 2006, který v jistém směru mění pravomoci tohoto 

úseku.128 Podle článku 227 citovaného zákona ztrácí nadále Úsek správního soudnictví 

svou poradní pravomoc (fr. compétences consultatives). Tato pravomoc je pro české 

právní prostředí velice neobvyklá, poněvadž spočívala v poskytování odborných 

právních stanovisek ve formě rozhodnutí (fr. arrêt) v určitých nesporných otázkách 

správního práva. Stanoviska byla poskytována pro potřeby vrcholných orgánů výkonné 

moci, tj. pro federální vládu, ale také pro vlády federálních jednotek, tj. společenství, 

regionů a orgánů moci výkonné v rámci institucionálního uspořádání hlavního města 

                                                
128 Loi du 15 septembre 2006 réformant le Conseil d’Etat et créant un Conseil du Contentieux des 
Etrangers. (Předpis je dostupný na http://www.ejustice.just.fgov.be)  
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Bruselu.129 Tento svébytný druh pravomoci tedy v současné době již není součástí 

činnosti Úseku správního soudnictví. 

 

V souladu s aktuálním stavem belgického právního řádu (konkrétně se jedná o 

článek 11 a následující ZCE) rozhoduje Conseil d’Etat pouze ve formě rozsudku (fr. 

arrêt) a činí tak v několika specifických oblastech, kterými jsou: 

a) tzv. řízení o návrhu na zrušení správních aktů a dalších aktů 

stanovených zákonem (fr. contentieux de l’annulation), jehož součástí 

je řízení o vydání předběžného opatření (fr. référé administratif );130 

b) tzv. kasační řízení (fr. contentieux de la cassation administrative resp. 

contentieux en cassation), o kterém byla učiněna stručná zmínka již 

v předcházející kapitole, a o kterém bude pojednáno v kapitole osmé 

této práce; 

c) řízení ve věcech volebního soudnictví v souvislosti s komunálními 

volbami označované jako tzv. contentieux de pleine juridiction; 

d) řízení o náhradě škody, která byla způsobena nezaviněným 

rozhodnutím nebo jiným úkonem správního orgánu (fr. contentieux de 

l’indemnité exceptionnel);131 a 

e) rozhodování kompetenčních konfliktů jednak ve sporech mezi 

správními orgány navzájem a jednak ve sporech mezi správními 

soudy prvního stupně (fr. contentieux des conflits de compétence).132 

 

                                                
129 Dlužno poznamenat, že Úsek správního soudnictví poskytoval svá stanoviska rovněž ve věcech 
souvisejících s důlní činností, jejíž postavení bylo význačné zejména ve valonské části Belgie. V roce 
1946, tj. v roce zřízení Conseil d’Etat, došlo ke zrušení zvláštního správního báňského soudu (fr. Conseil 
des mines), který již od devatenáctého století nahrazoval neexistující Conseil d’Etat v agendě související 
s důlními činnostmi. 
130 Řízení o návrhu na zrušení správního aktu a dalších aktů stanovených zákonem zahrnuje největší 
percentuální podíl na celkovém nápadu věcí před Conseil d’Etat. Počet vydaných rozhodnutí se ročně 
pohybuje kolem osmi tisíc. Podrobnější údaje o počtu nápadu věcí lze najít v pravidelných dvouletých 
výročních zprávách, které jsou veřejně přístupné na internetové adrese Conseil d’Etat 
http://www.raadvst-consetat.be.  
131 Podrobněji o tomto nepříliš využívaném typu řízení viz kapitola osmá této práce. 
132 Tato pravomoc je označována jen jako mrtvý text zákona (fr. la lettre morte de la loi). Podrobněji o 
tomto typu řízení viz kapitola devátá této práce. Obecným kompetenčním soudem je v Belgickém 
království Kasační soud (fr. Cour de cassation). 



43 
 

Již z letmého zkoumání belgické právní úpravy správního soudnictví vyplývá, 

že Conseil d’Etat představuje jeho základní a stěžejní článek. Obsahem následujících 

kapitol této práce bude provedení srovnání jednotlivých řízení, která mohou být vedena 

v rámci českého a belgického modelu správního soudnictví. Pro vymezení pravomoci a 

působnosti (fr. compétence) Conseil d’Etat je klíčovým právním předpisem zákon o 

Conseil d’Etat, konkrétně ustanovení článku 11 tohoto zákona. 

 

Působnost a pravomoc českých správních soudů je upravena v rámci soudního 

řádu správního.133 Soudy rozhodující ve správním soudnictví poskytují ochranu 

veřejným subjektivním právům fyzických a právnických osob a rozhodují v dalších 

věcech, stanoví-li tak zákon (§ 2 SŘS). Pro vymezení pravomoci českých soudů 

rozhodujících ve správním soudnictví je klíčové ustanovení § 4 SŘS. Pravomoc těchto 

soudů spočívá v rozhodování: 

a) o žalobách proti rozhodnutím správních orgánů vydaných v oblasti 

veřejné správy (§ 65 a násl. SŘS);134 

b) o zrušení opatření obecné povahy (OOP) nebo jeho částí pro rozpor 

se zákonem (§ 101a a násl. SŘS); 

c) o ochraně před nečinností správního orgánu (§ 79 a násl SŘS); 

d) o ochraně před nezákonným zásahem správního orgánu (§ 82 a násl. 

SŘS); 

e) o kompetenčních žalobách (§ 97 a násl. SŘS); 

f) ve věcech volebních a ve věcech místního referenda (§ 88 a násl. 

SŘS); a 

g) ve věcech politických stran a politických hnutí (§ 94 a násl. SŘS). 

  

Pokud bychom se měli podrobně věnovat všem typům řízení, která mohou být 

vedena před českými soudy rozhodujícími ve správním soudnictví, resp. před 

Nejvyšším správním soudem, vydalo by takové zkoumání na samostatnou 

                                                
133 Srov. § 1 písm. a) SŘS. Při vymezení okruhu působnosti českého správního soudnictví nelze 
opomenout ani negativní vymezení působnosti podle § 244 odst. 1 OSŘ a také právní úprava obsažená 
v zákoně č. 131/2002 Sb., o rozhodování některých kompetenčních sporů, ve znění pozdějších předpisů. 
134 Legislativní zkratka „správní orgán“ zahrnuje orgány moci výkonné, orgány územních 
samosprávných celků a fyzické a právnické osoby nebo jiné orgány, kterým bylo svěřeno rozhodování o 
právech a povinnostech fyzických a právnických osob (§ 4 odst. 1 písm. a) SŘS). 
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monografii.135 Cílem této práce je zaměřit se zejména na řízení, která jsou svým 

významem možná nejdůležitější pro každodenní ochranu oprávněných zájmů fyzických 

či právnických osob. Je zřejmé, že se jedná o řízení o žalobě proti rozhodnutí správního 

orgánu podle § 65 a násl. SŘS. 

 

Na první pohled je patrné, že belgická právní úprava se odlišuje zakotvením 

řízení o náhradě škody způsobené nezaviněným jednáním správního orgánu. České 

správní soudnictví takové řízení nezná. Naopak částečně společnými řízeními jsou 

řízení ve věcech volebních a rozhodování některých kompetenčních konfliktů. Zákon o 

Conseil d’Etat striktně rozlišuje řízení o zrušení správního aktu, resp. jiného aktu, o 

kterém tak stanoví zákon (fr. contentieux de l’annulation) od tzv. kasačního řízení (fr. 

contentieux en cassation), kde Conseil d’Etat rozhoduje jako nadřízená soudní instance. 

Česká právní úprava řízení o kasační stížnosti není výslovně zmíněna v § 4 SŘS, 

nicméně je upravena jako mimořádný opravný prostředek proti rozhodnutí krajského 

soudu ve správním soudnictví (§ 102 a násl. SŘS). 

 

Východiskem komparace převážné části jednotlivých řízení je belgická úprava a 

její pojetí řízení o zrušení správních aktů a dalších aktů, o kterých tak zákon stanoví (fr. 

contentieux de l’annulation). Důvodem je skutečnost, že toto řízení v sobě zahrnuje 

několik samostatných řízení upravených českým soudním řádem správním. Jedná se o 

řízení o žalobě na zrušení rozhodnutí správního orgánu, o řízení o zrušení opatření 

obecné povahy nebo jeho částí pro rozpor se zákonem, dále o řízení o ochraně před 

nečinností správního orgánu jakož i o řízení před nezákonným zásahem správního 

orgánu. 

                                                
135 Přehled těchto řízení by navíc nemohl být nikdy zcela uzavřený, protože soudní řád správní výslovně 
počítá s možností rozšíření působnosti soudů rozhodujících ve správním soudnictví. 
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6. Řízení o návrhu na zrušení správního aktu a jiného aktu, o 
kterém tak zákon stanoví (fr. contentieux de l’annulation) a 
(ne)existence ekvivalentního nástroje v českém právním řádu 
 

Belgické řízení o návrhu na zrušení správního aktu a jiného aktu, o kterém tak 

zákon stanoví (fr. contentieux d’annulation; dále jen „řízení o zrušení“) představuje 

ryzí typ soudní kontroly činnosti orgánů belgické veřejné správy ale také některých 

dalších orgánů veřejné moci v rámci belgického pojetí správního soudnictví. Samotný 

návrh na zrušení (fr. recours en annulation) je významným nástrojem pro fyzické a 

právnické osoby, kterým tyto mohou usilovat o kontrolu zákonnosti rozhodování 

orgánů veřejné správy. Jedná se o nástroj, který ovlivňuje rozhodování orgánů veřejné 

správy už svou samotnou existencí. 

 

Řízení o zrušení je typem řízení, které svým mechanismem fungování dokládá 

svébytný charakter belgického právního řádu, jehož některé prvky se českému čtenáři 

mohou zdát těžko pochopitelné. Jedním z těchto prvků je pravomoc Conseil d’Etat 

přezkoumávat zákonnost zákonem stanovených rozhodnutí a vybraných normativních 

aktů vydaných orgány moci zákonodárné nebo moci soudní. 

 

Již v minulé kapitole bylo naznačeno, že řízení o zrušení v sobě obsahově 

zahrnuje několik řízení, která jsou v českém právním řádu samostatně upravena 

soudním řádem správním. Přestože žádné z českých řízení plně nekoresponduje 

s řízením o zrušení podle ZCE, lze konstatovat, že povahově nejbližším z těchto řízení 

jsou řízení o žalobě proti rozhodnutí správního orgánu podle § 65 a násl. SŘS a řízení o 

zrušení opatření obecné povahy nebo jeho částí podle § 101a a násl. SŘS. Cílem 

následujícího textu je promítnutí vzájemných podobností jakož i rozdílů české a 

belgické právní úpravy na pozadí základních orientačních kritérií jako je delimitace 

pravomoci a působnosti správního soudu, institut aktivní legitimace subjektů, otázka 

příslušnosti soudu, problematika rozsahu přezkumu, důvodů zrušení napadeného aktu, 

účinků zrušení napadeného aktu a další otázky. 
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Řízení podle § 65 SŘS nemůže být zcela ztotožněno s belgickým řízením o 

zrušení podle zákona o Conseil d’Etat. Jedním z klíčových rozdílů je samotná 

koncepce, na které jsou obě tato řízení vybudována. Již výše bylo uvedeno, že tzv. 

recours en annulation je právním nástrojem (návrhem), jehož účelem je zajištění 

souladu správního rozhodnutí nebo jiného zákonem stanoveného aktu s objektivním 

právem. Navrhovatel tedy v návrhu na zrušení aktu nenamítá poškození některého ze 

svých subjektivních práv či svobod, nicméně právě tento rozpor s objektivním právem. 

Cílem navrhovatele je dosažení konstitutivního rozhodnutí soudu o zrušení napadeného 

aktu.136 

 

Z analýzy ustanovení § 65 odst. 1 SŘS vyplývá, že žaloba na zrušení rozhodnutí 

správního orgánu se nabízí tehdy, byl-li žalobce na svých právech zkrácen přímo nebo 

v důsledku porušení svých práv v předcházejícím řízení. Z dikce ustanovení vyplývá, 

že zákonodárce má na mysli subjektivní práva žalobce, která měla být rozhodnutím 

správního orgánu poškozena. Ustanovení § 2 SŘS následně výslovně zmiňuje, že 

úkolem soudů rozhodujících ve správním soudnictví je poskytnutí ochrany veřejným 

subjektivním právům fyzických a právnických osob způsobem stanoveným soudním 

řádem správním. Podmínkou úspěšné žaloby na zrušení rozhodnutí správního orgánu 

tedy musí být podložené tvrzení žalobce, že bylo nezákonným způsobem zasaženo do 

jeho subjektivních veřejných práv. 

 

Dlužno však dodat, že v určitém ohledu se řízení dle § 65 SŘS a belgické řízení 

o zrušení vzájemně přibližují. Jejich společný znak je třeba hledat ve skutečnosti, že 

základní podmínkou podané žaloby (návrhu) je prokázání, že napadené rozhodnutí 

(resp. jiný předpis, o kterém tak stanoví zákon o Conseil d’Etat) je nezákonné.137 

6.1 Vymezení pravomoci a působnosti (příslušnosti) 
 

Legislativním základem delimitace pravomoci a působnosti v řízení o zrušení 

aktu pro jeho rozpor se zákonem je výše citovaný belgický federální zákon o Conseil 
                                                
136 Lewalle, P., cit. d., str. 541 : „…nous croyons utile de souligner le caractère objectif du recours en 
annulation d’un acte administratif.“ 
137 Vopálka, V., Mikule, V., Šimůnková, V., Šolín, M. Soudní řád správní. Komentář. 1. vydání. Praha: 
C. H. Beck, 2004, str. 152. 
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d’Etat.138 Podle článku 14 § 1 ZCE rozhoduje Úsek správního soudnictví formou 

rozsudku (fr. arrêt) o návrzích na zrušení aktu pro porušení platných ustanovení o 

řízení (fr. pour violation des formes soit substantielles, soit prescrites à peine de 

nullité), a dále pro překročení (fr. excès) nebo zneužití (fr. détournement) pravomoci 

správního orgánu, který ve věci rozhodl, popř. napadený akt vydal.139 Konkrétní návrh 

(fr. recours en annulation) lze podle ZCE podat proti: 

a) správním aktům a nařízením (fr. actes et règlements)140 vydaným všemi 

správními orgány (fr. autorités administratives); 

b) správním aktům a nařízením (fr. actes et règlements) vydaných ve věcech 

veřejných zakázek (fr. marchés publics) a personálních otázek (tj. otázek 

souvisejících se služebním poměrem) následující skupiny orgánů veřejné 

moci: 

a. zákonodárná shromáždění (tj. federální parlament a dále parlamenty 

Regionů a Společenství včetně legislativních orgánů hlavního města 

Bruselu) a/nebo jejich orgány včetně ombudsmanů zřízených při 

těchto zákonodárných shromážděních; 

b. Účetní dvůr (fr. Cour des comptes); 

c. Ústavní soud (fr. Cour constitutionnelle); 

d. Státní rada (fr. Conseil d’Etat), další správní soudy; a 

e. další orgány moci soudní včetně tzv. Conseil supérieur de la Justice. 

 

Takto vymezená působnost (fr. compétence)141 Státní rady zahrnuje značný 

okruh správních aktů, nařízení a jiných předpisů. Postupem času bylo vymezení 

působnosti zpřesněno díky bohaté judikatuře Conseil d’Etat a dalších vrcholných 

soudních orgánů (tj. Kasačního soudu nebo Ústavního soudu). Hlavním vodítkem 

upřesňující judikatury bylo a je zachování základního účelu existence správního 

soudnictví, kterým je provádění účinné kontroly činnosti veřejné správy, jakož i 
                                                
138 Viz Lois sur le Conseil d’Etat, coordonnées le 12 janvier 1973. (Předpis je dostupný na 
http://www.just.fgov.be.  
139 Podrobné vymezení důvodů zrušení napadeného aktu je obsahem podkapitoly 6.5 této práce. 
140 Vymezení rozdílů mezi individuálními správními akty a tzv. nařízeními-règlements je obsahem 
podkapitoly 6.4 této práce. 
141 K pojmu compétence srov. Goffaux, P. Dictionnaire élémentaire de droit administratif. Bruxelles : 
Bruylant, 2006, str. 62, 63; Cornu, G. Vocabulaire juridique. 7ième édition. Paris : Presses Universitaires 
de France, 2005, str. 186, 187.  
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vymezení zákonného pole působnosti pro činnost veřejné správy. Za pozoruhodné 

považuji skutečnost, že orgán, který historicky vychází z moci výkonné, a který na 

základě zákona získal atributy nezávislosti moci soudní, rozhoduje a případně vyhovuje 

návrhům na zrušení aktů vydaných zákonodárným orgánem, byť se jedná pouze o úzce 

omezený okruh aktů. 

 

Společným znakem belgické a české právní úpravy je pravomoc zákonodárce 

spočívající ve vyloučení té či oné materie z působnosti správních soudů. Český 

zákonodárce této možnosti plně využil, když v ustanovení § 70 SŘS vyloučil 

z působnosti specializovaných senátů krajských soudů popř. Nejvyššího správního 

soudu skupinu úkonů správního orgánu, mezi které patří například úkony, které nejsou 

rozhodnutími (§ 70 písm. a) SŘS) nebo úkony, které mají předběžnou povahu (§ 70 

písm. b) SŘS). 

 

Situace v belgickém právním řádu je tradičně složitější i přes na první pohled 

jasné vymezení působnosti podle článku 14 § 1 ZCE. Na problematiku příslušnosti 

Conseil d’Etat v rámci řízení o zrušení lze nahlížet ze dvou hledisek. Tím prvním je 

skutečnost, že v pravomoci Conseil d’Etat je rozhodování o podaném návrhu jen tehdy, 

pokud belgický právní řád neumožňuje navrhovateli obrátit se na jiný orgán, jehož 

rozhodnutí by jej uspokojilo. Tímto požadavkem je vyjádřena subsidiarita příslušnosti 

Conseil d’Etat. Druhým hlediskem je tzv. obecná působnost Conseil d’Etat pro tento 

typ řízení. Je-li věc v působnosti Conseil d’Etat a neexistuje-li žádný jiný orgán, který 

by v daném případě mohl rozhodnout, potom žádný jiný orgán kromě Conseil d‘Etat 

není oprávněn o podaném návrhu rozhodnout.142 Řízení o zrušení je zároveň řízením, 

které dokazuje silné postavení Conseil d’Etat v rámci belgického správního soudnictví 

                                                
142 Lewalle, P., cit. d., str. 441. Toto komplikované nahlížení je výsledkem prakticky nekončící diskuse o 
hranicích působnosti mezi běžnými soudy a správním soudnictvím reprezentovaným právě Conseil 
d’Etat. Souvisejícím problémem je zde otázka pravomoci. Pouze Conseil d’Etat je oprávněna napadený 
akt zrušit, tj. odstranit jej z právního řádu nejen inter partes. Belgický Kasační soud je podle článku 159 
Ústavy Belgického království oprávněn prohlásit všeobecně závazné právní normy vydané na různých 
ústavně-právních úrovních (fr. arrêtés et règlements généraux, provinciaux et locaux) za nezákonné a 
vyhnout se jejich aplikaci v konkrétním případě. Tento soud však není oprávněn uvedené předpisy zrušit. 
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vzhledem k ostatním belgickým soudům. Každý akt vydaný zákonem stanoveným 

orgánem může být předmětem tohoto řízení.143 

 

Na základě výše uvedených podmínek lze uzavřít, že příslušnost Conseil d’Etat 

pro řízení o zrušení je podmíněna kumulativním splněním následujících podmínek: 

a) návrh musí výslovně směřovat na zrušení napadeného aktu resp. právního 

předpisu; 

b) napadené rozhodnutí popř. jiný akt musí být vydán správním orgánem (resp. 

jiným orgánem, o kterém tak stanoví článek 14 ZCE);144 

c) navrhovateli se nesmí nabízet žádná jiná právní cesta pro dosažení zrušení 

napadeného rozhodnutí;145 a 

d) návrh nesmí být založen na tvrzení o újmě na subjektivním právu žalobce.146 

 

Základní odlišností belgického modelu je nesporně podmínka spočívající 

v objektivním charakteru žaloby. Conseil d’Etat není příslušná k rozhodování návrhů, 

jejichž skutečným předmětem (fr. objet véritable du recours) je spor o subjektivní 

právo bez ohledu na to, zda se jedná o subjektivní právo soukromé nebo veřejné povahy  

(fr. une contestation portant sur un droit subjectifs, de nature civile ou politique,… ce 

                                                
143 Lewalle, P., cit. d., str. 441. 
144 Belgická odborná literatura se podrobně věnuje okruhu orgánů, které lze označit jako správní orgány 
(fr. autorités administratives). Východiskem je tzv. organické kritérium, podle kterého je pro kvalifikaci 
správního orgánu nezbytné, aby takový orgán byl součástí moci výkonné, lhostejno které úrovně (úroveň 
federální, regionální atd.). Nevýhodou tohoto kritéria je to, že v Belgii existují správní orgány, které se 
vymykají běžným principům nadřízenosti a podřízenosti (fr. tutelle administrative resp. lien 
hiérarchique). Jedná se například o tzv. Commission nationale permanente du pacte culturel nebo 
Bankovní a finanční komisi (fr. Commission bancaire et financiére). Judikatura tyto orgány nazvala jako 
tzv. nezávislé správní orgány (fr. autorités administratives indépendantes) a právní postavení uvedené 
Bankovní a finanční bylo Státní radou hodnoceno tak, že orgány vzniklé z vůle veřejné moci, které jsou 
pověřeny výkonem správní činnosti a zároveň nejsou součástí moci zákonodárné nebo moci soudní, mají 
charakter správních orgánů a to v míře, ve které jsou podřízeny kontrole orgánů veřejné moci, nebo ve 
které mohou rozhodovat o právech a povinnostech fyzických a právnických osob (Viz rozhodnutí C. E., 
3. listopadu 1999, č. 83 240, věc Delville c. Commission bancaire et financiére). 
Kromě tzv. organického kritéria někteří autoři vyzdvihují tzv. materiální kritérium. Například belgický 
generální prokurátor Ganshof van der Meersch uvádí, že pro kvalifikaci určitého orgánu jako orgánu 
správního je určující právě činnost tohoto orgánu. Srov. Lewalle, P., cit. d., str. 582.  
145 Účelem této podmínky je rozlišování působnosti Conseil d’Etat jakožto soudu rozhodujícího ve 
správním soudnictví a působnosti civilních (tj. jiných než správních) soudů. Belgický model moci soudní 
nepřipouští, aby se tyto dva okruhy působnosti prolínaly. Přestože tato podmínka není výslovně 
vyjádřena v článku 14 ZCE, její role je klíčová. 
146 Lewalle, P., cit. d., str. 543. Poslední uvedená podmínka je v originálním znění vyjádřena takto: „Au 
surplus, le recours en annulation ne doit pas avoir pour objet véritable une contestation portant sur un 
droit subjectifs.“ 
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genre de contestation relève en règle des juridictions judiciaires“).147, 148 Judikatura 

Kasačního soudu (fr. Cour de cassation) a Státní rady postupně odpověděla na otázku, 

zda se návrh na zrušení (fr. recours en cassation) týká subjektivního práva. O 

subjektivní právo, které je předmětem návrhu, se jedná tehdy, pokud napadený akt 

spočívá v rozhodnutí, kterým správní orgán odmítá uznat právo nebo vykonat 

povinnost odpovídající dotčenému subjektivnímu právu navrhovatele, a dále pokud se 

navrhovatel dovolává toho, že správní orgán porušil právní normu, která jej zavazuje 

vykonat uznat nebo vykonat uvedenou povinnost.149 

 

 Belgická doktrína přináší příkladný výčet návrhů, vůči kterým se Conseil d’Etat 

označila jako nepříslušná k jejich rozhodnutí. Jejich společnou linií je to, že návrh vždy 

poukazoval na porušení některého subjektivního práva a jeho petit požadoval zaplacení 

určité peněžní částky. Odmítnutý navrhovatel byl vždy odkázán na občanskoprávní 

řízení před civilním soudem. 

 

 Řízení o zrušení je řízením, ve kterém je možno napadnout nejen rozhodnutí 

správního orgánu v podobě individuálního správního aktu, ale také tzv. nařízení (fr. 

règlement), tj. všeobecně závazný předpis vydaný některým ze správních orgánů na 

základě zákonného nebo ústavního zmocnění. Otázka delimitace působnosti Conseil 

d’Etat zde není složitá, protože navrhovatel požaduje v návrhu pouze zrušení 

napadeného předpisu.150 Je ovšem zřejmé, že pokud se navrhovateli podaří prokázat 

rozpor napadeného předpisu se zákonem resp. s jakoukoliv normou vyšší právní síly, a 

dojde-li ke zrušení této normy, zcela logicky dojde také k více či méně patrným 

důsledkům v oblasti subjektivních práv a povinností.151 

 

                                                
147 Lewalle, P., cit. d., str. 613. 
148 Koncepce tzv. skutečného předmětu návrhu (fr. l’objet véritable de recours) je výsledkem judikatury 
Kasačního soudu, který je primárním belgickým kompetenčním soudem (fr. juge des conflits 
d’attributions).  Podrobně k této judikatorní koncepci srov. Leroy, M., cit. d., str. 354 a násl. 
149 Srov. rozhodnutí Conseil d’Etat, ze dne 6. listopadu 1969, č. 13 778, věc Bollens c. Etat belge.; a dále 
Lewalle, P., cit. d., str. 614. 
150 Lewalle, P., cit. d., str. 619. 
151 Dojde-li například ze zrušení nařízení (fr. règlement) upravujícího určitý sazebník či tarif, vzniklé 
důsledky na subjektivní práva a povinnosti fyzických a právnických osob jsou nesporné. 
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Otázka rozdělení působnosti mezi správní a civilní soudy, byla a je nepochybně 

nastolena i v českém právním prostředí (viz výše). Ustanovení § 2 SŘS hovoří o 

veřejných subjektivních právech. Jejich podstatu a vymezení poskytuje česká odborná 

literatura spolu s judikaturou Nejvyššího soudu a Nejvyššího správního soudu.152 Je 

zřejmé, že rozdělení působnosti mezi správní a civilní soudy je v českém právním řádu 

mnohem přehledněji upraveno a to jak v soudním řádu správním, části páté občanského 

soudního řádu a také v zákoně č. 131/2002 Sb., o rozhodování některých 

kompetenčních sporů doplněného judikaturou.153 

 

Nejdůležitější judikatura k rozdělení působnosti mezi Státní radu a belgické 

civilní soudnictví byla vydána v šedesátých letech dvacátého století, tedy téměř dvacet 

let po ustavení Státní rady (!). Situace, kdy fyzická či právnická osoba jen obtížně 

rozeznává, k jakému orgánu má podat žalobu či jiných návrh, kterým by se domohla 

svých práv, jistě nepřispívá k posilování právní jistoty. 

 

Jak vyplývá z ustanovení článku 14 § 1 odst. 1 ZCE, Conseil d‘Etat rozhoduje 

v rámci řízení o zrušení formou rozsudku. Stejnou formou rozhoduje soud i v případě 

vydání předběžného opatření (fr. référé administratif). 

6.2 Podmínky přípustnosti návrhu na zrušení (fr. recevabilité de 
recours) 

 

Přestože řízení o zrušení je velmi často využívaným nástrojem právní ochrany, 

jedná se o řízení subsidiární. Je tedy možné jej využít pouze tehdy, nenabízí-li právní 

řád jiný nástroj, který by umožňoval dosažení stejného výsledku. V případě existence 

takovéhoto alternativního nástroje by Conseil d’Etat musela vyslovit svou 

nepříslušnost. Řízení o zrušení je rovněž nepřípustné v případě, kdy probíhá řízení o 

                                                
152 Hlavním úkolem českého správního soudnictví je ochrana veřejných subjektivních práv. Jako veřejná 
subjektivní práva jsou označována ta práva osob, zakotvená v právních normách, která umožňují a 
současně chrání určité chování osoby ve vztazích k subjektům veřejné správy. Viz Vopálka, V., Mikule, 
V., Šimůnková, V., Šolín, M., cit. d., str. 3 a dále srov. nález Ústavního soudu ČR 80/2002, sv. 26. 
153 Srov. rozsudky Nejvyššího správního soudu ze dne 31. 8. 2005, sp. zn. Konf 93/2004; ze dne 1. 3. 
2006, sp. zn. Konf 25/2005; ze dne 20. 3. 2007, sp. zn. Konf 37/2006; nebo usnesení zvláštního senátu 
zřízeného podle zákona č. 131/2002 Sb. ze dne 30. 6. 2006, sp. zn. Konf 132/2005 týkající se charakteru 
žaloby na vydání bezdůvodného obohacení. 
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opravném prostředku před nadřízeným správním orgánem, řízení před civilním soudem 

nebo jiné řízení před Conseil d’Etat popř. před jiným správním soudem.154 

 

Fyzická nebo právnická osoba, která se cítí poškozena rozhodnutím, nařízením 

nebo jiným aktem správního orgánu, musí zároveň vyčerpat veškeré dostupné opravné 

prostředky před podáním návrhu na zrušení.155 Tato podmínka se neuplatní pro osoby, 

které nejsou účastníky vlastního správního řízení, avšak se cítí rozhodnutím dotčeny a 

jsou tedy aktivně legitimovány k podání návrhu. U těchto osob se vyčerpání opravných 

prostředků logicky nevyžaduje.156,157 

 

Pokud by navrhovatel nevyužil všech nabízených opravných prostředků a podal 

návrh na zrušení rozhodnutí resp. jiného aktu, bude jeho podání označeno jako 

nepřípustné a soud se jím nebude zabývat (fr. irrecevable à demander au Conseil 

d’Etat l’annulation de cet acte).158 Dlužno poznamenat, že belgický právní řád rozlišuje 

opravné prostředky, které musí být obligatorně vyčerpány před podáním žaloby na 

zrušení (fr. recours organisés). Vedle nich existují rovněž tzv. fakultativní opravné 

prostředky (fr. recours inorganisés / facultatifs). Takovýmto opravným prostředkem je 

podnět určený nadřízenému správnímu orgánu v rámci principu obecné kontroly 

podřízených správních orgánů (fr. recours à l’autorité de tutelle). Princip nadřízenosti a 

podřízenosti správních orgánů je jedním ze základních principů belgického správního 

                                                
154 Leroy, M., cit. d., str. 320. 
155 Srov. například tzv. oběžníky (fr. circulaires) vydávané v rámci správního orgánu, jejich jednotlivé 
typy a rozdíly mezi obecně závaznými právními předpisy. Podrobně viz Goffaux, P. Dictionnaire 
élémentaire de droit administratif. Bruxelles : Bruylant, 2006, str. 45-50. 
156 Belgická odborná literatura v této souvislosti uvádí příklad vlastníka sousedního pozemku, na němž 
má být vystavěna budova v souladu s vydaným územním rozhodnutím (fr. permis d’urbanisme). Taková 
osoba podle belgické právní úpravy stavebního řízení není účastníkem řízení a nenabízí se jí tedy 
možnost podání opravných prostředků. 
157 Za zmínku stojí i skutečnost, že belgická právní úprava nezná jednotnou organizaci řádných a 
mimořádných opravných prostředků v rámci správního řízení jako to známe z úpravy českého správního 
řádu (srov. zákon č. 500/2004 Sb., zákon o správním řízení, ve znění pozdějších předpisů). Jak bylo již 
výše poznamenáno, belgické právo nezná zákon o správním řízení, který by závazně upravoval postupy 
v řízeních před správními orgány. Absenci zákona o správním řízení nahrazují tzv. obecné právní 
principy správního práva (fr. principes généraux du droit administratif), které jsou z velké části 
výsledkem judikatorní činnosti Conseil d’Etat. Podrobně srov. Goffaux, P., cit. d., str. 207. 
158 Srov. rozhodnutí C. E., 22. května 1979, č. 19 653, věc Verstraeten. Považuji za důležité poznamenat, 
že se jedná o nepřípustnost stanovenou nikoli zákonem ale judikaturou (viz rozhodnutí C. E. 9. prosince 
1949, č. 174, věc Fabrique d’église de Sourbrodt). Toto pravidlo může být tedy snadno změněno nebo 
jinak upraveno zákonodárcem. 
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práva. Pro výkon kontroly není třeba podnětu ze strany účastníka řízení nebo jiné 

osoby.159 

 

Další podmínkou přípustnosti návrhu je podmínka jednostrannosti napadeného 

aktu. Aby se Conseil d’Etat věcně zabývala podaným návrhem, musí tento směřovat 

pouze proti individuálním správním aktům nebo nařízením (a dalším stanoveným 

aktům), které byly vydány jako jednostranný projev vůle konkrétního orgánu veřejné 

moci (fr. acte juridique unilatéral). V souvislosti s touto podmínkou vystupuje do 

popředí otázka přípustnosti přezkumu smluv, jejichž smluvní stranou je správní 

orgán.160 

 

Vzhledem ke znění § 82 a násl. SŘS lze konstatovat, že český model správního 

soudnictví připouští přezkum zákonnosti zásahu, pokynu nebo donucení ze strany 

správního orgánu, a je tedy zřejmé, že podmínkou přípustnosti žaloby podle tohoto 

řízení není existence písemného rozhodnutí. Byť je řízení podle § 82 a násl. SŘS 

v praxi jen těžko využitelné vzhledem k velkému počtu nesnadno splnitelných 

podmínek aktivní žalobní legitimace, soudní řád správní předpokládá kontrolu chování 

správního orgánu, které nemá podobu písemného vyhotovení.161 Přípustnost takové 

kontroly chování správního orgánu není vyloučena ani podle belgické právní úpravy.162 

Společným problémem zůstává nejspíš otázka dokazování. Česká právní úprava navíc 

vyžaduje, aby napadený zásah správního orgánu nebo jeho důsledky trvaly, popř. 

hrozilo jeho opakování a to ještě v době podání žaloby, přičemž splnění této podmínky 

se vyžaduje až do rozhodnutí ve věci samé.163 

 

Otázku přípustnosti žaloby na zrušení rozhodnutí správního orgánu řeší i soudní 

řád správní. Ustanovení § 5 SŘS se vztahuje k ochraně práv ve správním soudnictví 

v obecném smyslu. Je tak vytvořen jeden ze základních principů českého správního 

soudnictví, který říká, že ochrany práv se lze u správního soudu dovolávat pouze po 

                                                
159 Leroy, M., cit. d., str. 329. Konkrétně se jedná například o články 264 a 265 belgického nového 
obecního zřízení (fr. nouvelle loi communale, předpis je dostupný na http://www.just.fgov.be).  
160 Viz bod 6.4.3 této práce. 
161 Vopálka, V., Mikule, V., Šimůnková, V., Šolín, M., cit. d., 194 s. 
162 Lewalle, P., cit. d., str. 621. 
163 Vopálka, V., Mikule, V., Šimůnková, V., Šolín, M., cit. d., tamtéž. 
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vyčerpání řádných opravných prostředků, připouští- li je zvláštní zákon. Tato omezující 

podmínka může být zrušena ustanovením zvláštního zákona. Soudní řád správní 

následně výslovně stanovuje nepřípustnost podání žaloby na zrušení rozhodnutí 

správního orgánu, je-li naplněna některá z hypotéz § 68 SŘS. Soud by tedy byl povinen 

odmítnout návrh (žalobu) podle § 46 odst. 1 písm. d) SŘS, pokud by byl podán 

například pouze proti důvodům rozhodnutí nebo pokud by se jednalo o rozhodnutí 

v soukromoprávní věci vydané v souladu s pravomocí žalovaného správního orgánu. 

 

Důvod odmítnutí návrhu podle § 46 odst. 1 písm. d) SŘS nachází svůj protějšek 

i v belgické právní úpravě, která požaduje, aby žaloba byla podána proti rozhodnutí, 

které má právní účinky, tj. které je vykonatelné (fr. acte administratif exécutoire). Není 

tedy přípustné podat návrh na zrušení proti rozhodnutím, která představují pouze 

podklad pro vydání konečného rozhodnutí ve věci.164 

 

Vyjdeme-li z předpokladu, že řízení o zrušení v sobě zahrnuje několik 

samostatných řízení upravených soudním řádem správním, je třeba zkoumat otázku 

přípustnosti žaloby i v řízení o ochraně před nezákonným zásahem, pokynem nebo 

donucením správního orgánu podle § 82 a násl. SŘS. Žaloba podle tohoto typu řízení je 

nepřípustná v případě, že právní řád nabízí jiné právní prostředky k ochraně, popř. 

pokud se žalobce domáhá pouhého určení, že zásah byl nezákonný. 

 

Při pohledu na právní úpravu přípustnosti žaloby (návrhu) podle belgické a 

české právní úpravy lze vidět, že společným rysem je tendence zákonodárce a 

judikatury zřetelně vymezit překážky přípustnosti podání žaloby. Shodným důvodem je 

snaha zákonodárce o to, aby účastníci správních řízení využívali všech řádných 

opravných prostředků, které jim právní řád nabízí. Dalším důvodem bude zcela jistě 
                                                
164 Z judikatury Conseil d’Etat vyplývá, že není přípustné podat žalobu proti tzv. přípravným aktům (fr. 
actes préparatoires), kterými jsou například návrh na změnu služební hodnosti konkrétního pracovníka 
orgánu veřejné moci (srov. rozhodnutí C. E., č. 9 315, věc Mertens c. Etat belge) nebo rozhodnutí 
ministra, který dává příkaz podřízeným pracovníkům k vypracování prováděcího právního předpisu (fr. 
arrêté royal) – srov. rozhodnutí C. E., č. 17 596, věc Vermersch c. Etat belge. Další vyloučenou 
skupinou jsou stanoviska orgánů, jejichž obsah nijak nezavazuje orgán rozhodující ve věci (fr. avis 
simples). Následují tzv. potvrzující správní rozhodnutí, jejichž charakterem je to, že pouze opakují 
předchozí rozhodnutí, včetně stejného předmětu řízení a stejného odůvodnění (fr. actes confirmatifs). 
Poslední skupinou jsou akty, které lze označit jako vnitřní instrukce uvnitř určitého správního orgánu (fr. 
circulaires, dépêches, notes de service). Podrobně k poslední skupině srov. Goffaux, P., cit. d., str. 45. 
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obava o kvantitativní zahlcení soudů rozhodujících věci správního soudnictví. 

V případě belgické Conseil d’Etat tyto restriktivní podmínky přípustnosti nedokázaly 

zabránit nadměrnému nápadu věcí.165 

6.3 Aktivní legitimace k podání návrhu 
 

Vyhovění podmínkám aktivní legitimace je jednou z klíčových podmínek, které 

musí být splněny, aby se navrhovatel domohl svého cíle, který v našem případě spočívá 

ve zrušení napadeného správního rozhodnutí, nařízení, opatření obecné povahy, resp. 

v účinné ochraně proti nečinnosti správního orgánu nebo ve vyslovení zákazu 

pokračovat v nezákonném jednání popř. v povinnosti odstranit důsledky takového 

jednání. 

 

Belgické a české pojetí aktivní legitimace se od sebe poměrně významně 

odlišují. Odlišnosti lze pozorovat jak z hlediska formálního, tak z hlediska 

materiálního. Česká právní úprava se vyznačuje relativně přesným vymezením osob, 

které by za stanovených okolností byly oprávněny k podání příslušné žaloby či návrhu. 

Podmínky aktivní legitimace jsou obsaženy výhradně v zákoně. Aktivní legitimace 

v belgickém řízení o zrušení se mnohem více opírá o závěry judikatury a samotná 

zákonná úprava je strohá. 

 

Rozdílnosti obou modelů z materiálního hlediska jsou zjevné. Vyjdeme-li 

z vymezení aktivně legitimovaných subjektů v řízení podle § 65 a násl. SŘS, lze vidět, 

že zákon zmiňuje osoby, které tvrdí, že byly na svých právech zkráceny přímo nebo 

v důsledku porušení svých práv v předcházejícím řízení rozhodnutím správního orgánu 

(§ 65 odst. 1 SŘS), dále osoby, které tvrdí, že postupem správního orgánu byly 

zkráceny na právech, které jim příslušejí, takovým způsobem, že to mohlo mít za 

následek nezákonné rozhodnutí (§ 65 odst. 2 SŘS) a dále osoby, jimž byl uložen trest 

za správní delikt (§ 65 odst. 3 SŘS). Zákon dále upravuje aktivní legitimaci pro podání 

žaloby k ochraně veřejného zájmu, podle které je aktivně legitimován ten správní 

orgán, o němž to zvláštní zákon stanoví (§ 66 odst. 1 SŘS), nejvyšší státní zástupce za 
                                                
165 Informace ohledně nápadu věcí u Conseil d’Etat lze nalézt ve dvouletých výročních zprávách 
dostupných na http://www.raadvst-consetat.be.  
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podmínky existence závažného veřejného zájmu (§ 66 odst. 2 SŘS) a dále osoba 

aktivně legitimovaná zvláštním zákonem nebo mezinárodní smlouvou, jež tvoří součást 

právního řádu České republiky (§ 66 odst. 3 SŘS). Samostatná úprava aktivní 

legitimace je obsažena v ustanovení § 67 SŘS, který upravuje žalobu ve věcech 

samosprávy.166 

 

Ponecháme-li prozatím stranou řízení o zrušení opatření obecné povahy, řízení o 

ochraně před nezákonným zásahem a řízení o ochraně před nečinností správního 

orgánu, lze konstatovat, že úprava aktivní legitimace pro podání návrhu na zrušení (fr. 

recours en annulation) je ve srovnání s českou úpravou mnohem otevřenější. 

Legislativním základem podmínek aktivní legitimace je ustanovení článku 19 odst. 1 

ZCE, podle kterého žaloby a jiná písemná podání ke Conseil d’Etat podle příslušných 

ustanovení ZCE mohou být podány za podmínky prokazatelného zájmu zrušení 

napadeného správního rozhodnutí nebo právního předpisu vydaného správním 

orgánem.167 Je zřejmé, že tato zákonná definice nevypovídá příliš o hranicích 

vymezujících aktivně legitimované subjekty. Důsledkem této vágní definice je 

nezbytnost existence judikatury snažící se o zpřesnění kontur aktivní legitimace. Podle 

závěrů judikatury je to soudce, který posoudí, zda zájem, jehož se žalobce dovolává, je 

dostatečný k tomu, aby se soud žalobou věcně zabýval.168 

 

Belgická odborná literatura přejímá závěry judikatury Conseil d’Etat, když 

vymezuje nezbytné kvality, které musí mít zájem navrhovatele. Tento zájem musí být 

v první řadě určitý a přímý (fr. certain et direct). Jako nepřípustné by bylo označeno 

podání, podle kterého je právní postavení navrhovatele dotčeno rozhodnutím správního 

orgánu jen v hypotetické rovině. V případě návrhu na zrušení právního předpisu je 

třeba, aby ustanovení tohoto předpisu zasahovala do práv a povinností navrhovatele. 

                                                
166 Aktivní legitimací zde disponují příslušný správní úřad nebo orgán územního samosprávného celku 
v závislosti na typu žaloby. 
167 Viz článek 19 odst. 1 ZCE: „Les demandes, difficultés, recours en annulation et recours en cassation 
visés aux articles 11, 12, 13, 14 et 16 (1° à 6°), peuvent être portés devant la section du contentieux 
administratif par toute partie justifiant d’une lésion ou d’un intérêt et sont soumis par écrit à la section 
dans les formes et délais détérminés par le Roi.“ 
168 Lewalle, P., cit. d., str. 653. „…c’est le juge qui apprécie la „valeur“ de l’intérêt allégué, et ceci non 
seulement en fonction de l’ensemble de l’action introduite, mais encore par rapport à chacun des moyens 
invoqués.“ (viz rozhodnutí C. E., č. 16 166, věc Lysens c. Etat belge) 
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Další podmínkou je legitimita zájmu. Jako nelegitimní zájem byl judikaturou označen 

například zájem člena rady obce, který se namítal porušení zákona, k němuž mělo dojít 

na zasedání, kde byl přítomen, avšak podle zákona přítomen být nesměl.169 Zájem 

navrhovatele na projednání žaloby může být čistě morální, jakož i vedený cílem získat 

finanční prostředky (fr. d’ordre moral et pécuniaire). Další vlastností tvrzeného zájmu 

musí být jeho aktuálnost. V rámci této podmínky se judikatura Conseil d’Etat dělí na 

přísnější a benevolentnější. Jejich společným bodem je požadavek, aby zájem 

navrhovatele existoval v okamžiku vyhlášení rozsudku (fr. au moment du prononcé 

d’arrêt).170 Poslední podmínkou je požadavek dostatečné individualizace zájmu na 

zrušení napadeného rozhodnutí nebo právního předpisu (fr. intérêt suffisamment 

individualisé). Tato podmínka je vyjádřením požadavku, že návrh na zrušení správního 

rozhodnutí nebo určeného právního předpisu není v žádném případě návrhem jménem 

zákona nebo jménem lidu. Pokud tedy tvrzený právní zájem navrhovatele lze zaměnit 

se všeobecným zájem právnických a fyzických osob, návrh je nepřípustný.171 

V konečném důsledku je to ovšem opět soud, kdo je oprávněn hodnotit kvality 

právního zájmu navrhovatele. 

 

Judikatura Conseil d’Etat bez obtíží připustila aktivní legitimaci obcí jakožto 

samosprávných celků. Obce tak mohou napadat před Conseil d’Etat rozhodnutí a právní 

předpisy vydané centrálními správními orgány z důvodu údajného porušování obecní 

samosprávy. Stejnou možnost má i obec podle soudního řádu správního.172 

 

Při srovnání české a belgické právní úpravy je zřejmé, že v případě belgického 

systému hraje i zde rozhodující roli soudní judikatura. To, co v českém právním 

                                                
169 Srov. rozhodnutí C. E., č. 22 502, věc Delogne c. commune de Bièvre. 
170 Příkladem ztráty právního zájmu žalobce během řízení před Conseil d’Etat může být změna 
rozhodnutí správního orgánu během řízení (srov. rozhodnutí C. E., č. 14 536, věc Debouck c. Etat belge). 
171 Rozhodnutí C. E., č. 23 259, věc Deraeve c. collège des bourgmestre et échevins de la commune de 
De Pinte. Příkladem je situace, kdy by se určitá fyzická osoba systematicky obracela na Conseil d’Etat se 
žalobami o zrušení právních předpisů vydaných orgány obce pouze z titulu občanství obce. Dalším 
příkladem nedostatečně individualizovaného právního zájmu žalobce je případ člena organizace 
Greenpeace (A.S.B.L. Greenpeace Belgium), který se před Conseil d’Etat snažil bránit zachování 
přírodních porostů, ačkoli nebydlel ani ve vzdáleném sousedství od předmětných lokalit (rozhodnutí C. 
E., č. 73 687, věc Renard c. ville de Liège). 
172 Vopálka, V., Mikule, V., Šimůnková, V., Šolín, M., cit. d., str. 150. 
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prostředí relativně zřetelně upravuje zákonná norma, je v belgickém systému upraveno 

pouze principiálně a konkrétní hranice aktivní legitimace je třeba hledat v judikatuře.173 

6.4 Akty způsobilé být předmětem přezkumu (fr. actes 
annulables) 
 

Ke klíčovým otázkám řízení o zrušení s ekvivalentními řízeními podle soudního 

řádu správního patří bezpochyby vymezení toho, co je vlastně akt, který je možno 

napadnout návrhem na zrušení (fr. recours en cassation), přesněji řečeno co je vlastně 

akt, který je možno na základě tohoto řízení zrušit. Zásadním rozdílem uvedeným hned 

v úvodu této podkapitoly je to, že řízení o zrušení (fr. contentieux de l‘annulation) 

dovoluje zrušit (fr. annuler) nejen tzv. individuální správní akt známý jak v belgickém 

tak v českém právním řádu. Belgický model správního soudnictví umožňuje zrušení 

vybraných všeobecně závazných právních předpisů (fr. actes réglementaires) ve smyslu 

jejich úplného odstranění z právního řádu (erga omnes). 

 

V rámci této podkapitoly jsou představeny základní akty, které mohou být 

předmětem řízení o zrušení. Těmito akty jsou tzv. nařízení (fr. règlement), individuální 

správní akt. Belgická právní úprava zahrnuje v rámci řízení o zrušení rovněž obranu 

fyzických a právnických osob před nečinností správního orgánu. Ačkoli je ochrana 

proti nečinnosti správního orgánu předmětem samostatného řízení podle § 79 a násl. 

SŘS, základní komparační linie budou vedeny na pozadí belgické právní úpravy. 

6.4.1 Nařízení (fr. règlement) 
 

Belgické ústavní a potažmo i správní právo je založeno na relativně bohaté 

normotvorbě různých orgánů moci výkonné a územních samosprávných celků. Ať už se 

jedná o všeobecně závazné právní předpisy vydané k provedení zákona na úrovni 

federální vlády (fr. arrêtés royaux), ministerstev (fr. arrêtés ministériels), na úrovni 

                                                
173 V rámci belgického práva se nejedná o výjimku. Belgie například nezná ucelený právní předpis, který 
by upravoval obecný průběh správního řízení (správní řád). Zákonné normy se týkají pouze některých 
oblastí v rámci postupu správního orgánu jako například povinnost odůvodnění správního rozhodnutí. 
Ostatní materie je upravena právními principy různé právní síly, z nichž některé mají status tzv. 
obecných právních principů (fr. principes généraux de droit). 
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provincií nebo velmi často obcí, vždy je nezbytné zmocnění zákonem pro tuto 

normotvornou činnost.174 

 

Belgická doktrína definuje pojem nařízení jako akt, který ačkoli není projevem 

vůle moci zákonodárné, stanovuje obecným způsobem práva a povinnosti pro chování 

fyzických a právnických osob (fr. acte non législatif qui préscrit des règles de droit). 

Z materiálního hlediska se jedná o akt, který se v mnohém podobá zákonné normě. 

Jeho vlastností jsou závaznost, všeobecnost a abstraktnost. Jeho předmětem je závazné 

stanovení norem chování pro neurčitý počet situací (fr. est susceptible de régir un 

nombre indétérminé de situations), ačkoli v praxi platí, že orgán, který tento předpis 

vydal má předběžnou představu, kolik subjektů práva jím bude dotčeno na svých 

právech a povinnostech.175 Nařízení nepřichází o svůj všeobecný charakter ani tehdy, 

pokud v okamžiku jeho vzniku existuje například jen jeden právní subjekt, jehož práva 

a povinnosti jsou tímto nařízením ovlivněna.176 Využije-li obec své pravomoci stanovit 

nařízením určité daňové povinnosti pro vybrané druhy podniků, na všeobecném 

charakteru nařízení se nic nemění, pokud v konkrétní obci existuje třeba jen jeden 

podnik, který odpovídá podmínkám uvedeným v předpise a je tedy povinen vyhovět 

stanoveným daňovým povinnostem. 

 

K právní povaze nařízení se nejednou vyjádřila rovněž judikatura Conseil 

d’Etat, která pod tímto pojmem spatřuje jednostranný správní akt, jehož účelem je 

stanovení norem chování za pomoci obecných a abstraktních ustanovení (fr. acte 

administratif unilatéral qui a pour objet de pourvoir, par des dispositions générales et 

abstraites, à l’établissement de normes de conduite pour le présent et pour avenir).177 

 

                                                
174 Článek 14 ZCE hovoří o tzv. actes réglementaires, aniž by více specifikoval jednotlivé druhy 
předpisů. Pro potřeby této diplomové práce je pojem règlement překládán do češtiny jako „nařízení“ a to 
zejména s ohledem na překlad, který se objevuje v legislativě Evropské unie a také v českém právním 
prostředí. Pojem nelze mechanicky ztotožňovat s normotvornou činností vlády (nařízení vlády) podle 
Ústavy České republiky, protože belgická právní terminologie pod něj zahrnuje podstatně širší okruh 
předpisů. 
175 Leroy, M., cit. d., str. 191. 
176 Srov. Goffaux, P., cit. d., str. 234; Podrobně k této problematice srov.: Leroy, M. Les règlements et 
leurs juge. Bruxelles: Bruylant, 1987, str. 20-24. 
177 Viz rozhodnutí C. E. ze dne 10. září 1999, č. 82 213, věc Ville de Bruxelles. 
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Pojmu nařízení se věnuje i česká teorie správního práva.178 Základní obrysy 

právní úpravy prováděcí normotvorby jsou zakotveny v Ústavě České republiky. Podle 

článku 67 odst. 1 Ústavy je vláda vrcholným orgánem výkonné moci. Klíčovým 

ustanovením Ústavy pro potřeby této podkapitoly je článek 78 Ústavy, podle kterého je 

vláda oprávněna vydávat nařízení k provedení zákona a v jeho mezích. Nezbytnou 

náležitostí je podpis předsedy vlády a příslušného člena vlády včetně publikace ve 

Sbírce zákonů v souladu s ustanovením § 1 odst. písm. d) zákona č. 309/1999 Sb., o 

sbírce zákonů, ve znění pozdějších předpisů. Ústava ČR dále upravuje pravomoc 

ministerstev, jiných správních úřadů a orgánů územní samosprávy vydávat právní 

předpisy na základě a v mezích zákona, jsou-li k tomu výslovně zákonem zmocněny 

(článek 79 odst. 3 Ústavy). Konkrétně se jedná o právní předpisy nazvané jako 

vyhlášky (§ 1 odst. 1 písm. e) zákona o sbírce zákonů), vyhlášky kraje a vyhlášky 

vydávané podle příslušných ustanovení obecního a krajského zřízení. 

 

Na základě výše uvedeného vymezení prováděcích předpisů a předpisů 

vydaných v oblasti územní samosprávy lze pozorovat značnou míru podobnosti mezi 

českým a belgickým pojetím pojmu nařízení. Belgická ústava popř. další platná 

legislativa vymezuje okruh orgánů veřejné moci, které jsou oprávněny vydat nařízení. 

Jedná se především o belgického krále jakožto vrcholného představitele federální 

výkonné moci, který v souladu s belgickou ústavou vydává všeobecně závazné právní 

předpisy k provedení federálních zákonů (fr. arrêtés royaux).179 Stejný princip funguje i 

na úrovni společenství a regionů (tj. federálních jednotek), kde jsou to vlády těchto 

celků, které jsou oprávněny vydat podzákonný právní předpis.180 Nelze zapomenout ani 

ministry federální vlády (fr. arrêtés ministériels), dále na provincie, tj. obdoba českých 

krajů (fr. règlements des provinces) a zejména mají tuto pravomoc obce (fr. 

communes). Všechny tyto právní normy (resp. správní akty ve výše popsaném pojetí) 

mohou být předmětem řízení o zrušení před Conseil d’Etat. 

 

                                                
178 Hendrych, D. a kol., cit. d. II, str. 192 a násl. 
179 Viz článek 108 belgické ústavy. 
180 Podrobnosti k fungování společenství a regionů upravuje jeden z klíčových předpisů belgického 
federalismu, kterým je tzv. zvláštní zákon o institucionálních reformách ze dne 8. srpna 1980 (Loi 
spéciale de réformes institutionnelles du 8 août 1980). 



61 
 

Česká právní úprava správního soudnictví nepřipouští, aby soudy rozhodující ve 

správním soudnictví zrušily všeobecně závazný právní předpis vyhlášený ve Sbírce 

zákonů, popř. ve sbírkách, v nichž jsou publikovány právní předpisy obcí, krajů a 

hlavního města Prahy. Pokud by český správní soud přezkoumával zákonnost aktů 

vydaných podle článku 78 nebo 79 Ústavy, jednalo by se o zjevný zásah do působnosti 

Ústavního soudu České republiky, v jehož výlučné působnosti a pravomoci je přezkum 

a případné zrušení těchto předpisů.181 

 

Problematika dozoru nad výkonem některých aspektů samostatné a přenesené 

působnosti orgánů územních samosprávných celků je právně upravena ustanoveními 

obecního zřízení. V případě dozoru nad vydáváním obecně závazných vyhlášek obcí a 

krajů v samostatné působnosti je klíčovým orgánem Ministerstvo vnitra České 

republiky, v jehož kompetenci je tato dozorová činnost. Okruh jeho pravomocí v této 

oblasti zahrnuje zejména pozastavení účinnosti obecně závazné vyhlášky obce a 

následný návrh na zrušení OZV podaný k Ústavnímu soudu (§ 123 obecního zřízení).182 

Nařízení obce, tj. všeobecně závazné právní předpisy obce vydané v přenesené 

působnosti je z hlediska jeho souladu se zákonem kontrolováno příslušným krajským 

úřadem. V pravomoci krajského úřadu je pozastavení účinnosti konkrétního nařízení 

obce, o kterém má krajský úřad zato, že odporuje zákonu nebo je ve zřejmém rozporu 

s lidskými právy a svobodami. Na návrh ředitele krajského úřadu může být takové 

nařízení obce zrušeno v rámci příslušného řízení před Ústavním soudem (§ 125 

obecního zřízení).183,184 

 

Z tohoto velmi stručného popisu mechanismu dozoru nad vydáváním všeobecně 

závazných právních předpisů obcí a krajů lze vidět, že Ústava České republiky ani 

                                                
181 Podle článku 87 odst. 1 písm. b) Ústavy rozhoduje Ústavní soud o zrušení jiných právních předpisů 
nebo jejich jednotlivých ustanovení (myslí se jiných předpisů než je zákon), jsou-li v rozporu s ústavním 
pořádkem nebo zákonem. 
182 Ustanovení § 64 odst. 2 písm. g) zákona č. 182/1993 Sb., o Ústavním soudu. K problematice dozoru 
nad výkonem samostatné a přenesené působnosti územních samosprávných celků srov. například 
Hendrych, D. a kol., cit. d. II, str. 174-178; Cogan, R. Krajské zřízení. Praha: ASPI, 2004, str. 353-355; 
Vedral, J., Váňa, L., Břeň, J., Pšenička, S. Zákon o obcích (obecní zřízení). Komentář. 1. vydání. Praha: 
C. H. Beck, 2008, str. 646 a násl. 
183 Viz § 64 odst. 2 písm. i) zákona č. 182/1993 Sb., o Ústavním soudu. 
184 Pro podrobnou právní úpravu dozoru nad vydáváním obecně závazných vyhlášek kraje a nařízení 
kraje viz ustanovení §§ 81 až 89 krajského zřízení. 
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zákon nesvěřuje správnímu soudnictví žádnou působnost v této oblasti. Je to naopak 

Ústavní soud, který je výlučné příslušný k rozhodování o návrzích na zrušení těchto 

předpisů. Jedná se tedy o podstatný rozdíl z hlediska vzájemného srovnání české a 

belgické právní úpravy správního soudnictví. 

 

České správní právo zná od roku 2006 zvláštní formu správní činnosti, kterou 

jsou tzv. opatření obecné povahy upravená částí šestou správního řádu. O charakteru, 

praktickém použití a celkovém významu těchto specifických forem správní činnosti 

existuje řada odborné literatury, která ovšem není předmětem zkoumání této práce.185 

Opatření obecné povahy, která jsou podle § 171 správního řádu (SŘ) závazná, nicméně 

nejsou ani rozhodnutím ani právním předpisem, jsou přezkoumatelná v rámci českého 

správního soudnictví. Konkrétně se jedná o řízení podle § 101a a násl. SŘS, v rámci 

kterého přezkoumává Nejvyšší správní soud soulad vydaného OOP se zákonem a také 

to, zda orgán, který OOP vydal, postupoval v mezích své působnosti a pravomoci a zda 

respektoval předepsaný postup vydání OOP. 

 

Řízení o zrušení opatření obecné povahy nebo jeho části se tak stává v podstatě 

jediným částečným průsečíkem, ve kterém se střetávají obě porovnávané právní 

úpravy. Ačkoli ustanovení § 171 SŘ výslovně říká, že OOP není právním předpisem, je 

nepopiratelné, že OOP a právní předpis mají jisté shodné materiální a formální znaky. 

V pravomoci Nejvyššího správního soudu, který je výlučně příslušný pro rozhodování 

tohoto typu řízení (§ 101c SŘS), je zrušení OOP ve smyslu erga omnes. Tím se 

Nejvyššímu správnímu soudu dostává stejného druhu pravomoci, jakou disponuje 

belgická Conseil d’Etat. Je samozřejmé, že přes tuto podobnost existuje řada odlišností 

mezi oběma úpravami jako například okruh aktivní legitimace subjektů, které jsou 

předmětem zájmu ostatních podkapitol této kapitoly. 

  

                                                
185 K institutu opatření obecné povahy srov. např. Hendrych a kol, cit. d. II, str. 196-198; Vedral, J. 
Správní řád. Komentář. Praha: BOVA POLYGON, 2006, str. 966 a násl.; rozsudek Nejvyššího správního 
soudu ze dne 30. 10. 2008, sp. zn. 9 Ao 2/2008; rozsudek Nejvyššího správního soudu ze dne 27. 9. 
2005, sp. zn. 1 Ao 1/2005. 
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6.4.2 Individuální správní akt (fr. acte administratif) 
 

Kontrola zákonnosti individuálních správních aktů v rámci řízení o zrušení 

zaujímá většinu z celkového počtu nápadu věcí. Rovněž specializované senáty 

krajských soudů rozhodující v řízení podle § 65 SŘS přezkoumávají soulad rozhodnutí 

správních orgánů se zákonem. Je proto nezbytné učinit srovnávací pohled i v této 

rovině. 

 

Soudní řád správní definuje v § 65 odst. 1 pojem rozhodnutí, kterým se myslí 

úkon správního orgánu, kterým se zakládají, mění, ruší nebo závazně určují práva a 

povinnosti fyzických a právnických osob. Ustanovení § 9 SŘ považuje rozhodnutí za 

výsledek správního řízení. Nutnou vlastností rozhodnutí je vyslovení vzniku, změny 

nebo zániku práva a povinnosti jmenovitě určené osoby v určité věci, popř. prohlášení, 

že jmenovitě určená osoba taková práva nebo povinnosti má nebo nemá. 

 

Belgická odborná literatura výslovně připouští, že vymezit zřetelně ohraničenou 

definici pojmu individuální správní akt je obtížné. Za správní akt je označováno 

vyvrcholení v podstatě jakékoliv formy činnosti orgánu veřejné správy. Profesor 

belgického správního práva na bruselské univerzitě Michel Leroy uvádí, že „pojem 

správní akt představuje každou formu činnosti“ správního orgánu.186 Jiná literatura 

rozlišuje dvě pojetí správního aktu. Podle širšího pojetí je možno za správní akt označit 

jakýkoliv hmotně-právní či procesní akt správního orgánu. Užší pojetí potom omezuje 

obsah pojmu individuální správní akt pouze na jednostranné akty představující projev 

vůle správního orgánu, kterou mohou obsahovat rozhodnutí o právech a povinnostech 

(právnických a fyzických osob).187 Pojem rozhodnutí správního orgánu (fr. décision 

administrative) je v belgickém správním právu chápán jako synonymum pojmu 

individuální správní akt. Za rozhodnutí správního orgánu se považuje takové 
                                                
186 Leroy, M., cit. d., str. 215: „…il (l’acte administratif – pozn. autora) désigne toute forme d’agissement. 
Mais tout acte ainsi entendu n’est pas susceptible d’annulation. La définiton de l’acte annulable a été 
cernée par une foule d’arrêts, tout en nuances et en subtilités, tant sont diverses les manifestations de la 
vie administrative. Ce qui est annulable, ce sont les manifestations unilatérales de volonté destinées à 
produire des effets sur le plan du droit.“ 
187 Goffaux, P., cit. d., str. 3. „Entendu dans un sens très large, la notion (de l’acte administratif – pozn. 
autora) désigne tout acte, juridique ou matériel, de l’administration. L’expression peut également être 
comprise dans un sens plus étroit et désigner les seuls actes unilatéraux de l’administration, qu’ils aient 
ou non un contenu décisionnel.“ 
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rozhodnutí, které přiznává svému adresátovi určitá práva a/nebo mu stanoví určité 

povinnosti a je způsobilé tak učinit i bez souhlasu konkrétního právního subjektu.188 

Rozdílem mezi individuálním správním aktem a nařízením-règlement je podle 

judikatury Conseil d’Etat skutečnost, že ISA je zkonsumován svou aplikací na 

konkrétní případ. ISA nemohou zakládat, měnit nebo rušit práva a povinnosti pro 

neurčitý počet právně totožných či podobných situací.189 

 

Nikoli ovšem každý takový akt je způsobilý být předmětem contentieux 

d’annulation před Conseil d‘Etat. Definice takto způsobilého aktu byla ohraničena 

pomocí početné judikatury, kterou si vyžádala pestrost projevů veřejné správy. Je 

ovšem patrné, že základní významové rysy pojmu individuální správní akt jsou 

chápány shodně v českém i belgickém správním právu.  

6.4.3 Žaloba na zrušení veřejnoprávní smlouvy? 
 

Za pozornost stojí rovněž odpověď na otázku, zda se v pravomoci správního 

soudnictví nachází také přezkum zákonnosti smluv, jejichž jednou stranou je správní 

orgán. Odpovědět na tuto otázku i zde předpokládá vyjasnění pojmosloví. Správní řád 

upravuje ve své části páté institut veřejnoprávních smluv (§ 159 a násl.). Veřejnoprávní 

smlouva je jednou z forem činnosti veřejné správy a představuje dvoustranný nebo 

vícestranný právní úkon, kterým se zakládají, mění nebo ruší práva a povinnosti 

v oblasti veřejného práva (§ 159 odst. 1 SŘ). V centru pozornosti této práce jsou 

zejména veřejnoprávní smlouvy uzavřené podle § 161 odst. 1 SŘ a to mezi správním 

orgánem a osobou, která by byla účastníkem správního řízení a to i místo vydání 

rozhodnutí. Předpokladem je splnění dalších podmínek stanovených ve správním řádu. 

Případný spor mezi smluvními stranami vzniklý po uzavření veřejnoprávní smlouvy 

bude podle § 169 SŘ rozhodovat správní orgán, který je nadřízený správnímu orgánu, 

který je stranou veřejnoprávní smlouvy. Proti rozhodnutí tohoto orgánu není možno 

podat řádný opravný prostředek, tedy smluvním stranám by nezbylo než se obrátit na 

správní soud. Česká právní úprava správního soudnictví nezahrnuje přezkum 

                                                
188 Goffaux, P., cit. d., tamtéž: „On vise bien entendu ici la décision au sens du droit administratif, c’est-
à-dire celle qui s’impose à son destinataire sans que son consentement soit requis.“ 
189 Viz rozhodnutí C. E., 10. září 1999, č. 82 213, věc Ville de Bruxelles. 
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zákonnosti veřejnoprávních smluv. Ve správním soudnictví lze ovšem přezkoumávat 

rozhodnutí správního orgánu vydané podle § 165 SŘ.190 

 

Belgický právní řád zná smlouvy, jejichž jednou smluvní stranou je správní 

orgán, ovšem nenajdeme institut veřejnoprávních smluv v té podobě, v jaké je upraven 

v části páté správního řádu. Judikatura belgických soudů se snažila odpovědět na 

otázku, zda může být i smlouva předmětem přezkumu v rámci řízení o zrušení. Na 

první pohled se nabízí odmítnutí takovéto možnosti. Článek 14 § 1 ZCE se zaměřuje na 

kontrolu jednostranných projevů vůle správních orgánů. Navíc je zde další problém 

spočívající v tom, že práva a povinnosti, která jsou výsledkem smluvního ujednání, 

mají subjektivní povahu. Jak bylo již výše uvedeno, contentieux d’annulation je 

řízením, které přezkoumává soulad napadených aktů s objektivním právem. Obranu 

proti porušení subjektivních práv je třeba hledat u civilních soudů (fr. un contrat donne 

naissance, dans le chef des parties, à des droits subjectifs dont le juge est celui de 

l’ordre judiciaire).191 

 

Belgický právní řád se nechal inspirovat francouzskou právní úpravou. 

Francouzská Státní rada velmi dlouho prosazovala prostřednictvím své judikatury, že 

rozhodování sporů týkajících se obecně smluv, jejichž smluvní stranou byl správní 

orgán, je v působnosti buďto civilního soudu nebo Conseil d’Etat v závislosti na povaze 

práv a povinností, jejichž úprava je předmětem smlouvy. Aktivní legitimace náležela 

pouze smluvním stranám a soudní přezkum nebyl založen na principu žaloby na 

zrušení.192 Na počátku dvacátého století došlo ve francouzské judikatuře v obratu (fr. 

revirement de la jurisprudence). Judikatura nadále umožňovala podat žalobu na 

zrušení, přičemž napadeným rozhodnutím nebyla smlouva samotná, nýbrž rozhodnutí 

správního orgánu spočívající v projevení vůle k uzavření takové smlouvy.193 Byla tak 

založena kontroverzní teorie separace (fr. théorie des actes détachables). K dalšímu a 

dosud poslednímu obratu ve francouzské judikatuře došlo rozhodnutím francouzské 

Conseil d’Etat ze dne 16. července 2007, ze kterého vyplývá, že smlouva samotná popř. 

                                                
190 Vedral, J., cit. d., str. 939. 
191 Leroy, M., cit. d., str. 231. 
192 K přezkumu smluvním ustanovení sloužilo tzv. řízení en pleine juridiction. 
193 Viz rozhodnutí francouzské Státní rady, C. E. fr., 11. prosince 1903, věc Commune de Gorre. 
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některá její ustanovení mohou být předmětem žaloby v tzv. řízení en pleine juridiction 

(viz níže). Výsledkem tohoto řízení může být kromě zamítnutí žaloby také zrušení celé 

smlouvy nebo dokonce změna některých jejích ustanovení.194 

 

Inspirace francouzskou judikaturou ohledně sporů vzniklých ze smluv 

uzavřených na jedné straně se správním orgánem spočívala v přijetí tzv. teorie separace 

tedy v oddělení samotné smlouvy od rozhodnutí správního orgánu, kterým došlo ke 

vzniku smlouvy. Tato teorie se postupem času hluboce zakořenila v belgické 

judikatuře. Na základě teorie separace může být podán návrh výhradně na zrušení 

rozhodnutí, kterým se uzavírá předmětná smlouva. Pokud mezi smluvními stranami 

dojde ke sporu ohledně práv a povinností vyplývajících ze smlouvy, takový spor spadá 

do působnosti civilního soudu. Pokud ovšem dojde v průběhu trvání smlouvy k takové 

její změně, kterou budou poškozena práva třetích osob (například prodloužení doby 

trvání smlouvy na úkor dalších podnikatelů), mohou tyto osoby podat návrh na zrušení 

(fr. recours en annulation).195,196  

6.5 Důvody zrušení a rozsah přezkumu napadeného aktu 
 

 Základním východiskem řízení o návrhu na zrušení aktu podle článku 14 ZCE je 

tvrzená nezákonnost aktu, tj. rozpor napadeného aktu popř. rozhodnutí s objektivním 

právem. Samotný článek 14 § 1 ZCE rozlišuje celkem tři odlišné důvody, pro které lze 

napadený akt zrušit. Jedná se o: 

a) porušení procesních pravidel při řízení, jehož výsledkem je napadený akt a to 

buď tzv. podstatných procesních vad (fr. formes substantielles) nebo tzv. vad, 

jejichž porušení má bez dalšího za následek nezákonnost aktu (fr. formes 

prescrites à peine de nullité); 

b) překročení pravomoci orgánu (fr. excès de pouvoir), který napadený akt vydal 

(nejčastěji se jedná o správní orgán, avšak vyloučen není ani orgán moci 

zákonodárné); nebo 

                                                
194 Viz rozhodnutí francouzské Státní rady C. E. fr., 16. července 2007, č. 291 545. Rozhodnutí je 
dostupné na http://www.conseil-etat.fr/cde/.  
195 Leroy, M., cit. d., str. 235. 
196 Praktické byť kritizované použití řízení o zrušení pro přezkum smluv bylo nalezeno zejména v oblasti 
soudního přezkumu veřejných zakázek. 
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c) zneužití pravomoci orgánu, který ve věci rozhodoval (fr. détournement de 

pouvoir).197 

 

Bývá už pravidlem, že téměř každá legislativní úprava se setkává s více či méně 

ostrými kritikami ze strany odborné literatury. Není tomu jinak ani v případě výše 

uvedeného vymezení důvodů pro zrušení napadeného aktu. Obecně se doktrína shoduje 

na tom, že pro zrušení napadeného aktu či rozhodnutí postačuje zjištění jakékoliv 

nezákonnosti v postupu orgánu, který v dané věci rozhodoval. Výjimkou jsou pouze 

nesprávnosti drobného či zanedbatelného charakteru (fr. irregularités vénilles) týkající 

se formálního vyhotovení aktu za podmínky, že se nejedná o některou z vad uvedených 

v článku 14 § 1 ZCE.198 

 

Před podrobnějším rozpracováním jednotlivých důvodů zrušení stanovených 

článkem 14 § 1 ZCE dlužno poznamenat, že belgická odborná literatura doplňuje znění 

zákona o tzv. vnitřní a vnější důvody zrušení napadeného aktu (fr. illégalités internes et 

externes). Jako vnější důvody (fr. illégalités externes) jsou označovány takové důvody, 

které je možno zjistit bez podrobné analýzy obsahu předmětného aktu či rozhodnutí. 

Zejména se jedná o vady procesního charakteru, ke kterým došlo v rámci řízení. O 

typickou vadu tohoto typu se jedná například tehdy, pokud konkrétní návrh nařízení-

règlement nebyl projednán Legislativním úsekem Conseil d’Etat, ačkoli podle zákona 

zde projednán měl být. Jinou vadou tohoto typu může být nesprávné složení některého 

z poradních orgánů, který se v rámci řízení měl k napadenému aktu odborně vyjádřit. 

 

Tzv. vnitřními důvody (fr. illégalités internes) se rozumí takové vady, které je 

možno zjistit až po podrobnějším obeznámení se s obsahem napadeného aktu. Tyto 

vady odpovídají důvodům zrušení aktu pro překročení a zneužití pravomoci orgánu 

rozhodujícího ve věci. Za vadu vnitřní je možno považovat rozpor napadeného aktu se 

zákonem nebo jiným všeobecně závazným právním předpisem. Jednou z nejčastějších 

                                                
197 Srov. článek 14 § 1 ZCE v originálním znění: „La section (du contentieux administratif – pozn. 
autora) statue par voie d’arrêts sur les recours en annulation pour violation des formes soit 
substantielles, soit prescrites à peine de nullité, excès ou détournement de pouvoir, formés contre les 
actes et règlements.“ 
198 Leroy, M., cit. d., str. 394. 
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vad individuálních správních aktů, které jsou následně zrušeny v rámci contentieux 

d‘annulation, jsou vady odůvodnění rozhodnutí (fr. motifs). Až do roku 1991 

neexistoval v belgickém právním řádu žádný předpis, který by ukládal správnímu 

orgánu uvádět v rámci vyhotovení rozhodnutí také důvody, pro které bylo tak či onak 

rozhodnuto. Správní orgán rozhodoval na základě materiálních skutečností, které 

v rámci řízení vyšly najevo, nicméně nebyl povinen uvést konkrétní důvody svého 

rozhodnutí. Změna tohoto nepříliš pochopitelného stavu nastala až s přijetím zákona ze 

dne 29. července 1991 o formálním odůvodnění správních aktů.199, 200  

6.5.1 Porušení ustanovení o správním řízení 
 

Podle článku 14 § 1 ZCE jsou důvodem zrušení napadeného aktu dva základní 

druhy procesních vad řízení, jejichž zjištění vážně ohrožuje další existenci napadeného 

aktu. Konkrétně se jedná o tzv. podstatné procesní vady (fr. formes substantielles) a 

dále vady řízení, jejich existence má za následek nezákonnost napadeného aktu bez 

dalšího (fr. formes prescrites à peine de nullité). Třetí a poslední skupinou vad, které 

rozlišuje belgický právní řád, jsou tzv. vady druhotné (fr. formes sécondaires), jejichž 

přítomnost v rámci přezkoumávaného řízení nemá za následek nezákonnost 

napadeného aktu.201 

 

O tzv. procesní náležitosti charakteru à peine de nullité se jedná pouze tehdy, 

pokud výslovné ustanovení zákona nebo podzákonného právního předpisu určuje, že 

v případě porušení konkrétního ustanovení se jedná o tento typ vady, a zároveň spojuje 

s touto vadou sankci nicotnosti (fr. nullité).202 Taková legislativní ustanovení se 

                                                
199 Fr. La loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation formelle des actes administratifs. Předpis je 
dostupný na http://www.just.fgov.be.  
200 Belgická doktrína dále rozlišuje tzv. vady prosté (fr. illégalités ordinaires) a tzv. vady d’ordre public 
(vady proti veřejnému pořádku). Jejich rozdíl má zejména procesní význam. Tzv. vady d’ordre public je 
soud povinen vzít na vědomí ex officio. Nezáleží tedy na tom, zda jsou tvrzeny některým z účastníků 
řízení popř. pracovníkem Auditorat. Soud k těmto vadám musí přihlédnout i tehdy, pokud na ně účastník 
řízení upozorní opožděně nebo nesprávnou formou. Soud ovšem není povinen vyhledávat veškeré 
myslitelné vady tohoto typu v rámci každého řízení. Jakožto vady d’ordre public jsou označovány vady, 
které se škodlivě dotýkají veřejného zájmu, správného fungování orgánů veřejné moci, ochrany 
základních práv a svobod právnických a fyzických osob, ale také politicky citlivých otázek. Okruh těchto 
vad nevyplývá ze zákona, nicméně byl vytvořen rozhodovací činností belgických soudů. 
201 Podrobně k problematice rozčlenění procesních vad viz Goffaux, P., cit. d., str. 120-123. 
202 K pojmu „nullité“ z hlediska frankofonní odborné právní terminologie srov. Cornu, G., cit. d., str. 
611-612. 
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v belgickém právním řádu vyskytují poměrně zřídka.203 Pokud soudce Conseil d’Etat 

při své rozhodovací činnosti narazí na tento procesní vady, nepřísluší mu žádný prostor 

k vlastnímu uvážení vzhledem k závažnosti vady. Je-li tedy taková procesní náležitost 

stižena tímto typem vady, nenabízí se jiná možnost, než zrušení celého napadeného 

aktu.204 

 

Tzv. podstatné procesní náležitost (fr. formes substantielles) je možno rozdělit 

na dvě samostatné podskupiny. Tou první jsou podstatné procesní náležitosti klasického 

typu (fr. formes substantielles classiques). Jedná se o procesní náležitosti, jejichž 

porušení se dotýká samotné podstaty předmětného aktu. Judikatura Conseil d’Etat 

rozšířila tento pojem dále o některé principy správního řízení, které musí být správním 

orgánem respektovány, a které se úzce dotýkají zájmů dotčených fyzických a 

právnických osob. V českém právním prostředí je takřka nemyslitelné, aby právo na 

spravedlivý proces (fr. droit de la defense) nebo princip kontradiktornosti řízení (fr. 

principe du contradictoire) zejména například v oblasti projednávání přestupků, nebyly 

výslovně upraveny zákonem.205 V belgickém modelu správního řízení byly všechny 

tyto základní zásady řízení rozvinuty prostřednictvím judikatury. 

 

Druhá skupina tzv. podstatných vad umožňujících zrušit napadený akt se týká 

svébytného ústavněprávního uspořádání belgické federace na straně jedné a regionů a 

společenství na straně druhé. Reformy tohoto uspořádání, které lze pozorovat již od 

sedmdesátých let 20. století vytvořily různé mechanismy spolupráce mezi jednotlivými 

entitami s účelem harmonizovat jejich legislativní a exekutivní činnost. ZCE se této 

problematice věnuje v článku 14bis, když stanovuje, že z hlediska tzv. podstatných 

procesních náležitostí posuzuje Conseil d’Etat zákonnost napadeného aktu ve světle 

dodržení předepsaných konzultativních a informačních postupů ve věcech vzájemných 

                                                
203 Leroy, M., cit. d., str. 400. 
204 V konkrétním případě se může jednat o ustanovení požadující dodržení dané lhůty pro provedení 
určitého úkonu správního orgánu. 
205 Mezi další principy, které byly judikaturou uznány jako „podstatné“ patří zejména povinnost 
správního orgánu vyslyšet dotčenou osobu (fr. un caractère substantiel à l’audition des intéressés) – viz 
rozhodnutí C. E., 24. října 1949, č. 180, věc Doevenspeck; 
Srov. také rozhodnutí C. E., 5. února 1970, č. 13 939, věc Lamalle: „La règle de bonne administration et 
d’équitable procédure, selon laquelle nul ne peut être l’objet d’une mesure grave…, si ce n’est après 
avoir été enteru afin de lui permettre d’exposer.“ 
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vztahů mezi federací, společenstvími a regiony.206 Je zřejmé, že belgické pojetí 

správního soudnictví i v tomto bodě prokazuje širší rozsah působnosti než jeho český 

protějšek. Do jisté míry je to dáno specifickým mechanismem vzájemného fungování 

federace a jednotlivých jednotek, nicméně působnost Conseil d’Etat se zde de facto 

prolíná s působností belgického Ústavního soudu (fr. Cour constitutionnelle).207 

 

Soudní řád správní v § 78 odst. 1 uvádí, že soud zruší napadené rozhodnutí také 

tehdy, zjistí-li existenci vad řízení. Nicméně i česká právní úprava rozlišuje tzv. 

podstatné vady řízení. Je-li zjištěna existence těchto procedurálních vad, soud má 

možnost zrušit napadené rozhodnutí bez nutnosti nařizovat jednání, pokud tato porušení 

ustanovení o řízení mohla mít za následek nezákonné rozhodnutí ve věci (§ 76 odst. 1 

písm. c) SŘS. O takové porušení se jedná například v případě, kdy došlo k vydání 

stavebního povolení, ačkoli nebylo vydáno potřebné územní rozhodnutí.208 Rovněž 

v rámci řízení o zrušení OOP nebo jeho částí se Nejvyšší správní soud zabývá tím, zda 

napadené OOP bylo vydáno zákonem stanoveným způsobem (§ 101d odst. 1 SŘS). 

6.5.2 Překročení pravomoci správního orgánu – excès de pouvoir 
 

Orgány veřejné správy disponují určitým rámcem pravomocí, který nesmí být 

v rámci činnosti těchto orgánů překročen. Tento základní princip vyjadřující myšlenku 

dělby státní moci je vyjádřen v ústavních dokumentech České republiky i Belgického 

království.209 Pojem překročení pravomoci je v české i belgické právní kultuře chápán 

shodně a v konkrétním případě vyjadřuje skutečnost, kdy správní orgán jednal tak, že 

následně vydaný akt je stižen vadou nezákonnosti. 

 

Belgická odborná literatura rozlišuje tři kategorie, v rámci kterých dojde 

k naplnění pojmu excès de pouvoir. V první řadě se jedná o nepříslušnost správního 

                                                
206 Článek 14bis ZCE konkrétně odkazuje na vybraná ustanovení belgické ústavy, která tuto 
problematiku upravují. 
207 Jedním z hlavních úkolů belgického ústavního soudu je dohled nad dodržováním ústavně 
provedeného rozdělení různých oblastí působnosti mezi federální orgány, regiony a společenství. 
208 Vopálka, V., Mikule, V., Šimůnková, V., Šolín, M., cit. d., str. 179. 
209 Článek 105 belgické ústavy říká, že král nedisponuje jinými pravomocemi než těmi, které mu 
výslovně přiznává Ústava a další zákony. Jedná se o ústavní maximu, která je mutatis mutandis 
aplikovatelná na všechny správní orgány. Podle článku 2 odst. 3 Ústavy České republiky slouží státní 
moc všem občanům a lze ji uplatňovat jen v případech, v mezích a způsoby, které stanoví zákon. 



71 
 

orgánu, který v dané věci rozhodnul. Soud (Conseil d’Etat) je povinen z moci úřední 

zkoumat, zda orgán, který napadený akt vydal, byl k jeho vydání příslušný.210 

Nepříslušnost k rozhodnutí ve věci může mít podobu ratione materiae, ratione 

temporis nebo ratione loci. 

 

Druhá kategorie zahrnuje nezákonnost důvodů, pro které správní orgán v dané 

věci rozhodl (fr. illégalités des motifs). V belgickém správním soudnictví je 

problematika přezkumu odůvodnění napadeného rozhodnutí jednou z oblastí, která 

zažila pestrý legislativní i judikatorní vývoj. Jedná se rovněž o oblast, která dokládá 

postupné rozšiřování soudního přezkumu v rámci řízení o zrušení. Před rokem 1991 

neplatila v belgickém správním právu obecná povinnost formálně odůvodňovat 

rozhodnutí správního orgánu.211 Taková povinnost mohla být stanovena zákonem ad 

hoc pro konkrétní druh rozhodování. S přijetím zákona ze dne 29. července 1991 o 

formálním odůvodnění správních rozhodnutí se tato situace obrátila. Nadále je správní 

orgán povinen výslovně odůvodnit veškerá svá rozhodnutí vyjma případů, kdy zákon 

takové odůvodnění nevyžaduje. Tzv. nařízení, o kterých byla učiněna zmínka v bodě 

6.4.1 této práce, nespadají do předmětu úpravy tohoto zákona.212 

 

Požadavek na řádné odůvodnění rozhodnutí správního orgánu je jedním ze 

základních principů českého správního práva, potažmo obecného práva na spravedlivý 

proces. Odůvodnění představuje jednu ze stěžejních částí rozhodnutí. Požadavky na 

obsah a kvalitu odůvodnění upravuje ustanovení § 68 odst. 3 SŘ. Česká právní úprava 

zná rovněž i případy, kdy není nutné rozhodnutí odůvodňovat, a kde se tedy v jistém 

ohledu setkává s belgickou právní úpravou. Odůvodnění rozhodnutí není nezbytné jen v 

případě, kdy správní orgán (prvního stupně) všem účastníkům řízení v plném rozsahu 

vyhoví. Pokud by soud rozhodující ve správním soudnictví shledal odůvodnění 

                                                
210 Srov. Leroy, M., cit. d., str. 414: „L’incompétence de l’auteur de l’acte est, le cas échéant, soulevée 
d’office par le juge.“ 
211 Jak bylo již uvedeno, skutečnost, že neexistovala povinnost uvádět důvody rozhodnutí ve vyhotovení 
samotném, neznamenala, že by správní orgán mohl rozhodovat zcela libovolně. Samozřejmým 
požadavkem na kvalitu rozhodnutí byla existence přesných, relevantních a přípustných důvodů, které 
musely vyplývat ze správního spisu vedeného v konkrétní věci. Tento požadavek byl ovšem dílem 
judikatury a nikoli zákonodárce. 
212 Podrobně k problematice odůvodnění rozhodnutí správního orgánu viz Goffaux, P., cit. d., str. 162-
169. 
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rozhodnutí jako nesrozumitelné nebo nedostatečné, napadené rozhodnutí by bylo 

zrušeno podle § 76 odst. 1 písm. a) SŘS a to bez nutnosti nařízení jednání. 

 

Rozdílem české a belgické právní úpravy je naopak skutečnost, že český právní 

řád neumožňuje podání žaloby na zrušení rozhodnutí správního orgánu pouze proti 

odůvodnění rozhodnutí. Taková žaloba by byla odmítnuta jako nepřípustná (§ 46 odst. 

1 písm. d) ve spojení s § 68 písm. d) SŘS).   

6.5.3 Zneužití pravomoci správního orgánu (fr. détournement de 
pouvoir) 
 

Obsah pojmu zneužití pravomoci správního orgánu byl vyložen judikaturou 

Conseil d’Etat jako porušení zákona ze strany správního orgánu, který v rámci své 

působnosti jednal buď v zájmu uškodit, nebo naopak prospět určité osobě, například 

rozhodnout o vyvlastnění domu, který je vlastnictvím politického protivníka v rámci 

obce.213 Východiskem je základní poslání pravomoci, která byla správním orgánům 

přiznána. Tyto orgány disponují pravomocí rozhodovat o právech a povinnostech 

subjektů práva nikoli bezdůvodně, ale vždy za určitým právem aprobovaným účelem. 

V pozadí lze pozorovat vyšší účely jako je snaha o veřejné blaho a harmonii mezi 

veřejným zájmem a zájmy jednotlivců. 

 

Postavení tohoto důvodu zrušení napadeného rozhodnutí je subsidiární vůči 

dvěma předcházejícím důvodům. Jeho praktické využití lze označit za výjimečné. 

Svědčí o tom, skutečnost, že od vzniku Conseil d’Etat do roku 2008 bylo vydáno 

pouhých sedm rozsudků, na základě kterých byl napadený akt zrušen. Navrhovatelé se 

naopak velmi často dovolávají tohoto důvodu zrušení, nicméně díky všeobecným 

důkazním obtížím se drtivé většině případů nepodaří uspět.214 Dalším důvodem je 

samotná pozice Conseil d’Etat, která vůči tomuto důvodu zrušení napadeného 

rozhodnutí zaujala velmi restriktivní výklad zákona. V rámci řízení musí navrhovatel 

předložit důkaz o tom, že správní orgán rozhodl za nezákonným účelem a dále důkaz o 

                                                
213 Viz rozhodnutí C. E., 4. června 2002, č. 107 295, věc A.P.B: „Il s’agit alors d’une illegalité consistant 
pour l’administration à exercer une de ses compétences dans l’intention exclusive, ou du moins 
principale, soit de nuire à une personne, soit d’avantager illégitimmement une personne.“ 
214 Leroy, M., cit. d., str. 495. 
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tom, že žádný zákonný účel nebyl při rozhodování správního orgánu přítomen.215 

V soudní praxi je účel rozhodování, kterým byl veden správní orgán posuzován v rámci 

přezkumu důvodů rozhodnutí, ať už se jedná o formální odůvodnění, které je součástí 

vyhotovení rozhodnutí, nebo o důvody, které soud musí vyhledat ve spise. 

6.5.4 Srovnání rozsahu soudního přezkumu napadeného rozhodnutí  
  

Základním východiskem rozsahu soudního přezkumu belgického i českého 

modelu správního soudnictví je kontrola zákonnosti vydaného správního rozhodnutí. 

Článek 14 § 1 ZCE stejně jako § 78 odst. 1 SŘS a § 101d SŘS se shodují v tom, že 

příslušný soud rozhodující o podané žalobě přezkoumává zákonnost rozhodnutí. Soulad 

vydaného rozhodnutí se zákonem zahrnuje v belgické právní úpravě také přezkum 

provedeného správního řízení. 

 

Vady řízení podle české úpravy jsou samostatným důvodem, pro který může 

soud rozhodnutí zrušit. Soudní řád správní rozlišuje také tzv. podstatné vady řízení, o 

jejichž důsledcích byla učiněna zmínka v předchozím bodu této kapitoly. V rámci 

kontroly průběhu řízení je přezkoumávána i kvalita odůvodnění rozhodnutí. Jak 

v belgické tak v české právní úpravě může špatné nebo nedostatečné odůvodnění 

znamenat zrušení celého rozhodnutí (§ 76 odst. 1 písm. a) SŘS). 

 

Zrušení napadeného správního rozhodnutí podle české právní úpravy může být 

založeno rovněž na tom, že správní orgán špatně nebo nedostatečně zjistil skutkový 

stav, popř. skutkový stav, který vzal za základ svého rozhodnutí, neodpovídá 

skutečnostem ve spise a/nebo je s nimi v rozporu (§ 76 odst. 1 písm. b) SŘS). Tato 

příčina zrušení rozhodnutí není výslovně upravena v ZCE, byla nicméně vytvořena 

judikaturou.216 

                                                
215 Leroy, M., cit. d., tamtéž: „Il (Conseil d’Etat – pozn. autora) exige la preuve qu’un but illicite est 
poursuivi par l’administration, et celle qu’aucun but licite ne l’est.“ 
Jedním z dalších důvodů restriktivního výkladu pojmu détournement de pouvoir může být prostá 
ekonomie řízení. Pokud příslušný senát Conseil d’Etat zjistí, že v dané věci by se mohlo jednat o 
naplnění tohoto zrušovacího důvodu, věc musí být postoupena plenárnímu zasedání Conseil d’Etat, které 
jediné je oprávněno takovou žalobu rozhodnout. 
216 Leroy, M., cit. d., str. 432: „L‘erreur commise par l’administration dans l’appréciation des faits est de 
nature à vicier l’acte, à condition qu’elle soit suffisamment importante pour que l’on puisse 
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Samostatnou pozornost si zasluhuje otázka, zda jsou správní soudy oprávněny 

přezkoumávat rovněž správnost vydaného rozhodnutí, popř. kontrolovat použití 

správního uvážení v konkrétní věci. Jinými slovy se jedná o vymezení toho, kde je 

hranice samotné soudní kontroly vůči orgánům veřejné správy. Správnost rozhodnutí je 

podle české právní doktríny definována jako vlastnost rozhodnutí, která úzce souvisí 

s jeho zákonností a to tak, že „ji představí v podobě vhodného, citlivého, účelného, 

snad i chytrého a nápaditého řešení výběrem z více nabízených alternativ v mezích 

správního uvážení, jestliže je zákon umožňuje.“217 V belgické právní kultuře, která se 

snaží dbát co možná nejvíce na principy dělby moci a jejich vzájemného vyvažování, 

byla tato otázka velmi kontroverzní již před vznikem Conseil d’Etat.218 Týkala se totiž 

samotného principu správního soudnictví a tedy zasahování moci soudní do činnosti 

orgánů moci výkonné. I po zřízení Conseil d’Etat si musel tento soud v podstatě 

prošlapat hranice možného zásahu do rozhodování správních orgánů. 

 

V rámci řízení podle § 65 a násl. SŘS se zákon nijak nezmiňuje o možnosti 

soudu hodnotit správnost rozhodnutí. Ani v řízení o zrušení OOP není Nejvyšší správní 

soud oprávněn posuzovat, zda napadené OOP splňuje hlediska správnosti. Lze tedy 

uzavřít, že český model nedovoluje správnímu soudnictví přezkum správnosti 

rozhodnutí. Takový rozsah soudního přezkumu není zakotven ani v případě belgické 

Conseil d’Etat a navíc je vyloučen shodným názorem odborné literatury a judikatury.219 

 

V otázce soudní kontroly správního uvážení není situace takto jednoznačná. 

Tento pojem nemá svou zákonnou definici a lze jej vyložit jako situaci, kdy „je správní 

orgán oprávněn a povinen zejména při udělování oprávnění a ukládání povinností 

postupovat podle vlastního uvážení, jestliže a nakolik mu zákon poskytuje oprávnění 

                                                                                                                                         
raisonnablement penser que l’autorité aurait pu statuer différemment si elle avait été exactement 
informée.“ 
217 Hendrych, D. a kol., cit. d., str. 408. 
218 Pojem opportunité je vykládán jako protiklad hlediska zákonnosti (fr. légalité), konkrétně jako soubor 
úvah správního orgánu při tvorbě rozhodnutí včetně přihlédnutí ke všem dotčeným zájmům, k hledisku 
prospěšnosti a správnosti rozhodnutí. Cornu, G., cit. d., str. 625. 
219 Srov. Lewalle, P., cit. d., str. 445: „En principe, seuls des moyens fondés sur la violation d’une règle 
de droit – écrite ou non écrite – peuvent être avancés à l’appui du recours pour excès de pouvoir.“ 
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rozhodnout za určitého skutkového stavu různým způsobem.“220 Soudní řád správní 

výslovně zmiňuje pojem správního uvážení v § 78 odst. 1, podle kterého soud zruší 

napadené rozhodnutí, pokud správní orgán překročil zákonem vymezené meze 

správního uvážení nebo jej zneužil. Podobná možnost se soudu nenabízí v případě 

řízení o zrušení OOP. V podstatě nejzazší hranicí, kam dosahuje soudní kontrola 

veřejné správy podle české právní úpravy, je upuštění nebo snížení trestu za správní 

delikt vyslovené v rozsudku (§ 78 odst. 2 SŘS). Základní podmínkou aplikace tohoto 

ustanovení je skutečnost, že trest za správní delikt byl uložen ve zjevně nepřiměřené 

výši. A právě hledisko zjevné nepřiměřenosti při aplikaci správního uvážení (fr. erreur 

manifeste d’appréciation) představuje hranici soudního přezkumu i podle principů 

belgického správního soudnictví.221 

 

Belgická doktrína rozlišuje tzv. diskreční a vázanou pravomoc správního 

orgánu.222 V prvním případě (fr. pouvoir discrétionnaire) se jedná o případ, kdy správní 

orgán disponuje určitou mírou správního uvážení. Vázaná pravomoc (fr. pouvoir lié) 

naopak znamená povinnost vydat správní rozhodnutí bez možnosti aplikace správního 

uvážení. Obě tyto formy se v ryzí podobě téměř nevyskytují. Platí však, že aplikace 

správního uvážení nesmí být aplikací libovůle rozhodování. Conseil d’Etat ovšem 

zdaleka není oprávněna sankcionovat každé vybočení z mezí správné aplikace 

správního uvážení, ale pouze ty případy, které tyto meze zjevně přesahují („…faut-il 

que l’autorité administrative ait usé de son pouvoir discrétionnaire d’une manière qui 

ne soit pas manifestement déraisonnable“).223 

 

Souvisejícím hlediskem je hledisko respektování principu proporcionality mezi 

opatřeními stanovenými ve správním rozhodnutí a cílem, který toto rozhodnutí sleduje. 

V rámci belgického řízení o zrušení je toto hledisko používáno zejména při soudní 

                                                
220 Hendrych, D. a kol., cit. d., str. 553. 
221 Podrobně k této otázce srov. Lagasse, D. L’erreur manifeste d’appréciation en droit administratif. 
Bruxelles : Bruylant, 1986. 
222 Srov. Leroy, M., cit. d., str. 437; a dále v české odborné literatuře např. Nedvědický, K. Správní 
uvážení v oblasti azylu a migrace. Časopis Právník č. 5/2009, str. 481. 
223 Srov. Leroy, M., cit. d., str. 439.  Podrobně k tzv. principu správné aplikace správního uvážení viz 
Goffaux, P., cit. d., str. 63. 



76 
 

kontroly disciplinárních opatření a sankcí v rámci civilního služebního poměru.224 

Požadavek proporcionality při rozhodování správních orgánů je jednou ze základních 

zásad činnosti správních orgánů vyjádřených v úvodních ustanoveních správního řádu. 

O významu tohoto principu svědčí i bohatá judikatura Ústavního soudu České 

republiky.225 

6.6 Účinky rozhodnutí o zrušení napadeného aktu 
 

Pro srovnání účinků nastalých po zrušení napadeného rozhodnutí ve 

srovnávaných modelech správního soudnictví je třeba si uvědomit, že rozsudkem 

v rámci řízení o zrušení může být zrušen nejen individuální správní akt, ale také určitý 

okruh všeobecně závazných právních předpisů. Tato skutečnost je základním rozdílem 

mezi belgickým řízením o zrušení vedeným před Conseil d‘Etat a českým řízení o 

žalobě proti rozhodnutí správního orgánu. Belgická úprava účinků rozhodnutí o zrušení 

se naopak shoduje s právní úpravou podle SŘS v řízení o zrušení OOP nebo jeho části. 

Pro zkoumání účinků v rámci belgického modelu je třeba zdůraznit, že každý zrušující 

rozsudek (fr. arrêt d’annulation) zakládá retroaktivní právní účinky a jeho vlastností je 

tzv. absolutní právní moc (fr. autorité absolue de chose jugée). 

6.6.1 Retroakti vita rozsudku o  zrušení 
 

Ze shodných závěrů judikatury i odborné literatury vyplývá, že z hlediska 

retroaktivity rozsudku platí, že na napadený akt se nadále nahlíží na akt, který nadále 

neexistuje a na nějž se hledí, jakoby k jeho vydání nikdy nedošlo – ex tunc.226 Tento 

důsledek zrušení se aplikuje jak pro zrušené individuální správní akty, tak pro nařízení-

règlements. Realizace tohoto účinku může být obtížná. Kromě případů, kdy došlo 

k odložení vykonatelnosti napadeného aktu (fr. suspension de l’exécution), resp. kdy 

správní orgán z vlastní vůle napadené rozhodnutí dosud nevykonal, napadený akt před 

                                                
224 Leroy, M., cit. d., str. 441. 
225 Srov. například nález Ústavního soudu ze dne 29. září 2005, sp. zn. III. ÚS 350/03. 
226 Srov. Lewalle, P., cit. d., str. 935: „Cet acte est censé n’avoir jamais été accompli.“; a dále rozhodnutí 
C. E., 12. února 1965, č. 11 035, věc de Merten c. Etat belge; rozhodnutí C. E., 5. února 1993, č. 41 903, 
věc Daneau c. commune de Mont-Sant-Guibert. 
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svým zrušením existoval a byl vykonán.227 Je-li akt zrušen, musí dojít k navrácení 

právního stavu, který zde byl před jeho přijetím.228 

 

Retroaktivita je rovněž jedním z účinků, které se pojí s rozhodnutím o zrušení 

v rámci řízení podle § 65 SŘS stejně jako v rámci řízení o zrušení OOP nebo jeho části. 

6.6.2 Rozsah rozh odnutí o zrušení 
 

Podle belgického modelu je pro rozsah zrušovacích účinků lhostejné, zda se 

jedná o individuální správní akt nebo nařízení. Napadený akt je zrušen nejen v rámci 

konkrétního řízení. Účinky zrušení mají všeobecný dosah – erga omnes přesahující 

meze správního soudnictví a zasahující například i do oblasti trestního řízení. 

Východiskem je tzv. objektivní povaha contentieux de l‘annulation, jehož cílem je 

napravit vzniklý rozpor mezi objektivním právem a vydaným rozhodnutím, které trpí 

vadou nezákonnosti.229 Je ovšem třeba upozornit na to, že pouze úspěšný navrhovatel je 

oprávněn požadovat, aby správní orgán vyvodil patřičné důsledky z důvodu zrušení 

napadeného aktu. 

 

Účinky zrušení erga omnes se v případě nařízení vydaných belgickými 

správními orgány projevují tak, že každý účastník správního nebo jiného řízení se může 

v rámci tohoto řízení dovolávat skutečnosti, že konkrétní nařízení bylo prohlášeno za 

zrušené. Častým případem je, že správní orgán vyčkává, jak rozhodne Conseil d’Etat o 

zákonnosti nařízení napadeného jiným navrhovatelem.230 Správní rozhodnutí vydaná na 

základě nařízení, která byla zrušena, jsou v důsledku tohoto zrušení považována za 

nezákonná a je na účastnících těchto řízení, aby se nezákonnosti dovolali. Pokud tak 

                                                
227 Belgické správní právo přiznává takovému správnímu rozhodnutí vlastnost nazývanou jako tzv. 
privilège de préalable, která zakazuje komukoliv kromě soudu, aby takové rozhodnutí správního orgánu 
bylo považováno za neexistující, nebo aby mu byly odnímány jeho právní účinky. 
228 Navrácení právního stavu se může projevit jako velmi obtížné. Je tomu tak zejména v oblasti žalob 
souvisejících s otázkami imigrace. (Srov. Leroy, M., cit. d., str. 763). 
229 Srov. Leroy, M., cit. d., str. 764: „Cet acte n’existe plus pour personne, et n’a jamais existé pour 
personne.“ 
230 Srov. Leroy, M., cit. d., str. 786. 
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tito neučiní, podle převažující části relevantní judikatury jsou taková rozhodnutí 

zachována včetně jejich právních účinků.231 

6.6.3 Další postup správního orgánu 
 

Chování správního orgánu, které následuje po zrušujícím rozsudku, se odvíjí od 

obsahu tohoto rozsudku. Conseil d’Etat může uložit správnímu orgánu povinnost 

rozhodnout v závislosti na konkrétní právní úpravě, nebo naopak může nařídit 

správnímu orgánu, aby se zdržel další činnosti ve věci. V tomto ohledu se jedná o 

shodný bod s českou právní úpravou, která rovněž umožňuje soudu, aby nařídil 

správnímu orgánu zdržet se nadále protiprávního jednání, popř. aby obnovil stav před 

nezákonným zásahem (§ 87 odst. 2 SŘS). 

 

Z důvodu častého odporu správních orgánů proti rozsudkům Conseil d’Etat, 

novelizoval zákonodárce zákon o Conseil d’Etat stanovením pokut pro správní orgán 

(fr. astreinte), který se odmítá podřídit povinnostem uvedeným v rozsudku.232 Pro 

uložení této sankce je třeba splnění řady procesních podmínek a mimo jiné také návrh 

ze strany úspěšného žalobce.233 

 

Společným bodem českého i belgického modelu je povinnost správního orgánu 

řídit se právním názorem soudu uvedeným v rozhodnutí.234, 235 Další postup správního 

orgánu se tedy odvíjí zejména od toho, co je správnímu orgánu vytýkáno. Zruší-li 

Conseil d’Etat napadený akt a nestanoví-li rozsudek povinnost znovu ve věci 

rozhodnout, správní orgán tak učinit nemusí.236 V tomto směru je belgický model 

                                                
231 Od roku 2007 jsou úředně zveřejňovány žaloby, které požadují zrušení nařízení-règlements. Důvodem 
je právě snaha předejít aplikaci předpisů, které by následně mohly být erga omnes zrušeny (srov. článek 
3quater procesního nařízení uvedeného vyhláškou krále ze dne 25. dubna 2007, jehož znění je dostupné 
na http://www.ejustice.just.fgov.be). 
232 Viz článek 36 a násl. ZCE. Podrobně se problematice pokut věnuje Leroy, M., cit. d., str. 767-777. 
233 Uložené pokuty jsou vymahatelné a pro řízení o pokutách se použijí příslušná ustanovení belgického 
občanského soudního řádu (fr. Code judiciaire). Podle článku 36 § 5 odst. 2 ZCE jsou vybrané finanční 
prostředky použity pro zlepšení fungování správního soudnictví. 
234 Viz § 78 odst. 5 SŘS. 
235 Leroy, M., cit. d., str. 777: „La réponse doit d’abord être cherchée dans les motifs de l’arrêt 
d’annulation. Le moyen qui a entraîné l‘annulation s’avère ici déterminant pour apprécier ce que 
l’autorité est en droit de faire, et le cas échéant, où elle peut reprendre la procédure interrompue.“ 
236 Leroy, M., cit. d., str. 770: „…l’annulation fait disparaître un acte illégal, mais elle n’impose pas 
toujours qu’un autre acte soit pris.“ 
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odlišný. Podle § 78 odst. 4 SŘS, v případě, že soud rozhodne o zrušení napadeného 

rozhodnutí, vysloví zároveň, že se věc vrací k dalšímu řízení před žalovaný správní 

orgán. Je zřejmé, že úmyslem českého zákonodárce je, aby věc nezůstala jaksi „ve 

vzduchu“, ale aby byla v dohledné době pravomocně rozhodnuta. Varianty postupu 

belgického správního orgánu jsou detailně rozpracovány judikaturou Conseil d’Etat. I 

touto skutečností se oba zkoumané modely odlišují. 

6.9 Územní samospráva a správní soudnictví – základní 
principy 
 

Český i belgický model správního soudnictví zahrnuje do jisté míry také 

problematiku kontroly některých aspektů výkonu územní samosprávy a dále možnosti 

orgánů územní samosprávy bránit se zásahům do výkonu samosprávné činnosti. Jedná 

se o poměrně komplexní problematiku a cílem této podkapitoly je načrtnutí základních 

vztahů územní samosprávy a správního soudnictví. 

 

Komplexní rozbor problematiky územních samosprávných celků přesahuje 

rozsah této práce. Pro její potřeby postačí vymezení základních principů. Belgické 

pojetí obce jako územního samosprávného celku je do jisté míry podobné českému 

modelu. Podobnosti lze nalézt zejména v oblasti základního rozdělení působnosti obce 

v rámci procesu rozhodování o právech a povinnostech fyzických a právnických osob. 

Belgická obec je územním společenstvím spravovaným příslušnými orgány obce237, 

která vykonává jednak samosprávnou působnost (fr. sous un régime d’autonomie de 

gestion) a jednak tzv. působnost přenesenou (vypůjčíme-li si terminologii české právní 

úpravy), která se vyznačuje zařazením příslušných orgánů obce do komplexu vztahů 

nadřízenosti a podřízenosti orgánů vykonávajících státní správu (fr. autorité 

déconcentrée).238 

 

Rozlišovací kritérium mezi těmito působnostmi vyplývá z ustanovení článku 41 

belgické ústavy, a spočívá v povaze zájmu, kterým je jednání obce vedeno v konkrétní 

záležitosti. Jedná-li se o tzv. zájem obce (fr. intérêt communal), mluvíme o samostatné 
                                                
237 Těmito orgány jsou starosta (fr. bourgmestre), rada obce (fr. collège des bourgmestre et échevins) a 
obecní zastupitelstvo (fr. conseil communal). 
238 Goffaux, P., cit. d., str. 61. 
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působnosti. Výkon samostatné působnosti je kontrolován regionem, na jehož území se 

obec nachází (fr. tutelle ordinaire de région). Jde-li naopak o tzv. obecný zájem (fr. 

intérêt général), obec jedná v rámci přenesené působnosti a je podrobena správní 

kontrole (fr. contrôle administratif hiérarchique ou la tutelle spécifique) ze strany 

orgánu, který orgánu obce svěřil výkon příslušné části státní správy.239 

 

V souvislosti se specifickým ústavně právním uspořádáním Belgického 

království je obecní samospráva úzce odvozena od široké ústavní autonomie belgických 

regionů (země je rozdělena na tři regiony).240 Z celkového pohledu na kompetenční 

mechanismus různých oblastí veřejné správy je patrné, že hlavní těžiště kompetencí 

mají regiony a obce, zatímco federální úroveň zastává čím dál menší podíl 

působnosti.241 

 

V podkapitole věnující se podmínkám, které musí být splněny, aby se Conseil 

d’Etat věcně zabývala podaným návrhem na zrušení, bylo uvedeno, že obec je aktivně 

legitimovaným subjektem k podání takového návrhu. Aktivní legitimace obce se 

vztahuje na obě větve působnosti.242, 243 Podle článku 270 tzv. nového zákona o obcích 

(fr. nouvelle loi communale) je podmínkou přípustnosti návrhu podaného obcí 

vyslovení souhlasu ze strany obecního zastupitelstva. 

 

Shodnou vlastností české a belgické územní samosprávy je rozlišování dvou 

samostatných větví působnosti a to působnosti samosprávné a přenesené. Přestože tyto 

pojmy nejsou výslovně zmíněny v textu Ústavy České republiky, právní řád s nimi 

                                                
239 Podle článku 162 belgické ústavy jsou orgány provincií a obcí stanoveny zákonem. Následuje přehled 
základních principů zakotvení územní samosprávy, jejichž podrobnou úpravu přenechává ústava na 
zákonu. Jednou z těchto záruk územní samosprávy je princip, podle kterého zákon stanoví oblasti, 
v nichž orgány obce rozhodují v zájmu obce. Vyšší územní samosprávnou jednotkou jsou tzv. provincie 
(fr. provinces). Principy platné pro obecní samosprávu se vztahují i na samosprávu na úrovni provincií. 
240 Viz článek 6, § 1, bod VIII zvláštního zákona ze dne 8. srpna 1980 o institucionální reformě. 
241 Federální státní orgány si dosud ponechávají například oblast státní správy matrik (fr. régistres de 
l’état civil). 
242 Pro podrobné rozdíly v principu kontroly výkonu samostatné a přenesené působnosti viz Goffaux, str. 
267-271. Z legislativního hlediska je kontrola výkonu samosprávné působnosti upravena na regionální 
úrovni (fr. décret wallon du 1er avril 1999, organisant la tutelle sur les communes, les provinces, les 
intercommunales et les zones de police unicommunales et pluricommunales de la Région wallonne). 
243 Lewalle, P., cit. d., str. 669. 
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běžně operuje.244 Problematika kontroly výkonu samostatné a přenesené působnosti 

obcí a krajů je upravena v příslušných částech obecního a krajského zřízení.245 

Působnost správních soudů je založena zejména ustanovením § 67 SŘS. Dlužno 

poznamenat, že působnost se zde omezuje pouze na rozhodování žalob podaných proti 

usnesení nebo opatření orgánu ÚSC vydanému v samostatné působnosti. Soudní řád 

správní otevírá cestu pro podání žalobu proti těmto aktům za podmínky, že tak stanoví 

obecní nebo krajské zřízení, resp. zákon o HMP. 

 

Srovnávací pohled na oba popsané mechanismy kontroly výkonu přenesené a 

samostatné působnosti je poměrně složitý. Belgický model je podle názoru autora více 

otevřen a nabízí zejména obcím a dalším územně samosprávným celkům širší prostor 

pro obranu svých zájmů v rámci správního soudnictví. Česká úprava je v tomto směru 

více limitující. Jedním z důvodů je historický vývoj samosprávy v Belgii a její relativně 

silné postavení, které se projevuje nejen na úrovni obecní. Negativní stránkou této 

skutečnosti je fakt, že přílišný důraz na oslabování centrální veřejné správy může mít 

klíčový dopad na společnou budoucnost země.246 

                                                
244 Podrobně k rozlišení samostatné a přenesené působnosti obcí a krajů srov. Hendrych, D. a kol., cit. d. 
I, str. 151-160. 
245 Zákon č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů; zákon č. 129/2000 
Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů; zákon č. 131/2000 Sb., o hl. městě Praze 
(zákon o HMP), ve znění pozdějších předpisů. 
246 Podrobně ke komplexnímu pohledu na tuto problematiku srov. Uyttendaele, M. Précis de droit 
constitutionnel belge : regards sur un système institutionnel paradoxal. 3ième édition. Bruxelles : Bruylant, 
2005, ISBN : 2802720988.    
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7. Nečinnost správního orgánu 
 

Belgická právní úprava představovaná zejména ZCE původně vůbec neřešila 

otázku, jak se postavit k problému nečinnosti správního orgánu tehdy, když správní 

orgán je povinen rozhodnout. Do roku 1971 byla tato problematika řešena pouze na 

úrovni judikatury, která v souhrnném pohledu nebyla příliš nakloněna subjektu, který 

správnímu orgánu adresoval svůj podnět k zahájení řízení. Výjimkou nebyla taková 

rozhodnutí Conseil d’Etat, která z nečinnosti správního orgánu vyvozovala skutečnost, 

že konkrétní žádost či podnět k zahájení řízení byla správním orgánem zamítnuta.247 

V roce 1971 došlo k novelizaci ZCE v podobě dnešního článku 14 § 3. Toto ustanovení 

určuje, že pokud příslušný správní orgán je povinen ve věci rozhodnout a neučiní-li tak 

ve lhůtě čtyř měsíců počínaje řádným upozorněním ze strany účastníka řízení, 

nečinnost správního orgánu se v takovém případě považuje za vydání zamítavého 

rozhodnutí ve věci, které může být základem zahájení kontroly rozhodnutí správního 

orgánu ve správním soudnictví prostřednictvím návrhu na zrušení.248 Po uplynutí 

uvedené lhůty čtyř měsíců, jejíž plynutí je zahájeno písemným upozorněním (fr. mise 

en demeure) ze strany účastníka řízení, není třeba žádného dalšího rozhodnutí k tomu, 

aby objektivně existovalo zamítavé rozhodnutí ve věci. Počínaje následujícím dnem 

běží další lhůta čítající šedesát dnů, ve které je účastník řízení oprávněn podat návrh na 

zrušení. 

 

Tato právní úprava se nepoužije, pokud zvláštní ustanovení zákona stanoví lhůtu 

odlišnou nebo spojují s nečinností správního orgánu jiné důsledky. Je tomu tak 

například v situaci, kdy zvláštní právní předpis stanoví určitou lhůtu pro rozhodnutí. 

V takovém případě nemůže být rozhodnutí po uplynutí stanovené lhůty vůbec 

vydáno.249 

                                                
247 Srov. rozhodnutí C. E., 5. dubna 1963, č. 9 984, věc Ferrière. 
     Srov. rozhodnutí C. E., 24. února 1967, č. 12 240, věc crts. Albert. 
248 Viz článek 14 § 3 ZCE: „Lorsqu’une autorité administrative est tenue de statuer et qu’à l’expiration 
d’un délai de quatre mois prenant cours à la mise en demeure de statuer qui lui est notifié par un 
intéressé, il n’est pas intervenu de décision, le silence de l’autorité est réputé constituer une décision de 
rejet susceptible de recours. Cette disposition ne préjudicie pas aux dispositions spéciales qui établissent 
un délai différent ou qui attachent des effets différents au silence de l’autorité administrative.“ 
249 Srov. rozhodnutí C. E., 26. února 1984, č. 26.222, věc Magonette. 
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Jednou z nutných podmínek aplikace článku 14 § 3 ZCE je povinnost správního 

orgánu v dané věci rozhodnout. Rozhodnout ve věci (fr. statuer) je belgickou doktrínou 

vykládáno jako přijmout nové rozhodnutí. Pokud tedy účastník řízení (fr. réquerant) 

v řádné lhůtě nepodá opravný prostředek proti rozhodnutí správního orgánu, a učiní 

podání obsahující protest proti takovému rozhodnutí až po uplynutí lhůty, aplikace 

článku 14 § 3 ZCE je vyloučena.250 

 

Pokud je podán návrh na zrušení „nevydaného“ rozhodnutí, věc se tedy dostává 

před Úsek správního soudnictví při Conseil d’Etat, v jejíž pravomoci je buď napadené 

rozhodnutí potvrdit nebo zrušit. Nepřipadá v úvahu, aby Conseil d’Etat sama rozhodla 

namísto nečinného správního orgánu. Právní úprava se rovněž potýká s jistou 

nedokonalostí, když nezná v podstatě žádný nástroj, kterým by mohla nečinný správní 

orgán donutit k činnosti v dané věci. Výjimkou je možnost uložení finančních sankcí 

(fr. astreintes) podle článku 36 ZCE. Za splnění dalších podmínek může Conseil d’Etat 

uložit příslušnému správnímu orgánu sankci, pokud zrušení napadeného rozhodnutí 

(rozhodnutím se zde myslí jakýkoliv akt podle článku 14 ZCE) musí být následováno 

novým rozhodnutím správního orgánu a pokud tento správní orgán nesplní povinnosti 

vyplývající z rozhodnutí Conseil d’Etat.251 Pokud účastníku řízení vznikla nečinností 

správního orgánu škoda, belgický právní řád mu nabízí možnost obrátit se na příslušný 

civilní soud se žalobou na náhradu škody. 

 

Obrana právnické nebo fyzické osoby proti nečinnosti správního orgánu je 

upravena v § 79 a násl. SŘS. Aktivně legitimovaný k podání žaloby je zde ten, kdo 

vyčerpal prostředky ochrany proti nečinnosti v rámci správního řízení. Žalobou se lze 

domáhat, aby soud uložil správnímu orgánu vydat rozhodnutí ve věci samé (popř. 

osvědčení). Samostatným případem je situace, kdy zákon spojuje s nečinností 

správního orgánu fikci, že bylo vydáno rozhodnutí. České právní prostředí má jistou 

                                                
250 Srov. Leroy, M., cit. d., str. 227. 
251 Viz článek 36 § 1 ZCE. 
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tradici v tzv. fikci pozitivní, kdy platí, že „nebylo-li vydáno rozhodnutí ve stanovené 

lhůtě, platí, že návrhu bylo vyhověno.“252 

                                                
252 Srov. Hendrych, D. a kol., cit. d. I, str. 703. 
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8. Řízení o náhradě škody (fr. contentieux de l’indemnité) a 
marné hledání českého ekvivalentu 
 
 Článek 11 ZCE vychází z premisy rovnosti všech osob před povinnostmi jim 

uloženými státem (fr. charges publiques). Tento typ řízení byl vytvořen pro potřeby 

možnosti získat náhradu škody, které se není možno domáhat u civilních belgických 

soudů. Základním východiskem tohoto typu řízení je zákon ze dne 3. října 1971, 

kterým došlo k novelizaci ZCE.253 Tímto zákonem byl založen svébytný druh řízení o 

náhradě škody, konkrétně se jedná o tzv. odškodnění za zvláštní škodu (fr. 

indemnisation des dommages pour prejudice exceptionnel). 

 

 Již výše bylo pojednáno o diskusi v belgické odborné literatuře, jakož i 

judikatuře Kasačního soudu k tématu působnosti v oblasti žalob na náhradu škody 

způsobené rozhodnutím správního orgánu. Ze závěrů judikatury Kasačního soudu 

vyplynulo, že žaloba na náhradu zaviněně způsobené škody ze strany správního orgánu 

je ve výlučné působnosti běžných soudů.254 Názory předních belgických autorů na tento 

typ řízení jsou pozoruhodné. Michel Leroy uvádí, že „se jedná o prakticky nepoužitelný 

typ řízení, který zdobí galerii právních kuriozit…“.255 O praktickém významu tohoto 

řízení pochybuje i další významný autor Paul Lewalle, který nicméně konstatuje, že 

řízení o náhradě tzv. výjimečné škody před Conseil d’Etat je jediným nástrojem, který 

právní řád nabízí fyzickým a právnickým osobám v případě vzniku škody způsobené 

rozhodnutím správního orgánu, nedošlo-li na straně správního orgánu k zavinění.256 A 

právě tato základní funkce je pro tento druh řízení klíčová. 

                                                
253 Viz zákon ze dne 3. června 1971 (fr. la loi du 3 juin 1971) dostupný na 
http://www.ejustice.just.fgov.be  
254 Viz rozhodnutí Kasačního soudu la Flandria ze dne 5. listopadu 1920, rozhodnutí ze dne 16. prosince 
1965 dostupné na http://jure.juridat.just.fgov.be.  
255 Srov. Lewalle, P., cit. d., str. 513. 
256 Srov. Lewalle, P., cit. d., tamtéž, str. 413 a násl.: „Cela dit, de ces longues discussions dont surgit 
finalement la loi du 23 décembre 1946, ressortent, sur le sujet, deux arguments essentiels : a) la 
jurisprudence La Flandria ne permet de réparer qu’une fraction des dommages imputables à l’autorité 
publique ; b) on ne peut pas tolérer que des citoyens subissent, sans compensation, de lourds sacrifices 
au bénéfice de la collectivité. Il convient d’admettre que l’origine d’une responsabilité des pouvoirs 
publics n’est pas exclusivement la faute.“ 
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8.1 Podmínky přípustnosti žaloby na náhradu škody 
 

 Pro využití tohoto typu řízení a následné přiznání náhrady škody je třeba 

kumulativního splnění několika základních podmínek. V první řadě je třeba uvést, že 

příslušnost Conseil d’Etat je v rámci tohoto řízení subsidiární. Conseil d’Etat ve své 

judikatuře potvrzuje svou příslušnost „v případě, že jakýkoliv jiný soud by jinak byl 

nucen zamítnout nároky žalobce a to buď kvůli své nepříslušnosti rozhodnout, nebo 

kvůli neopodstatněnosti žaloby.“257 

 

Žalobce tedy nemůže podat žalobu na náhradu škody ke Conseil d’Etat, nabízí-li 

mu právní řád jiné cesty k uspokojení svých požadavků. Je lhostejné, zda se jedná o 

alternativní žalobu k civilnímu nebo jinému správnímu soudu. Na základě této 

podmínky subsidiarity je vyloučeno, aby Conseil d’Etat vedla řízení o náhradě škody 

způsobené zaviněným pochybením správního orgánu (fr. actions en responsabilité 

fondées sur la faute de l’administration). Odborná literatura i judikatura Conseil d’Etat 

se shodují na tom, že tato řízení jsou ve výlučné kompetence civilních soudů.258,259 

Závěry tohoto rozhodnutí byly následně potvrzeny judikaturou Kasačního soudu 

rozhodujícího ve sporu o příslušnost. 260 Z této podmínky dále vyplývá, že žaloba na 

náhradu škody nemůže být založena na nezákonném rozhodnutí správního orgánu, 

kteréžto předpokládá odpovědnost za zavinění. Uvedená podmínka ovšem může 

působit obtíže, protože Conseil d’Etat je povinna vyřešit jako předběžnou otázku to, 

zda neexistuje jiný orgán, který by byl příslušný k rozhodnutí o žalobě. V rámci řešení 

předběžné otázky může dojít k podání návrhu na zahájení kompetenčního řízení u 

                                                
257 Srov. rozhodnutí C. E., 16. prosince 1992, věc Paasch-Jetzen. Původní znění citované části rozhodnutí 
zní: „…dans le cas où toute autre juridiction doit rejeter la demander, soit parce que celle-ci n’est pas 
de sa compétence, soit parce qu’elle est non fondée.“ 
258 Srov. rozhodnutí C. E., 3. července 2002, č. 108 713, věc Ponchaut; a dále např. Uyttendaele, M., cit. 
d., str. 655. 
259 Belgická odborná literatura polemizovala nad ústavností tohoto judikaturního závěru. Vzhledem 
k ustanovení článku 158 Ústavy belgického království je to výlučně Kasační soud, který je oprávněn 
rozhodovat o kompetenčních otázkách mezi civilními a správními soudy. Blíže k této problematice: 
Uyttendaele, M., cit. d., str. 655. 
260 Srov. Rozhodnutí Kasačního soudu ze dne 28. listopadu 1997 dostupné na 
http://jure.juridat.just.fgov.be. 
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Kasačního soudu, který je podle belgického práva příslušný pro řešení těchto otázek (fr. 

conflits d’attributions“).261 

 

Další nezbytnou podmínkou použití tohoto typu řízení je skutečnost, že vzniklá 

škoda byla způsobena správním orgánem. Může se jednat o správní orgány na různém 

stupni institucionální organizace v závislosti na jejich ústavně-právním uspořádání, tj. 

úroveň federace, regionu, společenství, provincie a obce. Belgické právo připouští 

v této souvislosti, aby se za správní orgány považovaly rovněž instituce vytvořené 

těmito správními orgány včetně profesních organizací nebo osob, které vykonávají 

určitou omezenou veřejnoprávní pravomoc. Za škodu způsobenou správním orgánem 

se nepovažuje škoda způsobená přímou aplikací zákonného ustanovení ani škoda 

způsobená orgány moci soudní. 

 

Poslední podmínkou je to, aby vzniklá škoda mohla být označena jako škoda 

výjimečná (fr. dommage exceptionnel). Škoda označená přívlastkem výjimečná musí 

být nepředvídatelná (fr. imprevisible), musí dosahovat určité závažnosti vzhledem 

k osobě žalobce. Tato škoda musí být dále vzniklá, zjištěná a způsobená činností 

správního orgánu ovšem bez zavinění. 262 Judikatura Conseil d’Etat uvádí, že se musí 

jednat o „škodu abnormální, výjimečnou, překračující svou povahou nebo svým 

významem nepříjemnosti a běžné „oběti“, které vyžaduje fungování společnosti.“263 

Rozhodnutí o tom, zda se jedná o škodu odpovídající těmto kritériím, se bude odvíjet 

případ od případu. Vyloučeno je přiznání nároku tehdy, podílel-li se žalobce nebo jiná 

osoba na vzniku škody. Naopak není důležité, zda způsobená škoda má charakter 

peněžní nebo morální újmy. Panuje všeobecná shoda o tom, že nárok na náhradu 

morální újmy lze úspěšně uplatnit v řízení podle článku 11 ZCE.264 

 

                                                
261 Jasné rozdělení působnosti mezi civilní soudy a Conseil d’Etat je v některých otázkách pouhým 
přáním. Primárním východiskem řešení této otázky je především judikatura Kasačního soudu, avšak 
hranice působnosti se neustále posouvají. Navíc je zřejmé, že mezi oběma větvemi belgického soudnictví 
panuje do jisté míry konkurenční boj, protože žádná z nich nechce přijít o své „klienty“ v podobě 
účastníků řízení. 
262 Srov. Uyttendaele, M., cit. d., str. 656; a dále rozhodnutí C. E., 29. června 1977, č. 18 355, věc 
Collard c. Etat belge. 
263 Viz rozhodnutí C. E., 9. července 1953, č. 2 658, věc De Boeck c. Etat belge. 
264 Srov. Lewalle, P., cit. d., str. 434. 
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Hlavním požadavkem na vzniklou škodu musí být její výjimečnost. Tzv. 

výjimečná škoda musí vzniknout jako „důsledek porušení rovnováhy mezi právy a 

povinnostmi vůči státu, objektivně posuzovanými, které v souhrnu znamenají vznik 

škody na straně právnické nebo fyzické osoby.“265 Pro vznik výjimečné škody je třeba, 

aby došlo k významnému překročení negativních důsledků, které s sebou přináší 

konkrétní rozhodnutí správního orgánu a rovněž požadavek, aby s poškozenou osobou 

či osobami bylo nakládáno jinak než ostatními subjekty, na které také dopadly účinky 

předmětného správního rozhodnutí. Z této charakteristiky vyplývá, že je téměř 

nemožné, aby se žalobce úspěšně domohl přiznání nároku na náhradu škody, která by 

byla způsobena tzv. nařízením.266 

 

Belgická judikatura odmítla a stále odmítá přiznat charakter výjimečné škody 

pro údajné škody vzniklé přijetím územního plánu (fr. plan d’aménagement). Pro účely 

komparace tato otázka není bez zajímavosti. Územní plán obce či kraje je podle § 43 

odst. 4 in fine zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění 

pozdějších předpisů opatřením obecné povahy podle správního řádu. Česká právní 

úprava správního soudnictví zná řízení o zrušení OOP nebo jeho části podle § 101a a 

násl. SŘS. K tomuto řízení je podle § 101c SŘS příslušný Nejvyšší správní soud. Při 

rozhodování hodnotí soud několik kritérií, mezi která patří zákonnost OOP, 

respektování mezí působnosti a pravomoci orgánu, který napadené OOP vydal, jakož i 

dodržení procesních náležitostí při řízení o vydání napadeného OOP. 

 

Pokud by tedy fyzická či právnická osoba utrpěla škodu v důsledku schválení 

územního plánu či jeho změny, jsem toho názoru, že Nejvyšší správní soud by musel 

usnesením odmítnout návrh podle § 46 odst. 1 písm. d) SŘS. Neúspěšný navrhovatel by 

byl podle § 46 odst. 2 věta druhá SŘS soudem poučen, ke kterému věcně a místně 

příslušnému soudu má být žaloba na náhradu škody podána. Takovým soudem by byl 

místně příslušný okresní soud. 

 

                                                
265 Srov. Lewalle, P., cit. d., str. 435: „charges ou les avantages publics, même objectivement justifiable, 
mais néanmoins dommageable“ 
266 Viz rozhodnutí C. E., 9. dubna 1986, č. 26 532, věc Lemaire c. gouvernement de la province de Liège. 
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Příklady jednání správního orgánu, které je způsobilé podle belgické judikatury 

způsobit tzv. výjimečnou škodu jsou různé. Společným jmenovatelem velké části z nich 

je služební poměr v konkrétním správním orgánu. Jedná se například o neodůvodněné 

průtahy služebního povýšení nebo jmenování do funkce, nesplněný příslib jmenování 

do funkce, rozhodnutí o předčasném obchodu do důchodu,267 nebo neodůvodněné 

ukládání určitých služebních úkolů, jejichž důsledkem je nemožnost služebního 

povýšení.268 

8.2 Podání žaloby 
 

Žalobce je povinen obrátit se nejdříve na správní orgán, který je podle jeho 

názoru původcem vzniklé škody s písemnou žádostí o náhradu této škody (fr. requête 

préalable et écrite). Oslovenému správnímu orgánu následně běží lhůta šedesáti dnů, 

aby se k požadavku vyjádřil. Teprve po uplynutí této lhůty je možno podat žalobu ke 

Conseil d’Etat.269 

 

Nezbytnou podmínkou toho, aby se Conseil d’Etat zabývala žalobou na náhradu 

škody, je písemné podání účastníka řízení, které obsahuje mimo jiné přesnou 

identifikaci správního orgánu, který měl způsobit vytýkanou škodu. Součástí žaloby 

musí být rovněž určení částky, které se žalobce domáhá a výslovný požadavek na 

zaplacení této částky. Conseil d’Etat nesmí rozhodnout tzv. ultra petita. Za zmínku stojí 

rovněž to, že žaloba není v podstatě omezena během žádných subjektivních nebo 

objektivních promlčecích lhůt. Je zcela na žalobci, kdy se obrátí na Conseil d’Etat. 

Jediným limitem je, že škoda nesmí být způsobena rozhodnutím správního orgánu 

starším než je den vyhlášení ZCE v belgické sbírce zákonů (fr. Moniteur belge).270 

 

Povinností žalobce je neúspěšné vyčerpání všech dostupných opravných 

prostředků, které mu právní řád nabízí dříve, než podá žalobu ke Conseil d’Etat. 

                                                
267 Zde se myslí rozhodnutí správního orgánu, kterým se předčasně ukončuje služební poměr 
s pracovníkem tohoto orgánu. 
268 Srov. Lewalle, P., cit. d., str. 436, 437. 
269 Viz článek 11 ZCE. 
270 Viz článek 116 ZCE. 
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Naopak není povinností žalobce podat návrh na zrušení rozhodnutí popř. jiného aktu, 

kterým mu byla způsobena škoda.271 

8.3 Rozhodování o žalobě 
 

V rámci řízení o náhradě škody vzniklé v důsledku činnosti správního orgánu 

rozhoduje Conseil d’Etat na základě ekvity (fr. statuer en équité).272 Článek 11 ZCE 

výslovně stanoví, že soud rozhoduje o žalobě podle principů ekvity s přihlédnutím 

k veřejnému zájmu i zájmům soukromým.273 Z toho vyplývá, že soud neposuzuje 

opodstatněnost nároku z hlediska legality, tj. z hlediska rozporu či souladu správního 

rozhodnutí se zákonem, nicméně zkoumá právě hledisko ekvity. Těmito hledisky musí 

být rovněž odůvodněna samotná žaloba. Žalobce nesmí v odůvodnění žaloby tvrdit 

zaviněné jednání správního orgánu. 

 

Tento způsob rozhodování se aplikuje jak pro posouzení opodstatněnosti 

samotného nároku na náhradu škody, tak pro následné stanovení výše konkrétní 

přiznané peněžní částky. V praxi je relativně málo případů, kdy Conseil d’Etat vyhoví 

žalobě a rozhodne o přiznání náhrady škody. Po ilustraci toho, o jakou škodu se vlastně 

v tomto řízení jedná a co si judikatura Conseil d’Etat představuje pod pojmem 

nezaviněné způsobení škody, poslouží rozhodnutí Conseil d’Etat ze dne 16. prosince 

1992, jímž byla přiznána částka šestnácti milionů belgických franků jakožto náhrada 

škody způsobené povinnou vakcinací jistou očkovací látkou. Důsledkem očkování byla 

stoprocentní invalidita u očkovaného dítěte.274 

 

Z principu rozhodování podle ekvity plyne, že Conseil d’Etat disponuje 

značným prostorem pro uvážení opodstatněnosti nároku ale i pro určení jeho konkrétní 

výše. Jak již bylo uvedeno, že soud nemůže přiznat více, než kolik bylo žalobcem 

požadováno. 

                                                
271 Lewalle, P., cit. d., str. 432. 
272 K problematice rozhodování podle ekvity srov. například nález Ústavního soudu ČR ze dne 12. dubna 
2000, sp. zn. IV. ÚS 547/99. 
273 Viz originální znění citovaného ustanovení: „La section se prononce en équité, en tenant compte de 
toutes les circonstances d’intérêt public et privé.“ 
274 Viz rozhodnutí C. E., 16. prosince 1992, č. 41 369, věc Paasch-Jetzen. 
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8.4 Ekvivalent podobného řízení v českém správním 
soudnictví? 

 

Belgický model správního soudnictví vychází v otázkách náhrady škody 

způsobené správním orgánem z rozlišování, zda se v konkrétní věci jednalo o 

způsobení škody jednáním zaviněným nebo naopak jednáním nezaviněným. Je patrné, 

že rozhodování o náhradě škody má v belgickém právním řádu a judikatuře dlouhou 

tradici. Dokladem je, že sám zákonodárce navázal svou legislativní činností na závěry 

judikatury vyslovené v rozhodnutí Kasačního soudu la Flandria ze dne 5. listopadu 

1920.275 

 

Český model správního soudnictví výslovně neupravuje podobný typ řízení. 

Pokud by český správní orgán vydal rozhodnutí, o kterém by specializovaný senát 

krajského soudu, popř. Nejvyšší správní soud v rámci řízení o kasační stížnosti rozhodl, 

že toto rozhodnutí je nezákonné, došlo by k jeho zrušení v rámci řízení o zrušení 

rozhodnutí správního orgánu podle § 65 a násl. SŘS. Soudní řád správní se kromě 

zrušení napadeného rozhodnutí nijak nezmiňuje o povinnosti správního orgánu nahradit 

škodu, která v důsledku nezákonného správního rozhodnutí vznikla. Náhrada takto 

vzniklé škody bude podléhat režimu zákona č. 82/1998 Sb., o odpovědnosti za škodu 

způsobené při výkonu veřejné moci rozhodnutím nebo nesprávným úředním postupem, 

v platném znění (§ 7 odst. 1).276 Nelze zapomínat na situace, kdy je škoda způsobena 

nikoli nezákonným nýbrž zákonným postupem správního orgánu. Jedná se o případy 

vyvlastnění resp. nuceného omezení vlastnického práva, věcné pomoci, krizových 

situací a dalších situací. Právní úprava zde vychází z řady právních předpisů.277 

  

                                                
275 Řízení o náhradě škody podle článku 11 ZCE bylo vytvořeno právě pro pokrytí nezaviněných jednání 
správních orgánů. Východiskem jeho začlenění do ZCE byla skutečnost, že zaviněná jednání v důsledku, 
kterých došlo ke vzniku škody, jsou ve výlučné kompetenci běžných (civilních) soudů (rozhodnutí la 
Flandria). 
276 Blíže k podmínkám náhrady škody a souvisejícím procesním otázkám srov. Hendrych, D. a kol., cit. 
d. II, str. 627-638. 
277 Viz například zákon č. 184/2006 Sb., zákon o vyvlastnění; zákon č. 240/2000 Sb., o krizovém řízení 
(krizový zákon); zákon č. 254/2001 Sb., zákon o vodách (vodní zákon) a další. 
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9. Contentieux de la cassation a řízení o kasační stížnosti podle 
soudního řádu správního 
 

Belgická Conseil d’Etat je především soudem, jehož úkolem je rozhodovat o 

návrzích na zrušení správních rozhodnutí a vybraných podzákonných předpisů. 

Zároveň se jedná o soudní instituci, v jejíž působnosti je rovněž rozhodování o návrzích 

na zrušení rozsudků vydaných různými správními soudy.278 Belgická doktrína si pro 

toto řízení velmi rychle osvojila frankofonní pojem cassation administrative. Přestože 

Conseil d’Etat byla ode dne svého zřízení příslušným soudem pro toto řízení, až zákon 

ze dne 25. května 1999 formálně odlišil dva zásadní typy řízení a to řízení o zrušení (fr. 

contentieux de l’annulation des actes de l’administration active) a kasační řízení (fr. 

contentieux de la cassation administrative). 

 

Legislativním základem belgického kasačního řízení je ustanovení článku 14 § 2 

ZCE, podle kterého rozhoduje Conseil d’Etat ve formě rozsudku o návrzích279 na 

zrušení (sporných) rozhodnutí správních soudů vydaných v posledním stupni a to pro 

nezákonnost nebo pro vady řízení.280 Zákon i zde rozlišuje tzv. podstatné vady řízení a 

vady, jejichž zjištění způsobuje bez dalšího nezákonnost rozhodnutí. Poslední věta 

citovaného článku stanovuje, že Conseil d’Etat se nezabývá skutkovým základem věci. 

 

V rámci třetí kapitoly této práce byla učiněna zmínka o tzv. Správním soudu pro 

cizinecké otázky (fr. Conseil du contentieux des étrangers). Jedná se o soudní orgán, 

jehož základním cílem je zbavit Conseil d’Etat obrovského nápadu věcí souvisejících 

s otázkami imigrace a pobytu na území. Belgický zákonodárce se musel vypořádat 

s tím, aby se tyto tisíce často předem marných žalob pouze nepřesunuly z řízení o 

zrušení (fr. contentieux de l’annulation) do řízení o zrušení rozhodnutí správního soudu 

                                                
278 V otázce komplikovaného institucionálního schématu belgického správního soudnictví odkazuji na 
kapitolu třetí této práce. 
279 Volně přeloženo jako „návrh na zrušení rozsudku“ (správního soudu). Důvodem je nemožnost 
označení příslušného správního soudu jako žalované strany. Taková označení by bylo v rozporu 
s principem nezávislosti justice. Záměrně je vyloučena možnost překládat tento pojem jako „kasační 
stížnost“ a to z důvodu možné záměny s ekvivalentním pojmem používaným soudním řádem správním. 
280 Srov. originální znění citovaného ustanovení: „La section statue par voie d’arrêts sur les recours en 
cassation formés contre les décisions contentieuses rendues en dernier ressort par les juridictions 
administratives pour contravention à la loi ou pour violation des formes, soit substantielles, soit 
prescrites à peine de nullité. Dans ce cas, elle ne connaît pas du fond des affaires.“ 
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(kasačního řízení, fr. contentieux de la cassation). Článek 20 ZCE proto obsahuje 

zvláštní podmínku přípustnosti návrhu na zrušení rozsudku (fr. procédure d’admission), 

kterou je předběžné přezkoumání návrhu.281 

 

Za ekvivalentní řízení podle české právní úpravy správního soudnictví lze 

považovat řízení o kasační stížnosti podle § 102 a násl. SŘS. Kasační stížnost je 

mimořádným opravným prostředkem proti pravomocnému rozhodnutí krajského soudu 

ve správním soudnictví, jímž se stěžovatel domáhá zrušení tohoto rozhodnutí.282 

9.1 Vymezení pravomoci a působnosti Conseil d’Etat a 
Nejvyššího správního soudu 
 

Při zkoumání působnosti Conseil d’Etat pro tento typ řízení se opět otevírá 

debata o vzájemné hranici působnosti mezi běžným soudnictvím a správním 

soudnictvím reprezentovaným Conseil d’Etat. Základním východiskem vztahu mezi 

běžným a správním soudnictvím je převaha působnosti běžných soudů (fr. compétence 

de principe des tribunaux). Pokud tedy zvláštní zákon umožňuje podání určitého 

opravného prostředku proti rozhodnutí správního soudu například ke Kasačnímu soudu, 

takové soudní rozhodnutí je vyloučeno z působnosti Conseil d’Etat.283 Bylo by tedy 

chybou se domnívat, že Conseil d’Etat je příslušným soudem pro všechny správní 

soudy, které v Belgii existují. Její příslušnost je dána pouze tehdy, pokud zákon 

neumožňuje jinou cestu přezkoumání jejich rozhodnutí. 

 

Česká právní úprava je v tomto ohledu mnohem jasnější. Ve výlučné působnosti 

Nejvyššího správního soudu je rozhodování o podaných kasačních stížnostech proti 

rozhodnutím vydaným všemi specializovanými senáty krajských soudů. Tímto 
                                                
281 Výsledkem tohoto přezkoumání je odmítnutí bezpředmětných nebo zjevně nepřípustných návrhů 
(článek 20 § 2 odst. 2 ZCE). Z hlediska vytýkaných vad napadeného rozsudku jsou jako přípustné 
označené pouze ty vady, které splňují podmínky článku 14 § 2 ZCE, a jejichž porušení je takové povahy, 
že je reálně způsobilé vést ke zrušení napadeného rozhodnutí. ZCE připouští rovněž podání takových 
návrhů, které nejsou bezpředmětné nebo zjevně nepřípustné, a jejichž přezkoumání ve věci samé se jeví 
jako nezbytné pro zajištění jednotné judikatury. O přípustnosti návrhu rozhodne Conseil d’Etat formou, 
kterou lze označit jako usnesení (fr. ordonnance), proti kterému není přípustný žádný opravný 
prostředek. 
282 Pojem „stěžovatel“ je legislativní zkratkou, která zahrnuje osoby aktivně legitimované k podání 
kasační stížnosti. Těmito osobami jsou účastník řízení před krajským soudem a osoba zúčastněná na 
řízení (§ 102 SŘS). 
283 Leroy, M., cit. d., str. 921-922. 
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vymezením je zároveň okruh působnosti uzavřen. Správní soudnictví se v českém 

modelu nijak neprolíná se soudnictvím v jiných věcech a řízení o kasační stížnosti je 

výhradně řízením ve správním soudnictví. 

 

Společným znakem Conseil d’Etat a Nejvyššího správního soudu je omezená 

pravomoc spočívající buď v zamítnutí návrhu (stížnosti) nebo ve zrušení napadeného 

rozhodnutí (rozsudku nebo usnesení). Přezkoumání napadeného rozhodnutí je tak 

založeno na úplném kasačním principu, který za žádných okolností nedovoluje změnu 

napadeného rozhodnutí. 

9.2 Přípustnost a důvody podání kasační stížnosti / recours en 
cassation 
 

Belgická i česká právní úprava se relativně podrobně zabývají otázkou 

přípustnosti kasační stížnosti resp. návrhu na zrušení rozsudku. Belgická úprava 

podmiňuje přípustnost návrhu nemožností podat jiný opravný prostředek a dále striktně 

omezuje přípustnost za pomoci dalších podmínek uvedených v článku 20 ZCE (fr. 

procédure d’admission). Z analýzy ustanovení článku 20 ZCE vyplývá, že za přípustné 

návrhy jsou považovány pouze ty, které mají určitou na úspěch anebo návrhy, které by 

mohly vést k rozhodnutí zvláštního právního významu.284 

 

Právní úprava přípustnosti kasační stížnosti podle soudního řádu správního 

považuje jako přípustnou stížnost proti všem rozhodnutím krajských soudů, ledaže 

zákon podání stížnosti vylučuje (§ 102 in fine SŘS). Jako nepřípustné jsou výslovně 

označeny kasační stížnosti ve věcech volebních a ve věcech místního referenda a dále 

stížnosti podané pouze proti výrokům o nákladech řízení nebo důvodům rozhodnutí (§ 

104 odst. 1 a 2 SŘS). Další skupinu důvodů nepřípustnosti kasační stížnosti obsahuje 

ustanovení § 104 odst. 3 SŘS.285 

 

                                                
284 Leroy, M., cit. d., str. 930. 
285 Jedná se o případy, kdy krajský soud rozhodl znovu poté, co jeho první rozhodnutí bylo zrušeno 
Nejvyšším správním soudem, dále je kasační stížnost nepřípustná proti rozhodnutí procesní a dočasné 
povahy. 
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S otázkou přípustnosti jsou úzce propojena problematika důvodů, pro které lze 

stížnost či návrh podat. Při pohledu na vymezení kasačních důvodů podle belgické 

právní úpravy je zřejmé, že jejich okruh je užší než okruh důvodů v řízení o zrušení (fr. 

contentieux de l’annulation). Kasační řízení mezi kasační důvody nezahrnuje formální 

důvody překročení ani zneužití pravomoci (fr. excès et détournement de pouvoir). 

Conseil d’Etat se v tomto řízení nezabývá ani otázkami skutkového stavu (fr. fond des 

affaires).286 Návrh na zrušení rozhodnutí správního soudu lze tedy podat pouze pro 

údajné porušení zákona, které bylo rozhodnutím způsobeno, a/nebo pro dva specifické 

druhy vad řízení (fr. formes substantielles a formes prescrites à peine de nullité). 

Podmínkou je rovněž to, aby navrhovatel výslovně uvedl, které zákonné ustanovení 

bylo podle jeho názoru porušeno.287 

 

Není již překvapení konstatování, že česká právní úprava je v mnoha ohledech 

legislativně přesnější a dává mnohem méně prostoru pro soudní interpretaci. Je tomu 

tak i v otázce kasačních důvodů, které jsou podrobně vymezeny ustanovením § 103 

SŘS. Pokud by stěžovatel uváděl důvody jiné, kasační stížnost bude v jejich rozsahu 

nepřípustná. Česká úprava se v zásadě shoduje s úpravou belgickou, když jako kasační 

důvod uvádí mimo jiné nezákonnost rozhodnutí, která je ovšem limitována na 

nesprávné posouzení právní otázky krajským soudem. Soudní řád správní považuje za 

kasační důvod pouze takové vady řízení související se zjišťováním skutkové podstaty. 

Nejvyšší správní soud v této souvislosti zjišťuje také existenci vad samotného 

správního řízení před správním orgánem, které mohly ovlivnit zákonnost vydaného 

správního rozhodnutí a to včetně nepřezkoumatelnosti rozhodnutí správního orgánu. 

Nelze ovšem zapomínat na zásadní vázanost Nejvyššího správního soudu rozsahem 

kasační stížnosti a kasačními důvody (§ 109 odst. 2 a 3 SŘS). Samostatným kasačním 

důvodem je nepřezkoumatelnost rozhodnutí krajského soudu z hlediska srozumitelnosti 

                                                
286 Výjimkou ovšem není judikatura Conseil d’Etat, ze které vyplývá, že v rámci řízení o návrhu byly 
přezkoumávány nejen otázky právní, ale také otázky skutkové. Viz například rozhodnutí C. E., 13. února 
2004, č. 128 164. 
287 Leroy, M., cit. d., str. 936. 
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nebo nedostatku důvodů. Lze se domnívat, že takový kasační důvod by byl 

akceptovatelný i v rámci belgického modelu.288 

9.3 Další vybrané aspekty contentieux de la cassation 
vzhledem k řízení o kasační stížnosti podle SŘS 

 

Aktivní legitimaci k podání kasační stížnosti mají podle § 102 SŘS pouze 

účastník předcházejícího řízení před krajským soudem stejně jako tzv. osoba 

zúčastněná na řízení.289 Je tedy možné, aby byla kasační stížnost podána jak samotným 

žalobcem, tak správním orgánem, který vydal rozhodnutí, jež bylo později 

přezkoumáváno před krajským soudem (§ 69 SŘS). Belgická úprava se v tomto ohledu 

nijak neliší, snad kromě toho, že o aktivní legitimaci správního orgánu nemluví žádné 

zákonné ustanovení.290 Rozdílem oproti řízení o zrušení je, že aktivně legitimované 

subjekty nemusí prokazovat právní zájem na rozhodnutí o svém návrhu. 

 

Z hlediska lhůty, do které je stěžovatel oprávněn podat svůj návrh, ZCE 

poskytuje lhůtu třiceti dnů ode dne doručení rozsudku správního soudu.291 Česká 

úprava je v tomto směru přísnější, když na podání kasační stížnosti nechává lhůtu 

pouhých dvou týdnů ode dne doručení rozhodnutí krajského soudu (§ 106 odst. 2 věta 

první SŘS). 

 

Nedojde-li k zamítnutí kasační stížnosti a shledá-li Nejvyšší správní soud 

kasační stížnost jako důvodnou, napadené rozhodnutí krajského soudu zruší a věc mu 

vrátí k dalšímu řízení.292 Příslušný krajský soud je následně vázán právním názorem 

Nejvyššího správního soudu vysloveným ve zrušovacím rozsudku (§ 110 odst. 3 SŘS). 

Dojde-li ke zrušení napadeného rozsudku před Conseil d’Etat, situace je podobná.  

                                                
288 Mezi další kasační důvody patří zmatečnost řízení před krajským soudem spočívající v absenci 
podmínek řízení, v rozhodování vyloučeného soudce nebo nesprávného obsazení soudu. Posledním 
důvodem je nezákonnost rozhodnutí návrhu nebo o zastavení řízení.  
289 Viz § 34 SŘS; a dále Vopálka, V., Mikule, V., Šimůnková, V., Šolín, M., cit. d., str. 57-59. 
290 Aktivní legitimace správního orgánu vyplývá z řadu judikátů Conseil d’Etat. Viz například rozhodnutí 
C. E., 22. listopadu 1955, č. 4 678, věc De Coninck. 
291 Viz článek 3 § 1 odst. 1 vyhlášky krále ze dne 30. listopadu 2006, kterou se upravuje řízení o zrušení 
rozsudku správního soudu před Conseil d’Etat; předpis je dostupný na http://www.ejustice.just.fgov.be.  
292 NSS může rovněž rozhodnout o zastavení řízení, odmítnutí návrhu nebo postoupení věci, jestliže již 
v řízení před krajským soudem byly důvody k tomuto postupu (§ 110 odst. 1 SŘS). 
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Na věc se hledí, jakoby správní soud dosud nerozhodl. Součástí rozhodnutí o zrušení je 

i odeslání věci soudu, který ji znovu projedná, tentokrát ovšem v jiném složení (fr. 

renvoi après cassation).293 Podle článku 15 ZCE je soud, jemuž je věc vrácena, vázán 

právním názorem Conseil d’Etat. 

                                                
293 Leroy, M., cit. d., str. 942. Judikatura Conseil d’Etat zná případy zrušení napadeného rozhodnutí bez 
vrácení věci příslušnému správnímu soudu. Ekvivalentem je zastavení řízení podle SŘS. 
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10. Další řízení vedená před českými a belgickými správními 
soudy 

 

Za nejdůležitější úkoly správního soudnictví mohou být považována řízení, 

v rámci kterých správní soudy kontrolují zákonnost rozhodnutí vydaných orgány 

veřejné správy. Při srovnání belgické a české úpravy je patrné, že do působnosti 

správního soudnictví náleží také různá další řízení, jejichž cílem je poskytování 

ochrany oprávněným zájmům fyzickým a právnickým osobám. 

 

Ponecháme-li stranou tzv. správní soudy prvního stupně, které rozhodují spory 

vždy pouze pro určitou výseč veřejné správy, Conseil d’Etat je výlučně příslušná pro 

řadu dalších řízení jako některá řízení související s volbami, s rozhodováním 

kompetenčních sporů a dalších otázek. Jejich společným znakem je, že Conseil d’Etat 

zde rozhoduje tzv. v plné jurisdikci (fr. en pleine juridiction). Podstata spočívá v tom, 

že Conseil d’Etat se neomezuje na pouhé zrušení či aprobování napadeného aktu, ale 

její úloha se podobá úloze odvolacího soudu, jehož přezkumná činnost je v belgickém 

právním řádu založena na úplném apelačním principu včetně možnosti změny 

napadeného rozhodnutí. Výsledkem je tedy přezkum nejen otázek právních, ale také 

otázek skutkových.294 

 

Zbytkovou povahu tohoto typu rozhodování dokládá v případě Conseil d’Etat 

skutečnost, že tzv. contentieux de pleine juridiction představuje zhruba pouze 4 % 

z celkového počtu nápadu věcí, přičemž většinu z toho tvoří věci obecního volebního 

soudnictví. Cílem této kapitoly je podrobněji se zmínit o vybraných řízení z této 

skupiny, které mají více či méně podobné ekvivalenty v právní úpravě českého 

správního soudnictví.295 

                                                
294 Leroy, M., cit. d., str. 1003: „Quand le recours est dirigé contre une décision, l’arrêt se substitue 
entièrement à cette décision, à la manière d’un jugement d’appel, et ce, qu’il (Conseil d’Etat – pozn. 
autora) la confirme ou qu’il la réforme.“ 
295 Text této práce podrobněji pojednává o kompetenčních sporech mezi belgickými provinciemi (správní 
jednotky), obcemi, dále mezi tzv. správními soudy prvního stupně a o věcech volebního soudnictví na 
úrovni obcí. V dalších řízení jsou projednávány například otázky související s dělením obecního majetku 
v případě oddělení a slučování obcí („partage des biens et avoirs communaux en cas de scission de 
commune, ou leur réunion en cas de fusion“); některé otázky související s volbou členů tzv. středisek 
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10.1 Kompetenční spory 
 

Podle článku 12 ZCE je Conseil d’Etat příslušná k rozhodování kompetenčních 

sporů vzniklých mezi správními orgány na úrovni provincií a obcí.296 Článek 13 ZCE je 

základem pro rozhodování kompetenčních sporů mezi tzv. správními soudy prvního 

stupně. Dlužno poznamenat, že materiálně je kompetenční soudnictví vykonáváno také 

v rámci contentieux de l’annulation, protože pokud ve věci rozhodoval nepříslušný 

správní orgán, je dán důvod zrušení napadeného rozhodnutí. Stejně je tomu v řízení o 

zrušení rozhodnutí správních soudů. A právě z těchto důvodů je rozhodování 

kompetenčních sporů spíše mrtvou literou zákona než aktivně využívaným řízením. 

 

O mrtvou literu zákona se rozhodně nejedná v případě řízení o kompetenčních 

žalobách podle soudního řádu správního (§ 97 až 101 SŘS). Působnost Nejvyššího 

správního soudu je v tomto řízení nepochybně širší než výše uvedená působnost 

Conseil d’Etat. NSS rozhoduje kladné a záporné kompetenční spory, jejichž stranou 

jsou nejen orgány územní samosprávy a správní úřady ale také orgány zájmové a 

profesní samosprávy. Kompetenční spor může být veden rovněž na úrovni tzv. 

ústředních správních úřadů.297 

10.2 Vybrané aspekty volebního soudnictví 
 

V otázce volebního soudnictví lze pozorovat zásadní rozdíly mezi úpravou 

českou a belgickou. Zatímco volební soudnictví vykonávané Conseil d’Etat se týká 

pouze voleb do orgánů obcí, česká úprava volebního soudnictví podle SŘS mezi 

konkrétními druhy voleb. 

                                                                                                                                         
sociální pomoci (fr. les élections des centres publics d’aide sociale); specifické otázky jazykové 
vybavenosti pro členů orgánů obcí, které se nacházejí na tzv. jazykové hranici mezi frankofonní a 
vlámskou částí země (fr. connaissance de la langue de la région par les mandataires des communes „à 
facilités“ et des centres publics d’aide sociale de ces communes) a další. 
296 Kromě orgánů provincií a obcí hovoří ZCE také o právnické osoby veřejného práva (fr. établissements 
publics). Jedná se o subjekty, které spadají do širší skupiny tzv. organismes d’intérêt public (OIP). OIP 
lze charakterizovat jako právnickou osobu vzniklou na základě zákona, jejímž úkolem je zajišťování 
vybraných služeb ve veřejném zájmu. V praxi se jedná například o bruselský dopravní podnik (STIB) 
nebo o belgické železnice (SNCB). Tyto právnické osoby podléhají mechanismům správního dozoru. 
Podrobně k OIP viz Goffaux, P., cit. d., str. 190-191. 
297 K pojmu ústřední správní úřad viz zákon České národní rady č. 2/1969 Sb., o zřízení ministerstev a 
jiných ústředních orgánů státní správy České socialistické republiky. 
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Aby mohlo dojít k zahájení tohoto typu řízení, je třeba, aby výsledky voleb do 

obecních zastupitelstev byly nejdříve vyhlášeny tzv. obecní volební komisí (fr. bureau 

principal), která je ustavena v každé obci. Následně je výsledek voleb ověřen správním 

soudem prvního stupně, jehož určení závisí na příslušném regionu.298 Teprve stížnost 

proti tomuto rozhodnutí může být předmětem řízení před Conseil d’Etat. Aktivní 

legitimaci pro podání stížnosti proti výsledku voleb disponují pouze: 

a) stěžovatelé, kteří napadli výsledek voleb již před příslušným správním 

soudem prvního stupně; 

b) kandidáti, kteří obecní volební komise prohlásila za nově zvolené zastupitele 

obce včetně prvních a druhých náhradníků, a o kterých příslušný správní soud 

následně prohlásil, že zvoleni nejsou; a 

c) v případě zrušení voleb příslušným správním soudem se jedná o úzce 

vymezený okruh osob (fr. conseillers sortants ou les délégués des électeurs qui 

ont signé l’acte de présentation des candidats). 

 

Bylo by zbytečné podrobně popisovat úpravu volebního soudnictví, které je 

obsahem příslušných ustanovení soudního řádu správního. Zcela postačí konstatování, 

že česká právní úprava rozděluje volební soudnictví na několik samostatných částí, 

kterými jsou ochrana ve věcech seznamu voličů, ochrana ve věcech registrace 

kandidátů a kandidátních listin, neplatnost voleb a hlasování, ochrana ve věcech zániku 

mandátu a ochrana ve věcech místního referenda. 

 

Z těchto uvedených přehledů rozsahu volebního soudnictví je zřejmé, že 

belgické správní soudnictví se jednak omezuje na volby do obecních zastupitelstev a do 

zastupitelstev provincií a jednak nenabízí ochranu před samotným konáním voleb, tj. 

v otázkách registrace kandidátů popř. seznamů voličů. Naopak společným bodem je 

                                                
298 Ve valonském regionu plní tuto úlohu tzv. collège provincial zřízený v každé provincii. V bruselském 
regionu, který není rozdělen na provincie, se jedná o tzv. collège juridictionnel de la Région de 
Bruxelles-Capitale. Ve Flandrech hovoříme o orgánu zvaném conseil des contestations électorales, který 
je rovněž zřízen v každé provincii. 
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rozsah soudního přezkumu platnosti voleb a věci související se zánikem mandátu (fr. 

démissions, révocations et déchéances de mandats communaux).299, 300 

 

S volebním soudnictvím do zastupitelstev obcí je spojen specifický procesní 

postup. Návrh aktivně legitimovaných osob musí být podán do osmi dnů od doručení 

rozhodnutí příslušného správního soudu. Návrh na zrušení voleb je po dobu šesti 

pracovních dnů k dispozici na radnici obce a kdokoli má možnost jej studovat a 

dokonce se k němu oficiálně vyjadřovat (fr.  mémoire en réponse). Po uplynutí lhůty je 

návrh včetně podaných vyjádření a celého spisu předložen Conseil d’Etat. 

 

Poté, co příslušný pracovník Auditorat připraví spis k rozhodnutí, senát je 

povinen rozhodnout do jednoho měsíce od skončení dokazování (fr. clotûre des 

débats). Řízení je ovládáno apelačním principem. Soud je vázán rozsahem podaného 

návrhu, který nemůže být dále rozšiřován. Z hlediska vytýkaných pochybení při 

průběhu voleb hrají roli pouze taková pochybení, která jsou způsobilá ovlivnit výsledek 

celých voleb.301 Ve vztahu k rozhodnutí příslušného soudu může Conseil d’Etat toto 

rozhodnutí potvrdit nebo změnit. Ve vztahu k výsledku voleb vyhlášenému obecní 

volební komisí může dojít k potvrzení výsledků, k jejich změně nebo ke zrušení celých 

obecních voleb. Poslední možnost přichází v úvahy teprve tehdy, pokud pochybení 

v průběhu voleb mohly mít vliv na rozdělení jednotlivých mandátů v obecním 

zastupitelstvu.302 

10.3 Dohled nad činností politických stran 
 

Česká právní úprava správního soudnictví upravuje tzv. zvláštní řízení ve 

věcech politických stran a politických hnutí (§ 94 až 96 SŘS). Podaným návrhem 

v tomto řízení lze mimo jiné domáhat rozpuštění nebo pozastavení nebo znovuobnovení 
                                                
299 Viz článek 16 alinéa 1 ZCE. 
300 Sestavování voličských seznamů (fr. listes des électeurs) je v působnosti obecní rady (fr. collège des 
bourgmestre et échevins) a soudní přezkum v této otázce je zajištěn cestou stížnosti k příslušnému 
odvolacímu soudu (fr. cour d’appel). 
301 Belgické volební právo obsahuje prvky zcela neznámé české právní úpravě. Jedním z nich je zákon ze 
7. července 1994 o omezení a kontrole volebních výdajů v souvislosti s volbami do obecních a 
provinciálních zastupitelstev. Překročení volebních výdajů může být důvodem pro následnou ztrátu 
mandátů. 
302 Leroy, M., cit. d., str. 1020. 
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činnosti konkrétní politické strany resp. politického hnutí. V praxi se může jednat o 

politicky velmi citlivé řízení, což dokazuje opakovaná a nakonec úspěšná snaha vlády 

České republiky o rozpuštění Dělnické strany. Nelze opomenout ani úvahy některých 

členů Senátu Parlamentu České republiky o podání návrhu na zrušení Komunistické 

strany Čech a Moravy. Procesní ustanovení soudního řádu správního je třeba doplnit o 

příslušná ustanovení zákona č. 424/1991 Sb., o sdružování v politických stranách, ve 

znění pozdějších předpisů. K řízení o rozpuštění politické strany podle § 94 odst. 1 b) 

SŘS je příslušný Nejvyšší správní soud (§ 95 SŘS). 

 

Jedním z řízení, ve kterém Conseil d’Etat projednává skutkové i právní otázky 

(tzv. řízení en pleine juridiction) je i řízení o odnětí finanční podpory politické straně 

(fr. privation de dotation des partis politiques non démocratiques).303 Je nepochybné, 

že finanční prostředky, které politická strana zastoupená ve federálním parlamentu 

dostává od státu, tvoří převážnou část jejích příjmů. Pokud dojde k výpadku přísunu 

těchto peněz, existence politické strany může být vážně ohrožena. Belgické politické a 

právní prostředí se již delší dobu potýká s (vlámskou) extrémně pravicovou politikou 

představovanou zejména politickou stranou Vlaams Belang. Podle belgického práva 

platí, že státní dotace může být snížena nebo zcela odňata té politické straně, která sama 

nebo prostřednictvím jejích členů opakovaně a zjevně projevuje nepřátelský postoj vůči 

právům a svobodám zaručeným Úmluvou o ochraně lidských práv a základních svobod 

ze 4. listopadu 1950 a dodatkovými protokoly k této Úmluvě účinnými na území 

Belgie.304 

 

Před zahájením samotného řízení před Conseil d’Etat je třeba návrhu na snížení 

nebo odnětí dotací vzešlého alespoň z jedné třetiny členů tzv. Komise pro kontrolu 

volebních výdajů (fr. Commission de contrôle des dépenses électorales). Navrhovatelé 

jsou povinni identifikovat vůči jakým lidským právům a svobodám se konkrétní 
                                                
303 Viz článek 16 alinéa 7 ZCE. 
304 Viz článek 2 zákona ze dne 17. února 2005, kterým se mění zákon ze dne 4. července 1989 o omezení 
a kontrole volebních výdajů pro volby do federálního parlamentu, a o financování a účetnictví 
politických stran. „La dotation peut être réduite ou supprimée lorsqu’un parti politique par son propre 
fait ou par celui de ses composantes, de ses listes, de ses candidats, ou de ses mandataires élus, montre 
de manière manifeste et à travers plusieurs indices concordants son hostilité envers les droits de 
l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950, approuvée par la loi du 13 mais 1955, et par 
les protocoles additionnels à cette Convention en vigueur en Belgique.“ 
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politická strana negativně vymezuje včetně identifikace konkrétních fyzických a 

právnických osob a určení, na základě jakých skutečností by návrh měl být 

odůvodněný. Návrh je následně předložen Conseil d’Etat, která zasedá a rozhoduje 

v plenárním zasedání (fr. assemblée générale de la section du contentieux du Conseil 

d’Etat). Proti rozhodnutí o snížení nebo odnětí státní dotací jsou přípustné opravné 

prostředky podrobněji popsané v kapitole jedenácté této práce. 

 

V historii Conseil d’Etat bylo toto řízení použito pouze jednou. V květnu 2006 

byl podán návrh na odnětí finančních dotací právě pro politickou stranu Vlaams Belang. 

Strana vynikla zejména v činění procesních obstrukcí včetně požadavku na vyloučení 

všech frankofonních soudců, tak aby bylo konečné rozhodnutí ve věci co nejvíce 

oddáleno. 
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11. Opravné prostředky v českém a belgickém správním 
soudnictví 

 

Ačkoli by se mohlo zdát, že řízení před Conseil d’Etat představuje poslední 

možnost, jak přezkoumat předchozí rozhodnutí správních orgánů nebo správních soudů 

prvního stupně, ve skutečnosti nabízí zákon o Conseil d’Etat celkem pět opravných 

prostředků. Jedná se o odpor (fr. opposition), tzv. třetí odpor (fr. tierce opposition), 

obnova řízení (fr. révision), dovolání ke Kasačnímu soudu (fr. pourvoi en cassation) a 

tzv. řízení o určení příslušnosti (fr. règlement de juges). Tento na první pohled závratný 

počet různých opravných prostředků je v soudní praxi překvapivě málo využíván. Do 

roku 2008 bylo podáno přibližně pouze sedmdesát dovolání ke Kasačnímu soudu, 

z nichž úspěšných bylo jen sedmnáct takových podání. Jako kuriózní se může jevit, že 

v historii Conseil d’Etat nebyl dosud podán žádný odpor. Počty podaných třetích 

odporů a návrhů na obnovu řízení lze počítat v řádu jednotek.305 Z faktického hlediska 

lze tedy učinit konstatování, že rozhodnutí Conseil d’Etat jsou rozhodnutí, kterými se 

řízení končí. 

 

Česká právní úprava správního soudnictví zná pouze tzv. mimořádné opravné 

prostředky, které lze za stanovených podmínek podat proti některým pravomocným 

rozhodnutím. Obecným opravným prostředkem je kasační stížnost, k jejímuž 

projednání je příslušný Nejvyšší správní soud. Kromě kasační stížnosti zná soudní řád 

správní také obnovu řízení (§ 111 a násl. SŘS). Kasační stížnost podle SŘS nachází 

svůj ekvivalent v belgickém řízení o zrušení rozhodnutí správního soudu prvního 

stupně. 

11.1 Dovolání ke Kasačnímu soudu (fr. pourvoi en cassation) 
 

Pojem pourvoi en cassation je do české právní terminologie běžně překládán 

jako dovolání. Bylo by ovšem chybou představovat si pod tímto pojmem stejné 

dovolání, jaké upravuje zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších 

předpisů. Podstatou dovolání k belgickému Kasačnímu soudu je údajná nepříslušnost 

                                                
305 Leroy, M., cit. d., str. 1077. 
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Conseil d’Etat k samotnému rozhodování. Kasační soud je totiž podle článku 158 

belgické ústavy soudem, v jehož působnosti je rozhodování kompetenčních sporů 

vzniklých na často nejasné hranici působnosti běžných a správních soudů.306 Podání 

dovolání je tedy možné pouze z jediného důvodu, kterým je údajná nepříslušnost 

Conseil d’Etat na úkor běžných soudů.307 K podání dovolání jsou aktivně legitimováni 

pouze účastníci řízení před Conseil d’Etat včetně správního orgánu, který rozhodoval 

ve správním řízení. Procesní úprava řízení o dovolání je upravena zvláštním právním 

předpisem, kterým je regentská vyhláška ze dne 23. srpna 1946 o dovolacím řízení proti 

rozhodnutím Conseil d‘Etat před Kasačním soudem.308 

 

Pokud by Kasační soud shledal námitku nepříslušnosti Conseil d’Etat 

k rozhodování ve věci jako odůvodněnou, došlo by ke zrušení jejího rozhodnutí. Ke 

zrušení došlo v minulosti také tehdy, co Conseil d’Etat zamítla námitky nepříslušnosti 

vznesené účastníky řízení. Podle právního názoru Kasačního soudu není Conseil d’Etat 

oprávněna o takové námitce rozhodovat.309 Následně po zrušení rozhodnutí Conseil 

d’Etat je věc vrácena tomuto soudu k dalšímu řízení ovšem v jiném složení senátu. 

 

 Pokud by se český soud rozhodující ve správním soudnictví prohlásil za 

nepříslušný, bude tím dán podnět k zahájení zvláštního kompetenčního řízení podle 

zákona č. 131/2002 Sb., o rozhodování některých kompetenčních sporů, ve znění 

pozdějších předpisů. 

                                                
306 Článek 158 belgické ústavy má svůj historický podtext. V době vlády Napoleona Bonaparte byla moc 
soudní potlačena na úkor moci výkonné. Byla to moc výkonná, která určovala rozsah působnosti moci 
soudní. Důsledkem bylo, že chování a rozhodování správních orgánů nebylo v podstatě vůbec 
kontrolováno mocí soudní. Belgický ústavodárce v letech 1830 až 1831 proto stanovil, že je to pouze 
Kasační soud, který je oprávněn rozhodovat veškeré kompetenční spory mezi sférou soudní a sférou 
správní (správní orgány a správní soudnictví). Článek 158 belgické ústavy postrádal praktické využití až 
do roku 1946, tj. do zřízení Conseil d’Etat. Nebylo totiž jasné, jakým způsobem se kompetenční spor 
dostane před Kasační soud. 
307 Je rovněž možné, že se sama Conseil d’Etat prohlásí za nepříslušný soud k rozhodnutí konkrétní věc a 
předloží Kasačnímu soudu návrh na rozhodnutí o příslušnosti. 
308 Fr. Arrêté du Régent du 23 août 1946 déterminant les formes et délais des pourvois en cassation 
contre les arrêts du Conseil d’Etat. Legislativní zajímavostí této vyhlášky vydané v době, kdy u moci 
nebyl král, je to, že vyhláška nebyla od svého vzniku nijak novelizována a obsahuje proto ustanovení 
týkající se dnes už bývalých belgických koloniálních území (Congo belge, Ruanda-Urundi). 
309 Rozhodnutí Kasačního soudu ze dne 20. prosince 2007, č. F-20071220-10 a č. F-20071220-11. 
Uvedená rozhodnutí jsou dostupná na http://jure.juridat.just.fgov.be/.  
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11.2 Obnova řízení (fr. révision) 
 

 Belgická i česká právní úprava opravných prostředků proti rozhodnutím 

vydaným ve správním soudnictví znají institut obnovy řízení. Obnova řízení 

skončeného před Conseil d’Etat je možná ve dvou případech. Prvním z nich je situace, 

kdy se dodatečně objevily důkazy významné pro rozhodnutí. V praxi se jedná téměř 

vždy o správní orgán, který nedodal (nebo nechtěl dodat) veškeré potřební podklady 

pro rozhodnutí soudu. Vyloučena není ani situace opačná, tedy nové skutečnosti, které 

se objevily na straně žalobce. Druhým z možných případů je situace, kdy došlo 

k vydání rozsudku na základě nepravdivých (lživých, padělaných) důkazů (fr. pièces 

reconnues ou déclarées fausses). Podmínkou je zjištění a prohlášení důkazů za 

padělané soudním rozhodnutím nebo přiznáním padělatele.310 

 

 Návrh na obnovu řízení musí být podán ve lhůtě šedesáti dnů ode dne zjištění 

existence nového důkazu nebo přiznání o podělání původních důkazních materiálů. 

Návrh sám o sobě nemá odkladné účinky ve vztahu k vykonatelnosti rozhodnutí 

Conseil d’Etat, avšak k odložení vykonatelnosti může dojít zvláštním procesním 

úkonem předsedy senátu (fr. ordonnance). Z hlediska procesního postupu je belgická 

úprava odlišná. Zatímco právní úprava obnovy řízení podle SŘS zřetelně rozlišuje tzv. 

dvě fáze rozhodování, tj. řízení, kterým dojde k povolení obnovy řízení a tzv. obnovené 

řízení, podle belgické právní úpravy splývají tato řízení v jeden celek. Společným 

znakem obou srovnávaných právních úprav je, že nově vydané rozhodnutí přímo 

nahrazuje původní napadené rozhodnutí. 

 

 Z hlediska praktického využití lze konstatovat, že návrhy na obnovu řízení jsou 

poměrně často podávány, nicméně od roku 1948 do roku 2008 nebyl ani jediný takový 

návrh úspěšný. 

  

                                                
310 Leroy, M., cit. d., str. 1083. „Le second (cas – pozn. autora) est que l’arrêt a été rendu sur pièces 
reconnues ou déclarées fausses. Le faux doit être établi soit par une décision de justice, soit par l’aveu 
du faussaire.“ 



107 
 

11.3 Odpor (fr. opposition) a třetí odpor (fr. tierce opposition) 
 

 Pod pojmem odpor se v belgické úpravě opravných prostředků rozumí takový 

opravný prostředek napadající rozsudek, který je možno označit jako rozsudek pro 

zmeškání. Jeho použití je podmíněno nemožností bránit své práva a své zájmy v řízení 

před Conseil d’Etat (fr. impossibilité de se défendre). Takováto podmínka prakticky 

vylučuje, aby byl odpor podán správním orgánem, který rozhodoval ve správním řízení. 

 

 Řízení o odporu je zahájeno na základě návrhu, který lze podat ve lhůtě třiceti 

dnů ode dne doručení rozhodnutí ve věci. Podání odporu bez dalšího nezpůsobuje 

odklad vykonatelnosti napadeného rozsudku. Odkladného účinku může být dosaženo 

stejným způsobem jako v případě řízení o obnově. Následné projednání odporu probíhá 

podle standardní právní úpravy řízení o zrušení. 

 

 Je zřejmé, že tímto opravným prostředkem se belgický model zcela odlišuje od 

modelu českého. Soudní řád správní podobný právní nástroj nezná. Nejinak je tomu 

v případě dalšího opravného prostředku, kterým je tzv. třetí odpor. Jeho úkolem je 

zajištění cesty pro ochranu zájmů fyzických a právnických osob, které byly 

rozhodnutím Conseil d’Etat v řízení o zrušení (fr. contentieux de l’annulation). V praxi 

se jedná zejména o osoby, kterým z napadených aktů vyplývají subjektivní práva, a je 

tedy v jejich zájmu, aby takový akt nebyl zrušen. Třetí odpor je tedy mimořádným 

opravným prostředkem, kterým se osobám nijak nezúčastněným na řízení umožňuje 

napadnout vydané rozhodnutí, na jehož existenci mají právní zájem.311 

11.4 Řízení o určení příslušnosti (fr. règlement de juges) 
 

 Podstatou tohoto právního nástroje je opět otázka rozdělení příslušnosti mezi 

soustavu běžných soudů a Conseil d’Etat jako soudu správního. Jeho použití přichází 

v úvahu tehdy, pokud se běžný soud a zároveň i Conseil d’Etat prohlásí příslušnými pro 

rozhodnutí určité věci. Podmínkou je totožnost věci zahrnující totožnost stran a 

                                                
311 Leroy, M., cit. d., str. 1085. Originál citovaného znění: „Le recours en tierce opposition tend à 
sauvegarder les intérêts de ceux qui n’ont pas eu connaissance du recours, et qui n’en apprennent 
l’existence que quand l’arrêt est rendu et qu’il est trop tard.“ 
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předmětu řízení. Jedná se v podstatě o pozitivní kompetenční spor, který se neodehrává 

přímo před těmito orgány, ale každý z nich se prohlásí jako příslušný a ve věci 

rozhodne. Následně je třeba napravit situaci, kdy existují dvě pravomocná rozhodnutí, 

která mohou být zcela odlišná. 

 

 Rozhodování tohoto druhu kompetenčního sporu je opět v působnosti 

Kasačního soudu s ohledem na znění článku 158 belgické ústavy. Řízení je upraveno 

příslušnými ustanoveními belgického civilního soudního řádu.312 

11.5 Nové přezkoumání rozhodnutí (fr. rétractation) 
 

 Poslední cestou, jak zvrátit rozhodnutí Conseil d’Etat, je využít cestu opravného 

prostředku zvaného rétractation.313 Právní úprava není tentokrát obsažena v zákoně o 

Conseil d’Etat, nýbrž v článku 17 zvláštního zákona ze dne 6. ledna 1989, o 

(belgickém) Ústavním soudu.314 Východiskem tohoto opravného prostředku je 

zakotvení belgického Ústavního soudu (fr. Cour constitutionnelle) jakožto orgánu 

dohlížejícího na soulad zákonných a podzákonných předpisů s Ústavou Belgického 

království. Konkrétně se jedná o federální zákony (fr. lois), zákonné předpisy regionů a 

společenství (fr. décrets et ordonnances) a dále předpisy vydané k provedení zákona 

(fr. règlements). Tzv. úloha negativního zákonodárce belgického Ústavního soudu se 

v tomto směru shoduje s činností Ústavního soudu České republiky. 

 

 Dojde-li v příslušném řízení před belgickým Ústavním soudem ke zrušení 

některého z uvedených předpisů, předpis je zrušen v okamžiku vyhlášení konkrétního 

rozhodnutí v belgické sbírce zákonů (fr. Moniteur belge). V souvislosti se zrušením 

předpisu vyvstala otázka, zda a v jakém rozsahu se toto zrušení promítá do práv a 

povinností fyzických a právnických osob, o kterých bylo rozhodnuto na základě 

                                                
312 Srov. články 646 a 647 belgického občanského soudního řádu (Code judiciaire). 
313 Volně lze tento výraz přeložit jako nové přezkoumání rozhodnutí. Blíže k použitému pojmu srov. 
Cornu, G., cit. d., str. 813. 
314 Originál citovaného znění: „Dans la mesure où un arrêt du Conseil d’Etat est fondé sur une 
disposition d’une loi, d’un décret ou d’une règle visée à l’article 134 de la Constitution, qui a ensuite été 
annulée par la Cour d’arbitrage (dnes se jedná o Cour constitutionnelle – pozn. autora), ou d’un 
règlement pris en exécution d’une telle norme, cet arrêt peut être rétracté en tout ou en partie.“ 
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zrušeného předpisu. Belgický zákonodárce za tím účelem umožnil podání návrhu na 

opětovné přezkoumání vydaných správních aktů. 

 

 Podáním návrhu je zahájeno řízení, ve kterém Conseil d’Etat přezkoumá své 

původní rozhodnutí s přihlédnutím ke skutečnosti, že aplikovaný právní předpis byl 

zrušen v řízení před Ústavním soudem. Řízení může vést ke zrušení původního 

rozhodnutí a k jeho nahrazení novým rozhodnutím. Belgický právní řád neupravuje 

vlastní procesní právní úpravu pro toto řízení. Subsidiárně se tedy použije procesní 

právní úprava pro řízení o zrušení. 
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Závěr 
 
 V úvodu této práce jsem si položil cíl zmapovat základní principy fungování 

správního soudnictví, jeho institucionální mechanismy, zakotvení do ústavních základů, 

jednotlivá řízení a další otázky. Zároveň jsem tuto problematiku hodlal promítnout na 

pozadí české právní úpravy, tj. najít a uvést případné shody, podobnosti nebo naopak 

odlišnosti obou srovnávaných právních úprav. Nyní v závěru si dovoluji konstatovat, že 

tento cíl považuji za splněný. Text práce se v první řadě věnuje institucionálnímu 

zakotvení správního soudnictví, které nelze dobře popsat bez přihlédnutí k historickému 

vývoji. Minulost je zejména pro belgickou Státní radu klíčová. Nejenže tato vrcholná 

instituce správního soudnictví byla ústavně zakotvena až v 90. letech 20. století, ale již 

od svého vzniku (ve druhé polovině 40. let) musela bojovat o své místo v plejádě 

belgických soudních institucí. Nebylo snadné čelit hluboce zakotvené a téměř 

všeobecné roli civilních soudů. 

 

 Na mnoha místech textu bylo třeba upustit od líčení podrobností ať už v oblasti 

procesní úpravy, státoprávního uspořádání nebo dlouhých a možná nekonečných výčtů 

jednotlivých belgických správních soudů prvního stupně. Stalo se tak v zájmu 

zachování základní myšlenky této práce, kterou byla komparace obou modelů 

v základních úhlech pohledu. Téma belgického správního soudnictví si ovšem 

zasluhuje podrobnější a hlubší rozbor (zejména to platí u řízení o zrušení). Důkazem 

toho je i to, že belgická literatura zabývající se správním soudnictvím, je mnohem 

početnější než literatura česká vůči českému správnímu soudnictví. 

 

 Text práce na řadě míst ukázal, jak jsou obě srovnávané úpravy odlišné. Dle 

mého osobního názoru se česká úprava vyznačuje větší přehledností danou díky vyšší 

aktivitě zákonodárce a jeho vůlí upravit konkrétní otázky správního soudnictví. Oproti 

tomu belgická úprava je často plně ponechána v rukou judikatury, která ovšem díky 

tomu nesmírně získává na významu. Judikatura Conseil d’Etat neovlivňuje pouze 

otázky správního soudnictví, nýbrž také celé správní právo včetně správního řízení.  
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Obě úpravy se liší také svou budoucností. Zatímco v českém právním řádu se 

neschyluje k žádné dramatické změně úpravy, v Belgii je budoucnost nejistá. Stále 

existuje možnost, že dojde ke změně institucionální organizace správního soudnictví 

směrem k francouzské úpravě. Ovšem zásadní otázka budoucnosti Conseil d’Etat je 

spojena s existencí belgické federace jako takové.  
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Résumé 
 

Cette thèse présent les principes élémentaires du contentieux administratif 
applicable en Belgique. D’abord, elle parle d l’histoire du Conseil d’Etat français 
pendant et après la Révolution française ainsi que de la fondation de la Belgique en 
1830, et de la création du Conseil d’Etat belge en 1946 (resp. 1948). 

 
La deuxième branche de la thèse, ce sont des fondements institutionnels y 

compris les principes généraux du droit constitutionnel belge. Il y a le Conseil d’Etat 
comme la juridiction administrative principale. Il ne faut pas oublier aux juridictions 
administratives du premier degré qui jouent le rôle important dans le modèle belge. Le 
système institutionnel est accompagné par un sous-chapitre concernant des questions du 
personnel au Conseil d’Etat. Puis, la thèse compare le système belge avec le système 
institutionnel du contentieux administratif tchèque. 

 
La deuxième partie de la thèse parle des divers recours susceptibles d’être 

intentés aux juridictions administratives tchèques/belges. Aussi, des questions 
complèxes d’attribution et de la compétence entre les juridictions administratives et 
civiles sont résolues. La thèse compare les contentieux suivants avec leurs équivalents 
tchèques : contentieux de l’annulation (le Conseil d’Etat est saisi par le recours en 
cassation), le contentieux de cassation (le Conseil d’Etat est saisi par un réquerant afin 
d’annuler un arrêt d’une juridiction administrative du premier degré), le contentieux de 
l’indemnité (le Conseil d’Etat est compétent pour indémniser des dommages pour 
préjudice exceptionnel causés par une décision d’autorité administrative, et finalement 
d’autres matières dans lesquelles le Conseil d’Etat est compétent pour trancher un 
litige. Chaque type de contentieux est comparé avec son équivalent tchèque, si ce 
dernier il existe. 

 
La partie finale de la thèse s’intéresse au système des voies de recours contre les 

décisions du Conseil d’Etat, c’est-à-dire le pourvoi en cassation, le règlement des juges, 
la révision, l’opposition, la tierce opposition, la rétractation. 

 

Název práce v anglickém jazyce 
 
A comparison of the administrative judicial system in the Czech Republic and Belgium 

 

Klíčová slova 
 
Správní soudnictví 
Belgické království 
Conseil d’Etat 


