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Úvod 

 

 Nejvyšší správní soud Československé republiky byl 

prvot řídním pracovišt ěm nejlepších administrativc ů p ůsobících 

za tzv. první republiky. Nejednalo se však o instit uci na 

našem území, resp. na území Československé republiky, zcela 

novou. Nejvyšší správní soud byl v druhé polovin ě 

devatenáctého století konstituován již v Rakousku –  Uhersku 

s p ůsobností pro celé P ředlitavsko, tedy i pro území sou časné 

České republiky. Jde tak o orgán, který m ěl na našem území 

v dob ě osamostatn ění Československé republiky v roce 1918 již 

relativn ě dlouhou tradici.  

 

Ačkoli tento tribunál, vzniknuvší bezprost ředně po 

vytvo ření samostatné Československé republiky, navázal na 

model Nejvyššího správního soudu z doby Rakousko – Uherské 

monarchie, který p ůsobil ve Vídni, od po čátku své existence 

se již vyvíjel zcela samostatn ě a p ředstavoval jednozna čně 

uznávanou a neopomenutelnou záruku zákonného dohled u nad 

rozhodnutími správních orgán ů. 

 

 Nejvyšší správní soud ČSR byl koncipován jako centrální 

a jediný orgán justice, který byl postaven, obdobn ě jako je 

tomu u soudu ústavního, vedle klasické soudní soust avy 

nalézacích soud ů. Za období tzv. první republiky požíval 

Nejvyšší správní soud velice prestižního a uznávané ho 

postavení a svými rozhodnutími nepochybn ě pomáhal nejen p ři 

formování prvorepublikového systému administrativní ho práva, 

ale jednozna čně ovliv ňoval i širší spole čenské d ění nov ě 

vzniklého státu st řední Evropy – Československé republiky. 

O skv ělé práci a významu Nejvyššího správního soudu 

Československé republiky pak sv ědčí i jeho obsáhlá 
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judikatura, která je ve svém uspo řádání do sbírky nález ů 

Nejvyššího správního soudu ČSR jeho senátním prezidentem Dr. 

Josefem V. Bohuslavem, zcela ojedin ělým komplexem rozhodnutí 

tohoto tribunálu. 

 

 Vzhledem ke kvalit ě správního soudnictví 

reprezentovaného Nejvyšším správním soudem v dob ě první 

republiky pak jist ě nikoho nem ůže udivit, že po rehabilitaci 

Nejvyššího správního soudu samostatné České republiky v roce 

2003 sloužila tehdejším zákonodárc ům jako podstatná inspirace 

práv ě činnost a právní úprava Nejvyššího správního soudu ČSR. 

 

 S ohledem na skute čnost, že téma Nejvyššího správního 

soudu Československé republiky nebylo v sou časnosti či nikoli 

nedávné minulosti monotématicky a ucelen ě zpracováno, je 

cílem této práce podat práv ě základní p řehled o vzniku 

a následném vývoji Nejvyššího správního soudu Československé 

republiky. 

 

 Celý text této práce je rozd ělen do p ěti základních 

kapitol. První kapitola, následující po tomto úvodu , 

se zabývá správním soudnictvím za období Rakouska –  Uherska. 

 

 Kapitola druhá je v ěnována Nejvyššímu správnímu soudu 

v období let 1918 – 1945 s podrobným pohledem na Ne jvyšší 

správní soud ČSR v období tzv. první republiky, od po čátku 

svého fungování až do doby n ěmecké okupace. Rovn ěž je v této 

kapitole zmín ěno postavení tohoto tribunálu za období tzv. 

druhé republiky a Protektorátu Čechy a Morava. 

 

 T řetí kapitola se zabývá Nejvyšším správním soudem 

v letech 1945 – 1952, kdy byla činnost Nejvyššího správního 

soudu fakticky ukon čena v d ůsledku politického vývoje zem ě. 
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 Kapitola čtvrtá se dotýká obnovení Nejvyššího správního 

soudu v roce 2003 a jeho návazností a inspirací Nej vyšším 

soudem Československé republiky. 

 

 Poslední kapitola p řed záv ěrem, tj. kapitola pátá, je 

věnována ukázce rozhodovací činnosti Nejvyššího správního 

soudu Československé republiky na problematice spolkového 

práva. 
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1. Správní soudnictví v Rakousku ve II. polovin ě 

19.století 

 

 Správní soudnictví v Rakousku – Uhersku pat řilo 

k právnímu odv ětví, které se za čalo reáln ě formovat a nabývat 

také myšlenkov ě konkrétní podoby až v druhé polovin ě 

devatenáctého století. Bylo to dáno p ředevším tím, že státní 

forma p ředvále čného Rakouska – Uherska byla konstitu ční 

monarchie, která v sob ě zahrnovala prvek autokratický 

i demokratický, mezi n ěž byla moc ve stát ě rozd ělena, avšak 

nutno též zd ůraznit, že složka autoracie p řevažovala. Takové 

myšlenkové prost ředí a uspo řádání státu však neposkytovalo 

a priori vhodný rámec pro vznik správního soudnictv í a jeho 

vývoj. Až posléze v podmínkách liberálního individu alismu, 

resp. úvahách o n ěm, bylo založeno vhodn ější prost ředí rovn ěž 

pro vznik soudní kontroly zákonnosti státní správy.   

 

Základy organizace státní správy byly položeny v le tech 

1848 – 1868, což bylo práv ě období, v n ěmž se zm ěnil celý 

státní aparát monarchie v d ůsledku p řeměny ze státu 

absoluticky policejního ve stát právní. Jedním z pr ojev ů bylo 

v souladu s ideí d ělby mocí ve stát ě také odd ělení moci 

soudní od správy. 

 

Práv ě v této dob ě v onom širším pojetí, tj. v druhé 

polovin ě devatenáctého století, docházelo také k vymezení 

pozice správního práva, jako práva pro činnost ve řejné 

správy, a nov ě se formujícího správního soudnictví, v ůči již 

zab ěhlým a obsáhlým právním disciplínám, jakými byla 

civilistika a státov ědné obory. De facto ve stejném období 

vznikalo také správní soudnictví v ostatních zemích  st řední 

Evropy, zejména v n ěmeckých státech, v Prusku, Würtembersku, 
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Bavorsku, Badensku a Hesensku. V porovnání s t ěmito zem ěmi 

byl však rakouský systém správního soudnictví p řehledný 

a jednoduchý. 

 

Bez zajímovosti rozhodn ě není, že na této identifikaci 

a zhmotn ění badatelských proces ů ohledn ě správního soudnictví 

se podílely také významné osobnosti právní v ědy zemí českých, 

jejichž činnost nepochybn ě pomohla formování správního práva 

a vybudování linie správního soudnictví správným sm ěrem. 

Jedním z t ěchto nejvýznamn ějších badatel ů pak jednozna čně byl 

prof. Ji ří Pražák, který svou v ědeckou činností i praktickými 

zkušenostmi jako p řísedícího zemského výboru p řisp ěl práv ě 

k tomu, aby si správní soudnictví bylo schopno nají t mezi 

ostatními právnimi obory své místo a mohlo se dále rozvíjet, 

to vše p ředevším ve vztahu k civilistice a státov ědným 

obor ům.  

 

Základy správního soudnictví v Rakousku byly 

v ústavn ěprávní rovin ě zakotveny již tzv. Prosincovou ústavou 

přestavovanou sedmi členným souborem základních státních 

zákon ů
1, a to konkrén ě čl. 15 zákona č. 144/1867 ř.z., o moci 

soudní. 

 

 Aby byl čl. 15 zákona č. 144/1867 ř.z. realizován 

v praxi, byl vydán zákon č. 36/1876 ř.z., o správním soudu, 

který bývá zpravidla ozna čován jako „ říjnový zákon“, jímž byl 

konstituován Správní soud ve Vídni a bylo mu p ři řčeno 

rozhodovat o správních rozhodnutích a opat řeních správních 

orgán ů, s výjimkou rozhodnutí, kdy správní orgán rozhodov al 

                                                           
1
 Kromě odkazovaného zákona č. 144/1867 ř.z., o moci soudní, patřily do tohoto souboru také následující 

zákony č. 141/1867 ř.z., o říšském zastupitelstvu, č. 142/1867 ř.z., o všeobecných občanských právech, 

č. 143/1867 ř.z., o zřízení říšského soudu, č. 145/1867 ř.z., o výkonné a vládní moci, č 146/1867 ř.z. 

 společenských záležitostech všech zemí monarchie, a č. 147/1867 ř.z. 
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podle své zákonné kompetence v ěci soukromého práva. Tento 

správní soud pak p ředstavoval jediný správní soud pro celé 

Předlitavsko a byla tím dána koncepce správního soudn ictví 

Rakouska – Uherska jako soudnictví koncetrovaného 

a specializovaného. Z letopo četních údaj ů shora citovaných 

právních norem je pak z řejné, že trvalo tém ěř deset let, než 

došlo k provedení a napln ění článku 15 Prosincové ústavy. 

  

 Do funkce prvního prezidenta nov ě konstituovaného 

správního soudu byl uveden baron Karl von Stählin, pod jehož 

předsednictvím taktéž prob ěhlo v červenci roku 1876 první 

jednání.  

 

Pro ucelení obrazu o správním soudnictví v Rakousko  – 

Uherském císa řství je t řeba ješt ě uvést, že v uherské části 

Rakousko – Uherské monarchie došlo ke vzniku správn ích soud ů 

pozd ěji, a to navíc podle trochu jiných zákonitostí, kte ré 

však nebyly tak moderní a pokrokové, nebo ť Prosincová ústava, 

s výjimkou sedmého zákona, platila pouze pro P ředlitavsko.  

 

 Nelze nezmínit, že říjnový zákon byl velmi kvalitním 

legislativním dílem 2. A čkoli byl stru čného obsahu, když čítal 

pouze padesát paragraf ů, byla jeho koncepce precizn ě 

promyšlená a jedine čná a nijak neodpovídala sou časné koncepci 

procesních p ředpis ů, jíž sou časní zákonodárci vytvá ření 

formalismem nabité p ředpisy čítající mnoho paragraf ů a ve 

výsledku p ředstavující i pro odborníky z praxe často až 

nepochopitelnou zm ěť pravidel procesu, které a čkoli jsou 

nepochybn ě vedeny snahou maximálního zajišt ění procesních 

práv, mají často spíše opa čný efekt. Autor říjnového zákona, 

                                                           
2
 Autorem zákona byl vysoký ministerský úředník a následně člen správního soudu a jeho senátní prezident 

Karl von Lemayer. 
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Karl von Lemayer, naopak dal stru čnou, ale precizní a 

nepřekro čitelné meze stanovící, formulací tohoto právního 

předpisu rozsáhlý prostor pro aktivní činnost a p řístup 

subjekt ů aplikujících tento právní p ředpis, tedy p ředevším 

soudc ů, jakožto zkušených a v právu vzd ělaných osob. O 

kvalit ě říjnového zákona vypovídá mimo jiné také fakt, že 

tento zákon platil nadále jak v Rakousku, tak i v n ově 

vzniklém Československu, a že z jeho pricip ů vycházejí i 

moderní právní úpravy regulující problematiku správ ního 

soudnictví. Ostatn ě již p ři schvalovacím procesu si toto 

precizní Lemayerovo dílo vysloužilo zna čnou úctu. Dr. E. 

Hácha ve Slovníku ve řejného práva československého dokonce 

uvedl, že i prof. Unger 3, který p ředmětný návrh zákona za 

vládu „hájil“ v rámci schvalovacího procesu, m ěl výslovn ě 

prohlásit, že je pro vládu v ěcí cti, zachytit problematiku 

správního soudnictví do uceleného právního p ředpisu a tento 

předložit k projednání. 4 

 

 Říjnovým zákonem tak došlo v habsburské monarchii 

k dovršení p ředpoklad ů daných již Prosincovou ústavou, a to 

že správní tribunál bude p ředstavovat jediný, samostatný 

správní soud povolaný ke kontrole vymezeného okruhu  akt ů 

orgán ů ve řejné správy, který stojí mimo soustavu „klasických“  

soud ů, tak i mimo soustavu správních orgán ů. 

Charakteristickou zásadu monarchie lze pregnantn ě vyjád řit 

tak, že správní soud má judikovat a nikoli spravova t. 5 

 

                                                           
3
 Prof. Unger, významný právník oné doby a excelentní rakouský civilista, byl v dotčeném období ministrem 

spravedlnosti a zástupcem vládní osnovy zákona o zřízení spráního soudního dvora v parlamentu. 

4
 srov. Hácha, E.: Slovník veřejného práva československého, Praha, Československý kompas, 1933, str. 833 

5
 Ondruš, R.: Nejvyšší správní soud 1918 – 1952 a jeho odkaz pro současnost, Justiční praxe, 2002, č. 3, str. 

94 
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 Jaký m ěla tato právní úprava správního soudnictví význam 

i pro budoucnost se ukazuje mimo jiné také t řeba v tom, že je 

stále inspirativním zdrojem pro sou časné zákonodárce 

a administrativce. Vždy ť i druhá hlava páté části aktuáln ě 

platného zákona č. 99/1963 Sb., ob čanský soudní řád, byla 

vystav ěna na shodné koncepci jako zákon č. 36/1876 ř.z. a ve 

své elementární konstrukci byla p římo z tohoto p řevzata, což 

je možné dovodit též ze skute čnosti tém ěř shodné textace 

rozhodných ustanovení. 6 Kladn ě se o zákonu č. 36/1876 ř.z. 

vyjád řil také nap ř. Ústavní soud České republiky, a to ve 

svém nálezu pléna ze dne 23. listopadu 1998 sp.zn. Pl. ÚS 

28/1998, kdy uzav řel, že tato právní úrava do roku 1952 

poskytovala ob čanům vyšší standard právní ochrany, než činí 

sou časná právní úprava. 7 

                                                           
6
 srov. Mazanec, M.: Správní soudnictví, Praha, Linde, 1996, str. 39 

7
 srov. Nález pléna Ústavního soudu ČR ze dne 23. listopadu 1998, sp.zn. Pl. ÚS 28/1998 
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2. Nejvyšší správní soud v ČSR v letech 1918 – 1945 

 

2.1. Období tzv. první republiky, léta 1918 - 1938 

 

2.1.1. Z řízení Nejvyššího správního soudu po vzniku ČSR 

 

 Dne 28. 10. 1918 se za čala psát kapitola samostatné 

české státnosti, p ři čemž slovenská reprezentace se 

k vyhlášení samostatnosti p řipojila o dva dny pozd ěji. Tím 

byla deklarovaná samostatná Československá republika. Období 

let 1918 – 1938 je charakterizovatelné jako etapa s amostatné 

státnosti, kdy došlo k p řijetí československé ústavy 8 

a rovn ěž k ustálení tradi čních princip ů, jimiž se vyzna čuje 

demokratický stát, práv ě i v četn ě zakotvení regulí správního 

soudnictví. 

 

 Již pátého dne po 28. říjnu 1918 usnesl se Národní výbor 

na zákonu o Nejvyšším správním soudu, a dne 4. list opadu 1918 

byl tento zákon  pod č. 3 Sb. z.a n. vyhlášen. 9 Tímto právním 

předpisem ozna čovaným v literatu ře také jako „zákon 

listopadový“, byl institucionáln ě ustanoven samostatný 

Nejvyšší správní soud, do jehož čela byl jmenován jako první 

prezident Nejvyššího správního soudu Dr. Ferdinand Pant ůček – 

                                                           
8
 Nejprve byl přijat dne 13. listopadu 1918 zákon č. 37/1918 Sb., o prozatímní ústavě, který byl posléze 

nahrazen tzv. Ústavou z roku 1920 vydanou dne 29. února 1920 zákonem č. 121/1920 Sb.,  Ústavní listina 

Československé republiky. 

9
 srov. Hácha, E.: Nejvyšší správní soud. Vzpomínka na jeho zřízení a jeho dnešní stav., Právník, 1928, str. 

587 a násl. 
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významný český politik, člen Maffie 10, poslanec Říšské rady 

a senátní prezident víde ňského správního soudu, který funkci 

prvního prezidenta Nejvyššího správního soudu Československé 

republiky vykonával v letech 1918 - 1925. Druhým pr ezidentem, 

řečeno dnešní terminologií místop ředsedou soudu, byl 

ustanoven Dr. Emil Hácha 11, p řední český odborník na správní 

právo, p řed rokem 1918 rada víde ňského správního soudu, 

v letech 1924 – 1929 rovn ěž docent na Právnické fakult ě 

Univerzity Karlovy, který byl po smrti Dr. Pant ůčka v roce 

1925 prezidentem Československé republiky T. G. Masarykem 

jmenován prezidentem Nejvyššího správního soudu ČSR a v této 

funkci setrval až do svého zvolení prezidentem repu bliky 

v roce 1938.  

 

Zákon č. 3/1918 Sb. z.a n., o z řízení Nejvyššího správního 

soudu ČSR pak de facto s n ěkolika závažnými zm ěnami nikoli 

však zásadního významu, jež bývají ozna čovány jako 

„Pant ůčkovy škrty“, byl p řevzetím p ůvodní rakouské úpravy 

dané říjnovým zákonem ( č. 36/1876 ř.z.). Tyto zm ěny provedené 

československými legislativci se dotýkaly p ředevším 

odstran ění kompeten čních výluk, které říjnový zákon stanovil. 

Konkrétn ě byly odstran ěny: 

 

a)  výluka z p říslušnosti soudu, které v jednotném stát ě, jímž 

ČSR byla, již nem ěla opodstatn ění, nebo ť byly pouze 

                                                           
10

 Označení hlavního orgánu tvořeného představiteli českého domácího odboje během první světové války, 

který řídil zpravodajskou, konspirační činnost, předávání informací, jakož i udržoval spojení se zahraniční 

sekcí. 

11
 Ačkoli je u nás Dr. Emil Hácha znám především jako vynikající administrativista, nelze opomenout, že byl 

také ceněným odborníkem a znalcem anglosaského zvykového práva a práva mezinárodního, členem 

legislativní rady vlády ČSR, České akademie a České učené společnosti. Na mezinárodním poli lze za 

ohodnocení Háchových hodnot považovat nepochybně jeho členství u Stálého rozhodčího soudu v Haagu 

založeného roku 1899 Úmluvou o pokojném vyřizování mezinárodních sporů na první Haagské mírové 

konferenci.  
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důsledkem dualistické struktury Rakouska – Uherska, či 

přikazovaly v ěci do p říslušnosti soudu říšského, který 

nebyl po vzniku ČSR do soustavy soudu p řevzat, 

b)  výluka v ěcí disciplinárních, nebo ť bylo shledáno, 

že i tuto oblast je t řeba nechat k možné revizi správním 

soudnictvím, 

c)  výluka ve v ěcech, v nichž správní orgán postupoval podle 

volného uvážení, která byla asi nejzávažn ější úpravou, 

ačkoli ve svém podstat ě neznamenala sama o sob ě možnost 

správního soudnictví p řezkoumávat volné uvážení správního 

orgánu jako takové, ale pouze jeho zákonnost, tj. b ylo –li 

této volnosti užito v mezích zákona, 

d)  výluka trestních v ěcí policejních, nebo ť Nejvyšší správní 

soud ČSR měl stejn ě jako rakouský, vytvo řit materiáln ě 

i procesn ě právní hranice trestní pravomoci policejní, 

která spo čívala z p řevážné části na zastaralých a vágních 

normách z doby policejního státu.  

 

S lehkou m ěrou nadsazení tedy lze s odkazem na výše 

uvedené konstatovat ur čitou historickou kontinuitu mezi 

víde ňským správním soudem a Nejvyšším správním soudem 

Československé republiky. Ostatn ě p římo Dr. E. Hácha 

konstatoval, že Nejvyšší správní soud ČSR měl za sv ůj vzor 

tibunál víde ňský a snažil se udržet jím vytý čený sm ěr 

a nastavenou úrove ň. 12 Ostatn ě i tyto skute čnosti jsou 

základním d ůvodem toho, pro č v kapitole první této práce je 

věnována vcelku nemalá pozornost vývoji správního sou dnictví 

v Rakousku, když bez tohoto širšího exkurzu by bylo  tém ěř 

nemožné uchopit téma vzniku a vývoje Nejvyššího spr ávního 

soudu v Československé republice a podat o n ěm pat ři čné 
                                                           
12

 srov. Hácha, E. Průvodní slovo in Rádl, Z.: Nejvyšší správní soud. Normy o jeho zřízení a působnosti, 

komentované podle judikatury býv. sprvního soudního dvora a nejvyššího správního soudu s použitím 

materiálií a písemnictví, Praha, Československý kompas, 1933, str. 9 
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pojednání, nebo ť historická stopa i odkaz správního tribunálu 

ve Vídni pro Nejvyšší správní soud Československé republiky 

jsou pro sv ůj význam jednozna čně neopominutelné. 

 

 Za situace, že Nejvyšší správní soud Československé 

republiky byl formáln ě konstituován, bylo t řeba, aby byl 

rovn ěž uveden fakticky v činnost. Bezodkladn ě po svém uvedení 

do funkce proto avizoval Dr. Pant ůček víde ňskému správnímu 

soudu vznik a zahájení činnosti Nejvyššího správního soudu 

Československé republiky a vyzval víde ňský správní soud 

k postoupení veškerých v ěcí z území republiky československé, 

které byly ke dni 28. října 1918 řešeny u tohoto soudu, nov ě 

vzniknuvšímu Nejvyššímu správnímu soudu. Víde ňský správní 

soud i p řes prvotn ě deklarovanou vst řícnost zaujal následn ě 

negativní postoj a odpor k tomu, aby p ředal Nejvyššímu 

správnímu soudu v čele s Dr. Pant ůčkem spisy vy řízené 

v mezidobí od 28. října 1918 do doby p ředání „živých“ spis ů 

a tento postoj bohužel nezm ěnil ani po d ůrazném apelu 

Dr. Pant ůčka. Došlo tak ke krátkému období, po n ěž 

v n ěkterých v ěcech mohl rozhodnout jak víde ňský správní soud, 

tak Nejvyšší správní soud ČSR, nebo ť a čkoli byla konstatována 

neúčinnost rozhodnutí víde ňského správního soudu v daném 

období, nebylo možné zkrátit ú častníky, kte ří uplanili svá 

práva v inkriminovaném p řechodném období u víde ňského 

správního soudu, a nezbylo, než aby Nejvyšší správn í soud 

o t ěchto kauzách rozhodl sám na podklad ě spis ů poskytnutých 

mu k tomu správními orgány. Již na p řelomu let 1918 a 1919 

však zahájil Nejvyšší správní soud ČSR svoji pravidelnou 

činnost. 13 Postup prvního prezidenta Nejvyššího správního 

soudu ČSR, Dr. Pant ůčka, pak pln ě korespondoval také 

                                                           
13

 srov. Hácha, E.: Nejvyšší správní soud. Vzpomínka na jeho zřízení a jeho dnešní stav., Právník, 1928, str. 

587 a násl. 
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s názorem samotného Nejvyššího správního soudu ČSR jako 

celku, který práv ě usnesením tohoto tribunálu ze dne 9. 

prosince 1920, č.pres. 55/18, konstatoval, že vznikem 

Československé republiky pozbyl bývalý rakousko – uh erský 

Nejvyšší správní soud ve Vídni p říslušnosti ve v ěcech 

stížností do rozhodnutí a opat ření správních ú řadů 

pocházejících z oblasti nov ě konstituované ČSR. Dle téhož 

rozhodnutí Nejvyššího správního soudu ČSR neměla také mít 

rozhodnotí vydaná v uvedených p řípadech po 28. říjnu 1918 

Nejvyšším správním soudem ve Vídni jakoukoli ú činnost 

a význam pro kauzy pocházející z území ČSR a československé 

správní orgány nebyly povinny tato rozhodnutí respe ktovat. 

Jako p říslušný soud pak citované rozhodnutí ozna čuje 

v souladu se zákonem č. 3/1918 Sb. z.a n. práv ě Nejvyšší 

správní soud Československé republiky. S ohledem na postoj 

víde ňského správního tribunálu pak, jak je uvedeno již s hora, 

nezbylo, než nep ředané kauzy nov ě projednat a rozhodnout 

Nejvyšším správním soudem Československé republiky. Dalším 

aspektem stvrzujícím nezávislost samostatného Nejvy ššího 

správního soudu ČSR na víde ňském Nejvyšším správním soudu, 

a nezpochybnitelným československým prvkem Nejvyššího 

správního soudu ČSR, bylo ur čení jednacího jazyka p řed tímto 

správním soudem, kterým byl jazyk český a slovenský, p ři čemž 

se v této souvislosti zabýval rovn ěž i právy jazykových 

menšin a tato zachoval do té míry, kdy nezasahovaly  do 

československé státnosti. 14 Nebyla –li by u podávané 

stížnosti dodržena odpovídající jazyková mutace, tj . p ři 

odhlédnutí od možných menšinových výjimek, ve verzi  v jazyce 

českém nebo slovenském, trp ěla by takováto žádost formální 

vadou, pro níž by Nejvyšší správní soud Československé 

                                                           
14

 srov. např. Usnesení Plenissima Nejvyššího správního soudu ČSR ze dne 19. 3. 1919 č.pres. 73/18, 

a usnesení ze dne 11. 2. 1920 č. 1042 



17 

 

republiky žádost nemohl projednat a žádost by byla vrácena k 

oprav ě. Na škodu ale již nebylo, pokud st ěžovatel splnil 

náležitost ú ředního jazyka vypracováním stížnosti v jazyce 

českém nebo slovenském a k tomu také v jazyce menšin ovém, 

obzvlášt ě byly –li spln ěny další aspekty možného podání 

v menšinovém jazyce. 15 

   

 Ve vztahu k výše uvedenému je t řeba si povšimnout 

a vyzdvihnout i nepom ěrn ě rychlejší a efektivn ější p řístup 

při vybudování instituce Nejvyššího správního soudu ČSR 

v tandemu se zdlouhavým procesem konstituování víde ňského 

správního soudu. Zásluhy v tomto procesu je nezbytn é op ět 

položit p ředevším na stranu Dr. Pant ůčka, jenž byl p ůvodcem 

a hybatelem procesu vytvo ření a p řijetí zákona o Nejvyšším 

správním soudu v Národním výboru republiky československé. 

Dr. Pant ůček se poté významn ě podílel i na tvorb ě judikatury 

Nejvyššího správního soudu, jejíž existenci sám pov ažoval za 

napl ňování cíle poslání instutice, jíž byl prezidentem. 

 

 Samotným vybudováním Nejvyššího správního soudu 

Československé republiky byl rovn ěž deklarován jeho obecný 

význam, který je imanentní již jeho samotné existen ci, jak 

deklaroval Dr. Hácha, že „Samo v ědomí, že akty správní 

podléhají soudní kontrole, nabádá k opatrnosti a st aví 

správní libov ůli.“ 16. Je tedy z řejmé, že úloha vytvo řeného 

Nejvyššího správního soudu byla chápána do zna čné míry nejen 

tvorbou konstantní judikatury, jak toto poslání Nej vyššího 

správního soudu vnímal Dr. Pant ůček, ale také jako 

preventivní ve vztahu ke konání a rozhodování orgán ů ve řejné 

                                                           
15

 srov. Usnesení Nejvyššího správního soudu ze dne 29. května 1922 Boh. A  č. 7675 

16
 Hácha, E.: Nejvyšší správní soud. Vzpomínka na jeho zřízení a jeho dnešní stav., Právník, 1928, str. 591 
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správy, jak toto pojetí Nejvyššího správního soudu ČSR a jeho 

úlohy obohatil Dr. Emil Hácha. 

  

 A čkoli v n ěkterých literárních pramenech bývá uvád ěno, 

že vybudování Nejvyššího správního soudu republiky 

Československé bylo po organiza ční stránce inspirováno 

a podloženo principy odpovídajícími rakouskému vzor u, nelze 

tomuto pohledu bez dalšího slep ě p řisv ědčit. Tento stav byl 

pouze stavem teoretickým. Vize čelních p ředstavitel ů 

československého Nejvyššího správního soudu, tedy Dr . 

Pant ůčka i Dr. Háchy, byly ve skute čnosti od rakouského vzoru 

odlišné a inklinovaly daleko více ke vzoru pruského  

(severon ěmeckého) správního soudnictví.  

  

 Postoj Dr. Pant ůčka i Dr. Háchy korespondoval rovn ěž 

s premisami Ústavy z roku 1920 vydanou zákonem ze d ne 29. 

února 1920 pod č. 121/1920 Sb. z.a n. 17 Ta totiž 

předpokládala, že v nižších instancích bude rozhodová no ve 

věcech práv a povinností v oborech ve řejné správy zvláštními 

správními senáty z řízenými v okresech a župách. Až v nejvyšší 

instanci m ěl rozhodovat Nejvyšší správní soud ČSR. 

V podrobnostech pak Ústava z roku 1920 odkazovala n a zákon. 18 

 

 Vzhledem k tomu, jak je uvedeno výše, že sama Ústa va 

z roku 1920 p ředpokládala v § 88 odst. 2 vydání samostatného 

právního p ředpisu, který by podrobn ěji upravil organizaci 

správního soudnictví a uvedl tak v praxi teze dekla rované 

tímto ústavním zákonem, byl spole čně s ústavou p řipraven 

a p řijat zákon č. 158/1920 Sb. z.a n., o správním soudnictví 

u ú řadů okresních a župních. Tento právní p ředpis však z ůstal 

                                                           
17

 Dále v této práci též jen jako Ústava z roku 1920. 

18
 srov. § 86 a § 88 odst. 1 zákona č. 121/1920 Sb. z. a n., Ústavní listina Československé republiky 
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fakticky nenapln ěn a nikdy nenabyl ú činnosti a nebyl tak de 

facto uveden v reálný život. Tím z ůstala zachována forma 

koncentrovaného správního soudnictví v ČSR. O d ůvodech tohoto 

zkrachování snah o napln ění p ředpoklad ů vycházejících p římo 

z Ústavy z roku 1920 lze do jisté míry více či mén ě vést 

odborné diskuze i čisté spekulace, avšak obecn ě by se d ůvodu 

tohoto daly shrnout jako všeobjímající politická ne vole 

a neshody. 

   

 D ůsledkem nedotaženosti organizace správního soudnict ví 

dle zamýšleného vzoru a nez řízení nižších stup ňů správního 

soudnictví m ělo za následek, že Nejvyšší správní soud ČSR byl 

neúměrn ě zat ěžován až p řet ěžován, a to mnohdy spory do jisté 

míry bagatelními vyžadujícími k jejich úsp ěšnému vy řízení 

spíše rozsáhlejší administrativu, než hlubší právní  úvahu. 

Postupem času navíc vzhledem ke  stále rostoucímu po čtu na 

Nejvyšší správní soud Československé republiky napadených 

kauz, p řevýšil po čet nov ě zahájených řízení možnost jejich 

vy řizování, což i p řes usilovnou práci soudc ů Nejvyššího 

správního soudu ČSR a navýšení jejich po čtu z p ůvodn ě dvaceti 

šesti soudc ů na tém ěř dvojnásobek, znamenalo pr ůtahy v řízení 

a jeho trvání i n ěkolik let. Sám Dr. Hácha, který byl tohoto 

doslova „zavalení“ Nejvyššího správního soudu Československé 

republiky p římo ú časten, a to zprvu jako jeho druhý prezident 

a po smrti Dr. Pant ůčka jako první prezident této instutice, 

hodnotil celou situaci s odkazem na spisovní záznam y Dr. 

Pant ůčka následovn ě.  

 

Stále stoupající nápad kauz k Nejvyššímu správnímu soudu 

je možné mít za nepochybné ohodnocení vysoké presti že 

a d ůvěry ob čanů v tuto soudní instutuci. Je však 

nezbytné u činit i v tomto selekci a abstrahovat od n ěkterých 

snah u činit tento tribunál pouhým dalším pravidelným stupn ěm 
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správní instance. Takovou pozici však Nejvyšší sprá vní soud 

ČSR zastávat rozhodn ě nemůže. Dr. Hácha pak s ohledem na 

takovýto stav Nevyššího správního soudu ČSR sám uzav řel, 

že se soud dostal postupem času mimo vytý čený sm ěr, avšak 

věřil, že pokud soud ve svém snažení a usílí vytrvá, n ebude 

se uzavírat kritice, zachová si soudní instance, jí ž byl 

členem, správný sm ěr svého vývoje a dostojí svým úkol ům 

a cíl ům.19 

 

I samotný Dr. Hácha však na konci prvního desetilet í 

působení Nejvyššího správního soudu v Československé 

republice zhodnotil, že se soud nacházel v d ůsledku 

přílišného nápadu nových kauz ve stavu velmi kritické m 

a volal v tomto sm ěru po urychlené náprav ě, a to p ředevším 

proto, aby se z Nejvyššího správního soudu Československé 

republiky nestalo zcela nefunk čí t ěleso, neschopné ú činného 

poskytnutí ochrany v ůči nezákonným akt ům orgán ů ve řejné 

správy. 

 

2.1.2. Činnost Nejvyššího správního soudu podle zákona č. 

164/1937 Sb.z.a n. 

 

Ve snaze odstranit p řetížení Nejvyššího správního soudu 

ČSR byl vydán zákon č. 164/1937 Sb., o Nejvyšším správním 

soudu, kterým se m ěnil zákon č. 36/1876 ř.z. o z řízení 

správního soudu, a jehož p řílohou byl první oficiální p řeklad 

textu zákona č. 36/1876 ř.z. do českého jazyku. Úkolem této 

novely nebyla celková reedice říjnového zákona, ale de facto 

pouze opat ření mající za úkol provést odleh čení p řetíženému 

                                                           
19

 srov. Hácha, E.: Nejvyšší správní soud. Vzpomínka na jeho zřízení a jeho dnešní stav., Právník, 1928, str. 

592 



21 

 

Nejvyššímu správnímu soudu. Na vládním návrhu této novely 

vypracované na ministerstvu vnitra se významným pod ílem 

účastnil také Dr. Emil Hácha, jako po teoretické i pr aktické 

stránce nanejvýš povolaný a fundovaný odborník.  

 

Následn ě byl vládní návrh noveliza čního zákona 

č. 164/1937 Sb. z.a n., p ředložen ústavn ěprávnímu výboru 

poslanecké sn ěmovny k další části legislativního procesu. 

Ústavn ěprávní výbor však neakceptoval požadavek vládní 

osnovy, aby základem uleh čení Nejvyššímu správnímu soudu byla 

limitace jeho p ůsobnosti, a snažil se najít jiné prost ředky, 

které by vedly ke zjednodušení činnosti Nejvyššího správního 

soudu ČSR, jimiž m ělo být ve vybraných typech řízení zavedení 

t ří členných senát ů namísto p ěti členných, omezení konání 

povinného ve řejného lí čení, zp řísn ění ustanovení o svévoli, 

stanovení závaznosti právních zásad vyslovených roz ší řeným 

senátem a ustanovení o náhrad ě útrat. 20 

 

Dalším institutem vládního návrhu zákona č. 164/1937 Sb. 

z.a n., který m ěl znamenat úlevu pro Nejvyšší správní soud 

ČSR byli pomocní referenti, kte ří m ěli p řipravovat agendu 

(zprávy, návrhy) pro jednání soudu v senátech a vyk onávat 

i další podp ůrné činnosti v četn ě funkce zapisovatel ů. Pozice 

pomocných referent ů měla rovn ěž umožnit snažší a kvalitn ější 

výb ěr člen ů gremia Nejvyššího správního soudu Československé 

republiky, nebo ť p ři výkonu funkce pomocného referenta m ěl 

být poskytnut dostatek časového prostoru k tomu, aby byly 

rozpoznány schopnosti p říslušného ú ředního, resp. soudce pro 

službu u Nejvyššího správního soudu ČSR, p ři čemž z t ěch 

nejlepších by bylo možné dopl ňovat gremium Nejvyššího 

                                                           
20

 srov. Hoetzel, J.: Zákon ze dne 16. června č. 164 o Nejvyšším správním soudu. Několik poznámek., Právník, 

1937, str. 333 



22 

 

správního soudu. Ani tento návrh nového institutu n ebyl 

přijat v poklidu a vyvolal negativní reakci, p ředevším na 

stran ě sekretariátu Nejvyššího správního soudu, který se 

začal obávat o své funkce a vytla čení ze strany pomocných 

referent ů.  

 

Vášnivé diskuse v odborných kruzích rozpoutala také  

problematika pom ěrové obsazenosti Nejvyššího správního soudu 

a jeho gremia i senát ů členy, kte ří musejí mít zp ůsobilost 

k soudcovskému ú řadu. Vládní návrh noveliza čního zákona pak 

propagoval, aby alespo ň jedna t řetina člen ů Nejvyššího 

správního soudu ČSR byla jmenována z ú ředník ů právní služby 

ustanovených v oboru ve řejné správy a alespo ň jedna t řetina 

ze soudc ů ustanovených u řádných soud ů. Proti tomuto návrhu 

se rovn ěž zvedla vlna odporu a nevole od ůvod ňovaná 

argumentací všeho druhu. Výsledek parlamentního pro jednávání 

byl oproti p ůvodní verzi vládního návrhu zna čně modifikován – 

nebylo v ůbec p řevzato pravidlo, že alespo ň polovina rad ů 

v jednotlivých senátech musí mít zp ůsobilost k ú řadu 

soudcovskému, bylo zm ěněno ustanovení o tom, že alespo ň 

polovina člen ů gremia Nejvyššího správního soudu ČSR musí mít 

způsobilost k ú řadu soudcovskému, a to tak, že alespo ň tuto 

způsobilost musejí mít alespo ň dv ě p ětiny jeho člen ů, 

a kone čně nebyl p řijat ani vládní návrh, aby alespo ň t řetina 

gremiál ů Nejvyššího správního soudu ČSR vzešla z právník ů 

činných v oblasti ve řejné správy. 21 

 

Změnou bylo dot čeno také složení senát ů Nejvyššího 

správního soudu ČSR, který m ěl rozhodovat zpravidla 

v p ěti členných senátech složených z p ředsedy a čty ř člen ů 

                                                           
21

 srov. Hoetzel, J.: Zákon ze dne 16. června č. 164 o Nejvyšším správním soudu. Několik poznámek., Právník, 

1937, str. 338 
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Nejvyššího správního soudu Československé republiky. Došlo 

tedy k odstran ění sedmi členných senát ů. V četných v ěcech 

uvedených v p ředmětném zákon ě pak Nejvyšší správní soud ČSR 

jedná v t ří členných senátech složených z p ředsedy a dvou rad ů 

– viz § 13 zákona č. 164/1937 Sb. z.a n. Prvnímu prezidentovi 

Nejvyššího správního soudu ČSR však byla dána možnost, uzná –

li to za vhodné, nechat v ěc náležející k projednání 

t ří člennému senátu projednat a rozhodnout senátem 

pěti členným.  

 

Novinkou, kterou zákon 164/1937 Sb. z.a n. také zav edl, 

byl jednozna čný p ředpoklad, že i správní akty vydané 

prezidentem republiky mohou být napadány u Nejvyšší ho 

správního soudu Československé republiky. Prezident 

v takovémto řízení, v n ěmž je napadán jím vydaný akt, byl 

zastupován ministerstvem, které napadené rozhodnutí  nebo 

opat ření prezidenta republiky provedlo či do jehož p ůsobnosti 

náleželo ho provést. 

 

Naopak z p ůsobnosti Nejvyššího správního soudu ČSR byly 

vy ňaty n ěkteré bagatelní spory, jimiž dle vládního návrhu 

byly spory o ve řejné dávky, o náhradu náklad ů, které vznikly 

procesem správního řízení, zahrnujíc v to též náklady vzniklé 

správnímu ú řadu nebo jeho orgánu, nep řesahuje –li p ředmět 

sporu v četn ě vedlejších pln ění částku 500,- K čs. Nejvyšší 

správní soud však mohl svým usnesením akceptovat i stížnost 

v t ěchto bagatelních v ěcech, od ůvodnil –li st ěžovatel, že v ěc 

má něho zásadní nebo velmi vážný význam. Ústavn ěprávní výbor 

Parlamentu ČSR však žádné zužování p ůsobnosti Nejvyššího 

správního soudu ČSR, stejn ě jako velkou část ostatních vládou 

navrhovaných zm ěn, nep řipustil. D ůvody, o které pak bylo 

opřeno toto odmítnutí zm ěn, p ředevším pak navrhovaného 
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omezení p ůsobnosti Nejvyššího správního soudu, byly ze strany  

ústavn ěprávního výboru následující 22: 

 

a)  Výkon pravomoci správních orgán ů je p ředevším odrazem 

pojetí do časné vládní v ětšiny. Je p řirozené, že vládn ě 

nezastoupená skupina se brání jednostrannému výklad u 

podávaného správním aparátem řízeným vládou a vládní 

většinou. 

b)  Také složky ve vlád ě zastoupené p řijímají možnost, 

že budou jednou stát mimo vládní v ětšinu. 

c)  Vzhledem ke koali čnímu systému jsou produktem kompromisu. 

d)  Postup správních orgán ů, který však vyznívá ve v ětšin ě 

kladn ě. 

e)  Složení a technika tvorby zákon ů Národním shromážd ěním 

a škodící tvorba vládních na řízení. 

 

Přestože vládní návrh zákona č. 164/1937 Sb. z.a n. 

obsahoval také výluku v ěcí volné úvahy, neprošel p řes síto 

ústavn ěprávního výboru ani tento bod navrhované zm ěny 

s poukazem na jeho mén ě vhodnou stylizaci a nep říliš vhodné 

odůvodn ění. 

 

Vládní návrh zákona č. 164/1937 Sb. z.a n., však 

rozhodn ě nebyl založen pouze na stanovování výluk oproti 

dosavadnímu stavu. Významným institutem, který m ěl být nov ě 

zaveden, bylo ust. § 13 obsahující ve svých odstavc ích 4 – 6 

regule o závaznosti nález ů Nejvyššího správního soudu ČSR pro 

úřady ve řejné správy, ale také pro soud samotný. Touto zm ěnou 

mělo dojít k odstran ění pochybností o váze nález ů rozší řeného 

senátu Nejvyššího správního soudu ČSR a jeho závaznosti. Ve 

                                                           
22

 srov. Hoetzel, J.: Zákon ze dne 16. června č. 164 o Nejvyšším správním soudu. Několik poznámek., Právník, 

1937, str. 344 
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svém d ůsledku pak zakotvení tohoto principu závaznosti nál ezů 

Nejvyššího správního soudu pro správní orgány m ělo p řisp ět 

i k dalšímu zvýšení prestiže tohoto tribunálu a sní žení po čtu 

stížností na jeho činnost a rozhodování. 

 

Další problematikou, kterou m ěl zákon č. 164/1937 Sb. 

z.a n. zp řehlednit a vyjasnit byla otázka odkládacího ú činku 

stížností u Nejvyššího správního soudu Československé 

republiky na napadené rozhodnutí správního orgánu. Ust. § 17 

citovaného zákona pak jednozna čně deklarovalo, že stížnost 

k Nejvyššímu správnímu soudu nemá sama o sob ě odkládacího 

účinku. Aby však dopad tohoto pravidla nebyl v ůči 

st ěžovatel ům příliš tvrdý a nedocházelo tak k poškozování 

jejich práv, bylo sou časn ě týmž ustanovením citovaného zákona 

umožněno, aby st ěžovatel požádal žalovaný správní orgán 

o odklad, který m ěl být žalovaným správním orgánem povolen, 

pokud nevyžadoval ve řejný zájem okamžitý výkon a vzešla –li 

by z provedeného výkonu nenahraditelná újma. Z d ůvodu obecn ě 

známé pomalosti rozhodování ú řadů byla zákonem stanovena 

fikce odkladu, pokud ú řad nerozhodl o žádosti st ěžovatele do 

60 dn ů a pokud se stížností dot čené rozhodnutí týkalo pouze 

st ěžovatele. 23  

 

Dosavadní formalismus řízení p řed Nejvyšším správním 

soudem ČSR, který m ěl vládní návrh zákona č. 164/1937 Sb. z. 

a n. ješt ě více utužit a op ět tak odleh čit soudu od nutnosti 

zabývat se stížnostmi formáln ě vadnými, však nebyl také 

akceptován. Naopak pozm ěněné ust. § 21 citovaného zákona 

v rozporu s cílem novely, tj. odleh čit Nejvyššímu správnímu 

soudu, ješt ě více Nejvyšší správní soud zatížilo, když 

stanovilo obligatorní povinnost Nejvyššího správníh o soudu 

                                                           
23

 srov. § 17 zákona č. 164/1937 Sb. z. a n. 
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k vracení formáln ě vadných stížností k jejich oprav ě, pokud 

měla stížnost dv ě a mén ě formálních vad. Chyb ěly –li však 

podané stížnosti alespo ň t ři náležitosti, byl dle ust. § 21 

odst. 2 citovaného zákona Nejvyšší správní soud opr ávn ěn 

takovou stížnost bez dalšího odmítnout.  

 

Neméně významným p řisp ěním k „zeštíhlení“ procesu p řed 

Nejvyšším správním soudem bylo odstran ění nákladného 

a vleklého ústního lí čení. K tomu došlo koncepcí nastavenou 

§ 28 zákona č. 164/1937 Sb. z.a n., který stanovil, v jakých 

případech probíhá o stížnosti řízení neve řejné – 

v podrobnostech viz ust. § 28 citovaného zákona. 

 

Náprava byla zákonem č. 164/1937 Sb. z.a n. provedena 

také ohledn ě náhrady náklad ů řízení se stížností úsp ěšnému 

st ěžovateli, který doposud toto právo v ůči pochybivšímu 

správnímu orgánu nem ěl. Nové ustanovení § 40 pak tento 

stávající princip prolomilo a stanovilo p řípady, za nichž 

Nejvyšší správní soud ČSR měl či mohl p řiznat st ěžovateli 

vůči správnímu orgánu právo na náhradu náklad ů řízení p řed 

Nejvyšším správním soudem ČSR. 

 

Pro zajímavost je t řeba též poukázat na skute čnost, 

že odstran ění nedostatk ů provedl p ředmětný noveliza ční zákon 

také nap ř. v p řípad ě ukládání pokut pro svévoli st ěžovatele 

i dalších ú častník ů řízení, jakož i v p řípad ě tzv. uspokojení 

st ěžovatele.   

 

Obecně je možné s ohledem na uskute čněný rozbor zákona 

č. 164/1937 Sb. z.a n. konstatovat, že vzhledem k to mu, že 

elementárním cílem tohoto noveliza čního p ředpisu bylo 

odleh čit jednozna čně p řetíženému Nejvyššímu správnímu soudu 

ČSR a že vládní návrh k tomuto nepochybn ě sm ěřoval, 
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nepřinesla tato novela po své p řeměně zásahy ústavn ěprávního 

výboru a celé cest ě legislativním procesem o čekávanou zm ěnu 

a zajišt ění nápravy oproti stavu p řetížené instituce 

Nejvyššího správního soudu Československé republiky. Možná 

práv ě naopak došlo k otev ření i n ěkterých problémových 

okruh ů, které m ěly z ůstat nedot čeny a ve snaze zabezpe čit 

práva st ěžovatel ů byl tak poskytnut a otev řen ješt ě v ětší 

prostor k nápadu nových stížností na Nejvyšší správ ní soud 

ČSR. 

 

2.1.3. Složení a obsazení Nejvyššího správního soud u ČSR 

 

 Jak již bylo v této práci uvedeno d říve v její části 

2.1.1. byl dne 4. října 1918 vyhlášen zákon č. 3 Sb. z. a n. 

o Nejvyšším správním soudu, který však ve své podst at ě 

odrážel říjnový zákon a na tento p římo ve svých pasážích také 

odkazoval.  

 

Shodně tomu bylo také v p řípad ě problematiky organizace 

tohoto soudního tribunálu, kdy v ust. § 1 zák. č. 3/ 1918 Sb. 

z. a n. bylo řečeno, že „pro veškerou oblast státu 

československého z řizuje se Nejvyšší správní soud se sídlem 

v Praze. Soud tento skládá se z prvního presidenta (II. t ř. 

hodn.), z druhého presidenta (III. t ř. hodn.), ze 4 senátních 

president ů (IV. t ř. hodn.) a 20 rad ů Nejvyššího správního 

soudu, z nichž jest 7 ve t ř. IV., ostatní ve t ř. V. a z 

pot řebného po čtu tajemník ů, sil kancelá řských, pomocných 

a sluhovských.“ 24 Změny této organizace Nejvyššího správního 

soudu ČSR pak byly provedeny zákonem č. 103/1926 Sb. z.a n., 

na jeho základ ě byla vytvo řena organizace Nejvyššího 

                                                           
24

 srov. § 1 zákona č. 3/1918 Sb. z. a n.  
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správního soudu ČSR takováto: první a druhý p ředseda, 9 

předsed ů senát ů, 48 rad ů, 5 vedoucích sil sektretariátu 

(vrchních sekretá ři), 8 ostatních sil sekretariátu 

(sekretá ři) a další personál. 

 

 V platnosti rovn ěž z ůstalo také ustanovení § 10 

posledního odstavce zákona č. 36/1876 ř.z., podle kterého 

musí mít alespo ň jedna polovina člen ů Nejvyššího správního 

soudu kvalifikaci pro ú řad soudcovský, tj. kvalifikaci pro 

soudcovskou službu u řádných soud ů.  

 

 P ři tvorb ě noveliza čního zákona č. 164/1937 Sb. z.a n., 

který m ěl za cíl odleh čit agend ě Nejvyššího správního soudu 

ČSR, vypukly dle Univ. prof. Dr. Ji řího Hoetzela „prudké boje 

o to, má –li se v dosavadním říjnovém zákon ě č. 36/1876 ř.z. 

ponechat v platnosti ustanovení na řizující, že alespo ň jedna 

polovina člen ů gremia Nejvyššího správního soudu musí mít 

způsobilost k výkonu soudcovského ú řadu a že z rad ů 

přid ělených do jednotlivých senát ů musí být alespo ň jedna 

polovina být tvo řena členy, kte ří mají kvalifikaci k tomu, 

aby zastávali ú řad soudcovský“. 25 Profesor Hoetzel však sám 

toto ustanovení považoval za anachronismus, když dl e jeho 

názoru m ěla takováto ustanovení zákona smysl v dob ě svého 

vzniku, kdy vzd ělávání ú ředník ů ve řejné správy bylo na svém 

počátku a správní ú ředníci nedosahovali pro svoji nezkušenost 

pot řebných kvalit. Vládní návrh zákona č. 164/1937 Sb.z.a n. 

pak v tomto sm ěru navrhoval u činit zm ěnu takovou, že alespo ň 

jedna t řetina člen ů Nejvyššího správního soudu by musela být 

jmenována z ú ředník ů právní služby ustanovených v oboru 

veřejné správy a alespo ň jedna t řetina ze soudc ů ustanovených 

                                                           
25

  srov. Hoetzel, J.: Zákon ze dne 16. června č. 164 o Nejvyšším správním soudu. Několik poznámek., 

Právník, 1937, str. 336 
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u řádných soud ů. Výsledkem projednávání v Parlamentu ČSR však 

bylo, že v ůbec nebylo p řevzato ustanovení o tom, že alespo ň 

jedna polovina rad ů v jednotlivých senátech musí mít 

způsobilost k výkonu soudcovského ú řadu, modifikováno bylo 

ustanovení o obsazení gremia Nejvyššího správního s oudu ČSR 

tak, že alespo ň dv ě p ětiny člen ů tohoto gremia musejí mít 

způsobilost k soudcovskému ú řadu, a kone čně odmítnut byl 

i návrh, aby alespo ň jedna t řetina člen ů gremia Nejvyššího 

správního soudu Československé republiky byla vybrána 

z právník ů ve ve řejné správ ě. K tomuto tématu na složení 

Nejvyššího správního soudu a jeho orgán ů zaujal postoj 

i samotný Dr. Hácha a vyjád řil názor, že je obtížné v tomto 

směru hájit vcelku jakýkoli princip, nebo ť kvality každého 

správního soudce, a to jak mravní, tak odborné, jso u 

podstatn ě lépe zaru čeny jeho osobními vlastnostmi, než 

předcházejícím zam ěstnáním či funkcí. Pokud by se však musel 

Dr. Hácha k n ěkterému z názorových proud ů p řiklonit, u činil 

by tak spíše k vládnímu návrhu, protože jako první prezident 

Nejvyššího správního soudu si byl pln ě v ědom toho, že soud se 

musí dopl ňovat o znalosti praktik ů z r ůzných obor ů správních 

činností. 

  

 Povolání k rozhodování a jmenování soudního person álu 

byla dána ust § 64 odst. 1 bod 8 a dle ust. § 81 pí sm. c) 

Ústavy z roku 1920 ve spojení s p říslušnými ustanoveními 

platového zákona č. 103/1926 Sb.z.a n.  

 

 Dle ust. § 64 odst. 1 bod 8 Ústavy z roku 1920 pre zident 

republiky jmenuje vysokoškolské profesory v ůbec, dále soudce, 

státní ú ředníky a d ůstojníky, po čínajíc VI. hodnostní t řídou. 

Podle ust. § 81 písm. c) Ústavy z roku 1920 rozhodu je vláda 

ve sboru o jmenování soudc ů, státních ú ředník ů a d ůstojník ů 

od VIII. t řídy, pokud p řísluší úst ředním ú řadům, neb 
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o návrzích na jmenování funkcioná řů, které jmenuje president 

republiky (§ 64, č. 8). 26 

 

 V p řípad ě nesoudcovských ú ředník ů a z řízenc ů Nejvyššího 

správního soudu ČSR jmenovala podle dikce bodu 5 na řízení 

č. 95/1876 ř.z. tyto pracovníky šesti členná osobní komise 

tvo řená členy tohoto soudu, p ři čemž této komisi p ředsedal 

první prezident Nejvyššího správního soudu Československé 

republiky nebo jeho nám ěstek. 

 

První prezident Nejvyššího správního soudu 

 Administrativním vedoucím Nejvyššího správního sou du ČSR 

byl první prezident Nejvyššího správního soudu ČSR. Zastánci 

této funkce náleželo ú řední vedení Nejvyššího správního soudu 

ČSR a výkon dozoru nad tímto soudem. Žádným zp ůsobem ale 

nemohl z titulu této funkce zasahovat do rozhodovac í činnosti 

Nejvyššího správního soudu Československé republiky, a to 

pouze s jedinou a velice nep římo p ůsobící výjimkou v podob ě 

oprávn ění prvního prezidenta Nejvyššího správního soudu ČSR 

svolávat plenární sch ůze. 

 

 První prezident Nejvyššího správního soudu 

Československé republiky byl rovn ěž zmocn ěn k sestavování 

rozhodovacích senát ů, senátu disciplinárního, plenárního 

senátu, osobní komise k výb ěru nesoudního personálu 

a disciplinární komise.  

 

Rozhodoval také o p řid ělování úkol ů rad ům (referent ům) 

i ostatnímu personálu soudu. 

 

                                                           
26

 srov. § 64 odst. 1 bod 8 a § 81 písm. c) zákona č. 121/1920 Sb. z. a n., Ústavní listina Československé 

republiky 
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 P ři obsazování míst soudc ů Nejvyššího správního soudu 

ČSR náleželo prvnímu prezidentovi tohoto tribunálu d ávání 

dobrozdání k jmenování daných osob na pozice soudc ů 

Nejvyššího správního soudu Československé republiky. Obdobn ě 

se tomu pak v rámci praxe stávalo i u nesoudních pr acovník ů 

tohoto nejvyššího správního tribunálu. 

 

 V p řípad ě, že by se na stran ě prvního prezidenta 

Nejvyššího správního soudu ČSR vyskytla p řekážka bránící mu 

ve výkonu jeho funkce, p řecházely jeho pravomoci na druhého 

prezidenta Nejvyššího správního soudu ČSR a dále pak vždy na 

každého dalšího nejbližšího člena tohoto soudu. Pouze 

v p řípad ě obsazování míst člen ů Nejvyššího správního soudu 

Československé republiky nemohlo toto postoupení opr ávn ění 

prvního prezidenta napadnout dále, jak na druhého p rezidenta 

Nejvyššího správního soudu ČSR. 

 

Rozhodovací senáty Nejvyššího správního soudu ČSR 

Běžná rozhodovací činnost Nejvyššího správního soudu ČSR 

byla provád ěna v senátech.  Tyto senáty byly složeny z rad ů 

a p ředsedy, p ři čemž po čet rad ů v senátu se lišil podle 

projednávané a rozhodované kauzy. 

 

Zásadn ě byly rozhodovací senáty Nejvyššího správního 

soudu ČSR tvo řeny 4 rady a p ředsedou. Tento po čet však nebyl 

bezvýjime čně fixní. V p řípadech § 200 platového zákona 

č. 103/1926 Sb. z.a n. byl rozhodovací senát tvo řen dv ěma 

rady a p ředsedou. Stejn ě po četný senát pak p ůsobil i ve 

věcech p řípravných opat ření a incidentních rozhodnutí. 

Naopak, pokud bylo rozhodováno o platnosti na řízení, 

rozši řoval se standardní p ěti členný senát o další dva rady a 

tento senát pak byl tvo řen šesti rady a p ředsedou. 
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Zásada senátního rozhodování Nejvyššího správního s oudu 

ČSR byla prolomena výjimkou v tzv. kurentních v ěcech, tj. 

kauzy jejiž vy řízení nemá na práva zú častn ěných žádný vliv, 

které mohly být vy řízeny bez porady, pouze p ředsedou 

a referentem, pokud m ěli oba na v ěc shodný názor. 

 

Relativní disproporce p ři ustanovování senát ů pak 

panovala u senát ů rozhodujících v ěci da ňové a poplatkové, 

které byly stálé a jmenované prvním prezidentem Nej vyššího 

správního soudu Československé republiky z tzv. finan čního 

oddělení tohoto tribunálu. Stálost t ěchto senát ů byla dána 

práv ě onou finan ční a ekonomickou specializací jejich člen ů. 

 

Odborná pléna Nejvyššího správního soudu ČSR 

Nejvyšší správní soud Československé republiky v rámci 

svého fungování disponoval také odbornými senáty, k teré 

nebyly a priori povolány k rozhodovací činnosti v klasickém 

slova smyslu. Konkrétn ě se jednalo o odborná pléna, pléna 

celého odd ělení (finan ční a správní) a plné shromážd ění všech 

člen ů Nejvyššího správního soudu, tzv. plenissimum. 

 

Jejich posláním bylo p ředevším zajistit permanenci 

a jednotnost judikatury Nejvyššího správního soudu ČSR, nebo ť 

sjednocení rozhodovací činnosti a soudní činností definované 

obsahy právními p ředpisy užívaných pojm ů, tj. ve svém celku 

vytvo ření vysoce odborn ě kvalifikované a precizované 

judikatury, bylo chápáno vedle samotné rozhodovací činnosti 

Nejvyššího správního soudu ČSR jako další z elementárních 

smysl ů tohoto nejvyššího správního tribunálu a cíl ů, jichž 

měl tento soudní orgán dosáhnout. Plenissimum však pl nilo 
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ješt ě další funkce. Usnášelo se na jednacím řádu 27 Nejvyššího 

správního soudu Československé republiky a vykonávalo tak 

v tomto sm ěru také funkci normotvornou. Plenissimum rovn ěž 

volilo dva členy a dva náhradníky Ústavního soudu a vznášelo 

návrh Ústavnímu soudu na zkoumání zákon ů Československé 

republiky a sn ěmu Podkarpatské Rusi, čímž se mohlo, i když 

poměrn ě nep římo a okrajov ě, podílet též na kontrole 

ústavnosti právního řádů Československé.  

 

Nejvyšší správní soud Československé republiky byl 

organiza čně provázán také se soudem volebním a soudem 

patentním, a to následovn ě. 

 

Prezidentem volebního soudu byl z titulu své funkce  

první prezident Nejvyššího správního soudu ČSR, kterého 

v plenární sch ůzi zastupoval druhý prezident Nejvyššího 

správního soudu ČSR a v čty řčlenných senátech volebního soudu 

pak p ředsedové senátu Nejvyššího správního soudu ČSR pov ěření 

k tomu prvním prezidentem Nejvyššího správního soud u ČSR. 

Obdobně tomu bylo také u stálých referent ů a čty ř člen ů 

rozší řeného pléna volebního soudu, kte ří byli rovn ěž 

přid ělení z řad člen ů Nejvyššího správního soudu ČSR 

rozhodnutím jeho prvního prezidenta. 

 

U patentního soudu byl p ředseda a nám ěstek a jeho dva 

přísedící a jejich nám ěstci jmenováni prezidentem republiky 

na návrh vlády z prezident ů Nejvyššího správního soudu 

Československé republiky.  

 

                                                           
27

  Aby se však nabyl tento jednací řád postavení klasické právní normy, byl ještě zapotřebí jeho schválení 

vládou. Jednací řád Nejvyššího správního soudu ČSR byl recipován zákonem č. 3/1918 Sb. z. a n., z nařízení 

č. 209/1907 ř. z. 
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 Toto personální propojování Nejvyššího správního s oudu 

ČSR s uvedenými satelitními soudy se ukázalo ve svém  výsledku 

jako p říliš komplikované, svazující a z hlediska dalšího 

takovéhoto fungování nefunk ční. 

 

2.2. Nejvyšší správní soud v letech 1939 - 1945  

 

Pojem „druhá republika“ je ozna čení pro politický 

systém ČSR v období od 1. října 1938 do 14. b řezna 1939. 

Trvala tedy pouhých 167 dní. Její vznik odpovídá da tu zabrání 

Sudet, tj. pohrani čních oblastní Českoskovenska, kde 

převažovalo n ěmecké osídlení, na základ ě Mnichovské dohody, 

a její zánik pak za čátku okupace republiky N ěmeckem.  

 

Protektorát Čechy a Morava bylo ozna čením území 

republiky zbylého po odstoupení Sudet a okupovaného  od 15. 

března 1939 nacistickým N ěmeckem až do jeho kapitulace 8. – 

9. kv ětna 1945.  

 

Prezidentem republiky byl po tato ob ě období Dr. Emil 

Hácha, který byl do ú řadu uveden dne 30. 11. 1938. V této 

funkci pak Dr. Hácha setrval po celé neš ťastné období až do 

roku 1945. By ť se m ůže konání Dr. Háchy v tomto období zdáti 

v mnoha sm ěrech jako zavrženíhodné, nelze Dr. Háchovi up řít 

také nepochybné zásluhy a snahu o vyt ěžení maxima z onoho 

minima poskytnutému pohnutou dobou, aby i p řes veškeré obtíže 

zachoval alespo ň n ějakou českou státnost a ochránil ob čany 

státu.  

 

Období druhé republiky a Protektorátu Čechy a Morava 

nebylo obdobím jakkoli radostným pro Dr. Emila Hách u, tak ani 
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pro Nejvyšší správní soud, v jehož čele práv ě Dr. Hácha 

působil až do svého zvolení prezidentem republiky.  

 

 Činnost Nejvyššího správního soudu v této dob ě byla, 

ostatn ě jako celé státní i spole čenské d ění, ovlivn ěna 

nacistickou okupací a řadí se mezi temné stránky fungování 

Nejvyššího správního soudu. A čkoli samotná formální existence 

instituce správního soudnictví nebyla tímto „období m temna“ 

přímo dot čena a nedošlo ani k p řerušení činnosti Nejvyššího 

správního soudu, jeho rozhodovací činnost byla často dot čena 

problematikou protižidovských zákon ů. Snad malé pozitivim by 

se dalo spat řovat v tom, že díky omezení pravomocí soudu 

a odd ělení spisové agendy od nacistického N ěmecka, se 

podařilou tomuto správnímu tribunálu vy řídit majoritní část 

nevy řízených kauz z p ředvále čného období a p řipravit se tak 

na nový vstup do povále čného období bez onoho faktu 

neúměrného p řetížení a opožd ěnosti s vy řizování napadnuvších 

stížností. 

 

 Za zmínku rovn ěž nepochybn ě stojí také skute čnost, 

že v návaznosti na vývoj p ředvále čné a vále čné situace 

osamostatn ělé Slovensko si z řídilo za války v Bratislav ě 

Najvyšší správní súd Slovenskej republiky, který ro ku 1944 

dočasn ě sídlil v Pieš ťanech a ve své činnosti a samostatném 

působení pokra čoval i po konci druhé sv ětové války. 
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3. Nejvyšší správní soud v letech 1945 – 1952 

 

Nejvyššímu správnímu soudu se sice v pr ůběhu druhé 

sv ětové války poda řilo dohnat schodek s vy řizováním 

stížností, které mu napadaly v n ěkolikanásobn ě v ětším 

množství, než byl schopen reáln ě vy řídit, avšak po skon čení 

německé okupace a vále čného období nebyl schopen obnovit 

svoji činnost v plném rozsahu.  

 

Pří činy t ěchto obtíží v pokra čování aktivity Nejvyššího 

správního soudu byly dvojího druhu. Prvním byly stá le se 

protahující problémy s obsazením soudu, nebo ť za doby okupace 

byl soud znateln ě personáln ě narušen a neda řilo se v tak 

krátkém časovém horizontu doplnit chyb ějící obsazení soudu. 

Druhou p řekážkou byla aktivita „konkuren čního“ správního 

soudu v Bratislav ě z řízeného za doby trvání Slovenského 

štátu. Rozd ělení kompetencí mezi ob ěma Nejvyššími správními 

soudy pak z ůstalo nevyjasn ěné až roku 1949 a bylo definitvn ě 

vy řešeno až zákonem č. 166/1949 Sb., o sídle správního soudu, 

jímž bylo sídlo Nejvyššího správního soudu p řesunuto na území 

Slovenska, konkrétn ě do Bratislavy. V ostatním pak citovaný 

právní p ředpis odkázal v ust. § 2 na zákon z První republiky  

č. 164/1937 Sb. z.a n. P řestože se mohlo zdát, že smyslem 

tohoto kroku bylo vy řešit dualismus Nejvyšších správních 

soud ů a umožnit op ět jeho další řádné fungování, byl tento 

krok ryze ú čelový a znamenal pouhou p řípravu k ukon čení 

činnosti Nejvyššího správního soudu a jeho zániku. P ři 

reoganizaci soudní moci pak s ú činností zákona č. 64/1952 

Sb., o soudech a prokuratu ře, Nejvyšší správní soud zcela 

zanikl. 
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V souvislosti s tím nelze nevzpomenout obav Dr. E. 

Háchy. Fašismus a bolševismus, jako prost ředí nevhodné pro 

fungování správního soudnictví kritizoval Dr. E. Há cha již 

v p ředvále čném období. Podle n ěho dochází v t ěchto 

ideologiích k odstran ění tradi ční d ělby moci a tím 

i hierarchizace právních norem. V této souvislosti pak často 

při úvahách o budoucnosti správního soucnictví zd ůraz ňoval, 

že v autokratických systémech nem ůže být zaru čena soudcovská 

nezávislost a soudce je tak pasován pouze do role j usti čního 

úředníka. 28 Jak historický vývoj ukázal, byly tyto úvahy či 

spíše obavy Dr. E. Háchy bohužel zcela oprávn ěné a d ůvodné. 

 

                                                           
28

 srov. Hácha, E. Průvodní slovo in Rádl, Z.: Nejvyšší správní soud. Normy o jeho zřízení a působnosti, 

komentované podle judikatury býv. správního soudního dvora a nejvyššího správního soudu s použitím 

materiálií a písemnictví, Praha, Československý kompas, 1933, str. 6 - 8  
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4. Sd ělení Nejvyššího správního soudu ČSR pro futuro 

 

 K obnovení správního soudnictví došlo až po zm ěně 

politického režimu v roce 1989. Článkem 36 odst. 2 Listiny 

základních lidských práv a svobod 29 a následn ě po vzniku 

České republiky také článkem 91 Ústavy České republiky 30, byl 

stanoven ústavní základ tohoto obnoveného soudnictv í 

vykonávaného Nejvyšším správním soudem. Složitost t ohoto 

procesu a nemožnost nalezení správných a odpovídají cích 

řešení, však ponechala tento ústavní základ bez fakt ického 

napln ění až do roku 2002. 

 

 Po čínaje 1. 1. 2003 byla, po de facto padesáti letech,  

obnovena činnost Nejvyššího správního soudu jako nejvyšší 

soudní instituce v rámci správního soudnictví České republiky 

stojící mimo soustavu klasických soud ů
31. Snad i jistou 

symbolikou v rámci této rehabilitace instituce Nejv yššího 

správního soudu pak m ůže být skute čnost, že sou časný Nejvyšší 

správní soud České republiky navazuje ve svém základu na 

principy a tradice Nejvyššího správního soudu Československé 

republiky, nebo ť práv ě tento tribunál tzv. první rebupliky 

byl elitním pracovišt ěm předních administrativc ů té doby a 

úrovní svojí činnosti jednozna čně dosahoval evropských 

kvalit. Pro sou časný Nejvyšší správní soud snad bude i 

dostate čným varováním stav „p řehlcení“ Nejvyššího správního 

soudu ČSR a tento obnovený tribunál se tedy pou čí z chyb 

učin ěných ve správním soudnictví Československé republiky a 

                                                           
29

 zákon č. 23/1991 Sb., kterým se uvozuje Listina základních práv a svobod jako ústavní zákon a následně 

zákon č. 2/1993 Sb., o vyhlášení Listiny základních práv a svobod  

30
 zákon č. 1/1993 Sb., Ústava České republiky 

31
 srov. zákon č. 150/2002 Sb., soudní řád správní 
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podaří se jim v tomto sm ěru navázat pouze na ony kladné 

přínosy Nejvyššího správního soudu ČSR pro tehdejší i 

sou časnou jurisprudenci.  

 

Byť s ur čitými výhradami nedotaženosti reformy správního 

soudnictví z roku 2002, která po čínaje rokem 2003 

rehabilitovala práv ě i instituci Nejvyššího správního soudu, 

lze s jistotou říci, že práv ě kvalita Nejvyššího správního 

soudu Československé republiky umožnila hladký a rychlý 

počátek činnosti obnoveného Nejvyššího správního soudu a jeh o 

plnou funk čnost již po velmi krátké dob ě ode dne jeho 

novodobého p ůsobení. 
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5. Rozhodovací činnost Nejvyššího správního soudu 

ČSR ve v ěcech spolkového práva 

 

5.1. Obecné pojednání o rozhodovací praxi Nejvyššíh o 

správního soudu ČSR 

  

 Nejvyšší správní soud Československé republiky byl 

prestižním právním pracovišt ěm, na jehož činnosti a fungování 

participovali p řední odborníci správního práva a správního 

soudnictví oné doby. Tato skute čnost již ostatn ě byla v této 

práci opakovan ě vyzdvihována. V této souvislosti proto ale 

nelze nezmínit, že krom ě vytvo ření stabilních právních 

základ ů samotné existence a p ůsobení Nejvyššího správního 

soudu Československé republiky spoludeterminoval jednozna čně 

tento administrativní tribunál aktivn ě též širší spole čenské 

dění v ČSR. 

 

 Činil tak p římo i nep římo prost řednictvím své činnosti 

a soudní praxe, jejichž výsledkem bylo vydávání roz hodnutí 

s nestranností, vysokou kvalitou a precizností, 

napomáhajících nejen p ři výkladu a aplikaci dot čených 

právních norem, ale také p ři napl ňování n ěkterých teoreticko 

právních institut ů jejich reálným, avšak již odborn ě právn ě 

korigovaným obsahem, nebo ť jak bylo konstatováno shora 

v části druhé této práce, p říslušela Nejvyššímu správnímu 

soudu ČSR krom ě klasické funkce rozhodovací, též 

nezanedbatelná funkce sjednocující, kdy Nejvyšší sp rávní soud 

Československé republiky m ěl, p ředevším prost řednictvím svého 

plenissima, zajistit ucelující a sjednocující judik aturu, 

eliminující i p řípadné nedostatky opomenuté v dot čených 

právních normách správního práva ze strany legislat ivc ů, nebo 



41 

 

tím, že právní úprava v ur čitých oblastech správního práva 

zkrátka v pohnuté mezivále čné dob ě chyb ěla.  

 

 Obecn ě lze mít za to, že snad nem ůže být žádných pochyb 

o tom, že judikatorní poslání zvládl Nejvyšší správ ní soud 

Československé republiky p říkladn ě a že jím vydaná rozhodnutí 

jsou i p řes sv ůj zna čný časový odstup od sou časnosti a četné 

změny obecn ě závazných právních norem stále použitelná 

a v mnohém rovn ěž inspirující. Preciznost a kvalita 

rozhodnutí Nejvyššího správního soudu ČSR by pak nepochybn ě 

mohla, resp. spíše m ěla, být pou čením a vzorem pro dnešní 

správní soudy, kdy sou časným soudním rozhodnutím, nejen ve 

správních v ěcech, lze mnohdy krom ě právních nedostatk ů 

v d ůsledku nesprávné aplikace právních norem vytknout t aké 

jejich nekvalitní od ůvodn ění a myšlenkovou nesystemati čnost 

jejich tvorby. 

 

 Zásadní a významná rozhodnutí Nejvyššího správního  soudu 

ČSR jsou shromaž ďována ve sbírkách t ěchto rozhodnutí, z nichž 

v p řípad ě Nejvyššího správního soudu Československé republiky 

je nejvýznamn ější tzv. Bohuslavova sbírka vytvo řená senátním 

prezidentem Nejvyššího správního soudu ČSR Dr. Josefem 

V. Bohuslavem a postihující rozhodovací činnost Nejvyššího 

správního soudu od roku 1918 do roku 1948. Tato sbí rka čítá 

několik desítek tisíc nález ů Nejvyššího správního soudu a je 

uspo řádána do dvou řad – administrativní a finan ční 32. 

Ve v ěcech správního soudnictví jsou pak v mnohých p řípadech 

rozhodnutí Nejvyššího správního soudu Československé 

republiky uvád ěná v této sbírce, aplikovatelná i na dnešní 

právní stav a sou časnou spole čnost a její regulativy jako 

takové. 

                                                           
32

 Tyto řady bývají označovány také ve zkatkách jako Boh. A., Boh. F., jak je činěno i v této práci. 
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5.2. Judikatorní p ůsobení Nejvyššího správního soudu ČSR ve 

věcech spolkového práva 

 

 Skute čnost, že Nejvyšší správní soud Československé 

republiky byl elitním justi čním pracovišt ěm s uznávanou 

a kvalitní rozhodovací praxí, nech ť je patrná také 

z následujícího stru čného exkurzu do rozhodovací činnosti 

Nejvyššího správního soudu ČSR. Jelikož ale samoz řejm ě není 

možné se, by ť t řeba i jen letmo, zmínit o veškerých tématech 

dot čených a ovlivn ěných rozhodovací činností Nejvyššího 

správního soudu Československé republiky, bude z t ěchto 

důvod ů v této části práce demonstrována rozhodovací činnost 

předmětného nejvyššího správního tribunálu na institutech  

spolkového práva, tj. práva týkajícího se vzniku, e xistence 

a fungování, jakož i zániku spolk ů, a to vše v dikci právní 

normy, jíž byl pro pot řeby Československé republiky 

z Rakouské monarchie recipovaný zákon č. 134/1867 ř.z., o 

práv ě spol čovacím. V sou časné právní terminologii je pak 

jazykovým ekvivalentem práva spolkového právo sdruž ovací. I 

takto vymezená část rozhodovací činnosti Nejvyššího správního 

soudu Československé republiky by však byla pro pot řeby této 

práce p říliš široká, a proto bude provedena ješt ě o n ěco 

větší konkretizace zam ěřená na judikatorní činnost Nejvyššího 

správního soudu ČSR, a to p ředevším pak na vznik, zánik 

a zrušení spolk ů. D ůvodem tohoto tématického výb ěru z bohaté 

rozhodovací činností Nejvyššího správního soudu 

Československé republiky je p ředevším atraktivita tématu 

práva na sdružování, jakožto práva v demokratickém a právním 

státu zcela samoz řejmého, zaru čeného, a v praxi hojn ě 

využívaného a realizovaného.   
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 Základní právní rámec spolkového práva byl deklaro ván 

Ústavou z roku 1920, a to konkrétn ě v jejím ust. § 113. 

V tomto ustanovení Ústavy z roku 1920 bylo mimo jin é také 

uvedeno, že právo se klidn ě a bezezbran ě shromaž ďovat 

a tvo řit spolky je zabezpe čeno, p ři čemž výkon t ěchto práv 

upravují zákony. 33  

 

Právní normou, která v souladu s delelegací dle ust . 

§ 113 odst. 1 Ústavy z roku 1920 upravovala výkon s polkového 

práva, byl recipovaný zákon ze dne 15. listopadu 18 67 

č. 134/1867 ř.z., o práv ě spol čovacím.  

 

5.2.1. Vznik spolk ů 

 

 Vznik spolk ů byl zákonem o práv ě spol čovacím vybudován 

v podstat ě na shodném principu, jako je tomu v sou čanosti dle 

zákona č. 83/1990 Sb., o sdružování ob čanů, tj. na principu 

registra čním, kdy orgánem státní správy není o z řízení spolk ů 

rozhodováno konstitutivn ě, ale p říslušný správní orgán vede 

pouze evidenci řádně z řízených spolk ů (dnes ob čanských 

sdružení).  

 

 Zákon č. 134/1867 ř.z., o práv ě spol čovacím, rozlišoval 

dva typy spolk ů – spolky nepolitické a spolky politické. 

Politickými spolky pak byly spolky takové, které by ly podle 

svých stanov oprávn ěny vyvíjet činnost politickou. Spolky 

nepolitickými byly de facto veškeré ostatní spolky,  tj. ty, 

jejichž činnost dle stanov nebyla politického rázu. Pro 

politické spolky pak citovaná právní norma stanovov ala 

přísn ější kritéria jejich činnosti a p řísn ější podmínky 

                                                           
33

 srov. ust. § 113 odst. 1 zákona č. 121/1920 Sb. z. a n., Ústavní listina Československé republiky 
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kontroly vykonávané spolkovým ú řadem. Cht ěl – li se 

nepolitický spolek zabývat činností politickou, musel v ten 

okamžit spl ňovat stejná kritéria, jako spolek politický. 

Vzhledem k tomu, že pojmy politického a nepolitické ho spolku 

nebyly pojmy legislativn ě definovanými, stanovoval zákon 

o práv ě spol čovacím v ust. § 35 druhé v ět ě, že o tom, za 

který typ bude konkrétní spolek považován, p říslušelo danému 

správnímu orgánu. K rozlišení politických a nepolit ických 

spolk ů a výkonu politické činnosti nepolitickým spolkem se 

vyjád řil i Nejvyšší správní soud Československé republiky ve 

svém nálezu ze dne 4.  listopadu 1924, uve řejn ěným 

v Bohuslavov ě Sbírce nález ů Nejvyššího správního soudu, část 

administrativní, svazek VI b, pod č. 4081, v jehož II. právní 

vět ě je konstatováno, že pokud u činí nepolitický spolek 

politické usnesení, m ůže tato skute čnost být d ůvodem pro jeho 

rozpušt ění. V od ůvodn ění tohoto nálezu pak Nejvyšší správní 

soud ČSR precizoval, že konverze nepolitického spolku na 

spolek politický, aniž by p ředtím provedl zákonu odpovídající 

změnu stanov, ma ří tím smysl on ěch speciálních ustanovení 

zákona o práv ě spol čovacím a znemož ňuje správním orgán ům 

kontrolu jeho činnosti. Tím dle tohoto tribunálu dochází ze 

strany daného spolku k porušení ve řejného řádu, což m ůže mít 

za následek i rozpušt ění spolku, jak bylo uvedeno v právní 

vět ě shora citovaného nálezu. 

 

Dle ust. § 4 zákona č. 134/1967 ř.z. každý, kdo cht ěl 

podle tohoto právního p ředpisu z řídit n ějaký spolek, byl 

povinen ješt ě p řed zapo četím činnosti spolku tuto skute čnosti 

oznámit písemn ě politickému řízení zemskému a p ředložit mu 

statut (stanovy) spolku. Jaké náležitosti m ěl statut 
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obsahovat, upravovalo rovn ěž ust. § 4 shora uvedeného 

zákona. 34  

 

 A čkoli bylo z řizování spolk ů vystav ěno na velmi volném 

a svobodném principu de facto pouhého oznámení o sv ém 

konstituování orgánu státní správy, neznamenalo to,  že by 

zákon o práv ě spol čovacím nechal vznik spolk ů zcela bez 

jakékoli kontroly ze strany státu, resp. ze strany 

příslušných orgán ů státní správy. Práv ě naopak. I p řes zdání, 

které by snadný zp ůsob založení spolku mohl myln ě vyvolávat, 

ponechal si stát v zákon ě č. 134/1867 ř.z. možnost rozhodnout 

vládou ve lh ůt ě čty ř týdn ů od podaného oznámení, že spolku, 

který je bu ď dle svého ú čelu nebo podle svého z řízení 

v kolizi se zákonem nebo právem anebo je nebezpe čný státu 

samotnému, se zakazuje, aby  byl v ůbec z řízen – viz ust. § 6 

zákona o práv ě spol čovacím. Nebyl –li tedy spolek v uvedené 

čty řtýdenní lh ůt ě zakázán, nebo bylo –li deklarováno, že 

zakázán nebude, mohl spolek zahájit svoji činnost. 

 

 Vzhledem k tomu, že vznik spolk ů byl zákonem č. 134/1967 

ř.z., o práv ě spol čovacím, jak je uvedeno výše, koncipován na 

principu pouhého písemného oznámení a p ředložení stanov, není 

rozhodovací činnost Nejvyššího správního soudu Československé 

republiky v této tématice tak bohatá. P řesto i v souvislosti 

se z řízením a procesem evidence spolku lze poukázat na 

následující nález Nejvyššího správního soudu ČSR. Jedná se 

konkrétn ě o nález ze dne 11. listopadu 1930 uve řejn ěný 

v Bohuslavov ě Sbírce nález ů Nejvyššího správního soudu ČSR, 

v části administrativní, ve svazku XII b, pod č. 8881, v n ěmž 

Nejvyšší správní soud Československé republiky vyjád řil, 

že ust. § 113 odst. 2 Ústavy z roku 1920, řešícího otázku 

                                                           
34

 srov. ust. § 4 zákona č. 134/1867 ř.z., o právě spolčovacím  
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přípustnosti rozpušt ění spolku, se lze úsp ěšně dovolávat 

i v p řípad ě zákazu utvo ření nového spolku jak bylo blíže 

rozebráno shora, tj. že je možné zakázat z řízení spolku, 

pokud u n ěho jsou již v dob ě oznámení spolku a p ředložení 

jeho stanov dány d ůvody k jeho rozpušt ění ve smyslu ust. 

§ 113 odst. 2 Ústavy z roku 1920. V tomto konkrétní m případ ě 

pak Nejvyšší správní soud Československé republiky dosp ěl 

k uvedenému záv ěru na základ ě stížnosti nov ě ustanovovaného 

spolku „Místní pobo čka Einigkeit v K. spolku Deutschel 

Kulturverband“, jehož ustanovení bylo správním orgá nem 

zakázáno, a to práv ě proto, že ú čel a za řízení tohoto spolku 

byly v rozporu s tehdy platným právním řádem, nebo ť jmenovaný 

spolek byl bezprost ředním znovuz řízením spolku „Ortsgruppe 

K. des Deutschen Kulturverbandes“, který byl již je dnou na 

základ ě ust. § 113 odst. 2 Ústavy z roku 1920 rozpušt ěn 

a kterému m ělo být prost řednictvím nov ě utvá řeného spolku – 

pobočky umožn ěno pokra čování v činnosti. Shodn ě pak Nejvyšší 

správní soud Československé republiky judikoval již 

v d řív ějším nálezu ze dne 27. června 1923 zve řejn ěném ve 

sbírce svých rozhodnutí Boh. A pod č. 2559/23. 

 

5.2.2. Zastavení činnosti spolk ů a jejich rozpušt ění 

 

 Možnost rozpušt ění spolku byla deklarována již p římo 

v ustanovení § 113 odst. 2 Ústavy z roku 1920, dle jehož 

dikce mohl být rozpušt ěn spolek jen tehdy, když jeho činností 

byl porušen ve řejný pokoj a řád. 35 

 

 Zákon o práv ě spol čovacím č. 134/1867 ř.z. ve svém ust. 

§ 24 ve spojení s ust. § 20 téhož zákona pak konsta toval, 

                                                           
35

 srov. ust. § 113 odst. 2 zákona č. 121/1920 Sb. z. a n.  
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že pokud by spolek vydal usnesení, které by odporov alo 

trestnímu zákonu, anebo kterým by si spolek p řivlast ňoval 

autoritu v n ěkteré z oblastí zákonodárné či výkonné moci, 

nebo by spolek vykro čil z oboru p ůsobnosti ur čeného stanovami 

spolku či naopak nedostál by v ůbec tomu, na čem byla založena 

jeho právní existence, mohl být takový spolek rozpu št ěn. 36 

 

 Dle v ěty druhé ust. § 25 zákona o práv ě spol čovacím bylo 

správnímu orgánu dáno oprávn ění, aby v p řípad ě, že existuje 

nějaká p ří čina ve smyslu ust. § 24 téhož zákona, pro niž je 

možné spolek rozpustit, rozhodl o zastavení činnosti spolku 

do doby, než bude o otázce rozpušt ění spolku rozhodnuto 

s kone čnou platností.  

 

 Již z podstaty samotné problematiky rozpušt ění či s ním 

souvisejícího zastavení činnosti spolku, které jsou 

autoritativním ukon čením jeho činnosti ze strany správního 

orgánu, a tedy velmi citelným zásahem do práv spolk u, je 

zřejmé, že p řípady stížností sm ěřujících v ůči t ěmto 

rozhodnutím správních orgán ů jsou v rozhodovací činnosti 

zastoupeny v pom ěrn ě hojn ější mí ře, než tomu bylo u judikát ů 

Nejvyššího správního soudu Československé rebupliky 

dotýkajících se problematiky z řizování spolk ů, jíž se 

zabývala zevrubn ěji část 5.2.1. této práce.  

 

Nejvyšší správní soud ČSR byl v p řípad ě rozhodování 

o stížnostmi napadaných správních rozhodnutích  

rouzpoušt ějících spolek či zakazujících činnost spolku do 

jeho rozpušt ění postaven ve své podstat ě p řed t ři základní 

úkoly.  

 

                                                           
36

 srov. ust. § 20 a 24 zákona č. 134/1867 ř.z. 
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První úlohou Nejvyššího správního soudu Československé 

republiky bylo posouzení p řípustnosti a formální správnosti 

podané stížnosti, tj. de facto toho, zda –li se má danou 

stížností v ůči správnímu rozhodnutí v ůbec meritorn ě zabývat. 

Vzhledem k relativn ě p řísnému formalismu, který řízení p řed 

Nejvyšším správním soudem ČSR ovládal, mívaly tyto nedostatky 

často za následek vrácení stížností st ěžovatel ům k jejich 

oprav ě nebo rovnou rozhodnutí o odmítnutí stížnosti. 

 

Pokud byla ze strany Nejvyššího správního soudu ČSR 

shledána daná stížnost jako p řípustná k projednání 

a meritornímu rozhodnutí o ní, postoupil Nejvyšší s právní 

soud Československé republiky v řešení dané stížnosti dále 

a za čal se stížností meritorn ě zabývat. Nejvyšší správní soud 

ČSR tak v daný okamžik stanul na prahu svého druhého  úkolu 

při projednání a rozhodování o p ředmětné stížnosti. V rámci 

tohoto svého druhého úkolu se Nejvyšší správní soud  ČSR 

zabýval stížnotí vytý čeným problémem a m ěl za úkol posoudit 

zákonnost stížností napadeného správního rozhodnutí  orgánu 

státní správy, jímž bylo p říslušným správním orgánem, 

vystupujícím v řízení na stran ě žalované, rozhodnuto 

o rozpušt ění spolku, in eventum o zákazu jeho činnosti do 

doby, než bude s kone čnou platností rozhodnuto o otázce 

rozpušt ění spolku.  

 

Třetím úkolem Nejvyššího správního soudu Československé 

republiky, který se nepochybn ě mohl z části či komplexn ě 

vt ělit i do úkolu druhého, popsaného shora, a ve své p odstat ě 

sním tedy i splynout, bylo definování nebo up řesn ění definice 

obsahu právních a zákonem užívaných pojm ů souvisejících 

s problematikou rozhodnutí o rozpušt ění spolku či o zákazu 

výkonu jejich činnosti do kone čného rozhodnutí o tom, zda 

spolek bude či nebude rozpušt ěn. Rozhodn ě totiž málokterý, 
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z legislativou o spolcích užívaných a mnohdy i zna čně 

abstraktních pojm ů, byl sou časn ě také pojmem legislativn ě 

definovaným.  Kone čně nelze odhlédnout od faktu, že tato 

činnost Nejvyššího správního soudu Československé republiky 

tvo řila p ři rozhodování o stížnostech proti rozhodnutím 

správních orgán ů v ětšinový podíl, nebo ť majoritní část 

stížností byla shledána ze strany Nejvyššího správn ího soudu 

ČSR ned ůvodnými, protože jimi napadená správní rozhodnutí 

nebyla tímto správním tribunálem zjišt ěna jako nezákonná, 

a proto byly tyto stížnosti zamítnuty. To ale nebrá nilo tomu, 

aby se Nejvyšší správní soud Československé republiky 

i v rámci stížnost zamítajícího rozhodutí vypo řádal 

s eventuální problematikou obsahové definice legisl ativních 

pojm ů v dané kauze aplikovaných právních norem. 

 

S odkazem na shora uvedené skute čnosti o rozhodnutích 

Nejvyššího správního soudu Československé republiky prove ďme 

nyní následující demonstraci t ěchto záv ěr ů na konkrétních 

příkladech judikatorní činnosti tohoto správního tribunálu.  

 

a)  Judikatura ve v ěci legitimace k podání stížnosti 

k Nejvyššímu správnímu soudu ČSR v p řípad ě rozhodnutí 

o rozpušt ění spolku 

 Obecn ě lze akceptovat, že subjektem oprávn ěným k podání 

stížnosti ve v ěci spolku je spolek sám, resp. prost řednictvím 

svých funkcioná řů jednajících za tento spolek, jakožto um ělý 

subjekt práva, navenek. Jak tomu však bude v p řípad ě, 

že správní orgán rozhodl o rozpušt ění spolku, zákon o práv ě 

spol čovacím ne řešil, a proto zodpov ězení této otázky bylo 
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odvislé od jukaturní činnosti Nejvyššího správního soudu 

Československé republiky. 37 

 

 V rozhodnutí č. Boh. A 3808/24 38 řešil Nejvyšší správní 

soud ČSR otázku, zda je p řípustné a legitimní, aby stížnost 

proti rozhodnutí správního orgánu o rozpušt ění spolku byla 

podána také p římo jeho členem. Dosp ěl však k záv ěru, 

že jednotliví členové spolku nejsou legitimováni ke stížnosti  

do rozhodnutí, jímž byl spolek rozpušt ěn, a to z toho d ůvodu, 

že pouze oficiáln ě povolaná reprezentace spolku, tj. její 

funkcioná ři, jsou oprávn ěni činit závazný projev v ůle jménem 

spolku, p ři čemž nic na tom nem ůže zm ěnit p řípadný fakt, že 

tento člen spoku, který stížnost podá svým jménem, je 

sou časn ě funkcioná řem spolku. Pokud by tedy byla stížnost 

podána pouze jednotlivými členy spolku svým jménem a nebyla 

by sou časn ě podána spolkem prost řednictvím jeho funkcioná řů, 

nemůže být Nejvyšším správním soudem ČSR akceptována a byla 

by jako nep řípustná odmítnuta. 

 

 Obdobn ě se Nejvyšší správní soud Československé 

republiky vyjád řil také ve svém rozhodnutí Boh. A 6619/27 39, 

v n ěmž konstatoval, že bývalí funkcioná ři spolku právoplatn ě 

rozpušt ěného nejsou legitimováni k podání stížnosti 

k Nejvyššímu správnímu soudu ČSR proti opat ření ú řadu podle 

ust. § 27 zákona č. 134/1867 ř.z. 40 stran jm ění rozpušt ěného 

                                                           
37

 srov. Nález ze dne 12. ledna 1922 publikovaný v Bohuslavově sbírce nálezů Nejvyššího správního soudu 

ČSR v části administrativní, svazku IV a, z roku 1922, nález 4., str. 49 a násl. 

38
 Nález ze dne 24. června 1924 publikovaný v Bohuslavově sbírce nálezů Nejvyššího správního soudu ČSR 

v části administrativní, svazku VI b, z roku 1924, str. 1470 a násl. 

39
 Nález ze dne 9. června 1927 publikovaný v Bohuslavově sbírce nálezů Nejvyššího správního soudu ČSR 

v části administrativní, svazku IX a, z roku 1927, str. 843 a násl. 

40
 Dle ust. § 27 zákona č.  134/1867 ř.z., o právu spolčovacím, je v případě úředního rozpuštění spolku věčí 

úřadu učiniti zákonné opatření o jmění rozpuštěného spolku a sledujíc účel stanovami vytčený. 
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spolku. K tomuto záv ěru dosp ěl Nejvyšší správní soud ČSR po 

úvaze faktu, že je nepochybn ě správné, zachovat funkcioná řům 

spolku legitimaci k opravným prost ředk ům při popírání 

zákonnosti spolek rozpoušt ějícího správního aktu, nebo ť se 

jedná o možnost zachování obhajoby samotné existenc e spolku. 

Jinak je tomu ale v p řípad ě, že se tito funkcioná ři již 

neobracejí proti rozhodnutí o rozpušt ění spolku, ale pouze 

proti následným úkon ům správního orgánu po právoplatném 

rozpušt ění spolku, protože již nejsou v postavení funkcioná řů 

spolku ani nesledují vy řešení existence spolku, nýbrž jen 

záležitosti odvozené. Obdobn ě pak Nejvyšší správní soud, 

odkazujíc na tyto své nálezy uvedené shora, zkonsta toval také 

ve svých pozd ějších nálezech Boh. A 12.093/35 a Boh. A 

12.573/36. 

 

b)  Nálezy Nejvyššího správního soudu ČSR k zákonnosti 

rozpušt ění spolku a k zákazu činnosti spolku do doby 

kone čného rozhodnutí o jeho rozpušt ění 

Posouzení zákonnosti stížností napadeného správního  

rozhodnutí o zákazu činnosti spolku nebo o rozpušt ění spolku 

představuje bezpochyby základní element, kv ůli n ěmuž se 

st ěžovatelé domáhali svého práva u Nejvyššího správníh o soudu 

Československé republiky.  

 

V nálezu Nejvyššího správního soudu ČSR Boh. A 1679/22 41 

se tento tribunál zabýval podmínkami zrušení spolku , kdy 

správní ú řad neschválil zm ěněné stanovy spolku a na řídil 

zastavení činnosti spolku. Ve svém rozhodnutí však nijak 

nevymezil toto rozhodnutí o zastavení činnosti spolku, a tak 

bylo možné si výrok daného rozhodnutí vykládat tak,  že spolek 

                                                           
41

 Nález ze dne 21. listopadu 1922, publikovaný v Bohuslavově sbírce nálezů Nejvyššího správního soudu 

ČSR v části administrativní, svazku IV b, z roku 1922, str. 1299  a násl. 
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jím byl rozpušt ěn. Nejvyšší správní soud ČSR proto 

přezkoumal, zda byly v daném p řípad ě spln ěny podmínky pro 

rozpušt ění spolku dle ust. § 113 odst. 2 Ústavy z roku 1920 , 

dle kterého m ůže být spolek rozpušt ěn, byl –li jeho činností 

porušen trestní zákon nebo ve řejný pokoj a řád, a dosp ěl 

k záv ěru, že ve stížností napadeném správním rozhodnutí s e 

žádný takový d ůvod pro rozpušt ění spolku neuvád ěl a že 

správní orgán pouze poukazuje na obsah stanov a vyt ýkal 

jejich neúplnost, nesrozumitelnost a další vady, co ž však 

samo o sob ě nemohlo dle Nejvyššího správního soudu ČSR 

důvodem ke zrušení spolku, obzvlášt ě za situace, kdy žalovaný 

správní orgán neposkytl danému spolku ani možnost k e zjednání 

nápravy vadných stanov. Z t ěchto d ůvod ů Nejvyšší správní soud 

Československé republiky stížnosti spolku vyhov ěl a napadené 

rozhodnutí správního orgánu pro jeho nezákonnost zr ušil.  

 

De facto shodn ě si po čínal Nejvyšší správní soud ČSR při 

svých úvahách, když svým nálezem ze dne 25. února 1 928, Boh. 

A 7102/1928, zrušil pro nezákonnost rozhodnutí sprá vního 

orgánu o ú ředním rozpušt ění spolku, nebo ť spolek nem ěl dle 

správního orgánu již delší dobu vyvíjet aktivní činnost. 

Nejvyšší správní soud ČSR ale z provedeného řízení zjistil, 

že správní orgán neprovedl d ůkladné šet ření o jím tvrzené 

skute čnosti o ne činnosti spolku, neposkytl spolku možnost se 

k v ěci vyjád řit ani provést d ůkazy, že spolek dosud nezanikl. 

Tím správní orgán dle Nejvyššího správního soudu 

Československé republiky porušil práva spolku a dané  

rozhodnutí tak zatížil vadou. 
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Podobně p řistoupil Nejvyšší správní soud ČSR svým 

nálezem Boh. A 4081/24 42 k otázce možného rozpušt ění spolku 

při p řekro čení statutárního oboru. Nejvyšší správní soud 

Československé republiky pak v uvedeném nálezu vyslo vil, že 

pouhé p řekro čení statutárního oboru nem ůže samo o sob ě být 

dostate čným d ůvodem pro rozhodnutí o rozpušt ění spolku dle 

ust. § 113 odst. 2 Ústavy z roku 1920, jestliže tím to 

překro čením nebyl porušen trestní zákon nebo ve řejný pokoj 

a řád. V daném p řípad ě, v n ěmž za p řekro čení statutárního 

oboru spolku bylo považováno usnesení spolku na rez oluci 

vyzývající odborové organizace k nastoupení taktiky  hromadné 

revolu ční akce a p řitom m ěla na z řeteli svrhnutí nadvlády 

kapitalismu a odstran ění systému námezdního otroctví, které 

bylo žalovaným správním orgánem, ale i Nejvyšším sp rávním 

soudem ČSR považováno za politickou činnost spolku, který byl 

však konstituován jako nepolitický. Nejvyšší správn í soud ČSR 

proto vyhodnotil takové chování spolku jako porušuj ící 

veřejný řád, jakožto soubor právních norem etických 

a spole čenských, jejichž zachovávání je podle aktuáln ě 

panujících obecných názor ů podmínkou klidného a spole čenského 

soužití, p ři čemž t ěmto normám koresponduje i stav spole čnosti 

jako takové. Nejvyšší správní soud Československé republiky 

tedy nakonec v dané v ěci uzav řel, že zapo čne –li nepolitický 

spolek vykonávat činnost spolku politického, aniž p ředem 

změnil řádně své stanovy, ma ří tím smysl speciálních 

ustanovení o politických spolcích a znemož ňuje správnímu 

úřadu kontrolu své činnosti na řízenou zákonem o práv ě 

spol čovacím, je t řeba toto považovat za porušení ve řejného 

řádu a je tím od ůvodn ěn postup dle ust. § 113 odst. 2 Ústavy 

z roku 1920. 

                                                           
42

 Nález ze dne 4. listopadu 1924 publikovaný v Bohuslavově sbírce nálezů Nejvyššího správního soudu ČSR 

v části administrativní, svazku VI b, z roku 1924, str. 2001 a násl. 
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Pokud byly dány d ůvody pro rozpušt ění spolku dle ust. 

§ 24 zákona č. 134/1867 ř.z., o práv ě spol čovacím, mohl 

správní orgán rozhodnout o zastavení činnosti spolku. 

Nejvyšší správní soud ČSR pak ve svém nálezu Boh. A 1112/22 43 

konstatoval, že činnost spolku nevyhovuje p ředevším podmínkám 

své právní existence, pokud u n ěho nastaly skute čnosti 

zakládající možnost rozpušt ění spolku, tedy jestliže je 

spolek podle svého ú čelu nebo z řízení v rozporu s právním 

řádem nebo je nebezpe čný státu. 

 

c)  Judikatorní činnost Nejvyššího správního soudu ČSR 

k výkladu pojm ů „ve řejný pokoj a řád“ 

Jak již bylo uvedeno výše v této práci, pat řilo mezi 

základní úkoly Nejvyššího správního soudu ČSR také obsahov ě 

definovat právními normami správního práva užívané termíny, 

které nebyly pojmy legislativn ě definované a jejichž výklad 

nebyl jednozna čný či ur čitý. Rovn ěž již bylo poukázáno i na 

skute čnost, že v nemalém po čtu p řípad ů plnil Nejvyšší správní 

soud Československé republiky tuto svoji úlohu sou časn ě 

s posuzováním zákonnosti stížností napadeného správ ního 

rozhodnutí. 

 

Jak je z řejmé z dikce ust. § 113 odst. 2 Ústavy z roku 

1920 byl st ěžením pojmem tohoto ustanovení o možnosti 

rozpušt ění spolku termín „ve řejný pokoj a řád“, který se pak 

významě prolínal 44 s ust. § 20 a ust. § 24 zákona o práv ě 

spol čovacím. Práv ě s výkladem tohoto pojmu ve vztahu 

                                                           
43

 Nález ze dne 12. ledna 1922 publikovaný v Bohuslavově sbírce nálezů Nejvyššího správního soudu ČSR 

v části administrativní, svazku IV a, z roku 1922, nález 4., str. 49 a násl. 

44
 srov.  Nález č. 1112/22 ze dne 12. ledna 1922 publikovaný v Bohuslavově sbírce nálezů Nejvyššího 

správního soudu ČSR v části administrativní, svazku IV a, z roku 1922, nález 4., str. 49 a násl. 
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k rozpušt ění spolku se váže relativn ě hojná judikatura 

Nejvyššího správního soudu Československé republiky. Stále je 

však i p řes veškerou preciznost a snahu tohoto správního 

tribunálu míti bedliv ě na z řeteli, že „omnis definitio in 

iure est periculosa“ 45. 

 

 V nálezu Nejvyššího soudu ČSR Boh. A 3803/24 46 ve v ěci 

rozhodnutí o stížnosti spolku proti jeho rozpušt ění z d ůvodu 

uvedeném v ust. § 113 odst. 2 Ústavy z roku 1920, k dy daný 

spolek m ěl porušit ve řejný řád tím, že užíval p ři svém 

veřejném vystupování kroj a odznak Federovaných D ělnických 

t ělocvi čných jednot, práv ě dané rozhodnutí správního orgánu 

napadající spolek na svoji obranu uvád ěl, že neporušil 

„ve řejný pokoj a řád“ a že ostatn ě tento pojem není ani 

pojmem právn ě definovaným, a to ani v Ústav ě z roku 1920, ani 

v zákon ě o práv ě spol čovacím či jakémkoli jiném právním 

předpisu. Nejvyšší správní soud ČSR pak v této v ěci dovodil, 

že „ve řejný řád“ je výslednicí kompromisu mezi zájmy 

individuálními z jedné strany a z druhé strany zájm em umožnit 

klidné spole čenské soužití spole čnosti tvo řící státní 

pospolitost. Ší řeji řečeno je „ve řejný řád“ souhrnem norem 

právních a všech norem etických a spole čenských, jejichž 

zachovávání podle aktuáln ě panujících obecných názor ů je 

podmínkou poklidného a spo řádaného spole čenského soužití, 

jakož i stav spole čnosti, uvedeným normám odpovídající. 

Současn ě z tohoto pojmu dle názoru Nejvyššího správního sou du 

ČSR plyne, že normami, které jsou sou částí „ve řejného řádu“ 

jsou pouze ty normy, které regulují pom ěr jednotlivce ke 

spole čnosti, když veškeré jednání jednotlivce existující 

                                                           
45

 Každá definice v právu je nebezpečná. 

46
 Nález ze dne 24. června 1924 publikovaný v Bohuslavově sbírce nálezů Nejvyššího správního soudu ČSR 

v části administrativní, svazku VI b, z roku 1924, str. 1470 a násl. 
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 čist ě v okruhu jeho soukromého života a nedotýkající se jeho 

styk ů se spole čností, nelze zahrnout do pojmu „ve řejný řád“. 

 

Na uvedený nález Nejvyššího správního soudu ČSR pak 

tento správní tribunál odkazoval rovn ěž ve své další 

judikatu ře, kde bylo t řeba operovat v rámci rozhodnutí 

Nejvyššího správního soudu ČSR s pojmem „ve řejný pokoj 

a řád“. Bylo tomu tak i v p řípad ě nálezu Boh. A 4488/25 47, 

kdy byl spolek rozpušt ěn z d ůvodu dle ust. § 113 odst. 2 

Ústavy z roku 1920, nebo ť se členové daného nepolitického 

spolku p ři své spolkové slavnosti dali vytografovat 

s praporem nesoucím odznak skobového k říze. Tentokráte však 

již Nejvyšší správní soud ČSR konstatoval, že pojem „ve řejný 

pokoj a řád“ je pojmem v právnické terminologii ujasn ěným 

a známým a v r ůzných jazykových vyjád řeních 48, avšak s velmi 

obdobným smyslem, užívaným i nap ří č právními normami nejen 

Československé republiky, ale nap ř. i Francie. K definici 

pojmu „ve řejný pokoj a řád“ provedené v nálezu Boh. A 3803/24 

pak Nejvyšší správní soud ČSR doplnil, že v oné definici je 

zachycen práv ě jak prvek normativního rázu reprezentovaného 

slovem „ řád“, tak i prvek statusové povahy, jemuž odpovídá 

použitý výraz „pokoj“. Na tento nález pak bezprost ředně 

navázal Nejvyšší správní soud Československé republiky 

v dalším svém rozhodnutí, a to Boh. A 4932/25 49, kdy za 

porušení „ve řejného pokoje a řádu“ ozna čil situaci, kdy 

spolek nedoložil svoje stanovy schválené ješt ě bývalým 

uherským ministerstvem vnitra k revizi ve stanovené  lh ůt ě. 

                                                           
47

 Nález ze dne 7. března 1925 publikovaný v Bohuslavově sbírce nálezů Nejvyššího správního soudu ČSR 

v části administrativní, svazku VII a, z roku 1925, str. 410 a násl. 

48
 Např. veřejný řád, spravedlivý řád a pokojný rozvoj. 

49
 Nález ze dne 22. září 1925 publikovaný v Bohuslavově sbírce nálezů Nejvyššího správního soudu ČSR 

v části administrativní, svazku VII b, z roku 1925, str. 1275 a násl. 
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V nálezu Boh. A 5706/1926 50 Nejvyšší správní soud ČSR 

k výkladu pojmu „ve řejný pokoj a řád“ doplnil o konstatování, 

že ve řejný pokoj a řád nejsou kategoriemi absolutními, ale 

proměnlivými, jejichž obsah je odvislý od do časných 

sociálních, etických, hospodá řských a p ředevším politických 

poměr ů. 

 

V nálezu Boh. A 7047/28 51 Nejvyšší správní soud ČSR 

doplnil řešení problematiky porušení „ve řejného pokoje 

a řádu“, jako d ůvodu k rozpušt ění spolku dle ust. § 113 odst. 

2 Ústavy z roku 1920, o skute čnost, že k rozpušt ění spolku 

podle citovaného ustanovení posta čuje, pokud byl ve řejný 

pokoj a řád porušen objektivn ě a není pot řeba zkoumat 

a dokázat subjektivní zavin ění na stran ě spolku nebo jeho 

funkcioná řů. 

 

Ze shora provedeného exkurzu do rozhodovací činnosti 

Nejvyšší správního soudu Československé republiky je pak beze 

vší pochybnosti z řetelné, že i z t ěchto n ěkolika 

demonstra čních p říklad ů, které rozsah této práce umož ňuje, 

vystupuje do pop ředí nejen úloha Nejvyššího správního soudu 

ČSR při kontrole dodržování zákonnosti rozhodnutí orgán ů 

státní správy, ale také preciznost a excelentnost p ln ění této 

úlohy, a tedy i pozitivní vliv na vývoj Československé 

republiky jako takové. 

 

                                                           
50

 Nález ze dne 27. 5. 1926 publikovaný v Bohuslavově sbírce nálezů Nejvyššího správního soudu ČSR v části 

administrativní, svazku VIII a, 1926, str. 824 

51
 Nález ze dne 24. ledna 1928 publikovaný v Bohuslavově sbírce nálezů Nejvyššího správního soudu ČSR 

v části administrativní, svazku X a, z roku 1928, str. 84 a násl. 
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Závěr  

 

 Jak již bylo v této práci mnohokrát konstatováno, byl 

Nejvyšší správní soud Československé republiky vysoce 

erudovaným a uznávaným pracovišt ěm, na jehož činnosti 

participovala celá řada právních odborník ů dané doby, v četn ě 

takových osobností, jako byl Dr. Pant ůček a Dr. Hácha, kte ří 

stáli p římo p ři zrodu této justi ční instituce po vzniku 

samostatné Československé republiky. 

 

 Není pochyb o tom, že rychlému a relativn ě 

nekomplikovanému rozb ěhu Nejvyššího správního soudu p řisp ěla 

jeho velmi t ěsná vázanost na Nejvyšší správní soud ve Vídni 

působicí v Rakousku od po čátku druhé poloviny devatenáctého 

století, který poskytl nejen legislativní základ pr o vznik 

Nejvyššího správního soudu ČSR bezprost ředně po vzniku státu, 

ale také vytvo řil prost ředí, z n ěhož čerpali p ři svém 

působení u n ěho zkušenosti i z řizovatelé Nejvyššího správního 

soudu Československé republiky. I p řes tuto historickou, 

normativní i personální návaznost byl však Nejvyšší  správní 

soud ČSR od svého po čátku soudem zcela samostatným a na 

správním tribunálu ve Vídni nezávislým.  

 

 Také v rámci justi ční soustavy Československé republiky 

se dostalo Nejvyššímu správnímu soudu separátního p ostavení, 

když obdobn ě jako soud ústavní byl postaven mimo klasickou 

soustavu nalézacích soud ů a vytvo řil tak koncentrovaný systém 

správního soudnictví v ČSR. 

 

 O prestižnosti postavení Nejvyššího správního soud u ČSR 

sv ědčí jist ě i fakt, že krátce po po čátku svého p ůsobení byl 

tento správní tribunál doslova p řehlcen podávanými stížnostmi 
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do rozhodnutí správních orgán ů. A čkoli d ůsledkem tohoto 

přetížení Nejvyššího správního soudu ČSR bylo zdlouhavé 

řízení, kdy se na vy řízení stížnosti čekalo i n ěkolik let, 

je t řeba dát ke cti Nejvyššího správního soudu ČSR, že ani 

tento fakt neovlivnil kvalitu rozhodovací činnosti tohoto 

justi čního orgánu, který setrval na preciznosti a vysoké 

odbornosti své práce po celou dobu svého fungování.  Jasným 

důkazem tohoto pak je obsáhlá judikatura Nejvyššího s právního 

soudu Československé republiky, kdy n ěkterá rozhodnutí jsou 

i navzdory zm ěnám právních norem využitelná i v sou časnosti. 

 

 Dalším neopomenutelným d ůkazem o kvalit ě Nejvyššího 

správního soudu ČSR je samoz řejmě skute čnost, že v dob ě, kdy 

se již za existence samostatné České republiky řešila 

v letech 2001 a 2002 otázka a problematika obnovení  

Nejvyššího správního soudu, posloužila českým legislativc ům 

jako opora a inspirace po stránce normativní i rozh odovací 

práv ě forma Nejvyššího správního soudu Československé 

republiky, který tak p řisp ěl k tomu, že od 1. 1. 2003 mohl na 

našem území, po padesáti letech od jeho likvidace, začít op ět 

fungovat Nejvyšší správní soud. 

 

 Bylo by velmi p řínosné, pokud by se stávající Nejvyšší 

správní soud inspiroval v podstatné mí ře i kvalitou 

rozhodování vykazovanou Nejvyšším správním soudem ČSR 

a poda řilo se mu tak navázat na tradici správního soudnict ví 

také v tomto sm ěru. Vzhledem ke spleti a stále v ětší 

složitosti a rostoucí kazuistice právních norem spr ávního 

práva by erudovaná judikatorní činnost Nejvyššího správního 

soudu vycházející z jeho historických ko řenů mohla nepochybn ě 

přisp ět ke zkvalitn ění činnosti správních orgán ů a jejich 

rozhodovací činnosti.  

 



60 

 

Ostatn ě je t řeba zmínit, že ani ten nejlepší právník se 

skv ělým um ěním rétoriky, argumentace, logiky a úsudku, není 

schopen poskytovat kvalifikovanou právní pomoc a ch ránit 

práva a oprávn ěné zájmy osob, aniž by disponoval podrobnou 

znalostí historie daného právního odv ětví či institutu. 

V tomto smyslu pak tedy historická činnost právníka musí 

nepochybn ě se ctí obstát vedle jeho interesu o aktuální 

právní úpravu danou obecn ě závaznými právními p ředpisy. 
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Abstrakt 

 

 Práce se zabývá vznikem a vývojem Nejvyššího správ ního 

soudu Československé republiky. P ři zevrubném historickém 

exkurzu sledujícím i normativní stránku v ěci je nemalá část 

práce v ěnována i konstituování Nejvyššího správního soudu v e 

Vídni. D ůvodem této skute čnosti je fakt, že práv ě víde ňský 

správní tribunál byl po vniku samostatné Československé 

republiky použit jako legislativní i personální m ůstek pro 

umožnění rychlého z řízení Nejvyššího správního soudu 

Československé republiky, jako soudní instituce vyst avěné na 

koncentrovaném systému a stojící mimo klasickou sou dní 

soustavu.  

 

 Po ustanovení Nejvyššího správního soudu ČSR je v práci 

řešena problematika zahájení jeho činnosti po samotném 

vzniku, jakož i konstatovány výjimky provedené v je ho 

koncepci oproti Nejvyššímu správnímu soudu Rakouské   

monarchie. Vzhledem k tomu, že Nejvyšší správní sou d ČSR si 

velmi záhy po svém vzniku vydobyl velmi prestižní 

a d ůvěryhodné postavení, došlo k jeho zahlcení napadanými  

kauzami. V této souvislosti je část práce v ěnována i snahám 

o odleh čení tohoto p řetížení Nejvyššího správního soudu ČSR 

noveliza čním zákonem č. 164/1937 Sb. 

 

Nejvyšší správní soud Československé republiky vynikal 

svou kvalitní a odbornou rozhodovací činností, jejíž mnohé 

elementy jsou aplikovatelné i v dnešním právním řádu, a proto 

je adekvátní část práce v ěnována práv ě rozhodovací činnosti 

Nejvyššího správního soudu, se zam ěřením na judikaturu ve 

věcech spolkového práva, konkr. v kauzách dotýkajícíc h se 

vzniku a rozpušt ění či zákazu činnosti spolk ů. 
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Abstract  
 

The thesis deals with formation and development of the 

Supreme Administrative Court of the Republic of 

Czechoslovakia. Beside thorough historic discursion  pursuing 

also the normative side of the subject, a considera ble part 

of the thesis deals with the constitution of the Su preme 

Administrative Court in Vienna as well. The reason is a fact 

that it was Viennese administrative tribunal that w as used as 

a legislative and personal bridge after formation o f the 

independent Republic of Czechoslovakia for facilita tion of a 

quick establishment of the Supreme Administrative C ourt of 

Czechoslovakia as a judicial institution built on a  

concentrated system and standing outside general ju dicial 

system. 

 

Following the establishment of the Supreme 

Administrative Court of Czechoslovakia, the thesis deals with 

the questions of commencing its functioning after i ts 

formation, as well as states the exceptions effecte d in its 

conception compared to the Supreme Administrative C ourt of 

the Austro-Hungarian monarchy. Due to the fact that  

Czechoslovak Supreme Administrative Court gained a very 

prestigious and reliable status very early after it s 

formation, it was overloaded by cases. In this cont ext, a 

part of the thesis deals with the efforts of reliev ing this 

overload of the Supreme Administrative Court by an amendment 

act No. 164/1937 Coll. 
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The Supreme Administrative Court of the Republic of  

Czechoslovakia exceeded with its quality and specia lized 

decision-making activities, many elements of which are 

applicable in current legal order, therefore an ali quot part 

of the thesis deals with the decision-making activi ty of the 

Supreme Administrative Court, with focus on the jud icature 

concerning associations, specifically in cases rega rding the 

formation and dissolution or prohibition to underta ke 

activities of the associations.  
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