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Seznam použitých zkratek 

 

Všechny uvedené právní předpisy jsou citovány ke dni odevzdání práce či dle smyslu textu 

ke dni, který je v něm uveden. 

 

ESD Evropský soudní dvůr 

ESLP Evropský soud pro lidská práva 

Listina usnesení č. 2/1řř3 Sb. p edsednictva České národní rady o vyhlášení Listiny  

základních  práv a svobod jako součásti ústavního po ádku České republiky 

NSS Nejvyšší správní soud 

ObčZ zákon č. 40/1ř64 Sb., občanský zákoník 

P esZ zákon č. 200/1řř0 Sb., o p estupcích 

Sp  1ř2Ř vládní na ízení č. Ř/1ř2Ř Sb., o ízení ve věcech náležejících do působnosti  

politických ú adů (správní ízení) 

Sp  1ř55 vládní na ízení č. 20/1ř55 Sb., o ízení ve věcech správních (správní ád) 

Sp  1967 zákon č. 71/1ř67 Sb., o správním ízení (správní ád) 

S  zákon č. 500/2004 Sb., správní ád 

S S zákon č. 150/2002 Sb., soudní ád správní 

StavZ zákon č. 1Ř3/2006 Sb., o územním plánování a stavebním ádu  

Úmluva sdělení č. 20ř/1řř2 Sb., Úmluva o ochraně lidských práv a základních svobod 

Ústava ústavní zákon č. 1/1řř3 Sb., Ústava České republiky 

ZIŽP zákon č. 123/1řřŘ Sb., o právu na informace o životním prost edí 

ZK zákon č. 12ř/2000 Sb., o krajích (krajské z ízení) 

ZO zákon č. 12Ř/2000 Sb., o obcích (obecní z ízení) 

ZOŠ zákon č. Ř2/1řřŘ Sb., o odpovědnosti za škodu způsobenou p i výkonu ve ejné 

moci rozhodnutím nebo nesprávným ú edním postupem  

ZSDP zákon č. 337/1řř2 Sb., o správě daní a poplatků 

ZSK zákon č. 552/1řř1 Sb., o státní kontrole 

ZSZ zákon č. 100/1řŘŘ Sb., o sociálním zabezpečení 

ZÚS zákon č. 1Ř2/1řř3 Sb., o Ústavním soudu 

ZVOP zákon č. 34ř/1řřř Sb., o Ve ejném ochránci práv 

ZZM zákon č. 2/1ř6ř Sb., o z ízení ministerstev a jiných úst edních orgánů státní  

správy České republiky 
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Úvodem 
ádný proces – mezi právem a spravedlností 

 
 
 
 

Otázka vzájemného vztahu práva a spravedlnosti, nebo spíše spravedlnosti a tzv. 

nesprávného či nespravedlivého práva je p edmětem diskuse snad od doby, kdy vznikly 

první právní systémy, a postupem času rozhodně nepozbyla na aktuálnosti. V moderních 

právních státech, ke kterým se adí také Česká republika, se rozhodně nemůžeme spokojit 

s ímskoprávní poučkou Lex iniusta, sed lex. Spravedlnosti, anebo právnosti nelze 

rozhodně dosáhnout pouhou mechanickou aplikací norem hmotného práva prost ednictvím 

právního procesu (v oblasti ve ejné správy správního ízení). P i rozhodování o každém 

právu či povinnosti jednotlivce vyvstává otázka, zda p ijaté ešení je pro něj spravedlivé. 

P itom jistě chápeme, že spravedlnost sama nikdy nemůže být naprosto objektivní a bez 

pochyb. Vždyť to, co se zdá spravedlivé jednomu, se druhému nemusí jevit spravedlivým 

vůbec. Na státu jako nositeli ve ejné moci obecně a na jeho jednotlivých orgánech zejména 

moci soudní a výkonné pak je, aby spravedlivost svých kroků obhájily.1 

 
V současné české právní teorii se do jisté míry uplatňuje pojetí, podle něhož 

základem právního ádu České republiky je a má být přirozené právo,
2 což je zcela 

v souladu se soudobou koncepcí demokratického právního státu.  Za spravedlivý můžeme 

považovat takový demokratický právní a státní režim, který je protikladem totalitního a co 

možná zamezuje jeho nastolení, kde lidská práva a svobody jednotlivce p edcházejí 

zájmům většiny.3 Pojem spravedlnosti bývá úzce spojován s pojmy svoboda (jak je 

chápána v politickoprávním smyslu) a rovnost (neboť práva a svobody jsou rovné, tedy 

                                                 
1 Jeden z náhledů na tento fenomén vyjad uje tzv. Radbruchova formule: “Konflikt mezi spravedlností a 

právní jistotou patrně lze řešit jen tak, že pozitivní právo, zajišťované předpisy a mocí, má přednost i 
tehdy, pokud je obsahově nespravedlivé a neúčelné, vyjma toho, jestliže rozpor mezi pozitivním zákonem 
a spravedlností dosáhne tak nesnesitelné míry, že zákon musí jako nenáležité právo spravedlnosti 
ustoupit." – srov. Čapek, J.: Aplikace práva orgány ve ejné moci. In: Boguszak, J. a kol. (2004), s. 155. 

2 J. Boguszak poznamenává, že „Podobně jako po druhé světové válce je i v současnosti odpor proti 
totalitarismu spojen s jistou renesancí přirozenoprávních přístupů. Právní stát lze přitom pojímat jako 
stát vázaný právem přirozeným.“ – srov. Boguszak, J.: Vztah práva a státu. Právní stát. In: Boguszak, J. a 
kol. (2004), s. 21ř. Tomuto názoru je důkazem v soudobém českém právním prost edí p irozenoprávně 
pojatá Listina i Ústava. 

3  Srov. Boguszak, J.: Vztah práva a státu. Právní stát.  In: Boguszak, J. a kol. (2004), s. 221 
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shodné pro všechny občany). Spravedlnost je nejobecnější právní princip; není sama o 

sobě hodnotou a uplatňuje se teprve v relaci ke kterékoli hodnotě zajišťované právním 

ádem.4 Priorita spravedlnosti a procesních záruk p ed materiální úpravou základních práv 

a svobod je charakteristická pro angloamerickou právní kulturu. Ta klade důraz na 

zachování pěti základních zásad: nestrannost a nezávislost rozhodujícího subjektu, p edem 

omezený rámec pro rozhodování (nap íklad v rámci zákona), nestranné dokazování 

v p edepsaném a ádně vedeném ízení a kontrola rozhodnutí vyšší instancí.5 

 

Už na sklonku 70. let 20. století zaznělo na půdě Rady Evropy, že důsledkem 

vývoje moderního státu došlo k nárůstu důležitosti činnosti ve ejné správy, avšak 

jednotlivci jsou daleko více dotčeni administrativními procedurami. Proto se jedním z cílů 

Rady Evropy stala ochrana základních práv a svobod jednotlivce tak, aby bylo posíleno 

jeho postavení ve vztahu ke správním orgánům. Byla p ijata základní rezoluce6 vytvá ející 

rámec pro ádný správní proces – právo být slyšen, právo na p ístup k informacím, právo 

na pomoc a zastoupení, právo  uvádět v ízení svá stanoviska a právo na opravné 

prost edky. Uvedená práva pak rozvíjí a konkretizuje judikatura Evropského soudu pro 

lidská práva7 jako principy svědčící všem jednotlivcům činným v procesu, v němž má být 

správním ú adem p ijato nebo vykonáno rozhodnutí nebo opat ení, které může ovlivnit 

jejich práva, povinnosti nebo oprávněné zájmy.8 Také Evropský soudní dvůr nesčetněkrát9 

zdůraznil, že základní zásadou, kterou se má správněprávní vztah ídit, je princip 

zákonnosti (správa v souladu se zákonem). Tento princip je dále rozvinut principem zákazu 

diskriminace, principem proporcionality, právní jistoty a principem legitimního očekávání. 

V neposlední adě stojí právo být slyšen p ed vydáním rozhodnutí. Počínaje dnem 1. íjna 

                                                 
4      Co se vztahu spravedlnosti a rovnosti týká, nutno odkázat na ímskoprávní definici summum ius summa 

saepe iniuria. 
5  Srov. Holländer, P. (2009), s. 128 
6  Rezoluce (77) 31 Výboru ministrů Rady Evropy o ochraně osob ve vztahu k správním aktům byla p ijata 

dne 2Ř. ř. 1ř77. Kromě této základní rezoluce realizuje Rada Evropy svůj vliv na aspoň minimální 
standardizaci evropského správního ízení prost ednictvím doporučení Výboru ministrů ohledně 
konkrétních postupů ve správním ízení. Rezoluce a doporučení jsou dle čl. 15 písm. b) a čl. 20 písm. a) a 
i) Statutu Rady Evropy jejími oficiálními akty. Významnější pro praktickou aplikaci však je judikatura 
ESLP vykládající p íslušná ustanovení Úmluvy týkající se ádného procesu a tedy i správního ízení. 

7  Nap . rozsudek Delcourt vs. Belgie ze 17. ledna 1970, Campbell a Fell vs. Spojené království z 28. 
června 1984 či Piersack vs. Belgie z 1. íjna 1982. 

8  Srov. Principles of Good Administration in The Member States of The European Union, 2005, dostupné 
na Internetu na http://www.statskontoret.se/upload/Publikationer/2005/200504.pdf dne 1. 6. 2007 

9  Jedním z úkolů ESD je zajišťovat, aby Unie fungovala jako právní společenství. Je tedy nutné, aby 
všechny orgány v rámci Unie dodržovaly zásady, které jsou každému právnímu společenství vlastní. 
Nap . dodržování principu právní jistoty se týkají rozsudky ESD ve věci 16ř/73 Compagnie Continentale 
France ze dne 4. 2. 1975 (CELEX 61973J0169)  nebo Soudu prvního stupně ve věci T 472/ř3 Campo 
Ebro ze dne 21. 2. 1995 (CELEX 61993A0472). 

http://www.statskontoret.se/upload/Publikationer/2005/200504.pdf
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1řř4 je pro Českou republiku závazná Úmluva o ochraně lidských práv a základních 

svobod a toto datum je milníkem, od nějž je český právní ád na poli ochrany základních 

práv a svobod konfrontován s p ístupy, jež jsou zároveň dokladem sbližování dvou 

vyspělých právních kultur – kontinentální a angloamerické. Novým fenoménem je zde 

zapojení judikátů Evropského soudu pro lidská práva ve Štrasburku a později také 

Evropského soudního dvora. 

 

V rámci Evropské unie byl požadavek práva na dobrou správu zakotven do dvou 

dokumentů. Prvním z nich byla zpočátku nezávazná deklarace Charta základních práv 

Evropské unie,
10 proklamace t í nejdůležitějších unijních institucí. Ustanovení Charty byla 

p ejata evropským ombudsmanem a rozpracována v Kodexu řádné správní praxe.
11 P i 

projednávání jejího konečného textu byl pojem právo na dobrou správu nahrazen 

požadavkem na otev enou, efektivní a nezávislou evropskou správu vztahujícím se na 

všechny orgány a další instituce Evropské unie. Vedle toho jsou v současnosti principy 

dobré správy součástí procesních p edpisů většiny členských států Evropské unie, Českou 

republiku nevyjímaje. Tento stav odpovídá i pozici tzv. obecných právních zásad v rámci 

evropského práva.12 Jde o principy, které pocházejí z judikatorní činnosti ESD a jsou 

p ímo pramenem práva. Jelikož má evropské právo aplikační p ednost p ed právem 

vnitrostátním a je závazné erga omnes, vytvá í vlastně ESD svojí judikaturou rovněž 

mantinely pro tvorbu a následnou aplikaci práva v České republice.13 Většina principů, 

které jsou vyjád eny v Chartě i Kodexu, je zakotvena v ústavním ádu členských zemí, 

avšak jejich obsah je často s p ihlédnutím na právní tradice konkrétního státu chápán 

rozdílně.14 Pro české soudy a tím spíš správní ú ady se jedná o novou situaci – mají 

povinnost vykládat a aplikovat české právo v souladu s právem komunitárním. Zároveň si 
                                                 
10 Charta byla vyhlášena na zasedání Evropské rady v Nice dne 7. prosince 2000 a do doby schválení tzv. 

Lisabonské smlouvy nebyla právně závazným dokumentem. Po ratifikaci Lisabonské smlouvy všemi 
členskými zeměmi Unie však Charta nabyla stejnou právní sílu jako zakládající smlouvy o Unii.  

11 Kodex ádné správní praxe byl p ijat usnesením Evropského parlamentu dne 6. zá í 2001, bere v úvahu 
zásady evropského správního práva vyjád ené v judikatu e ESD a inspiruje se rovněž právními ády 
členských států Unie. 

12  Obecné právní zásady stanovené judikaturou ESD adí nap . V. Sládeček mezi další formy pramenů 
práva, k nimž pat í takové formy, jež „zpravidla nejsou ani právními předpisy, resp. právními předpisy, 
které mají státem uznanou formu práva.“ – srov. Sládeček, V. (200ř), s. 65 a dále k této problematice 
Sládeček, V.: Zákon o Ve ejném ochránci práv a dobrá správa in: Hrabcová, D. (2006), s. 41 – 45. 

13  Základní pravidla evropského práva, jež se uplatňují na úseku práva správního, lze nalézt kromě 
Maastrichtské smlouvy nebo Amsterdamské smlouvy zejména v na ízeních či směrnicích na jednotlivých 
úsecích ve ejné správy. Srov. Sládeček, V. (2009), s. 66 a 450. 

14 K tomu uvádí I. Pelikánová: „Pro porozumění komunitárnímu právu je nezbytné si uvědomit, že se jedná 
o nově vznikající právní systém, který si postupně buduje vlastní pojmosloví a terminologii ne vždy 
shodnou s českým právem.“ – srov. Pelikánová, I.: Význam komunitárního práva pro právní praxi 
členského státu stále roste. In: Právní zpravodaj, roč. VII, č. 5 – květen 2007, s. 3 
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musejí vždy uvědomit odpovědnost za p ípadné porušení komunitárního práva a umět 

rozlišit p ípady, kdy jsou k ochraně práv a zájmů povolány vnitrostátní a kdy evropské 

orgány. To klade na české správní ú ady nové nároky – p eorientovat se z trochu strnulého 

českého pohledu na vztahy státu a občana směrem k modernímu trendu pojetí ve ejné 

správy jako služby veřejnosti (§ 4 odst. 1 S ) se všemi pozitivy i negativy tohoto pojetí. 

P itom neexistuje p íliš mnoho odvětví ve ejné správy, která by zůstala vlivem evropského 

práva naprosto nedotčena,15 kde by osoby aplikující právo mohly s klidem íci, že se jich 

netýkají požadavky kladené na ádnost ízení evropskými normami. Pokud k tomu 

p ipočteme vliv judikatury správních soudů, soudu Ústavního nebo t eba činnosti 

ve ejného ochránce práv, je z ejmé, že odvětví správního ízení je na rozdíl od d ívějších 

dob značně dynamické. 

 

Donedávna stačil českému ú edníkovi docela útlý obecný procesní p edpis – Sp  

1967, pop ípadě zvláštní p edpis upravující ízení na daném úseku ve ejné správy. Nová 

správně-procesní realita p edstavovaná nejen novým S , ale hlavně a p edevším 

legislativou Evropské unie, však nep išla po částech, nýbrž najednou. Je teď na českých 

soudech a správních ú adech, jak rychle a jak úspěšně se vyrovnají s novými požadavky, 

jež jsou na ně v souvislosti s touto změnou kladeny. U správních ú adů se p itom v tomto 

směru dají očekávat nemalé problémy, neboť správní ízení je doménou laiků, a to jak na 

straně účastníků, tak i oprávněných ú edních osob. Skutečná pot eba zcela nového 

obecného procesního p edpisu, který by upravil (nejen) správní ízení, p itom není vůbec 

nepochybná. Sp  1ř67 byl účinný témě  40 let, p ičemž až do roku 2000 nebyl 

novelizován vůbec a pak jen zcela nepatrně, p i pot ebě aktualizace konkrétních 

ustanovení. Praxe se p i jeho aplikaci dovedla adaptovat nap . i na změny v soustavě 

orgánů ve ejné správy nastalé po roce 1989,16 změny v hmotněprávních p edpisech 

správního práva, p ičemž nemalou roli hrála judikatura, která dostatečně vykládala 

zastaralá ustanovení.17  

                                                 
15  Je tomu tak z důvodu zakotvení principu nadřazenosti evropského práva, který byl poprvé vyjád en 

v rozsudku ve věci Van Gend Loos z roku 1962 a kdy ESD prohlásil tento za základní, životní princip 
Společenství, p estože jeho vyjád ení v zakládajících smlouvách nenajdeme. Na vnitrostátní úrovni nutno 
zmínit znění čl. 10a Ústavy o nad azenosti a p ednosti mezinárodních norem p ed českým právem. 
Výjimku pak tvo í věci svě ené do tzv. výlučné pravomoci členských států Unie. 

16  Jde zde zejména o p echod ze soustavy národních výborů zpět k obecnímu z ízení či zavedení krajského 
z ízení s pokazem na to, že obce jsou nadány jak samostanou, tak p enesenou působností. Dalším 
aspektem je nap . vznik samosprávných komor jako ve ejnoprávních korporací.  

17  Srov. Baxa, J.: Nástroje jednotného výkonu státní správy z pohledu správního soudnictví. In: Hrabcová, 
D. (2005), s. 30 – 32. 
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S  ve své současné podobě je oproti svému poslednímu p edchůdci, který byl 

srozumitelný jak pro ú edníky, tak širší ve ejnost, zbytečně rozsáhlým a ambiciózním 

projektem. Úmyslem p edkladatelů v rozporu s tradičním principem subsidiarity správních 

ádů z ejmě bylo pojmout co nejvíc ízení, jež se vyskytují v odvětví českého správního 

práva. Jak jinak si vysvětlit méně častá správní ízení uvedená v části t etí S ? P es 

povahu prostého (a navíc subsidiárního) zákona si S  dělá ambici být jakýmsi 

nadzákonným p edpisem, když si vyhrazuje použití svých ustanovení i v p ípadech, kdy je 

to zvláštním p edpisem vyloučeno. Na dopady některých problematických ustanovení S  

na ádné vedení správního ízení se v této práci zamě íme podrobněji. Již v tomto úvodu 

lze ale konstatovat, že ve své současné podobě neodpovídá S  pot ebě nástroje, který 

jednotlivce srozumitelně provádí jeho správním ízením, ani náležitě neposlouží 

ú edníkovi, který správní ízení vede, neboť je povětšinou velmi podrobný, nedostatečně 

přehledný a zbytečně složitý.18 Nicméně je zde a všechny procesní subjekty se tomu musejí 

p izpůsobit, neboť – jak je mi aspoň známo – zde není v dohledné době reálná jeho 

zásadnější novelizace. 

 

P edkládaná práce s názvem Vybrané aspekty řádného správního procesu se věnuje 

správnímu ízení a jeho vybraným institutům p edevším z pozice jeho účastníka, neboť 

právě pro něj tu garance ádného procesu ( ízení) jsou. Domnívám se ale, že tento pohled 

není současné české ve ejné správě stále úplně vlastní, což mám možnost průběžně 

pozorovat ve své právní praxi.19 Práce se systematicky zabývá nejprve pojmem ádného 

správního procesu a ádného správního ízení jako jeho subtypu, obecnými p edpoklady, 

za kterých může správní proces a zejména správní ízení ádně probíhat. Po úvodních 

pasážích tak p ichází kapitola Správní řízení a jeho zásady, která se věnuje nejprve pojmu 

správního řízení, jeho odlišnostem od jiných právních procesů a procesním principům, jež 

                                                 
18  J. Baxa doplňuje, že S  je „ukázkou škodlivé přemíry právní regulace a takové té legislativní iluze (…), 

že čím podrobnější budou pravidla, tím jednodušší bude postup. Je to (…) úřednické vidění světa, jenom 
ten občan se nějak z toho všeho vytratil.“ – srov. Baxa, J.: Nástroje jednotného výkonu státní správy 
z pohledu správního soudnictví. In: Hrabcová, D. (2005), s. 32. Zásadní výhrady ke koncepci S  podává 
také V. Sládeček – srov. Sládeček, V.: Ke koncepci správního ádu. In: Všeobecné správne konanie 
(2010), s. 21 – 25. 

19  Od roku 2003 působím jako právník odboru sociální pomoci Magistrátu města Olomouce, od roku 2005 
na pozici vedoucího oddělení právního. Zamě ením odboru jsou pak ovlivněny p íklady aplikace 
jednotlivých institutů správního ízení, na které se odkazuji. K tomu je nutno poznamenat, že ízení 
vedená úseku sociálního práva probíhají tak ka plně dle správního ádu a zvláštní úprava ízení zahrnuje 
pouze drobné odchylky, takže se mi použití p íkladů z tohoto právního odvětví nejeví pro účely této práce 
jako nevhodné. 
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jsou mu vlastní. Kapitolu uzavírá pojednání o procesních podmínkách. Poté se p istupuje k 

rozboru stěžejních institutů správního ízení, avšak nikoli tradičně, ale zorným úhlem 

zajištění nejdůležitějších procesních práv účastníků ízení. P edmětem zájmu budou 

aspekty řádného průběhu správního řízení, z nichž si největší pozornost zaslouží pasáž o 

vázanosti ve ejné správy právem, protože z tohoto principu vycházejí další zásady 

ovlivňující správní ízení. O některých z nich bude pojednáno blíže. Žádné správní ízení 

nemůže existovat bez svých účastníků, současnosti je vlastní model ve ejné správy jako 

služby ve ejnosti. Právům účastníků řízení jsem proto vyčlenil samostatnou kapitolu, 

nejdůležitější je z nich bezesporu právo být správním ú adem slyšen. Právo na vy ízení 

věci bez zbytečného odkladu sice pat í mezi práva účastníka, prost edky, které správní ád 

obsahuje za účelem rozhodování správních úřadů bez zbytečného odkladu, si však zaslouží 

pozornost hodnou zvláštní kapitoly. Zamě íme se na problematiku lhůt, ochranu účastníků 

p ed nečinností správních ú adů, ale i na možnost obrany správních ú adů p ed 

obstrukcemi dotčených osob. Poslední kapitola práce, s názvem Ochrana práv ve správním 

řízení se zabývá prost edky ochrany, které poskytuje princip dvouinstančnosti ízení, tedy 

ádnými odvolacími prost edky a možností p ezkoumat meritorní rozhodnutí na základě 

jejich uplatnění. Vedle těchto prost edků sem pat í i mimo ádný opravný prost edek – 

obnova ízení na žádost účastníka a také institut stížností. V závěru nabízím kromě shrnutí 

také některé návrhy de lege ferenda. 

 

Problematika ádného správního ízení, lépe ečeno jakýkoli ádný právní proces, je 

zajímavou a značně dynamickou oblastí práva. V této oblasti probíhá v poslední době 

spousta změn, které se pomalu, ale jistě budou muset odrazit v myšlení procesních 

subjektů. Tyto změny jsou zap íčiněny jednak soudními zásahy do systému ve ejné správy 

(p edevším výklady procesních institutů či poukazování na špatnou aplikaci právních 

norem správními ú ady), ale také změnou filosofie (nejen) právního myšlení o pojmu a 

účelu ve ejné správy, se změnou náhledu na účel státu a jeho zájmy. ádné správní ízení 

je samoz ejmě “pouhý” ideál aplikace práva, ke kterému smě uje moderní právní stát. 

Právo totiž vytvá í pravidla a postupy, nicméně jejich aplikace je opět na lidech 

samotných. A lidé, jak známo, jsou ovlivnitelní p i své činnosti adou faktorů. Právní ád 

může jen nastavit systém pravidel a opat ení pro p ípad jejich obcházení či dokonce 

porušování, a tím ukázat aplikujícím subjektům správnou cestu tak, aby práva a oprávněné 

zájmy účastníků správních ízení byly co nejvíce chráněny. 
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Kapitola I. 

Správní řízení a jeho zásady 

 

 

1. Správní proces a správní řízení 

 

Ve ejnou moc lze v České republice dle čl. 2 odst. 3 Ústavy a čl. 2 odst. 2 Listiny 

uplatňovat jen v p ípadech, v mezích a způsoby, které stanoví zákon. Každý orgán ve ejné 

moci tak smí svoji pravomoc vykonávat jen určitými způsoby stanovenými zákonem. 

Způsob v sobě zahrnuje vždy dva prvky: hmotněprávní podklad pravomoci – tedy druh 

úkonu, ke kterému je konkrétní správní ú ad oprávněn – a postup p i výkonu pravomoci, 

tedy procesněprávní podklad pravomoci. „Postupem v tomto smyslu je určitý soubor či 

sled pomocných (procesních) úkonů, které orgán ve ejné moci činí s cílem vykonat 

pravomoc v určitém hmotněprávním způsobu, tedy s cílem učinit určitý hlavní autoritativní 

úkon.“1 Procesy odehrávající se v rámci soustavy ve ejné správy jsou tedy zpravidla2 

právně upravené procedurální postupy za účelem zabezpečení činnosti moci výkonné ve 

státě, resp. za účelem realizace ve ejné správy jako činnosti sui generis. K této realizaci 

pak slouží jednotlivé procesní formy, z nichž nejvýznamnější postavení mají ty z nich, 

které smě ují vně systému ve ejné správy – k jednotlivcům, adresátům práv a povinností.3 

Mezi formy správního procesu smě ující k jednotlivcům tak pat í proces vydávání na ízení, 

proces vedoucí k vydávání rozhodnutí (správní ízení), ale také proces vydávání správních 

aktů smíšené povahy či proces uzavírání ve ejnoprávních smluv. Naproti tomu vnit ní 

procesní formy zahrnují proces vydávání interních normativních aktů a individuálních 

                                                 
1  Srov. Svoboda, P. (2007), s. 134 
2  Ne naprosto všechny postupy v rámci soustavy ve ejné správy jsou však právně upraveny. Formu 

právních p edpisů a s tím spojené vlastnosti (závaznost, vynutitelnost) nemají nap . statutární p edpisy 
samosprávných korporací (komor), jímž stát nep iznal obecnou závaznost. Je tomu tak proto, že regulují 
záležitosti pat ící do jejich samostatné působnosti a zavazují subjekty v nich sdružené, nejčastěji na 
základě členství. Obecnou závaznost naproti tomu mají právní p edpisy územních samosprávných celků – 
tj. obcí a krajů (obecně závazné vyhlášky zastupitelstev). Obecnou závaznost nemají ani vnit ní p edpisy 
vydávané nad ízeným v rámci organizační jednotky (magistrát) či nad ízeným správním ú adem pro 
ú ady pod ízené. Zároveň existují i další úkony, postupy a jednání orgánů ve ejné správy různé povahy a 
právního významu, které většinou právně podchyceny nejsou. – srov. Sládeček, V. (200ř), s. 62 a násl., 
72 a 177. 

3  Srov. Průcha, P. in Skulová, S. a kol. (2008), s. 18 – 19. 
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služebních pokynů, charakteristický pro ně je užší okruh zavázaných subjektů, neboť 

zavazují jen pod ízené subjekty ve ejné správy.4 

 

Správní ízení jako subtyp správního procesu je pak formou relevantní pro výkon 

pravomoci správních ú adů, pokud rozhodují o právech, povinnostech a právem 

chráněných zájmech jednotlivců (s výjimkou občanskoprávních, obchodněprávních a 

pracovněprávních úkonů prováděných správními ú ady a vztahů mezi orgány téhož 

územního samosprávného celku p i výkonu samostatné působnosti).5 Kromě rozhodování 

o právech a povinnostech jednotlivců ve správním ízení jsou orgány ve ejné správy 

povolány k mnoha dalším činnostem. Jen namátkou uveďme tvorbu a vydávání právních 

p edpisů podzákonné povahy, uzavírání ve ejnoprávních smluv zajišťujících zejména 

výkon ve ejných služeb, dále nap íklad zajišťování ve ejného po ádku pomocí 

donucovacích úkonů, vydávání nejrůznějších osvědčení, provádění správního dozoru a 

kontrolní činnost. Uvedené úkoly realizuje ve ejná správa určitým stálým postupem 

(procesem), ale s ohledem na jejich povahu se nemůže jednat o podobnost se správním 

ízením, ačkoli v některých p ípadech lze p i realizaci p ihlédnout k úpravě S .6 

 

Právní teorie7 chápe správní ízení jako postup orgánů ve ejné správy (tedy jak 

státní správy, tak i samosprávy) p i rozhodování o právech, právem chráněných zájmech a 

povinnostech individuálně určených jednotlivců, které se dotýkají ve ejného zájmu.8 Je 

jedním ze základních institutů českého správního práva a jeho základní znaky a náležitosti 

vyplývají z principů ádného procesu, z nichž některé jsou podrobněji rozebrány 

v následujících kapitolách. Tyto základní znaky jsou obsaženy buď výslovně, anebo mlčky 

v ústavním ádu České republiky a ostatní z nich vyplývající principy pak najdeme 

v dalších p edpisech správního práva. Cílem správního ízení je vydat rozhodnutí a 

                                                 
4  Srov. Gadasová, D. – Polián, M.: Správní právo. 2. díl (2000), s. 8. 
5  Srov. ustanovení § 1 odst. 3 S . Toto věcné vymezení je již tradiční, i když p edchozí úpravy správního 

ízení toto pozitivní vymezení výslovně neobsahovaly – srov. nap íklad znění § 2 Sp  1ř67. 
6  Srov. nap . ustanovení § 154 S , dle kterého správní ú ad p i vydávání vyjád ení, osvědčení, ově ování 

nebo sdělování skutečností postupuje nejen dle části IV., kde je tato problematika upravena, ale p imě eně 
použije další ustanovení S , pokud jsou p i tom pot ebná. Ustanovení o základních zásadách činnosti 
správních ú adů (§ 2 - § Ř S ) se pak dle ust. § 177 odst. 1 S  použijí p i (veškerém) výkonu ve ejné 
správy. 

7  Srov. nap . Vopálka, V.: Pojem správního ízení. In: Hendrych, D. a kol. (2006), s. 340 – 341. Podobně 
Průcha, P. in Skulová, S. a kol. (200Ř), s. 26., či Gadasová, D. – Polián, M.: Správní právo. Procesní část: 
správní ád (2000), s. 8. 

8  P. Průcha v této souvislosti píše o tzv. aplikačním režimu správního ízení. Hmotněprávní oprávnění a 
povinnosti jednotlivců většinou nevyplývají p ímo z norem hmotného správního práva, nelze je p ímo 
vykonat, ale je zde nejprve pot eba autoritativní aplikace norem správním ú adem, tedy konkrétní správní 
rozhodnutí. – srov. Průcha, P. in Skulová, S. a kol. (2008), s. 26. 



 15 

nez ídkakdy také zajistit jeho výkon. Rozhodování ve správním ízení se vždy dotýká 

ve ejného zájmu (srov. § 2 odst. 4, § 50 odst. 4, § Řř odst. 2 S ), správní ú ad jej p i svém 

rozhodování je povinen hájit. Zároveň je nutno uvést, že správní ízení na rozdíl od jiných 

správních procesů, jak jsme je vymezili výše, má konkrétní a individuální charakter – 

výsledek ízení se dotkne konkrétního jednotlivce,9 nikoli neurčitého okruhu osob. 

Konkrétnost rozhodování ve správním ízení se projeví tak, že rozhodnutím vznikne, změní 

se, nebo je zrušeno konkrétní oprávnění (právo) či povinnost jednotlivce.  

 

Správní ízení jako druh správního procesu můžeme ještě dále dělit, což reflektuje i 

S , když je sám dle tohoto hlediska rozdělen na část II. (obecné správní ízení) a část III. 

(zvláštní správní ízení). Toto dělení reaguje na fakt, že kromě frekventovaných procesních 

institutů a pravidel, jež se využijí v tak ka každém správním ízení, mají své opodstatnění i 

méně časté procesní instituty, jež se použijí v méně typických, specializovaných ízeních či 

pouze sporadicky, avšak jsou správním ú adům také k dispozici, pokud nejsou rovnou 

obsaženy ve zvláštních právních p edpisech. Není totiž prakticky možné vypracovat 

obecnou úpravu správního ízení, jež by zahrnula bez nároku na podrobnější úpravu ve 

specializovaných zákonech celou oblast, ve které správní ú ady provádějí rozhodovací 

činnost.10 Na pomezí mezi pouhou obecnou úpravou správního ízení, kterou 

p edstavovaly správní ády účinné p ed S , a úpravou ízení svě eným zákonům na 

jednotlivých úsecích ve ejné správy, je záměr zákonodárce upravit méně časté procesní 

instituty i méně častá ízení v jednom zákoně spolu s obecnou úpravou ízení. Tento záměr 

byl realizován částí III. S , která rozši uje obecná ustanovení části II. o správních ú adech 

(orgánech - §§ 130 – 135 S ), o postupu p ed zahájením ízení (§§ 137 – 13ř S ), věnuje 

se postavení a oprávnění dotčených orgánů (§ 136 S ), zvláštní úpravě některých méně 

častých správních ízení (§§ 140 – 146 S ), zajišťovacího institutu záruky (§ 147 S ), 

zvláštním typům rozhodnutí (§§ 14Ř – 151 S ) a končí zvláštními ustanoveními o 

p ezkoumávání rozhodnutí (§§ 152 – 153 S ). Český zákonodárce evidentně počínaje 

p ijetím S  dne 24. 6. 2004 vykročil cestou, kdy by se p i normotvorbě na jednotlivých 

                                                 
9  Nap íklad žadateli o sociální dávku správní ú ad dávku p izná v určité výši anebo obviněný 

v p estupkovém ízení je uznán vinným a je mu uložena pokuta, či je žadateli vydán na základě jeho 
žádosti občanský průkaz. 

10  Zvláštní zákony, nap íklad zákon č. 111/2006 Sb., o pomoci v hmotné nouzi pak obsahují zjednodušené 
formy správního ízení, které zajišťují vydání rozhodnutí bez zbytečných formalismů (namísto rozhodnutí 
o p iznání dávky se vydává oznámení - § 76 odst. 1 cit. zákona, jež se žadateli nedoručuje do vlastních 
rukou a proti němuž se nep ipouští odvolání, ale námitky), nebo naopak zavádí kvalifikovanou formu 
žádosti (žádost o dávku se podává na p edepsaném tiskopise Ministerstva práce a sociálních věcí - § 69 
odst. 1 cit. zákona). 
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úsecích ve ejné správy neměla procesní pravidla vtělovat do zvláštních zákonů 

upravujících p edevším hmotněprávní materii (nap . správa na úseku ochrany p írody a 

krajiny apod.), ale správní ú ady by měly procesní pravidla a instituty nalézat p edevším 

v části II. a v odůvodněných a vhodných p ípadech i v části III. S  - a nejen nalézat, ale 

také je plně využívat.11 Správní ú ady by tak měly postupovat už nyní, neboť i ve správním 

právu procesním platí obecná aplikační zásada lex posterior derogat priori. 

 

 

 

2. Odlišnosti správního a občanského soudního řízení 

 

Český ústavní ád svě uje rozhodování o právech, povinnostech a právem 

chráněných zájmech jednotlivců prioritně soudům a teprve v dalším sledu i jiným 

orgánům, stanoví-li tak zákon.12 Znamená to tedy, že na některý ze soudů (civilní, správní i 

Ústavní) se jednotlivec může obrátit vždy, avšak na správní ú ad jen tehdy, p ipouští-li to 

zákon? Kladnou odpověď dává ustanovení § 3 OS , dle nějž je každý oprávněn domáhat 

se u soudu ochrany práva, které bylo ohroženo nebo porušeno. Kompetence správních 

ú adů vést ízení na jednotlivých úsecích ve ejné správy upravují p edpisy správního práva 

hmotné povahy a konkrétní správní ú ad může být v individuálně určené věci činný jen 

tehdy, má-li k tomu pravomoc a je-li věcně a místně p íslušný.13 Takové omezení soudy až 

na výjimky, vyloučené ze soudního p ezkumu, neznají.14 

 

Procesním subjektům, tedy správnímu ú adu a účastníkům ízení, svědčí v ízení 

vzájemná procesní práva a povinnosti. Typickým znakem odlišujícím správní ízení od 

                                                 
11  Obdobně V. Vopálka, dle nějž je zásadně v rukou zákonodárce, které z forem správního ízení ponechá 

úpravě podle S  a která správní ízení bude regulovat způsobem specifickým. Určujícím faktorem je jen 
to, zda zvláštní ízení šet í ústavně zaručená základní práva dotčených osob. Množství neodůvodněně 
rozdílných procesních úprav by zatížilo jednotlivce a omezilo jeho orientaci p i styku s ú adem. – srov. 
Vopálka, V.: Úprava správního ízení. In: Novotný, O. (2002), s. 262. 

12  Čl. 36 odst. 1 Listiny.  Druhý odstavec tohoto článku pak p iznává jednotlivci, který tvrdí, že byl na svých 
právech zkrácen rozhodnutím orgánu ve ejné správy, právo obrátit se na soud, aby p ezkoumal 
zákonnost takového rozhodnutí, nestanoví-li zákon jinak. Žaloby proti rozhodnutím orgánů ve ejné 
správy projednávají zpravidla správní soudy. 

13  Nap . kompetence ú adu práce k administraci agend státní sociální podpory je stanovena v zákoně č. 
117/1řř5 Sb., o státní sociální podpo e, ve znění pozdějších p edpisů. Stavebněprávní agendy p íslušejí 
stavebním ú adům dle StavZ apod. 

14  Dle § 2 OS  v občanském soudním ízení soudy projednávají a rozhodují spory a jiné právní věci a 
provádějí výkon rozhodnutí, která nebyla splněna dobrovolně. Ustanovení § 7 OS  up esňuje, že se jedná 
o spory a jiné právní věci, které vyplývají z občanskoprávních, pracovních, rodinných a z obchodních 
vztahů, pokud je podle zákona neprojednávají a nerozhodují o nich jiné orgány. 
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soudního pak je, že správní ízení vedou správní ú ady a rozhoduje se v něm o právních 

poměrech osob v oblasti ve ejné správy. Navíc se (na rozdíl od soudního ízení jako 

p evažující činnosti soudů) v p ípadě správního ízení jedná jen o jednu z forem výkonu 

ve ejné správy. Na rozdíl od procesní úpravy občanského soudního ízení, která je 

obsažena v jednom kodexu – OS  – je správní ízení vedle obecného S  upraveno dílčím 

způsobem a někdy i zcela ve zvláštních právních p edpisech na jednotlivých úsecích 

ve ejné správy. V. Sládeček k tomu podotýká, že rozsáhlost činnosti ve ejné správy nutně 

p ináší větší bohatost forem ízení, jež se projevují většími či menšími odchylkami od 

subsidiárního S .15 

 

Další rozdíl lze vysledovat, zamě íme-li se na povahu věcí, jež jsou p edmětem 

procesů. Zde V. Sládeček poznamenává, že správní ízení – na rozdíl od civilního procesu 

– není většinou kontradiktorní, bývá jednostranné a nesporné. Jeho subjekty jsou pouze 

správní ú ad a typicky jeden účastník ízení. Ve správním ízení se tak jedná a rozhoduje o 

subjektivním právním stavu jediného jednotlivce vůči ve ejné moci.16
 Podstatným znakem 

správního ízení je jeho obvyklá písemná a neve ejná forma, kdy se ústní jednání na izuje 

jen tehdy, je-li to opravdu nezbytné (§ 4ř odst. 1 S ). Naproti tomu běžné soudní ízení se 

neobejde bez ústního a ve ejného projednání věci, což je plně v souladu s Listinou. 

Podstata dokazování soudního a správního je témě  shodná. Rozdíl ve správním ízení lze 

spat ovat v tom, že toto ízení provádějí ú ední osoby, od nichž se očekává odborná 

erudice dle p íslušného úseku ve ejné správy. Odpadá tak nutnost dokazovat adu otázek 

znaleckými posudky, jak je naopak běžné u ízení soudního. Typickým důkazním 

prost edkem správního procesu v souvislosti se zásadou písemnosti je listina, někdy též 

obligatorně ohledání.
17 Důkazy, které správnímu ú adu posloužily jako podklad pro 

rozhodnutí, musí být včetně jejich vyhodnocení a důvodů, které k takovému hodnocení 

vedly, uvedeny v odůvodnění p íslušného rozhodnutí.18 Zajímavého aspektu si všímá V. 

                                                 
15  Srov. Sládeček, V. (200ř), s. 135. Menší odchylky, tedy subsidiaritu S  můžeme demonstrovat na úseku 

ízení o p estupcích (P estZ) anebo ízení ve věcech stavebních a územního plánování (StavZ). 
P íkladem, kdy se S  vůbec nepoužije, jsou ízení na úseku správy daní a poplatků s naprosto 
samostatnou procesní úpravou (ZSDP). 

16   Srov. Sládeček, V. (2005), s. 116 - 117. 
17  Srov. Kopecký, M.: Správní ízení. In: Hendrych, D. a kol. (2003), s. 338. Ohledání je pot eba zejména 

v ízeních dle StavZ či v ízení o některých dávkách v sociálním zabezpečení. V této souvislosti je t eba 
dodat, že dle staršího judikátu NSS ČSR č. Boh A 1270ř/36 nelze k důkazu ve správním ízení použít 
svědecké výpovědi učiněné v ízení soudním, jelikož správní ú ad nemůže posoudit věrohodnost svědků, 
které neslyšel sám p ímo nebo cestou dožádání. 

18  “Tato povinnost je samoz ejmým důsledkem judikátní povahy správního rozhodnutí, (...) a to tím více, že 
by se jinak právní obrana proti rozhodnutím a opat ením správních ú adů stávala iluzorní." -

 srov. 
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Vopálka: Soudnímu ízení se lze vyhnout, ať už dosažením soudního smíru nebo 

prost ednictvím rozhodce či mediace, nebo žaloba nebude vůbec podána, zatímco 

správnímu ízení se vyhnout nelze, jelikož „je pevně zabudovanou součástí správy, a to 

platí jak pro její orgány, tak pro strany.“19 

 

Co se povahy rozhodujících orgánů týče, jsou soudy orgány státní moci, kdežto 

správní ízení provádějí nejen orgány státu, ale i územních samosprávních celků či orgány 

zájmové samosprávy.20 Správní ú ady, které v procesu rozhodují, nemohou být nezávislé a 

vázané p i své rozhodovací činnosti jen Ústavou a zákony, nýbrž jako součást organizace 

ve ejné správy jsou povolány k ochraně ve ejného zájmu.21 Z principu zákonnosti 

správního ízení (§ 2 odst. 1 S ) vyplývá, že správní ú ady jsou v něm vázány nejen 

zákony a mezinárodními smlouvami jako soudy, ale také právními p edpisy podzákonné 

povahy a obecně závaznými vyhláškami územních samosprávných celků. Mají tak p i 

svém rozhodování oproti soudům podstatně zúžený prostor. Ve správním ízení, i když se 

na ni vztahují požadavky čl. 6 Úmluvy, však nejde o to, aby v každém stupni ízení vedl a 

ve věci rozhodoval nezávislý orgán, ale aby zde byla zákonem upravená možnost účastníka 

obrátit se na jiný, nezávislý orgán, jenž by věc posoudil v plné jurisdikci. Český právní ád 

takové orgány zná – jsou jimi správní soudy.22 

 

 

 

3. Základní procesní principy 

 

Každé správní ízení vedou správní ú ady, jež jsou povolány k ochraně ve ejného 

zájmu. ízení jimi vedené má smě ovat ke spolehlivému a rychlému zjištění podkladů pro 

vydání správního rozhodnutí v dané konkrétní věci. Zároveň v každém správním ízení 
                                                                                                                                                    

rozhodnutí NSS ČSR Boh. A 3667/24 (1444/24) 
19  Srov. V. Vopálka: Úprava správního ízení. In: Novotný, O. (2002), s. 266. 
20  Srov. Sládeček, V. (2005), s. 118. Orgány územní samosprávy rozumíme typicky obecní ú ady, pově ené 

obecní ú ady, obecní ú ady obcí s rozší enou působností a krajské ú ady. Orgány zájmové samosprávy 
jsou p edstavenstva či kárné komise odborných komor. Ve správním ízení mohou na základě zákona 
rozhodovat i pově ené fyzické či právnické osoby (nap íklad lesní stráž či stanice technické kontroly). 

21  Srov. Kopecký, M.: Správní ízení. In: Hendrych, D. a kol. (2003), s. 2ř6 – 298. 
22  Srov. Sládeček, V. (2009), s. 415. Podobně uvažuje i R. Pomahač: Po vydání rozhodnutí ve správním 

ízení musí být umožněna následná kontrola soudem s plnou jurisdikcí, ať už se rozhoduje o právech, 
závazcích nebo trestních proviněních jednotlivce. Vedle zákonnosti musí být takový soud schopen 
p ezkoumat i diskreci správního ú adu tak, že rozhodné skutečnosti plně zkrekonstruuje a vyhodnotí 
p esně tak, jak by to mohl udělat p íslušný ú edník. – srov. Pomahač, R.: Evropský správní prostor in: 
Hendrych, D. a kol. (2006), s. 774 
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figurují jeho účastníci – jednotlivci, jejichž zájmem (jakož i zájmem osob ízením či jeho 

výsledkem dotčených) je, aby do jejich právního postavení bylo ze strany správních ú adů 

co nejméně zasahováno. K vyvážení vzájemného vztahu všech procesních subjektů slouží 

základní procesní principy.23 Jsou to vlastně základní myšlenky, které mají obecný vliv na 

konkrétní podobu procesu. Procesní principy mají svůj význam pro právní úpravu procesu, 

tedy právně kvalifikovaného postupu orgánů ve ejné moci, neboť určují jeho charakter. 

Uplatní se rovněž p i tvorbě právní úpravy a jeho následné aplikaci, umožňují totiž 

pochopit podstatu právní úpravy. Ve fázi tvorby práva umožňují procesní principy 

hodnocení souladu současné právní úpravy s ústavními či mezinárodními p edpisy, kterým 

musí zákonná úprava vyhovovat. Důležité je zmínit i psychologický význam procesních 

principů, jež umožňuje jednotlivým účastníkům procesu hodnotit tento proces jako 

spravedlivý anebo nespravedlivý, což má vliv na ochotu dotčených osob pod ídit se 

konečnému rozhodnutí. Uplatňování procesních principů má vliv i na samotný výsledek 

procesu.  

 

Nejzákladnější procesní principy jsou součástí ústavního ádu České republiky a 

jsou obsaženy buď výslovně nebo mlčky p edevším v Ústavě, Listině a dále v 

mezinárodních smlouvách, nap . v Úmluvě, a v komunitárním právu Evropské unie. Proto 

hovo íme o tzv. procesněprávních ústavních principech. Nejsou sice považovány za 

prameny práva, jejich hlavním účelem však je zajistit účast v ízení jednotlivcům, jimž má 

být výsledek ízení určen, nebo jejichž subjektivních práv či povinností se může p ímo 

dotknout. Některé z těchto principů lze p imě eně24 použít i na jiné postupy, p i kterých 

správní ú ady vykonávají pravomoc vůči jednotlivcům jinými způsoby, než jsou 

rozhodnutí.25 Ústava a Listina pojímají tyto zásady jako subjektivní práva jednotlivců vůči 

správním ú adům (a nikoli opačně). Proto je lze nazvat také základními procesními právy, 

jejichž společným účelem je zaručit ádný průběh ízení. Vyjád ení pojmu práva na ádný 

proces,26 jak ho chápe Úmluva ve svém šestém článku a dalších dokumentech Rady 

Evropy, které byly na jeho základě p ijaty, tvo í rámec, který je dále konkretizován 

judikaturou ESLP.27, 28 Tím je zaručeno právo každého jednotlivce, aby vůči němu bylo 

                                                 
23  Srov. Kopecký, M.: Správní ízení. In: Hendrych, D. a kol. (2003), s. 313 
24  S  ukládá p imě eně použít základní zásady činnosti ve ejné správy z ust. §§ 2 – Ř S  v p ípadě 

uzavírání ve ejnoprávních smluv (§ 15ř a násl. S ), p i vydávání vyjád ení, osvědčení a sdělení 
správními ú ady (§ 154 a násl. S ) či p i vydávání opat ení obecné povahy (§ 171 a násl. S ). 

25  Srov. Svoboda, P. (2007), s. 20 a s. 98 - 99. 
26  V originálním anglickém znění čl. 6 Úmluvy right to a fair trial. 
27  Čl. 6 Úmluvy zaručující každému jednotlivci právo na spravedlivý proces byl judikaturou ESLP vztažen i 
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vedeno ízení kvalifikovaným postupem a kvalifikovaným orgánem ve ejné moci. 

Kvalifikovaný postup je ten, jímž lze realizovat právo jednotlivce být slyšen (neboli fair 

hearing) a kvalifikovaný správní ú ad povolaný rozhodovat v daném ízení má být 

nezávislý a nestranný. Nezávislost správního ú adu v českém právním ádu však zaručena 

není, čemuž p isvědčuje i P. Svoboda, když poukazuje, že českým správním ú adům (a 

jejich jednotlivým ú edníkům) na rozdíl od soudců chybějí zákonné záruky 

nesesaditelnosti, nep eložitelnosti, ustavení do funkce bez časového omezení a vázanosti 

pouze právním ádem, zatímco český ú edník je vázán rozhodováním v souladu s ve ejným 

zájmem.29  

P íslušná doporučení Výboru ministrů Rady Evropy, jež rozvíjejí ustanovení 

Evropské úmluvy (včetně procesních principů konstruovaných na základě znění jejího 6. 

článku) stanovila následující základní procesní principy, které mají v českém právním ádu 

na základě čl. 10 Ústavy nadzákonné postavení. Lze je z důvodu, že jsou koncipovány jako 

subjektivní práva jednotlivců vůči orgánům ve ejné moci p i ízení (procesu), nazvat i 

základními procesními právy.30 Základní procesní práva pospolu tvo í princip práva na 

ádný proces (right to a fair trial), neboli jsou jeho jednotlivými složkami. Jsou to: 

 

 základní procesní právo na ízení  

 právo být slyšen  

 pomoc a informace účastníkům  

 právo na zastoupení a právní pomoc  

 rozumná lhůta pro rozhodnutí  

                                                                                                                                                    
na správní ízení včetně ízení odvolacího, výkonu rozhodnutí a dokonce p ípadné ízení p ed ústavním 
soudem. Srov. nap . Johansen proti Norsku, rozsudek ESLP ze dne 27.6.1řř6, rozsudek Delcourt proti 
Belgii ze dne 17.1.1990, odst. 25, rozsudek ve věci Hornsby proti ecku ze dne 1ř.3.1řř0, odst. 40, nebo 
rozsudek ve věci Krčmá  proti České republice ze dne 3.3.2000, odst. 36. V těchto rozsudcích je 
dokumentován širší záběr článku 6 Úmluvy, než je na první pohled z ejmé. Srov. též Mole, N. – Harby, 
C. (2006), s. 8 – 9.  

28  Nejen ESLP, ale také ESD se postupem času vyvinul v soud, který chrání práva jednotlivců. Jako hlavní 
zdroj pro interpretaci základních práv v rámci komunitárního práva však využíval právě Evropskou 
úmluvu, avšak vždy si ponechal prostor pro její autonomní posouzení ve vztahu ke smluvnímu textu. Co 
se týče vzájemného postavení obou soudů, je to v současnosti ESLP, kdo má silnější pozici tím, že 
kontroluje soulad komunitárního práva s Evropskou úmluvou, jak bylo výše naznačeno, a častěji zasahuje 
do věcí, kde již judikoval ESD. - srov. Šturma, P.: Evropská unie a členské státy p ed Evropským soudem 
pro lidská práva (ve světle p ípadu Bosphorus) in: Právník, roč. CXLVII, č. 1, s. 2 - 4 

29  Srov. Svoboda, P. (2007), s. 104 - 105. Jistou zárukou nezávislosti ú edníků by zaručoval tzv. služební 
zákon (zákon č. 21Ř/2002 Sb. s účinností odloženou nyní do 1. 1. 2012, avšak dle zkušeností z p edchozí 
doby p edpokládám, že bude posléze zase odložena). Ten by vznik služebního poměru spojil s tzv. 
definitivou, zajišťující omezenou možnost ukončení služebního poměru. Dnes jsou čeští ú edníci ve ejné 
správy zaměstnáváni dle zákoníku práce. 

30  Takto je označuje nap . Svoboda, P. (2007), s. 100 – 101. 
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 odpovědnost ú adu za zjištění skutečného stavu věci 

 vyloučení pracovníků, u nichž je pochybnost o nepodjatosti  

 oznámení a odůvodnění rozhodnutí, poučení o opravném prost edku  

 právo na odvolání 31 

 

Základ práva na ádný proces v českém právním ádu (p i respektu ke čl. 10 

Ústavy umožňujícímu p ímou aplikovatelnost lidsko-právních smluv) p edstavuje 

ustanovení čl. 2 odst. 3 Ústavy, jež omezuje aplikaci mocenských nástrojů státu na p ípady, 

meze a způsoby stanovené zákonem. Toto pojetí podporuje ustanovení čl. 36 odst. 1 a 4 

Listiny, jakási základní kompetenční norma, podle které je každý oprávněn domáhat se 

stanoveným postupem
32

 svého práva u nezávislého a nestanného soudu a ve stanovených 

p ípadech u jiného orgánu,33 p ičemž podrobnosti stanoví zákon. Orgán ve ejné moci pak 

může vydat rozhodnutí zasahující do ústavně zaručených základních práv a svobod 

jednotlivce jen kvalifikovaným, zákonem stanoveným postupem.34  V obou p ípadech je 

adresátem těchto oprávnění stát, který rovněž odpovídá za škodu způsobenou 

jednotlivcům, kte í byli účastníky konkrétního ízení a k níž by došlo nesprávným 

rozhodnutím nebo nesprávným ú edním postupem.35 Další základní procesní práva 

obsahuje čl. 37 Listiny. Na ízení p ed správními ú ady lze aplikovat právo odep ít 

výpověď (§ 55 odst. 4 S  u svědecké výpovědi, § 137 odst. 1 S ), právo na právní pomoc 

                                                 
31  Srov. Legal Instruments of the Council of Europe in the Field of Administrative Law. Strasbourg: COE, 

2005, podobně Vopálka, V.: Úprava správního ízení. In: Novotný, O. (2002), s. 271 – 272. 
32  Stanovený postup p edpokládá dodržení procesních pravidel, která jsou obsažena v p edpisech správního 

práva procesního. Dle J. Filipa je právo na jinou právní ochranu „již jen akcesorickým doplňkem ochrany 
práv a svobod v podmínkách právního státu tam, kde z povahy p edmětu sporu nebo orgánu, který 
rozhodnutí vydal, není vhodná nebo možná soudní cesta. (...) Jiným orgánem je každý státní nebo jiný 
orgán, kterému je zákonem svě eno ve stanoveném rozsahu chránit tímto způsobem práva jednotlivce (...) 
Pro tento orgán již neplatí podmínka nezávislosti a nestrannosti.“ - srov. Filip, J. (1997), s. 124 – 125. 
Vymezení okruhu práv, jež mohou být p edmětem správního procesu, je v rovině „obyčejných“ zákonů 
vyjád eno nap íklad ustanovením § 1 S  pro všechna správní ízení, nestanoví-li zvláštní zákon jinak. 

33  Toto pojetí v sobě zahrnuje jak orgány státní správy (nap íklad finanční ú ad, ministr), tak územní a 
zájmové samosprávy (nap íklad obecní ú ad nebo jeho tajemník, děkan fakulty vysoké školy, kárná 
komise České advokátní komory). 

34  P. Svoboda dokumentuje nutnost dodržení zásady zákazu rozhodování bez postupu lege artis judikátem 
ÚS č. 61/1řř6, sv. 5 Sb. n. a u. ÚS, ve kterém správní ú ad vydal rozhodnutí o subjektivních právech 
jednotlivce v rámci postupu, který vůbec nebyl upraven právní normou. ÚS v tomto nálezu požaduje „pro 
všechny p ípady rozhodování o právech stanovený postup, čili procesní úpravu garantující rovnost a 
vyloučení libovůle.“ – srov. Svoboda, P. (2007), s. 84 – 85. Nedostatky procesní úpravy či její úplnou 
neexistenci v některých odvětvích ve ejné správy se pokusil zákonodárce vy ešit § 1Ř0 odst. 1 S , podle 
nějž jsou správní ú ady p i vydávání rozhodnutí, pokud nemají ve zvláštním zákoně ízení dostatečně 
upraveno, povinny postupovat dle S  včetně jeho II. části. 

35  Dle ZOŠ a za podmínek v něm uvedených odpovídá stát za škodu způsobenou p i výkonu státní moci. Jde 
o škodu způsobenou jak orgány státní správy, tak orgány samosprávy p i výkonu p enesené působnosti. 
Za škodu způsobenou výkonem ve ejné moci v samostatné působnosti pak odpovídají územní 
samosprávné celky. 
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a na obhajobu (§ 4 odst. 2 a 4 S ), procesní rovnost účastníků ízení (§ 4 odst. 2 a § 7 

odst. 2 S ) a s ní související právo na tlumočníka (§ 16 odst. 3, 4, 5 S ). Článek 3Ř Listiny 

pak obsahuje další procesní záruky, jako právo na (ne)ve ejnost jednání (§ 49 odst. 2 a 3 

S ) a právo vyjád it se ke všem prováděným důkazům (§ 36 odst. 2 S ), jakož i právo na 

vydání meritorního rozhodnutí bez zbytečných průtahů (§ 6 odst. 1 a § 71 odst. 1 S ).  

 

K pojmovým znakům základních práv a svobod pat í jejich vymahatelnost soudní 

cestou, a to prost ednictvím správního a ústavního soudnictví.36 Mezi jinými možnostmi 

ochrany základních práv a svobod lze nalézt nap íklad právo petiční, prost edky politické 

kontroly (systém brzd a vyvážení) a právo na odpor proti každému, kdo by odstraňoval 

demokratický ád lidských práv a základních svobod založený Listinou, jestliže činnost 

ústavních orgánů a účinné použití zákonných prost edků jsou znemožněny.37 Také ve ejný 

ochránce práv je povolán k ochraně jednotlivců p ed jednáním určitých orgánů ve ejné 

moci, tedy i správních ú adů, pokud je v rozporu s právem, principy demokratického 

právního státu a dobré správy, ale také p ed jejich nečinností (§ 1 ZVOP).  

 

 

 

4. Základní principy správního řízení 

 

Správní ízení je, jak bylo uvedeno výše, jen jednou z forem realizace ve ejné moci 

orgány k tomu povolanými. Svým zamě ením na aplikaci práva vůči jednotlivcům 

v konkrétních záležitostech se liší od jiných procesů, jež probíhají mimo soustavu ve ejné 

správy, ale i od jiných procesů uvnit  této soustavy. Správní ízení má svá specifika, která 

jsou zohledněna právě existencí zvláštních procesněprávních principů,38 z nichž některé 

modifikují obecné, základní procesní principy nastíněné v p edchozí kapitole, jiné jsou 

                                                 
36  Dle J. Filipa „to je v p esném slova smyslu právní prost edek k jejich ochraně, neboť je spjat se 

stanoveným postupem, nárokem na to, aby se p íslušný soud podáním zabýval a v p ípadě, že shledá 
porušení základního práva nebo svobody, aby je také odstranil.“ - srov. Filip, J. (1997), s. 136.  

37  Srov. nález Ústavního soudu č.j. Pl ÚS 4/ř4 ze dne 12.4.1řř4 (Sb. n. a u., sv. 2, r. 1řř3).  Tento závěr lze 
dovodit i ze znění čl. 4 odst. 4 Listiny. Pro úplnost nutno dodat, že k omezení základních práv a svobod, i 
když jejich ústavní úprava omezení nep edpokládá, může dojít v p ípadě jejich kolize. Základní právo či 
svobodu lze omezit pouze v zájmu jiného základního práva či svobody. V p ípadě závěru o 
opodstatněnosti priority jednoho ze dvou v kolizi stojících základních práv, je nutnou podmínkou 
konečného rozhodnutí rovněž využití všech možností minimalizace zásahu do druhého z nich. 

38  Na rozdíl od obecných principů, které se vztahují na ízení p ed jakýmkoli orgánem ve ejné moci, 
vymezují zvláštní procesní principy aplikaci právních norem v p ípadech, kdy o právech, povinnostech a 
právem chráněných zájmech fyzických a právnických osob rozhoduje správní ú ad. 
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platné jen pro oblast správního ízení. Některé ze zásad správního ízení najdeme 

jmenovitě p ímo v úvodních ustanoveních S  či zvláštních procesněsprávních p edpisů, 

některé pak p ímo v úpravě jednotlivých procesních institutů a jiné pocházejí ze správní 

judikatury, jež dotvá í pravidla správního ízení. Základní zásady nestojí odděleně, 

vzájemně spolu souvisejí, často se prolínají a doplňují, a tvo í tak dynamický celek, i když 

některé z nich si vzájemně konkurují.39 Mezi zásadami najdeme jednak principy sloužící 

p ímo ochraně pozic účastníků, jednak principy sloužící ke stabilizaci a posílení postavení 

správního ú adu a ochraně ve ejného zájmu.40 Ty z principů, jež „proza ují“ z Ústavy a 

Listiny, pak zákonodárce nemůže změnit, pouze je vzít na vědomí jako samoz ejmé 

požadavky na ádnost správního ízení. Současná úprava českého správního ízení tyto 

principy p ejímá a dále rozpracovává do tzv. zásad správního ízení, které jsou vůči 

obecným ústavním procesněprávním principům v odvozeném postavení,41 neboť je nelze 

uplatnit obecně, mimo oblast správního ízení. Význam těchto zásad netkví pouze v jejich 

právní závaznosti, důležitá je rovněž jejich role pro interpretaci procesních institutů.42 

V p edchozí úpravě (§§ 3 a 4 Sp  1ř67) byly tyto procesní zásady označeny jako základní 

pravidla ízení. V současném S , kodexu použitelném pro všechny postupy ve ejné správy 

je nutno principy správního ízení odlišit od základních zásad činnosti správních ú adů (§§ 

2 – Ř S ), které směšují hmotněprávní a procesněprávní principy. Najdeme zde nap íklad 

jak hmotněprávní princip proporcionality zásahu do práv jednotlivce (§ 2 odst. 3 S ), tak i 

typický procesněprávní princip poučovací (§ 4 odst. 2 S ). Ty ze zásad, jež mají 

procesněprávní charakter s platností pro celé správní ízení, jsou dále doplněny principy 

obsaženými v úpravě  jednotlivých procesních institutů (jako nap íklad zásady dokazování 

v § 50 S ). 

 

                                                 
39  P íkladem je princip právní jistoty, který se mnohdy setkává s principem zákonnosti a nelze íci, že by 

jeden byl nad azen druhému. - srov. Hamplová, E.: Ke konkurenci principu zákonnosti a principu právní 
jistoty. In: Hrabcová, D. (2006), s. 201.  

40  V. Vopálka mezi principy sloužící k ochraně pozic účastníků adí „otev enost správy, její konzistentní 
rozhodování a soulad s oprávněně očekávaným obsahem, odůvodnění jednotlivých rozhodnutí, nezbytnost 
formulace jasné správní politiky, spravedlivý proces a další“. K principům chránícím ve ejný zájem pak 
„nap . rychlost, efektivnost, preference právní jistoty aj.“ - srov. Vopálka, V.: Úprava správního ízení. 
In: Novotný, O. (2002), s. 272 – 273. 

41   Mezi takováto základní procesní práva, která nejsou obsažena v ústavním ádu, pat í nap íklad právo 

podat návrh na zahájení ízení či být vyrozuměn o zahájení ízení vedeném z moci ú ední, právo na 

poučení v jednotlivých fázích ízení nebo právo na vydání a oznámení rozhodnutí v p imě ené lhůtě. Tato 
práva jsou v p edpisech správního práva procesního vyjád ena výslovně, anebo pouze vyplývají 
z jednotlivých ustanovení procesních p edpisů. 

42  Srov. Skulová, S. in Skulová, S. a kol. (2008), s. 54 – 55. Ohledně aplikace základních zásad autorka 
zdůrazňuje, že právní povaha zásad a jejich rozsah působnosti nutně vede k jejich aplikaci současně 
s aplikací konkrétního ustanovení zákona.  
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Jaký je rozdíl meti zásadami činnosti a zásadami správního ízení? Postupy orgánů 

ve ejné moci v oblasti ve ejné správy (s výjimkou postupů zmíněných v § 1 odst. 3 S ) 

musejí kromě souladu s obecnými procesními principy probíhat v mezích principů 

zvláštních, tzv. základních zásad činnosti správních orgánů (§ 2 – Ř S ). Jedním ze 

zákonem aprobovaných postupů těchto orgánů je správní ízení (§ ř S ), které vedou 

správní ú ady jako orgány ve ejné správy povolané k rozhodování o právech, právem 

chráněných zájmech a povinnostech jednotlivců. Postup, v němž toto rozhodování probíhá, 

je správní ízení, a to musí probíhat v mezích svých základních zásad. Komplex základních 

zásad či principů správního ízení tvo í jednak p ímo aplikovatelné procesní principy, dále 

ty ze základních zásad činnosti správních orgánů, jež jsou aplikovatelné na správní ízení 

(mají procesní, nikoli hmotněprávní povahu), a dále dílčí zásady, jež se uplatní v 

jednotlivých fázích správního ízení a jsou proto v procesních p edpisech systematicky 

za azeny k jednotlivým fázím ízení či jednotlivým jeho institutům. Postup v mezích 

základních zásad je pro správní ú ady právně závazný, respektování těchto zásad správními 

ú ady je kontrolovatelné a správní rozhodnutí, jakož i úkony správních ú adů, jež jejich 

vydání p edcházely, jsou p ezkoumatelné. Základní zásady správního ízení podrobně 

upravují jednotlivá ustanovení S , pokud nejsou rovnou upraveny p edpisy vyšší právní 

síly. Pat í k nim  

 

 zákonnost (legalita) postupu správních ú adů 

 součinnost s účastníky ízení a s dotčenými osobami 

 nepodjatost a objektivita správního ú adu 

 hospodárnost a rychlost správního ízení 

 zásada vyhledávací (vyšet ovací) 

 zásada materiální pravdy 

 procesní rovnost účastníků 

 písemnost a neve ejnost správního ízení 

 volné hodnocení důkazů 

 zásada slyšení účastníků 

 dvojinstančnost správního ízení 

 zásada koncentrace správního ízení 

 

V p ípadě porušení či nerespektování principů ze strany správních ú adů dochází k 
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vadám ízení s důsledky z toho plynoucími.43 V této souvislosti musím konstatovat 

v poslední době jistý vzrůst právního povědomí u účastníků ízení. Z praxe mohu potvrdit, 

že se množí odvolání založená na procesních chybách správního ú adu či rovnou porušení 

některé ze základních zásad ízení, p ičemž donedávna bylo zvykem, že se účastníci bránili 

ve své většině pouze proti samotnému výroku rozhodnutí, tedy hmotněprávní stránce 

projednávané věci. Dle V. Vopálky však není vůbec jednoduché p i rozhodování oddělit 

procesní principy od materiální stránky věci, které jsou vlastně pod ízeny. Důležitou 

otázkou p i posuzování, zda byly dodrženy zásady správního ízení ze strany v něm 

rozhodujícího ú adu, bude, zda ú ad učinil skutečně všechno pro správné rozhodnutí věci, 

zda jednal s náležitou péčí.44 Proto je nezbytné, aby pracovníci správních ú adů p i vedení 

ízení dbali nejen o hmotněprávní, ale i o procesní stránku rozhodování a měli na paměti 

zachovávání všech procesních práv účastníků. Ti dnes mají k obraně proti postupu 

správního ú adu, který jim z nějakého důvodu nevyhovuje, celou adu prost edků – od 

stížností či odvolání, p es pomoc ve ejného ochránce práv a instituty správního či posléze 

ústavního soudnictví až po náhradu škody způsobené nesprávným ú edním postupem. 

 

 

 

5. Procesní podmínky 

 

Vedle základních zásad, jimiž se musí ídit vedení správního ízení za účelem 

vydání rozhodnutí, jsou součástí takového ízení i tzv. procesní podmínky. Jsou to takové 

p edpoklady, bez jejichž nelze vydat meritorní rozhodnutí, tudíž by se bez jejich splnění 

nemohly plně uplatnit ani principy, o nichž bylo pojednáno výše. Mezi základní procesní 

podmínky lze za adit procesní způsobilost jednotlivce v konkrétním ízení, p íslušnost 

správního ú adu k rozhodování v dané věci, respektování zásady non bis in idem a 

litispendence a věcná legitimace subjektů zúčastněných na daném správním ízení.45 

Obdobně je tomu v ízení soudním, lze tedy konstatovat, že splnění procesních podmínek 

                                                 
43  Takovým důsledkem může být t eba zrušení či změna rozhodnutí prvoinstančního správního ú adu 

v odvolacím ízení (§ ř0 odst. 1 S ), zve ejnění jednání ú adu ve ejným ochráncem práv (srov. § 20 odst. 
2 ZVOP) či náhrada škody způsobená nesprávným ú edním postupem (dle ZOŠ) 

44  Srov. Vopálka, V.: Úprava správního ízení. In: Novotný, O. (2002), s. 271. 
45  K procesním podmínkám některých správních ízení pat í i uhrazení správního poplatku. Tak nap íklad za 

p ijetí návrhu na zahájení ízení o vkladu do katastru nemovitostí správním ú adem je dle části X. zákona 
č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích stanoven správní poplatek 500 Kč, a k p ijetí žádosti o koncesi p i 
vstupu do živnostenského podnikání je nutné uhrazení poplatku 1.000 Kč. Bez zaplacení poplatku ízení 
neproběhne. 
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je p edpokladem pro ádnost nejméně všech procesů, jejichž obsahem je autoritativní a 

závazné rozhodování o právech a povinnostech jednotlivců. Procesní podmínky jsou tedy 

kvalifikované p edpoklady p ípustnosti vydání meritorního rozhodnutí. P itom platí, že 

procesní podmínky obecně nemusejí být splněny k tomu, aby došlo k zahájení ízení. 

ízení může být zahájeno nap . na základě neúplné žádosti, nicméně nemůže být na 

základě této žádosti vydáno rozhodnutí ve věci samé. Za zachování procesních podmínek 

v konkrétním správním ízení je zodpovědný správní ú ad, který ízení vede, a to po celou 

dobu ízení, tj. od jeho zahájení až po vydání rozhodnutí. V p ípadě, že není některá 

z podmínek splněna, činí správní ú ad bezprost edně po zjištění této skutečnosti opat ení 

k odstranění vady.46 Procesní podmínky lze na základě toho, zda je možné vady odstranit, 

dělit na takové, jejichž nedostatek je odstranitelný, a ty, jejichž nedostatek odstranitelný 

není. Pokud lze nedostatek odstranit, činí správní ú ad opat ení k jeho odstranění 

(nap íklad vyzve žadatele, aby ve lhůtě doplnil žádost o podstatné náležitosti, k čemuž mu 

poskytne náležitou lhůtu), je-li nedostatek neodstranitelný, anebo se ho nepoda ilo 

odstranit ani po ú adem učiněných opat eních, je zde důvod pro zastavení ízení (§ 66 odst. 

1 nebo odst. 2 S ). Nutno dodat, že procesní podmínky se nikdy nedotýkají podstaty věci, 

o které má být ízení vedeno, tedy hmotného práva. Vytvá ejí procesní rámec, v němž je 

p ípustné vést o věci ízení. 

 

 

Procesní způsobilost 

 

P edpisy správního práva procesního (obecně § 2ř S ) odkazují v otázce procesní 

způsobilosti jednotlivce (fyzické i právnické osoby), tj. způsobilosti být účastníkem 

v konkrétním správním ízení, na rozsah jeho způsobilosti k právním úkonům 

(svéprávnosti).47 Platí, že fyzická osoba má vždy neomezenou procesní způsobilost 

(nebyla-li svéprávnosti soudem zbavena či v ní omezena). I kdyby neměla způsobilost k 

                                                 
46  Správní ú ad má k tomu celou adu prost edků: v p ípadě vad podání poskytne podateli součinnost 

k jejich odstranění anebo ho k odstranění vyzve a poskytne mu p imě enou lhůtu (§ 37 odst. 3 S ), 
podobně u vad žádosti (§ 45 odst. 2 S ). Pokud nemá účastník procesní způsobilost, anebo je v ní 
omezen, správní ú ad mu ustanoví opatrovníka (§ 32 S ). Zjistí-li správní ú ad p ekážku ízení dle § 4Ř 
S  (litispendence, res iudicata, neboli non bis in idem), zastaví ízení dle § 66 odst. 1 písm. e) nebo dle § 
66 odst. 2. 

47  Srov. § 2ř S , dle kterého každý je způsobilý činit v ízení úkony samostatně v tom rozsahu, v jakém mu 
zákon p iznává způsobilost k právním úkonům. Dle ust. § Ř odst. 1 ObčZ vzniká způsobilost fyzické 
osoby vlastními právními úkony nabývat práv a brát na sebe povinnosti (způsobilost k právním úkonům) 
v plném rozsahu zletilostí. Dle § 1řa ObčZ nabývá této způsobilosti právnické osoba dnem zápisu do 
p íslušného registru. Obdobné vymezení procesní způsobilosti najdeme i v ustanoveních §§ 1ř a 20 OS .  
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právním úkonům, nelze ji zbavit možnosti samostatně uplatňovat v ízení svá práva.48 Kdo 

je oprávněn jednat za právnickou osobu a za stát vymezují právní p edpisy p edevším 

práva obchodního, které upravují činnost těchto osob. P edpokládá se aktivní účast 

procesně způsobilého účastníka v ízení, procesní p edpisy mu pro její realizaci p iznávají 

široká oprávnění a pro p ípad, že by mu byla upírána, znají prost edky nápravy.49 Naopak 

laxnost účastníka může způsobit průtahy ízení. V p ípadě, že účastník nemůže nebo 

nechce jednat sám svým jménem, správní ú ad sleduje, zda je účastník ádně zastoupen 

zákonným zástupcem či zmocněncem. Nap íklad ohledně zastoupení účastníků, jejichž 

pobyt není správnímu ú adu znám, Ústavní soud jako vadu ízení vedoucí k nezákonnosti 

vydaného rozhodnutí vytknul správnímu ú adu postup, kdy tento nedostatečně zjišťoval 

faktický pobyt účastníka a následně ustanovil opatrovníkem účastníka svého zaměstnance, 

který však z povahy věci nemohl dostatečně hájit účastníkovy zájmy.50 Splnění procesní 

podmínky, že ízení se může vést pouze s procesně způsobilým účastníkem, je správní ú ad 

povinen během celého ízení prově ovat, a umožňovat účastníku ízení realizaci jeho 

procesních práv. 

 

 

P íslušnost 

 

Promítnutím zásady vázanosti ve ejné správy právem (§ 2 S ) ve správním ízení 

je procesní podmínka, že vést ízení, provádět procesní úkony a vydat meritorní rozhodnutí 

v konkrétní správní věci může pouze ten správní ú ad, který je v dané fázi ízení k tomu 

p íslušný.51 Věcná p íslušnost splývá s hmotněprávní kategorií působnosti a pravomoci 

                                                 
48  Tak nap . deliktní způsobilost za spáchání p estupku vzniká dosažením 15. roku věku, procesní 

způsobilost v právu sociálního zabezpečení pak dosažením 16. roku věku. K procesní způsobilosti srov. i 
ustanovení čl. 6 odst. 2 a 3 Úmluvy a čl. 36 odst. 1 Listiny. 

49  Na ádnost správního ízení p edcházejícího vydání rozhodnutí má nap íklad vliv, zda bylo p ed 
okamžikem vydání rozhodnutí umožněno účastníkovi realizovat právo dle § 36 odst. 3 S , tedy seznámit 
se s podklady rozhodnutí a vyjád it se k nim. K tomu srov. nap . nález ÚS ze dne 2ř. zá í 1řřř sp. zn. II. 
ÚS 231/96, (Sb. n. a u., sv. 15, r. 1999) 

50  Správní ú ad se dle mého názoru nemůže spokojit jen s ustanovením opatrovníka pro forma, neboť 
opatrovník se účastníku ustanovuje proto, aby aktivně hájil jeho zájmy. Také z  ustálené judikatury 
Ústavního soudu vyplývá, že zákonná možnost ustanovení opatrovníka nemůže být vykládána jako 
prost edek k urychlení ízení. Funkce opatrovníka byla vytvo ena proto, aby do důsledku hájila zájmy 
nep ítomného, což p edstavuje mimo jiné studium spisu, podávání vyjád ení a vystupování v celém ízení 
za účastníka tak, jak by takovou povinnost byl nucen plnit smluvní zástupce - k tomu srov. nap . IV. ÚS 
200/97, Sb. n. a u., sv. 12, r. 1998), anebo I. ÚS 559/2000 (Sb. n. a u., sv. 27, r. 2002) 

51  Požadavek zákonného zmocnění pro vedení správního ízení akcentuje i čl. 4 a 7 Doporučení Výboru 
ministrů Rec 2000(10) či čl. 4 Evropského kodexu dobré správní praxe. 
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správních ú adů,52 ustanovení § 10 S  vyžaduje, aby správní ú ad projednával a 

rozhodoval jen ty věci, jež jsou mu svě eny zákonem nebo na základě zákona a odkazuje 

tak na hmotněprávní úpravu na jednotlivých úsecích ve ejné správy. Součástí věcné 

p íslušnosti je s ohledem na rozmanitou organizaci ú adů na jednotlivých úsecích ve ejné 

správy tzv. p íslušnost funkční. S  upravuje v § 1 odst. 1 pouze obecně, že správní ízení 

vedou orgány moci výkonné, orgány územních samosprávných celků a jiné orgány a 

právnické a fyzické osoby, pokud vykonávají působnost v oblasti ve ejné správy (tj. 

hmotněprávní aspekt). Je tak na zvláštních zákonech a někdy pouze na vnit ních 

organizačních p edpisech správních ú adů, aby upravily, která složka správního ú adu  

nebo jím pově ený subjekt vymezený v § 1 odst. 1 S  bude v konkrétní věci rozhodovat.53 

Zvláštní zákony rovněž vymezují tzv. instanční p íslušnost54 správních ú adů rozhodnou 

pro to, který z ú adů projednává určité věci v prvém stupni a který je odvolacím orgánem 

proti jeho rozhodnutí (§ 17Ř S ). Aby mohl ádně vést správní ízení, nestačí správnímu 

ú adu být pro ně věcně, tj. i funkčně a instančně p íslušný. Druhou složkou p íslušnosti je 

místní p íslušnost správního ú adu. Ta vymezuje, který z věcně p íslušných správních 

ú adů povede ízení se z etelem na svou územní působnost.55 Nutno íci, že rozhodujícím 

aspektem místní p íslušnosti ú adu je p edmět ízení – kup íkladu týká-li se věc činnosti 

účastníka, je p íslušný správní ú ad, v jehož obvodě je místo takové činnosti [§ 11 písm. a) 

S ], týká-li se ízení nemovitosti, je p íslušným ten ú ad, v jehož správním obvodě se 

                                                 
52  Dle čl. 7ř odst. 1 Ústavy lze správní ú ady z izovat a jejich působnost stanovit pouze zákonem. 

Působností správního ú adu rozumíme zákonem p iznaný druh, obsah, p edmět a rozsah správní činnosti, 
jejíž realizace je úkolem daného správního ú adu; jde tedy o odpovědnost správního ú adu za určitý úsek 
ve ejné správy vymezený věcně a místně. K výkonu konkrétní působnosti musí mít správní ú ad 
pravomoc – právní prost edky, které jsou mu k tomu zákonem svě eny (srov. čl. 2 odst. 3 Ústavy) – 
k tomu srov. nap . Gadasová, D. – Polián, M.: Správní právo. Právní základ ve ejné správy. 3. díl. (2000), 
s. 8 – 10. 

53  S  se funkční p íslušnosti věnuje pouze v § 130 ve „zvláštních ustanoveních o správních orgánech“, 
p ičemž stejně odkazuje na úpravu ve zvláštních zákonech. Praktický dopad funkční p íslušnosti je 
z ejmý nap . u projednávání p estupků. Dle § 53 odst. 1 ZP  projednávají obce p estupky proti ve ejnému 
po ádku (věcná p íslušnost), p ičemž k projednávání p estupků si dle odst. 3 mohou z ídit komisi jako 
zvláštní orgán (funkční p íslušnost). Obdobně věci, k jejichž projednávání jsou povolány na základě 
zvláštních zákonů obecní ú ady (věcná p íslušnost), mohou v p ípadě vnit ního členění ú adu (§ 10ř odst. 
2 ZO) projednávat k tomu funkčně p íslušné odbory.  

54  O instanční p íslušnosti se zmiňují nap . Gadasová, D. – Polián, M.: Správní právo. Procesní část. Správní 
ád. 5. díl. (2000), s. 1Ř. Ustanovení § 17Ř S  p ímo odkazuje v otázce nad ízeného správního ú adu na 

zvláštní zákon s tím, že nad ízeným orgánu obce je krajský ú ad a nad ízeným krajského ú adu, jenž 
rozhodoval v samostatné působnosti, je Ministerstvo vnitra. Pokud rozhodoval krajský ú ad v p enesené 
působnosti, je nad ízeným ten úst ední správní ú ad, jenž je věcně p íslušný (§ 10 S ). 

55  Jak uvádí nap . V. Vopálka, místní p íslušnost správního ú adu se kryje s jeho místní (prostorovou) 
působností, jež většinou vychází z územního členění státu, jen výjimečně je stanovena odlišně. Kritéria 
určující místní p íslušnost mají hierarchickou podobu. – srov. Vopálka, V.: Základní instituty správního 
ízení. In: Hendrych, D. a kol. (2006), s. 361. P i určování místní p íslušnosti se uplatní poměr 

speciálního znaku k obecnému, kdy obecným znakem p íslušnosti je místo trvalého pobytu fyzické osoby 
či místo sídla osoby právnické, kte í jsou účastníky ízení. 
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nemovitost nachází [§ 11 písm. b) S ]. K zajištění, aby i tato procesní podmínka byla pro 

konkrétní ízení splněna (a tedy aby se vypo ádaly se svou momentální nep íslušností vést 

ízení), mají správní ú ady k dispozici několik procesních prost edků – nap íklad 

postoupení pro nep íslušnost (§ 12) či pravidlo pro dokončení ízení, pokud se během něj 

změní okolnosti rozhodné pro místní p íslušnost správního ú adu (§ 132 S ). P ípadné 

spory o věcnou p íslušnost (kompetenční konflikty) mezi správními ú ady se eší 

formalizovaným postupem za použití ustanovení § 133 S . Pro p ípad, že by vznikla 

pochybnost, zda daná věc spadá pod pravomoc správních ú adů nebo soudu, bude se 

takový kompetenční konflikt ešit podle zvláštního zákona.56 

 

 

Non bis in idem a p ekážka litispendence 

 

Tradičními p ekážkami, pro které nemůže být správní ízení zahájeno a pokud 

zahájeno je, musí být zastaveno,57 jsou p ekážka probíhajícího ízení (litispendence) a 

p ekážka právní moci (res iudicata, non bis in idem).58 Obě p ekážky adíme k p ekážkám 

právní povahy a správní ú ad ani účastník ízení nemají k dispozici ádné procesní nástroje, 

jimiž by se domohli projednání věci, na níž vázne p ekážka litispendence či jež je res 

iudicata. V p ípadě posledně zmiňované p ekážky lze právní stav vyvolaný právní mocí 

rozhodnutí napadnout některým z mimo ádných opravných či dozorčích prost edků. Ty 

jsou p ipuštěny, pokud se dodatečně objeví faktické skutečnosti, jež d íve nebyly známy, 

anebo zjistí-li se dodatečně zcela podstatné právní vady.59 Zákonodárce v ustanovení § 48 

odst. 1 S  legálně definuje litispendenci takto: Zahájení ízení u některého správního 

orgánu brání tomu, aby o téže věci z téhož důvodu bylo zahájeno ízení u jiného správního 
                                                 
56  Zákon č. 131/2002 Sb., o rozhodování některých kompetenčních sporů. 
57  Pro postup, pokud správní ú ad zjistí p ekážku litispendence, srov. ustanovení § 66 odst. 1 písm. e) pro 

p ípad ízení o žádosti a § 66 odst. 2 S  pro ízení vedené z moci ú ední. V p ípadě, že správní ú ad zjistí, 
že totožná věc byla již d íve, pravomocně rozhodnuta, zastaví ízení z důvodu uvedeného v § 66 odst. 1 
písm. h) „z další důvodů stanovených zákonem“ s odkazem na znění ustanovení § 4Ř odst. 2 S . 

58  Tyto p ekážky sice charakterizujeme jako tradiční, nicméně nap . Sp  1967 je vůbec neupravoval a 
nemyslel ani na postup, jak se s nimi vypo ádat. To činilo v aplikační praxi potíže, jejichž ešení musela 
namísto zákonodárce suplovat judikatura. P ed účinností S  i S S se dovozoval postup správních ú adů 
v p ípadě, že se v ízení objeví byť jedna z těchto p ekážek, pro oblast správního procesu analogicky ze 

soudních procesů trestního a civilního. Srov. nap íklad rozsudek Vrchního soudu v Praze S 542/1999: 
„(…) ačkoliv správní ád uvedený institut výslovně neupravuje, nemá soud pochybnosti o jeho uplatnění 
i v ízení správním, neboť stejně jako p ekážka věci rozhodnuté (rei iudicatae) je i p ekážka zahájeného 
ízení (litispendence) obecně aplikovaným procesně právním principem ve všech právních odvětvích, ať 

již v ízení trestním, občanskoprávním a logicky tedy i v ízení správním“ Dále srov. sněmovní tisk 201/0, 
vládní návrh na vydání zákona správní ád, Poslanecká sněmovna Parlamentu ČR, IV. volební období, 
2003, s. 88.  

59  Srov. Čapek, J.: Aplikace práva orgány ve ejné moci. In: Boguszak, J. a kol. (2004), s. 151. 
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orgánu. Z dikce ustanovení vyplývá, že se tento postup použije jak pro zahájení ízení u 

téhož, tak i jiného správního ú adu. Uplatní se samoz ejmě i tehdy, pokud jiné ízení už 

probíhá. P ekážkou z ejmě nebude fakt, že o věci bylo zahájeno ízení soudní – pokud se 

nejedná o p edběžnou otázku.60  

Druhou p ekážkou, kvůli níž nelze vést ízení, je vyjád ení legální zásady non bis in 

idem. P ekážka rei iudicatae neboli věci rozhodnuté znemožňuje správnímu ú adu, aby 

opakovaně p iznal totéž právo nebo uložil tutéž povinnost z téhož důvodu a témuž 

jednotlivci. Uplatnění p ekážky souvisí s materiální právní mocí správních rozhodnutí. 

Existuje-li pravomocné rozhodnutí v téže věci, jejíhož projednání se účastník opětovně 

domáhá, správní orgán účastníkovu žádost odloží, a pokud již ízení zahájil, ízení 

usnesením zastaví. Právní stav, který tu byl v době p ed zahájením takového ízení, se zastavením 

ízení nezměnil a hmotněprávní pozice účastníků takového ízení dotčena nebyla.61 Další ízení 

s identickým p edmětem (o téže věci) a identickými účastníky lze zahájit jen tehdy, 

nevydal-li dosud žádný správní ú ad v totožné věci pravomocné rozhodnutí. Avšak pokud 

je ve věci vydáno rozhodnutí, které doposud v právní moci není, nelze uplatnit zákaz 

projednání z důvodu ne bis in idem. Pokud tedy účastník znovu požádá o tutéž věc, o níž se 

v současnosti vede odvolací ízení, správní orgán tuto novou žádost projedná, jelikož zde 

není pravomocné rozhodnutí, které by tomuto projednání zamezilo.62  

 

 

Náležité zahájení ízení 

 

Pro soulad ízení i následného meritorního rozhodnutí se zákonem je důležité už 

samotné zahájení správního ízení. Zvláštní zákony upravující jednotlivé úseky ve ejné 

správy stanoví, zda je k zahájení ízení pot ebná účastníkova žádost (p ípadně jiný 

návrh),63 či zda je zahájení ízení věcí správního ú adu; někdy lze dokonce pro zahájení 

                                                 
60  Dle ustanovení § 57 S  je p edběžnou (též prejudiciální) taková otázka, kterou nep ísluší správnímu 

ú adu rozhodnout a o které dosud nebylo pravomocně rozhodnuto. Správní ú ad má několik možností, jak 
dosáhnout vy ešení prejudiciální otázky – může dát podnět p íslušnému orgánu ve ejné moci (tedy nejen 
správnímu, ale typicky soudu), může vyzvat účastníka nebo jinou osobu, aby takový podnět podala, 
anebo si o věci může učinit úsudek sám – s výjimkou věcí viny a trestu a osobního stavu. 

61  Srov. rozsudek Vrchního soudu v Praze S 44/1řř4, který up esňuje, že rozhodnutí o zastavení ízení není 
rozhodnutím o věci samé, ale toliko procesním rozhodnutím o zastavení ízení. Toto up esnění bylo t eba 
za účinnosti Sp  1967 do 1. 1. 2006, S  pro zastavení ízení užívá jako formu právního aktu usnesení, 
jež je aktem procesní povahy. 

62  K problematice rei iudicatae u nepravomocných správních rozhodnutí srov. nap íklad rozsudek Vrchního 
soudu v Praze SJS 1005/2002.  

63  Žádost i jiný návrh, jímž se zahajuje ízení, jsou kvalifikovanou formou podání - platí pro ně tedy úprava 
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ízení uplatnit oba postupy. Je důležité si uvědomit, že od formy zahájení ízení se odvíjí i 

postupy správního ú adu během ízení. Rozdíl obou zmíněných forem ízení se projevuje 

zejména odlišným okamžikem zahájení ízení a s tím souvisejícím počítáním mezní lhůty 

pro vydání rozhodnutí v souladu s § 71 S 64 a dále t eba v situaci, kdy půjde o p erušení 

nebo zastavení ízení.65  ízení o žádosti se uplatní zejména tam, kde správní ú ad může 

žadateli p iznat nějaké oprávnění, jiným návrhem ve smyslu § 44 odst. 1 S  je nap íklad 

návrh na zahájení sporného ízení (§ 141 S ) či návrh na projednání tzv. návrhového 

p estupku (§ 6Ř P esZ). ízení z moci ú ední (ex officio) je formou správního ízení, které 

zahajuje sám správní ú ad tam, kde to zákon p ipouští,66 a to dnem, kdy o tom vyrozumí 

hlavního účastníka [§ 27 odst. 1 písm. b) S ]. 

 

Je-li zahájeno nap íklad ízení o nároku na dávku pomoci v hmotné nouzi podáním 

účastníkovy žádosti, je osud žádosti v rukou účastníka a správní ú ad je omezen ve svých 

krocích zásadou dispoziční. Žadatel zde určuje počátek běhu lhůty pro vydání rozhodnutí – 

okamžikem podání žádosti u p íslušného ú adu je totiž zahájeno ízení (§ 44 odst. 1 S ), i 

když jde o žádost neúplnou. Žadatel má právo během ízení s žádostí disponovat tak, že 

může zúžit její p edmět (§ 45 odst. 4 S )67 anebo vzít celou žádost zpět, a to jak v době od 

zahájení ízení do vydání rozhodnutí v první instanci, tak i během projednávání odvolání 

odvolacím orgánem až do vydání rozhodnutí tímto orgánem. Správní ú ad je naopak 

v ízení omezen, když musí ízení p erušit vždy, když ho o to žadatel požádá (§ 64 odst. 2 

S ), nebo je nap íklad může zastavit jen z důvodů dle § 66 odst. 1 S . Naproti tomu 
                                                                                                                                                    

§ 37 a ji rozvíjející § 45 S . 
64  V p ípadě ízení o žádosti začíná lhůta pro vydání rozhodnutí běžet (a tedy ízení je zahájeno) dnem 

doručení žádosti věcně a místně p íslušnému správnímu ú adu (§ 44 odst. 1 S ). ízení z moci ú ední je 
zahájeno dnem, kdy správní ú ad oznámí hlavnímu účastníkovi zahájení správního ízení (§ 46 odst. 1 
S ). 

65  P erušit ízení o žádosti musí dle § 64 odst. 2 S  správní ú ad vždy, pokud ho o to žadatel jako dominus 

litis požádá (v p ípadě více žadatelů musí souhlasit všichni z nich), a to na dobu nezbytně nutnou, 
p ičemž p ihlíží k návrhu žadatele. To platí i pro ízení z moci ú ední, kdy ale správní ú ad nemusí 
požádání účastníka o p erušení ízení vyhovět. Projevuje se zde tak nerovnost v postavení účastníků 
v závislosti na typu ízení, a tedy rozpor se zásadou rovnosti ízením dotčených osob (§ 7 S ). Mezi 
fakultativní důvody p erušení ízení, které jsou oběma typům ízení společné, pat í pot eba ešení 
p edběžné otázky důležité pro samotné ízení či nutnost ustanovit opatrovníka procesně nezpůsobilému 
účastníkovi. V p ípadě, kdy se objeví okolnost svědčící pro zastavení ízení, S  opět straní účastníkům 
ízení o žádosti, když témě  kazuisticky popisuje možnosti zastavení ízení, zatímco v p ípadě ízení ex 

officio je nep imě eně stručný, což může v praxi vyvolat potíže (srov. § 66 S ). 
66  Jak dokládá J. Vedral poukazem na rozsudek Vrchního soudu v Praze (SJS 846/2001), nelze oba způsoby 

zahájení ízení kombinovat a pokud je možné zahájit ízení jen na základě žádosti (návrhu), nelze toto 
ízení v p ípadě absence žádosti zahájit z moci ú ední a naopak. – srov. Vedral, J. (2006), s. 318. 

67  O rozší ení p edmětu žádosti by se žadatel mohl pokusit odkázáním správního ú adu na ustanovení § 41 
odst. Ř S , prokázal-li by, že mu hrozí vážná újma. Z konstrukce „Správní orgán může povolit (…) 
změnu“ však dle mého nevyplývá, že by byl povinen tak učinit. Domnívám se, že správní ú ad může 
vydat i zamítavé usnesení. 
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rozhoduje-li se o povinnosti téhož účastníka vrátit p eplatek dávky, určuje průběh ízení 

správní ú ad a účastník nemůže s p edmětem ízení disponovat, tedy nemůže ukončit ízení 

z vlastní vůle tak, jak by to udělal zpětvzetím žádosti. ízení z moci ú ední může být 

p erušeno (§ 64 odst. 3 S ) na požádání účastníka, ale správní ú ad je p i rozhodování o 

p erušení omezen ve ejným zájmem a důležitými důvody, jejichž neohrožení je nutno p ed 

p erušením p ezkoumat. Také zastavit správní ízení vedené z moci ú ední smí správní 

ú ad z jiných a podstatně užších důvodů než ízení o žádosti (§ 66 odst. 2 S ). 

 

Na pomezí mezi uvedenými dvěma druhy ízení, o jejichž p edmětech 

(hmotněprávních oprávněních či povinnostech) smí být jednáno buď z moci ú ední, anebo 

na základě podané žádosti, stojí skupina správních ízení, o jejichž p edmětu může být 

zahájeno ízení oběma způsoby. Je důležité p ipomenout, že ani u těchto ízení nelze 

směšovat procesní postupy vlastní jednotlivým druhům ízení. Platí, že ízení zahájené 

z moci ú ední musí být až do vydání rozhodnutí vedeno z moci ú ední, a o ízení o žádosti 

naopak. Za p íklad ízení, jež lze zahájit oběma způsoby, můžeme označit ízení o nároku 

na p íspěvek na péči dle zákona č. 10Ř/2006 Sb. Toto ízení se standardně zahajuje 

podáním písemné žádosti na p edepsaném tiskopisu, avšak pokud není jednotlivec schopen 

jednat samostatně a nemá zástupce, zahajuje se ízení o p íspěvku na péči z moci ú ední.68 

                                                 
68  P íspěvek na péči je dávka poskytovaná jednotlivcům závislým na péči jiné fyzické osoby, a jelikož se 

jedná o specifickou skupinu osob, je i úprava ízení zohledněna – srov. § 23 zákona č. 10Ř/2006 Sb., o 
sociálních službách. 
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Kapitola II. 

Aspekty řádného průběhu správního řízení 
 

 

Účelem každého správního ízení je vydání rozhodnutí (§ ř S ), jímž správní ú ad 

autoritativně upraví účastníkova práva nebo povinnosti (konstitutivní rozhodnutí), anebo 

jímž v konkrétní věci prohlásí, že účastník určitá práva má anebo nemá (deklaratorní 

rozhodnutí). P itom i pro správní ú ady jako orgány ve ejné moci platí, že mohou 

postupovat jen v mezích čl. 2 odst. 3 Ústavy a o právech, právem chráněných zájmech a 

povinnostech rozhodovat tak, aby to nebylo v rozporu s šl. 2 odst. 4 Ústavy.1  Rozhodnutí 

ve správním ízení je výsledkem aplikace práva k tomu p íslušným správním ú adem. Jeho 

vydání p edchází poměrně složitý proces, kdy je úkolem správního ú adu, aby (častokrát za 

součinnosti s účastníkem ízení) náležitě zjistil skutkový stav projednávané věci a vybral 

právní normy, podle nichž musí být věc projednávána, a tyto normy ádně interpretoval.2 

Důležitým aspektem současného českého správního ízení je důraz na soulad jeho průběhu 

a výsledku, jímž je vydané správní rozhodnutí, s právem. Ten je v současnosti ve zvýšené 

mí e akcentován p edevším správními soudy, ve ejným ochráncem práv, ale i samotným 

S , jak se dále zmíníme. Náležité zjištění skutkového stavu je pro ádnost ízení a následně 

pro rozhodnutí ve věci samé velmi důležité, protože na něm závisí pod azení věci pod 

p íslušnou právní normu, konkrétně nap . výše pokuty uložené za spáchání správního 

deliktu. V současnosti, kdy proces dokazování je v S  postaven na omezení zásady 

materiální pravdy, tu lze spat ovat zdroj možných problémů, neboť s rozsahem dokazování 

je p ímo spjata zásada koncentrace ízení, která jde ve většině p ípadů k tíži účastníka. 

Pokud se týká náležité aplikace právní normy na zjištěný skutkový stav, neměla by být jen 

právně pozitivistická, ale v duchu zákona – a tomu by prospěla větší znalost judikatury na 

všech úrovních správních ú adů. Stejně tak by měly správní ú ady v ízení samotném, které 

vede k vydání rozhodnutí, postupovat s respektem k základním zásadám správního ízení a 

pomocí nich vykládat jednotlivé pasáže procesních p edpisů. 

 
                                                 
1  K tomu srov. čl. 2 odst. 2 a 3 Listiny, které jsou s citovanými ustanoveními prakticky doslovně shodné. 
2  Srov. Čapek, J.: Aplikace práva orgány ve ejné moci. In: Boguszak, J. a kol. (2004), s. 144 – 145. 
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1. Vázanost správního úřadu právem 

 

Princip zákonnosti či právnosti je nejen v České republice, ale i ve většině států 

Unie, ústavně zakotvenou zásadou výkonu ve ejné moci.3 Zákonnost je tak 

neopomenutelnou zásadou správního ízení, ze které vyplývají (a dále ji konkretizují) 

všechny ostatní principy, jež vymezují postup správního ú adu v ízení. Prioritní postavení 

zásady zákonnosti mezi ostatními procesními principy lze dovodit z ustanovení čl. 2 odst. 

3 Ústavy a čl. 2 odst. 2 Listiny, dle nichž lze státní moc uplatňovat jen v případech, v 

mezích a způsoby, které stanoví zákon.4 Je důležité si uvědomit praktický dopad principu 

do správního ízení, na jehož konci má být (§ ř S ) meritorní rozhodnutí. Jak uvádí P. 

Svoboda, zákonodárce musí vždy upravit způsob výkonu ve ejné moci v užším smyslu, 

jeho hmotněprávní aspekt - tj. druh mocenského úkonu ve ejné správy vůči jednotlivcům 

(nap . rozhodnutí, jímž se žádosti vyhovuje, anebo jímž se žádost zamítá). Druhým, 

procesním aspektem způsobu výkonu ve ejné moci je určitý právem daný postup ( ízení), 

v rámci kterého lze ke správnímu rozhodnutí dojít.5 V českém právním ádu však stále 

najdeme p ípady, kdy je pro určité ízení S  suspendován, avšak zvláštní norma správní 

ízení neupravuje. Na pokrytí těchto mezer v právu pamatoval zákonodárce v ustanoveních 

§ 177 odst. 1 a § 1Ř0 S  zaručujících po datu 1. 1. 2006 pro jakékoli ízení vedené 

správním ú adem, jež p edchází vydání správního rozhodnutí, aspoň minimální procesní 

úpravu, což koresponduje s požadavkem zákonnosti správního ízení.6  Nejde o pop ení 

                                                 
3  Srov. Sborník, Principles of Good Administration in the Member States of the European Union. 

Statskontoret, 2005, s. 23. Nap íklad v čl. 1Ř odst. 1 rakouské ústavy je požadavek zákonnosti vyjád en 
p ímo pro ve ejnou správu. V ostatních státech Unie, Českou republiku nevyjímaje, je princip zákonnosti 
výkonu ve ejné moci zakotven v ústavním ádu a “obyčejné” zákony ho pak p ejímají, respektují a 
rozvíjejí. V českém právním ádu je princip zákonnosti uveden obecně ve čl. 2 odst. 3 Ústavy a pro 
správní ízení pak v § 2 odst. 1 S . 

4  Správní ú ady jsou p i rozhodovací činnosti vázány celým právním ádem, tj. kromě zákonů i 
podzákonnými p edpisy (hmotněprávními i procesními), ale také obecně závaznými vyhláškami 
územních samosprávných celků. P ednostní aplikaci p ed vnitrostátní úpravou má komunitární právo, ale 
také mezinárodní smlouvy dle čl. 10 Ústavy. Jak poznamenává J. Boguszak, „Zákonnost (legalita) má 
dva základní požadavky.: Vyžaduje, aby relevantní společenské vztahy byly regulovány právem, a dále 
vyžaduje zachovávání práva. (…) Při hodnocení z hlediska legality se vztahy a chování měří právě jen 
platným právem.“ – srov. Boguszak, J.: Vztah práva a státu. Právní stát. In: Boguszak, J. a kol. (2004), s. 
208. 

5  P. Svoboda shrnuje, že „Zákonem stanovený způsob výkonu veřejné moci v užším, hmotněprávním smyslu 
je její forma. Zákonem stanovený postup při výkonu veřejné moci je proces.“ – Srov. Svoboda, P. (2007), 
s. 117. 

6  Dle systematického výkladu těchto ustanovení je z ejmé, že se S  podle svého § 1Ř0 odst. 1 použije 
subsidiárně i v p ípadech, kdy jiný zákon jeho použití výslovně vylučuje. Půjde však pouze o ty p edpisy, 
které nabyly účinnosti do 1. 1. 2006, což plyne ze za azení § 1Ř0 mezi ustanovení p echodná. Naproti 
tomu § 177 S  je za azen v rámci ustanovení společných. Vztahuje se tedy nejen na p edpisy, které 
nabyly účinnosti do 1. 1. 2006, ale i na pozdější. – k tomu srov. Kindl, M.: Správní ád v daňovém ízení? 
Právní fórum č. 3/2006, str. 15. 
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principu subsidiarity správního ádu vůči zvláštním procesním úpravám, ale implementace 

zásady legality, jež má nadzákonnou povahu, neboť je obsažena p ímo v ústavním ádu.7 

Účelem této úpravy je nepochybně zajistit určitý standard ochrany práv účastníků, či 

jednotlivců obecně, ve správních ízeních všech typů.  

 

Dalším požadavkem, na nějž si ú ady teprve zvykají, je vázanost jejich rozhodování 

také evropským právem, které má navíc p ednost p ed právem vnitrostátním,8 a dále také 

judikaturou národních i nadnárodních soudů (ESD, ESLP). Ústavodárce stanovil ve čl. 10 

Ústavy princip p ednosti vyhlášených mezinárodních smluv, jimiž je stát vázán, p ed 

vnitrostátním právem – je-li zde rozpor mezi dikcí mezinárodní smlouvy a zákona, 

k zákonu se nep ihlíží a použije se plně mezinárodní smlouva.  Ve všech zmíněných 

p ípadech nenaplní správní ú ad zásadu zákonnosti správního ízení pouhou mechanickou 

aplikaci právních norem, p ípadně judikátů. Má totiž p ihlížet k celkovému kontextu 

právního ádu a k hodnotám, na nichž je založen,9 a pokud konkrétní právní p edpis 

neposkytuje jednoznačnou odpověď na určitou právní otázku, je t eba ji vyložit 

v systémových souvislostech s ostatními p edpisy.10  

Shrneme-li shora uvedené úvahy, pak správní řízení vedené v souladu se zákonem 

(s právním ádem) může být pouze 

 takové ízení, které provádí správní úřad v souvislosti s vydáním, nebo výkonem 

správního rozhodnutí, a zároveň 

 takové ízení, které se provádí podle zákonné úpravy (formální znak) tak, aby 

v něm měly dotčené osoby p iznáno postavení účastníků a aby obsahem jejich 

                                                 
7  Tomuto závěru p isvědčuje i J. Vedral, dle nějž je závaznost § 1Ř0 S  dána i tam, kde bylo p ed 1. 1. 

2006 (účinnost S ) ve zvláštním zákoně použití S  vyloučeno. Poukazuje jednak na zásadu lex posterior 

derogat  priori, jednak na nutnost ústavně konformního výkladu právních p edpisů – srov. Vedral, J. 
(2006), s. 1034. 

8  Srov. rozsudek ESD ve věci Costa vs. ENEL ze dne 15.7.1ř64 č. 6/64. St et normy evropského práva 
s normou národního práva byl vy ešen stanovením zásady aplikační přednosti evropského práva p ed 
národním právem. Důsledkem je neaplikovatelnost národních předpisů – i později p ijatých – 
odporujících evropským p edpisům. Evropské právo má aplikační p ednost i p ed dvojstrannými 
ujednáními států. 
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:61964J0006:EN:HTMLdne 27.12.2008. 

9  Na rozdíl od ízení soudního ve správním procesu neplatí, že by rozhodující orgán byl vázán jen zákonem 
a mezinárodní smlouvou. Správní ú ad aplikuje všechny p edpisy tvo ící součást právního ádu, avšak 
měl by p i této činnosti p ihlížet k duchu zákona – k hodnotám reprezentovaným zejména Listinou. K 
tomu srov. nález III. ÚS 277/96: „v situaci, kdy určité ustanovení právního předpisu umožňuje různé 
interpretace, je při jeho aplikaci úkolem všech státních orgánů interpretovat jej ústavně konformním 
způsobem.“ 

10  Srov. rozsudek NSS ze dne 13.5.2004, čj. 1 As ř/2003-ř0 (Sb. NSS, sv. 10, r. 2004). Dle V. Sládečka 
použití analogie ve správním právu p ichází v úvahu tehdy, pokud p inese účastníkovi prospěch, p ičemž 
se autor odvolává na ústavní princip “úcty státu (a jeho orgánů) k právům a svobodám člověka a občana” 
– srov. Sládeček, V. (200ř), s. 153. 
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postavení byl soubor určitých základních procesních práv vůči správnímu ú adu, 

který ízení vede (materiální znak).11 

 

Správní ú ady by v zákonně vedeném správním ízení  měly precizně uplatňovat 

svá oprávnění daná zákonem, umožňovat tam, kde to právní ád vyžaduje, uplatnění práv 

účastníkům,12 důsledně dbát na realizaci povinností uložených jednotlivcům, dále 

objektivně uplatňovat jednotlivé formy správněprávní odpovědnosti a včas realizovat 

požadavky vyplývající z jednotlivých, zejména ve ejných zájmů. S postupem v souladu s 

právním ádem (§ 2 odst. 1 S ) se pojí také požadavek, aby pravomoc a působnost 

správního ú adu v konkrétním správním ízení byla stanovena zákonem (§ 2 odst. 2 S ). 

Dle V. Vopálky je za postupem v souladu s právním ádem nutno vidět soulad procesního 

(formálního) a hmotněprávního (materiálního) hlediska ízení, k němuž má správní ú ad 

odpovídající působnost a pravomoc, je příslušný věc projednat a postupuje ádně dle 

procesních předpisů, p ičemž jeho rozhodnutí je v souladu s právem hmotným.13  

 

Jak je to s praktickou realizací požadavku zákonného vedení ízení? Soustava 

správních ú adů je vystavěna na hierarchickém principu, kdy úst ední správní ú ady 

vykonávají roli koordinátorů jednotlivých oblastí státní správy, a to prost ednictvím 

směrnic a stanovisek, která smě ují níže. V současnosti vedou většinu správních ízení 

orgány obcí a krajské ú ady v p enesené působnosti. Právně závazné jsou pro ně však 

pouze ty směrnice, jež jsou publikovány ve Věstníku vlády pro orgány krajů a orgány obcí, 

nicméně současnou praxí úst edních správních ú adů je, že ve Věstníku nepublikují a svá 

stanoviska či zobecněné p íklady praxe uve ejňují formou metodických pokynů. Tato 

stanoviska jsou často nestabilní a dochází také k situacím, kdy je pozdějším stanoviskem 

                                                 
11  P. Svoboda hovo í o tzv. primárních a sekundárních pojmových znacích českého správního procesu. Mezi 

primární znaky, které odpovídají na otázku, p i kterých způsobech výkonu ve ejné moci musí proběhnout 
správní ízení, adí tento autor správní ú ad a vydání či výkon správního rozhodnutí. Mezi sekundární 
znaky dle něj pat í formální a materiální náležitosti ízení, které odpovídají na otázku, jakou kvalitu musí 
správní ízení mít po stránce formální a obsahové. - srov. Svoboda, P. (2007), s. 206 – 207. 

12  Nap íklad dle § 36 odst. 3 S  musí správní ú ad dát účastníkům možnost, aby se p ed vydáním 
meritorního rozhodnutí mohli seznámit s jeho podklady, dle § 3Ř odst. 2 S  správní ú ad umožní i jiným 
osobám, prokážou-li svůj právní zájem, nahlédnout do spisu, dle § 41 odst. 4 S  promine správní ú ad 
zmeškání úkonu podateli, který prokáže, že nezavinil p ekážky, jejichž vinou nebyl úkon uplatněn. 

13  Vopálka, V.: Správní ád. In: Hendrych, D. a kol. (2006), s. 352. Tzv. institucionální pojetí dle V. 
Sládečka vymezuje správní ú ady dvěma základními znaky. Pravomoc znamená “právní prost edky, které 
má správní ú ad k dispozici” pro výkon své působnosti. Působností pak rozumí “zákonem (věcně a 
prostorově) vymezená oblast, (...) kde uplatňuje p edevším – ale nikoli pouze – svou pravomoc” správní 
ú ad. – srov. Sládeček, V. (200ř), s. 245 – 246. 
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dosavadní praxe označena za nesprávnou.14 Ze zkušenosti mohu uvést, že zejména u 

menších obecních ú adů je z etelné, že tato stanoviska nekriticky p ejímají a aplikují 

právní normy, často v rozporu se zákonem, s odvoláním na tato stanoviska. Důsledkem 

tohoto p ístupu je, že se tak výkon ve ejné správy částečně dostává mimo zákonný rámec. 

Dílčí zlepšení by mohlo nastat, kdyby se stanoviska úst edních správních ú adů důsledně 

držela mantinelů právních p edpisů, které komentují, a p ed jejich vydáním by měl 

zpracovatel odborné části povinnost p edložit stanovisko k právní oponentu e. Ministerstva 

a jiné úst ední správní ú ady by pak měly důsledně uve ejňovat svá závazná ídicí 

stanoviska ve Věstníku a nikoli alternativní cestou, jak je tomu nyní zvykem. To by 

nepochybně vedlo ke kultivaci správního ízení, jež má být v souladu se zásadou 

zákonnosti, jak byla výše rozebrána. 

 

 

 

2. Písemnost a neveřejnost správního řízení 

 

Správní ízení je tradičně ovládáno zásadami písemnosti (§ 15 odst. 1 S ) a 

neveřejnosti. Je typické, že správní ú ady p i své rozhodovací činnosti vycházejí ponejvíce 

z listinných důkazů (jak dokumentuje jejich prioritní postavení ve výčtu důkazů v § 51 a § 

53 S ), ústní kontakt s účastníky a jinými osobami se až na výjimky, jako nap íklad 

v ízení p estupkovém, obligatorně nevyžaduje. Priorita písemného charakteru ízení je 

zdůrazněna omezenou možností správního ú adu na ídit ústní jednání (§ 4ř S ) dokonce 

jen na p ípady, kdy to stanoví zákon, a dále tehdy, je-li to ke splnění účelu ízení a 

uplatnění práv účastníků nezbytné.15 Některá ízení, nap íklad na úseku státní sociální 

podpory anebo pomoci v hmotné nouzi, dokonce p edepisují komunikaci s ú adem na 

typizovaných tiskopisech a listinné důkazy o skutečnostech rozhodných pro nárok na 

dávky,16 takže zde osobní kontakt s jednotlivcem není vůbec nutný. S principem 

                                                 
14  Srov. Zikmundová, S.: Nástroje jednotného výkonu státní správy v praxi krajského ú adu. In: Hrabcová, 

D. (2005), s. 55 - 59 
15  Obligatorně se ústní jednání koná dle § 74 P esZ, a to i v nep ítomnosti obviněného, nebo t eba dle § Ř7 

StavZ p i zahájení územního ízení. Písemnost a neve ejnost je vlastní ízení správnímu, soudní ízení 
stojí na opačné pozici, kdy běžným postupem je ve ejnost jednání a ústní p ednesy účastníků, kdežto 
v ízení správním jsou tyto výjimkou. 

16   Srov. ustanovení § 67 odst. 1, § 6Ř zákona č. 117/1řř5 Sb., o státní sociální podpo e a ustanovení § 6ř 
zákona č. 111/2006 Sb., o pomoci v hmotné nouzi. V těchto tzv. dávkových řízeních správní ú ady 
vycházejí z listinných důkazů o majetkové sfé e účastníků, nárok na dávku se odvíjí od zákonem 
stanovené hranice životního minima a forma písemného ízení se tak z hlediska principu procesní 
ekonomie jeví jako p íhodná. 
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písemnosti správního ízení se pojí důležitost řádného doručování, zejména listin 

oznamujících účastníkovi zahájení ízení v konkrétní věci, a meritorního rozhodnutí. Za 

ádné doručování odpovídá správní ú ad17 a nedostatek ádného oznámení ať už zahájení 

ízení, anebo rozhodnutí, zakládá jejich právní neúčinnost. 

 

Správní ú ady vedou o průběhu ízení spis (§ 17 S ), jehož součástí jsou p edevším 

písemná podání, protokoly, listiny a další záznamy, tvo ící podklady pro rozhodnutí. Tak je 

dokumentována veškerá činnost správního ú adu relevantní pro následné vydání 

meritorního rozhodnutí. I když je správní ízení neve ejné, účastník a jiné dotčené osoby 

mají právo se seznámit s podklady ízení jednak na výzvu správního ú adu (§ 36 odst. 3 

S ), jednak kdykoli během ízení, ale i po právní moci rozhodnutí (§ 3Ř odst. 1 a 2 S ). 

Dalším z projevů zásady písemnosti je požadavek na správní ú ady, aby svá rozhodnutí 

vyhotovovaly v písemné formě (§ 67 odst. 2 S ), pokud zákon nestanoví něco jiného. Do 

výjimečných p ípadů, kdy se nevyhotovuje písemné rozhodnutí, spadá nap . vydání 

dokladu, kterým se osvědčuje existence práva p iznaného rozhodnutím správního ú adu,18 

anebo faktický výkon exekuce na nepeněžitá plnění. Rozhodnutí ve správním ízení 

typicky obsahuje i písemné odůvodnění výroku, nestanoví-li zákon jinak.19 Také poučení 

účastníka o ádném opravném prost edku proti rozhodnutí, o absenci jeho odkladného 

účinku (§ Ř5 odst. 2 S ) anebo o jeho nep ípustnosti, musí být písemné - s výjimkami výše 

uvedenými. 

 

Správní ízení je, na rozdíl od typického ízení soudního až na výjimky neveřejné, 

tedy neve ejné pro každého, kdo není dotčenou osobou. Znamená to, že o obsahu 

konkrétního správního ízení a postupech procesních subjektů v jeho rámci se dozvídají 

pouze ti, již jsou v ízení právem aprobovaným způsobem zainteresováni. Také ústní 

jednání vede správní ú ad bez p ítomnosti ve ejnosti, tedy s těmi, jichž se jednání týká a 

                                                 
17  Srov. § 1ř odst. 1 S , dle nějž písemnost doručuje správní ú ad sám, anebo prost ednictvím dalších 

zákonem aprobovaných subjektů. Odpovědnost za ádné doručení však, jak vyplývá z konstrukce tohoto 
ustanovení, zůstává i v p ípadě využití jiného doručovatele na správním ú adě, který písemnost vydal. 

18  Typicky se tento postupu uplatňuje dle zákona č. 32Ř/1řřř Sb., o občanských průkazech, pokud je 
jednotlivci na základě jeho žádosti vydán občanský průkaz, anebo v p ípadě p iznání či zvýšení sociálních 
dávek, kde se podle zákona č. 111/2006 Sb., o pomoci v hmotné nouzi vydává namísto rozhodnutí pouze 
oznámení. 

19  Výjimkou je postup správních ú adů dle ZSDP, který má toto pravidlo nastaveno obráceně: rozhodnutí 
v daňovém ízení se odůvodňuje jen tehdy, stanoví-li to zákon. Z hlediska správního soudnictví je tato 
praxe problémem, protože nelze platně p ezkoumat rozhodnutí, kde chybí odůvodnění výroku – a tedy 
úvahy a postupy správního ú adu p edcházející vydání meritorního rozhodnutí. 
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kte í jsou na jednání ádně p edvoláni.20 Neve ejnost ízení neznamená, že správní ú ady 

mohou rozhodovat skrytě a bez kontroly. Kontrola rozhodovací činnosti konkrétního 

správního ú adu je zajištěna principem dvojinstančnosti ízení, možností účastníka obrátit 

se na správní či Ústavní soud či na ve ejného ochránce práv. 

 

 

 

3. Koncentrace správního řízení 

 

Správní ízení je na rozdíl od soudního více poznamenáno laickým prvkem, a to 

p edevším - ale nejen - na straně svých účastníků. Proto se také tradičně lišily nároky 

procesních norem kladených na účastníky tak, že oproti občanskému soudnímu ízení bylo 

správní ízení vždy méně formální a k účastníkům benevolentnější. To se projevovalo 

nap íklad v zásadě jednotnosti, tradiční koncepci, podle níž ízení v obou instancích tvo ilo 

jeden celek a účastník tak mohl kdykoli v jeho průběhu p edkládat své návrhy. V 

některých zvláštních správních ízeních to možné nebylo, ale od účinnosti S  se z výjimky 

stalo pravidlo. Nyní tedy už neplatí výrok J. Hoetzela, že „procesní látka může býti 

sbírána – v principu – v kterémkoli stadiu.“21
 Nová procesní úprava správního ízení, 

p edstavovaná S , jednoznačně omezila správní řízení co do jeho jednotnosti v prvém i 

druhém stupni a rovněž zúžila dosavadní široký revizní princip p ezkumu rozhodnutí.  

Účastník má nyní povinnost uvést vše, co o projednávané věci ví, v ízení u 

prvostupňového ú adu. Správní ú ady pak mají v tomto stádiu zjistit stav věci, o němž 

nejsou důvodné pochybnosti, postupovat v souladu se zásadou zákonnosti s respektem 

k právům nabytým v dobré ví e a tak, aby rozhodnutí bylo v souladu s ve ejným zájmem 

(§ 3 S  odkazující zpět na § 2 S ). Ustanovení § Ř2 odst. 4 S  omezuje účastníky 

odvolacího ízení v tom směru, že druhoinstanční správní ú ad si ani nemůže udělat 

úsudek, tedy nesmí provádět dokazování o skutečnostech, které účastník mohl uplatnit již 

v ízení na prvním stupni. Právo účastníka ízení navrhovat důkazy a činit jiné návrhy po 

celou dobu ízení (§ 36 odst. 1 S ), tedy i ve fázi ízení odvolacího, podléhá nejen 

                                                 
20  Dle § 4ř odst. 2 S  musí požadavek ve ejnosti konkrétního správního ízení stanovit zákon, správní ú ad 

na základě svého správního uvážení a za zachování ochrany práv účastníků anebo pokud o to požádá 
účastník ízení a zároveň nemůže být způsobena újma ostatním účastníkům. 

21  Srov. Hoetzel, J. (1ř37), s. 337. Šlo o tradiční úpravu, kdy účastník ízení mohl uvádět rozhodné 
skutečnosti až do vydání rozhodnutí i v p ípadném odvolacím ízení. Tato možnost platila až do nabytí 
účinnosti nového S , tedy do 31. 12. 2005, resp. v ízeních zahájených nejpozději tohoto data až do jejich 
pravomocného skončení. 



 40 

zákonnému omezení, může ho omezit i sám správní ú ad. Ten může usnesením určit mezní 

lhůtu pro návrhy účastníků a ízení tím zkoncentrovat.22  

 

Nutno ale již poněkolikáté zmínit, že účastníky správních ízení nebývají většinou 

právně vzdělaní jednotlivci už proto, že p i srovnání frekvence styku jednotlivce se 

správními ú ady je v porovnání se soudy jednoznačně vyšší. Pokud by z tohoto faktu 

zákonodárce vyšel, jistě by nep ijal právní úpravu, která jednoznačně straní efektivitě a 

racionalitě správního ízení oproti ochraně práv a oprávněných zájmů jednotlivce.23 Určité 

východisko směrem k ochraně jednotlivců nabízí M. Kopecký, když zdůrazňuje ohledně 

koncentrace ízení několik důležitých momentů. Odvolací správní ú ad je i p es omezení 

tzv. zákazem novot povinen dbát o zákonnost správního řízení a chránit veřejný zájem. 

Měl by se tedy kvalifikovaně vypo ádat s novými skutečnostmi namítanými účastníkem, i 

když se týkají fáze ízení u prvoinstančního orgánu. Správní ú ady mají rovněž poučovací 

povinnost (§ 4 odst. 2 S ), již by měl využít k seznámení účastníků s faktem, že v 

odvolacím ízení již nebudou moci uplatnit nové skutečnosti pop ípadě navrhnout nové 

důkazy pro svá tvrzení, a takové poučení by mělo p edcházet vydání rozhodnutí u první 

instance.24 J. Staša pak dokonce tyto - pro jiné citelné - změny relativizuje: Není t eba je 

p eceňovat, neboť se nevylučuje možnost účastníka, aby žádal o prominutí zmeškání 

úkonu. Koncentrační zásada tak p edstavuje spíše opat ení proti obstrukcím, a pokud 

účastník skutečně nemohl provést v ízení na prvním stupni určitý úkon, může to 

namítnout v odvolání a spolu s odvoláním tento úkon učinit.25 

 

 

 

4. Omezení zásady materiální pravdy 

 

V ízeních, kdy správní ú ady rozhodují o právech, oprávněných zájmech a 

povinnostech jednotlivců, je t eba zaručit, aby bylo celé ízení vedeno mj. objektivně. 

Správní ú ady musejí  posuzovat relevanci jednotlivých skutečností vyšlých v ízení 
                                                 
22  Jedná se o speciální úpravu institutu určení lhůty dle § 3ř odst. 1 S , kdy se správnímu ú adu svě uje 

oprávnění určit účastníkovi p imě enou lhůtu k provedení úkonu, nestanoví-li ji zákon a je-li toho 
zapot ebí. 

23  K tomu více Čebišová, T.: K východiskům a principům nového správního ádu. In: Vopálka, V. (2005), s. 
65. 

24  Srov. Kopecký, M.: ízení p ed správním orgánem v prvním stupni – vybrané otázky. In: Vopálka, V. 
(2005), s. 142 – 143. 

25  Srov. Staša, J.: O novém správním ádu. In: Bulletin advokacie roč. 2005, č. 4, s. 11, 13 
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najevo, každé z nich p ikládat správnou váhu a zároveň vyloučit z rozhodování jakýkoli 

nepodstatný prvek.26 Je tedy důležité vymezit rozsah, v jakém je správní ú ad povinen 

zjistit a zajistit podklady pro své rozhodnutí. Rozsah zjišťování podkladů pro rozhodnutí se 

v současnosti vymezuje za konfrontace ustanovení § 3 a § 50 odst. 3 S . Dle prvního 

zmíněného musí správní ú ad postupovat, nevyplývá-li ze zákona něco jiného, vždy tak, 

aby byl zjištěn stav věci, o němž nejsou důvodné pochybnosti. Zároveň je správní ú ad 

vázán zjistit vždy stav věci v rozsahu, který je nezbytný pro soulad jeho úkonu se 

základními zásadami ízení. Na prvém místě zákonodárce uvádí princip zákonnosti, dále 

princip uplatňování pravomoci jen k účelům, ke kterým byla svěřena. P i zjišťování 

podkladů pro rozhodnutí má správní ú ad šetřit práva nabytá v dobré víře a dbát na soulad 

ešení věci s veřejným zájmem.  

 

Ustanovení § 50 odst. 3 S  správnímu ú adu ukládá, aby zjistil všechny okolnosti 

důležité pro ochranu ve ejného zájmu (tedy ne pro ochranu práv jednotlivce), a v ízení, 

jehož p edmětem je uložení povinnosti ex officio, všechny skutečnosti svědčící ve prospěch 

i neprospěch jednotlivce, jemuž má být povinnost uložena.27 Úprava S  se tak vrací ke 

staršímu vymezení zásady materiální pravdy dle § Ř Sp  1ř2Ř, který žádá, aby ízením byl 

zjištěn stav věci směrodatný pro rozhodnutí.28 Naopak zatím p edposlední obecná procesní 

norma, Sp  1967, dávala správním ú adům za úkol postupovat tak, aby si opat ily 

podklady pro rozhodnutí ve věci, kterými zjistí přesně a úplně skutečný stav – jde o zásadu 

tzv. objektivní (materiální) pravdy.29 Takto nastavené principy získávání podkladů pro 

rozhodnutí dávaly účastníkům prostor pro obstrukce a t eba i oddalování pro ně 

nep íznivého výsledku ízení, kdy se správní ú ad musel zabývat v souladu s výše 

zmíněnými pravidly každým důkazem, jenž účastník (byť účelově) uplatnil.30 Patrně i 

                                                 
26  Srov. čl. ř Evropského kodexu ádné správní praxe. 
27  M. Kopecký se pak domnívá, že “A contr. z § 50 odst. 3 spr. ř. nevyplývá povinnost správního úřadu 

(nejde-li o řízení o uložení povinnosti z úřední moci) zjišťovat okolnosti důležité z hlediska ochrany 
nabytých práv a oprávněných zájmů dotčených osob, jak plyne jinak z § 3 ve vztahu k § 2 odst. 3 spr. ř. V 
tomto směru bude na místě aplikovat též širší úpravu základních zásad.” - srov. Kopecký, M.: ízení 
p ed správním orgánem v prvním stupni – vybrané otázky. In: Vopálka, V. (2005), s. 142 – 143. 

28  Správní ízení musí být zároveň vedeno co nejúčelněji, nejrychleji, nejjednodušeji a nejlevněji. Srov. 
vládní návrh na vydání správního ádu, sněmovní tisk č. 201, Poslanecká sněmovna PČR, IV. volební 
období, 2003, s. 98. 

29  Její aplikace spočívala v tom, že v kompetenci správního ú adu bylo z moci ú ední zjistit, “zda jsou dány 
skutkové předpoklady, které vydání (...) rozhodnutí podmiňují. Souběžně se zásadou materiální pravdy je 
však třeba dát účastníkům řízení příležitost, aby při zjišťování skutečného stravu věci mohli spolupůsobit 
a uplatnit skutečnosti a důkazy svědčící v jejich prospěch.” - srov. Vopálka, V. a kol. (2003), s. 93 - 94. J. 
Vedral poukazuje na fakt, že nalézt tuto objektivní pravdu je de iure i de facto ve skutečnosti nemožné. – 
srov. Vedral, J. (2006), s. 72. 

30  Právní úprava p edstavovaná Sp   1967 mohla blokovat „dobrou vůli“ správního ú adu rozhodnout. Srov. 
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proto p ijal zákonodárce pravidlo o koncentraci ízení (§ Ř2 odst. 4 S ), na jehož základě 

má dojít ke správnému posouzení celého p edmětu ízení už na prvním stupni, k čemuž 

musí mít prvoinstanční správní ú ad dány náležité podmínky.  

 

Zásadou materiální pravdy je ovládán proces shromažďování a hodnocení podkladů 

pro vydání rozhodnutí správním ú adem. Ten může výjimečně nechat obstarání některého 

z podkladů na účastnících (§ 50 odst. 2 S ). Účastník má procesní právo na náležité 

zjištění skutkového stavu p edmětu ízení p edtím, než na něj bude aplikována právní 

norma. Rozsah tohoto zjištění musí odpovídat § 3 S , jde tedy o zjišťování pravdy v rámci 

procesních možností správního ú adu.31 Správní ú ad za účelem zjištění skutkového stavu 

provádí dokazování, a to jen takovými prost edky, které získal nebo provedl v souladu se 

zákonem. Nedodržení tohoto požadavku by mohlo způsobit nezákonnost následného 

rozhodnutí. Dokazování je ovládáno dvěma procesními zásadami, a to v závislosti na typ 

správního ízení, v němž se dokazování provádí. Zásada vyhledávací získala v současném 

správním ízení prioritu; správní ú ad musí opat ovat podklady pro vydání rozhodnutí a 

zjišťovat okolnosti důležité pro ochranu ve ejného zájmu (§ 50 odst. 2 a 3 S ). Účastníci 

jsou sice povinni označit důkazy na podporu svých tvrzení, ale správní ú ad není jejich 

návrhy nikterak vázán, protože vždy sleduje prioritně zjištění stavu věci s ohledem na 

ochranu ve ejného zájmu. Zásada projednací, kdy důkazy na podporu svých tvrzení musí 

navrhnout účastník, jinak je nelze provést, se v ízeních podle S  uplatní o poznání 

méně.32 Správní ú ad je p i vyhodnocování podkladů veden zásadou jejich volného 

hodnocení.33  

 

                                                                                                                                                    
nap . rozhodnutí SJS 153/2004, kdy bylo správní rozhodnutí zrušeno pro vadu ízení z důvodu, že správní 
ú ad nezjistil p esně a úplně stav věci „jen proto, že žalobce (žadatel o důchod – pozn. autora) ve 

správním řízení nepředloží doklad osvědčující jím tvrzený nárok, avšak existují-li zde určité nejasnosti 
rozhodné pro přiznání nároku žalobci, nejsou splněny zákonné podmínky, aby správní úřad mohl ve věci 
rozhodnout.“ 

31  Srov. Svoboda, P. (2007), s. 303 – 305, kde se odkazuje na podobnost s požadavky na získávání podkladů 
pro rozhodnutí v civilním soudním ízení. 

32  P íkladem je řízení sporné, kde důkazní prost edky musí označit a navrhnout jak navrhovatel, tak odpůrce 
a správní ú ad může vzít za prokázaná shodná tvrzení obou stran sporu (§ 141 odst. 4 S ). Stejně ale 
zůstává možnost pro správní ú ad, aby provedl i jiné důkazy, pakliže mu navržené k prokázání 
skutečností nepostačují. 

33  Hodnocení důkazů podle vlastního uvážení správního ú adu je myšlenkovou úvahou, p i které usuzující 
p ijímá jedno tvrzení a odmítá jiné, p ičemž se opírá o logické, systematické, historické, 
pravděpodobnostní, věrohodnostní atp. úsudky, které zmiňuje v odůvodnění svého rozhodnutí. 
Takovýmto hodnocením však není, jestliže správní ú ad jeden důkaz pouze p ijal a protichůdný pouze 
jako nevěrohodný odmítl, aniž by vyložil, proč tak učinil. Zásadu upravuje § 51 odst. 4 S  odlišně od § 
34 odst. 5 Sp  1ř67. K tomu srov. nap . SP 270/1998, rozsudek Vrchního soudu v Praze ze dne 28. 5. 
1996. 
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Typickými důkazními prostředky, jež se ve správním ízení standardně uplatňují, 

jsou s ohledem na písemný a neve ejný charakter většiny správních ízení listiny (§ 53 S ). 

O poznání méně je to svědecká výpověď (§ 55 S ) a další z důkazních prost edků, jako 

znalecký posudek či ohledání (§ 54, § 56 S ). Častokrát by bylo zapot ebí, aby správní 

ú ad mohl provést důkaz výpovědí účastníka řízení; ten je však možný jen v ízení sporném 

(§ 141 odst. 6 S ), nelze-li dokazovanou skutečnost prokázat jinak, a dále jen dle 

zvláštních procesních p edpisů (nap . § 73 odst. 2 P esZ). Institut podání vysvětlení (§ 137 

S ), který byl do S  p ejat patrně z P esZ sice slouží k tomu, aby každý jednotlivec, 

kterého správní ú ad vyzve, mohl p ispět svojí výpovědí k prově ení podnětů a vlastních 

zjištění správního ú adu, které by mohly být důvodem pro zahájení ízení z moci ú ední. 

Nicméně zákonodárce neprakticky omezil využití poznatků ze získaného vysvětlení jen na 

fázi p ed zahájením ízení, protože záznam o podání vysvětlení nelze použít jako důkazní 

prost edek (§ 137 odst. 4 S ). Za doby účinnosti Sp  1ř67 mohl správní ú ad namísto 

důkazu p ipustit čestné prohlášení účastníka, pokud to nebylo zvláštním zákonem 

vyloučeno. Tímto institutem bylo možno ešit situace, kdy i p es pouze podpůrný 

charakter čestného prohlášení jím bylo možno ešit situaci důkazní nouze.34 Současná 

právní úprava § 53 odst. 5 S  čestné prohlášení v této podobě nep ipouští, lze jím pouze za 

podmínek stanovených zvláštním zákonem nahradit p edložení listiny. Je to další p íklad 

toho, že zákonodárce byl k účastníkovi ízení zbytečně p ísný, a bylo by dob e p evzít i do 

současného S  p edchozí právní úpravu čestného prohlášení, které nebylo vázáno na 

p ípustnost dle zvláštního zákona, ale naopak p ípustné vždy, pokud to zvláštní zákon 

nevyloučil. 

                                                 
34  Správní ú ady byly vedeny k tomu, aby pečlivě zvažovaly, zda čestné prohlášení p ipustí – bylo to na 

jejich správním uvážení. Čestné prohlášení (§ 3ř Sp  1ř67) neprokazuje tvrzenou skutečnost, pouze ji 
osvědčuje, a bylo tedy jen náhradou za důkaz – srov. Šlauf, V. – Matrasová, E. a kol. (2003), s. 71. 
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III. 

Práva účastníků řízení 
 

 

1. Účastníci správního řízení 

 

Každý jednotlivec může být subjektem určitých práv nebo povinností. Jsou-li to 

taková práva, oprávněné zájmy nebo takové povinnosti, k jejichž projednávání jsou 

p íslušné správní ú ady (§ 10 S ), má jednotlivec p i splnění procesních podmínek právo 

na projednání věci právem kvalifikovaným postupem, tedy ve správním ízení. Takto je 

možno modifikovat pro oblast ve ejné správy tzv. základní procesní právo na ízení 

vyplývající ze čl. 36 odst. 1 a 4 Listiny.1 Za účastníka správního ízení může správní ú ad 

považovat jen takového jednotlivce, který splňuje podmínky § 27 S . Ten dělí účastníky 

do t í skupin: účastníci hlavní (esenciální, § 27 odst. 1 S ), účastníci vedlejší (parciální, § 

27 odst. 2 S ) a ve t etí skupině jsou za azeni účastníci na základě zvláštních zákonů, 

p ičemž tito mají pak v konkrétním správním ízení postavení buď hlavních, anebo 

vedlejších účastníků. Rozlišení účastníků na esenciální a parciální má vliv na rozsah jejich 

práv a povinností v daném správním ízení.2 Hlediskem, kterým správní ú ad pomě uje 

postavení konkrétního účastníka v konkrétním ízení je jeho hmotněprávní poměr 

k p edmětu ízení – jde o tzv. materiální pojetí účastenství.3 Toto hledisko je nutno 

dovozovat vždy ze zvláštního právního p edpisu, který p edmět ízení upravuje, až poté 
                                                 
1  Ústavní soud ustanovení čl. 36 odst. 1a 4 Listiny vyložil jako požadavek na právem stanovený postup, 

tedy úpravu ízení, která garantuje rovnost účastníků a vyloučí libovůli správního ú adu. – srov. III. ÚS 
226/95 (Sb. n. a u., sv. 5, r. 1996). Nad mezemi ochrany dle uvedeného ustanovení se pozastavuje P. 
Varva ovský: „P edevším zde musí být určitý proces, v jehož mezích účastník své právo uplatní. (…) 
navrhující účastník má právo na to, aby orgán rozhodl – má tedy právo na takové či onaké rozhodnutí o 
svém návrhu.“ - srov. Varva ovský, P.: K zastavení správního ízení – Hledisko lidských práv a jejich 
ochrany. In: Právní rozhledy, č. 11, roč. 1řř7, s. 573 

2  Srov. Jemelka, L. a kol. (2008), s. 96 - 98. S  p iznává esenciálním účastníkům jednoznačně širší práva 
než účastníkům parciálním. Už p i zahájení ízení z moci ú ední má esenciální účastník výhodu, neboť 
dle § 46 odst. 1 S  je platně zahájeno až tehdy, kdy je zahájení ízení oznámeno účastníkovi dle § 27 
odst. 1 S  (esenciálnímu), a teprve není-li tento znám, je zahájeno okamžikem oznámení parciálním 
účastníkům. Rozdílné procesní postavení obou skupin účastníků se dále projevuje nap . v ustanovení § 32 
odst. 2 písm. h), § 49 odst. 3, § 64 odst. 3, § 68 odst. 2, § 80 odst. 6, § 84 odst. 1, § 91 odst. 1 a § 144 
odst. 6 S . 

3  K tomu srov. názor J. Staši, že jiné hledisko by v S  jako obecné úpravě správního ízení ani nebylo 
možné. Alternativou by bylo účastníky ízení obecně vůbec nevymezovat, podobně jako ve Sp  1ř2Ř. – 
srov. Staša, J.: O novém správním ádu. Bulletin advokacie, roč. 2005, č. 4, s. 10 
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obecně ze S , jenž je p edpisem subsidiárním. Nestačí tedy postavení účastníka ízení 

(nap . p i podávání odvolání či následně správní žaloby) odvozovat od toho, zda 

s jednotlivcem v p edchozím ízení bylo jako s účastníkem jednáno, či nikoli. Podobně i 

kdyby prvostupňový správní ú ad vedl ízení s jednotlivcem, který neměl hmotněprávní 

poměr k věci, a vydal rozhodnutí, bylo by t eba následné odvolání tohoto jednotlivce 

posoudit jako nep ípustné, neboť je nepodal účastník ízení ani jeho zástupce.4 Shrneme-li, 

mají být účastníky správního ízení vždy všichni jednotlivci, jimž svědčí postavení dle § 27 

S  a nejen ti, s nimiž jako s účastníky správní ú ad vedl ízení. 

 

U esenciálních účastníků je jejich postavení z etelné: V ízení o žádosti je to 

žadatel a také jednotlivec, na nějž se díky společenství práv (nap . spoluvlastník) bude 

vztahovat p ípadné rozhodnutí správního ú adu [§ 27 odst. 1 písm. a) S ]. V ízení ex offo 

je účastníkem osoba p ímo rozhodnutím dotčená, za p edpokladu, že její práva či 

povinnosti mají být na konci tohoto ízení meritorně upraveny, anebo že má být 

deklarováno, že tato dotčená osoba nějaké právo či povinnost má anebo nemá [§ 27 odst. 1 

písm. b) S ]. V ízení sporném jsou pak účastníky navrhovatel a odpůrce, oba v postavení 

hlavních účastníků (§ 141 odst. 3 S ), v ízení exekučním je hlavním účastníkem povinný 

(§ 11Ř odst. 2 S ) a také ten, kdo exekuci navrhnul [§ 110 písm. b) S ].  

 

Parciálním účastníkem je každý jednotlivec, jehož práv, oprávněných zájmů či 

povinností by se mohlo p ímo dotknout rozhodnutí správního ú adu v konkrétním správním 

ízení. S  omezuje postavení dotčených osob jako účastníků ízení tak, že účastníky budou 

jen ti jednotlivci, již by mohli být na svých právech, oprávněných zájmech anebo 

povinnostech p ímo dotčeni (§ 27 odst. 2 S ). Jen ti pak mají „právo na rozhodnutí“. Dle J. 

Kauckého je v souladu s materiálním pojetím účastenství za dotčenou osobu považovat 

takového jednotlivce, který má k p edmětu ízení opravdu reálný vztah a jemuž svědčí 

vymezení v § 2 odst. 3 S .5 Parciálním účastníkům náležejí veškerá procesní práva 

s výjimkou těch, která výslovně odlišují procesní postavení účastníků a S  je výslovně 

p iznává jen esenciálním účastníkům (srov. pozn. 2). 

 

 

                                                 
4  Srov. rozsudek Krajského soudu v Hradci Králové ze dne 4. 3. 1řřř, č. j. 30 Ca 3/řř-19 
5  Srov. Kaucký, J.: Účastníci ízení v novém správním ádu – obecná východiska. In: Vopálka, V. (2005), 

s. 126 
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Účastníci dle zvláštních zákonů jsou skupinou jednotlivců, kte í jsou vymezeni 

v hmotněprávních p edpisech upravujících jednotlivé úseky ve ejné správy. Tyto p edpisy 

buď samy obecně vymezují p edpoklady účastenství (hmotněprávní vztah) jednotlivců 

v ízeních na daném úseku ve ejné správy (nap . ízení o sociálních dávkách, o 

p estupcích, ve věcech stavebních), anebo vycházejí částečně z obecné úpravy § 27 S , 

vedle níž p iznávají postavení účastníků i dalším osobám, jimž by toto postavení nebylo p i 

vymezení okruhu účastníků dle § 27 S  p iznáno.6 P i posuzování, kte í z účastníků dle 

zvláštních zákonů mají v konkrétním správním ízení postavení účastníků esenciálních či 

parciálních, správní ú ad vychází z toho, zda jim správní rozhodnutí má upravit jejich 

práva a povinnosti, nebo prohlásit, že určitá práva či povinnosti mají anebo nemají 

(účastníci esenciální), pop ípadě zda by se jejich právních poměrů mohlo rozhodnutí 

v daném správním ízení dotknout (účastníci parciální).7  

 

Účastníci disponují během ízení, ale p imě eně i po něm rozsáhlými procesními 

právy. Ta jsou, podobně jako procesní principy, obsaženy jednak v českém ústavním ádu, 

jednak v S  a zvláštních procesních úpravách. Poměr obecných procesních práv a 

zvláštních je opět obdobný jako u principů ovládajících správní ízení (srov. kapitola II.). 

V ízení o žádosti účastníka je v jeho rukou dokonce dispozice s ízením a jeho p edmětem, 

může kdykoli požádat o p erušení ízení a správní ú ad mu musí vyhovět. V ízení ex 

officio, kde více vystupuje priorita ochrany ve ejného zájmu, jsou oprávnění účastníka o 

něco menší, hlavně co do dispozice s věcí, o níž se ízení vede. Je proto důležité, aby 

správní ú ad ádně vymezil okruh účastníků ízení, což je také neopomenutelnou procesní 

podmínkou. Musí se t eba s ohledem na materiální hledisko účastenství vypo ádat 

s tvrzením jednotlivce, že je v konkrétním ízení účastníkem, neboť dle § 2Ř odst. 1 S  je 

v českém správním ízení považován za účastníka až do tehdy, kdy se prokáže, že 

účastníkem není (není k ízení legitimován).8 Toto ustanovení slouží jako 

procesní ochrana jednotlivců, kte í by jinak byli správním ú adem opomenuti. Oproti 

oprávněním účastníka stojí jejich procesní povinnosti, zejména povinnost poskytnout 

správnímu ú adu součinnost zejména p i opat ování podkladů ízení a dokazování (nap . § 

                                                 
6  K tomu srov. Vopálka, V.: Základní instituty správního ízení. In: Hendrych, D. a kol. (2006), s. 364 – 

365. 
7  Srov. Vedral, J. (2006), s. 220 - 223 
8  Judikatura se ale nestaví k tomuto závěru jednotně. Pro nep ezkoumatelnost se vyslovilo usnesení 

Vrchního soudu v Praze ze dne 31. Ř. 1řřř, č. j. 5 A 7/98 – 13 (ASPI ID: JUD19666CZ), naproti tomu 
pro nevyloučení ze soudního p ezkumu hovo í rozsudek Vrchního soudu v Olomouci ze dne 14. 9. 2001, 
č. j. 2 A 2/2001-73. 
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50 odst. 2, § 52 S ), v ízení o žádosti označit všechny jemu známé účastníky (§ 45 odst. 1 

S ), nahradit náklady ízení v p ípadě neúspěchu (§ 7ř odst. 6 S ) či podáváním ádných 

podání po celou dobu ízení (§ 37 odst. 2, § Ř2 odst. 2 a 3 S ). Správní ú ad může 

účastníkovu součinnost vyžadovat vždy jen na základě zákona a v jeho mezích a k jejímu 

zajištění použít zákonné způsoby (čl. 2 odst. 2 Listiny). 

 

 

 

2. Právo účastníka být slyšen9
 a činit prohlášení 

 

Další z práv účastníků a dotčených osob, které jim musí správní ú ad v ízení 

zajistit, je právo být slyšen. Právě na tomto právu je založena podstata správního ízení, 

neboť upravuje povinnou součinnost správního ú adu s dotčenými osobami p i 

shromažďování a vyhodnocování podkladů meritorního rozhodnutí. Pokud by tato 

součinnost chyběla, domnívá se P. Svoboda, že takový postup správního ú adu by se nedal 

nazvat ízením. Právo být slyšen je nad azeno ostatním principům, které je vlastně 

provádějí – jsou to „buď prost edky k uplatnění tohoto práva, anebo logickými důsledky 

jeho využití.“10
 Ve čl. 3Ř odst. 2 Listiny je formulována pouze část tohoto práva: každý má 

p i projednávání své věci právo vyjád it se ke všem prováděným důkazům. Pro správní 

ízení je toto ústavní právo blíže upraveno v § 36 odst. 3 S  s tím, že možnost seznámit se 

s podklady a vyjád it se k nim je nutno účastníkovi poskytnout zejména tehdy, pokud 

správní ú ad zajistí pro svoji rozhodovací činnost obsahově odlišné podklady, než které 

účastník ízení p edložil.11 Ve správním ízení tedy platí, že se účastník smí vyjád it nejen 

k důkazům, ale vlastně k celé projednávané věci. Může také navrhovat důkazy (§ 36 odst. 

1, §§ 50 a 52 S ).  

 

Nejde jen o právo účastníka vyjád it v ízení své stanovisko, právo činit návrhy, 

osvětlovat skutečnosti a navrhovat důkazy, ale také právo na možnost vyjád it se p ed 

                                                 
9  Právo být slyšen uvádějí někte í auto i jako právo být vyslechnut, zásadu slyšení účastníků pop . princip 

argumentace (slyšení) . Dle mého názoru je p esnějším označením právo být slyšen, neboť nesvádí k 
chápání tohoto práva jen v užším smyslu. 

10  Srov. Svoboda, P. (2007), s. 298. 
11  Jedná se o podmínku zákonnosti vydání rozhodnutí. Nález č. 116/1ř, Sbírka nálezů NSS ČSR č. 7, 

obdobně rovněž nález č. 137/1Ř, Sbírka nálezů NSS ČSR č. Ř zdůrazňuje nutnost “výsledek těchto šet ení 
straně p ed rozhodnutím o jejím nároku k vyjád ení a p ípadnému nabídnutí protidůkazů sděliti.” 
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vydáním meritorního rozhodnutí k jeho podkladům,
12 a týká se všech osob dotčených 

konkrétním správním ízením (§ 4 odst. 4 S ), nestanoví-li zákon jinak. Takovou situací 

může být p íkazní ízení (§ 150 S ), kdy je p íkaz prvním úkonem v ízení vůbec, anebo 

vyhovění žádosti účastníka v plném rozsahu (§ 36 odst. 3 S ), kdy správní ú ad nemusí dát 

takovému účastníkovi možnost seznámit se s podklady rozhodnutí, která je jinak 

obligatorní. Výjimku tvo í rovněž situace uložení po ádkové pokuty (§62 S ), které je 

zásahem orgánu ve ejné moci do práv jednotlivce, kterému ale nep edchází správní ízení. 

Správní ú ad má povinnost účastníka „slyšet“, tedy ádně zhodnotit a posoudit 

všechny relevantní účastníkovy argumenty, což se stejnou měrou v souladu se zásadou 

procesní rovnosti týká všech typů účastníků ízení.13 ádné uplatnění práva být slyšen 

vyžaduje aktivní participaci správního ú adu – tedy nejen, že nebude účastníkovi bránit v 

realizaci tohoto práva, ale sám ho v dostatečném p edstihu vyzve, aby právo uplatnil.14  

Zároveň je t eba nezapomenout na poučovací povinnost správních ú adů (§ 4 odst. 2 S ), 

která nepochybně slouží i k tomu, aby účastník náležitě realizoval své právo být slyšen. 

Poučovací povinnost S  limituje co do povahy úkonu a osobních poměrů dotčené osoby, 

takže je na judikatu e, aby ji podrobněji kasuisticky vymezila. Je však z ejmé, že správní 

ú ad nesmí vinou nedostatečného poučení způsobit, že by jednotlivec byl v realizaci 

jakýchkoli, tedy i tohoto, procesních práv omezen či mu byla úplně znemožněna. Protože 

jednotlivci komunikují se správními ú ady nejrůznějšími typy podání, bude jedním 

z projevů poučovací povinnosti (a tedy vedení k ádné realizaci práva být slyšen) 

odstraňování vad podání (§ 37 odst. 3 S ), poučení o opravném prost edku (§ 6Ř odst. 5 

S ) či výzvy k součinnosti dle zvláštních právních p edpisů. 

 

P íležitost k vyjád ení musí správní ú ad udělit i jednotlivci, jehož procesní 

způsobilost je omezena či který není procesně způsobilý vůbec. Dle § 2ř odst. 3 S  

správní ú ad tomuto jednotlivci může dát p íležitost k vyjád ení k p edmětu ízení, nicméně 
                                                 
12  Srov. Svoboda, K.: Typ obecných úprav správního ízení a postavení nového správního ádu mezi nimi. 

In: Vopálka, V. (2005), s. 98 – řř. Dále srov. nap . rezoluci Výboru ministrů Rady Evropy č. (77) 31 o 
ochraně jednotlivce ve vztahu k aktům ve ejné správy či doporučení č. R (87) 16, anebo čl. 16 odst. 2 
Evropského kodexu ádné správní praxe: Právo být slyšen nenáleží jen účastníkům ízení označovaným 
jako esenciální, ale také parciálním účastníkům ízení.  

13  K tomu srov. nap . čl. IV Doporučení R (Ř7)16, o správních postupech týkajících se většího množství 
osob, nebo rezoluci (77)31 o ochraně jednotlivce p ed administrativními akty. 

14  Toto není t eba za p edpokladu, že odvolací správní ú ad ízení nedoplnil o další dokazování a p i 
rozhodování vycházel pouze z těch podkladů, které už účastník znal – jednalo by se o čistě formální úkon. 
– srov. rozsudek NSS č. j. 7 AS 40/2003-61, Sb. NSS sv. 10, r. 2006).  Materiálním p edpokladem pro 
užití tehdy platného § 33 odst. 2 Sp  1967 (nyní shodný § 36 odst. 3 S ) je totiž skutečnost, že doznal 
změn skutkový stav rozhodný pro vydání rozhodnutí, zejména když byly provedeny zásadní důkazy, o 
nich účastník ízení neví. 
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s ohledem na základní zásady ízení je to nutno brát jako povinnost správního ú adu,15 a to 

i p esto, že procesně nezpůsobilý účastník musí být v ízení zastoupen opatrovníkem (§ 32 

odst. 1 S ). Vyjád it se ve věci, jíž je účastníkem, může i nezletilé dítě, které je schopno 

formulovat své názory. Jedná se o výraz implementace Úmluvy o právech dítěte16 do 

českého správního procesu. Jak vidno, nejnovější úprava zakotvená S  aplikuje požadavek 

umožnit dotčené osobě, aby byla v ízení slyšena, opravdu do detailu. 

 

 

 

3. Procesní rovnost účastníků řízení 

  

Rovnost všech jednotlivců v právech a zákaz diskriminace pat í mezi základní 

principy právního státu a jsou garantovány ústavním ádem (čl. 1 a 3 Listiny). Pokud 

uvažujeme nad rovností jednotlivců na úseku ve ejné správy, nelze opomenout formální 

aspekt rovnosti, tedy rovnost p ed právem.17 Jejím projevem je zásada formální ekvity, dle 

níž o objektivně shodných záležitostech musejí správní ú ady rozhodovat shodně bez 

nedůvodných rozdílů (§ 2 odst. 4 S ). Materiální rovnost je pak takový stav, jenž je 

důsledkem vyrovnání rozdílných podmínek konkrétních účastníku a to vzhledem ke 

konkrétní správní věci.18 V ízeních, kterých se účastní více jednotlivců (účastníků), je 

nutno v souladu s obecným principem zákazu diskriminace a rovnosti v právech 

vyjád eným ve čl. 37 odst. 3 Listiny zajistit, aby správní ú ad p istupoval ke všem 

účastníkům stejně a nestranně a od všech dotčených osob vyžadoval plnění jejich 

procesních povinností rovnou měrou (§ 7 odst. 1 S ).  Zajistit rovnost dotčených osob v 

celém průběhu ízení, a to i bez jejich návrhu, je úkolem správního ú adu, stejně tak jako 

činit opat ení proti (byť jen) možnému ohrožení rovnosti dotčených osob (§ 7 odst. 2 S ).  

 

Protože S  vychází z materiálního pojetí účastenství, je nutno procesní rovnost 

                                                 
15  K tomu srov. názor I. Millerové: „správný výklad je a contrario ten, že účastníci, jejichž procesní 

způsobilost je omezena, mají úplné právo se vyjad ovat, a svolení správního ú adu se vyžaduje jen tam, 
kde účastník nemá procesní způsobilost vůbec.“ - srov. Millerová, I.: Zastoupení dle zákona číslo 
500/2004 Sb., správního ádu. In: Vopálka, V. (2005), s. 145.  

16  Sdělení Federálního ministerstva zahraničních věcí č. 104/1řř1 Sb. o p ijetí Úmluvy o právech dítěte 
17  J. Filip poukazuje na to, že „rovnost v právech je obsahem celé Listiny. P itom je možno rozlišit obecná 

ustanovení o rovnosti a speciální ustanovení, která rovnost garantují v určitých situacích nebo v určitých 
oblastech.“ Vyjád ení principu rovnosti a zákazu diskriminace pro ízení vedená soudy a správními ú ady 
obsahují čl. 36 – 38 Listiny. – srov.: Filip, J. (1997), s. 66. 

18  Pomahač, R.: Právo na dobrou správu. In: Hendrych, D. a kol. (2006), s. 800. 
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chápat ve vztahu k účastníkům za azeným do p íslušné kategorie. Zvýhodnění esenciálních 

účastníků oproti parciálním není porušením zásady rovnosti, ale vyplývá z odlišného 

hmotněprávního vztahu těchto kategorií účastníků k p edmětu ízení. Rovné postavení 

dotčených osob není absolutní, závisí na jejich procesním postavení.19 Samoz ejmě, lze 

vlivem nového pojetí účastenství zejména oproti Sp  1ř67 uvažovat o určitém snížení 

standardu procesních práv parciálních účastníků. Tento nedostatek je nicméně vyvážen 

nastavením procesních práv tak, aby je  dotčené osoby měly v konkrétních procesních 

situacích k dispozici k hájení reálných práv. Navíc S  pamatuje na zvýhodnění pro 

jednotlivce, kte í se nemohou ízení z nejrůznějších faktických důvodů plnohodnotně 

účastnit.20 Tyto otázky nemusel ešit správní ú ad za p edchozí úpravy obecného správního 

ízení, když zákonodárce v § 4 odst. 2 Sp  1967 stanovil, že „všichni účastníci mají v 

ízení rovná procesní práva a povinnosti.“ Sp  1ř2Ř a Sp  1ř55 pak otázku rovnosti 

účastníků zcela pominuly, neboť byly ovládány dobovým chápáním správy jako činnosti 

správních ú adů nad azených jednotlivcům. Rovnost účastníků ízení je zajištěna takovými 

instituty správního práva procesního, jako je zastoupení (§ 31 – 35 S , ať už zákonným 

nebo zplnomocněným zástupcem za současného zdůraznění, že zastoupené osobě náleží 

právo formulovat svůj názor na průběh a výsledek ízení), právo na tlumočníka (§ 16 odst. 

3 a 4 S ), právo obdržet p edvolání v dostatečné době p ed termínem úkonu správního 

ú adu (§ 5ř S ), k jemuž je dotčená osoba p edvolávána, anebo právo nahlížet do spisu (§ 

3Ř S ) a seznámit se ještě p ed vydáním správního aktu s jeho podklady (§ 36 odst. 3 S ). 

Dalším institutem vztahujícím se k rovnosti účastníků ízení je vyloučení podjaté ú ední 

osoby z ízení (§ 14 S ) nebo poučovací povinnost správního ú adu, ovšem jen v mí e 

nezbytné (§ 4 odst. 2 S ).  

 

V souvislosti s prosazováním zásady rovnosti účastníků správního ízení můžeme 

vysledovat několik problémů. Pokud bychom nahlíželi na správní ízení jen v rozsahu jeho 

vymezení legální definicí § ř S , která zcela opomíjí ízení exekuční, mohli bychom 

konstatovat, že S  nezaručuje rovnost účastníků p i výkonu správního rozhodnutí. Je tu 

však obecný princip rovnosti v právech (čl. 1 a 3 Listiny), pro správní ízení a další 

postupy správních ú adů v režimu S  vyjád ený v § 7 S . Toto obecné postavení zaručuje, 

že na rovnost dotčených osob musí správní ú ad dbát i v exekuci věcných plnění (§ 118 

                                                 
19  Srov. Jemelka, L. a kol. (2008), s. 26. 
20  Srov. Kaucký, J.: Účastníci ízení v novém správním ádu – obecná východiska. In: Vopálka, V. (2005), 

s. 131. 
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odst. 1 S ), resp. v exekuci plnění peněžitých (§ 2 odst. 8 ZSDP). P i postupu správního 

ú adu p i zahájení ízení z moci ú ední (§ 46 odst. 1 S ) však mám o zachování procesní 

rovnosti dotčených osob pochyby. ízení z moci ú ední je zahájeno dnem, kdy správní 

ú ad oznámil zahájení ízení esenciálnímu účastníkovi, a teprve není-li správnímu ú adu 

tento účastník znám, pak kterémukoli jinému účastníkovi. Pokud se některým z více 

esenciálních účastníků nepoda í zahájení ízení oznámit, ustanoví mu správní ú ad 

opatrovníka. V souladu se zákonem tedy je, když se parciální účastník, který může být 

rozhodnutím „pouze“ p ímo dotčen, o zahájeném ízení dozví t eba až ve fázi, kdy by se 

měl seznámit s podklady ízení.  Na jedné straně lze argumentovat pot ebou rychlosti 

ízení, avšak pokud se takový parciální účastník do ízení aktivně zapojí až v této fázi, 

může to znamenat pro ízení samotné naopak průtahy. Dalším p íkladem, jenž dle mého 

neodpovídá proklamované zásadě rovnosti účastníků ízení, je situace uvedená v § 4ř odst. 

3 S . Ústní jednání je ze zásady neve ejné, pokud zákon nestanoví nebo správní ú ad 

neurčí jinak. Ve ejnost jednání pak může navrhnout pouze esenciální účastník ízení a 

správní ú ad je povinen mu vyhovět, ledaže by tím byla způsobena újma ostatním 

účastníkům.  

 

 

Právo na tlumočníka a prost edníka 

 

Česká republika není státem izolovaným od okolního světa a zvláště v poslední 

době vzrůstá počet jednotlivců jiné národnosti než české, kte í v republice pobývají ať už 

trvale, anebo jen p echodně. Jednotlivci, kte í vystupují v ízeních vedených českým 

správním ú adem proto nemusejí s ohledem na jazykovou bariéru vždy rozumět průběhu a 

účelu správního ízení, které s  nimi správní ú ad vede. Druhou skupinou, u níž se tato 

nevýhoda projeví, jsou osoby smyslově handicapované. Správní ú ad totiž vždy jedná a 

písemnosti vyhotovuje v českém jazyce (§ 16 odst. 1 S ), a proto je právo dotčených osob 

na tlumočníka, p ípadně prost edníka důsledkem promítnutí zásady rovnosti do správního 

ízení. Právo na tlumočníka zapsaného v seznamu tlumočníků21 je ústavním právem (čl. 37 

odst. 4 Listiny) a § 16 odst. 3 S  ho pak dále rozvíjí. Jednotlivec, který ve správním ízení 

prohlásí, že neovládá jednací jazyk, si tlumočníka obstará na své náklady. Toto ustanovení 

je však podle J. Vedrala protiústavní ve všech ízeních vedených z moci ú ední, zejména v 

                                                 
21  Srov.  zákon č. 36/1ř67 Sb., o znalcích a tlumočnících, ve znění pozdějších p edpisů. Seznam tlumočníků 

vedou krajské soudy. 
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ízeních o uložení jakékoli sankce za protiprávní jednání jednotlivce, protože je proti 

smyslu čl. 6 odst. 3 písm. e) Úmluvy. V ízení o žádosti jednotlivce je naopak požadavek 

hrazení nákladů na tlumočníka žadatelem zcela adekvátní.22 Nerovnost mezi účastníky 

správního ízení může nastat, je-li dotčenou osobou občan České republiky – p íslušník 

národnostní menšiny.23 Ten má právo v ízení užívat svůj mate ský jazyk a činit v něm 

podání, p ičemž  tlumočník se mu ustanoví na náklady správního ú adu (§ 16 odst. 4 S ). 

 

S účinností S  je v ízení podrobně upravena záruka rovného postavení osob 

smyslově postižených vůči správnímu ú adu a ostatním účastníkům ízení. Správní ú ad  

vždy ustanoví (§ 16 odst. 5 S ) neslyšícím jednotlivcům tlumočníka znakové eči a 

prost edníka pak neslyšícím, kte í neovládajícím znakovou eč, a osobám hluchoslepým.24 

Pokud  je účastník ízení osobou těžce zdravotně postiženou a nelze se s ním dorozumět 

ani prost ednictvím tlumočníka či prost edníka, ustanovuje z moci ú ední opatrovník [§ 32 

odst. 2 písm. f) a g) S ]. Stejně správní ú ad učiní, bude-li účastníkem osoba stižená 

p echodnou duševní poruchou bránící samostatně v ízení jednat. P. Svoboda pak se 

z ejmou platností pro oba p ípady, tedy jak pro právo na tlumočníka, tak právo na 

prost edníka, vztahuje tato oprávnění jednotlivce vůči správnímu ú adu pouze na jednání s 

účastníky a dalšími osobami, tedy na ústní jednání anebo dokazování. Domnívá se rovněž, 

že tato práva vzhledem k jejich zakotvení v Listině nelze zákonem omezit, ale lze jej 

vymezit p edevším v tom směru, kdo ponese náklady na tlumočníka.25 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
22  Srov. Vedral, J. (2006), s. 146 – 14Ř. Dle J. Filipa je právo používat v jakémkoli ízení vedeném orgánem 

ve ejné moci tlumočníka zvláštní procedurální zárukou ádného procesu, a toto právo má jednoduše 
každý, kdo prohlásí, že neovládá jazyk, jímž se vede jednání. – srov. Filip, J. (1997), s. 134. 

23  K tomu blíže čl. 25 odst. 2 písm. b) Listiny, který však není p ímo aplikovatelný, sdělení č. ř6/1řřŘ Sb., 
o p ijetí Rámcové úmluvy Rady Evropy o ochraně národnostních menšin, § ř zákona č. 273/2001 Sb., o 
právech p íslušníků národnostních menšin 

24 Využít služeb bezplatného tlumočníka, resp. prost edníka p i vy izování ú edních záležitostí je právem 
smyslově handicapovaných osob, které vyplývá nap . z ustanovení § Ř zákona č. 155/1řřŘ Sb., o znakové 
eči. Bezplatnost je zaručena dle ustanovení § Ř6a ZSZ zde vymezeným smyslově postiženým osobám. 

25  Srov. Svoboda, P. (2007), s. 290 - 291 
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4. Právo účastníka řízení na zastoupení
26

 

 

Vedle účastníků, kte í ve správním ízení samostatně jednat nemohou, a je jim tedy 

t eba ustanovit opatrovníka, se setkáváme s účastníky, kte í z nejrůznějších důvodů ve 

správním ízení samostatně jednat nechtějí. Důvodem může být nap íklad složitost 

správního ízení, která vzrostla vinou nové úpravy p edstavované S , která nahradila 

jednodušší a stručnější Sp  1ř67, který byl pro účastníky jednoznačně p íznivější. 

Jednotlivec, který je svéprávný, má ze zákona (§ 2ř odst. 1 S ) plnou procesní 

způsobilost, a je mu tedy umožněno činit v ízení všechny úkony, pokud si sám nezvolí 

smluvního zástupce. K takovému kroku, který je rovněž v plné dispozici účastníka ízení, 

mu zákon p iznává právo v § 33 S . Za účastníka pak jedná zmocněnec, a to v rozsahu 

vymezeném plnou mocí účastníka. Ve správním ízení musí být zmocnění písemné, anebo 

ústní udělené do protokolu. Jedná se o zvláštní úpravu oproti obecným náležitostem plné 

moci dle ObčZ.27 Z dikce § 33  S  nevyplývá, že by zmoceněncem mohla být jen osoba 

fyzická, domnívám se tedy, že zákonodárce p ipouští zastoupení také osobou právnickou. 

Oproti p edchozím procesním p edpisům správního práva S  stanoví, že v téže věci může 

mít účastník současně pouze jednoho zmocněnce.28 Zmocnění může být uděleno buď k 

určitému úkonu, skupině úkonů nebo pro určitou část ízení, nebo pro celé ízení. 

Novinkou, která se do českého správního ízení dostala s účinností S , je další typ 

zmocnění, které může být uděleno pro neurčitý počet ízení s určitým p edmětem, jež 

budou zahájena v určené době nebo bez omezení v budoucnu. Pro tento typ zmocnění se 

vyžaduje ú ední ově ení podpisu. Lze jím pokrýt p ípady, kdy s konkrétním účastníkem (či 

skupinou účastníků) se opakovaně vedou u téhož správního ú adu ízení týkající se 

nap íklad konkrétní nemovitosti, anebo pokud účastník u téhož ú adu pravidelně uplatňuje 

žádost o dávku z titulu svého zdravotního postižení. 

 

Správní ízení může být v závislosti na svém p edmětu docela složité. Je na 

                                                 
26  P. Svoboda uvádí, že „Zastoupením je zde t eba rozumět zastoupení smluvní, tzn. na základě plné moci, 

nikoli zastoupení zákonné ani zastoupení na základě rozhodnutí orgánu ve ejné moci.“ – srov. Svoboda, 
P. (2007), s. 295 – 296. 

27  Náležitosti plné moci upravuje ustanovení § 23 a § 31ObčZ, p ičemž se písemná forma vyžaduje pouze 
tehdy, je-li t eba k písemnému právnímu úkonu či pokud se netýká jen určitého právního úkonu (srov. § 
31 odst. 4 ObčZ) 

28  Jak ale up esňuje nap . J. Vedral, nejde o to, aby účastníka musel po celou dobu ízení zastupovat jen 
jeden a týž zmocněnec, ale aby se v jednom okamžiku nevyskytovalo více zmocněnců účastníka, jejichž 
oprávnění jednat by se mohlo p ekrývat. - srov. Vedral, J. (2006), s. 253. Není také dotčen způsob 
zastupování advokátem, jak ho upravuje zákon č. Ř5/1řř6 Sb., o advokacii, ve znění pozdějších p edpisů. 
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účastníkovi, aby v p ípadě, že v ízení nechce nebo nemůže vystupovat sám, náležitě 

zhodnotil, zda je jím pově ený zmocněnec schopen ho plně zastoupit. Zmocnění k 

zastupování umožňuje účastníku posílit jeho procesní pozici, již by díky nejrůznějším 

handicapům nebyl schopen nebo ochoten plnohodnotně vykonávat. Na druhé straně zvolí-

li si zmocněncem nevhodnou osobu, může to mít vliv na jeho úspěch v ízení.29 

Zmocněnec totiž vystupuje jménem účastníka a z úkonů zmocněnce vznikají práva a 

povinnosti p ímo účastníkovi. Je to důležité zejména proto, že zvolí-li si účastník 

zmocněnce, doručuje správní ú ad pouze zmocněnci. Účastník se tedy o některých 

úkonech správního ú adu nemusí vůbec dozvědět až do vydání rozhodnutí.30 Tak se i v 

p ípadě volby zmocněnce projevuje zásada vigilantibus iura. 

 

 

Zákonné zastoupení 

 

Za zajištění procesní rovnosti účastníků je odpovědný správní ú ad, a proto musí v 

průběhu celého ízení dbát na to, aby byly zachovány procesní podmínky na straně 

účastníka. Vyskytne-li se takový nedostatek procesních podmínek, správní ú ad využije 

zákonem svě ené prost edky, aby je pro celé ízení či pro jeho úsek odstranil. Pro p ípad  

neúplnosti nebo absence procesní způsobilosti u účastníka ízení stanoví S  obligatorní 

zákonné zastoupení. Tento nedostatek procesní způsobilosti je dán faktem, že účastník je 

osobou nezletilou,31 nebo že rozhodnutím soudu byl účastník způsobilosti zbaven nebo v ní 

omezen.32 Za nezletilého účastníka jedná v ízení zákonný zástupce, za toho, kdo je 

                                                 
29  Správní ú ad nemá možnost obejít vůli účastníka vyjád enou plnou mocí. Jde o soukromoprávní vztah 

mezi zastupovaným a jeho zástupcem, kdy je vyloučena ingerence správního ú adu. Ustanovení § 17 odst. 
5 Sp  1ř2Ř dávalo správnímu ú adu kompetenci vyloučit osobu ze zastupování v pozici zmocněnce, 
„jestliže by vystupováním takového zmocněnce účel ízení byl znesnadněn, ohrožen nebo ma en, musí 
však učiniti opat ení, aby strana tím neutrpěla právní újmy.“  I když si účastník neustanovil  zmocněnce, 
směl si p ibrat k ústnímu jednání právního nebo odborného poradce. Takovou možnost i možnost 
správního ú adu konat v p ípadě nekompetentnosti zmocněnce v S  chybí. 

30  Účastníku ízení se doručuje pouze tehdy, má-li on sám něco vykonat (§ 34 odst. 2 S ).P ípadné doručení 
účastníkovi namísto zmocněnce nemá vliv nap íklad na běh lhůt, uvědomění o právu seznámit se s 
podklady pro rozhodnutí, či na právní moc meritorního rozhodnutí, jímž se ízení končí. Není rozhodné, 
zda bylo doručeno účastníku ízení, ale právě zmocněnci. Pouze pro p ípad, že se zmocněnci neda í 
doručovat, postupuje se podle ustanovení o opatrovníkovi, jemuž je náhradně doručováno (§ 33 odst. 4 
S ). I zde se účastník o ustavení opatrovníka pouze vyrozumí.  

31  Některé zvláštní zákony uvádějí jinou věkovou hranici pro nabytí procesní způsobilosti, než je 1Ř. rok 
věku. Nap íklad § 4 odst. 2 ZSZ konstruuje plnou procesní způsobilost k okamžiku dovršení 16. roku 
věku. Občan mladší 16 let musí být zastoupen zákonným zástupcem; kdo je zákonným zástupcem občana 
mladšího 16 let, stanoví zákon o rodině.  

32  Omezená procesní způsobilost se týká toliko osob fyzických, neboť p i srovnání s § 1řa odst. 1 ObčZ 
zjistíme, že u právnických osob obecně neexistuje rozdíl mezi rozsahem právní subjektivity a procesní 
způsobilosti. 
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nesvéprávný nebo jehož svéprávnost je omezena, jedná soudem ustanovený opatrovník. 

Vždy však jde o jednání, jímž vznikají práva a povinnosti p ímo účastníkovi. Tam, kde 

správní ú ad vede ízení s nezletilým účastníkem, jenž je zastoupen svým zákonným 

zástupcem dle zákona o rodině, je t eba okamžikem zletilosti takového účastníka plně 

zapojit do ízení. Oprávnění dosavadního zákonného zástupce, typicky rodiče, jednat za 

účastníka zaniká a pro veškeré další úkony správního ú adu vedoucí k vydání rozhodnutí je 

směrodatné, počítal-li od tohoto okamžiku s dosavadním nezletilým jako s účastníkem. 

Obdobně to platí v p ípadě zvláštních procesních úprav (srov. pozn. 12ř). ízení, kdy by 

tuto okolnost správní ú ad nerespektoval, by nemohlo skončit rozhodnutím vydaným v 

souladu se zákonem, neboť by došlo k porušení práva účastníka ízení na ádný proces (čl. 

6 Úmluvy). 

 

 

Procesní opatrovnictví 

 

Nemá-li účastník zmocněnce ani zákonného zástupce, nastane-li v ízení kolize 

zájmů zákonného zástupce a účastníka či nemůže-li účastník z jiného důvodu ve správním 

ízení samostatně jednat, nastává nedostatek procesních podmínek, bez jehož odstranění 

nemůže správní ú ad dovést ízení do konce. Správní ú ad účastníkovi ustanoví procesního 

opatrovníka, a to v rozsahu odpovídajícím nedostatku jeho procesní způsobilosti (§ 32 

odst. 1 S ).33 Opatrovnictví se váže na konkrétní správní ízení, bude zahájeno oznámením 

usnesení (§ 76 odst. 5 S ) a ukončeno nejpozději okamžikem právní moci rozhodnutí 

odvolacího orgánu. Jedná se o procesní opat ení dočasné povahy, protože jím správní ú ad 

reaguje na aktuální nemožnost účastníka vystupovat v ízení samostatně. Nap . účastník 

neznámého pobytu [§ 32 odst. 2 písm. d) S ] se může správnímu ú adu během ízení 

p ihlásit, anebo u nezletilého účastníka, jenž je v kolizi zájmů se svým rodičem [§ 32 odst. 

2 písm. a) S ], okamžikem zletilosti tato kolize pomine. V p ípadě, že účastník nabyl 

procesní způsobilost, nebo pominuly důvody, proč mu byl opatrovník ustanoven, zaniká 

funkce opatrovníka, aniž by o tom správní ú ad vydával usnesení (§ 32 odst. Ř S ). 

                                                 
33  Dle § 32 odst. 2 S  opatrovníka správní ú ad ustanoví procesně nezpůsobilému účastníkovi, který nemá 

zákonného zástupce nebo za něj zástupce nemůže jednat. Měla by to být  osoba co nejvhodnější a neměla 
by svou funkci vykonávat jen formálně. Z povahy věci vždy půjde o osobu, jež sama procesní způsobilost 
má. Jako vhodní se jeví nap . poručníci, pěstouni anebo osoby z ad nejbližších p íbuzných 
zastupovaného. Osoba vybraná správním ú adem je povinna funkci opatrovníka p ijmout, pokud jí v tom 
nebrání vážné důvody. Odvolání proti usnesení, jímž je opatrovník ustanoven, nemá dle § 76 odst. 5 S  
odkladný účinek. 
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Vyplývá z toho, že od okamžiku, kdy je účastník znovu plně procesně způsobilý, může v 

ízení činit všechny úkony, aniž by čekal na jakékoli povolení ze strany správního ú adu. 

Správní ú ad pouze tuto pro ízení významnou skutečnost registruje tak, že ji poznamená 

do spisu. 

 

Zákonodárce p edpokládá aktivní roli opatrovníka, ne tedy nap íklad jen “p ebírače 

pošty”, jak tomu často bývá, pokud tuto funkci vykonává nap íklad ú ední osoba téhož 

ú adu, který vede samotné ízení. Pro p ípad, že by opatrovník nedbal na ochranu práv a 

oprávněných zájmů opatrovance, správní ú ad usnesením zruší p edchozí ustanovení 

opatrovníkem a ustanoví jinou vhodnou osobu. Stejný postup bude na místě, pokud se 

prokáže, že opatrovník má na výsledku ízení takový zájem, který vede k důvodné obavě, 

že nebude ádně hájit zájmy opatrovance. Zde půjde o jakýsi preventivní postup správního 

ú adu s cílem chránit práva účastníka. 

 

 

 

5. Právo účastníka na informace o řízení 

 

Právo na informace z ízení 

 

Jednou z neopomenutelných vlastností moderní ve ejné správy demokratického 

státu je její otev enost, publicita či transparentnost. Na rozdíl od d ívějšího pojetí 

neve ejné správy s výjimkami, kdy byly některé informace na vyžádání poskytnuty, se 

nyní uplatňuje pohled, kdy v zásadě každý má právo (nárok) na p ístup ke všem 

informacím, které ve ejná správa spravuje, kromě těch, které jsou zvláštním zákonem 

jmenovitě a důvodně vyloučeny. To lze dovodit z p ímo aplikovatelných ustanovení čl. 17 

odst. 1 a 4 Listiny a v jejich mezích vydaných tzv. informačních zákonů.34 Poskytnutí 

informace může správní ú ad odmítnout jen v zákonem vymezených p ípadech, a to 

správním rozhodnutím, proti němuž je p ípustné odvolání.35 Zvláštní úpravu p ístupu k 

                                                 
34  Srov. Korbel, F.: Právo na informace podle správního ádu a zákonů o informacích. Praha : ASPI – 

Původní nebo upravené texty pro ASPI, 200ř. ID: LIT3456řCZ. Informačními zákony se rozumějí zákon 
č. 123/1řřŘ Sb., o právu na informace o životním prost edí a zákon č. 106/1řřř Sb., o svobodném 
p ístupu k informacím. 

35  Srov. rozsudek Městského soudu v Praze ze dne 27. 9. 2000, sp. zn. 28 Ca 370/99 (ASPI ID: JUD 
19943CZ).  Má-li jednotlivec na informace ze zákona právo, lze toto právo dle autora uvedeného 
v p edch. pozn. uplatňovat s odkazem na základní zásady činnosti správních ú adů, zejména požadavek 
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informacím upravuje i S , avšak toliko co do nároku účastníků ízení a jiných zde 

vymezených osob na sdělení informací shromážděných správním ú adem v ízení. S  tak 

není p edpisem, který by omezoval nebo vylučoval možnost jakéhokoli jednotlivce, který v 

souladu s informačními zákony požádá o sdělení informací. Lze íci, že informační zákony 

p edstavují obecnou úpravu pro poskytování informací správními ú ady, kdežto S  

obsahuje zvláštní úpravu pro poskytování informací ze spisu vedeného správním ú adem, 

kterou je t eba použít p ednostně.36 Ve správním ízení se jednotlivec, jehož záležitost 

správní ú ad projednává, má právo za podmínek stanovených zákonem dozvědět relevantní 

informace o průběhu a výsledku ízení. Toto své právo může uplatnit prost ednictvím 

požádání o informace o ízení (§ 36 odst. 2 S ) anebo nahlédnutí do spisu, a to i ve 

skončené věci (§ 3Ř odst. 1 S ). Správní ú ad je v souladu se zásadou služby ve ejnosti 

jednotlivci povinen vyjít vst íc, nebrání-li mu v tom právní p ekážky (§ 4 odst. 1 a 4 S ), 

aby jednotlivec mohl svá práva uplatnit. Ve chvíli, kdy správní ú ad dokončil 

shromažďování podkladů rozhodnutí, je dokonce povinen umožnit účastníkovi ízení 

seznámit se s těmito podklady a vyjád it se k nim (§ 36 odst. 3 S ). 

 

Pro správní ú ad mohou tedy nastat dvě situace, za nichž se rozhoduje, zda 

informace z ízení poskytne, či nikoli. Rozhodné pro správný postup správního ú adu je, v 

jakém postavení je vůči němu jednotlivec, který informace žádá, a jakým způsobem mají 

být dle této žádosti informace poskytnuty. Pokud o poskytnutí informací žádá jednotlivec, 

s nímž správní ú ad nevede ízení, domáhá se tak vlastně svého hmotného práva 

vyplývajícího ze čl. 17 Listiny. Správní ú ad poskytne informace za splnění podmínek 

upravených informačními zákony, které komplexně upravují poskytování a ochranu 

informací (a vylučují subsidiaritu S ). Naproti tomu žádostí o poskytnutí informací 

formou nahlížení do spisu (§ 3Ř S ) jednotlivec realizuje své procesní právo vyplývající 

ze čl. 36 odst. 1 Listiny. Musí p itom být účastníkem konkrétního ízení či osobou od 

účastníka odlišnou, jež prokáže právní zájem či jiný vážný důvod. Právo nahlédnout do 

spisu se omezuje jen na fyzický p ístup ke spisové dokumentaci, je spojeno s možností 

činit si výpisy a požadovat kopie spisu, ale svědčí jen privilegované skupině osob 

vymezených v § 3Ř S . Zákon zároveň neomezuje poskytnutí informací o konkrétním 

                                                                                                                                                    
postupu správního ú adu v souladu s právem (§ 2 odst. 1 S ), povinnost zasahovat do práv dotčených 
osob jen v nezbytném rozsahu (§ 2 odst. 3 S ), vycházet dotčeným osobám vst íc (§ 4 odst. 1 S ), 
povinnost umožnit dotčeným osobám jejich práva a oprávněné zájmy (§ 4 odst. 4 S ). 

36  Srov. Bartík, V., Janečková, E.: Nahlížení do správních spisů a svobodný p ístup k informacím. Právní 
rádce, roč. XVII., č. 11/200ř, s. 40. 
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ízení i jiným osobám, avšak musí se tak stát jinou formou než nahlédnutím do spisu.37 Na 

p ekážku není ani povinnost mlčenlivosti uložená obecně § 15 odst. 3 S , ale i dalšími 

zvláštními p edpisy, neboť ta se týká chování jednotlivých ú edních osob a ne správního 

ú adu jako celku, jehož povinností je naopak za splnění informačními zákony daných 

podmínek požadované informace neodpírat.38   

 

                                                                 

Právo na nahlížení do spisu a úkony s tím spojené  

 

Správní ú ady mají vy ídil záležitosti jednotlivce nestranně, ádně a v rozumné 

době a právo nahlížet do spisu vedeného o správní věci, ve které je jednotlivec účastníkem 

je proto důležitým kontrolním mechanismem. Toto právo je součástí širšího požadavku 

p ístupu účastníka k informacím o významných skutečnostech, jež jsou relevantní pro 

ízení a rozhodnutí (čl. 3Ř odst. 2 Listiny). Správní ízení je z povahy věci povětšinou 

písemné a neve ejné, proto zákon tradičně umožňuje účastníkovi, aby k zajištění své 

informovanosti nahlížel do spisu, činil si z něj výpisy a požadoval kopie spisu či jeho části 

(§ 3Ř S ), což je mu správní ú ad povinen umožnit. Toto právo p ísluší i účastníkovým 

zástupcům. Je to důsledek aplikace § 36 odst. 2 S , kdy správní ú ad musí na žádost 

účastníka mu poskytnout informace o ízení. Nahlížet do spisu a činit si výpisy mohou i 

dotčené osoby, které nejsou ve věci účastníky ani jejich zástupci, za p edpokladu, že se tím 

neporuší práva účastníků nebo jiných dotčených osob. Z nahlížení je p itom vyloučena část 

spisu obsahující utajené informace nebo informace postižené povinností mlčenlivosti,39 

jinak je zásadně k nahlédnutí p ístupný celý spis. V ízení daňovém je však oprávnění k 

nahlížení do spisů (§ 23 odst. 2 ZSDP) výrazně omezeno v neprospěch daňového 

subjektu40 – na části spisu, které nap íklad neslouží výhradně pot ebě správce daně či 

                                                 
37  K tomu srov. rozsudky NSS sp. zn. 8 As 34/2005 (ASPI ID: JUD47671CZ) nebo 5 As 3/2006 (ASPI ID: 

JUD49841CZ) 
38  Dle ust. § 1ř zákona č. 106/1řřř Sb., o svobodném p ístupu k informacím není umožnění p ístupu 

k informacím nebo poskytnutí informací dle tohoto zákonem porušením povinnosti mlčenlivosti. 
39  Právo nahlížet do spisu obecně upravuje ustanovení § 36 odst. 3 a § 3Ř S . Už podle Sp  1ř2Ř stranám 

ízení musela být vždy dána p íležitost, aby „nabyly vědomosti o výsledku provedeného důkazu, pokud se 
ho použije k odůvodnění v rozhodnutí“ a vyjád ily se k němu. Jednotlivec, který nebyl účastníkem, pak 
mohl do spisu nahlížet, pokud osvědčil právní zájem. Právo nahlížet do spisů bylo zachováno za v 
podstatě stejných podmínek i ve Sp  1ř55 a Sp  1967. Srov. rovněž p íslušná ustanovení doporučení 
Výboru ministrů Rady Evropy R(Ř1)1ř, R(Ř7)16 nebo Rec (2000)10. 

40  K tomu srov. názor J. Kobíka, že správci daně si v průběhu kontrol běžně obstarávají a provádějí důkazy 
bez vědomí kontrolovaného daňového subjektu a ten se o existenci těchto důkazních prost edků ani 
nedozví, pokud z nich správci daně nevycházejí p i svém rozhodování. “V daňovém spisu tak mohou být 
opomenuté důkazy, které správce daně p i nahlížení subjektu do spisu za adil do neve ejné části spisu, 
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neobsahují korespondenci správce daně s jinými orgány ve ejné moci. Tyto podklady však 

mohou být pro výsledek ízení rozhodné a správce daně pouze může (není povinen) na 

žádost daňového subjektu nahlížení povolit, což je ale v rozporu s čl. 3Ř odst. 2 Listiny, 

protože v daňovém ízení evidentně není každému zaručeno, aby se mohl vyjád it ke všem 

prováděným důkazům ve své věci. 

 

 

Právo seznámit se s podklady rozhodnutí a vyjád it se k nim 

 

Ve fázi p ed vydáním rozhodnutí, tedy v okamžiku skončení shromažďování 

podkladů, vyrozumí správní ú ad esenciálního účastníka (§ 27 odst. 1 S ), že  může ve 

stanovené lhůtě (v praxi se vžila lhůta osmidenní od doručení výzvy) nahlédnout do spisu a 

vyjád it se k podkladům konečného rozhodnutí ve věci samé (§ 36 odst. 3 S ).41  Pokud by 

tak správní ú ad neučinil, bylo by následně vydané správní rozhodnutí nezákonné, neboť 

by mu p edcházel nesprávný ú ední postup. Po seznámení s podklady rozhodnutí může 

účastník ízení využít zákonem stanovenou možnost se k nim vyjád it, pop ípadě 

navrhnout další důkazy. Správní ú ad může v souladu se zásadou hospodárnosti správního 

ízení (§ 6 odst. 1 S ) stanovit účastníkům lhůtu pro vyjád ení (§ 36 odst. 1 S ). K 

vyjád ením účastníka a důkazům navrženým po této lhůtě se vlivem zásady koncentrace 

ízení nep ihlédne.42 Takto nastavená právní úprava zaručuje, že  relevantními a včas 

uplatněnými návrhy může účastník ještě dodatečně ovlivnit závěry správního ú adu, které 

si učinil z doposud provedeného dokazování, a na druhé straně zamezuje p ípadným 

obstrukcím ze strany účastníka nebo jeho zástupce. 

 

Z obecného pravidla seznamování s podklady existují ve správním ízení zákonem 

stanovené výjimky. Z povahy věci nelze účastníku seznámení s podklady a vyjád ení k nim 

umožnit nap íklad v p íkazním ízení, kdy je vydání p íkazu (§ 150 S , § Ř7 P esZ) prvním 

úkonem správního ú adu v ízení. Seznámení s podklady nep ipadá v úvahu ani v p ípadě 

ukládání po ádkových pokut (§ 62 odst. 5 S ), kdy je prvním  úkonem rozhodnutí o 
                                                                                                                                                    

které neuvedl ve zprávě o kontrole a které svědčí ve prospěch daňového subjektu.“ - Kobík, J.: Problémy 
s uplatňováním principů dobré správy v daňovém ízení. In: Hrabcová, D. (2006), s. 23ř. 

41  Srov. nález NSS ČSR č. 116/1Ř: „Účastníkovi ízení musí být sděleny  veškeré skutkové podklady, na 
základě kterých správní ú ad rozhodoval. Pokud správní ú ad zajistí pro svoji rozhodovací činnost 
obsahově odlišné podklady, než které p edložil účastník ízení, musí být tento k jejich obsahu dotázán a 
musí mu být poskytnuta možnost se k nim vyjád it event. p edložit protidůkazy.“   

42  Koncentrace ízení má za důsledek, že k návrhům a důkazům uplatněným později nep ihlédne správní 
ú ad prvostupňový, ani odvolací orgán, uplatní-li účastník odvolání. 
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pokutě. V obou zmíněných p ípadech je však zaručeno, že účastník nep ijde o možnost 

hájit svá práva. Proti p íkazu může účastník podat odpor, jímž se p íkaz zruší a v ízení se 

bude pokračovat, a domůže se tak realizace svého práva být slyšen. Podobně proti 

rozhodnutí o pokutě se lze odvolat s odkladným účinkem a dokonce může být zrušeno i 

pravomocné rozhodnutí o pokutě, pokud si jednotlivec bude v dalším průběhu ízení bude 

lépe plnit své procesní povinnosti (§ 62 odst. 6 S ). Vyrozumění o možnosti seznámit se s 

podklady také není t eba, pokud podkladem pro rozhodnutí jsou jen takové důkazy, které 

správnímu ú adu p edložil účastník. Správní ú ad nemusí účastníka vyzývat ani tehdy, 

pokud se jeho žádosti rozhodnutím plně vyhoví, ani tehdy, pokud se účastník práva na 

seznámení s podklady vzdal. Podobná situace nastane v p ípadě odvolacího ízení, v němž 

odvolací orgán rozhoduje pouze na základě skutečností, s nimiž byl účastník p ed vydáním 

prvoinstančního rozhodnutí již seznámen.43 

 

 

 

6. Právo účastníka na vydání a oznámení rozhodnutí ve věci 

 

Správní ízení je dle své legální definice (§ ř S ) postup správního ú adu za účelem 

vydání meritorního rozhodnutí. Tento postup slouží na úseku ve ejné správy k tomu, aby 

se každý jednotlivec mohl u p íslušného správního ú adu domáhat svých práv a 

oprávněných zájmů (čl. 36 odst. 1 Listiny). Každý jednotlivec má rovněž právo mj. na to, 

aby byla jeho věc projednána bez zbytečných průtahů a aby se mohl vyjád it ke všem 

prováděným důkazům. Je-li vrcholem správního ízení vydání meritorního rozhodnutí, 

domnívám se, že má jednotlivec, jenž je v ízení o své věci účastníkem, právo na 

rozhodnutí ve věci samé včetně jeho náležitého odůvodnění a stejně tak na jeho oznámení. 

Tak to ostatně vyplývá ze smyslu, proč je realizováno účastníkovo právo být slyšen. Pokud 

by jeho součástí nebylo právo na meritorní skončení ízení, bylo by samotné právo bez 

účelu.44 Právo na vydání rozhodnutí souvisí se zásadou právní jistoty účastníka ízení – až 

                                                 
43  Srov. stanovisko NSS v rozhodnutí čj. SJS ř5Ř/2006 7 As 40/2003-61 (sb. NSS, sv. 10, r. 2006): „Za 

p edpokladu, že správní ú ad druhého stupně pak ízení nedoplnil prováděním dalšího dokazování a p i 
rozhodování vycházel pouze z těch podkladů, které již účastník znal, nedošlo k porušení zákona, pokud 
uvedený správní ú ad nedal tomuto účastníkovi možnost vyjád it se k jím p edloženým podkladům pro 
rozhodnutí, neboť by se jednalo o čistě formální úkon.“ 

44  Právo na rozhodnutí neznamená právo obdržet rozhodnutí souladné s názorem účastníka ízení. 
Účastníkovi je zaručeno právo na ádné ízení, v němž se uplatňují všechny zásady ízení podle zákona a 
v souladu s ústavními principy. – srov. usnesení ÚS ze dne 28. 1. 2010, II. ÚS 17/10, ASPI ID: JUD 
161638CZ 
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v okamžiku, kdy správní ú ad rozhodnutí vydá, je jeho věc autoritativně uzav ena, jsou mu 

p iznána práva, uloženy povinnosti, anebo je jasné, zda určitá práva nebo povinnosti má 

anebo nemá. Stav, kdy je věc pouze p erušena (§ 64 S ), je sice také ošet en usnesením 

jako rozhodnutím procesní povahy, které však nemůže upravovat meritum věci. Meritorní 

ukončení správního ízení aktem správního ú adu je podmínkou ádného správního ízení. 

 

Účastník konkrétní správní věci má vedle práva, aby bylo meritorně rozhodnuto, s 

tím spojené právo na sdělení, jak bylo rozhodnuto, a na odůvodnění, proč správní ú ad 

rozhodl právě takto. Obdržet rozhodnutí správního ú adu má pro účastníka ízení nesporně 

význam v tom, že se z něj dozví, že jeho záležitost byla autoritativně posouzena a jaké 

právní a faktické důsledky z toho plynou. Rozhodnutí neoznámené účastníkovi vůbec 

anebo nenáležitě by ve vztahu k němu mohlo stěží působit zamýšlené právní účinky; 

zkrátka rozhodnutí je možno považovat za platné pouze tehdy, seznámí-li s ním správní 

ú ad účastníky a dle zákonem stanovených náležitostí.45 Den oznámení rozhodnutí je 

počátkem pro běh lhůt pro podání opravného prost edku (a to i mimo ádného) a také 

okamžikem, odkdy rozhodnutí může poprvé vůči účastníkům ízení začít působit.46 

Účastník správního ízení má právo, aby správní ú ad ukončil zahájené ízení, které se ho 

týká, vydáním ádného rozhodnutí v písemné formě, a právo, aby mu správní ú ad, který 

rozhodnutí vydal, toto rozhodnutí doručením oznámil.47 Tato práva se týkají jak rozhodnutí 

meritorních, tedy o subjektivních právech či povinnostech účastníka, jež jsou p edmětem 

ízení, jakož i rozhodnutí procesních týkajících se nesplnění procesních podmínek.48 

 

Další složkou práva na oznámení rozhodnutí správního ú adu je právo na náležité 

odůvodnění rozhodnutí. Nutnost odůvodňovat rozhodnutí české obecné p edpisy správního 

ízení dlouhodobě akcentují a dostatečně vymezují, co má být součástí odůvodnění.49 

                                                 
45  Srov. Staša, J.: Správní akty. In Hendrych, J. a kol. (2006), s. 21Ř. Pravidla pro oznamování rozhodnutí 

stanoví § 72 S . Správní orgán tedy těmto účastníkům stejnopis vydaného rozhodnutí doručí do vlastních 
rukou, anebo jim rozhodnutí ústně vyhlásí. Pro p ípad oznamování rozhodnutí v ízení, kde je účastník 
zastoupen zmocněncem, viz § 34 odst. 2 S . 

46  Srov. nález NSS ČSR ze dne Ř. 10. 1ř23 č. 13525 (Boh. A 2740/23). Dále srov. čl. 20 Evropského 
kodexu: ú ední osoby by měly dbát na to, aby rozhodnutí nebylo dostupné t etím osobám p edtím, než o 
něm bude účastník vyrozuměn.  

47  Tento závěr podporuje mj. čl. 20 Evropského kodexu ádné správní praxe, dle nějž rozhodnutí,  která mají  
vliv  na  práva  či  zájmy jednotlivých osob, mají být po jejich p ijetí neprodleně písemně oznámena 
dotčeným osobám. Obdobně srov. čl. VI. Doporučení Rady ministrů R (Ř7)16.  

48  Srov. Svoboda, P. (2007), s. 314 - 315 
49  Dle § 47 odst. 3 Sp  1ř67 správní ú ad v odůvodnění rozhodnutí uváděl které skutečnosti byly 

podkladem rozhodnutí, jakými úvahami byl veden p i hodnocení důkazů a p i použití právních p edpisů, 
na základě kterých rozhodoval. Ustanovení § 6Ř odst,. 3 S  náležitosti odůvodnění vymezuje takto: 
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Výjimkou je stav, kdy prvostupňový správní ú ad rozhodnutím všem účastníkům plně 

vyhoví – zde nemusí odůvodňovat vůbec (§ 6Ř odst. 4 S ). Opačný p ístup zaujal 

zákonodárce v ízeních dle ZSDP, kde se rozhodnutí odůvodňují pouze tehdy, stanoví-li 

tak uvedený procesní p edpis, anebo zvláštní zákon (§ 32 odst. 3 ZSDP), p ičemž použití 

S  je zcela vyloučeno (§ řř ZSDP). Správci daně tak nemusejí odůvodňovat ani ta 

nejdůležitější rozhodnutí v daňovém ízení, jimiž jsou platební výměry a dodatečné 

platební výměry. Navíc ani tam, kde ZSDP nutnost odůvodnit rozhodnutí stanoví (nap . 

rozhodnutí o opravných prost edcích), neuvádí rozsah odůvodnění a správci daně jsou 

dlouhodobě kritizováni jak literaturou, tak soudy,50 že tohoto stavu zneužívají. Počínaje 1. 

1. 2011 vstoupí v účinnost zákon č. 2Ř0/200ř Sb., daňový ád, který v § 102 odst. 2 – 4 

stanoví, že všechna rozhodnutí v daňovém ízení je t eba odůvodnit, nestanoví-li zákon 

jinak, a také podrobné náležitosti obsahu odůvodnění. Je to jistě krok k větší 

transparentnosti daňové správy a posílení práv účastníků daňového ízení a zároveň ke 

sjednocení náležitostí postupů společných pro více oblastí ve ejné správy, i když se opět 

jedná o samostatnou úpravu na úseku, kde se nemůže pro zákonnou p ekážku uplatnit 

subsidiarita S . 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                    
uvedou se důvody výroku rozhodnutí, podklady pro jeho vydání, úvahy správního ú adu, jimiž se ídil p i 
hodnocení podkladů a p i výkladu právních p edpisů, a informace o tom, jak se správní ú ad vypo ádal 
s návrhy a námitkami účastníků a jejich vyjád eními k podkladům rozhodnutí. 

50  Srov. nap . Kobík, J. (2005), s. 253 – 256 a zde uvedenou judikaturu. 
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IV. 

Prostředky zajišťující rychlost řízení 

 

Každý jednotlivec, jehož věc se projednává ve správním ízení, má vůči správnímu 

ú adu, který ízení vede, právo na projednání a rozhodnutí merita věci ve lhůtě p imě ené 

okolnostem a bez zbytečných průtahů. Toto právo má nadzákonnou povahu (plyne ze čl. 6 

Úmluvy1 a čl. 38 Listiny) a jeho projevem jsou zásady rychlosti a hospodárnosti správního 

ízení (§ 6 odst. 1 a 2 S ).2 Vyjád ením aplikace těchto zásad ve správním ízení jsou 

zejména lhůty, jež má správní ú ad pro vydání meritorního rozhodnutí (§ 71 S ), ale 

rovněž lhůty usmě ňující procesní (ne)aktivitu účastníka – typicky lhůta pro odstranění vad 

bránících projednání věci či lhůta odvolací. S nedodržením lhůt ať už správním ú adem 

anebo jinými procesními subjekty se pojí právní následky s významem pro správní ízení, 

jež se o věci daného jednotlivce vede. Nap íklad žadatel ztratí vinou neodstranění vad 

žádosti právo na její projednání, svědek, který se nedostaví k podání svědecké výpovědi v 

termínu, může být postižen po ádkovou pokutou, vlivem koncentrace ízení nebude moci 

odvolatel uplatnit skutečnosti, jež oznámil správnímu ú adu po lhůtě apod. 

 

Účinná právní úprava – S  obsahuje, pokud se týká zajištění včasného rozhodování 

správních ú adů, dostatek prost edků, kterými mohou ú ední osoby zajistit absenci 

zbytečných průtahů ve správních ízeních – jsou to lhůty stanovení správním ú adem (§ 39 

S ) či zákonné (nap . § Ř3 odst. 1 S ) anebo zajišťovací prost edky (§ 5Ř a násl. S ). 

Účastníci se naopak mohou domáhat svého práva uplatněním některého z opat ení proti 

nečinnosti správních ú adů (§ Ř0 S ), anebo prost edky k nápravě zmeškání lhůty (§ 41 

S ), pokud k tomu došlo bez jejich p ičinění.  

 

 

                                                 
1  Právo na projednání věci v p imě ené lhůtě je složkou práva na ádný proces. Srov. doporučení Výboru 

ministrů Rady Evropy č. R(Ř0)2 ohledně výkonu povinností dle vlastního volného uvážení ze strany 
správních ú adů nebo R(ř1)1 o správním trestání. 

2  Podle J. Filipa vztahuje Listina toto právo na každé právní ízení. Co je zbytečným průtahem, však Listina 
nevymezuje. Bude ale nejčastěji dán složitostí p ípadu, zatížením správního ú adu a srovnáním délky 

ízení v jiných p ípadech anebo také tím, že správní ú ad nejednal, ač by mohl. – srov. Filip, J. (1997), s. 
136. 
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1. Lhůty – pojem a klasifikace  

 

Právní teorie definuje lhůtu jako „časový úsek, který je vymezen počátkem a 

koncem, v jeho průběhu se projevuje čas jako nep etržitý a plynoucí fenomén.“3 a 

rozeznává několik typů lhůt. Lhůty hmotněprávní jsou spojeny se vznikem nebo zánikem 

nějakého hmotněprávního nároku, zatímco procesní lhůty jsou konstruovány v zájmu 

rychlosti a hospodárnosti ízení. Jejich účelem je vymezit časový úsek, během kterého lze 

provádět určité procesní úkony.4 Ve správním ízení jsou pak lhůty časovými úseky, které 

k provedení konkrétních úkonů stanoví zákon nebo správní ú ad, a lze je dále klasifikovat 

také dle způsobu určení délky jejich trvání. Rozdíl mezi uvedenými kategoriemi lhůt lze 

stručně shrnout následovně. Zákonnou lhůtu určuje k provedení určitého úkonu p ímo S  

nebo zvláštní procesněprávní p edpis.5 Pokud zákon lhůtu p ímo nestanoví a je-li t eba 

lhůtu k provedení úkonu určit, stanoví lhůtu k provedení procesního úkonu správní ú ad, 

který ízení vede.6 Bez výslovného zmocnění v právním p edpisu nelze zákonné lhůty 

omezit ani prodloužit. V p ípadě lhůt určených v konkrétním ízení správním ú adem (§ 3ř 

S ) platí, že takovou lhůtu může tentýž změnit zkrácením nebo prodloužením, jak to 

vyžadují dané poměry. Běžné procesní lhůty, zejména lhůty určené pro podání opravných 

prost edků, činí zpravidla 15 dní. P i stanovování délky lhůt musí správní ú ad jednak dbát 

na dostatečný p edstih, se kterým se dotčené osoby o nutnosti učinit úkon dozví, ale 

zároveň je povinen vy izovat věci bez zbytečných průtahů, v zákonem stanovené nebo 

p imě ené lhůtě.7 

 

P i počítání lhůt (§ 40 S ) je nutno si uvědomit, že ve správním ízení se tradičně 

nezapočítává do běhu lhůty den, kdy došlo ke skutečnosti určující její počátek. Pokud jde o 
                                                 
3  Srov. Fiala, J. in: Hendrych, D. a kol. (2001), s. 304. Průběh lhůty je objektivní právní skutečností. 
4  Typickou hmotněprávní lhůtou je lhůta promlčecí nebo lhůta prekluzívní. Podstatou promlčení je, že 

subjektivní práva a právní povinnosti v důsledku uplynutí časové lhůty stanovené právní normou sice 
stále trvají, ale nelze je vymáhat. V p ípadě prekluze se jedná o situaci, kdy uplynutím stanovené časové 
lhůty došlo k zániku práva nebo povinnosti. - srov. Gerloch, A. in Hendrych, D. a kol. (2001), s. 688. 
Jako p íklad procesní lhůty lze uvést 15denní lhůtu, jež náleží účastníkovi pro podání odvolání (§ Ř3 odst. 
1 S ). 

5  Tak je nap . správní ú ad omezen v rozhodování lhůtou dle § 71 odst. 3 S . Nep ípustné odvolání pak 
musí postoupit odvolacímu orgánu nejpozději do 10 dnů (§ ŘŘ odst. 1 S ). Dále nap . p estupek lze 
projednat do doby nejvýše 1 roku od jeho spáchání (§ 20 odst. 1 P esZ), 30denní lhůta se poskytne 
dožádanému ú adu k provedení dožádaného úkonu (§ 13 odst. 3 S ). 

6  P íkladem je nejméně pětidenní p edstižná lhůta k p edvolání (§ 5ř S ), lhůta k odstranění nedostatků 
podání (§ 37 odst. 3 S ) či nejméně Řdenní lhůta pro vyhovění výzvy orgánu sociálního zabezpečení (§ 
106 odst. 2 ZSZ). Dále srov.  Skulová, S. in  Průcha, P. - Skulová, S. (2000), s. 60. 

7  Oproti k účastníkům vst ícné úpravě S  srov. § 14 ZSDP. Zde určuje lhůtu p imě enou správce daně 
rozhodnutím, ledaže je stanovena obecně závazným p edpisem. Lhůtu kratší Ř dnů lze v daňovém ízení 
stanovit jen zcela výjimečně pro úkony jednoduché a zvlášť naléhavé – jež však nejsou konkretizovány. 
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konec lhůty určené podle týdnů, měsíců nebo let, nastává uplynutím toho dne, který se 

svým označením shoduje se dnem, kdy došlo ke skutečnosti určující počátek lhůty. Není-li 

v měsíci takového dne (nap . měsíc únor), pak končí lhůta posledním dnem takového 

měsíce. Pokud končí lhůta v den pracovního klidu, p esouvá se její konec na nejbližší 

následující pracovní den. Pokud má být ve lhůtě učiněn nějaký úkon, je platně učiněn, 

pokud v posledním dni lhůty dojde věcně a místně p íslušnému správnímu ú adu, 

pop ípadě je-li podání uplatněno u držitele poštovní licence [§ 40 odst. 1 písm. d) S ]. 

Nemůže-li účastník z vážných důvodů učinit podání u správního ú adu p íslušného dle § 

37 odst. 6 S , lze tak učinit u nad ízeného správního ú adu, který ale musí věc 

bezodkladně postoupit p íslušnému ú adu. V pochybnostech, je-li lhůta zachována, se má 

jak v současné, tak v minulých obecných úpravách správního ízení za zachovanou, 

neprokáže-li se opak.8 Toto důležité ustanovení je výrazem aplikace zásady právní jistoty. 

 

 

 

2. Význam lhůt ve správním řízení 

 

Lhůty se díky svému vlivu na ádnost správního ízení adí k nejvýznamnějším 

institutům záruk zachování právnosti správního ízení.9 Jde o prost edky právní, a proto se 

jejich uplatňování ídí právním ádem, jímž jsou také upraveny. Kromě principu legality 

správního ízení se p i aplikaci lhůt uplatní dle K. Šimky princip vázanosti správního 

ú adu vlastní správní praxí co do lhůty, dokdy ve věci rozhodne, nestanoví-li takovou 

lhůtu p ímo zákon.10 Smyslem institutu lhůt jistě je snížit míru neurčitosti p i uplatňování 

práv účastníků, ale i pravomocí správních ú adů. Institut lhůty je důležitý i pro omezení 

stavu nejistoty v právních vztazích a urychlení procesu rozhodování.11 Dodržování 

procesních lhůt má význam pro ádnost správního ízení z hlediska činnosti i p ípadné 

                                                 
8  Srov. Hendrych, D. in Hendrych, D. a kol. (2001), s. 577. Pravidla pro počítání lhůt jsou tradiční součástí 

norem správního práva procesního a jsou bez modifikací p ijímána do nových právních úprav. K tomu 
srov. nap íklad ustanovení § 36 Sp  1ř2Ř, § 16 Sp  1ř55, § 27 Sp  1ř67 nebo § 40 S  

9  K. Frumarová adí mezi nejvýznamnější záruky zákonnosti v české ve ejné správě tyto: kontrola ve ejné 
správy, ochrana p ed nezákonnými právními p edpisy a vadnými individuálními správními akty, 
uplatňování odpovědnosti za porušení právních povinností, p ímé donucení ke splnění právní povinnosti, 
právo na p ístup k informacím, petice a stížnosti, trestní, p ípadně disciplinární odpovědnost ú edníků a 
pracovníků ve ve ejné správě, ve ejný ochránce práv a ochrana p ed nezákonnou nečinností ve ejné 
správy – srov. Frumarová, K. (2006), s. 21 

10  Srov. Šimka, K.: Ústavní principy a principy dobré správy v daňovém právu. In: Hrabcová, D. (2006), s. 
224 

11  Srov. nález Ústavního soudu sp. zn. Pl. ÚS 33/97 (Sb. n. a u., sv. 9, r. 1997) 
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nečinnosti správních ú adů. Zákonné lhůty totiž p esně vymezují časový úsek, dokdy má 

správní ú ad rozhodnout či provést jiný úkon. Lhůtami stanovenými dotčeným osobám 

zákonodárce stanoví, dokdy tito mají a mohou realizovat svá procesní práva, hájit své 

oprávněné zájmy či plnit povinnosti. Zákonným stanovením lhůt nep ímo dochází k  

ochraně dotčených osob p ed nečinností správního ú adu, neboť ta může být v jisté mí e 

způsobena právě nečinností jich samotných.12 Prost edky ochrany proti nečinnosti 

správních ú adů reagují na požadavek vázanosti veškeré činnosti ve ejné správy právem 

(čl. 2 odst. 3 Ústavy, čl. 2 odst. 2 Listiny). Procesní lhůty mají pro dodržení právnosti v 

ízení preventivně ochranný a také nápravně obnovující aspekt.  

 

Součástí práva na ádný proces je nadzákonný požadavek projednání věci ve lhůtě 

p imě ené okolnostem (reasonable time-limit). K zajištění naplňování tohoto požadavku, 

slouží ve správním ízení několik institutů použitelných i na jiné činnosti ve ejné správy. 

Aby ve správním ízení nedocházelo k neodůvodněným průtahům, ať už vinou správních 

ú adů nebo vinou dalších procesních subjektů, existuje právní možnost bránit se proti 

nečinnosti  správního ú adu (§ Ř0 S ) a tím dosáhnout výsledku ízení v p imě ené lhůtě a 

v p ípadě, že sám účastník bez vlastního zavinění byl v procesu nečinný, může požádat o 

odvrácení nep íznivého následku prost ednictvím navrácení v p edešlý stav (§ 41 S ). 

Zvláštní postavení mezi prost edky zajišťujícími projednání věci v rozumné lhůtě má fikce 

pozitivního rozhodnutí, která využívá nečinnost správního ú adu ve prospěch účastníka. 

Problematická fikce negativního rozhodnutí naopak v p ípadě nečinnosti správního ú adu 

ve lhůtě znamená nevyhovění účastníkově žádosti. Činnost správních ú adů není 

regulována jen lhůtami procesní povahy. Hmotněprávní lhůty mají význam z hlediska 

promlčení či zániku práva na výkon rozhodnutí ukládajícího peněžité i nepeněžité plnění, 

ve zvláštních úpravách pak nap íklad zániku práva na projednání p estupku. Dodržování 

lhůt p ispívá nejen k rychlému vy ízení správních věcí, ale proniká dalšími složkami práva 

na ádný proces, zejména principem zákonnosti a služby ve ejnosti. 

 

 

 

 

                                                 
12  P íkladem takové situace může být stav, kdy se účastník ve svém podání odvolává na text v listině, již ale 

správnímu ú adu ani na výzvu v dodatečné lhůtě nep edložil. ízení je pak ochromeno, správní ú ad 
nemůže ve lhůtě stanovené zákonem rozhodnout a ízení raději p eruší. 
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3. Prostředky napravující nedodržení lhůty správním úřadem 

 

Ve správním ízení je postup správních ú adů omezen co do jeho délky a efektivity 

již zmíněnou zásadou rychlosti. Základní lhůtou, jež časově vymezuje termín pro ukončení  

správního ízení je lhůta pro vydání rozhodnutí ve věci samé (§ 71 odst. 1 S ).13 Spodní 

hranice lhůty není stanovena určitě, zákonodárce používá pojem bez zbytečného odkladu a 

teprve dále ji limituje nejpozději na 30 dní od zahájení ízení a jen v odůvodněných 

p ípadech lze tuto lhůtu prodloužit na dvojnásobek. O lhůtu delší musí prvostupňový 

správní ú ad žádat svůj p ímo nad ízený orgán [§ Ř0 odst. 4 písm. d) S ], který je p i 

rozhodování o oprávněnosti prodloužení lhůty povinen p ihlížet k ustanovením o lhůtách 

pro vydávání rozhodnutí. Pokud by správní ú ad byl v uvedené lhůtě nečinný, pop ípadě 

nevydal rozhodnutí bez zbytečného odkladu tam, kde to bylo objektivně možné, dopustí se 

nesprávného ú edního postupu. Toho by se ale nemohl dovolat účastník, jehož vlastní 

nečinnost způsobila, že správní ú ad v zákonné lhůtě rozhodnutí nevydal.14   

 

Kromě procesních lhůt musí správní ú ad dodržovat i lhůty hmotněprávní. Uplynutí 

takové lhůty, jež bývá stanovena zvláštními p edpisy, znemožňuje projednání věci. Na 

úseku správního práva trestního dochází k promlčení závadného jednání jednotlivce, jindy 

žadatel ztrácí nárok na doplatek sociální dávky za období, jež se nachází “p ed” lhůtou, 

která uplynula, naopak nemusí vracet p eplatek dávky právě z důvodu, že správní ú ad 

pozbyl z důvodu uplynutí času oprávnění ke stanovení této povinnosti.15 Dojde-li k 

uplynutí lhůty během ízení, obecně správní ú ad ztrácí kompetenci vést ízení dále a pro 

zákonnou p ekážku, nestanoví-li zvláštní p edpisy jinak, správní ízení usnesením zastaví. 

Pokud nastane taková p ekážka až po právní moci rozhodnutí, prekluduje nárok na plnění 

uložené správním rozhodnutím a takové rozhodnutí nelze exekuovat. Probíhá-li exekuce, je 

nutno ji pro tento objektivní důvod zastavit. Jiné postupy by byly v rozporu se zákonem, 

byly by tedy nesprávným ú edním postupem.  

                                                 
13  Mezi další frekventované lhůty pro úkony správního ú adu pat í lhůta k provedení dožádání (§ 13 odst. 3 

S ), lhůta k p edložení odvolání odvolacímu orgánu (§ ŘŘ odst. 1 S ), lhůta ke zrušení nebo změně 
rozhodnutí v p ezkumném ízení (§ ř7 odst. 2 S ), lhůta pro rozhodnutí o obnově ízení (§ 100 odst. 3 
S ) nebo lhůta pro na ízení exekuce rozhodnutí (§ 10Ř odst. 4 S ). 

14  Srov. Vedral, J. (2006), s. 421 - 422 
15  Uplynutí hmotněprávní lhůty má vliv nap . na následující: P estupek nelze projednat, uplynul-li od jeho 

spáchání jeden rok (§ 20 odst. 1 P esZ). Nárok na vrácení dávky sociální péče poskytnuté neprávem nebo 
v nesprávné výši zaniká uplynutím 3 let ode dne, kdy správní ú ad tuto skutečnost zjistil, nejpozději však 
uplynutím 10 let ode dne, za který byla dávka vyplacena (§ 107 odst. 3 ZSZ). Právo vybrat a vymáhat 
daňový nedoplatek promlčuje po šesti letech po roce, ve kterém se stal tento nedoplatek splatným (§ 70 
odst. 1 ZSDP). 
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Zákaz zbytečných průtahů v ízení 

 

Kromě lhůt taxativně stanovených (nap . odvolací lhůta dle § Ř3 S ) se lze setkat 

se lhůtami vyjád enými prost ednictvím neurčitých právních pojmů, jako nap íklad 

bezodkladně, pop ípadě bez zbytečného odkladu. Nap . p i zjištění své místní nebo věcné 

nep íslušnosti správní ú ad věc bezodkladně postoupí (§ 12 S ), dožádaný úkon se provádí 

bezodkladně v podpůrné lhůtě 30 dnů (§ 13 S ), p edstavený ú ední osoby rozhoduje 

bezodkladně o námitce podjatosti (§ 14 S ) apod. Na první pohled jde o neurčité lhůty, S  

je však blíže specifikuje - správní ú ad může délku těchto lhůt odvodit ze lhůty pro vydání 

rozhodnutí, což platí i pro ízení vedená podle zvláštních zákonů. Také D. Hendrych 

konstatuje, že pokud procesní p edpisy upravují aspoň základní charakteristické znaky 

neurčitých právních pojmů, musí si z nich správní ú ad odvodit nejdelší p ípustnou délku 

lhůty, aby byl jeho postup bez zbytečných průtahů.16 V p ípadě, že lhůta k provedení 

určitého procesního úkonu není zákonem vůbec dána, je rychlost postupu správního ú adu 

limitována aplikací zásady procesní ekonomie (§ 6 odst. 1 S ) a opět může s využitím 

argumentu per analogiam iuris vycházet ze lhůt pro vydání rozhodnutí (§ 71 S ).17 

V p ípadě, že by ze zákonem stanovených důvodů nemohl ízení v této lhůtě ukončit, může 

správní ú ad ízení p erušit (§ 64 S ), anebo nap . stanovit účastníkovi mezní lhůtu pro 

provedení úkonu (§ 3ř odst. 1 S ).  

 

Pokud je jedinou vadou ízení to, že se v něm p ed vydáním rozhodnutí vyskytly 

nedůvodné průtahy, nelze uvažovat o zrušení rozhodnutí pro nezákonnost. Ústavní soud se 

domnívá, že o nezákonné správní rozhodnutí by šlo nepochybně až tehdy, pokud by  v 

důsledku neodůvodněných průtahů došlo k porušení dalších ústavních principů ádného 

procesu.18  

 

 

                                                 
16  Srov.  Hendrych, D. in Hendrych, D. a kol. (2001), s. 421. Lhůty pro postup správních ú adů vymezené 

neurčitě jsou vlastní nejen našemu právnímu ádu. Úpravy správních ízení ady evropských států shodně 
jako náš S  obsahují p edevším lhůtu pro vydání rozhodnutí ve věci. – srov. Sborník, Principles of Good 
Administration in the Member States of the European Union. Statskontoret, 2005, s. 31 - 34 

17  Srov. rozsudek Krajského soudu v Českých Budějovicích č.j. 2 Afs 144/2004-110: „Nestanoví-li daňový 
ád lhůtu pro vy ízení námitek, užije se o délce této lhůty per analogiam iuris ustanovení § 4ř zákona č. 

71/1ř67 Sb., správního ádu.“ Uvedené ustanovení upravovalo lhůty pro vydání rozhodnutí ve věci samé. 
18  Srov. nález sp. zn. II. ÚS 225/01 (Sb. n. a u., sv. 23, r. 2001): „Skutečnost, že správní ú ad po dobu více 

jak ř měsíců neučinil v ízení žádný úkon, jednoznačně dokládá, že nepostupoval tak, aby věc byla 
vy ízena bez zbytečných průtahů, což zakládá porušení čl. 3Ř odst. 2 Listiny.“ a dále usnesení Ústavního 
soudu č. I. ÚS 16/1řř7 (Sb. n. a u., sv. Ř, r. 1řř7) 
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4. Ochrana před nečinností správního úřadu 

 

Pokud správní ú ad nevy ídí účastníkovu věc bez zbytečných průtahů v zákonem 

stanovené lhůtě, anebo ve  lhůtě p imě ené, může se tento bránit proti liknavosti správního 

ú adu prost edky ochrany p ed nečinností. Tato možnost daná právním ádem reaguje na 

zásadní postavení a tedy nutnost garance zásady legality, dodržování principů dobré 

správy a v neposlední adě ochrany ve ejného zájmu a práv účastníků.19
 Jedná se o 

ochranu jednotlivcova subjektivního ve ejného procesního práva. Prost edky ochrany p ed 

nečinností správních ú adů působí nejen v p ípadě, kdy už k nečinnosti došlo, ale i 

preventivně. Nad ízené správní ú ady, jež je uplatňují, jejich aplikací mohou odvrátit 

hrozbu odpovědnosti za škodu způsobenou p i výkonu ve ejné moci, jíž by se jako 

odpovědnosti absolutní následně již nezprostily.20 V p ípadě, kdy jednotlivci není 

poskytnuta ochrana dle S , pop ípadě je i p esto stěžovaný správní ú ad dále nečinný, je 

zde možnost uplatnit žalobu na ochranu proti nečinnosti správního ú adu dle § 7ř a násl. 

S S. 

 

 

Ochrana poskytovaná podle S  

 

Prost edky ochrany proti nečinnosti jsou ve správněprocesních normách vyjád eny 

vlastně až v S . Sp  1ř67 sice znal lhůty pro vydání správních rozhodnutí ve věci samé, 

ale jejich dodržování v praxi nebylo vinou nedokonalé právní úpravy náležitě zajištěno. 

Ustanovení § 50 Sp  1ř67 p edstavovalo v podstatě pouhou možnost atrakce ex offo 

omezenou však povahou věci, navíc pokud nebylo možno nápravu sjednat jinak (nap íklad 

podáním stížnosti). Proti nečinnosti správních ú adů se bylo možno bránit toliko podáním 

žaloby na ochranu proti nečinnosti ve správním soudnictví (§ 7ř odst. 1 S S), což platí i 

nadále. Podat žalobu byl oprávněn jednotlivec, který bezvýsledně vyčerpal prost edky 

stanovené procesním p edpisem k ochraně účastníka p ed nečinností správního ú adu. P ed 

uvedeným datem ale ve správním ízení neměl účastník k dispozici takový prost edek 

                                                 
19  Srov. Skulová, S. in Skulová, S. a kol. (2005), s. 183.  
20  Dle ustanovení § 13 odst. 1 ZOŠ je nesprávným ú edním postupem mj. porušení povinnosti učinit úkon 

nebo vydat rozhodnutí v zákonem stanovené lhůtě. 



 70 

p edvídaný S S,21 který by měl p ed podáním žaloby bezvýsledně vyčerpat, jak je tomu 

nyní v p ípadě prost edků proti nečinnosti (§ Ř0 odst. 4 S ). Účastník neměl ani zákonný 

nárok na odpověď nad ízeného správního ú adu na svůj podnět, lhůta pro vy ízení věci 

atrakcí nebyla vůbec stanovena.22 Úprava ochrany proti nečinnosti dle § 50 Sp  1ř67 

neposkytovala účastníkovi právní prost edek, po jehož bezvýsledném uplatnění by se mohl 

obrátit na správní soud s žalobou proti nečinnosti správního ú adu.23 Současná úprava 

opat ení proti nečinnosti p edstavovaná ustanovením § Ř0 S  je jednoznačně 

komplexnější a nap . J. Vedral tvrdí, že se tato opat ení neuplatní jen ve správním ízení, 

ale ke zjednání nápravy p i všech postupech správního ú adu vykonávaných v působnosti 

S . Takto široký výklad § 7ř odst. 1 S S nelze však dle V. Sládečka akceptovat, neboť 

opat ení jsou kvalifikované prost edky omezené jen pro p ípad nevydání rozhodnutí ve 

lhůtě, čemuž svědčí i jejich systematické za azení v části II. S  upravující jen správní 

ízení.24 Posledně zmíněný názor se mi zdá p esvědčivější. 

 

Ochranu p ed nečinností může účastník využít jak v prvním, tak (na rozdíl od 

úpravy v Sp  1ř67) ve druhém stupni ízení, jak na opravné prost edky ádné, tak i 

mimo ádné. Z důvodu, že ustanovení o vy izování stížností (§ 175 S ) je systematicky ve 

společných ustanoveních, nedomnívám se, že v p ípadě jejího pomalého vy izování 

nepůjde o nečinnost správního ú adu ve smyslu § Ř0 odst. 1 S . Žádost o uplatnění 

opat ení proti nečinnosti může účastník uplatnit nejd íve po uplynutí lhůt pro vydání 

                                                 
21  Srov. úpravu žaloby proti nečinnosti, kterou lze u správního soudu uplatnit ustanovení § 7ř odst. 1 S S: 

„Ten, kdo bezvýsledně vyčerpal prost edky, které procesní p edpis platný pro ízení u správního ú adu 
stanoví k jeho ochraně proti nečinnosti správního ú adu, může se žalobou domáhat, aby soud uložil 
správnímu ú adu povinnost vydat rozhodnutí ve věci samé nebo osvědčení. To neplatí, spojuje-li zvláštní 
zákon s nečinností správního ú adu fikci, že bylo vydáno rozhodnutí o určitém obsahu nebo jiný právní 
důsledek.“ 

22  K problematice úpravy ochrany účastníků p ed nečinností správních ú adů za účinnosti Sp  - srov. 
Pítrová, L.: K projmu „prost edků k ochraně proti nečinnosti správního ú adu“ in Vopálka, V. (2005), s. 
1Ř5, nebo Vedral, J. (2006), s. 470 Uvedení auto i dovozují, že ustanovení § 7ř S S p edpokládalo 
existenci prost edků, jež ale v době p ed 1. 1. 2006 platný a účinný Sp  1ř67 neupravoval a jednalo se 
tedy o p íklad legis imperfectae, tedy normy bez právního účinku.  

23  Srov.  Staša, J.: O novém správním ádu. In: Bulletin advokacie roč. 2005, č. 4, s. 14. K tomu srov. 
judikát  SJS 491/2005 (Sb. NSS, sv. 3, r. 2005): „Vychází-li ustanovení § 7ř s. . s. z p edpokladu 
existence procesních prost edků, které procesní p edpis platný pro ízení u správního ú adu dosud 
neobsahuje, nelze za tohoto stavu po účastníku správního ízení požadovat, aby vyhledával alternativní 

prost edky pro naplnění hypotézy § 7ř odst. 1 s. . s., nap . cestou podnětu k postupu dle § 50 správního 
ádu. Účastník správního ízení, jež je stiženo nečinností správního ú adu, se může za popsané situace 

obrátit na soud ihned.“ 
24  K uvedené polemice srov. Vedral, J. (2006), s. 469. Dále srov. názor S. Skulové, že opat ení proti 

nečinnosti jsou nastavena ší eji, než jen na zásadě dispoziční, z důvodu jejich dozorové funkce 
realizované nad ízenými ú ady. – srov. Skulová, S. in Skulová, S. a kol. (2005), s. 184. Protichůdný názor 
V. Sládečka k uvedené věci: Sládeček, V.: Nečinnost správního orgánu a návaznost soudní ochrany. 
Správní právo, roč. XL, č. 6/2007, s. 401. 



 71 

rozhodnutí. Postup z moci ú ední lze zahájit dokonce ještě p ed uplynutím této lhůty. 

Projeví se zde princip devoluce, neboť o použití některého z možných  prost edků ochrany 

rozhoduje správní ú ad p ímo nad ízený nečinnému ú adu. V. Sládeček pak up esňuje, že 

účastníkova žádost o ochranu p ed nečinností je spíše kvalifikovaným podnětem, kterým se 

správní ú ad musí zabývat. Pokud ho p ipustí, zahájí ízení z moci ú ední, jinak usnesením 

návrh zamítne.25  

 

S  nabízí nad ízenému správnímu ú adu čty i možnosti nápravy nezákonné 

nečinnosti pod ízeného ú adu. Nečinností zákonodárce označuje skutečnost, že správní 

ú ad nevydal meritorní rozhodnutí ve stanovené lhůtě, či nezahájil ízení ve lhůtě 30 dní od 

okamžiku, kdy se k němu dostal podnět odůvodňující zahájení ízení. Opat ení p icházejí 

v úvahu také tehdy, je-li z okolností zjevné, že správní ú ad nedodrží lhůtu pro vydání 

rozhodnutí. Nad ízený správní ú ad zabrání nezákonné nečinnosti: 

 p íkazem nečinnému správnímu ú adu, aby ve lhůtě určené nad ízeným ú adem 

p ijal pot ebná opat ení nebo rozhodl, 

 p evzetím věci a vydáním rozhodnutí namísto nečinného ú adu, tzv. atrakcí, 

 pově ením jiného věcně p íslušného správního ú adu ve svém správním obvodu, 

tzv. delegací, anebo 

 p imě eným prodloužením zákonné lhůty pro rozhodnutí, tzv. prolongací. 

 

První z prost edků ochrany, p íkaz p ijmout opat ení, nebo bez odkladu rozhodnout 

[§ Ř0 odst. 4 písm. a) S ] je nejméně represivní. Může se uplatnit bez dalšího, pokud o 

postupu rozhoduje nad ízený správní ú ad z moci ú ední. Pokud o ochranu p ed nečinností 

požádá účastník, musí v žádosti p esně vymezit, který prost edek ochrany má nad ízený 

správní ú ad použít. Jde o novou právní úpravu a praxe ještě není ustálena, a tak se 

můžeme setkat s názorem opačným, tedy že účastník sice může žádat, ale je na úvaze 

druhostupňového orgánu, který z prost edků použije. Zákonodárce na rozdíl od zbylých t í 

prost edků ochrany nevymezil formu správního aktu, jímž nad ízený správní ú ad p ikáže 

ú adu pod ízenému. J. Vedral se domnívá, že p íkaz má charakter vnit ní instrukce 

                                                 
25  Srov. Sládeček, V.: Nečinnost správního orgánu a návaznost soudní ochrany. Správní právo, roč. XL, č. 

6/2007, s. 401. L. Pítrová doplňuje, že účastník nemůže sám určit, jaké z opat ení má nad ízený ú ad 
p ijmout. Účastník může sice žádost podat, nedisponuje ale jejím petitem. Vhodné opat ení zvolí 
nad ízený ú ad dle své úvahy, je ale povinen některé z opat ení p ijmout. - srov. Pítrová, L.:  K projmu 
„prost edků k ochraně proti nečinnosti správního orgánu“. In: Vopálka, V. (2005), s. 188 
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nad ízeného ú adu, a proto se neukládá rozhodnutím ani usnesením.26 S. Skulová se 

naopak domnívá, že druhoinstanční správní ú ad bude z ejmě p íkaz pod ízenému orgánu 

ukládat rozhodnutím,27 což ovšem nereflektuje pojem rozhodnutí jako správního aktu, 

který smě uje vně ve ejné správy.28 Formou rozhodnutí, kterým se eší ve správním ízení 

procesní otázky (§ 67 odst. 1 S ), je totiž usnesení (§ 76 odst. 1 S ), a proto se domnívám, 

že by se p íkaz měl uložit právě jím. 

 

Proti nečinnosti správního ú adu lze uplatnit také atrakci [§ Ř0 odst. 4 písm. b) S ]. 

29
 Nad ízený správní ú ad na sebe usnesením vztáhne rozhodovací pravomoc jemu 

pod ízeného ú adu a se všemi důsledky (i s devolucí p ípadného odvolání proti rozhodnutí 

vydanému v atrahovaném ízení na jemu nad ízený správní ú ad) věc rozhodne za nečinný 

ú ad v postavení prvostupňového ú adu. Pokud je správní ú ad, který na sebe věc 

atrahoval, zároveň úst edním správním ú adem, je oprávným prost edkem, který musí 

účastník p ednostně p ed dalším postupem vyčerpat, namísto odvolání rozklad (§ 152 S ). 

Teprve pak lze p edpokládat, že bezvýsledně vyčerpal všechny prost edky, který daný 

procesněprávní p edpis stanoví k jeho ochraně p ed nezákonnou nečinností. Účastník až po 

rozhodnutí o rozkladu získává aktivní legitimaci pro uplatnění správní žaloby, pop ípadě 

možnost domáhat se náhrady škody způsobené výkonem ve ejné moci.30 

 

T etím z opat ení k nápravě nečinnosti správního ú adu je delegace [§ 80 odst. 4 

písm. c) S ], jež pat í ke specifickým formám změn místní p íslušnosti. Druhoinstanční 

správní ú ad usnesením pově í jiný věcně p íslušný ú ad prvního stupně ve svém správním 

obvodu, namísto nečinného, který ve věci vede ízení. V praxi tedy nap íklad krajský ú ad 

vydá usnesení, jímž věc p ikáže k projednání a vy ízení jinému věcně p íslušnému 
                                                 
26  Srov. Vedral, J. (2006), s. 478. Shodně argumentuje i R. Ondruš: P íkaz dle něj dává správní ú ad 

p ípisem. - srov. Ondruš, R. (2005), s. 264 
27  Srov. Skulová, S. in Skulová, S. a kol. (2005), s. 185 
28  Nap . J. Staša vymezuje rozhodnutí jako jednostranný úkon správního ú adu, kterým v konkrétním 

p ípadě eší právní poměry jmenovitě určených jednotlivců. Výrok rozhodnutí smě uje správní ú ad 
nepod ízeným subjektům (tzv. vnější působnost rozhodnutí). - srov. Staša, J.: Správní akty. In: Hendrych, 
D. a kol. (2006), s. 193 – 194. 

29  V. Sládeček atrakci tak, jak byla upravena ve Sp  1ř67 účinném do 1.1.2006, adí mezi dozorčí 
prost edky. Atrakce byla jedním ze způsobů změny místní p íslušnosti. K současné podobě atrakce V. 
Sládeček podotýká, že účastník podává pouze (nekvalifikovaný) podnět, správní ú ad sám posoudí, zda 
věc p evezme. Proto lze účinnější nápravy nejen procesních, ale p edevším věcných pochybení dosáhnout 
díky dvouinstančnosti ízení, kdy se rozhodnutí napadené odvoláním p ezkoumává v celém rozsahu. - 

srov. Sládeček, V. (2005), s. 342 – 343.  
30  K vyloučení postupu formou atrakce, rozhoduje-li v prvním stupni úst ední správní ú ad srov. rozsudek 

NSS č. SJS 4ř1/2005 (Sb. NSS, sv. 3, r. 2005): Atrakcí se ízení p enáší na správní ú ad, který by byl 
jinak oprávněn rozhodnout o odvolání. Je-li k rozhodování p íslušný správní ú ad zároveň úst edním 

správním ú adem, nelze právo atrakce využít. 
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obecnímu ú adu obce s rozší enou působností na území kraje, než je ten, který by dle 

pravidel pro místní p íslušnost měl rozhodovat. Je namístě dodat, že instituty atrakce ani 

delegace nelze uplatnit na postup orgánů obcí a krajů v souvislosti s výkonem jejich 

samostatné působnosti31 z důvodu respektování práva na územní samosprávu (§ 80 odst. 5 

S ). 

 

Nečinný správní ú ad je možno p ivést k nápravě také mírnější formou. Tou je 

p imě ené prodloužení zákonné lhůty nad ízeným správním ú adem neboli prolongace [§ 

Ř0 odst. 4 písm. d) S ]. S  omezuje použití tohoto prost edku jen na p ípady, kdy je 

z ejmé, že správní ú ad ani v dodatečné lhůtě (§ 71 odst. 3 S ) nevydá rozhodnutí ve věci. 

Nad ízený správní ú ad usnesením povolí prolongaci tehdy, pokud zjistí relevantní 

skutečnosti nasvědčující tomu, že v prodloužené lhůtě pod ízený správní ú ad rozhodnutí 

vydá, a je-li to pro účastníky výhodnější. Není samoz ejmě vyloučeno, aby o tento postup 

požádal sám správní ú ad, jenž ízení nestihne ani ve lhůtě dle § 71 odst. 3 S  ukončit, a 

z vlastní zkušenosti se domnívám, že je to ze zmíněných opat ení právě prolongace, které 

je nejfrekventovanější.  

 

Současná platná právní úprava ochrany p ed nečinností správních ú adů v S  

vykazuje také některé nedostatky. Nap íklad není uvedena žádná lhůta, v níž by nad ízený 

správní ú ad měl učinit jedno ze čty  opat ení proti nečinnosti. Toto je ešitelné aplikací 

zásady rychlosti ízení (§6 odst. 1 S ), jíž je nad ízený správní ú ad vázán a na niž se váže 

zákaz zbytečných průtahů v ízení. Jednotlivec kromě uplatnění prost edků obrany p ed 

nečinností, jichž se může domáhat u nad ízeného správního ú adu, může v souladu 

s právem být v ízení slyšen požadovat p ímo od ú adu, který ízení vede, aby vydal 

mezitímní rozhodnutí nebo rozhodnutí v části věci (§ 14Ř odst. 1 a 3 S ), pokud to povaha 

věci umožňuje. Účastník má možnost docílit vy ízení své věci bez zbytečných odkladů 

uplatněním stížnosti (§ 175 S ) ke správnímu ú adu, který ízení vede, může se také 

obrátit na ve ejného ochránce práv s podnětem, aby byl činný proti nevhodnému chování 

správního ú adu (§ 1 odst. 1 ZVOP), či se domáhat odškodnění za nesprávný ú ední 

postup. 

 

 

                                                 
31  Samostatnou působnost obcí vymezuje § 35 zákona č. 12Ř/2000 Sb., o obcích (obecní z ízení). 

Samostatnou působnost krajů vymezuje § 2 odst. 1 a dále § 14 a násl. zákona č. 12ř/2000 Sb., o krajích. 
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Žaloba na ochranu proti nečinnosti správního ú adu 

 

Specifickým institutem, jímž se může jednotlivec bránit proti nezákonné nečinnosti 

správního ú adu, je žaloba na ochranu proti nečinnosti (§§ 79 – Ř1 S S) uplatněná u 

správního soudu, má-li být nečinným správním ú adem vydáno jednotlivci rozhodnutí 

nebo osvědčení.32 Jednotlivec může správní žalobu podat, pokud bezvýsledně vyčerpal 

procesní prost edky k ochraně proti nečinnosti správního ú adu v ízení. Naopak ji nelze 

podat tehdy, spojuje-li zvláštní právní p edpis s nečinností fikci pozitivního či negativního 

rozhodnutí (viz dále) nebo jiný právní důsledek (§ 7ř odst. 1 S S). Žalobu musí 

jednotlivec uplatnit v mezní lhůtě jednoho roku od marného uplynutí lhůty pro vydání 

rozhodnutí (nap . § 71 S ) nebo osvědčení. Pokud taková lhůta stanovena nebyla, počítá se 

jednoletá lhůta pro podání žaloby od posledního úkonu, který proběhl mezi jednotlivcem a 

správním ú adem. P i posuzování, zda byl správní ú ad opravdu nečinný, je nutno vzít v 

úvahu, že S  a četné další procesní p edpisy poskytují správním ú adům p imě eně dlouhé 

lhůty pro vydání rozhodnutí, a to až 120 dní,33 není-li ízení p erušeno, a k nezákonné 

nečinnosti dochází až marným uplynutím těchto lhůt. Výsledkem ízení o žalobě proti 

nečinnosti správního ú adu je v p ípadě jednotlivcova úspěchu rozsudek, jímž soud 

správnímu ú adu uloží, aby vydal rozhodnutí či osvědčení, k čemuž mu stanoví p imě enou 

lhůtu. P i stanovení této lhůty je soud omezen lhůtou, kterou pro vydání rozhodnutí v 

tomto typu ízení stanoví p íslušný procesní p edpis (§ Ř1 odst. 2 S S). Pokud by 

povinnost uloženou soudem správní ú ad nesplnil, je namístě, aby jednotlivec (nikoli 

správní soud sám) navrhnul soudní výkon rozhodnutí dle OS .34 

 

 
                                                 
32  Tento specifický prost edek soudní ochrany je jednotlivcům poškozeným nezákonnou nečinností 

správních ú adů k dispozici od 1. 1. 2003, tedy počínaje účinností S S. P ed tímto datem mohl ochranu 
poskytovat pouze Ústavní soud, jenž na nezákonnou nečinnost nahlížel jako na jiný zásah orgánu ve ejné 
moci [čl. Ř7 odst. 1 písm. d) Ústavy]. V současnosti je ústavní stížnost bez p edchozího uplatnění žaloby 
na ochranu p ed nečinností dle S S již nep ípustná, neboť by stěžovatel p ed podáním ústavní stížnosti 
nevyčerpal všechny procesní prost edky, které mu zákon k jeho ochraně dává. – srov. Mikule, V.: Správní 
soudnictví. In: Hendrych, D. a kol. (2006), s. 562. 

33  Ustanovení § 71 odst. 3 S  stanoví základní lhůtu neurčitým pojmem „bezodkladně“, což je ale stěží 
napadnutelné. Pokud nelze vydat rozhodnutí bezodkladně, má k tomu správní ú ad nejvíce využívanou 
30denní procesní lhůtu počítanou od zahájení ízení. K takto stanovené lhůtě se v kvalifikovaných 
p ípadech (pot eba na ídit ústní jednání, místní šet ení atd.) p ipočítává až dalších 30 dní. Dle § Ř0 odst. 4 
písm. d) S  může p imě eně prodloužit svým usnesením zákonnou lhůtu nad ízený správní ú ad s tím, že 
bude p ihlížet ke lhůtám dle § 71 odst. 3 S . Mám za to, že celková mezní doba, kdy nelze správní ú ad 
považovat za nečinný, by mohla činit až 120 dní ode dne zahájení ízení, pokud byly využity všechny 
popsané možnosti. 

34  V. Mikule upozorňuje na možnost použití § 274 písm. b) OS  i pro vykonatelná rozhodnutí soudů ve 
správním soudnictví. – srov. Mikule, V.: Správní soudnictví. In: Hendrych, D. a kol. (2006), s. 564. 
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5. Neprovedení úkonu ve stanovené lhůtě a fikce rozhodnutí 

 

Výjimku ze zásady, že každý jednotlivec má nárok na vydání rozhodnutí ve své 

věci, tvo í zákonná možnost, kdy je s neprovedením úkonu správního ú adu ve stanovené 

lhůtě spojena právní fikce, že správní ú ad v konkrétní věci konkrétního žadatele má, 

anebo naopak nemá námitky. Jedná se o výjimečně používaný institut, zejména tam, kde 

jednotlivec zamýšlí provádět určitou činnost, která podléhá p edchozímu schválení 

správního ú adu. Ten věc posoudí z hlediska souladu s ve ejným zájmem a ve lhůtě by měl 

žadatele kontaktovat s vyjád ením, zda má k žádané činnosti námitky, anebo ne. Správní 

ú ad může, v souladu se zásadou právní jistoty, své námitky uplatnit pouze v zákonem 

stanovené době.35 

 

 Fikce pozitivního rozhodnutí se uplatní dle zvláštních p edpisů typicky tam, kde 

účastník očekává, že správní ú ad, jemuž adresoval žádost, o ní v zákonem stanovené době 

rozhodne. Platí, že i když je správní ú ad nečinný, po uplynutí zákonem stanovené lhůty 

pro vydání rozhodnutí se má za to, že rozhodnutí skutečně vydal. Rozhodnutí sice 

neexistuje de facto, avšak de iure má všechny právní účinky doručeného správního 

rozhodnutí36 a navíc platí fikce, že správní ú ad s návrhem účastníka souhlasí, že mu 

vyhověl. Nejde zde o právní domněnku, nýbrž zákonem p edpokládaný a dovolený 

postup.37 Typickým p íkladem fikce pozitivního rozhodnutí je rozhodnutí o změně užívání 

stavby (§ 127 odst. 2 StavZ).  Pokud stavební ú ad ve lhůtě 30 dnů ode dne oznámení 

nevyjád í se změnou v užívání stavby souhlas ani ji nezakáže, má se za to, že se změnou v 

užívání stavby souhlasí. Stejně tak žádá-li daňový subjekt o povolení delší lhůty pro úkon, 

než mu byla správcem daně stanovena, považuje se prodloužení lhůty za povolené i tehdy, 

nevydá-li správce daně až do okamžiku uplynutí žádané lhůty rozhodnutí o jejím povolení 

(§ 14 odst. 3 a 4 ZSDP). Pravidlo, kdy se souhlasné správní rozhodnutí ve skutečnosti 

nevydává, avšak za vydané se pokládá, se uplatňuje na úseku práva stavebního v územním 

                                                 
35  Nap . dle § 106 odst. 1 StavZ: Pokud ve lhůtě do 40 dní od ohlášení stavby nedoručí stavební ú ad 

stavebníkovi písemný souhlas, má se za to, že byl souhlas udělen. Dle § Ř odst. 5 zákona č. Ř3/1řř0 Sb., 
o sdružování občanů vznikne občanské sdružení uplynutím 40. dne od podání žádosti o registraci 
k p íslušnému ú adu, pokud ú ad v téže lhůtě nedoručí rozhodnutí o zamítnutí registrace. Srov. též 
Mikule, V.: Ochrana p ed nezákonnou nečinností. In: Hendrych, D. a kol. (2006), s. 702 – 703.  

36  Dle § 7ř odst. 1 S S v p ípadě, kde právní úprava p ipouští tzv. fiktivní rozhodnutí správního ú adu, není 
p ípustné, aby se účastník ízení domáhal správní žalobou proti nečinnosti vydání rozhodnutí ve věci 
samé. Dále srov. Skulová, S. in Skulová, S. a kol. (2005), s. 183 

37  Srov. Mikule, V.: Ochrana p ed nezákonnou nečinností. In: Hendrych, D. a kol. (2006), s. 704 
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či povolovacím ízení, shromažďovacího v p ípadě ohlašování shromáždění na ve ejných 

prostranstvích či registrace provozovatele p evzatého rozhlasového nebo televizního 

vysílání. 

 

V českém právním ádu najdeme však i problematickou fikci negativního 

rozhodnutí vyskytující se v zákoně o právu na informace o životním prost edí (č. 123/1řřŘ 

Sb.). Podmínkou v souladu se zásadou právní jistoty je, aby zákon možnou nečinnost 

ú adu výslovně p edpokládal a spojoval s ní p ímo konkrétní právní důsledky.38 Pokud ve 

stanovené lhůtě správní ú ad požadované informace jednotlivci neposkytne nebo nevydá 

rozhodnutí, má se za to, že se rozhodl poskytnutí informací odep ít. Nečinnost ú adu 

v tomto p ípadě nelze brát (z důvodu aprobace právem) za nesprávný ú ední postup ani za 

jiné porušení zákona. ešení zajímavé situace dotýkající se fikce negativního rozhodnutí v 

p ípadě poskytování povinných informací (jiných než o životním prost edí) nabízí 

rozsudek NSS čj. 1 As řŘ/200Ř-14Ř. Soud judikoval, že postačí ve lhůtě zákonem 

vymezené p edat požadované informace k poštovní p epravě. I když budou žadateli 

doručeny po lhůtě, nenastává fikce negativního rozhodnutí – správní ú ad totiž poskytnutí 

informací neodep el.39
 Zákonem umožněné nevydávání zamítavého rozhodnutí může 

způsobit, že v p ípadném odvolacím ízení nebude mít odvolací správní ú ad v podstatě co 

posuzovat. Spis prvoinstančního ú adu by obsahoval jen žádost o poskytnutí informace a 

účastníkovo odvolání, neboť zamítavé rozhodnutí (ani odůvodnění) se nevydává. 

Jednotlivec se sice může domáhat poskytnutí informací soudní žalobou, nicméně její 

uplatnění proti neexistujícímu rozhodnutí je opravdu problematické. Domnívám se ale, že 

se tento stav je neudržitelný a že je namístě p ikročit k novelizaci těch ustanovení zákona o 

právu na informace o životním prost edí, jež nejsou dle mého v souladu s principem dobré 

správy, stejně jak tomu bylo v p ípadě zákona o právu na informace, kde podobná 

disproporce byla již odstraněna. 

 

 

 

 

                                                 
38  Srov. Duda, M.: Fikce negativního rozhodnutí. Získáno z http://spravni.juristic.cz/78249/clanek/spravni2 

dne 7. 6. 2008 v 11:30 hod. 
39  Srov. rozsudek NSS ze dne 2ř. 7. 200ř č.j. 1 As řŘ/200Ř-148 (Sb. NSS, sv. 11, r. 2009), vztahující se 

k uplatňování žádostí o poskytnutí informací dle zákona č. 106/1řřř Sb., o svobodném p ístupu 
k informacím, ve znění do 22. 3. 2006. Od tohoto data je t eba dle § 15 odst. 1 tohoto zákona v p ípadě 
odmítnutí žádosti o informace vydat rozhodnutí. 
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6. Prostředky napravující nedodržení lhůty účastníkem 

 

Vina za nedůvodné průtahy v ízení není jen na straně správních ú adů. Mnohdy má 

vliv na jeho délku, jakým způsobem k němu p istupují účastníci - zda opravdu své úkony 

provádějí bez zbytečných průtahů, anebo sami zdržují efektivní průběh ízení. 

Správněprocesní p edpisy proto znají lhůty pro uplatnění účastníkových práv, typicky 

lhůtu odvolací (§ Ř3 S ) nebo lhůtu pro seznámení se s podklady rozhodnutí (§ 36 odst. 3 

S ). Povinnosti ukládané účastníkovi ve správním ízení bývají také pravidelně stanoveny 

lhůtou; taková lhůta pak bývá v zákoně vymezena co do její spodní hranice, čímž je 

zároveň omezeno volné uvážení správního ú adu tak, aby se účastníkům pro jejich úkony 

dostalo rozumných lhůt. Správní ú ad je p i vedení ízení vázán zásadou hospodárnosti 

ízení (§ 6 S ) a p i svém postupu v souladu s právem je povinen chránit oprávněné zájmy 

osob dotčených ízením (§ 2 odst. 3 S ). Z tohoto důvodu má k dispozici procesní 

prost edky, kterými zajišťuje, aby každé ízení skončilo v p imě ené době, která uplynula 

jeho zahájení. Uplatněním těchto prost edků může vyjít vst íc účastníkovi, jenž opomněl 

ve stanovené lhůtě něco učinit, může je však uplatnit proti liknavému p ístupu účastníka, 

kterým se průběh ízení zdržuje. 

 

 

Zachování lhůty 

 

Ve správním ízení tradičně platí domněnka zachování lhůty [§ 40 odst. 1 písm. d) 

S ] jako jeden z prost edků ochrany, který zákonodárce poskytuje jeho účastníkům.40  

Lhůta pro uplatnění účastníkova podání se má za zachovanou, pokud je podal v poslední 

den lhůty u věcně a místně p íslušného správního ú adu (§§ 10 a 11 S ) anebo podal-li na 

poště v poslední den stanovené lhůty zásilku obsahující podání pro tento správní ú ad. 

Pokud účastník z vážných důvodů nemůže učinit podání u věcně i místně p íslušného 

správního ú adu, má se lhůta za zachovanou, podá-li je u nad ízeného správního ú adu. 

Zpochybňovat zachování lhůty může jak kterýkoli z účastníků, tak sám správní ú ad, v 

jehož neprospěch by fikce zachování lhůty svědčila. Neprokáže-li se však p i 

pochybnostech opak, má se za to, že lhůta byla zachována (§ 40 odst. 2 S ). Správní ú ad 

                                                 
40  K problematice zachování lhůty srov. nap . rozhodnutí NSS ČSR č.j. 76ř5/22 nebo nález Ústavního 

soudu č.j. II ÚS 157/03 (Sb. n. a u., sv. 33, r. 2004). 
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je během ízení povinen neustále zkoumat, zda jsou zachovány procesní podmínky; 

prově uje tedy, zda takové zpochybnění není zjevně nepravdivé a zda jednotlivec, který tak 

činí, nejedná s úmyslem p ivodit si výsledkem ízení nebo jeho průběhem výhodu. 

 

 

Prodloužení a zkrácení  lhůty 

 

Pro p ípad, že by účastník nestihnul z důvodů na své straně učinit nějaký procesní 

úkon ve lhůtě, kterou mu k tomu správní ú ad stanovil, může požádat v p ípadě, kdy to 

zákon nevylučuje, o prodloužení lhůty (§ 3ř odst. 2 S ).  V úvahu p ichází pouze 

prodloužení lhůt stanovených pro určitý úkon správním ú adem – nap íklad seznámení 

s podklady pro rozhodnutí (§ 36 odst. 3 S ), dostavení se k podání vysvětlení (§ 137 S ). 

Správní ú ad je p i prodlužování lhůt omezen pouze rámcově, když musí respektovat 

maximální lhůty pro vydání meritorního rozhodnutí (§ 71 odst. 3 S ),41 a může tak učinit k 

žádosti účastníka, anebo z moci ú ední po p edchozím správním uvážení konkrétních 

poměrů toho kterého správního ízení a jeho účastníků. K prodloužení lhůty je p íslušný 

ten správní ú ad, který vede ízení v dané věci, a rozhodnutí o žádosti účastníka, jíž se 

prodloužení lhůty domáhá, bude mít formu usnesení (§ 76 odst. 1 a § 3ř odst. 2 S ). 

P edchozí Sp  1ř67, který formu rozhodnutí o prodloužení neupravoval, tím odpíral 

možnost ádného opravného prost edku účastníkům. Správní ú ad, který vede ízení, může 

po zhodnocení dosavadního průběhu ízení a dalších skutečností ovlivňujících jeho včasné 

ukončení, p imě eně prodloužit lhůtu pro vydání rozhodnutí ve věci samé. Tuto možnost 

využije zpravidla tehdy, nelze-li vydat rozhodnutí bezodkladně, ani v podpůrné lhůtě 30 

dnů od zahájení ízení (§ 71 odst. 3 S ).42 Správní ú ad může za respektování taxativně 

vymezených podmínek k zákonné 30denní lhůtě p ičíst dalších až 30 dní, pop ípadě dobu 

nutnou k dožádání, zpracování znaleckého posudku anebo doručení do ciziny. Délka lhůty 

závisí na uvážení správního ú adu, který vede ízení, a ten je ve své úvaze omezen 

existencí procesních prost edků pro ochranu proti nečinnosti správních ú adů.43  

                                                 
41  Toto ustanovení S  ne íká, je-li správní ú ad p i prodlužování lhůty nějak omezen. Nap . na úseku správy 

daní a poplatků je úprava podrobnější. Dle § 14 odst. 3 a 4 ZSDP nemůže správce daně povolit delší 
prodloužení lhůty, než o jaké je žádáno. Pokud nevydá p ed uplynutím žádané lhůty rozhodnutí o jejím 
povolení, považuje se prodloužení lhůty za povolené. 

42  Obdobnou úpravu znal i Sp  1ř67. Oproti tomu Sp  1ř2Ř žádnou lhůtu explicitně neuvádí a Sp  1ř55 
stanoví pravidlo, že správní ú ad je povinen v jednoduchých věcech rozhodnout bezodkladně, v ostatních 
p ípadech zpravidla do 15 dní a pokud v této lhůtě nemůže být rozhodnuto, vyrozumí správní ú ad 
účastníky o důvodech a lhůtě, ve které rozhodne. 

43  Srov. Vedral, J. (2006), s. 421. 
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Účastník ízení vedený snahou o rychlé vy ešení věci, se může domáhat u 

správního ú adu i toho, aby byla lhůta stanovená mu pro nějaký úkon zkrácena a aby 

správní ú ad neotálel s rozhodnutím, které je závislé jen na tomto úkonu. Pokud nap íklad 

účastník v prvním dni stanovené lhůty doloží chybějící skutečnosti, na základě nichž může 

být bezodkladně rozhodnuto, měl by správní ú ad vydat rozhodnutí ve věci samé bez 

zbytečných průtahů. P i zkracování lhůty je správní ú ad limitován zásadou součinnosti (§ 

4 odst. 3 a 4 S ), dbá tedy na to, aby dotčeným osobám bylo umožněno uplatnit jejich 

práva a oprávněné zájmy. Nesmí vytvá et v ízení takové p ekážky, které by uplatňování 

práv znesnadňovaly anebo znemožňovaly. 

 

 

Prominutí zmeškání úkonu 

 

Ve správním ízení může nastat situace, kdy účastník ve lhůtě stanovené pro 

konkrétní úkon tento úkon nerealizuje, ať už opomene, anebo se vinou důležité p ekážky 

na své straně, o lhůtě stanovené správním ú adem t eba ani nedozví. Zmeškání lhůty 

nemusí tedy způsobit jen účastník sám, ale také jeho zástupce, jiná osoba či objektivní 

vnější okolnosti, p ičemž není rozhodné, zda ke zmeškání došlo zaviněně či nezaviněně, 

ale zda byl pro zmeškání vážný důvod. Následkem zmeškání procesních lhůt ze strany 

účastníka může být jeho vyloučení z provedení procesního úkonu. Jde o situace, kdy nap . 

vinou své hospitalizace nemohl účastník p evzít rozhodnutí, které bylo následně doručeno 

fikcí a kde marně uplynula odvolací lhůta, aniž se o vydání rozhodnutí účastník vůbec 

dozvěděl. Jindy ve lhůtě mu poskytnuté neuhradí správní poplatek nebo se nevyjád í 

k podkladům pro rozhodnutí, ve lhůtě stanovené usnesením správního ú adu neuplatní své 

návrhy. Dochází tak k zeslabení procesní pozice účastníka. Situaci, kdy účastník v již 

zahájeném, ale ještě neukončeném ízení zmešká lhůtu pro provedení určitého procesního 

úkonu nebo se objeví pot eba jeho dodatečné změny, lze za dodržení dalších podmínek 

stanovených procesněsprávními p edpisy napravit. Postup, na základě kterého k tomu na 

základě dispozice účastníka ízení může dojít, S  označuje jako navrácení v p edešlý stav 

(§ 41 S ), i když jde vlastně o prominutí zmeškání lhůty.44 Účastník ízení je může využít 

                                                 
44  Této terminologické nep esnosti si všímá V. Sládeček: „Proč se navrácením v p edešlý stav rozumí 

prominutí zmeškání úkonu (§ 41 spr. ádu), když navrácení v p edešlý stav nastává až tehdy, pokud bylo 
prominuto zmeškání úkonu?“ – srov. Sládeček, V.: Ke koncepci správního ádu. In: Všeobecné správne 
konanie (2010), s. 24 
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jak na zmeškání procesní lhůty zákonné, tak i procesní lhůty určené správním ú adem.45 

Zákon p iznává účastníkovi právo, aby ve lhůtě 15 dnů ode dne, kdy pominula p ekážka 

bránící mu uplatnit určitý úkon (subjektivní lhůta), požádal věcně i místně p íslušný 

správní ú ad, aby  

● prominul zmeškání úkonu, který bylo t eba provést nejpozději p i ústním jednání 

nebo v určité lhůtě, (doplnění skutečností rozhodných pro posouzení věci, podání 

odvolání), nebo 

● povolil zpětvzetí nebo změnu obsahu podání, kterou by jinak nebylo možno učinit 

(vzdání se práva na odvolání a s tím spojenou okamžitou vykonatelnost 

rozhodnutí). 

 

Možnost navrácení v p edešlý stav se váže na skutečnost, že účastník úkon zmeškal 

vinou nep edvídatelné a neodvratitelné události, tedy bez svého zavinění. Správní ú ad není 

povinen navrácení povolit a vždy bude zvažovat závažnost takového povolení. Je-li 

z ejmé, že by újma t etích osob na právech nabytých v dobré ví e nebo na ve ejném zájmu 

byla větší než újma podatele, zmeškání úkonu se nepromine (§ 41 odst. 5 S ).46 Na 

navrácení v p edešlý stav není právní nárok. Správní ú ad bude v každém jednotlivém 

p ípadě vycházet z relevantních okolností a posuzovat objektivní nemožnost účastníka 

učinit úkon. Povolit tak nelze navrácení nap . v p ípadě skutečnosti, kdy zmocněnec 

účastníka opomněl podat za něj odvolání. Zákonodárce omezuje takové jednání účastníka 

prekluzívní lhůtou jednoho roku (objektivní lhůta) a dále také požadavkem, aby účastník s 

návrhem na navrácení lhůty spojil zároveň zmeškaný úkon a prokázal, že p ekážkou byly 

závažné důvody, které nastaly bez jeho zavinění. Dalším omezením je lhůta, dokdy může 

účastník o žádat o zpětvzetí nebo změnu podání – nejzazším okamžikem je vydání 

rozhodnutí ve věci samé (§ 41 odst. Ř S ). Mám za to, že se toto omezení týká jak ízení na 

prvním, tak i na druhém stupni. Účastník takovou žádost může uplatnit do okamžiku 

vydání rozhodnutí prvoinstančním správním ú adem a dále pak až od okamžiku, kdy po 

podaném odvolání dojde spis odvolacímu správnímu ú adu až do vydání rozhodnutí o 

odvolání. Postup to bude obdobný jako v p ípadě zpětvzetí žádosti (§ 45 odst. 4 S ). 

Správní ú ad rozhodne na základě své volné úvahy47 usnesením a v p ípadě, že zmeškaný 

                                                 
45  Srov. Vedral, J. (2006), s. 2ř4 a dále Kopecký, M.: Správní ízení. In: Hendrych, D. a kol. (2003), s. 337 
46  Srov. rozhodnutí NSS ČSR č.j. 21řř/35 nebo 3317/24. Dále srov. Skulová, S. in Skulová, S. a kol. 

(2005), s. 112 – 113. 
47  Pro správní ú ad p itom nebude vůbec jednoduché vyložit podmínku ust. § 41 odst. 5 S , že správní 

orgán zmeškání úkonu nepromine, je-li zjevné, že by újma způsobená dotčením práv v nabytých v dobré 
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úkon promine, doplní ízení ve smyslu takového úkonu (§ 41 odst. 6 S ).  

 

Správní ú ad může p iznat žádosti o prominutí zmeškání odkladný účinek (§ 41 

odst. 3 S ) tehdy, hrozí-li podateli vážná újma a nevznikne-li p iznáním odkladného 

účinku újma způsobená dotčením práv nabytých v dobré ví e nebo dotčením ve ejného 

zájmu p evyšující újmu hrozící podateli. S žádostí o prominutí úkonu je t eba spojit 

zmeškaný úkon, jinak by odkladný účinek vůbec nemohl být p iznán; správní ú ad by se 

totiž takovým podáním nezabýval. Pokud správní ú ad  odkladný účinek p izná, až do 

vy ízení žádosti o prominutí zmeškání lhůty se má za to, že je lhůta zachována. Tato 

konstrukce najde praktické uplatnění nap íklad v p ípadě žádosti o prominutí zmeškání 

odvolací lhůty. Tak by v důsledku odkladného účinku nenastala právní moc odvoláním 

napadeného rozhodnutí, což bráno do důsledku by znamenalo nemožnost na ídit exekuci 

tohoto rozhodnutí.48 

                                                                                                                                                    
ví e nebo dotčením ve ejného zájmu p evýšila újmu hrozící podateli. – srov. Sládeček, V.: Ke koncepci 
správního ádu. In: Všeobecné správne konanie (2010), s. 24 

48  Srov. Vedral, J. (2006), s. 296 - 297. 
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V. 

Ochrana práv ve správním řízení 

 

Během správního ízení je úkolem správního ú adu p edevším zajistit, aby nebylo 

účastníkovi ízení odep eno žádné z procesních práv, jež v souhrnu tvo í komplex práva na 

ádný proces, zároveň však je povinen dbát na efektivitu a racionalitu ízení.1 Pokud se 

účastník domnívá (což se nemusí nutně zakládat na pravdě), že jsou jeho procesní práva 

porušována, má k dispozici právní prost edky, jimiž se může p ípadnému nezákonnému 

postupu správního ú adu bránit. Zpravidla se účastník těchto prost edků chopí až poté, co 

je mu oznámeno pro něj nep íznivé meritorní rozhodnutí, tedy v druhoinstančním ízení, 

kde se porušení práv lze relevantně dovolávat.2 Dvojinstančnost správního ízení zajišťuje 

nápravu nejen procesních, ale i hmotněprávních či věcných pochybení správního ú adu 

jemu nad ízeným orgánem prost ednictvím právně aprobovaného postupu (§ Ř1 a násl. 

S ). V p ípadě rozhodování úst edních správních ú adů v prvním stupni pak může takovou 

nápravu provést ministr nebo vedoucí ú adu (§ 152 S ).  

 

Vedle možnosti nápravy rozhodnutí v rámci dvojinstančnosti zákonodárce 

zakomponoval do úpravy správního ízení také další prost edky ochrany práv účastníků. 

Již ve fázi do vydání rozhodnutí (tedy v průběhu správního ízení) jsou to zejména 

p ijímání podnětů pro zahájení ízení z moci ú ední (§ 42 S ), lhůty pro vydání rozhodnutí 

(§ 71 S , srov. kapitolu IV.), ochrana proti nečinnosti správního ú adu (§ Ř0 S ) a 

stížnost (§ 175 S ). Po právní moci rozhodnutí se může účastník domáhat ochrany svých 

práv žádostí o obnovu ízení, jež je mimo ádným opravným prost edkem (§ 100 S ).  Nad 

rámec správního ízení se může účastník domáhat ochrany svých práv u správních soudů či 

soudu Ústavního anebo podnětem k rukám ve ejného ochránce práv. K dispozici je mu 

rovněž stížnost (§ 175 S ) jako méně rasantní prost edek, kterým se může jak v ízení, tak 

                                                 
1
  Srov. § 2 odst. 3 S , dle kterého správní ú ad šet í oprávněné zájmy jednotlivců. Také V. Vopálka uvádí, 

že v úpravě S  je patrný „důraz na ochranu práv a pečlivost ú adu, což by mělo vést ke správnému, 
spravedlivému rozhodnutí“, p ičemž je nutno dbát na kvalitu rozhodování odpovídající pot ebám moderní 
ve ejné správy. – srov. Vopálka, V.: Nová úprava správního ádu. In: Vopálka, V. (2005), s. 14, podobně 
Čebišová, T.: K východiskům a principům nového správního ádu, tamtéž, s. 65 

2
  Srov. Sládeček, V. (2009), s. 417. 
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mimo ně ohrazovat proti nevhodnému chování ú edních osob či postupu správního ú adu, 

pokud k tomu S  neposkytuje jiné právní prost edky.  

 

 

 

1. Přezkoumávání rozhodnutí 

 

Jednoznačně nejčastější formou činnosti ve ejné správy je autoritativní rozhodování 

o právech a povinnostech jednotlivců, ke kterému dochází formou správního ízení, jehož 

účelem je vydání rozhodnutí.
3
 Správní rozhodnutí bývá charakterizováno jako 

jednostranný akt orgánu ve ejné správy vydaný na základě zákona a v jeho mezích ve 

správním ízení.4 Neopomenutelným znakem rozhodnutí je, že smě uje vně ve ejné správy 

a autoritativně eší v jednotlivém p ípadě právní poměry konkrétních jednotlivců.5 Pokud 

je celé správní ízení ádně vedeno, je jeho výsledkem rozhodnutí vydané v souladu se 

všemi požadavky zákona, které objektivně zhodnotí a autoritativně upraví otázky, jež byly 

p edmětem ízení.  

 

Správní ú ady během ízení zjišťují všechny rozhodné skutečnosti a musejí je 

následně správně pod adit pod p íslušnou správní normu. P i tomto rozhodovacím procesu 

se mohou vyskytnout jisté omyly či vady, způsobené ať už nedostatečnou znalostí práva či 

věcnou odborností na straně ú ední osoby, která věc projednává a rozhoduje, anebo tím, že 

některé důkazy nebylo možno za ízení provést, a proto byl právní a faktický stav 

p edmětu ízení nesprávně posouzen. Účastníci se navíc mohou subjektivně domnívat, že 

správní ú ad měl rozhodnout jinak, i když objektivně rozhodnutí právními ani faktickými 

vadami netrpí. Zároveň je nutno zdůraznit vliv lidského činitele na straně správního ú adu, 

pročež není možno automaticky zaručit soulad rozhodnutí a ízení vedeného ú ední osobou 

s právem.
6
 Také proto S  obsahuje pravidla pro p ezkoumávání vydaných rozhodnutí, tedy 

                                                 
3
  Nap íklad J. Staša poznamenává, že označení „rozhodnutí“ najdeme ve S  ve dvojím významu: jednak 

je to souhrnné označení určitým způsobem formalizovaných a strukturovaných projevů vůle správního 
ú adu (všech rozhodnutí), jednak označení jedné z forem rozhodnutí (zejména ve vztahu rozhodnutí a 
contrario usnesení). – srov. Staša, J.: O novém správním ádu. In: Bulletin advokacie, 2005, č. 4, s. 12.  

4
  Srov. nap íklad Kadečka, S.: Správní rozhodnutí. In: Skulová, S. a kol. (2005), s. 152. 

5
  Srov. Sládeček, V. (2004), s. 93. Také dle J. Vedrala musí správní rozhodnutí splňovat podmínku určitosti 

(konkrétnosti) věci a určitosti (konkrétnosti) osoby nebo osob s tím, že rozhodnutí takovým osobám 
současně zakládá nová práva nebo povinnosti, nebo deklaruje, že práva nebo povinnosti mají nebo 
nemají. - srov. Vedral, J. (2006), s. 393. 

6
  Nesoulad postupu správního ú adu s právem může být (byť částečně) zap íčiněn nap íklad neodborností 

ú ední osoby, která ízení vede, její podjatostí, omylem v pod azení p edmětu ízení pod právní normu, 
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jakýsi vnit ní kontolní systém umožňující p ezkoumání nepravomocných prvostupňových 

rozhodnutí a v mimo ádných p ípadech i p ezkoumání rozhodnutí pravomocných. S  nově 

posunul hranice mezi nezákonností a věcnou nesprávností postupu (a rozhodnutí) 

správního ú adu ve prospěch nezákonnosti,7 což odpovídá trendu ochrany účastníkova 

práva na ádný proces.. 

 

Mezi opravné prost edky adíme takové prost edky ochrany účastníkových práv, 

jimiž účastník ízení může napadnout rozhodnutí a požádat správní ú ad o jeho 

p ezkoumání. Správní ú ad se ádně podaným opravným prost edkem musí vždy zabývat; 

na jeho podání a vy ízení má tedy účastník právní nárok.8 Opravné prost edky se podle 

toho, zda smě ují proti nepravomocnému, nebo již pravomocnému rozhodnutí, dělí na 

ádné a mimo ádné. Právo účastníka ízení podat opravný prost edek proti vydanému 

rozhodnutí a vyvolat jím opravné ízení, ve kterém by tentýž nebo jiný správní ú ad musel 

vydané rozhodnutí p ezkoumat, nepat í k ústavně zaručeným právům. V českém správním 

ízení je toto právo zaručeno jen v zákonné rovině, pokud se týká ádných opravných 

prost edků (nap . § Ř1 odst. 1 S ).9 ádným opravným prost edkem je odvolání (§ 81 a 

násl. S ), rozklad (§ 152 S ), odpor proti p íkazu (§ 150 odst. 2 S ) a z opravných 

prost edků ve zvláštních p edpisech také nap . námitky (§ 76 zákona o pomoci v hmotné 

nouzi). Mimo ádným opravným prost edkem je obnova ízení na základě návrhu účastníka 

(§ 100 odst. 1 S ).10
 

 

Všem uvedeným institutům je společné, že na základě jejich uplatnění musí správní 

ú ad, který rozhodnutí vydal, či jeho nad ízený orgán p ezkoumat okolnosti a podklady, na 

jejichž základě bylo rozhodnutí vydáno. Na většině postupů souvisejících 

s p ezkoumáváním rozhodnutí p itom spolupracují správní ú ady prvního i druhého stupně 

a lze íci, že jedním z výsledků této spolupráce by mělo být sjednocení rozhodovací 

činnosti alespoň v obvodu působnosti druhoinstančního orgánu, jak to vyžaduje zásada 

legitimního očekávání a také spolupráce správních ú adů v zájmu dobré správy (§ Ř S ). 

Odlišné mohou být účinky opravných prost edků na samotné rozhodnutí, které jsou závislé 
                                                                                                                                                    

úmyslem poškodit účastníka či nedodržením některé ze zásad správního ízení. 
7
  Srov. Kaucký, J.: Nový správní ád, 5. část. Ve ejná správa, roč. 2004, č. 47, s. 6. 

8
  Právní nárok na p ezkoumání rozhodnutí má účastník ízení s výjimkou p ípadů zákonem výslovně 

vyloučených. Srov. nap íklad ustanovení § 76 odst. 5 S : Proti usnesení, které se pouze poznamená do 
spisu, a proti usnesení, o němž to stanoví zákon, se nelze odvolat. Procesní rozhodnutí jsou také dle 

ustanovení § 70 písm. c) S S vyloučena ze soudního p ezkoumávání. 
9
   Srov. Svoboda, P. (2007), s. 333 

10
  Srov. Mikule, V.: ádné opravné prost edky podle nového správního ádu. In: Vopálka, V. (2005), s. 153. 
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na povaze konkrétního použitého prost edku. V p ípadě opravných prost edků se zkoumá 

jednak soulad s právními p edpisy, tak i věcná stránka p edmětu ízení, uplatňuje se revizní 

princip a p ezkoumává se celý rozsah rozhodnutí. Správní ú ad, který rozhodnutí 

p ezkoumává, ho v zásadě může potvrdit, zrušit, nebo ho změnit.  

 

 

 

2. Odvolání a rozklad 

 

Tradičním ádným opravným prost edkem, smě ujícím proti nepravomocnému 

prvoinstančnímu rozhodnutí, je odvolání (§§ 81 – ř3 S ), a v p ípadě, že první instancí byl 

úst ední správní ú ad,11
 namísto odvolání rozklad (§ 152 S ). Společné oběma institutům 

je, že jimi lze napadnout toliko nepravomocné rozhodnutí a jsou výhradně v dispozici 

účastníka ízení. Stejná je i lhůta pro jejich uplatnění, a to 15 dní ode dne oznámení 

rozhodnutí, pokud zvláštní zákony nestanoví odlišnou lhůtu; uplatnit je lze zásadně proti 

každému nepravomocnému rozhodnutí, nestanoví-li S  či zvláštní zákon jinak. Někte í 

auto i spat ují v ízení o rozkladu pouze zvláštní druh ízení odvolacího,
12

 jiní ho právě 

proto dokonce navrhují pro nadbytečnost zrušit a pro pot eby ešení odvolání proti 

rozhodnutím úst edních správních ú adů modifikovat současná ustanovení S  o 

odvolání.
13

 

 

Pohledem zpět do historie zjistíme, že Sp  1ř2Ř institut rozkladu neupravoval; 

proti rozhodnutí úst edního správního ú adu mohl účastník brojit p ímo u správního soudu. 

Prvorepubliková judikatura správních soudů používá pojem rozklad pro neformální podání, 

jímž se účastník obracel na správní ú ad, aby tento své nesprávné rozhodnutí nahradil 

jiným. Až Sp  1ř67 zavedl rozklad jako ádný opravný prost edek proti rozhodnutí 

úst edního správního ú adu vydaného v prvním stupni a současná právní úprava ho 

v podstatě p evzala.14
 Domnívám se, že zde zákonodárce nevyužil šanci navrátit 

                                                 
11

  Dle ustanovení § 152 odst. 1 S  lze podat rozklad proti rozhodnutí, které vydal úst ední správní ú ad, 

ministr, státní tajemník ministerstva nebo vedoucí jiného úst edního správního ú adu v prvním stupni. 
S odkazem na ustanovení § ř3 S  se lze domnívat, že se rozklad uplatní i proti usnesením vydaným 
těmito orgány. 

12
  Srov. nap íklad Vedral, J. (2006), s. 851, podobně Mikule, V.: ádné opravné prost edky podle nového 

správního ádu. In: Vopálka, V. (2005), s. 169. Takovému názoru nasvědčuje subsidiární ustanovení § 

152 odst. 4, dle nějž nevylučuje-li to povaha věci, platí pro ízení o rozkladu ustanovení o odvolání. 
13

  Srov. Kolman, Petr: Zrušit či nezrušit rozklad? Právní rádce. 2009, č. 2, s. 3. 
14

  Srov. Mikule, V.: ádné opravné prost edky podle nového správního ádu. In: Vopálka, V. (2005), s. 169. 
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rozhodování o právnosti prvoinstančních rozhodnutí úst edních správních ú adů správním 

soudům (tak jako dle Sp  1ř2Ř). Namísto toho p ejal úpravu, která není zcela v souladu 

nap íklad s principem legitimního očekávání a obecnou zásadou, kdy účastník podáním 

opravného prost edku kvalifikovaně žádá vyšší instanci, aby věc znovu autonomně po 

všech stránkách p ezkoumala, p ípadně doplnila dokazování a rozhodla.15
 

 

 

Podání odvolání či rozkladu účastníkem 

 

Většina správních ízení bývá vedena s účastníky, kte í nejsou právní 

profesionálové. Také proto lze zaznamenat komplikace spojené s uplatňováním odvolání 

proti správním rozhodnutím. Počínaje účinností S  se úprava správního ízení na mnoha 

místech zformalizovala. Úspěšně podat odvolání teď pro účastníka znamená nasměrovat je 

zásadně proti výroku rozhodnutí (§ Ř2 odst. 1 S ), p ičemž musí dodržet náležitosti dle § 

Ř2 odst. 2 S . Účastník musí uvést rozsah, v jakém rozhodnutí napadá, p ičemž neuvede-li 

jej, má se za to, že se domáhá zrušení celého rozhodnutí. Má uvést i konkrétní skutečnosti, 

z nichž dovozuje nesprávnost rozhodnutí či jeho rozpor s právními p edpisy a může 

napadnout i postup ízení, které vydání rozhodnutí p edcházelo, nikoli však pouze 

odůvodnění rozhodnutí. Ustanovení § Ř2 odst. 2 S  tak obsahuje problematickou dikci, jež 

v praxi jistě vyvolává problémy. Odvolatel je nap . povinen uvést, v čem spat uje rozpor 

s právními p edpisy, když je mnohdy ani nezná, nebo nesprávnost rozhodnutí či ízení, jež 

mu p edcházelo, když neví, jaké všechny postupy může správní ú ad v ízení volit. 

 

Vinou větší formálnosti se účastník může dopustit podání neúplného odvolání 

(rozkladu), ať už proto, že účastník nedopat ením nebo vinou neznalosti neuvede všechny 

pot ebné náležitosti, anebo je úmyslně opomene s tím, že je doplní později (protože nap . 

čeká výzvu správního ú adu, která ho navede, jak odvolání úspěšně doplnit). P itom platí, 

že pokud účastník ani na výzvu správního orgánu neuvede tak podstatné náležitosti, jako 

nap íklad kdo odvolání činí, je t eba takové podání odložit [§ 43 odst. 1 písm. a) S ]. 

Nejčastěji chybějí v odvolání důvody – účastníci si někdy nebývají jisti, zda by pak jejich 

odvolání nezkoumal správní ú ad jen z hlediska zákonnosti ízení, anebo se snaží získat čas 

                                                 
15

  Dle ustanovení § 152 odst. 2 S  o rozkladu rozhoduje ministr nebo vedoucí jiného úst edního správního 
ú adu, rozkladová komise mu pouze p edkládá návrh rozhodnutí, jímž však ministr, resp. vedoucí není p i 
svém rozhodování vázán. 
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na formulaci p esvědčivé obrany. Je nutno p ipomenout, že zákonná 15denní lhůta pro 

podání odvolání (§ Ř3 odst. 1 S ) je závazná pro účastníky i správní ú ad a jelikož jde o 

lhůtu zákonnou, nemá správní ú ad možnost ji prodloužit. Lze se ale setkat s postupem 

účastníků, kte í po obdržení rozhodnutí podají stručné odvolání a sami si „vyhradí“ uvést 

odvolací důvody později. Zde se domnívám, že za odvolání je možné považovat pouze 

prvotní podání účastníka a dále to, co ádně doplnil v zákonné lhůtě. Jelikož je odvolací 

lhůta lhůtou zákonnou, nebyl by v souladu s právem p ípadný postup správního ú adu, 

který by vyčkával doplnění odvolání ze strany odvolatele. Prvostupňový správní ú ad má 

zákonem stanovenou nejvýše 30denní lhůtu, ve které musí rozhodnout buď cestou 

autoremedury (§ Ř7 S ), anebo věc postoupit odvolacímu ú adu. Pokud účastník požádá o 

lhůtu pro doplnění odvolání, vydá o tom prvoinstanční správní ú ad usnesení, jímž stanoví 

lhůtu, anebo podnět zamítne (§ 36 odst. 1 S  s použitím § ř3 odst. 1 S ).
16

 Z povahy věci 

je nejzazší lhůtou, dokdy může být odvolání doplněno, okamžik, kdy správní ú ad prvého 

stupně bude postupovat spis se stanoviskem k odvolání druhé instanci. Dle L. Jemelky by 

pak podání učiněná po lhůtě neměla ovlivnit rozsah p ezkumu rozhodnutí odvolacím 

orgánem. Účastníkova podání došlá po uplynutí odvolací lhůty je nutno brát jako realizaci 

jeho práva vyjad ovat v ízení svá stanoviska a činit návrhy (§ 36 odst. 1 a 2 S ).17
  

 

 

Účinky podaného odvolání a rozkladu 

 

Tradičními účinky odvolání, které má jeho podání proti rozhodnutí, jsou 

označovány jako účinky pro p edmět ízení suspenzívní a devolutivní. Naproti tomu podaný 

rozklad má pouze účinek suspenzívní. Význam suspenzívního neboli odkladného účinku 

spočívá v jeho vlivu na právní moc a vykonatelnost napadeného rozhodnutí. Včasně a 

ádně podané odvolání či rozklad brání vždy tomu, aby se rozhodnutí stalo pravomocné 

p ed skončením odvolacího ízení. Pokud se týká vlivu odkladného účinku na 

vykonatelnost, nenastupuje bezvýjimečně vždy s podáním odvolání či rozkladu. Odkladný 

účinek může ten správní ú ad, proti jehož rozhodnutí účastník vystupuje, vyloučit (§ 85 

                                                 
16

  Takový postup správního ú adu aprobuje i judikatura správních soudů, srov. nap . rozsudek Krajského 
soudu v Hradci Králové dne 14. 2. 2008, sp. zn. 54 Ca 1/2008 ( Sb. NSS, sv. 6, r. 2008) 

17
  L. Jemelka dále uvažuje, že „Úst ední správní ú ady mohou zvažovat, jestli p edat rozkladové komisi 

k posouzení pouze původní (a tedy skutečné) odvolání i v p ípadě, že neobsahuje žádné námitky (je 
neúplné nebo zcela blanketní), nebo vyčkat až na slíbená doplnění.“ Dovozuje, že je vhodnější vyčkat, 
neboť p ípadné ochrany p ed nečinností se nemůže dle § 71 odst. 5 S  dovolávat ten účastník, který 
způsobil průtahy ízení. – srov. Jemelka, L.: Problematika neúplných odvolání ve správním ízení. Právní 

rozhledy, č. 11/200ř, s. 405. 
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odst. 2 S ) v p ípadě, že to naléhavě vyžaduje ve ejný zájem, hrozí-li účastníkovi 

nevyloučením odkladného účinku vážná újma či požádá-li o to sám účastník a pokud tím 

nevznikne újma jinému účastníkovi nebo ve ejnému zájmu. Odkladný účinek lze také 

vyloučit z důvodu ochrany práv nabytých v dobré ví e, oprávněných zájmů účastníků či 

ve ejného zájmu – tehdy, pokud se jedná o prominutí zmeškání lhůty pro podání odvolání 

či rozkladu (§ Ř5 odst. 3 S ), anebo podle zvláštních zákonů.18
 Jedná se o mimo ádné 

opat ení, a proto S  zvlášť akcentuje povinnost odůvodnit výrok o vyloučení odkladného 

účinku a stanoví, že jde o součást meritorního rozhodnutí – nelze se však proti tomuto 

výroku odvolat (§ Ř5 odst. 4 S ). Dále se zamě me na účinek, jenž je specifický pro 

odvolací ízení, ale v ízení o rozkladu ho nenajdeme – účinek devolutivní. P íslušnost 

k rozhodnutí o odvolání p echází (nestanoví-li zákon jinak)
19

 na nejblíže nad ízený správní 

ú ad. Výjimkou z této zásady je využití autoremedury (§ Ř7 S ), kdy o odvolání v p ípadě, 

že mu úplně vyhoví, může rozhodnout sám správní ú ad, proti jehož rozhodnutí odvolání 

smě uje. Pro p ípad projednávání opravného prost edku proti rozhodnutí úst edního 

správního ú adu nep echází p íslušnost k rozhodnutí mimo tento orgán, podání rozkladu 

tedy devolutivní účinek nemá.  

 

Vymezení odvolacích orgánů obsahují zvláštní právní p edpisy upravující 

organizaci na jednotlivých úsecích ve ejné správy (§ 17Ř odst. 1 S ). Odvolacím orgánem 

proti rozhodnutí orgánů obce v p enesené působnosti krajské ú ady (§ 178 odst. 2 S ). 

V p ípadě prvoinstančního rozhodnutí orgánu kraje v samostatné působnosti je odvolacím 

orgánem Ministerstvo vnitra, v ízení v p enesené působnosti pak p íslušný úst ední 

správní ú ad. V p ípadě dalších subjektů vykonávajících rozhodovací činnost v rámci 

soustavy ve ejné správy je odvolacím orgánem ten orgán, jemuž je svě ena dozorová 

pravomoc. Proti rozhodnutí, které má více výroků, může účastník uplatnit odvolání t eba 

jen do těch výroků, s nimiž není spokojen. Účinkem odvolání podaného jen do části 

výroků pak je, že nenapadené výroky nabudou právní moci (§ Ř2 odst. 3 S ) a rozhodnutí 

může být částečně vykonáno.  

 
                                                 
18

  V některých p ípadech zákon vyloučení odkladného účinku p ímo zakazuje: nap . odvolání proti 

rozhodnutí správce daně  nemá odkladný účinek, pokud není v zákoně uvedeno jinak (§ 48 odst. 12 

ZSDP). Odkladný účinek má naopak vždy nap . odvolání proti rozhodnutí o uložení po ádkové pokuty (§ 

62 odst. 5 S ) anebo včas podané odvolání proti rozhodnutí o p estupku (§ 81 odst. 5 P esZ).  
19

  Specifická úprava se týká nap íklad rozhodnutí vydaných ú ady městských částí hlavního města Prahy či 
územních ú adů vnit ně členěných statutárních měst, k jejichž p ezkoumávání jsou povolány p íslušné 
orgány magistrátů – srov. ustanovení § 13ř odst. 5 ZO a § Ř1 odst. 3 písm. a) zákona č. 131/2000 Sb., o 
hlavním městě Praze, ve znění pozdějších p edpisů. 
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ízení o odvolání vs. ízení o rozkladu 

 

Odvolací ízení je tradičním postupem správního ízení a vyjad uje praktickou 

aplikaci principu dvojinstančnosti ízení. Odvolání se podává k nejblíže nad ízenému 

správnímu ú adu (§ 17Ř odst. 1 S ). Obecně platí, že jde o orgán vyššího stupně po 

vertikální linii organizace ve ejné správy. Odvolání se zásadně podává u toho správního 

ú adu, který prvostupňové rozhodnutí vydal.
20

 Právě ten má v počátku odvolacího ízení 

nepominutelná práva a povinnosti. Může nap íklad vyhovět odvolateli formou 

autoremedury rozhodnutí (§ Ř7 S ), čímž vy eší věc v zájmu rychlosti a hospodárnosti 

ízení namísto odvolacího orgánu. Pokud správní ú ad trvá na výroku svého rozhodnutí, 

má povinnost p ezkoumat formální a věcné náležitosti odvolání (§ 37 odst. 2 a § Ř2 S ) a 

vyjád it se k nim pro pot eby odvolacího orgánu (§§ Ř6 a ŘŘ). Jedním z p íkladů větší 

formalizace správního ízení směrem k tzv. judicializaci po 1. 1. 2006 je tzv. zákaz novot 

v souladu se zásadou koncentrace ízení u prvního stupně (§ Ř2 odst. 4 S ). K novým 

skutečnostem a důkazům obsaženým v účastníkově odvolání může odvolací orgán 

p ihlédnout jen tehdy, jestliže je účastník nemohl uplatnit již d íve. Jsou to edy takové 

skutečnosti a důkazy, které v p ípadě pravomocného rozhodnutí odůvodňují obnovu ízení 

(§ 100 odst. 1 S ). Je z ejmé, že se jedná o vybočení ze zásady jednotnosti správního 

ízení, kdy odvolací ízení tvo ilo s ízením v prvním stupni jeden celek a účastníci ízení 

byli oprávněni uvádět v průběhu celého odvolacího ízení až do vydání rozhodnutí nové 

skutečnosti a důkazy, jimiž se odvolací orgán musel zabývat.21
 Nicméně i odvolací správní 

ú ad je i p es omezení tzv. zákazem novot povinen dbát o zákonnost správního ízení a 

chránit ve ejný zájem. S ohledem na nutnost výkladu jednotlivých ustanovení S  se 

základními zásadami lze íci, že odvolací orgán by se měl kvalifikovaně vypo ádat i s 

novými skutečnostmi namítanými účastníkem, které tento neuplatnil u prvostupňového 

ú adu. Zákonem stanovená lhůta pro p edložení odvolání nad ízenému orgánu je 30 dní, 

v p ípadě odvolání opožděných či nep ípustných 10denní. V p ípadě prvně uvedené lhůty 

je její délka nastavena jednak tradicí, jednak vlivem skutečnosti, že správní ú ad prvního 

stupně v ní musí stihnout v p ípadě většího počtu účastníků ízení vyrozumět je o obsahu 

                                                 
20

  Pro p ípad, že by účastník, jak se nez ídka stává, podal odvolání p ímo u odvolacího orgánu, je tento 
povinen v režimu § 12 S  (postoupení podání pro nep íslušnost správního ú adu) postoupit odvolání 
prvostupňovému správnímu ú adu. V souladu se zásadou vigilantibus iura však nedochází k ochraně 
odvolací lhůty a v p ípadě, že se odvolání k p íslušnému správnímu ú adu dostane až po jejím uplynutí, je 
nutno je posoudit jako opožděné, ledaže by účastník odůvodnil oprávněnost zachování lhůty dle § 40 

odst. 1 písm. d) S . 
21

  Srov. ustanovení § 7ř Sp  1ř2Ř nebo § 5ř Sp  1ř67 a k tomu nap . Šlauf, V. a kol. (2003), s. 101. 
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odvolání podaného jedním z nich a stanovit jim lhůtu k vyjád ení (§ Ř6 odst. 2 S ). 

V rámci po ádkové lhůty stanovené pro p edložení odvolání se spolu s ním p edkládá 

nad ízenému správnímu ú adu i kompletní spisová dokumentace (§ 17 S ). 

 

Pravidla pro ízení o rozkladu upravuje § 152 odst. 4 S , který odkazuje na 

subsidiární použití ustanovení o odvolacím ízení. Jde tedy o zvláštní druh tohoto ízení. O 

rozkladu, který lze podat proti prvoinstančnímu rozhodnutí úst edního správního ú adu, 

rozhoduje v p ípadě ministerstva ministr a v p ípadě, že rozhodnutí vydal jiný úst ední 

správní ú ad, jeho vedoucí. V ízení o rozkladu p ezkoumá právnost i správnost rozhodnutí 

rozkladová komise, p ed vydáním rozhodnutí o rozkladu musí ministrovi (vedoucímu) 

p edložit stanovisko k věci s návrhem na rozhodnutí, jímž však v konečném důsledku 

ministr (vedoucí) není vázán. Funkce rozkladové komise je pouze poradní, její význam 

spočívá v jejím složení – má vždy nejméně pět členů, z nichž většinu tvo í odborníci, kte í 

nejsou zaměstnanci úst edního správního ú adu (§ 152 odst. 3 S ). Není p íliš šťastné, že v 

souladu s právem mohou nastat p ípady, kdy v prvním stupni rozhodne p ímo ministr 

(vedoucí) a o rozkladu proti tomuto rozhodnutí rovněž.22
 Stav, kdy o ádném opravném 

prost edku proti prvoinstančnímu rozhodnutí ministerstva rozhoduje ministr (vedoucí) 

jakožto osoba s tímto ú adem personálně propojená, do jisté míry relativizuje zásadu 

dvojinstančnosti ízení. Objevit se mohou i rizika spojená s možnou podjatostí těchto osob 

a kompetenční problém, kdo za podjatého ministra (vedoucího) rozhodne.
23

 

 

 

Rozhodnutí o odvolání 

 

Poté, co odvolací správní ú ad provede odvolací ízení, p i jehož průběhu podpůrně 

užívá ustanovení upravující ízení na prvním stupni (§ ř3 S ), vydá meritorní rozhodnutí. 

V ízení p itom posuzuje soulad napadeného rozhodnutí s právními p edpisy nebo jeho 

faktickou nesprávnost (§ ř0 S ) a dle závažnosti pochybení prvostupňového ú adu v 

ízení, které p edcházelo napadenému rozhodnutí buď zamítne odvolání a prvostupňové 

rozhodnutí potvrdí, rozhodnutí zruší, nebo rozhodnutí zruší a věc vrátí k projednání 

                                                 
22

  Jak uvádí V. Mikule, „Pokud zákon nestanoví něco jiného, může si samoz ejmě šéf ú adu vyhradit, že o 
určitém druhu věcí bude v prvním stupni rozhodovat sám.“ – srov. Mikule, V.: ádné opravné prost edky 
podle nového správního ádu. In: Vopálka, V. (2005), s. 171, pozn. pod čarou 3ř.  V čele ú adu může stát 
i kolegium, typickým p íkladem je Rada pro rozhlasové a televizní vysílání, kde pak může docházet 
k tomu, že o rozkladu proti rozhodnutí kolegia rozhoduje opět toto kolegium. 

23
  Zde se ztotožňuji s názorem J. Vedrala  – srov. Vedral, J. (2006), s. 853 - 854. 
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pod ízenému správnímu ú adu, nebo napadené rozhodnutí zcela nebo v části změní, anebo 

ve sporném ízení schválí smír účastníků ízení.24
 Svůj autoritativní závěr vyjád í v 

rozhodnutí, proti němuž není p ípustné odvolání (§ ř1 odst. 1 S ). K zamítnutí odvolání a 

potvrzení napadeného rozhodnutí p istoupí odvolací orgán poté, co provede odvolací 

ízení, tehdy, nejsou-li pro odvolání relevantní důvody a nejsou-li ani důvody pro prosté 

zastavení ízení (§ ř0 odst. 5 S ). Od tohoto kroku musíme odlišit pouhé zamítnutí 

odvolání (§ ř2 odst. 1 S ), kterým odvolací orgán reaguje na postoupení opožděného či 

nep ípustného odvolání. V takovém p ípadě nejde totiž o krok meritorní, ale procesní 

povahy, p i kterém se věcné ani právní pozadí rozhodnutí nezkoumá. Vykazuje-li však 

rozhodnutí právní, faktické, nebo kombinované vady, nastává odvolacímu orgánu 

povinnost meritorně rozhodnout (§ ř0 odst. 1 S ).  

 

 I bez návrhu musí zrušit napadené rozhodnutí a zastavit ízení [§ 90 odst. 1 písm. 

a) S )] tehdy, pokud pro to nastaly zákonné důvody. Typicky k tomu dojde tehdy, 

pokud nemělo být napadené rozhodnutí pro rozpor s právními p edpisy (§ 2 odst. 1 

a 2 S ) vůbec vydáno.25
 V. Mikule pak uvažuje, že zrušení rozhodnutí a zastavení 

ízení p ipadá zjevně v úvahu jen v ízeních z moci ú ední, pokud je celý výrok 

rozhodnutí nezákonný a v ízení nelze dále pokračovat (nap . prokázalo se, že 

jednotlivec se nedopustil p estupku).
26

 

 

 Nejčastěji z důvodu zjištěných vad odvolací orgán napadené rozhodnutí zruší a věc 

vrátí se závazným právním názorem k opětovnému projednání správnímu ú adu 

prvního stupně, který znovu vydá meritorní rozhodnutí [§ ř0 odst. 1 písm. b) S )] 

 

 Bohužel méně využívanou je možnost dle § ř0 odst. 1 písm. c) S ), kdy odvolací 

orgán výrok napadeného rozhodnutí zcela nebo zčásti změní. Tento postup je 

vyjád ením zásady procesní ekonomie (§ 6 odst. 1 S ) odvolacího ízení a 

vyžaduje od odvolacího orgánu zvýšenou procesní aktivitu p i doplňování 

                                                 
24

  Dle § 141 odst. 6 S  mohou účastníci ve sporném ízení uzav ít smír. Lze se domnívat, že tak mohou 
učinit i v rámci ízení p ed odvolacím orgánem. Vycházím z poměru části III. k části II. S  (zvláštního 
k obecnému) a současně z aplikace ust. § ř3 S  v odvolacím ízení. 

25
  J. Vedral spat uje v ust. § ř0 odst. 1 písm. a) další možný důvod pro zastavení správního ízení vedle 

těch, které upravuje § 66 S . Uvažuje, že i v rámci odvolacího ízení p ed odvolacím správním ú adem 

lze zastavit ízení z důvodů stanovených v samotném § 66 S  (srov. § 90 odst. 4 S ). – srov. Vedral, J. 

(2006), s. 534. 
26

  Srov. Mikule, V.: ádné opravné prost edky podle nového správního ádu. In: Vopálka, V. (2005), s. 166. 
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dokazování.
27

 Odvolací orgán rozhodnutím závazně upraví právní a faktické 

poměry dotčených osob odlišně od prvostupňového rozhodnutí.  Tento postup 

zákon nep ipouští, pokud by se rozhodnutím ukládala povinnost k újmě účastníka, 

a to z důvodu, že zde není p ípustné odvolání [§ ř0 odst. 1 písm. c) S ].28
 Změna 

rozhodnutí odvolacím orgánem je omezena zákazem reformationis in peius (§ 90 

odst. 3 S ). Odvolací orgán může ponechat výrok původního rozhodnutí, ale 

změnit pouze jeho odůvodnění. Zde je patrně jedná o kvalifikovaný způsob opravy 

z ejmých nesprávností. 

 

 

Omezená možnost rozhodnutí o rozkladu 

 

Pro ustanovení o rozkladu platí subsidiární použití ustanovení o odvolání, 

nevylučuje-li to povaha věci (§ 152 odst. 4 S ). Účastník rozkladového ízení má tedy 

stejná procesní práva jako odvolatel a postup vedoucího úst edního sp o rozkladu. 

Obligatorním podkladem pro rozhodnutí ministra či vedoucího úst edního správního ú adu 

je návrh na rozhodnutí o rozkladu p edložený rozkladovou komisí (§ 152 odst. 3 S ), 

p ičemž tímto návrhem není ministr či vedoucí vázán. S  omezuje způsob jeho rozhodnutí 

oproti rozhodování o odvolání následovně, p ípadné rozší ení způsobů ponechává 

zvláštním zákonům (§ 152 odst. 5 S ). 

 

Porovnáme-li možnosti rozhodnutí o odvolání zmíněné v p edchozí pasáži, 

s možnostmi, které má ministr či vedoucí jiného úst edního správního ú adu v rozhodování 

o rozkladu podanému proti rozhodnutí jeho ú adu, p isvědčuje gramatický výklad 

ustanovení § 152 S  názoru, že posledně jmenovaný má jen omezené možnosti. P itom 

princip rovnosti účastníků ízení se týká také prost edků obrany a způsobů jejich vy ízení – 

nap . V. Žáčková uvádí, že účastník ízení o odvolání se může od odvolacího orgánu 

dočkat více zákonem aprobovaných výsledků odvolacího ízení, jež mohou lépe 

reflektovat jeho konkrétní právní a faktický stav, než účastník, jenž je nucen podat rozklad, 

                                                 
27  Odvolací ú ady však dle mých poznatků častěji volí jednoznačně zdlouhavější a pro odvolatele méně 

srozumitelnou způsob projednání odvolání, když rozhodují o zrušení a vrácení rozhodnutí na první 
stupeň, kde se jím bude znovu zabývat totožná oprávněná ú ední osoba, vůči jejímuž rozhodnutí odvolání 
smě ovalo. 

28
  K tomu srov. názor V. Mikuleho, že toto omezení smě uje rovněž proti tzv. p ekvapivým rozhodnutím, 

kdy odvolací orgán zaujme k věci zásadně odlišný právní názor než prvostupňový správní ú ad, aniž dal 
účastníkům možnost se k novému právnímu posouzení vyjád it. srov. Mikule, V.: ádné opravné 
prost edky podle nového správního ádu. In: Vopálka, V. (2005), s. 167 a pozn. pod čarou 36. 
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protože mu jiný ádný opravný prost edek nep ísluší.29
 Vyhoví-li tím plně rozkladu, může 

ministr či vedoucí rozhodnutí zrušit, nebo změnit (§ 152 odst. 5 písm. a) S ). Pokud by 

takovým krokem došlo k újmě některého z účastníků, musejí s takovým krokem všechny 

dotčené osoby souhlasit. Takto konstruovaná kumulativní podmínka (plně vyhovět a 

zároveň nezpůsobit újmu) p ímo implikuje, že u většiny účastníků bude na jejich rozklad 

uplatněna druhá možnost rozhodnutí, a sice zamítnutí rozkladu. Podle P. Kolmana se dá 

p edpokládat, že by se účastník proti nep íznivému výsledku rozkladu nemohl úspěšně 

bránit u správního soudu, protože zamítnutí rozkladu jen z toho důvodu, že mu nelze plně 

vyhovět, nebude rozhodnutím nezákonným30
 a rozhodnutí o rozkladu tak ani nemůže být 

zrušeno a vráceno k novému projednání.
31

 

 

Lze však vysledovat i jiný názor reprezentovaný poradním sborem ministra vnitra 

ke S . Dle něj setrvávání na výše uvedeném gramatickém výkladu by bylo v rozporu se 

zásadou zákonnosti (§ 2 odst. 1 S ) a také čl. 36 odst. 1 Listiny. Právě proto p i 

subsidiárním použití ustanovení o odvolání  (zde § ř0 odst. 1 S ) lze mít za to, že i v 

p ípadě zrušení rozhodnutí (nebo jeho části) v rozkladovém ízení lze současně buď ízení 

zastavit, nebo věc vrátit k novému projednání. Pouze v p ípadě, že by ministr nebo vedoucí 

chtěl v rozkladovém ízení změnit prvoinstanční rozhodnutí, musí být splněna podmínka 

úplného vyhovění rozkladu a absence újmy žádného z účastníků. Zákonem kvalifikovanou 

újmou je ztráta možnosti odvolat se [§ ř0 odst. 1 písm. c) S ] či změna rozhodnutí v 

neprospěch odvolatele za podmínek § ř0 odst. 3 písm. c) S .32
  

 

  Po zhodnocení argumentů se p ikláním ke druhému názoru. Mají-li dotčené osoby 

p i uplatňování svých procesních práv zaručeno rovné postavení (§ 7 odst. 1 S ), byla by 

chyba nevzít v úvahu všechna ustanovení S , jež lze p i rozhodování o rozkladu použít. 

ízení o rozkladu není upraveno jen v § 152 S , ale je možno využít postup pro odvolací 
                                                 
29

  Srov. Žáčková, M.: K rozhodnutí o podaném rozkladu podle zákona č. 500/2004 Sb., správní ád. In: 
Vopálka, V. ( 2005), s. 173. 

30
  Srov. Mikule, V.: ádné opravné prost edky podle nového správního ádu. In: Vopálka, V. (2005), s. 172. 

K tomu srov. opačný názor J. Vedrala, dle nějž by „takový závěr lpějící pouze na doslovném jazykovém 
výkladu a nep ihlížející k výkladu systematickému, resp. teleologickému, by tak z ejmě byl tím, co Ústavní 
soud označuje za p epjatý formalismus rezultující v sofistikované zdůvodňování nespravedlnosti. - srov. 

Vedral, J. (2006), s. 868. 
31

  Dle P. Kolmana vlastně současná úprava rozkladu vede také v  množství p ípadů k oddalování možnosti 
účastníka využít soudní obranu, protože p ístup ke správnímu soudnictví je vázán na p edchozí vyčerpání 
ádných opravných prost edků. Srov. Kolman, P.: Zrušit, či nezrušit rozklad? Právní rádce 2/200ř, roč. 

XVII. č. 2, s. 6ř. 
32

  Srov. Závěr č. 21 ze zasedání poradního sboru ministra vnitra ke S  ze dne 5. 12. 2005: “Způsob 
rozhodnutí v ízení o rozkladu podle § 152 odst. 5 správního ádu” 
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ízení tam, kde to z povahy věci není vyloučeno. Kromě výslovné úpravy v § 152 odst. 4 

S  tomu nasvědčuje i systematické za azení opravného prost edku do části III. S  mezi 

zvláštní ustanovení o p ezkoumávání rozhodnutí. Zároveň se domnívám, že i pro ízení o 

rozkladu zůstává díky zmocnění § 152 odst. 4 S  možné použití obecných ustanovení o 

ízení na prvním stupni (§ ř3 S ), nevylučuje-li to povaha věci. Lze uzav ít tím, že institut 

rozkladu jako ádného opravného prost edku proti rozhodnutím úst edních správních ú adů 

má v současném S  místo jen díky tradici, jelikož je používán od účinnosti Sp  1ř67. 

Také s ohledem na výše zmíněné výkladové rozpory by však bylo praktičtější využít i pro 

p ezkoumávání rozhodnutí úst edních správních ú adů plně úpravu odvolání s rozší ením 

nap . o rozkladovou komisi. Bylo by to p ínosné už proto, že ve správních ízeních 

většinou na pozici ú edních osob i účastníků figurují právní laici, kterým jistě takto nejasná 

úprava s odkazy do dalších částí p edpisu nemůže vyhovovat. 

 

 

 

3. Odpor proti příkazu a námitky 

 

Méně častými ádnými opravnými prost edky, se kterými se v českém správním 

ízení můžeme setkat, jsou odpor a námitky. Odpor může účastník uplatnit na ochranu 

svých práv proti výsledku ízení, jímž je p íkaz jednotlivci, aby splnil určité povinnosti. 

Námitkami se může účastník bránit proti pro něj nep íznivému postupu správního ú adu, 

může docílit toho, že se věcí bude tentýž správní ú ad znovu zabývat. Na jejich uplatnění 

však nemá účastník nárok vždy, ale pouze tam, kde to zákon p ipouští. 

 

 

Odpor proti p íkazu 

 

Specifickým opravným prost edkem, jenž účastník může uplatnit toliko ve 

zkráceném ízení (§ 150 odst. 1 S , § Ř7 P esZ), je odpor. Formu zkráceného ízení může 

správní ú ad využít tehdy, ukládá-li povinnost v ízení z moci ú ední či v ízení sporném a 

to tehdy, považuje-li svá skutková ízení za dostatečná. P íkaz může být prvním úkonem 

v ízení, což reflektuje zásadu jeho rychlosti (§ 6 odst. 1 S ), uplatní se zejména v ízení o 

správních deliktech. V současnosti se bohužel nesetkáme s frekventovaným používáním 

rozhodování správních ú adů formou p íkazu všude tam, kde to zákon p ipouští a kde je to 
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vhodné. Roli v tom hraje jistá setrvačnost činnosti oprávněných ú edních osob, p itom by i 

jim p íkaz vyhovoval všude tam, kde mohou o věci bez pochyb rozhodnout pouze 

z podkladů obsažených ve spisu a účastníkova vyjád ení ani nepot ebují. 

 

Podání odporu proti vydanému p íkazu je v dispozici jednotlivce, jemuž se 

p íkazem ukládá určitá povinnost (tedy nikoli každého účastníka p edchozího ízení). 

Odpor nevede k p ezkoumání p íkazu, ale způsobuje jeho prosté zrušení. Nemá ani 

devolutivní účinek, neboť v ízení pokračuje ten správní ú ad, jenž p íkaz vydal. O 

suspenzívním účinku podaného odporu také není možné hovo it, protože takovým úkonem 

účastníka nedojde k odkladu okamžiku, kdy p íkaz nabude právní moci. Pokud účastník 

uplatní odpor v zákonné lhůtě – Ř dní dle S , 15 dní dle P esZ, je tímto okamžikem p íkaz 

zrušen a pokračuje standardní správní ízení, jehož výsledek může účastník svojí procesní 

aktivitou více ovlivnit. Právě z důvodu účinku odporu na průběh ízení ve věci je 

vyloučeno zpětvzetí odporu účastníkem (§ 150 odst. 3 S ).  

 

 

Námitky 

 

Posledním ze ádných opravných prost edků jsou námitky. Tento prost edek lze 

uplatnit v exekučním ízení, v němž se vykonávají správní rozhodnutí. Námitky lze 

uplatnit jednak v exekuci věcných plnění (§ 117 a násl. S ), jsou také specifickým 

opravným prost edkem v exekuci peněžitých plnění (§ 73 odst. Ř ZSDP), vyskytují se 

tradičně jako opravný prost edek proti závěrům kontrolního orgánu (§ 1Ř ZSK), ale i nap . 

také v daňovém ízení vymě ovacím či vymáhacím (§ 52 ZSDP), nebo nově i na úseku 

pomoci v hmotné nouzi (§ 76 odst. 2 zákona č. 111/2006 Sb.). Společné pro námitky podle 

různých právních úprav je, že nemají devolutivní účinek. Rozhoduje o nich ten správní 

ú ad, proti jehož rozhodnutí námitky smě ují. Suspenzívní účinek mají námitky 

v exekučním ízení dle S  (p i splnění okolností dle § 117 odst. 3 S 33) a domnívám se, že 

i námitky kontrolovaných osob. Námitkám uplatněným v daňové exekuci suspenzívní 

účinek chybí, stejně tak námitkám proti oznámení o dávce pomoci v hmotné nouzi. 

Srovnáme-li lhůty, ve kterých se může účastník ízení domáhat námitkami nápravy pro něj 

                                                 
33

  Odkladný účinek mají námitky smě ující proti usnesení, jímž byla exekuce odložena nebo p erušena, 
anebo proti usnesení, jímž došlo k zastavení exekuce, je-li proti takovému usnesení námitka p ípustná 
(nebylo-li ještě vykonáno).  



 96 

nep íznivého rozhodnutí, nutno konstatovat, že v exekučním ízení vedeném dle S  lze 

námitky podat kdykoli, a to proti všem usnesením nebo jiným úkonům exekučního orgánu, 

proti nimž se nelze odvolat. Podání námitky znemožňuje pouze okolnost, že usnesení bylo 

již vykonáno nebo jiný úkon proveden. Jinde je platné podání námitek vázáno na lhůtu: 

proti protokolu o kontrole je t eba námitky uplatnit do pěti dní od seznámení s protokolem; 

kontrolní pracovník však může stanovit i delší lhůtu. Proti exekučnímu p íkazu vydanému 

v daňové exekuci lze podat námitky do 15 dní od jeho doručení, jedná-li se o jakýkoli jiný 

úkon správce daně v ízení vymáhacím a zajišťovacím, pak ve lhůtě 30 dní.34
 Námitky 

mají povahu kvalifikovaného podání, je tedy t eba, aby splňovaly náležitosti dle § 37 odst. 

1 S . Podáním námitek je zahájeno ízení, správní ú ad se jimi musí meritorně zabývat a 

účastníku náleží právo na vydání rozhodnutí o věci.35
 Smyslem námitek je, aby bez 

nutnosti postoupit věc nad ízenému orgánu měl účastník právo na opětovné posouzení věci 

týmž správním ú adem, který ve věci již jednou rozhodoval. Na základě podané námitky 

vydá správní ú ad ve 30denní po ádkové lhůtě rozhodnutí, které je svou povahou 

rozhodnutím procesním (§ 67 odst. 1 S ) a proti tomuto rozhodnutí nebývá p ípustné 

odvolání, s výjimkou úseku pomoci v hmotné nouzi. Procesní povahu rozhodnutí o 

námitkách reflektuje i judikatura, dle níž rozhodnutí o námitkách dle ZSK nemá povahu 

úkonu správního ú adu, jenž by zakládal, měnil, rušil nebo závazně určoval práva nebo 

povinnosti, a jde tak o úkon vyloučený ze soudního p ezkumu.
36

  

 

Zcela jiné pojetí institutu námitek najdeme v § 76 zákona č. 111/2006 Sb., o 

pomoci v hmotné nouzi. Zde jsou námitky ádným opravným prost edkem proti oznámení 

o dávce. ízení o žádosti o p iznání dávky pomoci v hmotné nouzi od 1. 1. 2007 nekončí 

vydáním rozhodnutí ve věci samé, ale správního aktu, jenž se nazývá “oznámení”. Správní 

ú ad toto oznámení doručuje obyčejnou zásilkou a námitky proti němu může účastník 

uplatnit do 15 dnů ode dne výplaty dávky po jejím p iznání. Takto stanovená lhůta pro 

uplatnění opravného prost edku je tedy vázána na okamžik p evzetí finančních prost edků 

účastníkem (výplata dávky). Takto stanovený počátek lhůty je ojedinělý a komplikuje 

činnost správních ú adů. Včasnost podání námitek si totiž v praxi správní ú ad ově í 

komplikovaně (na základě údajů z bankovního či poštovního styku), takže se dá 

p edpokládat, že v p ípadě pochybností o zachování lhůty pro uplatnění námitek se správní 

                                                 
34

  Srov. Grossová, M. E. (2007), s. 51 
35

  Srov. Vedral, J. (2006), s. 672 
36

  Srov. usnesení NSS: (SJS) 567/2005 (Sb. NSS, sv. 6, r. 2005) 



 97 

ú ad uchýlí k využití ustanovení o zachování lhůty (§ 40 odst. 2 S ). Podáním námitek 

dochází k zahájení ízení, na jehož konci se účastníkovi vždy vydá rozhodnutí, jímž se 

meritorně osvědčí nárok na dávku a její výši. Proti němu se může opět odvolat, p ičemž 

tento postup vlastně znamená možnost dvojí autoremedury prvostupňového správního 

ú adu. 

 

 

 

4. Obnova řízení na žádost účastníka 

 

 Proti pravomocnému rozhodnutí správního ú adu, kterým bylo ukončeno ízení, 

může jednotlivec v současnosti uplatňovat jen jeden mimo ádný opravný prost edek -  

obnovu ízení zahájenou k žádosti účastníka ízení (§ 100 a násl. S ). Druhý typ obnovy 

ízení, obnova na ízená z moci ú ední, se adí spolu s p ezkumným ízením mezi 

prost edky dozorčí povahy. Oproti p edchozí právní úpravě je v S  redukován okruh 

důvodů, z nichž může účastník p edchozího správního ízení požádat o jeho obnovu, což 

dle J. Staši p iblížilo oblast správního ízení standardům jiných procesních kodexů 

v českém právním ádu.37
 Obnova ízení je p ípustná jen z vymezených důvodů, tedy  

 

 pokud vyšly po právní moci rozhodnutí najevo nové skutečnosti nebo důkazy, které 

byly d íve neznámé, které však v době původního ízení existovaly, ale účastník, 

jemuž jsou ku prospěchu, je nemohl v původním ízení uplatnit, 

 důkazy provedené v původním ízení se později ukázaly nepravdivými, 

 bylo zrušeno či změněno rozhodnutí (nap . závazné stanovisko dle § 14ř S ), které 

bylo podkladem rozhodnutí v p edchozím ízení. 

 a dále bylo-li zrušeno opat ení obecné povahy, na jehož základě bylo pravomocně 

rozhodnuto o správním deliktu, avšak toto rozhodnutí nebylo dosud vykonáno (§ 

101d odst. 3 S S), 

p ičemž tyto skutečnosti musejí být takového charakteru, aby byly možno pochybovat o 

správnosti p edchozího rozhodnutí a odůvodňovat jiné ešení věci, o niž v ízení šlo. 

K podání žádosti o obnovu ízení je aktivně legitimován jednotlivec, který byl 

                                                 
37

  J. Staša se domnívá, že mezi instituty obnovy ízení (§ 62 Sp  1ř67) a p ezkoumávání rozhodnutí mimo 
odvolací ízení (§ 65 Sp  1ř67) byl dle právní úpravy průnik, a argumentuje důvody obnovy dle § 62 
odst. 1 písm. c) a d) Sp  1ř67 – srov. Staša, J.: O novém správním ádu. Bulletin advokacie, roč. 2005, č. 
4, s. 13.   
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v p edchozím pravomocně skončeném ízení účastníkem, a to u kteréhokoli správního 

ú adu, který ve věci rozhodoval (tedy i u odvolacího), i když věcně p íslušný 

k rozhodování o obnově ízení je správní ú ad, který rozhodoval ve věci samé v posledním 

stupni.
38

 Subjektivní lhůta pro podání žádosti je t íměsíční ode dne, kdy se účastník o 

důvodech pro obnovu dozvěděl, mezní objektivní lhůta pro podání žádosti je t íletá a 

počítá se od okamžiku právní moci rozhodnutí (§ 100 odst. 2 S ).  

 

ízení pak probíhá ve dvou stadiích. V prvním z nich, iudicium rescindens, věcně 

p íslušný správní ú ad prově uje, zda jsou dány zákonné podmínky pro obnovu ízení, tj. 

její p ípustnost. Žádost o obnovu ízení může mít za podmínek § 100 odst. 6 S  odkladný 

účinek. Výsledkem tohoto stadia je rozhodnutí o povolení obnovy, anebo negativní 

rozhodnutí o zamítnutí žádosti a protože jde z povahy věci o prvostupňová rozhodnutí, lze 

se proti nim odvolat, neboť to S  nevylučuje (§ Ř1 odst. 1 S ). Pokud ani účastníkovo 

odvolání proti rozhodnutí zamítajícímu žádost o obnovu ízení nebude úspěšné, může 

rozhodnutí napadnout ve správním soudnictví žalobou dle § 65 S S.39
 P edmětem druhého 

stadia, iudicia rescissoria, je provedení obnoveného ízení a vydání nového rozhodnutí ve 

věci samé. Správní ú ad, který d íve ve věci samé rozhodoval v prvním stupni, provede 

nové ízení na základě právní moci rozhodnutí o povolení obnovy ízení s tím, že na průběh 

nového ízení se vztahují ustanovení pro správní ízení na prvním stupni. a Jak zdůrazňuje 

V. Vopálka, tvo í původní a obnovené ízení jeden celek. Nové ízení je pokračováním 

toho původního a na jeho konci je nové správní rozhodnutí. Teprve nové meritorní 

rozhodnutí, které je v právní moci, ruší původní rozhodnutí.40
 Účastník ízení může 

v p ípadě pro něj nep íznivého nového rozhodnutí využít opět jak ádné opravné 

prost edky, tak znovu požádat o obnovu ízení.41
 

 

Celkem neprakticky ešena je dle mého názoru problematika věcné p íslušnosti 

správních ú adů k projednávání obnovy a vedení nového ízení. P ipomeňme si, že pro 

p ijetí žádosti o obnovu ízení je p íslušný kterýkoli ze správních ú adů, které ve věci 

uzav ené pravomocným rozhodnutím v p edešlé době rozhodovaly (§ 100 odst. 2 S ). 

Rozhodnout o p ípustnosti povolení obnovy může ale pouze ten ze správních ú adů, který 

                                                 
38

  V p ípadě, že účastník nepodal žádost o obnovu věcně p íslušnému správnímu ú adu, uplatní se 
ustanovení o postoupení pro nep íslušnost (§ 12 S ). 

39
  Srov. Sládeček, V. (200ř), s. 420. 

40
  Srov. Vopálka, V.: Základní instituty správního ízení. In: Hendrych, D. a kol. (2006), s. 3ŘŘ 

41
  Srov. Sládeček, V. (200ř), s. 420. 
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rozhodoval ve věci samé v posledním stupni (§ 100 odst. 2 S ). Jakmile rozhodne o 

povolení obnovy, musí věc postoupit k vy ízení správnímu ú adu, který byl p íslušný 

v původním ízení v prvním stupni. Odvolací správní ú ad je k vedení ízení ve stadiu 

iudicium rescissorium p íslušný pouze tehdy, jestliže bylo ízení obnoveno z důvodů, které 

se týkaly pouze odvolacího ízení (§ 102 odst. 1 S ). Oproti stručnější a p ehlednější 

úpravě §§ 63 a 64 Sp  1ř67 nám komplikované ustanovení hlavy X druhé části S  p ináší 

možnost zdržení projednání věci, pokud je k p ijetí žádosti o obnovu jak prvostupňový, tak 

druhostupňový ú ad, kdy se ten, který nakonec povede nové ízení, může o skutečnosti, že 

byla podána žádost o obnovu, dozvědět ve fázi, kdy je jeho nad ízeným správním ú adem 

vydáno rozhodnutí o povolení obnovy. P išlo by mi pro účastníka jednoznačně výhodnější, 

aby o povolení obnovy rozhodoval a nové ízení vedl jeden správní ú ad. Jelikož jde o 

mimo ádný opravný prost edek a jeho ešení je často komplikované, měl by tímto ú adem 

být druhostupňový ú ad.  

 

 

 

5. Stížnost 

 

Stížnosti dle § 175 S  jsou zvláštním prost edkem ochrany práv jednotlivců na 

ádný průběh správního ízení. Kvůli systematickému za azení stížností do společných 

ustanovení lze stížnost považovat za kvalifikovaný prost edek, jenž je dotčeným osobám 

k dispozici nejen pro správní ízení, ale i další činnosti správních ú adů upravené S .42
 

Jednotlivci se mohou formou stížnosti ohrazovat jak proti nevhodnému chování ú edních 

osob, tak proti postupu správního ú adu, pakliže jim S  neposkytuje jiný prost edek 

ochrany. Je tak akcentována subsidiární povaha stížnosti a priorita vyčerpání adekvátního 

prost edku, jakým je nap íklad odvolání či oznámení podjatosti ú ední osoby. Je nutno 

dodat, že jakékoli podání (tedy i to označené jako „stížnost“) musí správní ú ad posuzovat 

podle jeho skutečného obsahu a bez ohledu na to, jak ho označil podatel (§ 37 odst. 1 S ). 

Správní ú ad je zároveň odpovědný za správné zvolení adekvátního prost edku reagujícího 

na jednotlivcovo podání. Nic tedy nap íklad nebrání tomu, aby byla stížnost vy izována 

jako odvolání, pokud by napadala nepravomocný výrok rozhodnutí z hlediska jeho 

                                                 
42

  Oproti logice systematického začlenění stanoví § 175 odst. 4 S , že stížnost se podává u toho správního 
ú adu, který vede ízení. Nicméně se nedomnívám, že by využití stížnosti bylo omezeno jen na správní 
ízení, pokud je začleněna do společných ustanovení a p edmětem úpravy S  (§ 1 odst. 1 S ) je postup 

správních ú adů v oblasti ve ejné správy. 
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nesprávnosti či právnosti. I p esto, že S  poskytuje rozmanité prost edky ochrany práv 

využitelné v různých fázích ízení, má institut obecné stížnosti význam, protože 

„autoregulační mechanismy vždy a všude plně nepůsobí a protože se i nadále vyskytují a 

budou vyskytovat jevy, o nichž by se ve ejná správa jinak vůbec nedozvěděla“43
 a také 

proto, že vztahy mezi jednotlivcem (stěžovatelem) a správním ú adem (adresátem 

stížnosti) pot ebují být vždy vhodně právně upraveny. P ed úpravou zakotvenou v S  totiž 

v České republice chyběl právní p edpis, podle nějž by ízení o stížnosti mohlo ádně 

probíhat, a proto bylo vy izování stížností často jen formální.44
 Nicméně oproti 

současnému stavu, kdy se na správní ú ad mohou se stížností obracet pouze dotčené osoby 

(definované v § 2 odst. 3 S ), byli k podání stížnosti dle vládní vyhlášky oprávněni 

pracující a všechny orgány jejich organizací (§ 1 odst. 1 vl. vyhl. č. 150/1ř5Ř Ú. l.). Lze 

uzav ít, že stížnost dle S  je pouze podnětem správnímu ú adu, na jehož základě dojde 

nap . k posouzení, zda konkrétní ú ední osoba neporušila své povinnosti, k úkonům v 

rámci správního dozoru či zahájení ízení z moci ú ední. 

 

 

ízení o stížnosti 

 

Oproti konkrétnější a jasnější úpravě, kterou poskytovala vládní vyhláška, je úprava 

ízení o stížnostech dle § 175 S  hodně strohá, neurčitá a může vést k různým p ístupům a 

aplikačním postupům, k čemuž p ímo napomáhá § 15Ř odst. 1 S , který ukládá správnímu 

ú adu postupovat obdobně dle ustanovení části čtvrté S . P i postupu podle části čtvrté se 

pak použije také zcela část první a obdobně taxativně uvedená ustanovení části druhé a 

části t etí a p imě eně i další ustanovení správního ádu, pokud jsou pro ízení pot ebná (§ 

154 S ).45
 Dle M. Chmelíka to znamená, že správní ú ad musí s ohledem na § 2 odst. 2 S  

postupovat podle ostatních ustanovení S  všude tam, kde to zvláštní úprava § 175 S  

                                                 
43

  Srov. Mikule, V.: Petice a stížnosti. In: Hendrych, D. a kol. (2006), s. 671 
44

  Do účinnosti S , tedy do 1. 1. 2006 se stížnosti ešily podle vládní vyhlášky č. 150/1ř5Ř Ú. l., o 
vy izování stížností, oznámení a podnětů pracujících, která však neměla povahu obecně závazného 
právního p edpisu. Protože byla vydána vládou, můžeme uvažovat o její závaznosti pro orgány státní 
správy. Mnohé obecní a městské ú ady proto později p ijaly vlastní interní p edpisy k vy izování 
stížností, byť nez ídka vycházející z této vyhlášky. – srov. Sládeček, V. (2004), s. 304 – 305. 

45
  Dle čl. 41 Legislativních pravidel vlády slovo „obdobně“ ve spojení s odkazem na jiné ustanovení téhož 

nebo jiného právního p edpisu vyjad uje, že toto ustanovení se vztahuje na vymezené právní vztahy v 
plném rozsahu. Slova „p imě eně“ ve spojení s odkazem na jiné ustanovení téhož nebo jiného právního 
p edpisu lze použít výjimečně; vyjad uje volnější vztah mezi tímto ustanovením a vymezenými právními 
vztahy. – srov. Legislativní pravidla vlády České republiky dostupná dne 15. 5. 2010 na 
http://www.vlada.cz/assets/ppov/lrv/legislativn__pravidla_vl_dy.pdf 
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nevylučuje a kde je takovýto postup i objektivně nutný.46
 

 

 ízení o stížnosti je zahájeno dnem, kdy stěžovatel podá stížnost u správního ú adu. 

Pokud je podána ústní formou, sepíše se o ní záznam jen tehdy, pokud nelze stížnost ihned 

vy ídit. Správní ú ad se v režimu § 175 může zabývat jen stížností, ze které je jasné, kdo ji 

učinil. Stížnost podaná neznámou osobou by vykazovala absenci základních náležitostí 

podání (§ 37 odst. 2 S ) a pokud by se nepoda ilo tuto vadu odstranit, byl by namístě 

postup dle § 43 S  – tedy nezahájení věci a odložení podání. Lhůta pro vy ízení stížnosti je 

60 dní od doručení stížnosti správnímu ú adu a během vy izování je možno vyslechnout 

stěžovatele a ú ední osoby, proti nimž stížnost smě uje, a jakékoli další osoby, které 

mohou p ispět k objasnění věci. Zákonodárce tu p i prošet ování pouhé stížnosti pomocí 

odkazujícího § 154 S  dává správnímu ú adu možnost postupovat podle ustanovení o 

svědecké výpovědi (§ 55 S ) včetně potenciálního uložení po ádkové pokuty (§ 62 S ), 

pakliže p edvolaný neuposlechne pokynu ú ední osoby. Považuji to za zbytečně p ísné a 

nevyvážené vzhledem k výsledku, který má být postupem správního ú adu dosažen a 

kterým je pouhé vyrozumění o vy ízení stížnosti, pop . p ijatých opat eních. Zákonodárce 

p íliš nebral ohled na zásadu proporcionality (§ 6 odst. 2 S ). 

 

Správnímu ú adu S  ukládá, aby v p ípadě zcela či částečně důvodné stížnosti 

bezodkladně učinil opat ení nezbytná k nápravě. Stejně jako o tom, kdo má ízení o 

stížnosti v rámci správního ú adu vést, tak i zde mlčí S  k tomu, kdo má učinit opat ení k 

nápravě. P itom nap . v dílu o vyloučení z projednávání a rozhodování věci (§ 14 S ) je 

tato pravomoc svě ena bezprost edně nad ízenému ú ední osoby, vůči které smě uje 

námitka podjatosti. V p ípadě projednávání stížnosti tak není preventivně zákonem 

zajištěno objektivní vy ízení stížnosti, tedy aby nap . konkrétní ú ední osoba 

neprojednávala stížnost proti sobě a nečinila pot ebná opat ení. Nejasná je rovněž otázka 

nutnosti vyrozumění stěžovatele o výsledku ízení o stížnosti. Stěžovatel musí být o 

vy ízení stížnosti vyrozuměn v zákonné 60denní lhůtě (§ 175 odst. 5 S ), p ičemž 

zákonodárce hned nato stanoví, že stěžovatel bude o výsledku šet ení a opat eních 

vyrozuměn jen tehdy, pokud o to požádal (§ 175 odst. 6 S ). Jedná se patrně o 

nepozornost zákonodárce, která však vnáší do aplikační praxe problém.47
 Ustanovení § 175 

                                                 
46

  Srov. Chmelík, M. – Chmelík, M.: Stížnosti a správní orgány. Právní rozhledy, roč. 2006, č. 1ř. 
47

  J. Vedral v tom ale problém nevidí a vykládá st et obou ustanovení takto: „Podle odst. 5 má být 
stěžovatel bez ohledu na to, zda o to požádá či nikoliv, vyrozuměn o vy ízení stížnosti, ustanovení odst. 6 
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odst. 7 S  pak p ipouští možnost ingerence p ímo nad ízeného správního ú adu, který na 

žádost stěžovatele p ešet í způsob vy ízení stížnosti, p ičemž bude postupovat dle části 

čtvrté S . Nic jiného mu ani nezbude, neboť zákonodárce se mantinely jeho postupu vůbec 

nezabýval. 

 

Současnou úpravu stížností dle § 175 S , jež jsou použitelné i v rámci správního 

ízení, považuji za zcela neuspokojivou. K obraně proti vybočením správního ú adu, 

potažmo konkrétních ú edních osob z mezí ádného správního ízení má jeho účastník k 

dispozici jiné dostatečně účinné procesní prost edky. Patrně se v nejbližší době nechystá 

změna současného pojetí S  jako p edpisu upravujícího všechny postupy v oblasti ve ejné 

správy (s výjimkami uvedenými v § 1 odst. 3 S ). Za tohoto stavu by bylo by namístě 

vyloučit možnost použití stížnosti v rámci správního ízení a umožnit ji pouze u těch 

postupů správních ú adů, které správním ízením nejsou. 

                                                                                                                                                    
je širší a p edpokládá navíc vyrozumění stěžovatele i o opat eních, která byla nebo budou na základě 
výsledku šet ení, které bylo stížnosti vyvoláno, p ijata.“ – srov. Vedral, J. (2006), s. 1011. Otázkou 

zůstává, proč zákonodárce tento postup nevtělil do jednoho jasného ustanovení. 
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Závěrem 

 

Tato práce si vzala za cíl zabývat se problematikou ádného pr b hu správního 

ízení z n kolika aspekt . Chápe správní ízení jako subtyp správního procesu, 

kvalifikovaný postup správních ú ad  p i rozhodování o právech, právem chrán ných 

zájmech a povinnostech individuálně určených jednotlivc , které se dotýkají ve ejného 

zájmu, p ičemž cílem tohoto postupu je vydání rozhodnutí. Správní ízení je ovládáno 

procesními principy, jež lze kvalifikovat co do právní síly, a tak určit vymezit jejich 

vzájemné postavení. Tyto principy pocházejí jak z ústavní či mezinárodn právní roviny, a 

principy od nich odvozené je doplňují a rozvíjejí -  ty jsou pak obsaženy ve S  či 

zvláštních zákonech upravujících správní ízení na konkrétním úseku ve ejné správy. 

Účelem procesních princip  je zajistit účastníkovi právo na řádný proces. Požadavkem z 

nich plynoucích je, aby stát zajistil, že v odv tví ve ejné správy bude v či každému 

jednotlivci vedeno ízení pouze kvalifikovaným postupem a kvalifikovaným správním 

ú adem. Tento požadavek reflektuje zákonná úprava správního ízení p edstavovaná 

zejména S , jenž se až na výjimky v ízeních podle zvláštních p edpis  používá 

subsidiárn .  

 

Práv  S  rozvíjí základní procesní principy a zohledňuje jejich specifickou aplikaci 

pro oblast českého správního ízení. Zakotvuje postavení jednotlivých procesních subjekt  

Ěúčastník  ízení, správních ú ad , dotčených ú ad , dalších dotčených osobě  a formy 

jejich úkon  v pr b hu celého správního ízení, jež vrcholí autoritativním výrokem 

správního ú adu, jímž upravuje právní pom ry osob ízením dotčených, či konstatuje 

existenci nebo neexistenci takových pom r . Správní ízení je tradičn  neve ejné, má 

pov tšinou písemnou povahu Ěuž jen proto, že o každé v ci se vede spisě a jeho smyslem je 

shromážd ní náležitých poklad , na jejichž základ  bude moci správní ú ad v c, která je 

p edm tem ízení, bez d vodných pochybností rozhodnout. Jednotlivé fáze ízení od jeho 

zahájení po ukončení rozhodnutím o p ípadném odvolání sice již netvo í jeden celek, avšak 

účastníci disponují náležitými prost edky k hájení svých práv a oprávn ných zájm . 

Nejd ležit jším z práv, jež nesmí být účastníku odep eno, je právo být slyšen a činit 
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prohlášení Ěright to a fair hearingě, jehož neopominutelnou součástí je právo na seznámení 

s podklady meritorního rozhodnutí ve fázi, kdy bylo ukončeno dokazování. Zároveň je 

t eba, aby správní ú ad dbal v ízení na zajišt ní procesní rovnosti účastník . Zákon mu k 

tomu sv uje určité prost edky – je to možnost ustanovit účastníkovi v kvalifikovaných 

p ípadech opatrovníka či povinnost respektovat fakt, že účastník chce, aby ho zastupoval 

zmocn nec, dále k zajišt ní rovnosti účastník  slouží institut tlumočníka či prost edníka či 

tradiční právo účastníka a jeho zástupce nahlížet do spisu. Na konci každého ízení nastává 

okamžik, kdy musí dojít k realizaci dalšího z účastníkových práv, a to práva na vydání 

rozhodnutí ve věci a jeho náležité oznámení. 

 

Správní ú ady jsou p i vedení ízení vázány lh tami, z nichž nejzásadn jší je lh ta 

pro vydání rozhodnutí; ta tvo í rámec vymezující začátek a konec ízení. V rámci tohoto 

rámce se uplatňují lh ty dané zákonem pro úkony procesních subjekt . Lh ty ve správním 

ízení jsou odpov dí na účastníkovo právo na projednání a rozhodnutí merita věci ve lhůtě 

přiměřené okolnostem a bez zbytečných průtahů. V p ípad , že by k neod vodn ným 

pr tah m docházelo, se m že účastník kvalifikovaným zp sobem domáhat opat ení proti 

nečinnosti, jímž do ízení ingeruje nad ízený správní ú ad. Se zmeškáním lh t ze strany 

správních ú ad  se v určitých ízeních pojí fikce negativního či pozitivního rozhodnutí. Pro 

p ípad, že lh tu ke svému úkonu zmešká účastník, m že uplatnit prost edky, díky nimž mu 

bude zmeškání lh ty prominuto, anebo lh ta zachována. Správnímu ízení je vlastní také 

princip dvojinstančnosti. Účastník má nárok domáhat se ochrany svých práv v rámci ízení 

ádnými opravnými prost edky, na základ  jejichž uplatn ní zpravidla dojde k 

p ezkoumání meritorního rozhodnutí správním ú adem nad ízeným tomu, který ve v ci 

prve rozhodoval. Tak je tomu v p ípad  odvolání, jež je tradičním opravným prost edkem, 

jenž lze sm ovat proti nepravomocnému rozhodnutí. V p ípad , že o v ci rozhodoval 

v prvním stupni úst ední správní ú ad, má účastník vinou nep ípustnosti odvolání, ale 

rozkladu, oproti odvolateli menší šanci, že svá práva úsp šn  obhájí a rozhodnutí 

nad ízeného orgánu pro n j bude pozitivní. Proti zvláštním typ m rozhodnutí zpravidla dle 

zvláštních zákon  se p ipouští mén  tradiční prost edky – odpor a námitky. Jejich dopad na 

zákonnost správního ízení je v práci také zmín n. 

 

Domnívám se, že je stále ješt  brzy provád t komplexní hodnocení pozitiv a 

negativ, které do českého správního ízení p inesl s účinností od 1. ledna 2006 S . Už nyní 

je ale z ejmé, že p ipodobn ní správního ízení občanskému soudnímu ízení bylo spíše na 
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škodu. Mám na mysli nap íklad až neúm rné požadavky na náležitosti účastníkova podání 

Ě§ 37 odst. 2, § Ř2 odst. 2 S ě bez ohledu na to, že jednotlivci obracející se na správní ú ad 

jsou ze všech vrstev společnosti a pov tšinou nejsou sb hlí v právu a ú edních formalitách. 

Pokud má ve ejná správa sloužit ve ejnosti, není možné, aby jí činila Ěbyť neúmysln ě 

p ekážky pro p ístup k ú adu. Možná až zbytečn  p ísné je rozlišování mezi účastníky 

esenciálními a parciálními a tomu odpovídající rozdíl v jejich procesních právech, což je 

zase na újmu obecné rovnosti účastník  p ed zákonem a činí ízení nep ehledné často i pro 

správní ú ad. Skutečnosti, že naprosto každý jednotlivec m že být potenciálním 

účastníkem správního ízení, neodpovídá koncentrační zásada Ě§ Ř2 odst. 4 S ), která 

prakticky vy adila letitý princip jednotnosti ízení. Domnívám se, že jednotlivc m, které na 

to p edem správní ú ad v rámci poučovací povinnosti neupozorní, m že tato zm na 

jednoznačn  ztížit jejich procesní postavení. Zákonodárce také nesmysln  a nesystémov  

vy adil exekuci pen žitých pln ní mimo režim S  a zp sobil tím t žkosti v p ípadech a u 

povinných Ěnap . z nízkop íjmových či sociáln  vyloučených skupin obyvatelě, po nichž 

lze t žko n co vymoci postupem ZSDP, kde je vymáhání dlužných pln ní p izp sobeno 

povaze dlužník , začasto podnikajících osob s jinou povahou pln ní než o která bývají 

p edm tem správního ízení. T chto n kolik problém  Ěa nejen onyě skutečn  stojí za 

hlubší úvahu, p ičemž by bylo dobré vrátit se k jejich úprav  platné a účinné p ed 1. 

lednem 2006, která s ohledem na jednotlivce vystupující v rolích účastník  či dotčených 

osob dostatečn  splňovala sv j účel. Na současný S  je zkrátka nutno podívat se z pozice 

proporcionality – tedy aby jeho jednotlivé instituty dostatečn  vedly k účelu a cíli, kterému 

mají sloužit, a p itom co nejmén  zatížily jednotlivce, jichž se dotýkají.  

 

 P iznávám, že m j pohled na jednotlivé problémy, jež se vyskytnou v rámci 

správního procesu, je ovlivn n mou praxí právníka pro statutární m sto Olomouc. Úmysl 

ústavodárce nebo zákonodárc v byl z ejm  veden pot ebou dát všem postup m ve ejné 

správy určitý ád a společný základ. Ukazuje se však, že se to vzhledem k r znorodosti 

povah činností, jež v rámci ve ejné správy probíhají, a vzhledem k povaze subjekt , 

kterých se tyto postupy dotýkají, nesetkalo s úsp chem. Pokud pomineme ostatní části S  

a z staneme jen u t ch, které upravují správní ízení, musíme konstatovat nepraktickou 

rozsáhlost a nep ehlednost současné úpravy, zejména oproti Sp  1ř67. S  se snaží 

pojmout i mén  časté druhy správních ízení a dalších postup  Ětém  vždy však odkazuje 

na pot ebu zvláštní úpravy správního ízení, která mnohdy již existujeě, a není pro své 
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uživatele mnohdy jednoznačný a srozumitelný.1 Opomíjí tzv. „lidský faktor,“ tedy 

skutečnost, že právní normy jsou v konkrétních situacích aplikovány v tšinou ú edníky bez 

odborného právního vzd lání. Je zároveň z ejmé, že správní proces nebude nikdy ovládán 

právními profesionály, jak je tomu u soudního ízení civilního nebo trestního, ale bude i 

nadále p edevším v rukou právních laik  jak na stran  rozhodující Ěsprávního ú aduě, tak i 

na stran  účastník  ízení. Je t eba náležitá osv ta zejména u správních ú ad  nejnižšího, 

prvního stupn , kde probíhá a končí nejvíce správních ízení, p iblížení jednotlivých složek 

práva na ádný proces pomocí p íklad  dobré praxe, což ale musí probíhat soustavn  a 

s náležitou odbornou úrovní.  Toto vyžaduje součinnost jednak úst edních správních ú ad , 

jednak ú ad  krajských, jež jsou metodickým i odvolacím místem pro v tšinu správních 

ú ad  prvního stupn . V současnosti však bohužel nap íklad na úsecích, kterým se v praxi 

v nuji nejvíce, tedy správnímu ízení na úseku sociální pomoci a v oblasti správy daní a 

poplatk , tento trend nevidím Ěa necítím ani v li rozkolísanost výklad  právních norem a 

postup  správních ú ad  napravit sm rem k v tšímu vyjasn ní a sjednocení jednotlivých 

postup ě. Pokud by se součinnosti úst edních správních ú ad  a ú ad  krajských poda ilo 

dosáhnout, m žeme teprve potom tvrdit, že na celém území České republiky je dodržován 

jednotný výkon ve ejné správy a zaručen ádný proces pro všechny jednotlivce, kte í se na 

orgány ve ejné správy obracejí, anebo jejichž záležitosti tyto orgány eší.  

                                                 
1  Své výhrady k podob  S  z podobných d vod  již v dob  p ed jeho účinností formuloval nap . J. Baxa – 

srov. Baxa, J.: Nástroje jednotného výkonu státní správy z pohledu správního soudnictví. In: Hrabcová, 
D. (2005), s. 30 – 33. S tak ka čty letým odstupem od nabytí účinnosti S  je potvrzuje i V. Sládeček, 
který se podrobn  zabývá jednotlivými nedostatky současné právní úpravy, p edevším ambicí 
“nadzákonnosti” S , jeho zbytečnou rozsáhlostí a strukturou, menší srozumitelností pro uživatele. – 
srov. Sládeček, V.: Ke koncepci správního ádu. In: Všeobecné správne konanie Ě2010ě, s. 21 – 25. 
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Selected Aspects of the Right to a Fair Administrative Process  

 

The author being lawyer for the municipality of the city of Olomouc, Czech 

Republic  deals with the administrative proceedings in the Czech Republic regarding their 

selected aspects. The Czech administrative proceedings themselves stand for a subtype of 

the administrative process, i. e. a qualified proceeding of public authorities while deciding 

on certain rights or duties of an expressly determined person which deal with a public 

interest. The aim of that proceedings shall be issuing an administrative decision. The 

administrative proceedings are controlled by procedural principles, which may differ 

according to their legal power. On one hand, the proceedings are influenced by 

constitutional principles as well as by principles of the international law, on the other 

hand by principles arising from The Code of Administrative Proceedings (2004) and other 

“simple” laws dealing the administrative proceedings. The intention of those priniciples is 

to ensure the right to a fair trial within the frame of the administrative proceedings. The 

proceedings shall be administered only according to a law-based procedure and by an 

apropriate authority. This request has been reflected by the Code of Administrative 

Proceedings and/or the special procedural laws, to which it is in a subsidiary relation. 

 

The basic procedural principles are made more detailed by the The Code of 

Administrative Proceedings, as far as they are used for controlling the Czech 

administrative proceedings. The Code itself sets the positions, rights and duties of the 

administrative bodies and persons concerned, as well as the character of proceedings. 

Within the procedure, the right to be heard and pose statements has been regarded as the 

most important one besides the equity of participants. Issuing a decision in a reasonable 

time limit (and announce it in an apropriate way, obviously) is a very important duty of 

administrative bodies. They are therefore under a duty to act in law-based time limits and 

have certain instruments to assure the participants to act in the same way as well. On the 

other hand, there is plenty of instruments in the hands of participants and persons 

concerned to make the authority decide in a reasonable time limit, after an ingression of a 

superior administrative body. Participants of administrative proceedings can also pose an 

remedy against an administrative decision which they find as not regarding to law, 

adequate situation or simply their aspectations. 
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