
 
 

 
 

Resumé  

 

 Tato práce se zabývá tématem rozhodnutí správního orgánu ve správním řádu, 

soudním řádu správním a v judikatuře správních soudů. Jejím cílem je popsat základní znaky 

pojmu rozhodnutí ve správním řádu (§ 67 odst. 1 s. ř.) a pojmu rozhodnutí v soudním řádu 

správním (§ 65 odst. 1 s. ř. s.), jejich zákonné vymezení, pojetí, vztah k jiným výsledkům 

činnosti správních orgánů, jejich členění, a další charakteristiky. Takto provedená analýza má 

pak sloužit ke srovnání obou institutů, tak aby bylo možné učinit si závěr o jejich vzájemné 

shodě, podobnosti a rozdílech a tím pádem i o jejich vzájemném vztahu. To vše za pomoci 

judikatury správních soudů.   

 Autorka se v úvodní části práce zabývá pojmem správní akt. Správní akt je pojem 

obecný, ze kterého rozhodnutí správního orgánu ve správním řádu i soudním řádu správním 

vychází, proto lze pomocí něj vymezit jejich společné rysy. V následující kapitole autorka 

věnuje pozornost postupně nejprve pojmu rozhodnutí ve správním řádu a následně pojmu 

rozhodnutí v soudním řádu správním a podrobně je popisuje (jejich zákonné vymezení, pojetí, 

vztah k jiným úkonům správních orgánů, členění, apod., a zejména pak pojetí v judikatuře 

správních soudů). V závěru práce pak autorka činí srovnání obou pojmů na základě 

skutečností uvedených v předcházejících kapitolách.  

 Takto autorka dochází k závěru, že definice rozhodnutí ve správním řádu a soudním 

řádu správním jsou si podobné, nejsou však totožné. Hlavním prvkem, který oba instituty 

spojuje, je materiální pojetí rozhodnutí. Z něj plyne, že na pojem rozhodnutí je nutné vždy 

nahlížet z hlediska jeho obsahu. Rozhodnutím správního orgánu jsou v zásadě ty úkony, které 

naplní jeho zákonem stanové znaky, bez ohledu na to, jak jsou označeny, jakou mají formu 

nebo náležitosti. Naproti tomu hlavním rozdílem mezi oběma instituty, je jejich rozsah. Pojem 

rozhodnutí v soudním řádu správním není totiž s pojmem rozhodnutí ve správním řádu, co se 

rozsahu týče, totožný, naopak je širší. Rozhodnutím ve smyslu § 65 odst. 1 soudního řádu 

správního, jsou i úkony správních orgánů vydávané v jiném řízení než správním, pokud naplní 

znaky stanovené v soudním řádu správním. Dle názoru autorky vyplývají shody, podobnosti i 

rozdíly mezi rozhodnutím ve správním řádu a soudním řádu správním z povahy a cíle 

právního předpisu, jehož jsou součástí.  

 

 

 


