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Úvod 

 

Jak již napovídá samotný název diplomové práce, bude se v ní autorka zabývat 

institutem rozhodnutí správního orgánu, a to zejména jeho zákonným vymezením v zákoně č. 

500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „správní řád“ nebo „s. ř.“) a 

v zákoně č. 150/2002 Sb., soudní řád správní, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „soudní 

řád správní“ nebo „s. ř. s.“, viz též seznam použitých zkratek), jeho pojetím v literatuře a 

odraze v judikatuře správních soudů. 

Rozhodnutí jako jeden z výsledků činnosti správních orgánů patří mezi 

nejvýznamnější instituty správního práva. Je výsledkem procesu aplikace práva, prostředkem, 

jímž se právo realizuje, a kterým jsou abstraktní právní normy uváděny v život pro konkrétní 

případy individuálně určených osob. To z něj též činí jednu z nefrekventovanějších a 

nejdůležitějších forem činnosti veřejné správy. 

Definice rozhodnutí správního orgánu ve správním řádu a soudním řádu správním je 

podobná, ne však zcela totožná. Toto je základní teze, která autorku přivedla k výběru tématu 

práce, a která je zároveň stěžejní otázkou prostupující celou prací, a ke které se autorka 

v průběhu psaní snaží najít klíč. Pokouší se zodpovědět otázku, v jakých směrech je definice 

podobná, v jakých není totožná, z jakých důvodů, a jaká jsou vlastně jednotlivá zákonná 

vymezení obou pojmů, co je charakterizuje, je pro ně typické, atd.  

Cílem práce je popsat základní charakteristické znaky pojmu rozhodnutí ve správním 

řádu (§ 67 odst. 1 s. ř. ve spojení s § 9 s. ř. a § 1 odst. 1 s. ř.) a pojmu rozhodnutí v soudním 

řádu správním (§ 65 odst. 1 s. ř. s. ve spojení s § 4 odst. 1 písm. a) s. ř. s.), jejich zákonné 

vymezení, pojetí, vztah k jiným výsledkům činnosti správních orgánů, jejich členění a 

základní vlastnosti a další pro ně typické charakteristiky, takovým způsobem, aby bylo možné 

učinit si závěr o jejich podobnosti, shodných prvcích či rozdílech a tím pádem i o jejich 

vzájemném vztahu. To vše za pomoci judikatury správních soudů. 

V souladu s takto vytyčeným cílem se autorka na úvodních stranách práce stručně 

zabývá pojmem správní akt, který jako pojem nadřazený, z něhož institut rozhodnutí vychází, 

má totožné znaky. S ohledem na to lze prostřednictvím charakteristik správního aktu, vymezit 

obecné a společné rysy rozhodnutí podle správního řádu i rozhodnutí podle soudního řádu 

správního a použít je pak v dalších částech práce. 

V následujících kapitolách věnuje autorka pozornost pojmu rozhodnutí ve správním 

řádu a rozhodnutí v soudním řádu správním. Zabývá se jejich zákonným vymezením, pojetím, 
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vztahem k jiným úkonům správních orgánů a tím pádem i jejich negativním vymezením, 

členěním a dalšími charakteristikami, které jsou pro ně vlastní. Autorka se tímto způsobem 

snaží podrobně popsat oba pojmy zvlášť, tak aby vyšly najevo jejich základní znaky, a 

autorka mohla na základě toho provést jejich porovnání v další části práce. Na pomoc si 

přibírá i judikaturu soudů rozhodujících ve správním soudnictví.  

V závěru práce pak autorka na základě popisu rozhodnutí ve správním řádu a soudním 

řádu správním, a jejich odraze v judikatuře správních soudů, v předchozích kapitolách činí 

jejich srovnání. Takto vymezuje prvky, které jsou pro ně společné nebo ve kterých jsou si oba 

pojmy podobné a naproti tomu prvky, které je navzájem odlišují, tak jak to vyplynulo 

z předcházejících částí práce. 
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1. Pojem správní akt 

 

Nejobecněji lze správní akt charakterizovat jako výsledek činnosti veřejné správy, 

který má určité specifické znaky odlišující jej od jiných úkonů činěných veřejnou správou. 

Jako pojem obecný a jednotící má mnoho společného s pojmem rozhodnutí, který je správním 

aktem v nejužším slova smyslu a je jednou z jeho forem1 (k jejich vztahu viz níže). Proto, 

ještě než autorka přistoupí k rozboru samotného pojmu rozhodnutí prostřednictvím jeho 

vymezení ve správním řádu, soudním řádu správním a judikatuře správních soudů, je na místě 

sdělit něco málo k pojmu, který je spojuje, je jim nadřazen, a díky své obecnosti dokáže 

demonstrovat jejich nejzákladnější a společné znaky. 

 

1.1. Akt správní dle české meziválečné teorie správního práva 

 

„Akt správní je projev vycházející od veřejné správy.“2 Takto uvedl pojednání o 

správních aktech ve Slovníku veřejného práva československého z roku 1929 Jiří Hoetzel. Při 

vymezení správních aktů je dle něj primárně nutné omezit se na takové úkony, které činí 

správní úřady a oddělit se tak od úkonů zákonodárných sborů a soudů. Základem je tedy 

formální hledisko, ze kterého plyne, že jde o výsledek činnosti nositelů veřejné moci, 

správních úřadů. Formální hledisko je nicméně opravdu jen základem a za správní akty 

v užším slova smyslu nelze považovat veškeré úkony správních úřadů, ale pouze ty, které jsou 

jednak ovládány veřejným právem, a dále jsou odrazem vrchnostenského postavení státu a 

pomocí kterých stát demonstruje svou autoritu. S ohledem na to Hoetzel dále hovoří o aktech 

vrchnostenských.3, 4 

Správní akty ve smyslu aktů vrchnostenských, jak jsou popsány výše, jsou pak českou 

meziválečnou teorií správního práva označovány jako rozhodnutí či opatření. Podle J. 

Hoetzela vymezil prvorepublikový Nejvyšší správní soud správní akty jako „projevy veřejné 

správy, které autoritativně, „judikujícím způsobem“, upravují nebo zakládají právní poměry 

tak, že projev takový je schopen právní moci. Klade se také váha na exekuční 

proveditelnost.“5 Úkon správního úřadu je tedy správním aktem za předpokladu, že má 

                                                 
1 Hendrych, D. a kol.: Právnický slovník. 3. podstatně rozšířené vydání. Praha: C. H. Beck, 2009, str. 1065. 
2 Hoetzel, J.: Slovník veřejného práva československého, Svazek 1. Praha: Eurolex Bohemia, 2000, str. 34. 
3 Tamtéž. 
4 Přičemž druhou velkou skupinu projevů správních úřadů tvoří dle Hoetzela úkony, při kterých stát neuplatňuje 
vrchnostenskou moc. Formou těchto projevů jsou pak veřejné smlouvy. 
5 Hoetzel, J.: Slovník veřejného práva československého, Svazek 1. Praha: Eurolex Bohemia, 2000, str. 35. 
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následující znaky – měl by být výsledkem činnosti správního úřadu, který jedná autoritativně, 

na základě svého vrchnostenského postavení, v důsledku čehož je jeho vztah k adresátu 

takového úkonu právně nerovný, za další výsledkem takového úkonu je stanovení konkrétních 

práv a povinností pro konkrétního adresáta, slovy Hoetzela „p řinucuje adresáta ke 

konkrétnímu chování“6, a konečně je to takový úkon, který je schopen nabýt právní moci – 

má nezbytnou míru intenzity, která je zárukou jeho provedení. Tyto znaky odlišují akty 

správní od jiných úkonů správních úřadů a též od aktů soukromoprávních, ve kterých se 

správní úřad dle Hoetzela nachází v podobném postavení jako věřitel nebo dlužník. 

 

1.2. Současné pojetí správního aktu a jeho znaky 

 

Dnešní pojetí správních aktů se v mnoha ohledech podobá pojetí meziválečnému. 

Správní akt je nejčastěji definován jako jednostranný správní úkon (rozhodnutí), kterým 

vykonavatel veřejné správy v konkrétním případě autoritativně řeší právní poměry jmenovitě 

určitých osob7, přičemž definice doznává v podání jednotlivých autorů drobných odlišností.8 

Na základě výše uvedeného pak lze vymezit pojmové znaky správního aktu, jimiž 

jsou: 

- jednání příslušného vykonavatele veřejného správy (správního úřadu) na základě 

zákona,  

- jednostranný autoritativní výrok o právech a povinnostech, který směřuje vůči jemu 

nepodřízeným subjektům,  

- bezprostřední právní závaznost a vynutitelnost,  

- konkrétnost věci i adresátů.9 

 

                                                 
6 Tamtéž. 
7 Staša, J.: Správní akty. In Hendrych, D. a kol.: Správní právo: obecná část. 7. vydání, Praha: C. H. Beck, 2009, 
str. 205. 
8 Např. V. Sládeček vymezuje správní akt jako jednostranný správní úkon (rozhodnutí), ve kterém orgán veřejné 
správy v jednotlivém případě autoritativně řeší právní poměry určitých adresátů (viz Sládeček, V.: Obecné 
správní právo. 2. vydání, Praha: ASPI – Wolters Kluwer, 2009, str. 107-108). Dle P. Průchy jsou individuální 
správní akty právní formou činnosti orgánů veřejné správy, která je zpravidla výsledkem rozhodování správního 
orgánu o jmenovitých právech a právem chráněných zájmech nebo povinnostech určitého konkrétního subjektu 
(viz Průcha, P.: Správní právo, obecná část. 7., doplněné a aktualizované vydání, Brno: Masarykova univerzita, 
2007, str. 276). 
9 Staša, J.: Činnost veřejné správy. In Hendrych, D. a kol.: Správní právo: obecná část. 7. vydání, Praha: C. H. 
Beck, 2009, str. 206. Podobně pak viz Sládeček, V.: Obecné správní právo. 2. vydání, Praha: ASPI – Wolters 
Kluwer, 2009, str. 108 a též viz Hendrych, D. a kol.: Právnický slovník. 3. podstatně rozšířené vydání. Praha: C. 
H. Beck, 2009, str. 1065. 
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Lze tedy říci, že správní akty jsou akty aplikace práva, resp. správního práva, kterými 

správní úřady realizují právní normy tím, že používají pravidla v takových normách obsažená 

na konkrétní případy konkrétních osob, které jim subordinačně nepodléhají. Z tohoto důvodu 

jsou nejčastější a nejdůležitější formou činnosti správních úřadů. Vztah mezi správním 

úřadem a adresátem je vztahem právní nerovnosti, kdy úřad zde jedná z pozice moci svěřené 

mu zákonem (z toho důvodu jsou též často nazývány akty vrchnostenskými), přičemž činnost 

správního úřadu se za všech okolností musí uskutečňovat jen v případech, mezích a způsoby, 

které stanoví zákon (secundum et intra legem), to znamená, že nikdy nesmí být výsledkem 

svémoci či protiprávního jednání. Správní akt je prostředkem, kterým správní úřad 

autoritativně upravuje práva či povinnosti konkrétních adresátů, kdy je buď zakládá, mění 

nebo ruší, pak se jedná o správní akt konstitutivní, nebo prohlašuje, že adresát tato práva či 

povinnosti má anebo nemá, pak jde o akt deklaratorní. V každém případě je takový výsledek 

činnosti správního úřadu pro jeho adresáty právně závazný10 a vynutitelný. 

Výše uvedené znaky a vlastnosti správních aktů jsou charakteristiky, kterými se 

odlišují od aktů soukromého práva (rozdíl lze spatřovat zejména v nerovném právním 

postavení subjektů právního vztahu a autoritativním uplatnění moci ze strany správního 

úřadu) a též od aktů abstraktních, se kterými se však v některých znacích shoduje, a proto 

může být jejich oddělení v některých případech poměrně obtížné11 a často dochází k jejich 

záměně. To, co abstraktní a konkrétní akty spojuje, je autoritativní jednostranné jednání 

správního úřadu na základě zákona. Rozdíl je však v tom, že abstraktní akty, jak ostatně 

vyplývá z jejich pojmenování, jsou akty abstraktní povahy, to znamená, že nesměřují vůči 

konkrétním adresátům v konkrétní věci jako správní akty, a povahy obecné, z čehož plyne, že 

jsou obecně závazné, přičemž obecnost znamená stanovení znaků, které definují subjekty, na 

které se vztahují, tedy způsob kterým jsou určeny.12   

 

1.3. Vztah mezi správním aktem a rozhodnutím 

 

Správní akt je obecný pojem, který v sobě zahrnuje mnoho dílčích úkonů správních 

orgánů různé povahy. Přestože se v minulých letech objevily snahy o jeho implementaci do 
                                                 
10 A to nejen pro jeho adresáty, ale též pro správní úřad, který jej vydal (a nejen pro něj – viz § 73 odst. 2 s. ř.). 
Blíže viz Horzinková, E., Novotný, V.: Správní právo procesní. 3. aktualizované a doplněné vydání. Praha: 
Leges, 2010, str. 175. 
11 Takovým případem mohou být např. tzv. abstraktně konkrétní akty, u nás známé jako opatření obecné povahy, 
v zahraniční úpravě pak jako všeobecné opatření, blíže viz Hendrych D.: Právní předpisy a jiné abstraktní formy 
správní činnosti. In Hendrych, D. a kol.: Správní právo: obecná část. 7. vydání, Praha: C. H. Beck, 2009, str. 
191. 
12 Tamtéž, str. 193. 
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právního řádu a výslovné zákonné vymezení13, tyto byly neúspěšné a samotný pojem 

„správní akt“ tak nemá v českém právním řádu legální definici (na rozdíl od pojmu 

rozhodnutí jako jeho nejvýznamnější formy, viz dále)14. Důvodová zpráva k návrhu správního 

řádu charakterizovala pojem správní akt jako pojem generelní a jednotící, který měl v sobě 

zahrnovat všechny jednotlivé formy úkonů správních orgánů vydávané ve správním řízení, 

které by naplnily jeho zákonem stanovené znaky (reflexe materiálního pojetí, viz dále). 

Správním aktem v nejužším slova smyslu je rozhodnutí, které na rozdíl od samotného 

správního aktu v českém právním řádu legální vymezení má. A ne pouze jedno. Například 

správní řád vymezuje rozhodnutí v ust. § 67 odst. 1 jako úkon, kterým správní orgán v určité 

věci zakládá, mění nebo ruší práva anebo povinnosti jmenovitě určené osoby nebo v určité 

věci prohlašuje, že taková osoba práva nebo povinnosti má anebo nemá, nebo v zákonem 

stanovených případech rozhoduje o procesních otázkách. Soudní řád správní pak definuje 

rozhodnutí jako úkon správního orgánu, jímž se zakládají, mění, ruší nebo závazně určují 

práva nebo povinnosti žalobce (§ 65 odst. 1 s. ř. s.), daňový řád stanoví, že rozhodnutím 

správce daně ukládá povinnosti nebo přiznává práva anebo prohlašuje práva a povinnosti 

stanovené zákonem (§ 101 odst. 1 d. ř.). Z těchto zákonných vymezení vyplývá, že každé 

rozhodnutí bude s ohledem na shodu v okruhu jim vlastních znaků (jednání příslušného 

vykonavatele veřejného správy na základě zákona, jednostranný autoritativní výrok o právech 

a povinnostech, který směřuje vůči jemu nepodřízeným subjektům, bezprostřední právní 

závaznost a vynutitelnost, konkrétnost věci i adresátů) zároveň i správním aktem, nicméně ne 

každý správní akt bude zároveň rozhodnutím.15 Dá se říci, že rozhodnutí je jen jedním 

druhem, resp. formou, správního aktu, mají totožné znaky a vlastnosti, avšak správní akt je 

pojem nadřazený. Rozhodnutí má zvláštní náležitosti obsahové i formální, případně 

náležitosti procesu jeho vydání, které jej vymezují, jak od ostatních druhů či forem správního 

aktu, tak od správního aktu, jako obecného pojmu, samotného. Mezi rozhodnutím a správním 

aktem tak panuje určitý vztah speciality. 

 

 

                                                 
13 Kdy byl obsažen ve vládním návrhu zákona správního řádu a počítala s ním i důvodová zpráva. V průběhu 
legislativního procesu byl nicméně z návrhu vyřazen a nahrazen pojmem „rozhodnutí“ (viz dále). 
14 Srovnej Hendrych, D. a kol.: Právnický slovník, 3. Podstatně rozšířené vydání. Praha: C. H. Beck, 2009, str. 
1065. 
15 „Mohou jimi být a často také jsou, nejrůznější opatření, vyjádření, stanoviska, posudky, osvědčení apod., jimž 
právní úprava povahu rozhodnutí vydávaného ve správním řízení nepřiznává. Přitom platí, že některé z těchto 
individuálních správních aktů nemusejí být právně závazné, a lze o nich obecně hovořit i o jako jiných správních 
úkonech.“ Viz Průcha, P.: Správní právo, obecná část. 7., doplněné a aktualizované vydání, Brno: Masarykova 
univerzita, 2007, s. 278. 
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2. Rozhodnutí 

 

2.1. Rozhodnutí dle správního řádu 

 

2.1.1. Zákonné vymezení 

 

Zákon č. 500/2004 Sb. správní řád, ve znění pozdějších předpisů, v ustanovení § 67 

odst. 1 stanoví, že rozhodnutím správní orgán v určité věci zakládá, mění nebo ruší práva 

anebo povinnosti jmenovitě určené osoby nebo v určité věci prohlašuje, že taková osoba 

práva nebo povinnosti má anebo nemá, nebo v zákonem stanovených případech rozhoduje o 

procesních otázkách.  

Rozhodnutí správního orgánu je tak úkon správního orgánu (srovnej § 1 odst. 1 s. ř.) 

vydaný ve správním řízení (srovnej § 9 s. ř.), kterým se rozhoduje o právech a povinnostech 

jmenovitě určených osob ve jmenovitě určené věci, ať už se rozhodnutím tato práva či 

povinnosti zakládají, mění nebo ruší nebo se prohlašuje jejich existence či neexistence. 

Rozhodnutí je tedy jedním z výsledků činnosti správního orgánu, přičemž správní řád stanoví, 

že je zároveň účelem takové činnosti, resp. účelem správního řízení (§ 9 s. ř.).  

Činnost směřující k vydání rozhodnutí je stejně jako jiná činnost správních orgánů 

ovládána zásadou zákonnosti (čl. 2 odst. 3 Ústavy, čl. 2 odst. 2 Listiny základních práv a 

svobod, § 2 odst. 1 a 2 s. ř.). S ohledem na to je nutné, aby se vydání rozhodnutí vždy opíralo 

o hmotněprávní základ v zákoně (v případech, v mezích a způsoby, které stanoví zákon), kdy 

navíc způsob, jakým je vydáváno, musí být v souladu s předpisy procesního správního práva 

(musí splňovat obsahové i formální náležitosti, viz dále). Protože rozhodnutí je akt vydávaný 

na základě vrchnostenského a tudíž nerovného postavení správního orgánu vůči jeho adresátu, 

je stěžejní, aby rozhodování probíhalo na základě zákona a v jeho mezích, způsobem, který 

zákon stanoví, aby byla zajištěna co nejvyšší míra právní jistoty a ochrany osob, o jejichž 

právech nebo povinnostech je rozhodováno a zároveň zúžen prostor pro případné nedostatky 

v činnosti správních orgánů či jejich libovůli. Rozhodnutí je tedy akt aplikace práva a jako 

takový je úkonem, který je vždy odvozen od zákona, se kterým musí být zároveň v souladu. 16  

Pojem rozhodnutí v sobě dle současné úpravy ve správním řádu skrývá dva významy.  

Jednak je jím rozhodnutí v širším slova smyslu, sloužící jako označení pro veškeré 

úkony správního orgánu vydávané ve správním řízení, kdy pod tento pojem lze dále podřadit 
                                                 
16 Srovnej Horzinková, E., Novotný, V.: Správní právo procesní. 3. aktualizované a doplněné vydání. Praha: 
Leges, 2010, str. 179. Dále viz Kadečka, S. a kol.: Správní řád. Praha: ASPI, a.s., 2006, s. 244. 
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jednotlivé formy rozhodnutí rozeznávané správním řádem. Ohledně forem rozhodnutí a 

zařazení jednotlivých úkonů pod ně nepanuje v literatuře všeobecná shoda. Nejčastěji jsou 

jako základní formy rozhodnutí uváděny - rozhodnutí ve věci samé (§ 67 odst. 1 s. ř.), 

usnesení (§ 76 s. ř.) a rozhodnutí o některých procesních otázkách (např. rozhodnutí o uložení 

pořádkové pokuty dle § 62 s. ř.)17 a dále pak příkaz (§ 150 s. ř.) a vydání dokladu (§ 151 s. 

ř.)18. Rozhodnutí v tomto významu má tedy povahu individuálního správního aktu a jsou jím 

všechny úkony, které naplní znaky uvedené v ust. § 67 odst. 1, resp. § 9 správního řádu, tedy 

jak rozhodnutí meritorní tak rozhodnutí procesní povahy. 

Za druhé je jím rozhodnutí v užším slova smyslu, čímž je míněna jen dílčí skupina 

úkonů správních orgánů označovaných jako „rozhodnutí“, a to rozhodnutí meritorní a 

rozhodnutí o některých procesních otázkách (např. rozhodnutí o uložení pořádkové pokuty dle 

§ 62 s. ř., rozhodnutí o nařízení předběžného opatření dle § 61 s. ř.).19 Dá se též říci, že 

rozhodnutí v užším slova smyslu je jedna z forem, kterým správní orgán rozhoduje, a která se 

vyskytuje vedle forem jiných, jako je například usnesení, příkaz, vydání dokladu, atd. 

Jak vyplývá z důvodové zprávy, neznal původní návrh správního řádu pojem 

„rozhodnutí“, ale namísto něj počítal se zavedením pojmu „správní akt“, jako pojmu 

obecného a jednotícího, po vzoru některých zahraničních úprav.20 Pojem správní akt měl tak 

plnit funkci nadřazeného a generelního pojmu, který by v sobě zahrnoval veškeré formy 

úkonů správních orgánů, jež by naplnily jeho obsahové znaky stanovené zákonem (viz dále). 

Důvodová zpráva uvádí, že formami správního aktu upravenými ve správním řádu jsou 

rozhodnutí, příkaz a usnesení, přičemž typickým správním aktem je rozhodnutí, kterým se 

zakládají, mění nebo ruší práva nebo povinnosti jmenovitě určené osoby. Nicméně pojem 

správní akt byl v průběhu legislativního procesu z návrhu zákona vypuštěn a nahrazen 

pojmem rozhodnutí, což v konečném důsledku znamenalo vznik poněkud nepřehledné právní 

úpravy, kdy zákon rozeznává rozhodnutí ve dvou rovinách (rozhodnutí jako správní akt a 

                                                 
17 Např. viz Vedral, J.: Správní řád: komentář. Praha: Polygon, 2006, str. 394, dále pak Horzinková, E., Novotný, 
V.: Správní právo procesní. 3. aktualizované a doplněné vydání. Praha: Leges, 2010, str. 177-178. 
18 Např. viz Horzinková, E., Novotný, V.: Správní právo procesní. 3. aktualizované a doplněné vydání. Praha: 
Leges, 2010, str. 177-178. Též Vopálka, V.: Základní instituty správního řízení. In Hendrych, D. a kol.: Správní 
právo: obecná část. 7. vydání, Praha: C. H. Beck, 2009, str. 403, kde se však lze setkat s rozšířením o schválení 
smíru (§ 141 odst. 8 s. ř.), rozhodnutí na místě (§ 134 odst. 2 s. ř.), příkaz na místě (§150 odst. 5 s. ř.), uzavření 
veřejnoprávní smlouvy namísto rozhodnutí (§ 161 a § 162 s. ř.) jako zvláštní formy rozhodnutí. 
19 V literatuře se lze setkat s názorem, že rozhodnutími v užším slova smyslu jsou jen ta rozhodnutí, kterými se 
rozhoduje o právech a povinnostech účastníků a nespadají pod ně tak rozhodnutí o některých procesních 
otázkách. Více viz Černý, P., Dohnal, V., Korbel, F., Prokop, M.: Průvodce novým správním řádem. Praha: 
Linde Praha, a.s. 2006, str. 207.  
20 Důvodová zpráva k vládnímu návrhu zákona správní řád. Obecná část. ASPI, ASPI ID: LIT24405CZ.  



 
 

15 
 

rozhodnutí jako formu správního aktu), přičemž jej lze použít až ve třech významech 

(rozhodnutí jako správní akt, rozhodnutí ve věci, rozhodnutí o procesních otázkách).21   

Tato koncepce může být poněkud matoucí a v praxi může přinést nemalé problémy, 

jak fyzickým a právnickým osobám, o jejichž právech či povinnostech je ve správním řízení 

rozhodováno, tak správním orgánům, které vedou řízení a vydávají rozhodnutí. Poněkud 

jednodušší a přehlednější úpravou je například úprava v soudním řádu správním nebo 

občanském soudním řádu, které stanoví, že soudní rozhodnutí obecně jsou vydávána buď ve 

formě rozsudků, nebo ve formě usnesení.22  

Rozlišení rozhodnutí na rozhodnutí ve věci a rozhodnutí o procesních otázkách a 

usnesení může mít přitom velký význam zejména z hlediska možnosti uplatnění opravných 

prostředků, resp. mimořádných opravných prostředků. Zákon například rozeznává určitá 

omezení pro uplatnění řádných opravných pro některé druhy usnesení. Obecně platí, že 

odvolání proti usnesení nemá odkladný účinek (§ 76 odst. 5 s. ř.), dále je vyloučena možnost 

podat odvolání, a to obecně proti všem usnesením, která se jen poznamenávají do spisu, a dále 

pro všechna další usnesení, o kterých tak stanoví zákon (§ 76 odst. 5 s. ř.). Dále 

dle ustanovení § 94 odst. 3 s. ř. lze v přezkumném řízení samostatně přezkoumávat pouze 

usnesení o odložení věci a usnesení o zastavení řízení, přičemž ostatní usnesení lze 

přezkoumat až spolu s rozhodnutím ve věci, popřípadě s jiným rozhodnutím, jehož vydání 

předcházela, a jedině tehdy, může-li to mít význam pro soulad rozhodnutí ve věci nebo jiného 

rozhodnutí s právními předpisy anebo pro náhradu škody. Navíc dle ustanovení § 100 s. ř., 

kterým je upraven institut obnovy řízení, je možné obnovit pouze řízení ukončená 

pravomocným rozhodnutím ve věci, jímž bylo řízení před správním orgánem skončeno (§ 100 

odst. 1 s. ř.).23 

 

2.1.2. Obsah správního rozhodnutí a materiální pojetí 

 

Pro odpověď na otázku, které úkony správního orgánu jsou rozhodnutími dle 

správního řádu, je stěžejní zaměřit se na obsah takových úkonů. Rozhodnutím správního 

orgánu je každý úkon správního orgánu, který splňuje podmínky stanovené v ustanovení § 67 
                                                 
21 Přičemž někteří autoři jsou opačného názoru, když se domnívají, že pojem správní akt byl odstraněn z důvodu 
zjednodušení úpravy pomocí odstranění institutů, které se jevily jako nadbytečné. Více viz Kaucký J.: Nový 
správní řád. Příprava a projednání nového správního řádu (2. část). ASPI, ASPI ID: LIT24539CZ. 
22 Viz Vedral, J.: Správní řád: komentář. Praha: Polygon, 2006, str. 395. Dále viz Jemelka, L., Pondělíčková, K., 
Bohadlo, D.: Správní řád. Komentář. 2. vydání. Praha: C.H.Beck, 2009, str. 248 
23 Viz Vedral, J.: Správní řád: komentář. Praha: Polygon, 2006, str. 394. Dále též srovnej Vopálka, V.: Základní 
instituty správního řízení, Hendrych, D. a kol.: Správní právo: obecná část. 7. vydání, Praha: C. H. Beck, 2009, 
str. 413. 
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odst. 1 s. ř., potažmo v ustanovení § 924. Dle ustanovení § 67 odst. 1 rozhodnutím správní 

orgán v určité věci zakládá, mění nebo ruší práva anebo povinnosti jmenovitě určené osoby 

nebo v určité věci prohlašuje, že taková osoba práva nebo povinnosti má anebo nemá nebo 

v zákonem stanovených případech rozhoduje o procesních otázkách. Rozhodnutím správního 

orgánu je pak každé rozhodnutí, resp. jiný úkon správního orgánu, které splní tyto obsahové 

náležitosti, to znamená je vydáno v určité věci, pro jmenovitě určenou osobu a týká se jejího 

práva nebo povinnosti, přičemž toto právo nebo povinnost zakládá (mění, ruší) nebo deklaruje 

jeho existenci či neexistenci (příp. rozhoduje o procesních otázkách v případech, kdy to zákon 

stanoví). 

„Definice správního aktu je definicí materiální, nezáleží na tom, jak je správní akt ve 

zvláštním zákoně označen.“25 Takto charakterizuje materiální pojetí rozhodnutí (resp. 

správního aktu v jejím původním znění) důvodová zpráva k vládnímu návrhu správního řádu, 

přičemž tento princip se promítá do celé úpravy správního řádu.26 Zásadou materiálního pojetí 

správního rozhodnutí se při své rozhodovací činnosti řídí i Ústavní soud a Nejvyšší správní 

soud. V rozhodnutí publikovaném pod sp. zn. IV. ÚS 233/02 Ústavní soud vyslovil názor, že: 

„p ři posuzování otázky, zda v konkrétní věci bylo či nebylo vydáno „pravomocné rozhodnutí“ 

(tj. právní akt složený – v klasické podobě - z výrokové části, odůvodnění a poučení o 

opravném prostředku), Ústavní soud vycházel z toho, že pojem "rozhodnutí" je označením 

technickým a že je třeba k němu vždy přistupovat z hlediska jeho obsahu a nikoliv formy. Není 

rozhodující, jak správní orgán svůj akt označil nebo případně věc vyřídil toliko neformálním 

přípisem (či formálně nedokonalým rozhodnutím, např. bez odůvodnění či poučení o 

opravném prostředku) v domnění, že není jeho povinností vydat rozhodnutí v určité procesní 

formě.“  Ústavní soud zde vyslovil myšlenku, že je lhostejno, jak správní orgán svůj úkon 

formálně označí, důležité je, jaký má obsah, zda splňuje náležitosti jednostrannosti a 

autoritativnosti ze strany správního orgánu, konkrétnosti osob a rozhodované věci, a zda je 

v něm rozhodováno o právech nebo povinnostech jeho adresátů. Toto pojetí se odráží ve 

veškeré rozhodovací činnosti soudů, kdy pro vyřešení otázky, zda dané rozhodnutí je 

rozhodnutím ve smyslu ust. § 67 odst. 1 s. ř. se posuzuje jeho materiální stránka, tedy 

náležitosti obsahu, a nikoli jeho forma nebo název.  

Názorný doklad materiálního pojetí v judikatuře Nejvyššího správního soudu lze 

nalézt v rozhodnutí uveřejněném pod č. 1814/2009, ve kterém Nejvyšší správní soud 

                                                 
24 Viz Vedral, J.: Správní řád: komentář. Praha: Polygon, 2006, str. 396. 
25 Důvodová zpráva k vládnímu návrhu zákona správní řád. Obecná část. ASPI, ASPI ID: LIT24405CZ. 
26 Např. úprava správního řízení – každý postup správního orgánu, který splňuje znaky vyjádřené v ustanovení § 
9 s. ř. je správním řízením.                                                                                                                                                                                                                 
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posuzoval právní povahu územního souhlasu vydaného na základě § 96 stavebního zákona. 

Soud zde došel k závěru, že územní souhlas je určitou alternativou k územnímu rozhodnutí, 

kdy proces jeho vydání je oproti procesu vydání územního rozhodnutí jednodušší, nicméně 

oba úkony mají stejné právní účinky, protože představují povolení k určité činnosti. Přestože 

doktrína stavebního práva v rozhodnutí citovaná považuje územní souhlas za jiný správní 

úkon podle části čtvrté správního řádu, Nejvyšší správní soud je toho názoru, že územní 

souhlas je pojmově v rozporu se znaky jiných správních úkonů, protože zakládá práva 

žadateli o souhlas a přímo se dotýká práv a povinností ostatních subjektů (např. sousedů 

stavby). Navíc má územní souhlas stejné právní účinky jako územní rozhodnutí, které je 

nepochybně správním rozhodnutím. S ohledem na to, že územní souhlas je schopen zasáhnout 

do práv a povinností ostatních subjektů, zakládá práva žadateli o souhlas a má shodné účinky 

jako územní rozhodnutí, dospěl soud k závěru, že takový úkon je rozhodnutím ve smyslu § 67 

odst. 1 správního řádu, přičemž opačný výklad, podle kterého územní souhlas rozhodnutím 

není, by takovýmto osobám odejmul možnost svá práva ochránit stanoveným postupem u 

správního orgánu a odňal by jim také právo na přístup k soudu, které jim zaručuje čl. 36 

Listiny základních práv a svobod. 

 

2.1.3. Vztah k jiným úkonům správních orgánů 

 

 Obsahové náležitosti rozhodnutí, tak jak jsou stanoveny v ustanoveních § 67 odst. 1 a 

§ 9 s. ř., jsou pak stěžejním kritériem i pro odlišení rozhodnutí od dalších výsledků činnosti 

správních orgánů. 

 Na prvním místě je nutno učinit rozdíl mezi rozhodnutím a opatřením obecné povahy 

(část šestá správního řádu, § 171 a následující), protože oba úkony mohou obsahovat určité 

shodné znaky, přesto však nejsou totožné. Co je odlišuje, je adresnost opatření obecné povahy 

neurčitému okruhu adresátů, kteří jsou v něm vymezeni pouze pomocí obecných znaků. 

Zatímco rozhodnutí se týká konkrétní věci a je určeno konkrétním adresátům, o jejichž 

právech či povinnostech je v něm rozhodováno, opatření obecné povahy, ač se také týká 

konkrétní věci, je určeno blíže neurčitému počtu adresátů, kteří jsou v něm vymezeni pouze 

obecnými znaky.27 Toto vyplývá z ustanovení § 9 a § 67 odst. 1 správního řádu, dle kterých je 

rozhodováno o právech či povinnostech jmenovitě určené osoby, což je dále rozvedeno v § 68 

                                                 
27 Ovšem existují i výjimky. Například územní opatření o stavební uzávěře podle § 97 odst. 1 stavebního zákona 
se vždy vydává jako opatření obecné povahy podle správního řádu, a to i v případě když by materiálně povahu 
opatření obecné povahy nemělo a obsahově by bylo správním aktem, resp. rozhodnutím. Přednost by zde dostalo 
formální pojetí, protože podle zákona nelze vydat rozhodnutí ve správním řízení. 
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odst. 2, který stanoví, že ve výrokové části rozhodnutí se mimo jiné uvede označení účastníků 

řízení dle § 27 odst. 1 správního řádu, a dále z ustanovení § 171 s. ř., které obsahuje negativní 

vymezení opatření obecné povahy jako úkonu správního orgánu, který není ani právním 

předpisem ani rozhodnutím. Opatření obecné povahy pak svým charakterem stojí na pomezí 

mezi právním předpisem a správním rozhodnutím, kdy obsahuje prvky příznačné oběma – 

konkrétnost věci a neurčitý okruh adresátů.28   

 Jak plyne z důvodové zprávy k vládnímu návrhu správního řádu, rozhodnutím (resp. 

správním aktem dle jejího přesného znění) není právní předpis vyhlašovaný ve Sbírce zákonů, 

obecně závazná vyhláška kraje, obce či hlavního města Prahy a nařízení kraje, obce či 

hlavního města Prahy, ani vnitřní předpis. Prvkem, který je od sebe odlišuje, je zejména 

obecnost a abstraktnost, jež jsou typickými znaky právních předpisů a abstraktních aktů. 

Obecnost znamená, že se týkají neurčitého počtu případů a směřují vůči blíže neurčenému 

počtu subjektů, kdy jak předměty, tak subjekty jsou v nich vymezeny obecnými znaky, které 

určí, zda se na ně vztahují či nikoli. Na rozdíl od rozhodnutí tedy nesměřují vůči určitému 

adresátu vymezenému ve výrokové části rozhodnutí a nevydávají se v konkrétní věci, jejíž 

řešení by obsahovali. Naopak jsou určeny neurčitému okruhu adresátů a předmětů, které jsou 

v nich charakterizovány určitými obecnými znaky.29 

 S ohledem k tomu, že rozhodnutí působí navenek vůči nepodřízeným subjektům, je 

třeba jej vymezit též od tzv. vnitřních předpisů, interních instrukcí či pokynů, které slouží 

k regulaci právních vztahů uvnitř jedné nebo více organizačních jednotek nebo zařízení 

veřejné správy. Nejenže jsou tyto akty abstraktní a mají obecnou povahu, jsou vydávány a 

působí na základě vztahu nadřízenosti a podřízenosti uvnitř určité organizační jednotky, čímž 

se od rozhodnutí zásadně liší.30 

 Rozhodnutí je dále nutné odlišit od závazného stanoviska. Definice závazného 

stanoviska je obsažena v ustanovení § 149 odst. 1 správního řádu, kdy je vymezeno jako úkon 

učiněný správním orgánem na základě zákona, který není samostatným rozhodnutím ve 

správním řízení a jehož obsah je závazný pro výrokovou část rozhodnutí správního orgánu. 

                                                 
28 Dle některých autorů jde o přechodovou formu mezi rozhodnutím a právním předpisem. Srovnej Ondruš, R.: 
Správní řád. Praha: Linde Praha, 2005, str. 487. 
29 Takto tomu bude v ideálním případě, nicméně se ale vyskytují právní předpisy, které mají obsahově povahu 
individuálního právního aktu, což je zpravidla protiústavní, protože tím dochází k porušení dělby moci. Toto 
dovodil i Ústavní soud ve svém nálezu publikovaném pod sp. zn. Pl. ÚS 24/04: „Tím, že Parlament v zákoně 
označil rozvoj a modernizaci konkrétní vodní cesty za veřejný zájem, nedodržel požadavek obecnosti právního 
předpisu, aplikoval neurčitý právní pojem v konkrétním případě, a zasáhl tak do pravomoci svěřené moci 
výkonné.“ 
30 Srovnej Kadečka, S. a kol.: Správní řád. Praha: ASPI, a.s., 2006, str. 245. Dále viz Staša, J.: Činnost veřejné 
správy, str. 203. In Hendrych, D. a kol.: Správní právo: obecná část. 7. vydání, Praha: C. H. Beck, 2009, str. 203. 
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Hlavní rozdíl mezi závazným stanoviskem a rozhodnutím je v tom, že závazné stanovisko 

nedosahuje takové intenzity jako rozhodnutí a nevyvolává tytéž právní účinky. Rozhodnutím 

se v určité věci zakládají, mění nebo ruší práva anebo povinnosti jmenovitě určených osob 

nebo se prohlašuje, že taková osoba práva nebo povinnosti má nebo nemá (příp. se rozhoduje 

o určité procesní otázce v případech, kdy to zákon předvídá). Závazné stanovisko je zpravidla 

vydáváno v konkrétní věci a vztahuje se ke konkrétním osobám, nicméně slouží pouze jako 

závazný podklad pro další činnost správních orgánů, zpravidla bez něj nelze rozhodnutí 

vydat31, ale samo o sobě nesměřuje navenek vůči adresátům rozhodnutí a nemá přímé účinky 

na jejich právní postavení, ať už konstitutivní či deklaratorní. Závazné stanovisko je určeno 

správnímu orgánu, který vydává správní rozhodnutí, a jen pro něj je závazné, resp. pro 

výrokovou část rozhodnutí vydanou tímto orgánem (§ 149 odst. 1 s. ř.). Orgány, které jsou 

příslušné k vydání závazného stanoviska, jsou zákonem označeny jako orgány dotčené (§ 149 

odst. 1 a § 136 odst. 1 písm. b) s. ř.) a jsou zpravidla odlišné od správních orgánů 

vydávajících finální rozhodnutí.32  

 Závazná stanoviska jsou z procesního hlediska řazena mezi vyjádření, osvědčení a 

sdělení. Tyto úkony správních orgánů jsou upraveny v části čtvrté správního řádu (ustanovení 

§ 154 a následující). Teorií správního práva jsou nazývány „jiné úkony“, jejichž základní 

charakteristikou je nižní intenzita právních účinků, resp. to, že přímo nezasahují do právního 

postavení jejich adresátů, popř. jiných osob.33 Z úpravy správního řádu vyplývá, že kategorii 

vyjádření, osvědčení a sdělení lze považovat za kategorii zbytkovou, když dle ustanovení § 

158 s. ř. se ustanovení čtvrté části správního řádu použijí obdobně i v případě, provádí-li 

správní orgán jiné úkony, které nejsou upraveny v části první, třetí, páté nebo šesté (a nejsou 

tedy rozhodnutími, veřejnoprávními smlouvami a opatřeními obecné povahy) anebo v části 

čtvrté. Dále správní řád v ustanovení § 177 odst. 2 stanoví, že v případech, kdy správní orgán 

provádí úkony, na které se nevztahují části druhá a třetí, postupuje obdobně podle části čtvrté. 

Z výše uvedeného plyne, že na veškeré úkony, které nejsou ze své povahy rozhodnutími, 

                                                 
31 Například dle ustanovení § 9 odst. 1 zákona č. 334/1992 Sb., o ochraně zemědělského půdního fondu, ve znění 
pozdějších předpisů, je k odnětí půdy ze zemědělského půdního fondu pro nezemědělské účely třeba souhlasu 
orgánu ochrany zemědělského půdního fondu, který je nezbytný k vydání rozhodnutí podle zvláštních předpisů. 
32 Nicméně Nejvyšší správní soud ve své judikatuře dovodil, že závazná stanoviska mohou podléhat soudnímu 
přezkumu na základě žaloby proti rozhodnutí správního orgánu podle ust. § 65 a následující s. ř. s. a konstatoval 
tak, že jsou rozhodnutími ve smyslu § 65 odst. 1 s. ř. s. (v rozhodnutí publikovaném pod č. 1764/2009 Sb. NSS, 
více viz dále). Přezkoumána však mohou být pouze ta závazná stanoviska, u kterých žalobce tvrdí, že se 
negativně projevila v jeho právní sféře. Půjde o takové jednostranné úkony orgánu moci výkonné, které se 
vztahují ke konkrétní věci a konkrétním adresátům a závazně a autoritativně se dotýkají právní sféry žalobce. 
Nejde tedy o to, zda úkon správní orgánu založil, změnil či zrušil práva a povinnosti žalobce, ale o to zda 
žalobce tvrdí, že se negativně projevil v jeho právní sféře (podrobněji k tomu dále). 
33 Staša, J.: Činnost veřejné správy. In Hendrych, D. a kol.: Správní právo: obecná část. 7. vydání, Praha: C. H. 
Beck, 2009, str. 285. 
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veřejnoprávními smlouvami a opatřeními obecné povahy, popř. ani úkony vydanými podle 

části čtvrté správního řádu, se budou aplikovat ustanovení této čtvrté části, čímž je stanoven 

postup pro vydávání jiných úkonů, které nelze podřadit pod výše vymezené zvláštní 

kategorie. Podle části čtvrté tak nemusí být vydávány pouze úkony, které jsou obsaženy 

v názvu této části, tedy vyjádření, osvědčení a sdělení, ale též úkony podobné povahy a 

právních účinků.34 

Osvědčení je úkon správního orgánu, kterým se potvrzuje určitá skutečnost, která je 

zřejmá a není o ní pochyb. V tom se liší od deklaratorního správního rozhodnutí, ve kterém se 

taktéž úředně potvrzuje jistá skutečnost (v určité věci se prohlašuje, že osoba práva nebo 

povinnosti má anebo nemá), nicméně taková skutečnost je nejistá, je potřeba ji autoritativně 

zjistit a stvrdit. Prostředkem tohoto autoritativního zjištění je správní řízení, které vede k 

vydání rozhodnutí jako autoritativního potvrzení ve správním řízení zjišťované skutečnosti. 

V důsledku své schopnosti zasáhnout právní postavení svých adresátů má pak rozhodnutí 

správního orgánu vyšší intenzitu právních účinků. K tomu, že osvědčení není rozhodnutím, se 

ve své judikatuře několikrát vyjádřil i Ústavní soud. Například v usnesení vydaném pod sp. 

zn. II. ÚS 1/93 vyjádřil názor, že: „Osvědčení vydané podle zákona č. 451/1991 Sb. není 

rozhodnutím. Osvědčení je veřejnou listinou, již ministerstvo vnitra - jako kompetentní orgán 

státní správy - osvědčuje existenci nebo neexistenci určité, jemu známé skutečnosti nebo 

stavu, který nastal nebo trvá. Vydání osvědčení nepředchází správní řízení, a proto není 

rozhodnutím správního orgánu.“35 

Dále pak pojmové znaky správního rozhodnutí dle ustanovení § 9 a 67 odst. 1 

správního řádu odlišují tyto úkony od faktických pokynů a donucovacích úkonů. Zatímco 

vydání správního rozhodnutí zpravidla předchází správní řízení,36 tedy formální proces, je pro 

faktické pokyny a donucovací úkony typické, že jsou faktickou činností správního orgánu, 

kterou uskutečňují na základě zákona, avšak ne jako výsledek formálního řízení. Jejich 

neformálnost je tedy znakem, který je zásadním způsobem odlišuje od rozhodnutí správního 

orgánu (resp. správních aktů) jako výsledku správního řízení (§ 9 s. ř.), přestože lze nalézt 

prvky, které obě tyto skupiny úkonů spojují (například v obou případech jde o činnost 

správního orgánu na základě zákona, dále je spojuje schopnost vrchnostensky zasáhnout do 
                                                 
34 A dále též úkony, které mají účinky rozhodnutí, nicméně rozhodnutími nejsou. Jako příklad lze uvést 
kolaudační souhlas podle § 122 stavebního zákona. 
35 Srovnej Staša, J.: Činnost veřejné správy. In Hendrych, D. a kol.: Správní právo: obecná část. 7. vydání, Praha: 
C. H. Beck, 2009, str. 287. Dále viz Jemelka, L., Pondělíčková, K., Bohadlo, D.: Správní řád. Komentář. 2. 
vydání. Praha: C.H.Beck, 2009, str. 247-248. 
36 I když tomu tak nemusí být vždy, viz např. § 150 odst. 1 s. ř., který stanoví, že vydání příkazu může být 
prvním úkonem v řízení. Podobně pak např. § 62 odst. 5 s. ř., dle kterého je prvním úkonem v řízení ve věci 
uložení pořádkové pokuty vydání rozhodnutí. 
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právního postavení jejich adresátů, dále pak určitost věci a osoby vůči které směřuje nebo 

právní závaznost).37 

A konečně kategorií úkonů správních orgánů odlišných od rozhodnutí jsou 

veřejnoprávní smlouvy. Veřejnoprávní smlouva je dvoustranný nebo vícestranný právní úkon, 

který zakládá, mění nebo ruší práva a povinnosti v oblasti veřejného práva (§ 159 s. ř.). 

Protože se nejedná o jednostranné úkony, nečiní rozlišení veřejnoprávních smluv a rozhodnutí 

takové problémy jako třeba rozlišení rozhodnutí a opatření obecné povahy, závazného 

stanoviska nebo osvědčení. Veřejnoprávní smlouvy jsou upraveny v části páté správního řádu 

jako svébytný právní institut, což plyne již ze samotné systematiky správního řádu a zařazení 

právní úpravy do samostatné části zákona. Určité propojení veřejnoprávních smluv a 

rozhodnutí lze spatřovat zejména v možnosti uzavřít subordinační smlouvu dle § 161 odst. 1 

správního řádu namísto vydání rozhodnutí správního orgánu a nahradit tak autoritativní 

správní akt subjektu veřejné správy dohodou. Veřejnoprávní smlouva pak stejně jako 

konstitutivní rozhodnutí zakládá, mění nebo ruší práva a povinnosti v oblasti veřejného práva. 

Nicméně rozdíl spočívá v tom, že rozhodnutí je úkonem jednostranným, ve kterém správní 

orgán naplno využívá své vrchnostenské postavení a autoritativně určuje práva a povinnosti 

konkrétních adresátů v konkrétní věci, naproti tomu veřejnoprávní smlouva je právním 

úkonem dvoustranným či vícestranným, z čehož již pojmově vyplývá, že k jejímu uzavření je 

zapotřebí vůle obou (resp. všech) smluvních stran a v případě smluv subordinačních tedy i 

osoby, která by jinak byla účastníkem řízení dle § 27 odst. 1 s. ř. Postavení správního orgánu 

je zde tedy odlišné od jeho postavení ve správním řízení, je sám smluvní stranou a musí 

respektovat druhou smluvní stranu a její vůli. Přiléhavě to pojmenoval J. Hoetzel, když 

veřejné smlouvy označil za projev správních úřadů, který nemá co činit s výkonem 

vrchnostenské moci.38 

 

2.1.4. Členění rozhodnutí podle správního řádu  

 

 V teorii správního práva se lze setkat s mnoha kritérii, pomocí kterých se správní 

rozhodnutí, resp. správní akty, člení a rozlišují. Správní akty se tak dají třídit dle obsahu, dle 

povahy právních účinků, dle okruhu osob, které akt zavazují, podle procesního režimu, který 

předcházejí jejich vydání, nebo dále například dle účelu, dle toho, kdo se podílí na jejich 

                                                 
37 Viz Staša, J.: Činnost veřejné správy. In Hendrych, D. a kol.: Správní právo: obecná část. 7. vydání, Praha: C. 
H. Beck, 2009, str. 277. 
38 Hoetzel, J.: Slovník veřejného práva československého, Svazek 1. Praha: Eurolex Bohemia, 2000, str. 34. 
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vydání, podle postavení správního orgánu, který je vydal, atd. Dále se dají dělit v závislosti na 

vztahu správního aktu k právní pozici adresáta (dělení na akty pozitivní a negativní), či 

možnosti a míry využití správního uvážení.39 

 Sám správní řád v ustanovení § 9 a § 67 odst. 1 s. ř. rozeznává rozhodnutí 

konstitutivní a deklaratorní. Dle § 9 s. ř. jsou ta rozhodnutí, kterými se v určité věci zakládají, 

mění nebo ruší práva anebo povinnosti jmenovitě určené osoby, rozhodnutími 

konstitutivními, zatímco rozhodnutí, kterými se v určité věci prohlašuje, že jmenovitě určená 

osoba práva nebo povinnosti má anebo nemá, jsou rozhodnutími deklaratorními. S tím 

koresponduje i dikce § 67 odst. 1 s. ř., podle kterého rozhodnutím správní orgán v určité věci 

zakládá, mění nebo ruší práva anebo povinnosti jmenovitě určené osoby (rozhodnutí 

konstitutivní) nebo v určité věci prohlašuje, že taková osoba práva nebo povinnosti má anebo 

nemá (rozhodnutí deklaratorní)40. Z materiálního pojetí správního rozhodnutí pak vychází i 

podmínky dělení rozhodnutí na konstitutivní a deklaratorní, kdy bude vždy záležet na obsahu 

daného rozhodnutí a na právních účincích, které vyvolá, a ne na jeho formálním označení. 

Základním členěním rozhodnutí správního orgánu dle správního řádu je tak členění dle 

právních účinků, které jsou tato rozhodnutí schopna vyvolat.41  

 Klasifikace správních aktů na deklaratorní a konstitutivní, jež sleduje i správní řád, je 

klasifikací základní, vycházející z tradičního pojetí správních aktů.42  

Protože konstitutivní akty zakládají, mění nebo ruší práva anebo povinnosti, působí 

tak pro futuro a zpravidla ex nunc. To znamená, že stanoví, co má být do budoucnosti a 

zpravidla práva a povinnosti zakládají až od okamžiku, kdy nabudou právní moci. 

Konstitutivním rozhodnutím správní orgán nově upraví právní pozici adresáta, založí nový 

právní poměr či vztah, kterého dříve nebylo. Protože upravuje danou situaci nově, je 

s ohledem na právní jistotu adresátů rozhodnutí nutné, aby působil do budoucnosti a 

od okamžiku právní moci. Příkladem konstitutivního správního rozhodnutí je např. rozhodnutí 

                                                 
39 Viz Staša, J.: Činnost veřejné správy. In Hendrych, D. a kol.: Správní právo: obecná část. 7. vydání, Praha: C. 
H. Beck, 2009, str. 206-214. Dále též srovnej Horzinková, E., Novotný, V.: Správní právo procesní. 3. 
aktualizované a doplněné vydání. Praha: Leges, 2010, str. 178-179 a Sládeček, V.: Obecné správní právo. 2. 
vydání, Praha: ASPI – Wolters Kluwer, 2009, str. 109-112. 
40 Příp. rozhoduje o procesních otázkách, v případech kdy to stanoví zákon (rozhodnutí o procesních otázkách). 
41 Viz Vedral, J.: Správní řád: komentář. Praha: Polygon, 2006, str. 393. Někteří autoři dovozují z dikce 
ustanovení § 67 odst. 1 ještě další skupinu správních rozhodnutí a ke konstitutivním a deklaratorním 
rozhodnutím přidávají rozhodnutí procesní (Srovnej Hrabák, J., Nahodil, T.: Nový správní řád a zákon 
související s odkazy, výkladovými poznámkami a vybranou judikaturou. 2. aktualizované a doplněné vydání. 
Praha: ASPI, a.s., 2006, str. 200). 
42 Již J. Hoetzel považoval toto dělení za obvyklé. Srovnej Hoetzel, J.: Slovník veřejného práva 
československého, Svazek 1. Praha: Eurolex Bohemia, 2000, str. 37. 
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Ministerstva vnitra o udělení azylu, vydání stavebního povolení, rozhodnutí o udělení 

koncese, apod.43  

Deklaratorním rozhodnutím správní orgán autoritativně potvrzuje existenci určité 

právní skutečnosti či vztahu, o nichž se vyskytla pochybnost. Zjišťovaná a stvrzovaná 

skutečnost zde byla již před vydáním rozhodnutí, proto deklaratorní akty působí pro praeterito 

a ex tunc, to znamená i do minulosti a od okamžiku vzniku skutečnosti či vztahu, jejichž 

existenci potvrzují. Deklaratorní akty jsou též označovány jako nálezy, protože správní orgán 

jejich prostřednictvím nelézá právo, které již existuje. Deklaratorní akty je nutné odlišit od 

osvědčení, která taktéž osvědčují existenci určité skutečnosti, nicméně na rozdíl od 

rozhodnutí, o takové skutečnosti není pochyb a je tedy skutečností zřejmou. Deklaratorní 

rozhodnutí se tedy užívají k autoritativnímu stvrzení určité skutečnosti či vztahu, o jejichž 

existenci je před vydáním rozhodnutí pochyb, přičemž právě vydáním rozhodnutí se tyto 

pochyby odstraní a adresáti nabývají právní jistotu o existenci či neexistenci práva nebo 

povinnosti.44 Jako příklad deklaratorních rozhodnutí lze uvést rozhodnutí orgánu ochrany 

zemědělského půdního fondu o tom, zda určitý pozemek je či není součástí tohoto fondu, 

apod.45 

 Toto členění má i praktický význam a to zejména v situacích, kdy je nutné zjistit, kdy 

určitý konkrétní právní vztah, jež je správním rozhodnutím upraven, vznikl či zanikl, jak 

dlouho trval, atd., a v té souvislosti též otázka plnění povinností v rozhodnutí uložených či 

výkonu práv v rozhodnutí přiznaných, zejména s ohledem na okamžik, kdy byly plněny či 

vykonávány. Co do počtu tvoří v praxi většinu rozhodnutí konstitutivní povahy. Lze se též 

setkat s rozhodnutími, které mají povahu smíšenou, to znamená, v jednom rozhodnutí jsou 

zároveň obsaženy jak prvky aktů konstitutivních, tak deklaratorních. Takovou povahu může 

                                                 
43 Viz Staša, J.: Činnost veřejné správy. In Hendrych, D. a kol.: Správní právo: obecná část. 7. vydání, Praha: C. 
H. Beck, 2009, str. 207-208. Dále Jemelka, L., Pondělíčková, K., Bohadlo, D.: Správní řád. Komentář. 2. vydání. 
Praha: C.H.Beck, 2009, str. 247. Srovnej Hoetzel, J.: Slovník veřejného práva československého, Svazek 1. 
Praha: Eurolex Bohemia, 2000, str. 37-38. Dále viz Sládeček, V.: Obecné správní právo. 2. vydání, Praha: ASPI 
– Wolters Kluwer, 2009, str. 109 a konečně Horzinková, E., Novotný, V.: Správní právo procesní. 3. 
aktualizované a doplněné vydání. Praha: Leges, 2010, str. 178. 
44 V souvislosti s deklaratorními rozhodnutími je nutné zmínit i řízení o určení právního vztahu, které upravuje 
ustanovení § 124 správního řádu, které stanoví, že správní orgán v mezích své příslušnosti rozhodne na žádost 
každého, kdo prokáže, že je to nezbytné pro uplatnění jeho práv, zda určitý právní vztah vznikl a kdy se tak 
stalo, zda trvá, nebo zda zanikl a kdy se tak stalo a to zpravidla v případě, kdy nelze vydat osvědčení podle části 
čtvrté správního řádu, příp. v rámci jiného správního řízení. Více viz Jemelka, L., Pondělíčková, K., Bohadlo, 
D.: Správní řád. Komentář. 2. vydání. Praha: C.H.Beck, 2009, str. 247. 
45 Viz Staša, J.: Činnost veřejné správy. In Hendrych, D. a kol.: Správní právo: obecná část. 7. vydání, Praha: C. 
H. Beck, 2009, str. 207-208. Dále Jemelka, L., Pondělíčková, K., Bohadlo, D.: Správní řád. Komentář. 2. vydání. 
Praha: C.H.Beck, 2009, str. 247. Srovnej Hoetzel, J.: Slovník veřejného práva československého, Svazek 1. 
Praha: Eurolex Bohemia, 2000, str. 37-38. Dále viz Sládeček, V.: Obecné správní právo. 2. vydání, Praha: ASPI 
– Wolters Kluwer, 2009, str. 110 a konečně Horzinková, E., Novotný, V.: Správní právo procesní. 3. 
aktualizované a doplněné vydání. Praha: Leges, 2010, str. 178. 
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mít například rozhodnutí o přestupku, kdy konstatování, že určitá osoba se přestupku 

dopustila, má povahu deklaratorní, stanovení sankce má pak povahu konstitutivní.46 

 

2.1.5. Náležitosti rozhodnutí 

 

 Na vznik a existenci rozhodnutí, jejich obsah a podobu právo klade určité požadavky, 

které musejí být splněny, aby rozhodnutí mohlo existovat a plnit účel, ke kterému bylo 

vydáno. Tyto požadavky jsou označovány jako náležitosti rozhodnutí a člení se do čtyř 

skupin: náležitosti kompetenční, obsahované, formální a procedurální.47    

Kompetenční náležitosti jsou vyjádřeny hmotněprávní působností a pravomocí a 

procesní příslušností správního orgánu k vydání rozhodnutí.48   

Co se týče obsahových náležitostí, správní řád v ustanovení § 68 odst. 1 stanoví, že 

rozhodnutí obsahuje výrokovou část, odůvodnění a poučení účastníků, přičemž obsah těchto 

jednotlivých částí je pak rozveden v dalších odstavcích § 68 s. ř.  

 Ustanovení § 68 odst. 2 s. ř. stanoví, že ve výrokové části se uvede řešení otázky, která 

je předmětem řízení, právní ustanovení, podle nichž bylo rozhodováno, a označení účastníků 

podle § 27 odst. 1. Je nutné činit rozdíl mezi výrokovou částí a samotným výrokem.  

Ve výroku rozhodnutí správní orgán autoritativně stanoví řešení otázky, která je 

předmětem daného řízení a určí tak konkrétní práva a povinnosti jeho účastníků. Podle soudní 

judikatury je výrok rozhodnutí: „tou částí, v níž správní orgán autoritativně, vrchnostenským 

způsobem subjektivní oprávnění účastníka zakládá, mění nebo ruší, či autoritativně 

deklaruje.“49 V jiném svém rozhodnutí Vrchní soud v Praze vyjádřil názor, že:„výrok v sobě 

nese (na rozdíl od ostatních částí správního aktu, jako je označení orgánu, který rozhodl, 

návěty, odůvodnění, poučení o opravném prostředku atp.) autoritativní úpravu práv a 

povinností, která představuje vlastní kvintesenci správního aktu.“ Výrok dle něj představuje 

materializaci rozhodnutí správního orgánu, ať už v pojetí rozhodnutí jako správního aktu, či 

v jakékoli jeho jednotlivé formě.50 I na samotný výrok rozhodnutí a jeho obsah jsou pak 

                                                 
46 Viz Staša, J.: Činnost veřejné správy. In Hendrych, D. a kol.: Správní právo: obecná část. 7. vydání, Praha: C. 
H. Beck, 2009, str. 208. Dále viz Sládeček, V.: Obecné správní právo. 2. vydání, Praha: ASPI – Wolters Kluwer, 
2009, str. 110 a Horzinková, E., Novotný, V.: Správní právo procesní. 3. aktualizované a doplněné vydání. 
Praha: Leges, 2010, str. 179. Dále srovnej Vedral, J.: Správní řád: komentář. Praha: Polygon, 2006, str. 393. 
47 Viz Staša, J.: Činnost veřejné správy. In Hendrych, D. a kol.: Správní právo: obecná část. 7. vydání, Praha: C. 
H. Beck, 2009, str. 217. 
48 Viz Staša, J.: Činnost veřejné správy. In Hendrych, D. a kol.: Správní právo: obecná část. 7. vydání, Praha: C. 
H. Beck, 2009, str. 217. Dále srovnej Sládeček, V.: Obecné správní právo. 2. vydání, Praha: ASPI – Wolters 
Kluwer, 2009, str. 112. 
49 Viz rozhodnutí Vrchního soudu v Praze, sp. zn. 6 A 154/94. 
50 Srovnej rozhodnutí Vrchního soudu v Praze, sp. zn. 6 A 226/95. 
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kladeny požadavky, které by měl splňovat. Jak vyplývá z judikatury, výrok musí být po 

obsahové stránce jasný, srozumitelný, přesný a určitý, aby mohl být závazný a vykonatelný.51 

Lze tedy shrnout, že ve výroku rozhodnutí správní orgán upravuje samu podstatu otázky, o 

které je vedeno správní řízení, vrchnostensky stanoví její řešení a tím rozhodne o právech 

nebo povinnostech jeho účastníků.52 

Ve výrokové části se pak uvede řešení otázky, která je předmětem řízení (což lze dle 

výše uvedené judikatury a literatury považovat za samotný výrok), odkaz na právní 

ustanovení, podle nichž bylo rozhodováno a označení účastníků řízení podle § 27 odst. 1 

správního řádu (přičemž účastníci, kteří jsou fyzickými osobami, musí být označeni údaji 

umožňujícími jejich identifikaci podle § 18 odst. 2 s. ř., účastníci, kteří jsou právnickými 

osobami pak názvem a sídlem, § 68 odst. 2 s. ř.). Výroková část může obsahovat i více než 

jeden výrok, což se v praxi často děje (může například obsahovat výrok o vině, výrok o 

uložení pokuty a výrok o nákladech řízení), pak je z hlediska přehlednosti a srozumitelnosti 

vhodné, aby jednotlivé výroky byly od sebe graficky, číselně či jinak odděleny.53   

V případě, že je ve výroku adresátu rozhodnutí uložena povinnost, je nutné ve 

výrokové části uvést lhůtu, popř. jiné údaje, potřebné k jejímu řádnému splnění. Uvedení 

lhůty je jednou z podmínek vykonatelnosti rozhodnutí, protože rozhodnutí ukládající 

povinnost lze vykonat pouze v případě, když nabylo právní moci a uplynula lhůta k jejímu 

plnění (§ 74 odst. 2 s. ř.).54  Za předpokladu, že správní orgán chce vyloučit odkladný účinek 

odvolání podle ustanovení § 85 odst. 2 s. ř., musí být výrok o vyloučení odkladného účinku 

uveden též ve výrokové části. Takový výrok musí být následně zvlášť odůvodněn. Výroková 

část může dále obsahovat vedlejší ustanovení (§ 68 odst. 2 s. ř.). Vedlejší ustanovení jsou 

takové části výroku, které jej nějakým způsobem upřesňují, doplňují nebo mění jeho obsah, 

nemohou však stát samostatně. Typickým příkladem vedlejších ustanovení jsou časové 

doložky (suspenzivní nebo rezolutivní), které mohou vázat přiznání oprávnění, výkon práva či 

plnění povinnosti na plynutí času. 55 

Odůvodnění rozhodnutí je další částí rozhodnutí, která přímo navazuje na výrokovou 

část (ať už formálně nebo obsahově). Obsahové náležitosti odůvodnění stanoví přímo správní 

                                                 
51 Srovnej nález Ústavního soudu, sp. zn. II. ÚS 583/03. 
52 Viz Vedral, J.: Správní řád: komentář. Praha: Polygon, 2006, str. 401. Dále srovnej Jemelka, L., Pondělíčková, 
K., Bohadlo, D.: Správní řád. Komentář. 2. vydání. Praha: C.H.Beck, 2009, str. 251. Viz Horzinková, E., 
Novotný, V.: Správní právo procesní. 3. aktualizované a doplněné vydání. Praha: Leges, 2010, str. 180-181. 
53 Viz Vedral, J.: Správní řád: komentář. Praha: Polygon, 2006, str. 403. 
54 Tamtéž, str. 404. Srovnej Černý, P., Dohnal, V., Korbel, F., Prokop, M.: Průvodce novým správním řádem. 
Praha: Lidne Praha, a.s., 2006, str. 209. 
55 Tamtéž, str. 402. Dále viz Horzinková, E., Novotný, V.: Správní právo procesní. 3. aktualizované a doplněné 
vydání. Praha: Leges, 2010, str. 210. 
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řád v ustanovení § 68 odst. 3. Podle něj se v něm uvedou důvody výroku nebo výroků 

rozhodnutí, podklady pro jejich vydání, úvahy, kterými se správní orgán řídil při jejich 

hodnocení a při výkladu právních předpisů, a informace o tom, jak se správní orgán vypořádal 

s návrhy a námitkami účastníků a s jejich vyjádřeními k podkladům rozhodnutí (§ 68 odst. 3 

s. ř.). Účelem existence odůvodnění je zjistit, jakým způsobem uvažoval správní orgán při 

vytváření rozhodnutí, jaké úvahy ho vedly ke stanovení konečného znění výroku, jakými 

právními názory a skutečnostmi se řídil, které právní předpisy, soudní rozhodnutí či literaturu 

použil a z jakého důvodu, a jak se popasoval s vyjádřeními a námitkami účastníků řízení a 

zhodnotil veškeré předložené důkazy. Pouze odůvodnění, které splňuje veškeré náležitosti 

stanovené správním řádem, může být dostatečným podkladem jak pro účastníky řízení 

k pochopení, jakým způsobem správní orgán naložil s jejich námitkami či vyjádřeními a též 

pro nadřízené správní orgány a soudy pro případný přezkum daného rozhodnutí.56  

 Ze zákonné úpravy vyplývá, že na obsah odůvodnění jsou kladeny poměrně přísné 

požadavky zejména s ohledem na to, že z odůvodnění musí být jasně patrné, z jakého důvodu 

správní orgán rozhodl, tak jak rozhodl, musí být uvedeny veškeré stěžejní argumenty, které ho 

k takovému rozhodnutí vedly, a nelze se omezit jen na odkaz na právní předpisy, kterými se 

při rozhodování řídil, rozhodnutí soudu, kterým je vázán, případně na výpis dalších 

skutečností, které jej při rozhodování ovlivnily.57 Odůvodnění, které by tento obsah nemělo a 

neobsahalo by všechny zákonem požadované náležitosti, by bylo nepřezkoumatelné pro 

nedostatek důvodů rozhodnutí (§ 76 odst. 1 písm. a) s. ř. s.) nebo pro vady řízení z důvodu, že 

skutkový stav, který vzal správní orgán za základ napadeného rozhodnutí, je v rozporu se 

spisy nebo v nich nemá oporu anebo vyžaduje rozsáhlé nebo zásadní doplnění (§ 76 odst. 1 

písm. b) s. ř. s.). Jako takové by mohlo být v soudním řízení zrušeno bez nařízení jednání.   

Toto vyplývá i ze soudní judikatury. Například Nejvyšší správní soud v rozhodnutí 

publikovaném pod č. 638/2005 Sb. NSS rozhodl, že: „Rozhodnutí správního orgánu, v jehož 

odůvodnění nejsou uvedeny důkazy, na jejichž podkladě správní orgán dovodil své závěry, je 

nepřezkoumatelné pro nedostatek důvodů.“  Krajský soud v Brně dovodil, že: „žalovaný 

porušil zejména ustanovení § 68 odst. 3, za použití ustanovení § 93 odst. 1 správního řádu, 

neboť rozhodnutí neobsahuje informace o tom, jak se vypořádal s odvolacími námitkami 

žalobce.“58 V jiném svém rozhodnutí Nejvyšší správní soud konstatoval, že odůvodnil-li 

správní orgán své rozhodnutí pouze tím, že odkázal na rozsudek soudu v občanskoprávní věci, 

                                                 
56 Viz Černý, P., Dohnal, V., Korbel, F., Prokop, M.: Průvodce novým správním řádem. Praha: Lidne Praha, a.s., 
2006, str. 210-211. 
57 Viz rozhodnutí Krajského soudu v Ústí nad Labem, sp. zn. 16 Ca 40/1997 
58 Srovnej rozhodnutí Krajského soudu v Brně vydané pod sp. zn. 29 Ca 203/2006. 
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ve kterém se však soud spornou otázkou, jež byla stěžejní pro správní rozhodnutí, meritorně 

vůbec nezabýval a vyjádřil se k ní pouze hypoteticky, zatížil tím správní orgán své rozhodnutí 

vadou nepřezkoumatelnosti pro nedostatek důvodů (§ 76 odst. 1 písm. a) s. ř. s.).59 

Ze soudní judikatury dále plyne, že odůvodnění, stejně jako výrok rozhodnutí, musí 

být bezrozporné, srozumitelné a určité. Například v rozhodnutí publikovaném pod č. 

462/2005 Sb. NSS Nejvyšší správní soud vyjádřil názor, že: „d ůvodem nepřezkoumatelnosti 

rozhodnutí (dle § 76 odst. 1 písm. a) s. ř. s.) je také nesrozumitelnost spočívající v tom, že 

správní orgán v odvolacím řízení zamítl odvolání a potvrdil rozhodnutí správního orgánu I. 

stupně, současně však výrok rozhodnutí I. stupně změnil, navíc způsobem, z něhož není 

patrné, zda výroky rozhodnutí I. stupně doplnil nebo nahradil.“ 

 Zákon dále stanoví, v jakých případech není třeba rozhodnutí odůvodnit. Jde pouze o 

situace, kdy správní orgán prvního stupně všem účastníkům řízení v plném rozsahu vyhoví (§ 

68 odst. 4 s. ř.).  

Další nezbytnou částí rozhodnutí je poučení, jehož účelem je sdělit účastníkům řízení, 

zda je možné se proti rozhodnutí nějakým způsobem bránit a napadnout jej řádným opravným 

prostředkem, to znamená, zda je možné podat proti němu odvolání (§ 81 an. s. ř.) nebo 

rozklad (§ 152 s. ř.). Ustanovení § 68 odst. 5 správního řádu stanoví, že v poučení se uvede, 

zda je možné proti rozhodnutí podat odvolání, v jaké lhůtě je možno tak učinit (dle ustanovení 

§ 83 odst. 1 s. ř. činí odvolací lhůta 15 dní ode dne oznámení rozhodnutí, pokud zvláštní 

zákon nestanoví jinak, to samé platí na základě § 152 odst. 4 s. ř. i pro rozklad), od kterého 

dne se tato lhůta počítá, který správní orgán o odvolání rozhoduje a u kterého správního 

orgánu se odvolání podává. Tyto skutečnosti musí poučení obsahovat vždy. V případě že by 

se tak nestalo a poučení by bylo neúplné nebo nesprávné nebo by zcela chybělo, pak by došlo 

k uplatnění ustanovení § 83 odst. 2 s. ř. a odvolání by tak bylo možné podat do 15 dnů ode 

dne oznámení opravného usnesení podle § 70 věty první s. ř., bylo-li vydáno, nejpozději však 

do 90 dnů ode dne oznámení rozhodnutí.  

Zvláštní právní předpisy mohou stanovit další náležitosti poučení60, navíc sám správní 

orgán může jít v obsahu poučení nad rámec zákonem stanovených náležitostí a uvést v něm i 

skutečnosti další (půjde například o poučení o mimořádných opravných prostředcích, o 

možnosti podat žalobu ve správním soudnictví, o formálních náležitostech a podobě odvolání, 

                                                 
59 Viz rozhodnutí Nejvyššího správního soudu uveřejněné pod č. 1789/2009 Sb. NSS. 
60 Například dle ustanovení § 31a odst. 2 zákona č. 191/1999 Sb., o opatřeních týkajících se dovozu, vývozu a 
zpětného vývozu zboží porušujícího některá práva duševního vlastnictví a o změně některých dalších zákonů, 
odvolací orgán v rozhodnutí, kterým se zamítá odvolání proti rozhodnutí podle tohoto zákona, uvede v poučení 
rovněž lhůtu, ve které je možno podat soudu žalobu o přezkoumání tohoto rozhodnutí. 
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atd.). Nicméně toto není povinnost, která by správnímu orgánu plynula ze správního řádu, 

naopak dle správního řádu je správní orgán povinen poučit účastníky pouze o možnosti 

podání řádných opravných prostředků, tedy odvolání, odporu či rozkladu, což plyne též 

z judikatury správních soudů.61 Dle názoru Nejvyššího správního soudu je rozsah poučení ve 

správním řádu stanoven poměrně úzce, protože ze všech opravných prostředků, které jsou 

v rámci správního řízení dostupné, je správní orgán povinen poučovat účastníky pouze o 

opravných prostředcích řádných. Tento fakt je opodstatněn návazností řízení o řádných 

opravných prostředcích na řízení v prvním stupni, jak z hlediska časového, tak z hlediska 

právních následků, když rozhodnutí vydané v prvním stupni nevyvolá v zásadě právní účinky 

do doby než je pravomocné (uplyne lhůta pro podání odvolání) a tím, že účastník podá 

odvolání, zamezí tomu, aby vydané rozhodnutí nabylo právní moci. Proto, ačkoli jsou i 

mimořádné opravné prostředky právními prostředky ochrany v rámci správního řízení, není 

povinností správního orgánu poučovat o nich účastníka, naopak je na vlastní iniciativě 

účastníka, aby se informoval o možnostech nápravy, chce-li zvrátit již pravomocné 

rozhodnutí. Tím spíše se nejde domáhat toho, aby správní orgány poučovaly o možnosti 

napadnout jejich rozhodnutí žalobou ve správním soudnictví, z toho důvodu, že řízení o 

žalobě proti rozhodnutí správního orgánu je řízením zcela odlišným, vedeným před jiným 

typem orgánu, podle jiných procesních pravidel.62  

Správní řád dále stanoví, že v případě, kdy odvolání nemá odkladný účinek, musí být 

tato skutečnost uvedena v poučení (§ 68 odst. 6 s. ř.), přičemž to platí jak pro situaci, kdy je 

odkladný účinek vyloučen správním orgánem, který rozhodnutí vydává dle § 85 odst. 2 s. ř., 

tak pro situaci, kdy je tento vyloučen přímo ze zákona.63  

Mimo náležitosti kompetenční a obsahové, jež jsou uvedeny shora, musí každé 

rozhodnutí splňovat i náležitosti formální, to znamená náležitosti podoby, kterou vykazují 

navenek. Ustanovení § 67 odst. 2 správního řádu stanoví, že rozhodnutí se vyhotovuje 

v písemné formě. Toto platí obecně, přičemž případy, kdy se rozhodnutí písemně 

nevyhotovuje, stanoví zákon (v případě správního řádu jde například o situaci, kdy se všichni 

účastníci vzdají nároku na doručení písemného vyhotovení rozhodnutí dle § 72 odst. 2 s. ř., 

pak se namísto písemného vyhotovení rozhodnutí učiní pouze záznam do spisu dle § 67 odst. 

2 věty druhé s. ř.). Odráží se zde obecná zásada písemnosti správního řízení vyjádřená 

v ustanovení § 15 odst. 1 s. ř.. Avšak neexistence písemného vyhotovení rozhodnutí ještě 

                                                 
61 Srovnej rozhodnutí Nejvyššího správního soudu, sp. zn. 7 Ads 42/2003 a rozhodnutí Nejvyššího správního 
soudu, sp. zn. 7 As 34/2005. 
62 Viz rozhodnutí Nejvyššího správního soudu, sp. zn. 1 As 35/2005 
63 Viz Vedral, J.: Správní řád: komentář. Praha: Polygon, 2006, str. 408. 
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sama o sobě nemusí znamenat, že rozhodnutí nebylo vydáno. Písemné vyhotovení je jen 

formálním odrazem rozhodnutí jako takového, je jeho materiálním nosičem, ve kterém je 

konkrétní rozhodnutí obsaženo. Zejména s ohledem na možnost uplatnění opravných 

prostředků je tedy nutné oddělovat od sebe pojem rozhodnutí jako výsledek správního řízení a 

písemné vyhotovení tohoto rozhodnutí jako nositele informace o výsledku toho řízení.64  

V písemném vyhotovení rozhodnutí se uvede označení „rozhodnutí“ nebo jiné 

označení stanovené zákonem, dále označení správního orgánu, který jej vydal, číslo jednací, 

datum vyhotovení, otisk úředního razítka, jméno a příjemní, funkci nebo služební číslo a 

podpis oprávněné úřední osoby. Podpis oprávněné úřední osoby je na stejnopisu možno 

nahradit doložkou „vlastní rukou“ nebo zkratkou „v. r.“ u příjmení oprávněné úřední osoby a 

doložkou „Za správnost vyhotovení:“ s uvedením jména, příjemní a podpisu úřední osoby, 

která odpovídá za písemné vyhotovení rozhodnutí (§ 69 odst. 1 s. ř.). Správní řád dále stanoví, 

že v písemném vyhotovení rozhodnutí se uvedou jména a příjmení všech účastníků (§ 69 odst. 

2 s. ř.). S ohledem na to, že patrně nemají být uvedeni jen účastníci fyzické osoby, ale též ti 

účastníci, kteří jsou osobami právnickými, je na tomto místě nutné použít rozšiřující výklad a 

v případě právnických osob je v písemném vyhotovení identifikovat pomocí názvu a sídla. 

Jak je již uvedeno výše, musí výroková část rozhodnutí označit účastníky řízení podle § 27 

odst. 1 s. ř., naproti tomu však v písemném vyhotovení musí být uveden seznam všech 

účastníků řízení, a to i v případě řízení s velkým počtem účastníků.65  

A konečně musí každé rozhodnutí splňovat náležitosti procedurální, to znamená 

požadavky, které jsou zákonem, resp. správním řádem, kladeny na postup správního orgánu 

při vydávání rozhodnutí.  

 

2.1.6. Vlastnosti 

 

 Aby správní akt naplnil účel, pro který byl vydán, musí mít jisté vlastnosti, které 

zaručí, že bude schopen působit navenek a zavázat tak i jiné subjekty než orgán, který jej 

vydal. Mezi tyto vlastnosti zpravidla patří platnost, právní moc, účinnost a vykonatelnost 

rozhodnutí.66  

                                                 
64 Tamtéž, str. 410. 
65 Srovnej Černý, P., Dohnal, V., Korbel, F., Prokop, M.: Průvodce novým správním řádem. Praha: Lidne Praha, 
a.s., 2006, str. 213-214. 
66 Tamtéž, str. 225. Dále viz Staša, J.: Činnost veřejné správy. In Hendrych, D. a kol.: Správní právo: obecná 
část. 7. vydání, Praha: C. H. Beck, 2009, str. 232-243. 
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 Rozhodnutí je platné okamžikem, kdy správní orgán učiní projev vůle navenek vůči 

adresátům. Rozhodnutí je vydáno předáním stejnopisu písemného vyhotovení rozhodnutí 

k doručení, či jeho ústním vyhlášením, vyvěšením na úřední desce nebo poznamenáním 

usnesení do spisu (§ 71 odst. 2 s. ř.). Dle ustanovení § 72 odst. 1 správního řádu se rozhodnutí 

účastníkům oznamuje doručením stejnopisu písemného vyhotovení do vlastních rukou nebo 

ústním vyhlášením. Nestanoví-li zákon jinak, má ústní vyhlášení účinky oznámení pouze 

v případě, že se účastník současně vzdá nároku na doručení písemného vyhotovení rozhodnutí 

(§ 72 odst. 1 s. ř.). Platnost rozhodnutí je pak podmínkou vzniku dalších jeho vlastností. 

Rozhodnutí nemůže nabýt právní moc nebo se stát vykonatelným, pokud není platné nebo 

platnosti pozbude. Platnost je poměrně často omezována přímo zákonem, bez toho aniž by 

došlo k jeho výslovné změně nebo zrušení orgánem, který jej vydal. Je tomu tak proto, aby 

byly určité typy rozhodnutí vydávány vždy s ohledem na aktuální dění v konkrétním místě a 

v reakci na konkrétní podmínky, které zde panují. A protože se tyto podmínky v čase mění a 

zákon v některých případech tuto změnu předpokládá, omezuje ex lege platnost určitých 

druhů rozhodnutí, aby zajistil jejich aktualizaci prostřednictvím vydání rozhodnutí nových, 

které by reflektovaly nově nastalý stav a podmínky. Jako příklad lze uvést omezenou platnost 

územního rozhodnutí o umístění stavby, které platí 2 roky ode dne nabytí právní moci, 

přičemž stavební úřad může v odůvodněných případech stanovit lhůtu delší, či dobu platnosti 

na základě odůvodněné žádosti prodloužit (§ 93 odst. 1 a odst. 3 StvZ). Platnost vydaných 

rozhodnutí bývá také často omezena v důsledku platnosti a účinnosti nové právní úpravy. Ta 

pak stanoví dobu platnosti do té doby vydaných rozhodnutí, příp. podmínky, za jakých nadále 

platí.67 

Další vlastností správního rozhodnutí je právní moc. Platné rozhodnutí je závazné pro 

správní orgán, který jej vydal, nicméně pro samotné adresáty a jiné osoby je závazné jen 

takové rozhodnutí, které nabude právní moci. Právní moc má účinek formální, což znamená, 

že proti rozhodnutí, které je pravomocné, již nelze uplatnit řádný opravný prostředek a toto 

rozhodnutí je konečným výsledkem postupu správního orgánu, a účinek materiální, což 

znamená jeho závaznost, nezměnitelnost a nezrušitelnost. V právní moci je takové rozhodnutí, 

které bylo oznámeno a proti kterému nebylo podáno odvolání (§ 73 odst. 1 s. ř.). Pravomocné 

je tedy takové rozhodnutí, proti kterému se již žádný z účastníků nemůže odvolat nebo podat 

odpor či rozklad. Pravomocné rozhodnutí je závazné pro účastníky a pro všechny správní 

                                                 
67 Srovnej Černý, P., Dohnal, V., Korbel, F., Prokop, M.: Průvodce novým správním řádem. Praha: Linde Praha, 
a.s., 2006, str. 225-227. Dále viz Staša, J.: Činnost veřejné správy. In Hendrych, D. a kol.: Správní právo: obecná 
část. 7. vydání, Praha: C. H. Beck, 2009, str. 232-233. 
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orgány. Pro jiné osoby je závazné v případech stanovených zákonem v rozsahu v něm 

uvedeném. Pravomocné rozhodnutí o osobním stavu je závazné pro každého. Jestliže je pro 

práva a povinnosti účastníků určující právo k movité nebo nemovité věci, je pravomocné 

rozhodnutí závazné i pro právní nástupce účastníků (§ 73 odst. 2 s. ř.). Právní mocí se tak 

rozhodnutí stává závazným navenek vůči jeho adresátům ale i jiným subjektům, upevňuje se 

jeho pozice a tím zároveň i právní jistota osob, kterých se dotýká. S ohledem na to není 

jednoduché pravomocné rozhodnutí změnit nebo zrušit. K nápravě takových rozhodnutí je 

možné použít pouze omezený okruh prostředků, mezi něž například patří zrušení nebo změna 

rozhodnutí v přezkumném řízení (§ 94 an. s. ř.), vydání nového rozhodnutí v obnoveném 

řízení, čímž se dosavadní rozhodnutí ze zákona ruší (§ 100 an. s. ř.), zrušení či změna 

rozhodnutí soudem postupem podle soudního řádu správního, odnětí přiznaného oprávnění či 

vydání nového rozhodnutí při změně vnějších okolností, pokud zvláštní zákon takovou změnu 

připouští, apod.68 69  

 Další vlastností je účinnost. Účinné je to rozhodnutí, které již způsobuje zamýšlené 

účinky či právní důsledky navenek. Podmínkou účinnosti je tak právní moc, kdy účinnosti 

může nastat spolu s právní mocí, či až později po právní moci (stanoví-li tak zákon nebo 

vedlejší ustanovení výrokové části rozhodnutí, např. podmínka nebo doložka času), příp. 

může dojít k předběžné účinnosti rozhodnutí, a to v případech, kdy podaný řádný opravný 

prostředek nebude mít odkladný účinek (§ 85 odst. 2 s. ř.). U konstitutivních rozhodnutí je 

účinnost známkou toho, že práva, která jsou rozhodnutím přiznána, je již možno vykonávat, 

naopak uložené povinnosti je potřeba splnit. V případě deklaratorních rozhodnutí účinnost 

znamená, že autoritativní potvrzení existence či neexistence práv nebo povinností působí 

navenek.70  

 A konečně poslední vlastností rozhodnutí správního orgánu je jeho vykonatelnost, 

přičemž ji lze pojímat ve dvojím slova smyslu. Jednak znamená možnost uskutečnit 

rozhodnutí, tedy realizovat v něm stanovené právní následky (dá se říct, že vykonatelnost 

v širším slova smyslu značí účinnost). Za druhé je vykonatelnost vlastností správního 

rozhodnutí, která umožňuje nucený výkon rozhodnutí v případech, kdy nedojde 

k dobrovolnému splnění v něm uložených povinností (dá se tedy říct, že v užším slova smyslu 

                                                 
68 Například na základě ustanovení § 94 StvZ lze na žádost oprávněného změnit územní rozhodnutí, jestliže se 
změnila územně plánovací dokumentace nebo jiné podklady pro územní rozhodnutí nebo podmínky v území. 
69 Srovnej Černý, P., Dohnal, V., Korbel, F., Prokop, M.: Průvodce novým správním řádem. Praha: Linde Praha, 
a.s., 2006, str. 227-229. Dále viz Staša, J.: Činnost veřejné správy. In Hendrych, D. a kol.: Správní právo: obecná 
část. 7. vydání, Praha: C. H. Beck, 2009, str. 233-235. 
70 Viz Staša, J.: Činnost veřejné správy. In Hendrych, D. a kol.: Správní právo: obecná část. 7. vydání, Praha: C. 
H. Beck, 2009, str. 239-240. 
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značí vymahatelnost či vynutitelnost). Vykonatelnost v užším slova smyslu je vlastností 

pouze těch rozhodnutí, která ukládají povinnosti. V případě, že rozhodnutí povinnosti 

neukládá, rozumí se vykonatelností jeho účinnost. Správní řád stanoví, že rozhodnutí je 

vykonatelné nabytím právní moci nebo pozdějším dnem, který je uveden v jeho výrokové 

části (§ 74 odst. 1 s. ř.). Rozhodnutí může být též předběžně vykonatelné a to v případech, 

kdy odvolání nemá odkladný účinek (§ 74 odst. 1 věta druhá s. ř.), pak je rozhodnutí 

vykonatelné, aniž by nabylo právní moci. Rozhodnutí ukládající povinnost k plnění je 

vykonatelné, je-li v právní moci, a jestliže uplynula lhůta ke splnění povinnosti (§ 74 odst. 2 s. 

ř.). To znamená, že v případech, kdy je adresátu správního rozhodnutí uložena povinnost, 

musí ji splnit ve lhůtě, kterou mu k tomu správní orgán stanoví ve výrokové části rozhodnutí. 

V případě že se tak nestane, lhůta uplyne a rozhodnutí nabude právní moci (není již možné 

proti němu podat řádný opravný prostředek), pak je možné toto rozhodnutí vykonat, resp. 

vymáhat jeho splnění formou správní nebo soudní exekuce. Rozhodnutí ukládající povinnost 

k plnění je předběžně vykonatelné, pokud odvolání nemá odkladný účinek a byla-li stanovena 

lhůta ke splnění povinnosti jejím uplynutím (§74 odst. 2 věta druhá s. ř.).71 

 

2.2. Rozhodnutí dle soudního řádu správního 

 

Soudní řád správní v ustanovení § 65 odst. 1 stanoví, že kdo tvrdí, že byl na svých 

právech zkrácen přímo nebo v důsledku porušení svých práv v předcházejícím řízení úkonem 

správního orgánu, jímž se zakládají, mění nebo ruší nebo závazně určují jeho práva nebo 

povinnosti, (dále jen „rozhodnutí“), může se žalobou domáhat zrušení takového rozhodnutí, 

popřípadě vyslovení jeho nicotnosti, nestanoví-li tento nebo zvláštní zákon jinak. Dle § 65 

odst. 1 je rozhodnutí úkonem správního orgánu, kterým se zakládají, mění, ruší nebo závazně 

určují práva nebo povinnosti fyzických nebo právnických osob. Soudní řád správní zná však 

ještě další význam pojmu rozhodnutí a to rozhodnutí jako samotný prostředek rozhodování 

soudu ve správním soudnictví, formu, kterou dává navenek najevo, jak rozhodl. Soudní řád 

správní v ustanovení § 53 stanoví, že ve věci samé rozhoduje soud rozsudkem, usnesením jen 

tam, kde to zákon stanoví (§ 53 odst. 1 s. ř. s.). V jiných věcech soud rozhoduje usnesením 

tam, kde to zákon stanoví (§ 53 odst. 2 s. ř. s.). S ohledem na to, že cílem této práce je popsat 

a porovnat rozhodnutí správního orgánu jako pojmu vymezeného a obsaženého ve správním 

                                                 
71 Srovnej Hendrych, D. a kol.: Právnický slovník. 3. podstatně rozšířené vydání. Praha: C. H. Beck, 2009, str. 
1066. Viz Staša, J.: Činnost veřejné správy. In Hendrych, D. a kol.: Správní právo: obecná část. 7. vydání, Praha: 
C. H. Beck, 2009, str. 240-243. Dále Sládeček, V.: Obecné správní právo. 2. vydání, Praha: ASPI – Wolters 
Kluwer, 2009, str. 115-116. 
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řádu a soudním řádu správním, bude se autorka na následujících stranách podrobněji zabývat 

pojmem rozhodnutí správního orgánu jako úkonu vykonavatele veřejné moci (ve smyslu ust. 

§ 4 odst. 1 písm. a) s. ř. s.), proti němuž jeho adresát brojí žalobou. Rozhodnutí správního 

soudu, kterým se rozhoduje, ať už ve věci samé nebo v jiných věcech, ponechá autorka 

stranou, již s ohledem na to, že orgánem, který vydává toto rozhodnutí, není orgán správní ale 

soud.  

 

2.2.1. Zákonné vymezení 

 

Rozhodnutí je dle ustanovení § 65 odst. 1 definováno jako úkon správního orgánu, 

kterým se zakládají, mění, ruší nebo závazně určují práva nebo povinnosti fyzických nebo 

právnických osob v oblasti veřejné správy (ve spojení s ust. § 2 s. ř. s.). Zákon vymezuje 

rozhodnutí až právě v tomto ustanovení, přičemž například definici správního orgánu 

obsahuje již v ustanovení § 472, kde je pojem rozhodnutí též poprvé zmíněn (§ 4 odst. 1, písm. 

a). Pojem rozhodnutí je pak legislativní zkratkou platnou pro všechna další ustanovení 

soudního řádu správního. Samotný pojem úkon zákon nevymezuje a dle literatury se do 

zákona dostal zřejmě v důsledku vlivu vládního návrhu správního řádu, který ovšem nakonec 

nebyl schválen.73  

Soudní řád správní, stejně jako správní řád, vychází z materiálního pojetí rozhodnutí, 

z čehož plyne, že je nerozhodné, jak je daný úkon správního orgánu označen, případně jaké 

má formální náležitosti, či které formální náležitosti zákonem předvídané nesplňuje, protože 

úkon správního orgánu bude vždy rozhodnutím, pokud se jím v určité věci zakládají, mění, 

ruší nebo závazně určují práva anebo povinnosti jmenovitě určené osoby. Stěžejním kritériem 

k rozlišení, zda se jedná o rozhodnutí správního orgánu, a je proti němu možné brojit žalobou 

ve smyslu ustanovení § 65 s. ř. s., je tedy fakt, zda tímto úkonem došlo k založení, změně či 

zrušení práva nebo povinnosti jmenovitě určené osoby v konkrétní věci nebo k závaznému 

určení existence či neexistence takového práva nebo povinnosti (respektive zda se úkon 

projevil v právní sféře žalobce, viz dále). Všechny úkony správního orgánu, které splňují tyto 

materiální znaky, budou rozhodnutím ve smyslu § 65 soudního řádu správního, přestože by 

                                                 
72 Dle § 4 odst. 1 písm. a) je jím orgán moci výkonné, orgán územního samosprávného celku, jakož i fyzická 
osoba nebo právnická osoba nebo jiný orgán, pokud jim bylo svěřeno rozhodování o právech a povinnostech 
fyzických a právnických osob v oblasti veřejné správy. 
73 Viz Mikule, V.: Kontrola veřejné správy. In Hendrych, D. a kol.: Správní právo: obecná část. 7. vydání, Praha: 
C. H. Beck, 2009, str. 564. 
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byly orgánem, který je vydal, označeny jinak, příp. by neměly veškeré náležitosti, které pro ně 

předvídá zákon, apod.  

Toto pojetí se také odráží v soudní judikatuře. Jak autorka uvedla již výše, 

v rozhodnutí pod sp. zn. IV. ÚS 233/02 vyslovil Ústavní soud názor, že: „p ři posuzování 

otázky, zda v konkrétní věci bylo či nebylo vydáno „pravomocné rozhodnutí“ (tj. právní akt 

složený – v klasické podobě - z výrokové části, odůvodnění a poučení o opravném prostředku), 

Ústavní soud vycházel z toho, že pojem "rozhodnutí" je označením technickým a že je třeba k 

němu vždy přistupovat z hlediska jeho obsahu a nikoliv formy. Není rozhodující, jak správní 

orgán svůj akt označil nebo případně věc vyřídil toliko neformálním přípisem (či formálně 

nedokonalým rozhodnutím, např. bez odůvodnění či poučení o opravném prostředku) v 

domnění, že není jeho povinností vydat rozhodnutí v určité procesní formě.“  Takto vyslovený 

názor Ústavního soudu je pak dále rozváděn soudy ve správním soudnictví.  

Autorka jen příkladem uvede několik rozhodnutí Nejvyššího správního soudu, ve 

kterých se materiální pojetí projevuje, v souladu s výše uvedeným rozhodnutím Ústavního 

soudu. 

 V rozhodnutí publikovaném pod č. 907/2006 Sb. NSS vyjádřil názor, že vyrozumění 

o vzniku povinnosti platby poplatku spojeného se studiem je individuálním správním aktem, 

kterým žalovaná (v konkrétním případě Univerzita Karlova v Praze), jakožto právnická osoba, 

které bylo svěřeno rozhodování o právech a povinnostech fyzických osob, rozhodla o 

povinnosti stěžovatele. Dále konstatoval, že na tom, že se jedná o rozhodnutí ve smyslu § 65 

odst. 1 s. ř. s., nic nemění, že toto rozhodnutí nemá všechny náležitosti u rozhodnutí obvyklé. 

V rozhodnutí publikovaném pod č. 986/2006 Sb. NSS Nejvyšší správní soud dovodil, 

že formální označení úkonu správního orgánu jako rozhodnutí neznamená, že se o rozhodnutí 

soudem přezkoumatelné skutečně jedná; musí zde vždy být i naplněna podmínka, že tento 

úkon je zásahem do práv a povinností předpokládaných ust. § 65 odst. 1 s. ř. s. Dále uvedl: 

„Navrhovatel, který požaduje provedení opravy chybného údaje, má právo na to, aby 

katastrální úřad opravu provedl; jistě jen za předpokladu, že skutečně došlo k zapsání 

skutečností odporujících listinám, které byly podkladem zápisu. Bylo-li mu toto právo 

odepřeno, musí mít nárok na přezkoumání správnosti takového úkonu. Jde tedy o úkon 

zasahující do práv ve smyslu ust. § 65 odst. 1 s. ř. s. a nelze jej vyloučit podle § 70 písm. a) s. 

ř. s.“. 

V jiném svém rozhodnutí publikovaném pod č. 911/2006 Sb. NSS Nejvyšší správní 

soud vyslovil názor, že rozhodnutí o pozastavení výkonu opatření  - sdělení k ohlášení 

reklamního zařízení, nepodléhá soudnímu přezkumu, protože přestože je napadaný úkon 
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správního orgánu formálně označen jako „rozhodnutí“ materiálně se však o rozhodnutí ve 

smyslu legislativní zkratky § 65 odst. 1 s. ř. s. nejedná, neboť se takovým úkonem 

nezakládají, nemění, neruší ani závazně neurčují práva nebo povinnosti. „Tento úkon 

žalovaného proto nelze považovat za rozhodnutí přezkoumatelné ve správním soudnictví, 

neboť samo o sobě nemá za následek zásah do hmotných práv stěžovatele a tedy nemá bez 

dalšího účinky ve smyslu § 65 odst. 1 s. ř. s., přičemž takové účinky zasahující do práv a 

povinností žalobce by mohlo mít teprve rozhodnutí stavebního úřadu o odstranění reklamního 

zařízení, neboť až tímto rozhodnutím může být zasaženo do právní sféry žalobce.“ 

Dále například v rozhodnutí vydaném pod č. 1831/2009 Sb. NSS Nejvyšší správní 

soud judikoval, že přípis, jímž správní orgán sděluje, že neshledává důvody k zahájení 

přezkumného řízení (podle § 94 správního řádu) je pouhým sdělením úřadu straně a není 

rozhodnutím ve smyslu § 65 s. ř. s., takový úkon je vyloučen z přezkoumání soudem ve 

správním soudnictví. 

Nejvyšší správní soud dále dovodil, že účelem ustanovení § 65 odst. 1 s. ř. s. ve 

spojení s § 2 a 4 odst. 1 písm. a) s. ř. s. je nepřipustit samostatný soudní přezkum u těch 

úkonů správních orgánů, které, byť mohou splňovat formální definiční znaky správního 

rozhodnutí, ve své podstatě nezasahují do práv a povinností subjektů. 74 Klíčovými aspekty 

pro materiální vymezení správního rozhodnutí, jsou pak jednak definice věci (předmětu 

řízení), kterým je rozhodování v určité oblasti veřejné správy, a pak v rámci takto 

vymezeného předmětu vymezení subjektivních práv, která jsou rozhodnutím dotčena (tedy 

založena, měněna, rušena).75 

Nejvyšší správní soud dále dovodil, že na založení, změnu či zrušení práv a povinností 

ve smyslu ust. § 65 odst. 1 s. ř. s. nelze nahlížet pouze metodou jazykového výkladu, ale dle 

jeho smyslu především tak, že rozhodnutím podle tohoto ustanovení jsou nejen úkony, které 

založily, změnily, zrušily či závazně určily práva a povinnosti žalobce, ale též úkony, které by 

založení, změnu, zrušení či závazné určení práv a povinností žalobce mohly přivodit, pokud 

by je správní orgán vydal v souladu s tím, čeho se žalobce ve správním řízení domáhal.76 

Nastíněný přístup byl judikaturou dále rozveden, s ohledem na to, že dle názoru 

Nejvyššího správního soudu je nelogické činit ze schopnosti prokázat zasažení specifického 

veřejného subjektivního práva podmínku řízení. Takto Nejvyšší správní soud v rozhodnutí 

zveřejněném pod č. 906/2006 Sb. NSS konstatoval: „Z předestřených úvah tedy vcelku 

                                                 
74 Viz rozhodnutí Nejvyššího správního soudu publikované pod č. 1764/2009 Sb. NSS. 
75 Viz rozhodnutí Nejvyššího správního soudu publikované pod č. 1764/2009 Sb. NSS. Dále srovnej rozhodnutí 
Nejvyššího správního soudu publikované pod č. 1848/2009 Sb. NSS. 
76 Viz rozhodnutí Nejvyššího správního soudu publikované pod č. 792/2006 Sb. NSS 
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jednoznačně vyplývá neudržitelnost takové interpretace § 65 odst. 1 s. ř. s., která omezuje 

přístup k soudu tím, že striktně vyžaduje v každém jednotlivém případě hledání porušení 

subjektivního hmotného práva, jakož i úkonu, který subjektivní hmotné právo založil, změnil, 

zrušil či závazně určil. Vyskytují se totiž poměrně zhusta situace, kdy se správní úkon dotýká 

právní sféry žalobce, a přesto žádné právo striktně vzato nezaložil, nezměnil nebo závazně 

neurčil. Stejně tak nelze vždy žalobní legitimaci podmiňovat zkrácením na hmotných 

subjektivních právech: jednak se určitá rozhodnutí hmotněprávní sféry žalobce vůbec 

nedotýkají a přesto jsou podrobena přezkumu, jednak je takový požadavek zpochybnitelný už 

z toho důvodu, že předmětem soudního řízení není hmotné právo žalobce, ale jím uplatněný 

procesní nárok. Ze všech těchto důvodů nelze § 65 odst. 1 s. ř. s. vykládat doslovným 

jazykovým výkladem, ale podle jeho smyslu a účelu. Žalobní legitimace podle tohoto 

ustanovení musí být dána pro všechny případy, kdy je dotčena právní sféra žalobce, tj. kdy se 

jednostranný úkon správního orgánu, vztahující se ke konkrétní věci a konkrétním adresátům, 

závazně a autoritativně dotýká jejich právní sféry. Nejde tedy o to, zda úkon správního orgánu 

založil, změnil, zrušil či závazně určil práva a povinnosti žalobce, nýbrž o to, zda se – podle 

tvrzení žalobce v žalobě – negativně projevil v jeho právní sféře.“ 

Z výše uvedeného plyne, že pojem rozhodnutí ve smyslu ust. § 65 s. ř. s. je úkonem 

správního orgánu, jímž se zakládají, mění, ruší nebo závazně určují práva nebo povinnosti 

žalobce. Rozhodnutí je tedy vymezeno materiálními znaky a je nevýznamné, zda úkon 

správního orgánu není jako rozhodnutí výslovně označen, či zda nemá zákonem předepsanou 

formu. Ustanovení § 65 odst. 1 s. ř. s. nelze interpretovat doslovným jazykovým výkladem, 

ale podle jeho účelu a smyslu. Žalobní legitimace je pak dána pro všechny případy, kdy se 

úkon správního orgánu vztahující se v konkrétní věci ke konkrétním adresátům (podle tvrzení 

žalobce) negativně projeví v jeho právní sféře. 

 

Ustanovení § 65 odst. 1 soudního řádu správního definuje rozhodnutí jako úkon 

správního orgánu, jímž se zakládají, mění, ruší nebo závazně určují práva nebo povinnosti 

jeho adresáta. Zákon zde tedy člení rozhodnutí správního orgánu dle právních účinků, které 

jsou schopna vyvolat, na rozhodnutí konstitutivní a deklaratorní. Konstitutivní jsou taková 

rozhodnutí, kterými se zakládají, mění nebo ruší práva nebo povinnosti adresáta správního 

aktu, kdy se jimi zakládá nová právní situace, která zde dříve nebyla. Tato rozhodnutí působí 

zpravidla do budoucnosti a od okamžiku nabytí právní moci. Rozhodnutí deklaratorní jsou 

taková rozhodnutí, kterými se autoritativně stvrzuje existence či neexistence určitého práva 

nebo povinnosti, přičemž účelem jejich vydání je odstranění pochybností o této existenci či 
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neexistenci. Právní účinek těchto rozhodnutí zpravidla působí i do minulosti a od okamžiku, 

kdy vznikla skutečnost rozhodná pro vznik práva nebo povinnosti, jehož existence se 

v rozhodnutí deklaruje (více viz výše). 

  

2.2.2. Veřejná subjektivní práva 

 

Rozhodnutí, tak jak jej definuje ustanovení § 65 odst. 1 s. ř. s., je projev vůle 

správního orgánu, který je s to ovlivnit právní postavení adresátů rozhodnutí a zasáhnout 

jejich právní sféru a tím i jejich veřejná subjektivní práva.   

Subjektivním právem se dle právní teorie rozumí oprávnění fyzické nebo právnické 

osoby určitým způsobem se chovat. Je to míra faktické možnosti chování osoby, kdy toto 

chování je dovolené a možné, a je tak chráněno objektivním právem. Každému subjektivnímu 

právu, resp. oprávnění chovat se určitým způsobem, zároveň odpovídají právní povinnosti 

ostatních subjektů práva toto oprávnění respektovat a nijak neztěžovat jeho výkon. 

V důsledku toho lze rozlišit tři roviny subjektivního práva, které jsou vlastní každému 

subjektivnímu právu a jsou v něm obsaženy za všech okolností, a to právo chovat se určitým 

způsobem, které má své meze vyjádřené zákonem, dále právo požadovat určité chování od 

jiné osoby a konečně právo požadovat od státu ochranu takových práv.77   

Veřejné subjektivní právo je pak takové oprávnění fyzické nebo právnické osoby 

chovat se určitým způsobem, které je zaručeno normami veřejného práva.78 Veřejná 

subjektivní práva jsou práva založená právními normami veřejného práva, kdy tato práva 

zaručují jejich nositeli možnost určitého chování ve vztahu k vykonavateli veřejné správy a 

zároveň je ve vztahu k nim chrání a hájí jejich zájmy. Dle teorie správního práva a soudní 

judikatury lze jednotlivá veřejná subjektivní práva rozčlenit do tří kategorií v závislosti na 

jejich povaze a obsahu. Takto rozlišujeme jednak práva podílet se na správě věcí veřejných, 

dále práva na určitou činnost správy či jiné její plnění ve prospěch oprávněných osob a 

konečně práva na to, aby se správa určitých činností zdržela (zejména pak neoprávněných 

zásahů do práv a oprávněných zájmů fyzických a právnických osob).79  

                                                 
77 Viz Knapp, V.: Teorie práva, 1. vydání. Praha: C.H.Beck, 1995, str. 193. Viz Boguzsak, J., Čapek, J., Gerloch, 
A.: Teorie práva. Praha: ASPI Publishing, 2004, str. 115-116.  Dále též viz Gerloch, A.: Teorie práva. 5. vydání. 
Plzeň: Aleš Čeněk, s.r.o. 2009, str. 149. 
78 Viz Mikule, V.: Kontrola veřejné správy. In Hendrych, D. a kol.: Správní právo: obecná část. 7. vydání, Praha: 
C. H. Beck, 2009, str. 553. 
79 Srovnej Vopálka, V., Mikule, V., Šimůnková, V., Šolín, M.: Soudní řád správní. Komentář. 1. vydání. Praha: 
C.H.Beck, 2004, str. 3. Déle viz Hoetzel, J.: Československé správní právo, část všeobecná, Praha 1937, str. 238. 
Dále srovnej rozhodnutí Nejvyššího správního soudu publikované pod č. 1554/2008 Sb. NSS. 
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Z judikatury Nejvyššího správního soudu dále vyplývá, že veřejná subjektivní práva 

jsou práva, která směřují k realizaci obsahu zákonů ve sféře veřejnomocenské pravomoci. Jak 

v rozhodnutí publikovaném pod č. 905/2006 Sb. NSS konstatoval Nejvyšší správní soud: „V 

oblasti moci výkonné realizované k veřejnoprávním účelům jde pak o taková subjektivní 

práva, jejichž obsah i výkon je determinován veřejnými zájmy, veřejnou mocí, a k jejichž 

založení či aprobaci je nutný aktivní úkon, či alespoň „respektování“ veřejného subjektivního 

práva založeného ze zákona, příslušnými vykonavateli veřejné moci na daném úseku.“ 

Pramenem veřejných subjektivních práv jsou normy práva ústavního (např. Listina 

základních práv a svobod), jakož i mezinárodní smlouvy, kterými je Česká republika vázána, 

dále právo Evropské unie a mezinárodní smlouvy, jejichž je Evropská unie smluvní stranou, a 

konečně zákony, u kterých bude však vždy potřeba dbát zvýšené pozornosti na okolnost, zda 

skutečně poskytují v konkrétní situaci veřejné subjektivní právo nebo jsou spíše odrazem 

veřejného zájmu na činnosti veřejné správy a žádná konkrétní subjektivní práva z nich 

nevyplývají.80  

Ochrana subjektivních práv obecně je dle právní teorie spojena s jejich 

vymahatelností. Subjektivní práva lze za prvé vymáhat prostřednictvím státu použitím veřejné 

moci ve formě obecných nebo správních soudů (a to v případě přezkumu zákonnosti 

rozhodnutí správního orgánu), ve formě Ústavního soudu nebo soudů mezinárodních, popř. 

Evropského soudního dvora a za druhé prostřednictvím svémoci. Možnost domáhat se svého 

práva u nezávislého a nestranného soudu či u jiného orgánu zaručuje na ústavní úrovni Listina 

základních práv a svobod v čl. 36, přičemž toto oprávnění dále vyplývá z čl. 6 odst. 1 Úmluvy 

o ochraně lidských práv a základních svobod. Listina v čl. 36 odst. 1 garantuje ochranu práv a 

oprávněných zájmů, základních práv a svobod prostřednictvím práva na svobodný přístup 

k nezávislému a nestrannému soudu či jinému orgánu, možnosti hájit svá práva u takového 

orgánu a domoci se tak realizace svých hmotných práv. Článek 90 Ústavy pak stanoví, že 

soudy jsou povolány především k tomu, aby zákonem stanoveným způsobem poskytovaly 

ochranu právům.81 

Ochrana veřejných subjektivních práv fyzických a právnických osob je hlavním 

úkolem a účelem správního soudnictví, jak vyplývá z § 2 s. ř. s. Soudy rozhodující ve 

správním soudnictví jsou (jak vyplývá mimo jiné i z čl. 36 odst. 2 Listiny) koncipovány jako 

                                                 
80 Srovnej Vopálka, V., Mikule, V., Šimůnková, V., Šolín, M.: Soudní řád správní. Komentář. 1. vydání. Praha: 
C.H.Beck, 2004, str. 3-4. 
81 Dále též viz Gerloch, A.: Teorie práva. 5. vydání. Plzeň: Aleš Čeněk, s.r.o. 2009, str. 152. Dále viz Klíma, 
K. et al. Komentář k Ústavě a Listině. 2. vydání. Plzeň: Aleš Čeněk, 2009, str. 1289. 
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soudy práva veřejného82, kdy jejich hlavním úkolem je poskytovat ochranu veřejným 

subjektivním právům fyzických a právnických osob. Správní soudnictví v dnešním pojetí je 

neoddělitelnou součástí právního státu, zaručující každé osobě ochranu jejích práv proti 

nezákonnému zásahu veřejné moci. Soudní kontrola veřejné správy vychází z názoru, že 

objektivnost a spravedlnost rozhodování správního orgánu není plně zajištěna, protože správní 

orgán je sám v pozici strany sporu, na jehož výsledku má zpravidla jistý zájem. Je proto nutné 

zajistit možnost kontroly jednání a rozhodování správního orgánu pomocí instituce, která 

bude při hodnocení jeho činnosti a rozhodování o ní nezávislá. Touto institucí by měly být 

soudy rozhodující ve správním soudnictví. Dalšími ideami, které ovlivnily vznik správního 

soudnictví a jeho roli ve společnosti, jsou zejména formulace lidských a občanských práv, 

proměna poddaného v občana, rozšiřování práva i do oblasti působení veřejné správy ve 

vztahu k člověku a modifikace vztahů mezi člověkem a správou ze vztahů faktických na 

vztahy právní. S ohledem na to, že vztahy mezi veřejnou mocí a občanem se staly vztahy 

právními, bylo potřeba zajistit v těchto vztazích záruky dodržování práva a jednou z těchto 

záruk má být i správní soudnictví.83  

 Rozhodování správního soudu by pak mělo plnit dvojí funkci. Mimo to že poskytuje 

ochranu veřejným subjektivním právům fyzických a právnických osob v případech, kdy 

rozhoduje individuální spory, kontroluje zároveň zákonnost rozhodování správních orgánů 

vůbec. Rozhodovací činnost správního soudu má tak význam nejen pro konkrétní spor 

účastníků se správním orgánem, ale přesahuje do další rozhodovací činnosti správních 

orgánů.84   

S ohledem na výše uvedené je autorka toho názoru, že úlohou správních soudů není 

jen ochrana individuálních práv fyzických a právnických osob ale ochrana zákonnosti obecně. 

V okamžiku, kdy správní soudy poskytují ochranu veřejným subjektivním právům 

konkrétních osob, posuzují, zda úkon správního orgánu, který je napadán, je v souladu se 

zákonem (resp. právním řádem) nebo byl vydán zákonným postupem. Dá se též říci, že 

činnost správních soudů v určitých momentech může přesáhnout účel vymezený v ust. § 2 s. 

ř. s. a prostřednictvím ochrany veřejných subjektivních práv kontrolovat i zákonnost činnosti 

                                                 
82 Viz Brothánková, J., Žišková, M.: Soudní řád správní s vysvětlivkami a judikaturou a výňatky ze souvisejících 
předpisů. 2. aktualizované a doplněné vydání podle stavu k 1.1.2006. Praha: Linde Praha, a.s., 2006, str. 13. 
83 Srovnej Mazenec, M.: Správní soudnictví. Praha: Linde, 1996, str. 13-22. Dále viz Mikule, V.: Kontrola 
veřejné správy. In Hendrych, D. a kol.: Správní právo: obecná část. 7. vydání, Praha: C. H. Beck, 2009, str. 541-
54. 
84 Viz Mazenec, M.: Správní soudnictví. Praha: Linde, 1996, str. 16. Dále též viz Vopálka, V., Mikule, V., 
Šimůnková, V., Šolín, M.: Soudní řád správní. Komentář. 1. vydání. Praha: C.H.Beck, 2004, str. 3. 
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správních orgánů. Protože jen takové jednání správy, které je zákonné, není v rozporu 

s veřejnými subjektivními právy.85 

Právo na soudní ochranu, spravedlivý proces a svobodný přístup k soudu je zaručeno 

Listinou základních práv a svobod v její hlavě páté (čl. 36 a následující). Ochranu veřejných 

subjektivních práv pak přímo zajišťuje čl. 36 odst. 2 Listiny, který stanoví ústavní rámec pro 

správní soudnictví a možnost soudního přezkumu rozhodnutí orgánů veřejné správy. Článek 

36 odst. 2 stanoví, že kdo tvrdí, že byl na svých právech zkrácen rozhodnutím orgánu veřejné 

správy, může se obrátit na soud, aby přezkoumal zákonnost takového rozhodnutí, nestanoví-li 

zákon jinak. Z pravomoci soudu nesmí být vyloučeno přezkoumání rozhodnutí týkajících se 

základních práv a svobod podle Listiny.  

Pravomoc správních soudů je podle tohoto článku založena na generální klauzuli, 

z čehož plyne, že přezkoumat lze každé rozhodnutí správního orgánu, s výjimkou těch, která 

ze soudního přezkumu výslovně vyloučil zákon (u rozhodnutí týkajících se základních práv a 

svobod však žádná zákonná výluka možná není).86 

Právo na soudní přezkum každého rozhodnutí správního orgánu (s výjimkou těch, 

která byla z přezkoumání zákonem výslovně vyloučena), je jedním z veřejných subjektivních 

práv výslovně zaručených Listinou. Pak na něj dopadá i omezení vyslovené v čl. 4 odst. 4 

Listiny, aby při používání ustanovení o mezích základních práv a svobod bylo šetřeno jejich 

podstaty a smyslu, a aby taková omezení nebyla zneužívána k jiným účelům, než pro které 

byla stanovena. Nepřípustný je pak zejména formalistický výklad, který se dovolává textu 

zákona proti jeho skutečnému smyslu.87 

Mohou tak sice existovat rozhodnutí správního orgánu o subjektivních veřejných 

právech, o nichž zákon stanoví, že jsou ze soudního přezkumu vyloučena, nicméně nikdy 

nesmí jít o rozhodnutí týkající se základních práv a svobod podle Listiny. 

Toto dokládá i konstantní judikatura Nejvyššího správního soudu, kdy například 

v rozhodnutí publikovaném pod č. 791/2006 Sb. NSS soud konstatoval, že nutnost soudního 

přezkumu rozhodnutí ve věcech daňové exekuce je dána již ústavními kautelami, 

vyplývajícími zejména z čl. 36 Listiny základních práv a svobod. „Podle čl. 36 odst. 2 věta 

druhá Listiny totiž z pravomoci soudu nesmí být vyloučeno přezkoumání rozhodnutí týkajících 

se základních práv a svobod podle Listiny. Přitom z povahy věci je zřejmé, že provedením 

                                                 
85 Toto je možno dovodit též z judikatury Ústavního soudu, kdy například v rozhodnutí vydaném pod sp. zn. I. 
ÚS 546/03 Ústavní soud dovodil, že čl. 2 odst. 3 Listiny působí jako subjektivní právo jednotlivce na to, aby 
veřejná moc respektovala autonomní projevy jeho osobnosti, včetně projevů volních, které mají odraz v jeho 
konkrétním jednání, pokud takové jednání není zákonem výslovně zakázáno. 
86 Například viz rozhodnutí Nejvyššího správního soudu publikované pod č. 609/2006 Sb. NSS. 
87 Tamtéž. 
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daňové exekuce dochází k zásahu (přinejmenším) do vlastnického práva podle čl. 11 Listiny.“ 

Rozhodnutí o námitkách proti exekučnímu příkazu je s ohledem na výše uvedené 

rozhodnutím, které lze napadnout žalobou ve správním soudnictví. 

Stejný závěr lze a contrario dovodit i z rozhodnutí Nejvyššího správního soudu 

uveřejněného pod č. 1955/2009 Sb., dle kterého rozhodnutí správního orgánu o neudělení víza 

nepodléhají soudnímu přezkumu, protože nejsou v rozporu s Listinou základních práv a 

svobod, neboť se nejedná o rozhodnutí způsobilé zasáhnout do základních práv a svobod. 

Žádné z práv v Listině obsažených totiž nezakládá nárok cizince na pobyt na území České 

republiky, když takové právo je dáno pouze občanům České republiky (čl. 14 odst. 4 Listiny). 

Jak judikoval i Ústavní soud, je věcí suverénního státu, za jakých podmínek určitou osobu, 

cizího státního příslušníka, s ohledem na vlastní zájmy, vpustí či nevpustí na vlastní území. 

Subjektivní ústavně zaručené právo cizinců na pobyt na území České republiky neexistuje, 

pouze občanům České republiky je garantováno právo na svobodný vstup na území.88 

Nicméně ne vždy musí dojít k zásahu do veřejných subjektivních práv, která jsou 

zároveň základními právy a svobodami. Jak plyne z jiného rozhodnutí Nejvyššího správního 

soudu, je z článku 36 odst. 2 Listiny patrné, že ve správní soudnictví jsou vždy 

přezkoumatelná ta rozhodnutí, která se dotýkají základních práv a svobod, a v tomto smyslu 

je nutno vykládat též § 65 odst. 1 s. ř. s., tj. že rozhodnutím podle tohoto ustanovení jsou 

především takové úkony správního orgánu, které se dotýkají základních práv a svobod. Krom 

toho jsou samozřejmě rozhodnutími podle § 65 odst. 1 s. ř. s. i takové úkony správních 

orgánů, jimiž se zakládají, mění nebo závazně určují i taková subjektivní práva a povinnosti, 

jež postrádají ústavně či mezinárodně právní základ, tj. taková, která vyplývají toliko 

z jednoduchého práva. Soudy ve správním soudnictví jsou pak povinny v každém jednotlivém 

případě zkoumat, zda se úkon správního orgánu, proti kterému žalobce brojí, dotýká 

subjektivních práv a povinností, ať již je pramenem ústavní, mezinárodní nebo jednoduché 

právo.89 

Provázanost právní úpravy správního soudnictví s ochranou základních práv a svobod 

můžeme spatřovat i ve vlivu zákona o Ústavním soudu na koncepci soudního řádu správního 

(zejména na obecná pravidla o řízení). Inspirace vychází již z toho, že v obou případech se 

řeší ochrana veřejných subjektivních práv osob, i když v případě zákona o Ústavním soudu 

v širším rozsahu v tom smyslu, že ochrana není poskytována jen proti zásahům orgánů 

                                                 
88 Viz usnesení vydané pod sp. zn. I. ÚS 38/04 a obdobně usnesení vydané pod sp. zn. I. ÚS 394/06 a sp. zn. IV. 
ÚS 85/04. 
89 Srovnej rozhodnutí Nejvyššího správního soudu publikované pod č. 792/2006 Sb. NSS. 
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veřejné správy, ale proti orgánům veřejné moci vůbec90, naproti tomu Ústavní soud podle čl. 

87 odst. 1 písm. d) Ústavy poskytuje ochranu jen ústavně zaručeným základním právům a 

svobodám a nikoli tedy všem veřejným subjektivním právům vyplývajícím i z práva 

jednoduchého, v tomto smyslu je tedy širší ochrana poskytovaná ve správním soudnictví. 

Výše nastíněné pojetí veřejných subjektivních práv se prolíná celým soudním řádem 

správním. Dle ustanovení § 2 s. ř. s. je hlavním účelem správního soudnictví ochrana 

veřejných subjektivních práv. Obecnou úpravou, která mimo jiné dále rozvádí oprávnění na 

soudní přezkum rozhodnutí orgánů veřejné moci a poskytuje tak procesní základ ochrany 

subjektivních práv osob, je zákon č. 150/2002 Sb., soudní řád správní. Dle soudního řádu 

správního není pravomoc správních soudů omezena pouze na přezkum rozhodnutí správních 

orgánů, nicméně tato oblast rozhodování je v praxi nejfrekventovanější a ochrana správními 

soudy takto poskytovaná je nejrozsáhlejší.91  

Jedním druhem řízení, ve kterém je podle soudního řádu správního taková ochrana 

poskytována, je řízení o žalobě proti rozhodnutí správního orgánu.  

Listina tedy v čl. 36 odst. 2 každému, kdo tvrdí, že bylo porušeno jeho subjektivní 

právo v důsledku rozhodnutí orgánu veřejné správy, zaručuje právo domáhat se přezkoumání 

zákonnosti takového rozhodnutí. Podmínkou je, že ke zkrácení na právech došlo v důsledku 

rozhodnutí orgánu veřejné správy, jenž je výsledkem určitého formalizovaného procesu, jehož 

byla osoba rozhodnutí napadající účastníkem.92  

Podle judikatury Nejvyššího správního soudu je žaloba proti rozhodnutí správního 

orgánu fakticky žádostí o poskytnutí originální ochrany veřejnému subjektivnímu právu. Tato 

žaloba představuje procesní úkon, jímž se žalobce obrací na soud a žádá jej, aby jeho 

veřejnému subjektivnímu právu, které bylo ohroženo, či porušeno originálně poskytl 

spravedlivou ochranu.93 Právní ochrana poskytovaná správními soudy je ochranou originální a 

není pokračováním správního řízení. Ochrana je poskytována v procesu majícím ryzí povahu 

řízení soudního a nikoliv správního. Sporné strany mají vždy rovné postavení.94 

Dle definice rozhodnutí správního orgánu jako úkonu, kterým se zakládají, mění, ruší 

nebo závazně určují práva nebo povinnosti fyzických či právnických osob, obsažené v ust. § 

                                                 
90 Srovnej Filip, J.: Nejvyšší správní soud a ústavní soud po přijetí soudního řádu správního. In Nová úprava 
správního soudnictví. Praha: ASPI Publishing, 2003, str. 26-27. 
91 Viz Vopálka, V.: Pravomoc správních soudů. In Nová úprava správního soudnictví. Praha: ASPI Publishing, 
2003, str. 13. 
92 Pavlíček, V. a kolektiv: Ústava a ústavní řád České republiky: komentář. Díl 2, Práva a svobody. 2. Doplněné 
a podstatně rozšířené vydání. Praha: Linde, 2002, str. 289-290. Klíma, K. et al. Komentář k Ústavě a Listině. 2. 
vydání. Plzeň: Aleš Čeněk, 2009, str. 1321-1322. 
93 Srovnej rozhodnutí Nejvyššího správního soudu publikované pod č. 534/2005 Sb. NSS. 
94 Viz rozhodnutí Nejvyššího správního soudu publikované pod č. 868/2006 Sb. NSS. 
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65 odst. 1 s. ř. s., jsou veřejná subjektivní práva jeho pojmovým znakem. V případě, že 

rozhodnutím správního orgánu bylo do veřejných subjektivních práv neoprávněně zasaženo 

nebo byla jiným způsobem zkrácena, dojde správní soud k závěru, že takové rozhodnutí je 

nezákonné nebo bylo vydáno v řízení postiženém vadami, a napadané rozhodnutí zruší (§ 78 

s. ř. s.). Porušení veřejného subjektivního práva je tak vždy porušením zákonnosti a každé 

rozhodnutí správního orgánu, které fyzickou nebo právnickou osobu na jejich veřejných 

subjektivních právech zkracuje, je nezákonné a jako takové bude v případě podání žaloby 

soudem zrušeno. Ochrana veřejných subjektivních práv je tak velmi úzce spjata s ochranou 

zákonnosti.95 

 

2.2.3. Rozhodnutí správního orgánu v soukromoprávní věci a další důvody 

nepřípustnosti žaloby proti rozhodnutí správního orgánu spočívající 

v povaze rozhodnutí 

 

Jak je uvedeno výše ust. § 2 soudního řádu správního stanoví, že ve správním 

soudnictví poskytují soudy ochranu veřejným subjektivním právům fyzických a právnických 

osob. Z toho a contrario vyplývá, že soudy rozhodující ve správním soudnictví neposkytují 

ochranu subjektivním právům soukromým, což dále potvrzuje i ust. § 68, písm. b), dle kterého 

je žaloba proti rozhodnutí správního orgánu nepřípustná tehdy, jde-li o rozhodnutí správního 

orgánu v soukromoprávní věci, vydané v mezích zákonné pravomoci správního orgánu. To 

znamená, že ochrana subjektivním právům nebude poskytnuta v případě, kdy se rozhodnutí 

bude týkat soukromoprávního věci a to přes to, že ve věci bude rozhodovat správní orgán.  

Spolu s přijetím zákona č. 150/2002 Sb. soudního řádu správního, byl přijat též zákon 

č. 151/2002 Sb., kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím soudního řádu 

správního. Zákon č. 151/2002 Sb. přinesl mimo jiné změnu občanského soudního řádu, když 

do něj zařadil část pátou s názvem „ Řízení ve věcech, o nichž bylo rozhodnuto jiným 

orgánem“.96 Podle části páté o. s. ř. poskytují soudy v občanském soudním řízení ochranu 

soukromým subjektivním právům, o nichž rozhodl správní orgán podle zvláštního zákona ve 

sporu nebo jiné právní věci, která vyplývá z občanskoprávních, pracovních, rodinných a 
                                                 
95 Nicméně jak je již uvedeno výše, dospěl Nejvyšší správní soud ve své judikatuře k závěru, že žalobce nemusí 
v žalobě prokázat porušení konkrétního veřejného subjektivního práva a úkonu, který toto subjektivní veřejné 
právo založil, změnil, zrušil nebo závazně určil, postačí, pokud bude žalobce tvrdit, že úkon správního orgánu se 
negativně projevil v jeho právní sféře (viz rozhodnutí Nejvyššího správního soudu publikované pod. č. 906/2006 
Sb. NSS). 
96 Přičemž Ústavní soud zrušil předchozí podobu části páté občanského soudního řádu s názvem „Správní 
soudnictví“ nálezem ze dne 27.6.2001, sp. zn. Pl. ÚS 16/99 s vykonatelností k 31.12.2002, kdy jedním 
z hlavních důvodů byl její rozpor s čl. 6 odst. 1 Úmluvy o ochraně lidských práv a základních svobod. 
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obchodních vztahů a toto rozhodnutí nabylo právní moci (§ 244 odst. 1 o. s. ř. ve spojení s § 7 

odst. 1 o. s. ř.). Novelizace občanského soudního řádu a nová úprava správního soudnictví dle 

soudního řádu správního tak přinesla jistou dvojkolejnost v ochraně subjektivních práv před 

rozhodnutími správních orgánů. Správní soudy poskytují ochranu subjektivním právům 

veřejným podle právní úpravy soudního řádu správního, soudy civilní poskytují ochranu 

subjektivním právům soukromým podle části páté občanského soudního řádu. Přičemž vždy 

půjde o rozhodnutí správního orgánu97, rozdíl bude pouze v tom, jaká subjektivní práva jím 

mohou být či byla zasažena. 

Nejvyšší správní soud ve svém rozhodnutí publikovaném pod č. 1379/2007 Sb. NSS 

konstatoval, že dle ust. § 2 s. ř. s. poskytují soudy ve správním soudnictví ochranu veřejným 

subjektivním právům fyzických a právnických osob; a contrario tedy platí, že soukromým 

subjektivním právům soudy ve správním soudnictví ochranu neposkytují, a že domáhat se této 

ochrany lze toliko jinými zákonem stanovenými způsoby a procesními postupy. Pokud by se 

zde nejednalo o ochranu veřejných subjektivních práv, bylo by důvodné žalobu odmítnout bez 

ohledu na to, zda došlo k porušení subjektivních práv žalobce či nikoli. 

Rozlišení, zda půjde o subjektivní práva soukromá nebo veřejná, a tím pádem i 

rozlišení, zda půjde o úpravu soukromoprávní nebo veřejnoprávní, může v praxi přinést 

značné obtíže. Soudní řád správní i občanský soudní řád poskytují k vyřešení tohoto problému 

jen malá vodítka. Občanský soudní řád v ustanovení § 7 odst. 1 stanoví, že v občanském 

soudním řízení projednávají a rozhodují soudy 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. Na toto ustanovení pak navazuje ust. § 244 

o. s. ř. Z toho vyplývá, že za soukromá subjektivní práva mohou být považována práva, která 

souvisejí se vztahy práva občanského, obchodního, rodinného či pracovního. Toto však 

nebude vždy platit absolutně. V praxi není často jednoduché do detailu odlišit, zda dané 

subjektivní právo má povahu soukromoprávní či veřejnoprávní, soukromoprávní a 

veřejnoprávní prvky se mohou v jedné právní úpravě prolínat a jejich jednoznačné odlišení 

může být problematické, navíc v důsledku těchto potíží může dojít k situaci, kdy bude 

ochrana soukromých subjektivních práv zvláštními zákony výslovně svěřena správním 

soudům a naopak ochrana práv veřejných soudům civilním.98  

                                                 
97 Byť jej občanský soudní řád v ust. § 244 odst. 1 definuje s jistými odlišnostmi (srovnej ust. § 4 odst. 1 písm. a) 
s. ř. s.) 
98 Viz Vopálka, V., Mikule, V., Šimůnková, V., Šolín, M.: Soudní řád správní. Komentář. 1. vydání. Praha: 
C.H.Beck, 2004, str. 4. Dále též Svoboda, P.: Článek 6 odst. 1 Evropské úmluvy o lidských právech a nová 
úprava správního soudnictví. In Nová úprava správního soudnictví, Praha: ASPI Publishing, 2003, str. 113-114. 
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Nejvyšší správní soud ve výše uvedeném rozhodnutí dále dovodil, že ne každé vztahy 

mezi soukromými osobami na jedné straně a státem, veřejnoprávními korporacemi či jinými 

osobami vykonávajícími veřejnou moc na straně druhé jsou vztahy veřejnoprávními. 

„Takovými jsou jen ty z uvedené množiny, které svojí podstatou tkví ve vrchnostenském 

vztahu, tj. ve vztahu nadřazenosti vykonavatelů veřejné moci nad soukromou osobou. 

Vykonavatelé veřejné správy však vstupují se soukromými osobami i do vztahů 

nevrchnostenských, založených na rovnosti účastníků daného vztahu a jejich privátní 

autonomii. Takovými vztahy jsou zejména vztahy občanskoprávní…“  

Nejvyšší správní soud v daném rozhodnutí posuzoval, zda jednání Magistrátu města 

Brna ve věci prodeje obecního majetku (konkrétně obecního bytu) je porušením veřejného 

subjektivného práva žalobce. Dospěl k závěru, že se tak děje pomocí instrumentů 

soukromoprávní regulace, a proto se nemůže jednat o vztah veřejnoprávní a tudíž o zásah do 

veřejných subjektivních práv. „Subjektivní práva osob v takových vztazích tak nejsou 

chráněna správním soudnictvím, neboť nespadají do okruhu subjektivních veřejných práv ve 

smyslu § 2 s. ř. s., nýbrž do okruhu subjektivních soukromých práv, o nichž podle § 7 o. s. ř. 

rozhodují soudy v občanském soudním řízení.“ 

 

Dalšími důvody nepřípustnosti žaloby proti rozhodnutí správního orgánu spočívající 

v povaze tohoto rozhodnutí jsou důvody vyjmenované v ust. § 68 písm. c), d) a e). Dle něj je 

žaloba nepřípustná, je-li jediným jejím důvodem tvrzená nicotnost napadeného rozhodnutí, 

nedomáhal-li se žalobce vyslovení této nicotnosti v řízení před správním orgánem (§ 68 písm. 

c), nebo směřuje-li žaloba jen proti důvodům rozhodnutí (§ 68 písm. d) anebo domáhá-li se 

žalobou přezkoumání rozhodnutí, které je z přezkoumání podle tohoto nebo zvláštního zákona 

vyloučeno (§ 68 písm. e). Takový návrh správní soud usnesením odmítne, nestanoví-li soudní 

řád správní jinak (§ 46 odst. 1 písm. d).99  

 

2.2.4. Kompetenční výluky 

 

Jak vyplývá z judikatury Nejvyššího správního soudu, pravomoc správních soudů je 

třeba vnímat mimo jiné ve světle článku 36 odst. 2 Listiny základních práv a svobod a článku 

6 odst. 1 Úmluvy o ochraně lidských práv a základních svobod tak, že lze přezkoumat každé 

rozhodnutí správního orgánu, ledaže by je ze soudního přezkumu výslovně vyloučil zákon. 

                                                 
99 Dalším důvodem nepřípustnosti žaloby, který však nespočívá v povaze rozhodnutí, je důvod uvedený v ust. § 
66 písm. a). 
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Meze práva na přístup k soudu představují tzv. kompetenční výluky, při jejich používání je 

však nutno klást si otázku proč zákon určitou výluku obsahuje, a respektovat její smysl. 

Z ústavních interpretačních pravidel dále plyne, že v pochybnostech o tom, zda žalobci svědčí 

právo na přístup k soudu či nikoliv, je nezbytné se přiklonit k výkladu svědčícímu ve 

prospěch výkonu tohoto práva.100  

Krajský soud je povinen v každém jednotlivém případě zkoumat, zda se úkon 

správního orgánu, proti němuž žalobce brojí, dotýká subjektivních práv a povinností žalobce, 

a zda je tedy rozhodnutím ve smyslu § 65 odst. 1 s. ř. s. Přitom paušální přístup, který by 

celou kategorii rozhodnutí vylučoval ze soudní ochrany, není na místě a je v přímém rozporu 

s principy právního státu. K vyloučení určitých úkonů ze soudního přezkumu, a tím zúžení 

pravomoci soudů jednat a rozhodovat ve správním soudnictví, je zapotřebí přistupovat 

restriktivně. Proto nabízejí-li se dvě interpretace, z nichž jedna hovoří ve prospěch soudního 

přezkumu a druhá proti němu, je vždy zapotřebí upřednostnit tu první.101 

Dle Nejvyššího správního soudu je účelem zakotvení výluk soudního přezkumu 

některých správních rozhodnutí, vyloučení přezkumu rozhodnutí, která podle své povahy 

nejsou přezkumu schopna. Smysl takových výluk je třeba spatřovat zejména v procesní 

ekonomii. Kompetenční výluky musí být vždy vykládány restriktivně a předvídatelně, 

v pochybnostech pak musí být zachováno právo na soudní přezkum. Neumožnění soudního 

přezkumu v případě tvrzené nezákonnosti i vadného postupu v řízení, které mu předcházelo, 

může znamenat pro některé adresáty značně nepříznivé důsledky, aniž by tito měli k dispozici 

účinné prostředky k ochraně svých práv.102 

Ustanovení § 70 soudního řádu správního stanoví, které úkony správního orgánu jsou 

vyloučeny ze soudního přezkumu a může tak částečně pomoci odpovědět na otázku, které 

úkony správního orgánu mají znaky uvedené v ust. § 65 s. ř. s. a jsou tak rozhodnutími, a 

které tyto znaky nemají a rozhodnutími ve smyslu ust. § 65 s. ř. s. nejsou. 

Ze soudního přezkumu jsou dle ust. § 70 písm. a) vyloučeny úkony správního orgánu, 

které nejsou rozhodnutími ve smyslu legislativní zkratky v § 65 s. ř. s. K tomuto ustanovení 

existuje rozsáhlá judikatura Nejvyššího správního soudu, kdy autorka jen příkladem uvede 

některá rozhodnutí pro nastínění základních přístupů a názorů Nejvyššího správního soudu. 

                                                 
100 Srovnej například rozhodnutí Nejvyššího správního soudu uveřejněné pod č. 2051/2010 Sb. NSS, dále např. 
rozhodnutí publikované pod č. 906/2006 Sb. NSS 
101 Viz např. rozhodnutí Nejvyššího správního soudu publikované pod č. 792/2006 Sb. NSS nebo rozhodnutí 
uveřejněné pod č. 2050/2010 Sb. NSS. 
102 Viz rozhodnutí Nejvyššího správního soudu publikované pod č. 1982/2010 Sb. NSS. 
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Nejvyšší správní soud například konstatoval, že oznámení o úpravě výše plného 

invalidního důchodu v důsledku valorizace, není možné považovat za rozhodnutí správního 

orgánu ve smyslu § 65 odst. 1 s. ř. s. Uvedeným přípisem označeným jako „Oznámení“ 

nebyla založena, změněna, zrušena ani závazně určena práva nebo povinnosti, nýbrž jím bylo 

pouze sděleno, že v důsledku nařízení vlády byla upravena výše plného invalidního důchodu, 

přiznaného již dřívějším rozhodnutím.103 

V jiném svém rozhodnutí Nejvyšší správní soud dovodil, že rozhodnutí, jímž se zamítá 

žádost o přezkoumání rozhodnutí, je vyloučeno ze soudního přezkoumání ve správním 

soudnictví podle § 70 písm. a) s. ř. s., protože materiálně nemá znaky rozhodnutí podle § 65 

odst. 1 s. ř. s. Je lhostejné, zda dozorčí orgán odloží denunciaci pouhým sdělením zaslaným 

tomu, kdo ji podal, nebo zda o zamítnutí žádosti vydá rozhodnutí. Nelze ale zaměnit formu za 

obsah: podstatné je posouzení, zda takové „rozhodnutí“je skutečně „rozhodnutím“ ve smyslu 

legislativní zkratky § 65 s. ř. s., tedy správním aktem, jímž byla založena, změněna, zrušena či 

deklarována subjektivní práva.104 

Ve smyslu výše uvedeného Nejvyšší správní soud konstatoval, že sdělení povinné 

osoby o výši úhrady (podle § 17 odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k 

informacím) nemůže být rozhodnutím podle § 65 odst. 1 s. ř. s., protože se jím nezakládá, 

neruší, nemění ani autoritativně nedeklaruje právo nebo povinnost. Jde jen o informaci, o 

„sdělení úřadu straně“, které není exekvovatelné. Je na žadateli, aby zvážil, zda je pro něj 

„hodnota“ informace taková, aby úhradu zaplatil, a informaci pak obdrží. Dohoda o ceně 

informace je dohodou z oboru práva soukromého, žadatel není nijak nucen částku akceptovat. 

Teprve rozhodnutím o odložení žádosti pro neuhrazení sdělené částky je vrchnostenským 

aktem, jímž je žadateli jeho veřejné subjektivní právo na informaci upřeno, a je pak na 

správním soudu, aby k žalobě rozhodl, zda se tak stalo po právu. Sdělení podle § 17 zákona č. 

106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím je tak vyloučeno ze soudního přezkumu 

podle § 70 písm. a) s. ř. s., protože není rozhodnutím ve smyslu § 65 s. ř. s.105 

Výše uvedený přístup lze a contrario dovodit též z rozhodnutí Nejvyššího správního 

soudu, ve kterém soud dovodil, že rozhodnutí, jímž se nařizuje (povoluje) obnova územního 

řízení, v němž bylo vydáno rozhodnutí o umístění stavby, je rozhodnutím správního orgánu 

podle § 65 odst. 1 s. ř. s., které není vyloučeno ze soudního přezkoumání. Při posuzování 

otázky, zda je rozhodnutí, jímž se povoluje či nařizuje obnova řízení, rozhodnutím ve smyslu 

                                                 
103 Viz rozhodnutí Nejvyššího správního soudu publikované pod č. 1074/2007 Sb. NSS. 
104 Srovnej rozhodnutí Nejvyššího správního soudu publikované pod č. 1113/2007 Sb. NSS. 
105 Srovnej rozhodnutí Nejvyššího správního soudu publikované pod č. 2164/2011 Sb. NSS. 
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§ 65 odst. 1, je nutné zkoumat, zda jsou tu nějaká práva, do nichž takové rozhodnutí zasahuje 

nebo zasáhnout může. Soud dospěl k závěru, že do práv a povinností žalobce zasahuje takové 

rozhodnutí o nařízení (povolení) obnovy řízení, u něhož má smysl pojmově hovořit o jeho 

odkladném účinku. „Byla-li nařízena (povolena) obnova řízení, ve kterém bylo původně 

vydáno opravňující rozhodnutí (např. souhlas, schválení, povolení, koncese), dochází 

k zásahu do práva oprávněného subjektu. Takový zásah spočívá v tom, že oprávněný subjekt 

od právní moci nařízení (povolení) obnovy nemůže své právo vykonávat.“ Při případném 

podání žaloby bude podmínka „zásahu do práva“ ve smyslu § 65 odst. 1 s. ř. s. splněna.106 

Pokud se úkonem správního orgánu práva nebo povinnosti nekonstituují nebo 

nedeklarují, nemá náležitý obsah, nemůže být rozhodnutím podle ust. § 65 s. ř. s. a není 

možné proti němu brojit žalobou ve smyslu § 65 odst. 1 s. ř. s. Zda předmětný úkon správního 

orgánu má předepsaný obsah a je rozhodnutím, které je možno přezkoumat, nebude vždy 

jednoduché určit, protože správní orgány někdy přistoupí k formálnímu označení svého aktu 

jako rozhodnutí, přestože úkon povahu rozhodnutí nemá. Jak je již popsáno výše, stěžejním 

hlediskem je hledisko obsahové, tedy materiální. 

Dle ustanovení § 70 písm. b) pak nelze podat žalobu proti úkonům správního orgánu 

předběžné povahy, a to i takovým, která by jinak byla rozhodnutími ve smyslu ust. § 65 s. ř. s. 

Dle ustálené judikatury Nejvyššího správního soudu musí rozhodnutí předběžné povahy ve 

smyslu § 70 písm. b) s. ř. s. současně splňovat dva znaky. Za prvé musí jít o rozhodnutí 

správního orgánu ve věcech veřejnoprávních, upravující předběžně či dočasně poměry osob, 

zajišťující určité věci nebo osoby či zatímně fixující určitý stav – materiální znak. Za druhé 

proti tomuto rozhodnutí nebo proti jeho důsledkům musí mít každá osoba, jejíž subjektivní 

práva jím byla dotčena, možnost bránit se v řízení, jež musí nutně proběhnout (tj. musí být 

následně po vydání rozhodnutí zahájeno anebo v něm musí být pokračováno) před správním 

orgánem, který v dané věci rozhodne s konečnou platností – procesní znak.107 

Výlukou soudního přezkumu rozhodnutí předběžné povahy se Nejvyšší správní soud 

zabýval též v rozhodnutí publikovaném pod č. 1764/2009 Sb. NSS a došel k závěru, že 

závazné stanovisko jako je například souhlas (nesouhlas) orgánu ochrany přírody a krajiny 

k povolení stavby vydaný podle § 44 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, je 

rozhodnutím podle § 65 odst. 1 s. ř. s., které není vyloučeno ze soudního přezkumu jako 

rozhodnutí předběžné povahy. Soud zde uvedl následující znaky rozhodnutí předběžné 

povahy. 

                                                 
106 Viz rozhodnutí Nejvyššího správního soudu publikované pod č. 2052/2010 Sb. NSS. 
107 Srovnej rozhodnutí Nejvyššího správního soudu publikované pod sp. zn. 886/2006 Sb. NSS. 
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Dočasnost, což znamená, že věcné posouzení řešené otázky je vyhrazeno konečnému 

rozhodnutí, jehož vydáním předběžné rozhodnutí pozbývá účinků. Nutnost soudního 

přezkumu konečného rozhodnutí (srov. nález Pl. ÚS 8/99), což v sobě zahrnuje požadavek, 

aby předběžné rozhodnutí svým obsahem odpovídalo rozhodnutí konečnému. A konečně 

předběžné i konečné rozhodnutí musí mít obsahově stejný nebo alespoň částečně se 

překrývající předmět řízení.108 

Takto vymezené znaky rozhodnutí předběžné povahy byly judikaturou Nejvyššího 

správního soudu dále rozvedeny, kdy v rozhodnutí publikovaném pod č. 1982/2010 Sb. NSS, 

soud konstatoval, že aby rozhodnutí mohlo být rozhodnutím předběžné povahy, na něž 

dopadá kompetenční výluka dle § 70 písm. b) s. ř. s., musí kumulativně splňovat tři podmínky 

– časovou, věcnou a osobní.  

Časová podmínka souvisí s dočasným charakterem rozhodnutí předběžné povahy, 

které musí přecházet rozhodnutí konečnému, na jehož vydání má osoba dotčená předběžným 

rozhodnutím nárok. Toto konečné rozhodnutí musí podléhat soudnímu přezkumu. Zákon musí 

omezovat účinky předběžného rozhodnutí pouze do vydání rozhodnutí konečného. 

Podmínka věcné souvislosti znamená, že rozhodnutí konečné musí rozhodnout mj. o 

vztazích zatímně upravených rozhodnutím předběžným, z čehož plyne, že rozhodnutí konečné 

v sobě musí věcně zahrnout i rozhodnutí předběžné. V opačném případě by totiž nebylo 

možné domoci se soudního přezkumu. 

Osobní podmínka znamená, že rozhodnutí konečné musí být adresováno mj. i stejné 

osobě jako rozhodnutí předběžné. Kdyby tomu tak nebylo, nemohla by se osoba dotčená 

předběžným rozhodnutím domoci soudního přezkumu tohoto rozhodnutí. 

Dle ustálené judikatury Ústavního soudu i Nejvyššího správního soudu je právo 

fyzické a právnické osoby na soudní ochranu dle čl. 36 Listiny základních práv a svobod 

dostatečně zajištěno tím, že je v pravomoci soudů přezkoumávat rozhodnutí, která mají 

konečnou povahu a zákonné vyloučení přezkumu úkonů předběžné povahy tak není v rozporu 

s čl. 36 odst. 1 a 2 Listiny. Nicméně pokud soudnímu přezkumu nepodléhá rozhodnutí 

předběžné povahy, je zcela nezbytné, aby mu podléhalo rozhodnutí konečné.  

Dalšími úkony správního orgánu, které jsou ze soudního přezkumu vyloučeny dle ust. 

§ 70 písm. c), jsou takové úkony, kterými se upravuje vedení řízení před správním orgánem. 

Nejde však o všechny úkony procesní povahy, protože i úkony procesní povahy se mohou 

                                                 
108 Aplikací těchto podmínek došel Nejvyšší správní soud v rozhodnutí publikovaném pod č. 1996/2010 Sb. NSS 
k závěru, že rozhodnutí o zadržení řidičského průkazu podle § 118c zákona č. 316/2000 Sb., o silničním 
provozu, není rozhodnutím předběžné povahy podle § 70 písm. b) s. ř. s. a není vyloučeno ze soudního 
přezkumu. 
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dotýkat veřejných subjektivních práv, resp. právní sféry žalobce ve smyslu rozhodnutí 

Nejvyššího správního soudu č. 906/2006, a to tedy jejich práv procesních, a být tak 

rozhodnutími ve smyslu § 65 s. ř. s.109 Ze soudního přezkumu jsou tedy vyloučeny jen ty 

úkony správního orgánu, které mají procesní povahu, slouží k úpravě vedení řízení a svým 

obsahem nezasahují do práv nebo povinností fyzických nebo právnických osob (tyto pak 

nejsou ani rozhodnutími ve smyslu ust. 65 s. ř. s.). 

Pojem „úkony, jimiž se upravuje vedení řízení“ je pojmem užším než pojem 

„rozhodnutí procesní povahy“, který obsahovala předchozí právní úprava v ust. § 248 odst. 2 

písm. e) občanského soudního řádu, ve znění účinném do 31.12.2002, a lépe tak odpovídá 

požadavkům ochrany veřejných subjektivních práv fyzických a právnických osob a ústavním 

zárukám práva na soudní a jinou právní ochranu dle čl. 36 odst. 1 a 2 Listiny a čl. 6 odst. 1 

Úmluvy. Též judikatura vykládá tento pojem restriktivně (a podobně vykládala i pojem 

obsažený v předchozí právní úpravě) s vědomím, že nemožnost dovolat se ochrany veřejných 

subjektivních práv, byť procesní povahy, by pro fyzickou či právnickou osobu znamenalo 

odepření soudní ochrany a tím porušení čl. 36 odst. 2 Listiny. Protože jak též naznačil Ústavní 

soud ve výše zmiňovaném rozhodnutí, je určující to, zda takové rozhodnutí je způsobilé 

zasáhnout do právní sféry fyzické nebo právnické osoby, kdy k zásahu může dojít i 

rozhodnutím procesní povahy, když má hmotněprávní aspekty. Opět je zde kladen důraz na 

materiální hledisko. 

Nejvyšší správní soud konstatoval, že: „d ělícím kritériem pro připuštění soudního 

přezkumu správních rozhodnutí ve smyslu § 65 odst. 1 s. ř. s. není jejich hmotně či 

procesněprávní povaha, nýbrž konkrétní projev v právní sféře účastníka řízení.“ 110 

V souladu s tím Nejvyšší správní soud ve svém rozhodnutí publikovaném pod č. 

1720/2008 Sb. NSS konstatoval, že rozhodnutí o delegaci je rozhodnutím ve smyslu § 65 

odst. 1 s. ř. s., protože delegace místní příslušnosti pojmově zasahuje do práv a povinností 

daňového subjektu, protože mu tímto vznikají další povinnosti, které při normálním běhu věcí 

nemá, k uplatnění jeho práv nejsou nutné, nebo jej ztěžují. Při výkonu těchto práv a při plnění 

povinností je nutná součinnost daňového subjektu se správcem daně, musí se proto přesouvat 

za správcem daně do jiného místa. To může výkon jeho práv usnadnit, ale též ztěžovat. 

Argument, že rozhodnutí o delegaci je procesním úkonem a součástí budoucího řízení, a proto 

daňový subjekt může podat žalobu proti meritornímu rozhodnutí a v jejím rámci napadnout 

delegaci, neobstojí. Delegovaný správce daně totiž vůbec nemusí v budoucnu zahájit řízení, a 

                                                 
109 Srovnej nález Ústavního soudu sp. zn. II. ÚS 158/99. 
110 Viz rozhodnutí Nejvyššího správního soudu vydané pod sp. zn. 2 Afs 86/2005.  
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pokud řízení neproběhne, nemůže daňový subjekt brojit proti delegaci žalobou. Proto 

Nejvyšší správní soud dovodil, že rozhodnutí o delegaci je samostatným úkonem, 

rozhodnutím napadnutelným žalobou podle § 65 odst. 1 s. ř. s. 

V jiném svém rozhodnutí naopak dovodil, že výzva k uhrazení daňového nedoplatku 

v náhradní lhůtě má povahu pouhého procesního úkonu, protože při jejím zasílání se vychází 

z toho, že její adresát je v pozici daňového dlužníka s přesně stanovenou daňovou povinností. 

Doručením výzvy se adresátova práva či povinnosti nemění a tím méně se zakládají. Výzva 

tedy neřeší ani neukládá hmotněprávní povinnosti placení daně, ale svou podstatou je pouze 

upomínkou k zaplacení daňového nedoplatku, pouze se jí určuje náhradní lhůta, v níž má 

povinný splnit povinnosti již existující, kterou nesplnil v řádné lhůtě, a proto není 

rozhodnutím, jež by podléhalo soudnímu přezkoumání dle § 65 s. ř. s.111 

Podobně pak postupoval v případě přezkoumatelnosti rozhodnutí o odvolání proti 

výzvě k zaplacení správního poplatku. Nejvyšší správní soud konstatoval, že toto rozhodnutí 

je rozhodnutím, jímž se pouze upravuje vedení řízení před správním orgánem ve smyslu § 70 

písm. c) s. ř. s. Toto rozhodnutí nemá samo o sobě za následek ukončení řízení; k němu 

dochází až rozhodnutím o zastavení správního řízení, proti němuž je žaloba podle § 65 a násl. 

s. ř. s. přípustná.112 

Ze soudního přezkumu jsou dále vyloučeny úkony správního orgánu, jejichž vydání 

závisí výlučně na posouzení zdravotního stavu osob nebo technickém stavu věcí, pokud sama 

o sobě neznamenají právní překážku výkonu povolání, zaměstnání nebo podnikatelské, 

popřípadě jiné hospodářské činnosti, nestanoví-li zvláštní zákon jinak (§ 70 písm. d), dále 

úkony správního orgánu o nepřiznání nebo odnětí odborné způsobilosti fyzickým osobám, 

pokud sama o sobě neznamenají právní překážku výkonu povolání nebo zaměstnání nebo jiné 

činnosti (§ 70 písm. e) a konečně úkony, jejichž přezkoumání vylučuje zvláštní zákon (§ 70 

písm. f). 

  

2.2.5. Vztah k jiným úkonům správních orgánů  

 

 Rozhodnutí ve smyslu § 65 odst. 1 soudního řádu správního je potřeba rozlišit od 

abstraktních aktů. Jak judikoval prvorepublikový Nejvyšší správní soud ve svém rozhodnutí 

ze dne 7.1.1937, č. 2404/35-1 rozhoduje Nejvyšší správní soud (dnes tedy krajský soud) ve 

všech případech, ve kterých někdo tvrdí, že byl nezákonným rozhodnutím nebo opatřením 

                                                 
111 Srovnej rozhodnutí Nejvyššího správního soudu publikované pod č. 976/2006 Sb. NSS. 
112 Viz rozhodnutí Nejvyššího správního soudu č. 540/2005 Sb. NSS. 
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správního orgánu poškozen na svých právech. „Podle toho lze u soudu napadat jen 

rozhodnutí nebo opatření správních úřadů, jimiž se individuální právní situace určuje, nově 

zakládá, mění nebo ruší, tedy toliko správní akty upravující konkrétní poměry právní, jež jsou 

způsobilé, aby strana byla zasažena jimi ve sféře svých subjektivních práv. Předmětem 

kognice Nejvyššího správního soudu nemohou však být abstraktní normy, vydávané výkonnou 

mocí, samy o sobě, pokud nebyly aplikovány na konkrétní právní poměr určité osoby. Tyto 

normy mohl by nejvyšší správní soud přezkoumávat jen nepřímo, řeše určitou právní věc.“  

Toto rozhodnutí Nejvyššího správního soudu z roku 1937 lze aplikovat i dnes. Protože 

rozhodnutí je v soudním řádu správním vymezeno jako úkon správního orgánu, kterým se 

zakládají, mění, ruší nebo závazně určují práva nebo povinnosti individuálně určené osoby, je 

zřejmé, že takový úkon správního orgánu se ve svých pojmových znacích odlišuje od 

abstraktních aktů.  

 Přesto mají ale něco společného. Oba akty jsou výsledkem autoritativního postupu 

správního orgánu, který je do určité míry formalizován a probíhá na základě zákona. Rozdíl je 

pak v tom, že rozhodnutí směřující vůči konkrétním adresátům v konkrétní věci postrádají 

abstraktní rovinu, dopadají na jednotlivé případy a tyto vrchnostensky řeší. S tím též souvisí, 

že jim chybí prvek obecnosti, který je vlastní aktům abstraktním. To znamená, že abstraktní 

akt obsahuje vymezení okruhu znaků definujících subjekty, na které dopadá, čímž jsou tyto 

subjekty určeny. Nevztahuje se pouze na jeden případ, ale je obecný a aplikuje se na všechny 

případy, které splní v něm vymezené znaky. Z toho tedy plyne, že abstraktní akty nemohou 

být předmět soudního přezkumu podle § 65 soudního řádu správního, protože nenaplní znaky 

rozhodnutí uvedené v ust. § 65 odst. 1 s. ř. s.   

Ačkoli je hlavním účelem správního soudnictví ochrana veřejných subjektivních práv 

fyzických a právnických osob, nejsou soudy ve správním soudnictví povolány chránit je před 

nezákonností právních předpisů nebo jiných abstraktních aktů. Tato kontrola náleží do 

působnosti Ústavního soudu dle čl. 87 odst. 1 písm. b) Ústavy a jen ten je oprávněn 

nezákonný předpis zrušit.113 Naproti tomu činnost správních soudů ve smyslu ustanovení § 2 

ve spojení s § 65 soudního řádu správního je zaměřena toliko na ochranu těchto práv před 

aplikací právních norem na konkrétní situaci, ve které se nachází subjekt, jemuž je výsledek 

aplikace práva určen.  

                                                 
113 Jedním z mála případů, kdy tomu tak není, je § 78 odst. 6 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a 
krajiny, ve znění pozdějších předpisů, upravující působnost Ministerstva životního prostředí rušit nezákonná 
nařízení správ národních parků. 
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Správní soudy tedy poskytují ochranu veřejným subjektivním právům prostřednictvím 

kontroly aplikace práva správními orgány na právní poměry adresátů rozhodnutí, 

prostřednictvím kontroly procesu, který vedl k vydání aktu, jež je výsledkem této aplikace a 

kontroly takového výsledku samotného. Lze tedy též říci, že abstraktní akty, jež nemají znaky 

a náležitosti rozhodnutí, nepodléhají kontrolní pravomoci správních soudů a jsou ze soudního 

přezkumu vyloučeny na základě ustanovení § 70 písm. a) ve spojení s § 65 s. ř. s.  

Toto potvrzuje i soudní judikatura. Například Vrchní soud v Praze judikoval, že: 

„Vláda může vydávat i konkrétní akty aplikace práva vrchnostenského charakteru, které 

jedině mohou být podrobeny kognici soudu v souladu s článkem 36 odst. 2 Listiny základních 

práv a svobod k žalobě tím, kdo byl vydáním takového aktu zkrácen na svých právech. Nelze 

však mít za to, že jakékoli vládní usnesení je rozhodnutím, proti němuž je možno brojit 

podáním žaloby. Rozhodnutím správního orgánu v tomto smyslu nejsou akty, které vláda činí 

jako orgán zvláštního druhu výkonné moci, moci vládní.“ 114  

Nejvyšší správní soud dále ve svém rozhodnutí publikovaném pod č. 62/2004 Sb. NSS 

konstatoval, že proces vedoucí k vydání vyhlášky Ministerstva práce a sociálních věcí o 

rozšíření závaznosti kolektivní smlouvy vyššího stupně, jejímž výsledkem je zařazení 

konkrétních zaměstnavatelů do příloh vyhlášky, není správním řízením sui generis, ale 

legislativním procesem, který je upraven Legislativními pravidly vlády. Žaloba domáhající se 

ve správním soudnictví toho, aby „rozhodnutí“ Ministerstva práce a sociálních věcí o zařazení 

žalobců do přílohy do přílohy této vyhlášky bylo zrušeno, je nepřípustná a správní soud ji 

odmítne. 

Dalšími úkony správních orgánů, které nelze považovat za rozhodnutí ve smyslu 

ustanovení § 65 odst. 1 s. ř. s., a které budou v důsledku toho vyloučeny ze soudního 

přezkumu, jsou vyjádření, osvědčení a sdělení vydávaná podle části čtvrté správního řádu. 

Tyto úkony správního orgánu nejsou výsledkem správního řízení, správní řízení k jejich 

vydání nesměřuje. Vyjádření, osvědčení, sdělení a úkony jim podobné nezasahují do právního 

postavení fyzických či právnických osob, jejich prostřednictvím se nezakládají, nemění, 

neruší ani autoritativně nestvrzují práva nebo povinnosti fyzických či právnických osob. 

V důsledku této nižní intenzity právních účinků tedy zpravidla nejsou rozhodnutími ve smyslu 

ustanovení § 65 s. ř. s. a budou ze soudního přezkoumání vyloučena na základě ustanovení § 

70 písm. a) s. ř. s. 

                                                 
114 Viz usnesení Vrchního soudu v Praze, sp. zn. 6 A 111/1994. 
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S tímto koresponduje i judikatura Nejvyššího správního soudu. V rozhodnutí 

uveřejněném pod č. 1654/2008 Sb. NSS posuzoval, zda je potvrzení Českého báňského úřadu 

vydané podle čl. II bodu č. 3 zákona č. 206/2002 Sb., kterým se mění zákon č. 61/1988 Sb., o 

hornické činnosti, výbušninách a o státní báňské správě, ve znění pozdějších předpisů a podle 

čl. IV zákona č. 150/2003 Sb., kterým se mění zákon č. 290/2002 Sb., o přechodu některých 

dalších věcí, práv a závazků České republiky na kraje a obce, občanská sdružení působící v 

oblasti tělovýchovy a sportu a o souvisejících změnách a o změně zákona č. 157/2000 Sb., o 

přechodu některých věcí, práv a závazků z majetku České republiky, ve znění zákona č. 

10/2001 Sb., a zákona č. 20/1966 Sb., o péči o zdraví lidu, ve znění pozdějších předpisů, 

osvědčením správního orgánu o skutečnostech v něm uvedených nebo rozhodnutím ve smyslu 

§ 65 odst. 1 s. ř. s. Nejvyšší správní soud konstatoval, že pojem osvědčení není v novém 

správním řádu ani soudním řádu správním definován, právní teorie jím rozumí takové úkony 

správního orgánu, jimiž se osvědčují (potvrzují) skutečnosti, které jsou v něm uvedeny, a to 

jak skutečnosti právní, tak i skutkové. Osvědčení má velmi blízko k deklaratornímu 

rozhodnutí, přičemž o osvědčovaných skutečnostech by nemělo být pochybností nebo sporu, 

mělo by se jednat o skutečnosti úředně zřejmé. Důležitým rozlišovacím kritériem je podle 

názoru Nejvyššího správního soudu skutečnost, že deklaratorním rozhodnutím se práva a 

povinnosti osob závazně určují (§ 65 odst. 1 s. ř. s.), pravomocné správní rozhodnutí je vždy 

závazné pro účastníky daného správního řízení, pro správní orgány, případně i pro další osoby 

v rozsahu stanoveném zákonem (§ 73 odst. 2 správního řádu). Naproti tomu osvědčení je 

pouhým důkazním prostředkem, nikoli závazným správním aktem, a právě z tohoto důvodu o 

něm není třeba rozhodovat ve správním řízení a nejsou proti němu přípustné opravné 

prostředky (bránit se lze důkazem opaku). Lze proto uzavřít, že předmětné potvrzení je třeba 

považovat za osvědčení správního orgánu, nikoli však za rozhodnutí ve smyslu § 65 odst. 1 s. 

ř. s. 

Nicméně toto nebude platit absolutně.  

Nejvyšší správní soud v návaznosti na usnesení rozšířeného senátu publikované pod č. 

906/2006 Sb. NSS, dospěl k závěru, že za určitých okolností lze ve správním soudnictví podle 

§ 65 odst. 1 s. ř. s. přezkoumat i osvědčení. V rozhodnutí č. 906/2006 Sb. NSS Nejvyšší 

správní soud konstatoval, že interpretace § 65 odst. 1 s. ř. s., která omezuje přístup k soudu 

tím, že striktně vyžaduje v každém jednotlivém případě hledání porušeného subjektivního 

hmotného práva, jakož i úkonu, který subjektivní hmotné právo založil, změnil, zrušil či 

závazně určil, je neudržitelná. Vyskytují se totiž situace, kdy se správní úkon dotýká právní 

sféry žalobce, a přesto žádné právo striktně vzato nezaložil, nezměnil nebo závazně neurčil. 
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Z těchto důvodů je nutné § 65 odst. 1 s. ř. s. vykládat podle jeho účelu a smyslu a žalobní 

legitimace musí být dána pro všechny případy, kdy je dotčena právní sféra žalobce. V souladu 

s tímto přístupem pak Nejvyšší správní soud dovodil, že nevydání osvědčení o účasti na 

národním boji za osvobození podle zákona č. 255/1946 Sb. je způsobilé citelně zasáhnout do 

právní sféry jednotlivce, a proto nemůže být vyloučeno z přezkumu ve správním soudnictví 

na základě ustanovení § 70 písm. a) s. ř. s.115  

Podobný vývoj zaznamenala judikatura Nejvyššího správního soudu i ve věci 

závazných stanovisek.116 V rozhodnutí publikovaném pod č. 837/2006 Sb. NSS konstatoval, 

že: „Závazné stanovisko odboru státní památkové péče vydané podle § 14 odst. 3 zákona ČNR 

č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, je úkonem správního orgánu, jímž zpravidla 

nedochází k založení, změně, zrušení či závaznému určení povinností a nestanoví se jím žádné 

konkrétní povinnosti, které by žalobce byl povinen respektovat.“ Nejvyšší správní soud uvedl, 

že to co je pro účastníka řízení právem a co povinností, má založit nikoli orgán památkové 

péče, jehož stanovisko má být respektována v příslušném stavebním řízení, ale stavební úřad 

oprávněný k vydání stavebního povolení. Pouze ten je oprávněn rozhodovat ve správním 

řízení a zakládat práva a povinnosti individuálními správními akty. Ustanovení § 75 odst. 2 s. 

ř. s. pak umožňuje za stanovených podmínek přezkoumat i takový úkon správního orgánu, 

který byl závazným podkladem přezkoumávaného rozhodnutí, avšak pouze v rámci 

přezkoumání stavebního povolení, tedy rozhodnutí ve smyslu § 65 s. ř. s.  

V jiném svém rozhodnutí Nejvyšší správní soud v souladu s názorem rozšířeného 

senátu obsaženém v rozhodnutí publikovaném pod č. 906/2006 Sb. NSS dovodil, že závazné 

stanovisko, jako je kupříkladu souhlas (či nesouhlas) orgánu ochrany přírody a krajiny k 

povolení stavby vydaný podle § 44 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve 

znění pozdějších předpisů, je správním rozhodnutím ve smyslu § 65 odst. 1 s. ř. s. Podléhá 

samostatnému přezkumu ve správním soudnictví. Aktivní žalobní legitimace v řízení o žalobě 

proti rozhodnutí správního orgánu (§ 65 a násl. s. ř. s.) bude dána vždy tehdy, pokud s 

ohledem na tvrzení žalobce není možné zjevně a jednoznačně konstatovat, že k zásahu do 

jeho právní sféry v žádném případě dojít nemohlo. Nejvyšší správní soud zde konstatoval, že 

takový závěr beze zbytku platí pouze pro závazná stanoviska a tedy a contrario se neuplatní 

v okamžiku, kdy rozhodující orgán ze stanoviska pouze vychází, není jím však vázán.117 

                                                 
115 Srovnej rozhodnutí Nejvyššího správního soudu uveřejněné pod č. 1848/2009 Sb. NSS. 
116 Přičemž vývoj není patrně u konce. Rozšířenému senátu Nejvyššího správního soudu byla postoupena právní 
otázky, zda závazná stanoviska ve smyslu § 149 správního řádu, podléhají samostatně soudnímu přezkumu v 
řízení podle § 65 a násl. soudního řádu správního. Rozšířený senát ve věci dosud nerozhodl. (RS 6/2010). 
117 Viz rozhodnutí Nejvyššího správního soudu publikované pod č. 1764/2009 Sb. NSS. 
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V tomto rozhodnutí Nejvyšší správní soud konstatoval, že pro posouzení možnosti 

přezkumu jednotlivých úkonů správních orgánů ve správním soudnictví podle § 65 odst. 1 s. 

ř. s. je nutné v konkrétním případě vždy zjišťovat, zda se jedná o úkon, který má materiálně 

povahu rozhodnutí ve smyslu § 65 odst. 1 s. ř. s. či nikoliv. V rozhodnutí dovodil, že 

klíčovými aspekty pro materiální vymezení správního rozhodnutí je jednak definice věci 

(předmětu řízení), kterým je rozhodování v určité oblasti veřejné správy, a pak v rámci takto 

vymezeného předmětu, vymezení subjektivních práv, která jsou rozhodnutím dotčena. 

Předmět řízení lze definovat za pomocí dvou kritérií. Subjektivní kritérium je určeno 

hospodářským či společenským cílem, který subjekt vyvoláním řízení sleduje. Objektivní 

kritérium je pak odvozováno od veřejného zájmu a okruhu chráněných zájmů, o které se 

v konkrétním typu řízení jedná. 

Druhým definičním znakem je zásah do veřejných subjektivních práv žalobce. Soudní 

řád správní je svojí povahou obrannou normou, z toho plyne, že není normou kontrolní, která 

by umožňovala komukoli iniciovat, prostřednictvím podání žaloby ve správním soudnictví, 

kontrolu jakéhokoli úkonu veřejné správy. Má pouze zajistit poskytování právní ochrany 

v případech, kdy veřejná správa vstupuje do právní sféry fyzických nebo právnických osob. 

Hraničním kritériem pro žalobní legitimaci je pak tvrzený zásah do veřejných subjektivních 

práv. Nikoli veškerá činnost veřejné správy je podrobena soudní kontrole, ale pouze ta, kdy 

činnosti správy přesáhne do veřejných subjektivních práv osob. 

Z výše uvedeného je možné dovodit, že vyjádření, osvědčení a sdělení jako jiné úkony 

správního orgánu, budou zpravidla ze soudního přezkumu ve správním soudnictví vyloučeny 

na základě § 70 písm. a) s. ř. s. Nicméně jak je uvedeno výše, kompetenční výluky uvedené v 

§ 70 s. ř. s. je nutné vykládat restriktivně, v pochybnostech pak musí být zachováno právo na 

soudní přezkum. Soud rozhodující ve správním soudnictví je povinen v každém jednotlivém 

případě zkoumat, zda se úkon správního orgánu, proti němuž žalobce brojí, dotýká 

subjektivních práv a povinností žalobce, resp. zasahuje do jeho právní sféry, a zda je tedy 

rozhodnutím ve smyslu § 65 odst. 1 s. ř. s. Přitom paušální přístup, který by určitou kategorii 

úkonů, které materiálně mají povahu rozhodnutí, vylučoval ze soudní ochrany, není na místě a 

je v přímém rozporu s principy právního státu (více viz výše). 

Protože z ustanovení § 65 odst. 1 soudního řádu správního vyplývá, že vydání úkonu 

správního orgánu, kterým se zakládají, mění, ruší nebo autoritativně stvrzují práva nebo 

povinnosti osob, tedy vydání rozhodnutí, předcházel nějaký do určité míry formalizovaný 

proces, jsou tedy a contrario ze soudního přezkumu vyloučeny faktické zásahy nebo pokyny 

správního orgánu, které nejsou výsledkem žádného řízení, a které sice vznikají na základě 
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zákona, avšak jejich povaha je ryze faktická. Protože takovýmto úkonům správních orgánů 

nepředcházelo řízení, nenaplňují tak znaky rozhodnutí vymezené v ust. § 65 odst. 1 s. ř. s. a 

nelze proti nim brojit žalobou proti rozhodnutí správního orgánu ve smyslu § 65 s. ř. s.118  

Ochrana před nezákonným zásahem, pokynem nebo donucením správního orgánu je 

poskytována v řízení podle dílu třetího hlavy druhé soudního řádu správního, resp. podle 

ustanovení § 82 a následujících. Přímo ustanovení § 82 s. ř. s. stanoví, že každý, kdo tvrdí, že 

byl přímo zkrácen na svých právech nezákonným zásahem, pokynem nebo donucením 

správního orgánu, který není rozhodnutím, a byl zaměřen přímo proti němu nebo v jeho 

důsledku bylo proti němu přímo zasaženo, je oprávněn domáhat se žalobou u soudu ochrany 

proti němu, trvá-li takový zásah nebo jeho důsledky anebo hrozí-li jeho opakování.  

Z výše uvedeného tedy plyne, že úkon správního orgánu, který má povahu zásahu, 

pokynu nebo donucení, není rozhodnutím (§ 82 a contrario) a ochrana proti němu se 

poskytuje v jiném řízení než je řízení o žalobě proti rozhodnutí správního orgánu dle § 65 s. ř. 

s. 

 

2.2.6. Subjekty rozhodnutí 

 

 Ustanovení § 65 odst. 1 s. ř. s. stanoví, že ten, kdo tvrdí, že byl na svých právech 

zkrácen přímo nebo v důsledku porušení svých práv v předcházejícím řízení rozhodnutím 

správního orgánu se může žalobou domáhat jeho zrušení, popřípadě vyslovení nicotnosti. 

Otázkou je, kým může být onen „kdo“. 

 Dle ustanovení § 2 soudního řádu správního se ve správním soudnictví poskytuje 

ochrana veřejným subjektivním právům fyzických a právnických osob. Pod pojem kdo, tedy 

podřadíme každou fyzickou nebo právnickou osobu ve smyslu ust. § 7 an. a § 18 an. 

občanského zákoníku, která má způsobilost k právním úkonům, a to včetně státu, v případě že 

vystupuje v právních vztazích jako právnická osoba,119 podobně pak jsou právnickými 

osobami i územní samosprávné celky (resp. veřejnoprávními korporacemi dle čl. 101 odst. 3 

Ústavy).120 

 Nejvyšší správní soud se v rozhodnutí uveřejněném pod č. 477/2005 Sb. NSS vyjádřil 

k aktivní legitimaci státu k podání žaloby podle § 65 odst. 1 s. ř. s. Dovodil, že nelze důvodně 

                                                 
118 Viz Vopálka, V., Mikule, V., Šimůnková, V., Šolín, M.: Soudní řád správní. Komentář. 1. vydání. Praha: 
C.H.Beck, 2004, str. 149. 
119 Ve smyslu ust. § 6 zákona č. 219/2000 Sb., o majetku České republiky a jejím vystupováním v právních 
vztazích. 
120 Viz Vopálka, V., Mikule, V., Šimůnková, V., Šolín, M.: Soudní řád správní. Komentář. 1. vydání. Praha: 
C.H.Beck, 2004, str. 3. 
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tvrdit, že nositelem práv je stát pouze v soukromoprávním vztahu. Není rozhodující 

skutečnost, že se nepochybně jednalo o veřejnoprávní vztah, nýbrž o fakt, že stát, za který 

jednala příslušná organizační složka, se nacházel v tomto vztahu v podřízeném postavení 

k jinému státnímu orgánu, který vrchnostensky rozhodoval. Nejvyšší správní soud spatřuje 

zásah do veřejných subjektivních práv ve smyslu ustanovení § 2 s. ř. s. ve zkrácení rozpočtu 

dotčeného státního orgánu v důsledku uložení pokuty. S ohledem na to, že hodnota pokuty 

nemohla být použita v souladu s předem stanoveným účelem, bylo zasaženo do veřejných 

subjektivních práv státu. Nejvyšší správní soud proto dovodil, že: „Stát je aktivně legitimován 

k podání žaloby proti rozhodnutí správního orgánu za splnění podmínek stanovených v § 65 

odst. 1 s. ř. s., pokud v posuzovaném veřejnoprávním vztahu nevystupoval ve vrchnostenském 

postavení.“  

 Každá osoba, která se domnívá, že byla rozhodnutím správního orgánu nebo v řízení, 

které směřovalo k jeho vydání, zkrácena na svých právech, je na základě § 65 odst. 1 s. ř. s. 

oprávněna podat proti takovému rozhodnutí žalobu. Tato osoba byla buď adresátem 

napadaného rozhodnutí, protože tvrdí, že jím bylo zasaženo do jejich veřejných subjektivních 

práv nebo účastníkem řízení, které vedlo k jeho vydání, a to v situaci, kdy tvrdí, že její práva 

byla v tomto řízení porušena (zpravidla půjde o práva procesní povahy). Takovou žalobní 

legitimaci budou mít vždy účastníci správního řízení dle ust. § 27 odst. 1 s. ř. (tzv. účastníci 

neopomenutelní) i další dotčené osoby dle ust. § 27 odst. 2.121  

 Nicméně, jak vyplývá z judikatury Nejvyššího správního soudu, interpretace § 65 odst. 

1 s. ř. s., která omezuje přístup k soudu tím, že striktně vyžaduje v každém jednotlivém 

případě hledání porušeného subjektivního hmotného práva, jakož i úkonu, který subjektivní 

hmotné právo založil, změnil, zrušil či závazně určil, je neudržitelná. Vyskytují se totiž 

situace, kdy se správní úkon dotýká právní sféry žalobce, a přesto žádné právo striktně vzato 

nezaložil, nezměnil nebo závazně neurčil. Stejně tak nelze vždy žalobní legitimaci 

podmiňovat zkrácením na hmotných subjektivních právech: jednak se určitá rozhodnutí 

hmotněprávní sféry žalobce vůbec nedotýkají (a přesto jsou podrobena přezkumu), jednak je 

takový požadavek zpochybnitelný už z toho důvodu, že předmětem soudního řízení není 

hmotné právo žalobce, ale jím uplatněný procesní nárok. Z těchto důvodů nelze § 65 odst. 1 s. 

                                                 
121 Srovnej Brothánková, J., Žišková, M.: Soudní řád správní s vysvětlivkami a judikaturou a výňatky ze 
souvisejících předpisů. 2. aktualizované a doplněné vydání podle stavu k 1.1.2006. Praha: Linde Praha, a.s. 
2006, str. 98-99. 



 
 

59 
 

ř. s. vykládat doslovným jazykovým výkladem, ale podle jeho účelu a smyslu. Žalobní 

legitimace musí být dána pro všechny případy, kdy je dotčena právní sféra žalobce.122 

 Ustanovení § 65 odst. 2 s. ř. s. pak přiznává žalobní legitimaci i účastníku řízení před 

správním orgánem, který není oprávněn k podání žaloby podle ust. § 65 odst. 1 s. ř. s., protože 

nebyl zkrácen na svých právech rozhodnutím, ale jak tvrdí, postupem správního orgánu 

takovým způsobem, že to mohlo mít za následek nezákonnost rozhodnutí. Tento odstavec 

tedy umožňuje osobám, o jejichž právech nebo povinnostech nebylo v řízení přímo 

rozhodováno, a tak nemohla být rozhodnutím ani zasažena, nicméně jsou na základě 

zvláštního zákona účastníky řízení123 a jsou jim tak v řízení přiznána určitá práva na ochranu 

zájmů, které zastupují nebo hájí.124 Tyto osoby nelze do jejich hmotných práv rozhodnutím 

zasáhnout, protože nejsou jejich nositeli a samy žádná hmotná práva v řízení nemají. To nic 

ale nemění na tom, že samy mohou namítat porušení hmotných práv jiných osob, v případě že 

jsou oprávněny k hájení stejného zájmu jako zasažená osoba. Úkon správního orgánu ve 

smyslu ust. § 65 s. ř. s. tedy vůči takto vymezeným osobám vůbec nesměřuje, nicméně tyto 

osoby jsou oprávněny tvrdit, že proces, který vedl k jeho vydání, zasáhl do jejich práv v řízení 

natolik, že úkon sám (tedy rozhodnutí) je nezákonný.  

 Nejvyšší správní soud ve svém rozhodnutí publikovaném pod č. 501/2005 Sb. NSS 

konstatoval, že zkrácením na právech ve smyslu § 65 odst. 2 s. ř. s. je nutno rozumět nejen 

zkrácení na právech hmotných, ale i na právech procesních. Z citovaného ustanovení se 

zároveň podává, že žalobce může namítat jenom zkrácení těch práv, jejichž je sám nositelem. 

 V jiném svém rozhodnutí Nejvyšší správní soud dovodil, že: „Podle § 65 odst. 2 s. ř. 

s. je oprávněn podat žalobu i ten, s nímž správní orgán nejednal jako s účastníkem, ačkoli 

podle zákona účastníkem v daném správním řízení byl, a měl tak práva a povinnosti účastníka 

správního řízení, pokud tvrdí, že postupem správního orgánu byl zkrácen na právech, která 

mu příslušejí, takovým způsobem, že to mohlo mít za následek nezákonné rozhodnutí. 

Skutečnost, zda někdo byl účastníkem správního řízení, je třeba posuzovat materiálně, a nikoli 

podle toho, s kým ve skutečnosti správní orgán jednal.“125 

                                                 
122 Srovnej např. rozhodnutí Nejvyššího správního soudu uveřejněné pod č. 906/2006 Sb. NSS a dále viz 
rozhodnutí Nejvyššího správního soudu uveřejněné pod č.1848/2009 Sb. NSS. 
123 Srovnej ust. § 27 odst. 3 s. ř. 
124 Takovými osobami budou například občanská sdružení ve věcech posuzování vlivů na životní prostředí (viz § 
23 odst. 9 a odst. 10 zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostřední a o změně některých 
souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů) či ochrany vod (viz § 115 odst. 7 zákona č. 254/2001 Sb., o 
vodách a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů) nebo ochrany přírody a krajiny (viz § 70 
zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů). 
125 Srovnej rozhodnutí Nejvyššího správního soudu uveřejněné pod č. 162/2005 Sb. NSS. 
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 Ustanovení odstavce 3 § 65 pak rozšiřuje možnost napadnout nezákonné rozhodnutí a 

navrhovat jeho zrušení o oprávnění domáhat se upuštění od trestu, který byl v tomto 

rozhodnutí uložen, nebo jeho snížení. Osobou takto oprávněnou bude adresát daného 

rozhodnutí, tedy osoba, které byl uložen trest za správní delikt a dle doslovného znění § 65 

odst. 3 s. ř. s. právě jen tato osoba („může se ten, jemuž byl takový trest uložen, žalobou 

domáhat…“).  

 Soudní řád správní dále stanoví zvláštní žalobní legitimaci k ochraně veřejného zájmu 

(§ 66) a v rámci žalob ve věcech samosprávy (§ 67). Zákon pak stanoví, které orgány či osoby 

jsou oprávněny podat žalobu proti rozhodnutí správního orgánu, kdy dílčí podmínky zpravidla 

stanoví zvláštní zákony.126 Nicméně orgány či osoby takto legitimované nejsou adresáty 

správního rozhodnutí, které v žalobě napadají, rozhodnutím se nezakládají, nemění, neruší ani 

úředně nestvrzují jejich práva nebo povinnosti a nezákonným rozhodnutím tak není 

zasahováno do jejich veřejných subjektivních práv.127 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
126 S výjimkou nejvyššího státního zástupce, který je oprávněn podat žalobu přímo na základě ust. § 66 odst. 2 s. 
ř. s., jestliže k jejímu podání shledá závažný veřejný zájem. 
127 Srovnej Mikule, V.: Žaloba proti rozhodnutí správního orgánu. In Nová úprava správního soudnictví. Praha: 
ASPI Publishing, 2003, str. 75-76. 
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3. Vztah rozhodnutí správního orgánu ve správním řádu a soudním řádu 

správním  

 

Rozhodnutí, jež soudní řád správní definuje v ustanovení § 65 odst. 1, je úkon 

správního orgánu, kterým se zakládají, mění, ruší nebo závazně určují práva nebo povinnosti 

jeho adresátů. Správní řád v ustanovení § 9 obsahuje definici správního řízení, kdy je to 

postup správního orgánu, jehož účelem je vydání rozhodnutí, jímž se v určité věci zakládají, 

mění nebo ruší práva anebo povinnosti jmenovitě určené osoby nebo jímž se v určité věci 

prohlašuje, že taková osoba práva nebo povinnosti má anebo nemá. S tím koresponduje i 

definice rozhodnutí v ustanovení § 67 správního řádu, která stanoví, že rozhodnutím správní 

orgán v určité věci zakládá, mění nebo ruší práva anebo povinnosti jmenovitě určené osoby 

nebo v určité věci prohlašuje, že taková osoba práva nebo povinnosti má anebo nemá, nebo v 

zákonem stanovených případech rozhoduje o procesních otázkách. 

 „Je tak zřejmé, že soudnímu přezkumu podléhá toliko rozhodnutí ve věci takto 

definované (definované v § 9 s. ř., pozn. autorky), tzn. jen proti takovému rozhodnutí je 

založena žalobní legitimace dle § 65 s. ř. s..“128  

Úzký vztah a návaznost pojetí rozhodnutí dle soudního řádu správního na správní řád 

a jeho definici rozhodnutí správního orgánu je evidentní, oba pojmy mají společné rysy a 

prvky, přesto však nejsou zcela totožné a v mnohém se liší.  

 

3.1. Shody a podobnosti 

 

3.1.1. Okruh znaků  

 

Definice rozhodnutí, obsažené jak ve správním řádu, tak v soudním řádu správním, 

jsou si podobné, resp. jsou podobně vnímány, nicméně nejsou shodné. 

Správní řád v ustanovení § 67 odst. 1 stanoví, že rozhodnutím správní orgán v určité 

věci zakládá, mění, ruší práva anebo povinnosti jmenovitě určené osoby nebo v určité věci 

prohlašuje, že taková osoba práva nebo povinnosti má anebo nemá, nebo v zákonem 

stanovených případech rozhoduje o procesních otázkách. 

                                                 
128 Viz Brothánková, J., Žišková, M.: Soudní řád správní s vysvětlivkami a judikaturou a výňatky ze 
souvisejících předpisů. 2. aktualizované a doplněné vydání podle stavu k 1.1.2006. Praha: Linde Praha, a.s. 
2006, str. 98. 
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Soudní řád správní v ustanovení § 65 odst. 1 vymezuje rozhodnutí jako úkon 

správního orgánu, jímž se zakládají, mění, ruší nebo závazně určují práva nebo povinnosti 

jeho adresáta (resp. žalobce). 

Jak správní řád, tak soudní řád správní, charakterizují rozhodnutí jako úkon správního 

orgánu, kterým se individuálně určenému adresátu v konkrétní věci zakládají, mění, ruší nebo 

závazně určují práva nebo povinnosti. Rozhodnutí podle obou právních úprav můžeme 

vymezit pomocí dále popsaných znaků. 

Oběma ustanovením je společné, že obsahují zmínku o správním orgánu, tedy 

vykonavateli veřejné správy, který v dané věci jedná na základě zákona a je příslušný 

k vydání rozhodnutí. Správním orgánem může být podle ustanovení § 1 odst. 1 správního 

řádu orgán moci výkonné, orgán územního samosprávného celku a jiný orgán či právnická 

nebo fyzická osoba, pokud vykonávají působnost v oblasti veřejné správy. Podle soudního 

řádu správního jím pak může být orgán moci výkonné, orgán územního samosprávného celku, 

jakož i fyzická nebo právnická osoba nebo jiný orgán, pokud jim bylo svěřeno rozhodování o 

právech a povinnostech fyzických a právnických osob v oblasti veřejné správy (§ 4 odst. 1 

písm. a) s. ř. s.). 

Dalším znakem charakterizujícím rozhodnutí podle obou právních úprav je 

jednostranný autoritativní výrok o právech a povinnostech nepodřízených subjektů, kdy 

správní orgán zakládá, mění nebo ruší práva anebo povinnosti, pak půjde o akt konstitutivní, 

nebo prohlašuje, že osoba práva nebo povinnosti má anebo nemá (§ 67 odst. 1 s. ř.), či 

závazně určuje jeho práva nebo povinnost (§ 65 odst. 1 s. ř. s.), pak půjde o akt deklaratorní.  

Znakem, který není v obou úpravách totožný, je individuální určení osob, vůči kterým 

akt směřuje, a konkrétnost věci, které se týká. Ustanovení § 67 odst. 1 správního řádu přímo 

stanoví, že rozhodnutí se dotýká práv nebo povinností „ jmenovitě určené osoby“ a správní 

orgán jím práva nebo povinnosti konstituuje nebo deklaruje „v ur čité věci“.  Ustanovení § 65 

odst. 1 s. ř. s. pak sice obsahuje odkaz, že žalobu proti rozhodnutí správního orgánu podle § 

65 odst. 1 může podat pouze ten, kdo tvrdí, že byl na svých právech zkrácen přímo nebo 

v důsledku porušení svých práv v předcházejícím řízení úkonem správního orgánu, jímž se 

zakládají, mění, ruší nebo závazně určují jeho práva nebo povinnosti, což by mohlo napovídat 

o individuálním určení takové osoby v žalobou napadaném rozhodnutí, nicméně podobnou 

formulaci obsahuje i § 101a s. ř. s. upravující aktivní legitimaci k podání návrhu na zrušení 

opatření obecné povahy nebo jeho části a vzhledem k povaze opatření obecné povahy 

(popsané výše) je zřejmě nutné odmítnou argumentaci, že by znak individuálně určeného 
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adresáta vyplýval z aktivní legitimace k podání žaloby podle § 65 odst. 1 s. ř. s.129 O 

konkrétnosti věci se pak ust. § 65 odst. 1 s. ř. s. nezmiňuje. Lze tedy říci, že ustanovení § 65 

odst. 1 soudního řádu správního je v těchto znacích ve vztahu k ustanovení § 67 odst. 1 

správního řádu deficitní. 

Z výše uvedeného je patrné, že znaky rozhodnutí, jsou v obou právních normách 

podobné a zejména jsou podobně chápany, nicméně správní řád je v § 67 odst. 1 vymezuje 

přesněji a soudní řád správní má v tomto směru určité deficity. 

Tyto znaky zároveň naplňují znaky správního aktu. Správní akt je jednostranný 

správní úkon, kterým správní orgán v konkrétním případě řeší právní poměry jmenovitě 

určených osob130, a jak autorka uvedla výše, je to pojem obecný a jednotící, který v sobě 

zahrnuje všechny úkony správních orgánů, které naplní jeho znaky (srovnej výše). Je tomu tak 

i v případě rozhodnutí podle správního řádu a soudního řádu správního.  

První společnou charakteristikou rozhodnutí podle správního řádu a rozhodnutí podle 

soudního řádu správního je tedy jejich podobnost ve znacích, kterými jsou v zákonných 

ustanoveních definovány, respektive chápány, a ve znacích, které je vymezují jako správní 

akty. 

 

3.1.2. Právní účinky 

 

 Správní řád v § 67 odst. 1 stanoví, že rozhodnutím správní orgán zakládá, mění nebo 

ruší práva anebo povinnosti jmenovitě určené osoby nebo v určité věci prohlašuje, že taková 

osoba práva nebo povinnosti má anebo nemá. Soudní řád správní v § 65 odst. 1 stanoví, že se 

úkonem správního orgánu práva nebo povinnosti adresáta zakládají, mění, ruší nebo závazně 

určují. Rozhodnutí správních orgánů vymezená oběma výše uvedenými ustanoveními tedy 

vyvolávají totožné právní účinky. Buď se jimi práva, nebo povinnosti jmenovitě určené osoby 

zakládají, mění nebo ruší, čímž vzniká nová právní situace či vztah, kterých tu dříve nebylo, a 

pak půjde o rozhodnutí konstitutivní, nebo se jimi práva nebo povinnosti osoby závazně 

určují, resp. se jimi stanoví, zda je osoba má anebo nemá, pak půjde o rozhodnutí 

                                                 
129 Srovnej ust. § 101a odst. 1, věta první s. ř. s.: „Návrh na zrušení opatření obecné povahy nebo jeho části je 
oprávněn podat ten, kdo tvrdí, že byl na svých právech opatřením obecné povahy, vydaným správním orgánem, 
zkrácen.“ 
130 Viz Staša, J.: Činnost veřejné správy. In Hendrych, D. a kol.: Správní právo: obecná část. 7. vydání, Praha: C. 
H. Beck, 2009, str. 206. Rozhodnutí pak mohou mít též povahu smíšenou, to znamená, částečně povahu 
konstitutivní a částečně deklaratorní. 
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deklaratorní, kterými se autoritativně zjišťuje a prohlašuje existence skutečností nebo vztahů, 

které zde byly již v době rozhodování a o nichž bylo pochyb.131 

Dělení správních aktů, resp. rozhodnutí, podle právních účinků na akty konstitutivní a 

deklaratorní je ve správním právu dělením tradičním (jak autorka popsala již shora) a 

obsahuje jej i zákonná úprava rozhodnutí ve správním řádu a soudním řádu správním. Toto 

rozdělení a potažmo též účinky, které jsou rozhodnutí schopna vyvolat, jsou jejich další 

společnou charakteristikou. 

 

3.1.3. Materiální pojetí 

 

 Jak vyplývá ze soudní judikatury k § 67 odst. 1 správního řádu a k § 65 odst. 1 

soudního řádu správního, je k rozlišení toho, zda je ten který úkon rozhodnutím podle těchto 

ustanovení stěžejní jeho obsah. Hovoříme zde o materiálním pojetí správního aktu, resp. 

rozhodnutí, ze kterého vyplývá, že aby určitý úkon správního orgánu byl rozhodnutím ve 

smyslu § 67 odst. 1 s. ř. nebo § 65 odst. 1 s. ř. s. musí naplnit znaky, které tato ustanovení 

vymezují. 

V případě rozhodnutí podle § 67 odst. 1 (ve spojení s § 9 a § 1 odst. 1) správního řádu 

musí takový úkon správního orgánu v určité věci zakládat, měnit nebo rušit práva anebo 

povinnosti jmenovitě určené osoby nebo v určité věci prohlašovat, že taková osoba práva 

nebo povinnosti má anebo nemá, přičemž tento úkon je výsledkem určitého formalizovaného 

procesu, kterým je správní řízení, jako postupu správního orgánu, jehož účelem je vydání 

rozhodnutí, které má výše vymezené znaky (§ 9 s. ř.). 

Aby úkon správního orgánu byl rozhodnutím podle § 65 odst. 1 soudního řádu 

správního, musí jít o úkon, kterým se zakládají, mění, ruší nebo závazně určují práva nebo 

povinnosti jeho adresáta, přičemž jej činí správní orgán (srovnej § 4 písm. a) s. ř. s.) v oblasti 

veřejné správy. Adresát úkonu je pak oprávněn se proti němu bránit, když tvrdí, že jím byl 

zkrácen na svých právech přímo nebo v důsledku porušení jeho práv v předcházejícím řízení, 

kdy ve spojení s ust. § 2 s. ř. s. jde o zkrácení nebo porušení subjektivních práv veřejných. 

Tyto zákonné znaky jsou dále rozváděny soudní judikaturou. Rozhodnutím, které je 

v této souvislosti soudy nejčastěji skloňováno, je rozhodnutí Ústavního soudu vydané pod sp. 

zn. IV. ÚS 233/02, ve kterém Ústavní soud konstatoval, že: „p ři posuzování otázky, zda 

                                                 
131 V praxi se též mohou vyskytnout případy rozhodnutí, které budou mít povahu smíšenou, to znamená, 
částečně povahu konstitutivní a částečně deklaratorní, jak vyplývá ze shora uvedeného § 67 odst. 1 s. ř. ani § 65 
odst. 1 s. ř. s. to nevylučuje. 
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v konkrétní věci bylo či nebylo vydáno „pravomocné rozhodnutí“ (tj. právní akt složený – 

v klasické podobě - z výrokové části, odůvodnění a poučení o opravném prostředku), Ústavní 

soud vycházel z toho, že pojem "rozhodnutí" je označením technickým a že je třeba k němu 

vždy přistupovat z hlediska jeho obsahu a nikoliv formy. Není rozhodující, jak správní orgán 

svůj akt označil nebo případně věc vyřídil toliko neformálním přípisem (či formálně 

nedokonalým rozhodnutím, např. bez odůvodnění či poučení o opravném prostředku) v 

domnění, že není jeho povinností vydat rozhodnutí v určité procesní formě.“  Z toho plyne, že 

ať již pro rozhodnutí podle správního řádu, tak pro rozhodnutí podle soudního řádu správního, 

platí materiální pojetí a v případě posuzování otázky, zda bylo v dané věci vydáno rozhodnutí, 

je třeba zaměřit se na obsah daného úkonu. Pokud tento úkon naplní znaky uvedené 

v ustanovení § 67 odst. 1 správního řádu, resp. znaky uvedené v ustanovení § 65 odst. 1 

soudního řádu správního, půjde zpravidla o rozhodnutí.132  

 Stěžejní závěry ohledně materiálního pojetí rozhodnutí nejen ve smyslu § 65 odst. 1 s. 

ř. s. vyslovil Nejvyšší správní soud ve svém rozhodnutí uveřejněném pod č. 1764/2009 Sb. 

NSS: „Společným jmenovatelem pro všechny definice rozhodnutí správního orgánu je 

vymezení správního rozhodnutí z materiálního hlediska tím, že se jedná o úkon správního 

orgánu, kterým se v určité věci zakládají, mění nebo ruší práva a povinnosti určené osoby.“ 

Nejvyšší správní soud dále konstatoval: „Klí čovými aspekty pro materiální vymezení 

správního rozhodnutí je (i) definice věci (předmětu řízení), kterým je rozhodování v určité 

oblasti veřejné správy, a dále pak v rámci takto vymezeného předmětu (ii) vymezení 

subjektivních práv, která jsou rozhodnutím dotčena (tedy založena, měněna či rušena).“ 

V obecné rovině lze pak předmět řízení definovat za pomocí dvou kritérií: subjektivního nebo 

objektivního. Subjektivní vymezení předmětu řízení je určeno hospodářským či společenským 

cílem, který subjekt vyvoláním řízení sleduje. Objektivní vymezení předmětu řízení je odvislé 

od veřejného zájmu a okruhu chráněných zájmů, o kterých se v řízení jedná. Druhým 

definičním znakem rozhodnutí popsaným v tomto rozhodnutí je zásah do veřejných 

subjektivních práv žalobce. „Soudní řád správní je svojí povahou „obrannou“ normou. Není 

normou „kontrolní“, která by umožňovala komukoli iniciovat, prostřednictvím podání žaloby 

ve správním soudnictví, kontrolu jakéhokoli úkonu veřejné správy. Má pouze zajistit 

poskytování právní ochrany v případech, kdy veřejná správa vstupuje do právní sféry 

fyzických nebo právních osob. Hraničním kritériem pro žalobní legitimaci je právě tvrzený 

zásah do veřejných subjektivních práv“. Nikoli veškerá činnost veřejné správy je tak 

                                                 
132 Nicméně vyskytují se i případy tzv. propůjčení formy správního aktu, kdy zákon stanoví, že se vydá 
rozhodnutí ve správním řízení i tam, kde podle jeho obsahu materiálně o rozhodnutí nepůjde. 
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podrobena soudní kontrole, ale pouze ta, kdy činnost správy přesáhne do veřejných 

subjektivních práv fyzických a právnických osob. 

 Takto vymezené klíčové aspekty materiálního pojetí správního rozhodnutí se vyskytují 

i v dalších rozhodnutích Nejvyššího správního soudu a dokládají tak výše uvedené.  

 K definici věci (předmětu řízení), kterým je rozhodování v určité oblasti veřejné 

správy, se Nejvyšší správní soud vyjádřil například v rozhodnutí č. 1407/2007 Sb. NSS. 

Konstatoval, že „rozhodnutí státního zástupce o zamítnutí stížnosti proti usnesení policejního 

orgánu o odložení trestního oznámení není rozhodnutím správního orgánu ve smyslu § 4 odst. 

1 písm. a) a § 65 odst. 1 soudního řádu správního“. Přitom uvedl, že činnost veřejné správy 

vykonávají subjekty k tomu oprávněné na základě zákona. Státní zastupitelství však není 

takovým orgánem, který by mohl rozhodovat ve správním řízení o právech a povinnostech 

fyzických či právnických osob. Působnost státního zastupitelství je vymezena v části druhé 

zákona č. 283/1993 Sb., o státním zastupitelství, v platném znění. Tento zákon vůbec 

nepředpokládá, že by státní zastupitelství jakkoli rozhodovalo podle předpisů ve správním 

řízení. Ani z Ústavy nelze dovozovat charakter státního zastupitelství jako orgánu správního. 

„V daném případě státní zastupitelství vystupovalo jako orgán činný v trestním řízení, a nikoli 

jako správní orgán ve smyslu uvedeném, a toto trestní řízení není veřejnou správou.“  

Podobně pak v jiném svém rozhodnutí Nejvyšší správní soud uvedl: „Úkon 

insolvenčního správce spočívající v uznání či zjištění přihlášených pohledávek při 

přezkumném jednání nepodléhá přezkoumání soudem ve správním soudnictví, neboť se 

nejedná o rozhodnutí správního orgánu vydané v oblasti veřejné správy ve smyslu § 4 odst. 1 

písm. a) s. ř. s. Žalobu podanou proti tomuto úkonu insolvenčního správce soud podle § 46 

odst. 1 písm. a) s. ř. s. odmítne.“133  

V rozhodnutí č. 671/2005 Sb. NSS se Nejvyšší správní soud vyjádřil k oběma výše 

uvedeným aspektům materiálního hlediska. Konstatoval, že s ohledem na to, že zákon č. 

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

nebo nesprávným úředním postupem je součástí soukromého práva, odpovědností vztahy 

podléhající jeho právní regulaci jsou tak vztahy soukromoprávní. Nárok na náhradu škody se 

uplatňuje u orgánu uvedeného v § 6 tohoto zákona, kterým bylo v daném případě Ministerstvo 

financí. „O tomto nároku sice úřad de facto rozhoduje, nejedná se však formálně ani 

materiálně o rozhodnutí správního orgánu vydané v oblasti veřejné správy, kterým by bylo 

                                                 
133 Srovnej rozhodnutí č. 2019/2010 Sb. NSS. 
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zasahováno do veřejného subjektivního žalobce, naopak jde de iure o uznání či odmítnutí 

nároku protistrany v občanskoprávním vztahu.“ 

Druhým klíčovým aspektem materiálního pojetí je tak vymezení veřejných 

subjektivních práv, která jsou rozhodnutím dotčena. Nejvyšší správní soud se tímto zabýval 

například v rozhodnutí č. 739/2006 Sb. NSS, ve kterém konstatoval, že přezkoumání ve 

správním soudnictví podléhají rozhodnutí ve smyslu § 65 odst. 1 s. ř. s. pouze tehdy, bylo-li 

jimi rozhodnuto o veřejných subjektivních právech fyzických nebo právnických osob. 

„Rozhodnutím Rady pro rozhlasové a televizní vysílání o udělení licence k rozhlasovému 

vysílání podle § 18 zákona č. 231/2001 Sb., o provozování rozhlasového a televizního vysílání 

a o změně dalších zákonů, dochází zpravidla ke vzniku veřejného subjektivního práva 

jednomu z účastníků licenčního řízení. Ač na udělení licence není právní nárok, je rozhodnutí 

Rady rozhodnutím ve smyslu ustanovení § 65 odst. 1 s. ř. s. a mohlo by být z přezkumu 

soudem vyloučeno, pouze pokud by tak stanovil soudní řád správní nebo zvláštní zákon. 

Žalobní legitimace je pak založena tvrzením žalobce, že byl správním rozhodnutím nezákonně 

zkrácen na svém právu.“ 

Jak autorka uvedla shora, došlo postupným vývojem judikatury k modifikaci tohoto 

kritéria, kdy Nejvyšší správní soud dovodil, že je nelogické činit ze schopnosti prokázat 

zasažení specifického veřejného subjektivního práva podmínku řízení a v rozhodnutí 

zveřejněném pod č. 906/2006 Sb. NSS konstatoval: „Z předestřených úvah tedy vcelku 

jednoznačně vyplývá neudržitelnost takové interpretace § 65 odst. 1 s. ř. s., která omezuje 

přístup k soudu tím, že striktně vyžaduje v každém jednotlivém případě hledání porušení 

subjektivního hmotného práva, jakož i úkonu, který subjektivní hmotné právo založil, změnil, 

zrušil či závazně určil. Vyskytují se totiž poměrně zhusta situace, kdy se správní úkon dotýká 

právní sféry žalobce, a přesto žádné právo striktně vzato nezaložil, nezměnil nebo závazně 

neurčil. Stejně tak nelze vždy žalobní legitimaci podmiňovat zkrácením na hmotných 

subjektivních právech: jednak se určitá rozhodnutí hmotněprávní sféry žalobce vůbec 

nedotýkají a přesto jsou podrobena přezkumu, jednak je takový požadavek zpochybnitelný už 

z toho důvodu, že předmětem soudního řízení není hmotné právo žalobce, ale jím uplatněný 

procesní nárok. Ze všech těchto důvodů nelze § 65 odst. 1 s. ř. s. vykládat doslovným 

jazykovým výkladem, ale podle jeho smyslu a účelu. Žalobní legitimace podle tohoto 

ustanovení musí být dána pro všechny případy, kdy je dotčena právní sféra žalobce, tj. kdy se 

jednostranný úkon správního orgánu, vztahující se ke konkrétní věci a konkrétním adresátům, 

závazně a autoritativně dotýká jejich právní sféry. Nejde tedy o to, zda úkon správního orgánu 
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založil, změnil, zrušil či závazně určil práva a povinnosti žalobce, nýbrž o to, zda se – podle 

tvrzení žalobce v žalobě – negativně projevil v jeho právní sféře.“134 

 Z toho lze ve smyslu výše uvedené judikatury dovodit, že rozhodnutím podle § 67 

odst. 1 správního řádu nebo podle § 65 odst. 1 soudního řádu správního je z materiálního 

hlediska úkon správního orgánu, kterým se v určité věci zakládají, mění, ruší nebo závazně 

určují práva nebo povinnosti individuálně určené osoby, přičemž toto rozhodnutí je vydáváno 

v určité oblasti veřejné správy a dotýká se veřejných subjektivních práv (která jsou jím 

založena, měněna, rušena či autoritativně určena), resp. se závazně a autoritativně projevuje 

v právní sféře adresáta. 

 

3.1.4. Negativní vymezení pomocí úkonů správních orgánů, které nejsou 

rozhodnutími 

 

 Obsahová stránka rozhodnutí ve smyslu § 67 odst. 1 správního řádu či ve smyslu § 65 

odst. 1 soudního řádu správního, jejich znaky a právní účinky jsou prvky, které je odlišují od 

jiných úkonů správních orgánů (jak ostatně autorka uvedla již výše). Lze říci, že okruh úkonů 

správních orgánů, které nejsou rozhodnutími, je pro rozhodnutí podle správního řádu i 

soudního řádu správního podobný a je tak další charakteristikou, která je spojuje.  

Jak autorka vymezila již výše, naplňuje rozhodnutí správního orgánu znaky správního 

aktu, tedy aktu který je vydáván v konkrétní věci individuálně určených osob a jako takový je 

třeba jej odlišit od aktů abstraktních, pro které je charakteristická abstraktnost (nesměřují vůči 

konkrétním adresátům v konkrétní věci) a obecnost (jsou obecně závazné). Takto 

rozhodnutím nemohou být právní předpisy či jiné abstraktní akty. 

Dále je potřeba rozhodnutí odlišit od vnitřních předpisů, interních instrukcí či pokynů, 

které slouží k regulaci právních vztahů uvnitř jedné nebo více organizačních jednotek nebo 

zařízení veřejné správy. 135 Na rozdíl od rozhodnutí jsou tyto akty abstraktní a jsou vydávány 

a působí na základě vztahu nadřízenosti a podřízenosti uvnitř určité organizační jednotky, 

čímž se od rozhodnutí, která působí navenek vůči nepodřízeným adresátům mimo vztahy 

nadřízenosti a podřízenosti zásadně liší. 
                                                 
134 Vzhledem k tomu, že pro přípustnost soudního přezkoumání úkonu správního orgánu je stěžejní, zda je tento 
úkon rozhodnutím ve smyslu § 65 odst. 1 s. ř. s. či nikoli, posuzují soudy ve správním soudnictví častěji tuto 
otázku a judikatura na toto téma je v porovnání s judikaturou k povaze rozhodnutí ve smyslu ust. § 67 odst. 1 
správního řádu také četnější. Autorka již v předcházejících kapitolách příkladem uvedla několik rozhodnutí 
Nejvyššího správního soudu, v nichž se materiální pojetí naplno projevuje a na tomto místě by na výše uvedené 
ráda odkázala. 
135 Srovnej Kadečka, S. a kol.: Správní řád. Praha: ASPI, a.s., 2006, s. 245. Dále viz Staša, J.: Činnost veřejné 
správy, str. 203. In Hendrych, D. a kol.: Správní právo: obecná část. 7. vydání, Praha: C. H. Beck, 2009, str. 203. 
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Další společnou vlastností rozhodnutí podle správního řádu a soudního řádu správního 

je rozdíl mezi nimi a opatřeními obecné povahy. Rozhodnutí i opatření obecné povahy mohou 

mít jisté shodné znaky, nicméně totožné nejsou. Zatímco rozhodnutí se týká konkrétní věci a 

individuálně určených adresátů, opatření obecné povahy, ač se také týká konkrétní věci, je v 

zásadě určeno blíže neurčitému počtu osob, které jsou v něm vymezeny pouze obecnými 

znaky.136 Zákonné vymezení rozdílu plyne zejména z ust. § 171 správního řádu, které 

obsahuje negativní definici opatření obecné povahy jako úkonu, který není rozhodnutím ani 

právní předpisem. Dále pak lze dovodit z dikce § 9 a § 67 odst. 1 správního řádu i § 65 odst. 1 

soudního řádu správního, ze kterých plyne, že rozhodnutí správního orgánu směřuje ke 

jmenovitě určené osobě. 

Asi největší problém může činit rozlišení rozhodnutí a jiných úkonů správních orgánů, 

resp. vyjádření, osvědčení a sdělení (včetně závazných stanovisek) vydávaných podle části 

čtvrté správního řádu. Jiné úkony správních orgánů jsou charakteristické tím, že mají nižní 

intenzitu právních účinků, přímo nezasahují do práv individuálně určených osob, protože 

nezakládají, nemění, neruší ani závazně neurčují jejich práva nebo povinnosti a v zásadě tedy 

nemají regulatorní povahu.137 Autorka již výše uvedla, že judikatura Nejvyššího správního 

soudu týkající se povahy jiných úkonů správních orgánů a jejich vztahu a rozlišení od 

správních rozhodnutí prošla určitým vývojem (autorka tudíž na tomto místě pouze odkazuje 

na judikaturu uvedenou shora), přičemž tento vývoj zřejmě ještě není u konce.138 Jak Nejvyšší 

správní soud konstatoval již ve výše zmíněném rozhodnutí č. 1764/2009 Sb. NSS, je pro 

posouzení povahy jednotlivých úkonů správních orgánů vždy nutné v konkrétním případě 

zjišťovat, zda se jedná o úkon, který má materiálně povahu rozhodnutí ve smyslu § 65 odst. 1 

s. ř. s. (viz výše). Vyjádření, osvědčení, sdělení jako jiné úkony správního orgánu, které 

v zásadě materiální povahu rozhodnutí nemají, budou zpravidla ze soudního přezkumu ve 

správním soudnictví vyloučeny na základě § 70 písm. a) s. ř. s. Nicméně jak je uvedeno shora, 

kompetenční výluky uvedené v § 70 s. ř. s. je nutné vykládat restriktivně a v pochybnostech 

musí být zachováno právo na soudní přezkum. Soud rozhodující ve správním soudnictví je 

povinen v každém jednotlivém případě zkoumat, zda se úkon správního orgánu, proti němuž 

žalobce brojí, dotýká jeho subjektivních práv a povinností, resp. zasahuje do jeho právní 

                                                 
136 Ovšem existují i výjimky, například územní opatření o stavební uzávěře podle § 97 odst. 1 stavebního zákona, 
srovnej výše. 
137 Toto platí obecně, nicméně za určitých okolností mohou mít regulatorní povahu (například pokud zvláštní 
zákon vyloučí užití části druhé a třetí správního řádu). 
138 To dokládá například postoupení právní otázky, zda závazná stanoviska ve smyslu § 149 správního řádu, 
podléhají samostatně soudnímu přezkumu v řízení podle § 65 a násl. soudního řádu správního, rozšířenému 
senátu Nejvyššího správního soudu. Na rozhodnutí se zatím čeká. (RS 6/2010). 
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sféry, a pokud dojde k závěru, že tomu tak je, měl by v souladu se závěry soudní judikatury 

umožnit soudní přezkum takového úkonu na základě § 65 odst. 1 s. ř. s.  

A konečně se rozhodnutí ve smyslu § 67 odst. 1 správního řádu i ve smyslu § 65 odst. 

1 soudního řádu správního odlišují od zásahů, pokynů a donucení jako úkonů správních 

orgánů neformální povahy. Tyto úkony jsou sice správními orgány činěny na základě zákona 

(stejně jako rozhodnutí), nicméně se od rozhodnutí liší tím, že nejsou výsledkem žádného 

formálního procesu, ať již správního řízení či jiného, a mají ryze faktickou povahu.  

Soudní řád správní je navzájem odlišuje výslovně v ust. § 82, dle kterého je žalobní 

legitimace v řízení o ochraně před nezákonným zásahem, pokynem nebo donucením 

správního orgánu dána každému, kdo tvrdí, že byl přímo zkrácen na svých právech 

nezákonným zásahem, pokynem nebo donucením správního orgánu, který není rozhodnutím. 

V případě rozhodnutí podle správního řádu to pak a contrario vyplývá z  § 9 s. ř., který 

stanoví, že správní řízení je postup správního orgánu, jehož účelem je vydání rozhodnutí.  

Toto dokládá i judikatura Nejvyššího správního soudu. V rozhodnutí č. 808/2006 Sb. 

NSS Nejvyšší správní soud konstatoval, že úkon, kterým se zakládají, mění, ruší nebo 

závazně určují práva nebo povinnosti, ve smyslu § 65 odst. 1 s. ř. s., může být pouze 

výsledkem určitého rozhodovacího procesu. Tento závěr lze dovodit mimo jiné i z odst. 1 a 2 

ustanovení § 65 s. ř. s., jakož i z ust. § 68 písm. a) a c) s. ř. s. „Zde všude zákonodárce používá 

pojem řízení, kterým je třeba rozumět formalizovaný postup před správním orgánem, který 

vydání rozhodnutí ve smyslu § 65 odst. 1 předchází.“139 

Z výše uvedených skutečností je patrné, že zásahy, pokyny nebo donucení nesplňují 

znaky rozhodnutí podle správního řádu ani znaky rozhodnutí podle soudního řádu správního. 

 

3.2. Rozdíly 

 

3.2.1. Rozsah  

 

 Rozdílů mezi rozhodnutím podle správního řádu a rozhodnutím podle soudního řádu 

správního je jistě několik, nicméně žádný není tak zřejmý a závažný jako rozdíl v jejich 

rozsahu. Zejména z judikatury je patrné, že rozhodnutí ve smyslu § 65 odst. 1 soudního řádu 

správního nejsou jen rozhodnutí ve smyslu § 67 odst. 1 správního řádu, ale též rozhodnutí či 

                                                 
139 Toto nepřímo plyne též z dikce § 71 odst. 2 s. ř. s., který stanoví, že k žalobě žalobce připojí jeden opis 
napadeného rozhodnutí a dále z ust. § 72 odst. 1, dle kterého lze žalobu podat do dvou měsíců poté, kdy 
rozhodnutí bylo žalobci oznámeno doručením písemného vyhotovení nebo jiným zákonným způsobem, což 
předvídá určitý formalizovaný proces. 
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úkony vydávané v jiném řízení než správním, pokud naplňují znaky uvedené v § 65 odst. 1 s. 

ř. s. 

 To, zda rozhodnutí bude rozhodnutím podle správního řádu, bude záviset na tom, zda 

bude vydáno ve správním řízení (§ 9 s. ř.), resp. zda se na postup a vydání rozhodnutí použije 

správní řád (resp. jeho část druhá a třetí) či nikoli. Rozsah působnosti správního řádu je 

vymezen v § 1 tohoto zákona. Vztah správního řádu ke zvláštním předpisům je obsažen v ust. 

§ 1 odst. 2, který stanoví, že se správní řád nebo jeho jednotlivá ustanovení použijí, nestanoví-

li zvláštní zákon jiný postup. Vztah k jiným předpisům je tedy založen na zásadě subsidiarity. 

V praxi se takový vztah vyřeší buď úplným vyloučením použití správního řádu (tuto úpravu 

obsahuje například daňový řád v § 262), nebo zvláštní zákon stanoví, která ustanovení 

správního řádu se použijí (například úprava v § 20 odst. 4 zákona č. 106/1999 Sb., o 

svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů) nebo naopak, která 

ustanovení se nepoužijí (například § 25a zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské 

soutěže a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů) nebo úpravu vztahu ke 

správnímu řádu neobsahuje vůbec, pak se postupuje podle § 1 odst. 2 správního řádu. 

 Takto tedy vedle sebe mohou existovat rozhodnutí správního orgánu vydaná ve 

správním řízení podle § 9 a § 67 odst. 1 správního řádu (například stavební povolení podle § 

115 ve spojení s § 192 stavebního zákona) a rozhodnutí vydaná podle zvláštního právního 

předpisu, která nebudou zároveň rozhodnutím správního orgánu ve smyslu § 67 odst. 1 s. ř., 

protože se správní řád na jeho vydání nepoužije (například rozhodnutí správce daně podle § 

101 ve spojení s § 262 daňového řádu). 

 Naproti tomu rozsah pojmu rozhodnutí správního orgánu ve smyslu § 65 odst. 1 

soudního řádu správního je širší a neshoduje se s rozsahem pojmu rozhodnutí podle správního 

řádu. Z dikce ustanovení § 65 s. ř. s. nevyplývá, že by úkon správního orgánu, kterým se 

zakládají, mění, ruší či závazně určují práva nebo povinnosti jeho adresáta musel být 

výsledkem správního řízení podle správního řádu a daňového řádu, naopak se dá a contrario 

dovodit, že absence výslovného odkazu na správní řízení, znamená, že rozsah pojmu 

rozhodnutí se neomezí na úkony vydané pouze v tomto druhu řízení. 

Důvodů je více. Jak již autorka uvedla výše, je pravomoc správních soudů založena na 

čl. 36 odst. 2 Listiny základních práv a svobod, podle něhož ten, kdo tvrdí, že byl na svých 

právech zkrácen rozhodnutím orgánu veřejné správy, může se obrátit na soud, aby 

přezkoumal zákonnost takového rozhodnutí, nestanoví-li zákon jinak, přičemž z pravomoci 

soudu nesmí být vyloučeno přezkoumávání rozhodnutí týkajících se základních práv a svobod 

podle Listiny. Pravomoc správních soudů je tedy založena na generální klauzuli, kdy 
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přezkoumat lze každé rozhodnutí správního orgánu, ledaže by je ze soudního přezkumu 

vyloučil zákon (kromě rozhodnutí o základních právech a svobodách, u nichž výluka není 

možná). Na tento článek Listiny základních práv a svobod navazuje § 65 odst. 1 soudního 

řádu správního, kterým se čl. 36 odst. 2 provádí, a který též vymezuje pojem rozhodnutí pro 

účely žaloby proti rozhodnutí správního orgánu. Vzhledem ke zřejmé návaznosti ustanovení § 

65 odst. 1 s. ř. s. na generální klauzuli obsaženou v čl. 36 odst. 2 Listiny, je nutné pod rozsah 

pojmu rozhodnutí správního orgánu dle soudního řádu správního zahrnout všechny úkony 

správního orgánu, které naplní v tomto ustanovení vymezené znaky, aby tak byl zaručen 

jejich přezkum v souladu s ústavně garantovanými právy. 

Toto vyplývá i ze soudní judikatury. Nejvyšší správní soud ve svém rozhodnutí č. 

1513/2008 Sb. NSS konstatoval, že právo na přístup k soudu je jednou ze základních 

komponent práva na spravedlivý proces, garantovaného jak mezinárodními smlouvami, tak i 

vnitrostátním ústavním právem. Na ústavní úrovni má pro správní soudnictví klíčový význam 

článek 36 odst. 2 Listiny. Pravomoc správních soudů je podle tohoto článku založena na 

generální klauzuli: přezkoumat lze každé rozhodnutí správního orgánu, ledaže by je ze 

soudního přezkumu vyloučil zákon (kromě rozhodnutí týkajících se základních práv a 

svobod). „Tato východiska je třeba mít na zřeteli při výkladu § 65 odst. 1 s. ř. s., jehož 

prostřednictvím se na úrovni zákona právo na přístup k soudu realizuje. Citované ustanovení 

nelze vykládat doslovným jazykovým výkladem, nýbrž podle jeho smyslu a účelu tak, že 

žalobní legitimace musí být dána pro všechny případy, kdy je dotčena právní sféra žalobce, tj. 

kdy se jednostranný úkon správního orgánu, vztahující se ke konkrétní věci a konkrétním 

adresátům, závazně a autoritativně dotýká jejich právní sféry.“ 

 Hlavním posláním soudů je zákonem stanoveným způsobem poskytovat ochranu 

právům (čl. 90 Ústavy). Soudy ve správním soudnictví pak poskytují ochranu veřejným 

subjektivním právům fyzických a právnických osob (§ 2 s. ř. s.). Proto osoba, která se 

domnívá, že byla úkonem správního orgánu, kterým se zakládají, mění, ruší či závazně určují 

její práva nebo povinnosti, zkrácena na svých právech přímo nebo v důsledku porušení práv 

v předcházejícím řízení, resp. tvrdí, že takový úkon měl negativní dopad do její právní sféry, 

může se žalobou podle § 65 odst. 1 domáhat zrušení takového rozhodnutí, případně vyslovení 

jeho nicotnosti. Úkon správního orgánu, který naplní tyto znaky, bude považován za 

rozhodnutí správního orgánu a bude možno domoci se soudní ochrany proti němu. Výklad 

opačný, který by připouštěl soudní přezkum pouze některých rozhodnutí (například jen těch 

vydaných ve správním řízení podle správního řádu) a u ostatních rozhodnutí by jej vylučoval, 

by vedl k odmítnutí spravedlnosti a tím k porušení ústavně zaručených základních práv a 
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svobod a to konkrétně práva na soudní a jinou právní ochranu dle čl. 36 Listiny základních 

práv a svobod.  

 Autorka se domnívá, že příčinu tohoto rozdílu lze mimo výše uvedené spatřovat i 

v rozdílném účelu právní úpravy rozhodnutí ve správním řádu a soudním řádu správním, 

potažmo v rozdílném účelu obou právních úprav jako celku.  

Správní řád je předpis, jehož cílem je upravit postup orgánů moci výkonné, orgánů 

územních samosprávných celků a jiných orgánů, právnických a fyzických osob, pokud 

vykonávají působnost v oblasti veřejné správy. Správní řád obsahuje vedle úpravy správního 

řízení i úpravu dalších činností správních orgánů (např. veřejnoprávních smluv, opatření 

obecné povahy, atd.), a tak jej nelze ztotožnit pouze se správním řízením, přestože je mu 

v zákoně věnována zdaleka největší pozornost. Správní řád je tedy procesním předpisem, jenž 

je základem pro zákonný postup správních orgánů (ve smyslu § 1 odst. 1 s. ř.) ve správním 

řízení a pro jejich další činnosti v oblasti veřejné správy (resp. vrchnostenské správy ve 

smyslu § 1 odst. 1 správního řádu).  

Naproti tomu soudní řád správní upravuje postup soudů, účastníků řízení a dalších 

osob ve správním soudnictví (§ 1 písm. b) s. ř. s.), přičemž ve správním soudnictví poskytují 

soudy ochranu veřejným subjektivním právům fyzických a právnických osob způsobem 

stanoveným soudním řádem správním a za podmínek stanovených tímto nebo zvláštním 

zákonem a rozhodují v dalších věcech, v nichž tak stanoví zákon (§ 2 s. ř. s.). Právní ochrana 

poskytovaná správními soudy je ochranou originální a není pokračováním správního řízení. 

Ochrana je poskytována v procesu majícím ryzí povahu řízená soudního a nikoli správního.140 

Účelem soudního řádu správního je tak upravit postup soudů a dalších osob, které se na 

soudním řízení účastní, tak aby byl naplněn účel správního soudnictví, a to ochrana veřejných 

subjektivních práv fyzických a právnických osob. 

V případě žaloby proti rozhodnutí správního orgánu podle § 65 odst. 1 s. ř. s. pak 

soudy ve správním soudnictví poskytují veřejným subjektivním právům osob ochranu 

následnou, to znamená, pouze tam, kde se osoba, která tvrdí, že její veřejná subjektivní práva 

byla rozhodnutím dotčena, resp. že se rozhodnutí negativně projevilo v její právní sféře, 

nedomohla svých práv v řízení před správním orgánem, ač se o to pokusila.141 Soudní řád 

správní je svojí povahou normou „obrannou“. Není normou „kontrolní“, která by umožňovala 

                                                 
140 Srovnej rozhodnutí Nejvyššího správního soudu č. 868/2006 Sb. NSS. 
141 Viz rozhodnutí Nejvyššího správního soudu č. 505/2005 Sb. NSS. Kdy navíc nevyčerpání řádných opravných 
prostředků v řízení před správním orgánem, jsou-li zvláštním zákonem přípustné (ledaže rozhodnutí správního 
orgánu bylo na újmu jeho práv změněno k opravnému prostředku jiného), je důvodem nepřípustnosti žaloby 
podle § 68 písm. a) s. ř. s. 
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komukoli iniciovat, prostřednictvím podání žaloby ve správním soudnictví, kontrolu 

jakéhokoli úkonu veřejné správy. Má pouze zajistit poskytování právní ochrany v případech, 

kdy veřejná správa vstupuje do právní sféry fyzických nebo právnických osob. Nikoli veškerá 

činnost veřejné správy je podrobena soudní kontrole, ale pouze ta, která přesáhne do 

veřejných subjektivních práv osob.142 

Z výše uvedeného tedy plyne, že účel právní úpravy rozhodnutí podle správního řádu a 

podle soudního řádu správního, respektive účel obou těchto právních úprav jako celku, je 

rozdílný. Rozhodnutím ve smyslu § 67 odst. 1 správního řádu (ve spojení s § 9 a § 1 odst. 1 s. 

ř.) správní orgán založí, změní, zruší práva nebo povinnosti jmenovitě určené osoby v určité 

věci nebo v určité věci prohlašuje, že taková osoba práva nebo povinnosti má anebo nemá 

nebo v zákonem stanovených případech rozhoduje o procesních otázkách. Účelem této právní 

úpravy je stanovit zákonné podmínky pro řízení před správním orgánem a pro vydání 

rozhodnutí, kterým se závazně a autoritativně upravují právní poměry individuálně určených 

osob v konkrétní věci, a tím se zasahuje do jejich práv nebo povinností. Cílem správního řádu 

jako takového je upravit postup správních orgánů v případě vydávání takových rozhodnutí, 

resp. úpravu správního řízení, a postup při dalších činnostech správních orgánů v oblasti 

vrchnostenské veřejné správy. Soudní řád správní je naproti tomu normou obrannou, na 

jejímž základě soudy ve správním soudnictví poskytují ochranu veřejným subjektivním 

právům fyzických a právnických osob a rozhodují v dalších otázkách stanovených zákonem. 

Účelem právní úpravy rozhodnutí podle § 65 odst. 1 s. ř. s. je pak vymezit okruh úkonů 

správních orgánů, proti kterým se lze bránit podání žaloby proti rozhodnutí správního orgánu.  

 Nejvýrazněji lze rozdíl v rozsahu obou pojmů spatřovat u rozhodnutí vydávaných 

podle daňového řádu (resp. před 1.1.2011 podle zákona ČNR č. 337/1992 Sb., o správě daní a 

poplatků, ve znění pozdějších předpisů). Daňový řád obsahuje výslovné ustanovení, kterým 

vylučuje užití správního řádu (podle § 262 se při správě daní správní řád nepoužije, správou 

daně se pak podle § 1 odst. 2 daňového řádu rozumí postup, jehož cílem je správné zjištění a 

stanovení daní a zabezpečení jejich úhrady). Z toho plyne, že rozhodnutí vydávaná podle 

daňového řádu nejsou vydávána ve správním řízení podle správního řádu a nejsou tak 

rozhodnutími ve smyslu § 67 odst. 1 správního řádu. Nicméně tato rozhodnutí naplní znaky 

rozhodnutí ve smyslu § 65 odst. 1 s. ř. s. Podle § 101 odst. 1 d. ř. správce daně rozhodnutím 

ukládá povinnosti nebo přiznává práva anebo prohlašuje práva a povinnosti stanovené 

zákonem. Rozhodnutí správce daně je tedy úkonem správního orgánu (ve smyslu § 4 odst. 1 

                                                 
142 Viz rozhodnutí Nejvyššího správního soudu č. 1764/2009 Sb. NSS. 
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písm. a) s. ř. s.), kterým se zakládají, mění, ruší nebo závazně určují práva nebo povinnosti 

jeho adresáta a naplňuje tak znaky rozhodnutí správního orgánu ve smyslu § 65 odst. 1 

soudního řádu správního a tudíž podléhá soudnímu přezkumu. To dokládá i soudní judikatura 

k daňovému řízení (některá dílčí rozhodnutí Nejvyššího správního soudu srovnej výše). 

 Nicméně existují i rozhodnutí ve smyslu § 65 odst. 1 s. ř. s., která nejsou vydávána ani 

podle správního ani podle daňového řádu. Takto v rozhodnutí č. 907/2006, jež autorka uvedla 

již výše, Nejvyšší správní soud konstatoval, že vyrozumění o vzniku povinnosti platby 

poplatku spojeného se studiem je individuálním právním aktem, kterým žalovaná (v tomto 

případě Univerzita Karlova v Praze), které bylo svěřeno rozhodování o právech a 

povinnostech fyzických a právnických osob, rozhodla o povinnosti stěžovatele. „Na tom, že se 

jedná o rozhodnutí ve smyslu § 65 odst. 1 s. ř. s., nic nemění, že toto rozhodnutí nemá všechny 

náležitosti obvyklé u rozhodnutí vydávaných podle zákona č. 337/1992 Sb., o správě daní a 

poplatků či správního řádu. Ostatně tyto procesní předpisy se na toto rozhodnutí nevztahují.“ 

  

3.2.2. Vztah rozhodnutí správního orgánu a řízení 

 

 Dalším rozdílem, který lze mezi rozhodnutím podle správního řádu a rozhodnutím 

podle soudního řádu správního spatřovat, je jejich vztah k řízení, která by měla předcházet 

jejich vydání. 

 Správní řád v ust. § 9 stanoví, že správní řízení je postup správního orgánu, jehož 

účelem je vydání rozhodnutí, jímž se v určité věci zakládají, mění nebo ruší práva anebo 

povinnosti jmenovitě určené osoby nebo jímž se v určité věci prohlašuje, že taková osoba 

práva nebo povinnosti má anebo nemá. Z toho plyne, že vydání rozhodnutí ve smyslu § 67 

odst. 1 správního řádu musí vždy předcházet správní řízení.143  

 Z ustanovení soudního řádu správního a zejména pak z judikatury lze dovodit, že i 

úkon, kterým se zakládají, mění, ruší či závazně určují práva nebo povinnosti jeho adresáta ve 

smyslu § 65 odst. 1 s. ř. s. by měl být výsledkem určitého zákonem stanoveného procesu, 

nicméně v tomto případě nepůjde pouze o správní řízení, jak vyplývá již z výše uvedeného 

pojednání o rozdílu v rozsahu obou pojmů. 

 Pojem řízení se v souvislosti s rozhodnutím správního orgánu vyskytuje v několika 

ustanoveních soudního řádu správního. Takto ust. § 65 odst. 1 s. ř. s.  stanoví, že kdo 

                                                 
143 I když mohou existovat i výjimky, viz např. § 150 odst. 1 s. ř., který stanoví, že vydání příkazu může být 
prvním úkonem v řízení. Podobně pak např. § 62 odst. 5 s. ř., dle kterého je prvním úkonem v řízení ve věci 
uložení pořádkové pokuty vydání rozhodnutí. 
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tvrdí, že byl na svých právech zkrácen přímo nebo v důsledku porušení svých práv v 

předcházejícím řízení úkonem správního orgánu, atd. Dále pak § 68 písm. a) stanoví, že 

žaloba je nepřípustná v případě, že žalobce nevyčerpal řádné opravné prostředky v řízení před 

správním orgánem, připouští-li je zvláštní zákon, ledaže rozhodnutí bylo na újmu jeho práv 

změněno k opravnému prostředku jiného; a dle § 68 písm. c) je žaloba nepřípustná, je-li 

jediným jejím důvodem tvrzená nicotnost napadeného rozhodnutí, nedomáhal-li se žalobce 

vyslovení této nicotnosti v řízení před správním orgánem.144  

 Je tak zřejmé, že vydání úkonu správního orgánu ve smyslu § 65 odst. 1 s. ř. s. by měl 

též předcházet určitý zákonem stanovený postup, resp. „ řízení“, a to vzhledem k zásadě 

zákonnosti, kterou je ovládána veškerá vrchnostenská veřejná správa (čl. 2 odst. 3 Ústavy a čl. 

2 odst. 2 Listiny základních práv a svobod), a též z důvodu rozlišení rozhodnutí od zásahů, 

pokynů a donucení (viz výše). Nicméně tímto postupem nemusí být pouze správní řízení, 

protože jak autorka uvedla již výše, pod rozsah pojmu rozhodnutí podle soudního řádu 

správního nepodřadíme pouze rozhodnutí vydaná ve správním řízení podle § 9 a § 67 odst. 1 

správního řádu, ale též jiná rozhodnutí a úkony, které materiálně naplní znaky uvedené v § 65 

odst. 1 s. ř. s., a které tak mohou být výsledkem jiných postupů, resp. jiných řízení (např. 

daňového, apod.). 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
144 Srovnej též rozhodnutí Nejvyššího správního soudu č. 808/2006 Sb. NSS 
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Závěr 

 

 Jak autorka naznačila již v úvodu práce – definice rozhodnutí správního orgánu ve 

správním řádu a soudním řádu správním je podobná, ne však zcela totožná.  

Rozhodnutím podle § 67 odst. 1 správního řádu správní orgán (§ 1 odst. 1 s. ř.) 

v určité věci zakládá, mění nebo ruší práva anebo povinnosti jmenovitě určené osoby nebo 

v určité věci prohlašuje, že taková osoba práva nebo povinnosti má anebo nemá, nebo 

v zákonem stanovených případech rozhoduje o procesních otázkách.  

Rozhodnutím ve smyslu § 65 odst. 1 soudního řádu správního je pak úkon správního 

orgánu (§ 4 odst. 1 písm. a) s. ř. s.), jímž se zakládají, mění, ruší nebo závazně určují práva 

nebo povinnosti jeho adresáta.  

Jak dokládá četná judikatura zmíněná výše145, je rozhodnutím správního orgánu podle 

správního řádu i soudního řádu správního takový úkon, který naplní znaky vymezené v ust. § 

67 odst. 1 s. ř. a § 65 odst. 1 s. ř. s. Důraz je v obou případech kladen na materiální stránku 

úkonu a toto pojetí je prvkem, který oba pojmy významným způsobem spojuje. Pro obě 

definice pak platí, že se musí jednat o úkon správního orgánu, kterým se v určité věci 

zakládají, mění nebo ruší práva a povinnosti určené osoby. Nejvyšší správní soud ve své 

judikatuře dovodil, že existují dva stěžejní prvky, které jsou pro materiální pojetí určující, a 

které je možné aplikovat na všechny definice rozhodnutí správního orgánu. Těmito prvky jsou 

jednak definice věci (předmětu řízení) kterým je rozhodování v určité oblasti veřejné správy, 

a pak v rámci takto vymezeného předmětu vymezení subjektivních práv, která jsou 

rozhodnutím dotčena (tedy založena, měněna či rušena)146, respektive tvrzení že právní sféra 

žalobce byla závazně a autoritativně dotčena147. 

Jedním z důvodů prosazení materiálního pojetí je dle mínění autorky dosažení vyšší 

právní jistoty osob dotčených rozhodnutím, což deklaruje též důvodová zpráva ke správnímu 

řádu. V praxi často dochází k tomu, že úkony správních orgánů, které mají obsahové 

náležitosti rozhodnutí, jsou různě označovány, respektive vydávány v různých formách (např. 

jako povolení, koncese, příslib, atd.). Právě z důvodu vyšší právní jistoty adresátů takových 

úkonů není nicméně v důsledku materiálního pojetí název nebo forma pro povahu a právní 

režim rozhodnutí rozhodující. Základem je v zásadě vždy jeho obsah, materiální stránka, tedy 

                                                 
145 V tomto smyslu je nejčastěji citovaným rozhodnutím rozhodnutí Ústavního soudu sp. zn. IV. ÚS 233/02. 
146 Srovnej rozhodnutí Nejvyššího správního soudu č. 1764/2009 Sb. NSS. 
147 Viz rozhodnutí Nejvyššího správního soudu č. 906/2006 Sb. NSS. 
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naplnění všech znaků předvídaných zákonem v ustanovení § 67 odst. 1 správního řádu a § 65 

odst. 1 soudního řádu správního. 

Dalším důvodem je pak ochrana práv a právem chráněných zájmů adresátů 

rozhodnutí. Princip materiálního pojetí totiž zaručuje, že ačkoli správní orgán označí úkon 

jinak než rozhodnutí, či jej vydá v jiné než předepsané formě, mohou se jeho adresáti 

v případě nesouhlasu bránit prostředky, které jim k tomu poskytuje zákon. V okamžiku, kdy 

je úkon správního orgánu způsobilý zasáhnout způsobem právní moci schopným do 

subjektivních práv adresáta, resp. do jeho právní sféry, jedná se dle judikatury o rozhodnutí, 

proti kterému se lze bránit všemi zákonnými prostředky, to znamená i žalobou na jeho zrušení 

dle § 65 s. ř. s. V případě, že by soud odmítl úkon, který je materiálně rozhodnutím 

přezkoumat, zůstal by adresát bez právní ochrany. Tímto by jednak došlo k porušení jeho 

ústavně zaručených práv na spravedlivý proces dle čl. 36 odst. 1 a odst. 2 Listiny základních 

práv a svobod148 a současně by hlavní funkce správního soudnictví, a to ochrana veřejných 

subjektivních práv fyzických a právnických osob prostřednictvím soudní kontroly činnosti 

správních orgánů (ust. § 2 s. ř. s.), ztratila veškerý smysl.  

Je tedy zřejmé, že účelem uplatňování materiálního pojetí rozhodnutí je ochrana práv a 

oprávněných zájmů adresátů rozhodnutí, kdy příliš formalistické pojetí rozhodnutí s důrazem 

na jeho formální náležitosti, název nebo jiné prvky, by vedlo ke stavu, kdy by se ještě 

zdůraznila nerovnováha v právním postavení účastníka řízení a správního orgánu, který jej 

vede, která je oblasti veřejného práva vlastní, protože správnímu orgánu by stačilo označit 

svůj úkon jinak než „rozhodnutí“, nebo ho vydat bez některé z formálních náležitostí, čímž by 

ve formalistickém pojetí již nešlo o rozhodnutí, a došlo tak k vyloučení možnosti jeho 

případného přezkumu.  

Nejvyšší správní soud došel ve své judikatuře k závěru, že pojem rozhodnutí ve 

smyslu § 65 odst. 1 s. ř. s. nelze vykládat doslovně pouze za použití jazykového výkladu, ale 

naopak s ohledem na jeho účel a smysl. Pro účely žalobní legitimace se dle jeho názoru nelze 

v jednotlivých případech omezit jen na hledání veřejného subjektivního práva, které mělo být 

rozhodnutím porušeno a konkrétního úkonu, který by jej zasáhl, nicméně je potřeba zaručit 

přístup k soudu každému, kdo tvrdí, že rozhodnutím byla dotčena jeho právní sféra. Opačný 

přístup by v konečných důsledcích mohl znamenat odepření spravedlnosti, a tak i porušení 

ústavně zaručených práv (čl. 36 Listiny základních práv a svobod).149 

                                                 
148 Srovnej nález Ústavního soudu, sp. zn. III. ÚS 358/99 a nález Ústavního soudu, sp. zn. IV. ÚS 447/2000. 
149 Srovnej rozhodnutí Nejvyššího správního soudu č. 906/2006 Sb. NSS. 
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Materiální pojetí je tedy charakteristické jak pro rozhodnutí ve správním řádu tak pro 

rozhodnutí v soudním řádu správním. Nicméně není to jediný prvek, který tyto pojmy spojuje. 

Jako další lze uvést například právní účinky, které vyvolávají, dělení dle takových právních 

účinků, výčet výsledků činností správních orgánů, od kterých se odlišují, a částečně též 

zákonné znaky. Dá se říci, že to co je spojuje, je jejich základ a to ten, který je charakterizuje 

jako správní akty.  

Nejvýraznější rozdíl lze naproti tomu spatřovat v jejich rozsahu (s tím pak souvisí i 

rozdíl ve vztahu k řízení, která předcházejí jejich vydání). Rozhodnutí ve smyslu § 65 odst. 1 

s. ř. s. nejsou jen rozhodnutí ve smyslu § 67 odst. 1 správního řádu, nicméně i rozhodnutí či 

úkony vydávané v jiném řízení než správním, pokud naplní znaky uvedené v § 65 odst. 1 s. ř. 

s. 

Příčinou tohoto rozdílu je zřejmě návaznost § 65 odst. 1 s. ř. s. na článek 36 odst. 2 

Listiny základních práv a svobod, dle kterého lze přezkoumat každé rozhodnutí orgánu 

veřejné správy, ledaže by jej ze soudního přezkumu vylučoval zákon, přičemž takto nelze 

vyloučit přezkoumání rozhodnutí týkající se základních práv a svobod dle Listiny. S ohledem 

na zřejmý vztah § 65 odst. 1 na čl. 36 odst. 2 Listiny, musí být každému, kdo se domnívá, že 

byl úkonem správního orgánu, který naplní znaky uvedené v § 65 odst. 1 s. ř. s., zkrácen na 

svých veřejných subjektivních právech, resp. byla negativně zasažena jeho právní sféra, 

poskytnuta soudní ochrana ve smyslu čl. 36 Listiny. Opačný výklad, který by připouštěl 

přezkoumání jen některých rozhodnutí (například jen těch ve smyslu § 67 odst. 1 a § 9 

správního řádu) by znamenal porušení ústavou zaručených základních práv. 

Dalším důvodem je pak rozdílný účel právní úpravy rozhodnutí ve správním řádu a 

soudním řádu správním. Úpravou správního řízení, resp. dalších činností správních orgánů, 

podle správního řádu je stanovení pravidel pro prvotní postupy a rozhodování správních 

orgánů, aby tyto měly zákonný základ a byly tak v souladu se zásadou zákonnosti (čl. 2 odst. 

3 Ústavy, čl. 2 odst. 2 Listiny základních práv a svobod). Kdežto úprava správního soudnictví 

v soudním řádu správním má za cíl poskytnout ochranu veřejným subjektivním právům, která 

mohla být při těchto činnostech a postupech správních orgánů porušena (a to nejen ve 

správním řízení), tedy poskytnout až ochranu následnou a druhotnou. Takto poskytovaná 

ochrana musí mít co nejširší rozsah (v souladu s čl. 36 Listiny) a s ohledem na to má i rozsah 

pojmu rozhodnutí podle soudního řádu správního širší rozsah než rozsah pojmu rozhodnutí 

podle správního řádu. 
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Z výše uvedených shod a podobností je tedy zřejmé, že mezi rozhodnutím ve správním 

řádu a rozhodnutím v soudním řádu správním je určitý vztah a návaznost. Vzhledem k tomu, 

že pojmy jsou si v základních rysech podobné, jsou jako podobné i vnímány, avšak nejsou 

totožné. Pojem ve správním řádu obsahuje explicitnější vymezení všech znaků rozhodnutí, 

resp. správního aktu, a jeví se jako propracovanější. Nicméně s ohledem na to, že účel 

správního řádu a soudního řádu správního je jiný, je jiný i účel a podoba právní úpravy 

rozhodnutí v obou těchto zákonech. Z toho pak vyplývají i rozdíly, které mezi nimi panují.  

Lze tedy uzavřít, že definice rozhodnutí správního orgánu ve správním řádu a 

soudním řádu správním je skutečně podobná, ne však zcela totožná, avšak shody, podobnosti i 

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

cíle právního předpisu, jehož jsou součástí a s nímž tvoří jeden celek. Proto není možné ani 

žádoucí, aby tyto pojmy byly definovány totožně, když smysl právních úprav, ve kterých jsou 

obsaženy, totožný není.  
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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.  
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Abstract 

 

The decision of an administrative body under Administrative Procedure Code, the Code 

of Administrative Justice and in judgments of administrative court 

 

This thesis concerns the topic of the decision of an administrative body under 

Administrative Procedure Code, the Code of Administrative Justice and in judgments of 

administrative courts. The aim of the thesis is to describe the basic features of the decision 

under Administrative Procedure Code and the decision under Code of Administrative Justice, 

their legal definition, conception and relation to the other results of activity of public 

administration, their division and other characteristics. Such analysis is supposed to serve for 

comparison of both institutes in order to draw a conclusion about their mutual conformity, 

resemblance and difference and because of that also their correlation.  

The thesis is composed of three chapters. Chapter one defines administrative act, as 

concept that is universal, blanket and determinative for decision of an administrative body 

under Administrative Procedure Code and also under the Code of Administrative Justice and 

therefore using specification of administrative act is possible to specify also common 

components of concept decision. Chapter two successively focuses on the decision under 

Administrative Procedure Code and subsequently the decision under Code of Administrative 

Justice and describes them in detail (legal definition, conception, relation to other acts of 

administrative authorities, classification, etc. and above all their conception in judgment of 

administrative courts). Chapter three provides comparison of both concepts on the basis of 

facts above mentioned. 

I come to the conclusion that the legal definitions of decision under Administrative 

Procedure Code and under Code of Administrative Justice are similar, but not coincident. It is 

essential to consider decision with respect to its content and not form. This principle called 

“content concept” is the main common element of both institutes. On the other hand the 

extent is the main difference between both concepts, when the decision under Code of 

Administrative Justice is extended.  

I drew a conclusion that conformities, resemblances and also differences between 

decisions under Administrative Procedure Code and Code of Administrative Justice result 

from the aim of the legal acts.  
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