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Úvod 

Cesta za dobře fungujícím a efektivním systémem právní ochrany veřejných 

subjektivních práv je náročná, dlouhá a vzhledem ke kontinuálně se měnícím 

požadavkům každé společnosti i nekonečná.  

Spolková republika Německo patří v současnosti mezi nejvyspělejší 

demokratické právní státy, má úplně samostatnou soustavu správních soudů, která je 

tvořena jak obecními správními soudy, tak správními soudy zvláštními. V průběhu 

desetiletí byl vytvořen systém správních žalob, který bychom mohli označit za 

(relativně) komplexní, tedy neponechávající téměř žádnou konfliktní situaci, která by 

mohla ve vztahu mezi občanem a orgánem veřejné moci nastat, bez správní žaloby, 

kterou se lze obrátit na nezávislý a nestranný soud. Svou diplomovou práci bych tedy 

ráda věnovala této „německé cestě“ poskytování co nejefektivnější právní ochrany před 

nezákonnými opatřeními orgánů veřejné moci.  

Cílem a podle mého názoru i přínosem této práce je podání stručného přehledu 

o současném stavu německého správního soudnictví včetně krátkého historického 

exkurzu k jeho kořenům. V žádném případě nejde o pokus o podání uceleného 

a vyčerpávajícího výkladu, nýbrž o poukaz na důležité momenty, které lze označit za 

základní charakteristiky právní úpravy německého pojetí uskutečňování ochrany 

veřejných subjektivních práv a kontroly výkonu státní moci prostřednictvím správního 

soudnictví. 

V následujících kapitolách se postupně dočtete o tom, jaké jsou možnosti 

uspořádání soudů obecně, tak aby chránili kromě civilních i veřejná subjektivní práva 

(kapitola 1.). Na jakém historickém podkladě bylo možno vytvořit v Německu 

samostatnou správní soudní soustavu (kapitola 2.), jak momentálně vypadá 

a prostřednictvím jakých instrumentů lze veřejná subjektivní práva v řízení před 

správními soudy uplatňovat, resp. chránit (kapitola 3. a 4.) a konečně kam vývoj v této 

oblasti směřuje dál (kapitola 5.).  
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1. Pojem správního soudnictví a modelové konstrukce 

uspořádání veřejnoprávního soudnictví 

 

1.1 K pojmu správního soudnictví 

1.1.1 Veřejnoprávní soudnictví 

Pod pojmem soudnictví obecně rozumíme „činnost nezávislých soudů jako 

státních orgánů, vykonávanou podle stanovených pravidel a spočívající v závazném 

řešení konkrétních případů podle právních norem.“
1
  

Pojem veřejnoprávního soudnictví označuje soudnictví, které není soudnictvím 

obecným (tj. civilním nebo trestním) a jež v sobě zahrnuje oblasti soudnictví 

označované jako soudnictví ústavní a správní. Pokud chceme provést určité odlišení 

obou kategorií podřazených pojmu veřejnoprávního soudnictví, lze uvést, že „ústavní 

soudnictví, se spojuje s kontrolou veškeré veřejné moci, správní soudnictví se ex 

definitione týká kontroly veřejné správy".
2
 Podle citované publikace se ústavní 

soudnictví zabývá a) politicko-právními spory, b) interpretací ústavy, c) přezkumem 

abstraktních aktů, d) kontrolou veřejné moci, d) adjudikací základních práv; správní 

soudnictví se naproti tomu zabývá a) rozhodováním právních sporů, b) interpretací 

předpisů, c) přezkumem konkrétních aktů, d) kontrolou veřejné právy, e) adjudikací 

subjektivních práv.
3
 S uvedeným souvisí otázka úplnosti plnění státních funkcí 

vyhrazených soudní moci. 

1.1.2 Pojem správního soudnictví 

Pokud se jedná o vlastní vymezení pojmu správního soudnictví, Mikule 

upozorňuje, že pokud se jedná o „výraz správní soudnictví, je mnohoznačný a musí být 

proto opatrně používán a vykládán“.
4
 Jak uvádí dále: "Především záleží na tom, zda se 

tu výrazem soudnictví rozumí rozhodovací činnost nezávislých soudů (soudů 

v technickém smyslu) v rámci jejich pravomoci právními předpisy aktuálně vymezené, 

                                                 
1
 WINTROVÁ, A., Civilní právo procesní, s. 19. 

2
 PÍTROVÁ, Lenka a Richard POMAHAČ. Evropské správní soudnictví, s. 37. 

3
 Tamtéž, obr. 6. 

4
 MIKULE, Vladimír, In: HENDRYCH, Dušan a kol., Správní právo, s. 542. 
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anebo zda se jím míří na jednu z funkcí státu ve smyslu materiálním (nalézání práva, 

rozhodování právních sporů). V prvním případě se se výrazem „správní soudnictví“ 

označuje soudní kontrola veřejné správy. Ve druhém pak je o „nalézání práva“ 

ve věcech „správních“, tj. ve věcech, které jsou materiálně věcmi veřejného práva;". 
5
  

Pro pochopení pojmu správního soudnictví z hlediska zákonné právní úpravy, 

kterou zvolili zákonodárci jednotlivých vybraných evropských států, je velice 

nápomocný výklad, který podává Sladeček ve své poslední publikaci týkající se 

správního soudnictví.
6
  

1.2 Modelové konstrukce uspořádání veřejnoprávního soudnictví 

1.2.1 Horizontální model  

První z možností institucionálního uspořádání veřejnoprávního soudnictví je 

vlastně jeho neuspořádání, neboť ochrana jak základních (ústavních), tak zákonem 

přiznaných veřejných subjektivních práv je tady svěřena obecným soudům, což 

znamená, že z hlediska ústavního soudnictví jde o uspořádání difúzní, z hlediska 

soudnictví správního pak o uspořádání obecné (generální).  

Tento model je charakteristický svými „[horizontálními] kontrolními vazbami 

mezi exekutivou, případně administrativou a justicí“.
7
 Horizontální model je typický 

pro oblast Velké Británie a jeho konstrukce je dána zejména specifickou britskou soudní 

tradicí sahající hluboce do 13. století, kdy byla vydána Velká listina svobod.  

V britském vyjádření horizontálního modelu správního soudnictví „existuje trojí 

cesta k soudům ve sporech ze správního práva:  

- civil action, tedy tradiční soudní žaloba,  

- statutory appeal, tedy „odvolání“, které zpravidla v první fázi vede 

k administrativním tribunálům jako orgánům kvazisoudního typu a až 

v případné druhé fázi k soudům, a  

                                                 
5
 HENDRYCH, Dušan a kol., Správní právo, s. 542. 

6
 Viz SLÁDEČEK, Vladimír a Veronika TOMOSZKOVÁ. Správní soudnictví v České republice a ve 

vybraných státech Evropy, s. 17 – 29. Je zde uveden chronologický přehled názorů české nauky, počínaje 

názory autorů první Československé republiky až po názory autorů současných. A dále přehled názorů 

zahraničních, které se popravdě dosti liší, což je důležité pro závěr o tom, že provedení definice správního 

soudnictví je na podkladě zákonné právní úpravy velice obtížné, ne-li zcela nemožné. 
7
 PÍTROVÁ, Lenka; POMAHAČ, Richard, Evropské správní soudnictví, s. 27. 
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- application for judicial review, tedy moderní prostředek nejvíce 

připomínající správní žalobu středoevropského typu.“
8
 

1.2.2 Vertikální model 

Další z možností institucionálního uspořádání veřejnoprávního soudnictví je 

svěření kontroly veřejné správy rozhodovacím tělesům uvnitř veřejné správy, a tedy 

zvolení v podstatě zcela opačného přístupu jako v případě horizontálního modelu, neboť 

tady působí nikoliv soudci, ale úředníci. Kvality nestrannosti a nezávislosti však tito 

úředníci fakticky nabyly v průběhu dějin
9
, a můžeme tedy zcela bez obav mluvit 

o francouzském správním soudnictví, přestože orgány vykonávající tuto funkci za soudy 

výlovně neoznačujeme, avšak považujeme, a to vzhledem k pojmovým znakům soudů, 

jak byly popsány na samém začátku této kapitoly. 

Z hlediska modelové konstrukce se jedná o uspořádání, které je založeno na 

myšlence úplného oddělení jednotlivých soudních soustav, kde jediným styčným bodem 

mezi nimi je kompetenční tribunál (Tribunal des conflicts), který v případě pochybností 

rozhodne o tom, která ze soustav má daný spor vyřešit. Tedy zda je třeba daný spor 

rozhodnout v rámci soustavy správního nebo civilního soudnictví anebo zda se jedná o 

věc, jejíž rozhodnutí náleží soudnictví ústavnímu.  

Toto striktní rozdělení naznačuje, že se jedná o úplnou specializaci jednotlivých 

soustav, a tedy i správního soudnictví. Pokud se jedná o soudnictví ústavní, mluvíme 

zde o jeho neúplné koncentraci.  Jedná se o „řešení s převahou vertikálních vazeb, 

anebo též jinak vyjádřeno pyramidového uspořádání“.
10

 

Základní charakteristiku francouzského řešení institucionální organizace 

správního soudnictví lze nejvýstižněji popsat slovy spoluautorky komparatistické 

monografie Evropské správní soudnictví: „Adjudikující správa“ (neboli správní 

soudnictví) je uspořádáno ve vertikální linii a je odděleno od jurisdikce civilních 

a trestních soudů, které jsou ovšem též uspořádány vertikálně. […] Spojnicí a průnik do 

každé z pyramid správního a obecného soudnictví vytváří tribunál pro řešení 

                                                 
8
 Tamtéž, s. 84 

9
 Srov. HENDRYCH, Dušan. Správní právo, s. 543. Stejně PÍTROVÁ, Lenka; POMAHAČ, Richard, 

Evropské správní soudnictví, s. 45. 
10

 PÍTROVÁ, Lenka; POMAHAČ, Richard, Evropské správní soudnictví, s. 30. 
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kompetenčních sporů mezi obecným a správním soudnictvím.“
11

 Právními prostředky 

ochrany jsou zde rekurs (správní žaloba) a apelace, jakožto prostředek opravný. 

1.2.3 Diagonální model  

Třetím modelovým řešením je vytvoření úplně koncentrovaného ústavního 

soudu a neúplně specializovaných soustav ostatních druhů soudnictví. Jedná se 

o kombinaci prvků obou výše uvedených modelových konstrukcí, a to v tom ohledu, že 

spor se po vzoru horizontálním přesouvá od veřejné správy k soudům, avšak po vzoru 

vertikálním k soudům, které řeší pouze oblast sporů ve věcech správních. 

„Administrativní tribunály, stejně tak jako soustava obecných soudů i nejvyšší soudy, 

plnící funkce při rozhodování správních sporů, jsou sice „pokračováním“ toho, co má 

svůj počátek v exekutivě, ale stojí jednoznačně mimo její systém. „Silná“ funkční vazba 

justičních orgánů k vrcholovému soudu se stává instanční vazbou“.
12

  

Německý model je spojením prvků modelů předchozích v tom smyslu, že 

„organizace správního soudnictví je založena spíše na kontinentálním principu 

koncentrace a specializace, zatímco prostředky přibližují německé správní žaloby 

a ústavní stížnost tomu co odpovídá důsledné realizaci right of review“.
13

 Takové řešení 

způsobu kontroly veřejné správy resp. ochrany veřejných subjektivních práv je založeno 

na znění čl. 19 odst. 4 Základního zákona, o kterém je pojednáno v textu podkapitoly 

2.2 zabývající se relevantními ustanoveními Základního zákona.   

 

 

 

  

                                                 
11

 PÍTROVÁ Lenka; POMAHAČ, Richard, Evropské správní soudnictví, s. 30 
12

 Tamtéž, s. 33. 
13

 Tamtéž, s. 32. 
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2. Historický přehled a ústavněprávní základy správního 

soudnictví v Německu 

 

2.1 Historický přehled 

2.1.1 Vývoj v období feudalizmu 

Až do r. 1871 bylo Německo rozdrobené na mnoho větších či menších států, 

které vedl svrchovaný panovník neboli zemský pán. Výkonnou moc, kterou soustředil 

ve svých rukách, tzv. imperium, nebylo možné podle absolutistických názorů té doby 

podrobit žádnému přezkumu.
14

 Jednotlivci neměli přístup k zemským nebo říšským 

soudům, svá práva mohli uplatňovat jedině prostřednictvím stavu, kterého byly členy. 

„Jestli byli poddaní zkrácení na svých právech svrchovanou mocí, zbýval jim jedině 

nárok na odškodnění žalovatelný před řádným soudem.“
15

 Tento fenomén je označován 

jako administrativní justice (Administrativjustiz), avšak přes jeho název nemůže být 

zatím o soudnictví, jak jej chápeme dnes, žádná řeč.  

Zrod moderního správního soudnictví, i když pouze „na papíře“, lze spatřovat 

v okamžiku vydání tzv. Paulskirchenverfassung. Ta neutěšenou situaci řešila příkazem 

přezkumu jakéhokoliv porušení práva, včetně porušení práva v důsledku jednání orgánů 

veřejné správy, orgánům moci soudní. Problém, který pak vyvstal ohledně naplnění 

tohoto příkazu, nebyl v teorii ani praxi uspokojivě vyřešen až do skončení druhé 

světové války téměř o sto let později. Jeho podstata spočívala v názorovém rozdělení 

tehdejší nauky na to, zda má být přezkum prováděn v rámci soudnictví řádného, po 

vzoru anglickém anebo má být vytvořena paralelní soustava soudů povolaných 

k rozhodování výlučně těch sporů, ve kterých na jedné straně stojí orgán veřejné moci, 

přiklánějící se spíše k modelu francouzskému. Zatímco Otto Bähr ve svém spisu 

„Právní stát“ (1864) viděl stát zároveň jako nejvyšší ze společenských organizací 

společnosti a již na tomto podkladě bojoval za ochranu individuální sféry 

prostřednictvím řádného soudnictví, stálo pro Rudolfa von Gneista v popředí – celkem 

odpovídajíc krédu liberalismu přísné oddělení státu a společnosti. Jako „občanské 

                                                 
14

 HUFEN, Friedhelm, Verwaltungsprozessrecht (2005), s. 26. 
15

 Tamtéž. 
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soudy“ nebyly podle něj řádné soudy ke kontrole správy, k uskutečnění „obecného 

blaha“ (Gemeinwohls) a k aplikaci veřejného práva vůbec způsobilé.
16

 Tento názorový 

rozpor pramení zejména ze skutečnosti, jejíž popis můžeme najít v Háchově stati 

o správním soudnictví, obsažené ve Slovníku veřejného práva československého, a 

která spočívá v různosti uspořádání soustav správního soudnictví, které označuje jako 

skupinu jihoněmeckou a skupinu pruskou.
17

 Jihoněmecká skupina je podle něj založena 

na myšlence „soudní ochrany subjektivních práv veřejných poskytované aspoň 

v nejvyšší stolici zvláštními správními tribunály“.
18

 Pro skupinu pruskou je pak stěžejní 

myšlenka, kterou prosazoval Rudolf von Gneist, inspirovaný tehdejším anglickým 

přístupem k řešení otázky ochrany veřejných subjektivních práv, spočívající 

v „organisaci samosprávy, hierarchicky vybudované a pověřené (mimo jiné) kontrolou 

správních aktů úředních k žalobě zúčastněné osoby, popřípadě i k žalobě úředního 

orgánu.“
19

 

Z praktického hlediska se pak dlouho – až do druhé poloviny 20. století – 

nedařilo vytvořit odpovídající institucionální systém, který by zaručil funkční provázání 

soudního správního procesu na úrovni zemské s jeho pokračováním na úrovni spolkové. 

2.1.2 Vývoj v meziválečném období  

Po skončení první světové války, byla dne 31. 7. 1919 Národním ústavodárným 

shromážděním přijata Výmarská říšská ústava, která pak po připojení podpisu 

tehdejšího prezidenta Friedricha Eberta nabyla účinnosti dne 14. 8. 1919. V sedmém 

oddílu najdeme ústavněprávní úpravu „právní pomoci“, která má být občanům 

poskytovaná prostřednictvím soudů. Zde je již výslovně uvedeno rozlišování mezi 

řádným a správním soudnictvím, přičemž posledně vyjmenováno musí podle slov 

Výmarské říšské ústavy jestvovat k ochraně jednotlivců před nařízeními 

a „dispozicemi“ správních orgánů. 
20

   

V tomto období lze spatřovat i počátky finančního soudnictví. V první instanci 

tady působily nikoliv nezávislé státní orgány – finanční úřady (Finanzämter).  

                                                 
16

 HUFEN, Friedhelm, Verwaltungsprozessrecht (2005), s. 29. 
17

 HÁCHA, Emil, In:  Slovník veřejného práva československého. Svazek IV. S až T, s. 601 – 605. 
18

 Tamtéž, s. 601. 
19

 Tamtéž, s. 603. 
20

 Čl. 103 a 107 Výmarské říšské ústavy. Srov. SLÁDEČEK, Vladimír, Veronika TOMOSZKOVÁ 

a kol. Správní soudnictví v České republice a ve vybraných státech Evropy, s. 183 
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Na úrovni federace byl zřízen říšský finanční dvůr (Reichfinanzhof) působící ve druhé 

a zároveň poslední instanci. Dále je do tohoto období datován i vznik pracovního 

soudnictví (Arbeitsgerichtsbarkeit), jako dalšího z druhů zvláštního soudnictví. Pokud 

se jedná o soudnictví sociální, to bylo zřízeno až v 50. letech 20. století. Do té doby 

byly spory ze všech druhů  pojištění projednávány tzv. pojišťovacími úřady 

(Versicherungsämter). Odvolací instancí byly vrchní pojišťovací úřady 

(Oberversicherungsämter nebo Landesversicherungsämter) a jako třetí stupeň byl 

na říšské úrovni zřízen říšský pojišťovací úřad (Reichsversicherungsamt). 

2.1.3 Vývoj po II. světové válce  

Poražené Německo bylo rozděleno do čtyř okupačních zón, a to americké, 

britské, francouzské a sovětské. Základní zákon byl vypracováván pod dohledem 

západních vítězných mocností, a přijat byl 23. 5. 1949. Tento vývoj se pak projevil 

i v koncepci organizace správních soudů a správního soudního řízení, která má, jak bylo 

popsáno výše, rysy diagonálního modelu.  

Základní zákon prostřednictvím čl. 95 stanovil pro federální úroveň vytvoření 

Spolkového ústavního soudu (Bundesverfassungsgericht) pro věci ústavní, Spolkového 

soudního dvora (Bundesgerichtshof) pro věci civilní a trestní, jako nejvyšší instance pro 

obecné soudnictví. Dále vytvoření Spolkového správního soudu 

(Budnesverwaltungsgericht), Spolkového finančního dvora (Finanzgerichtshof), 

Spolkového sociálního soudu (Bundessozialgericht) a konečně Spolkového pracovního 

soudu (Bundesarbeitsgericht), jakožto nejvyšších instancí pro navazující druhy 

správních soudních soustav.  

Do doby než byl přijat správní soudní řád, bylo správní soudnictví 

znovuobnoveno prostřednictvím zákona č. 36 vydaného Kontrolní radou dne 

10. 10. 1946.
21

 Posléze došlo ke sbližování situace ve správním soudnictví, jak byla 

nastolena v americké a britské okupační zóně, a to organizačním oddělením správního 

soudnictví od orgánů veřejné správy […] a nahrazení enumerativního principu 

generální klauzulí.
22

       

 

                                                 
21

 WÜRTENBERGER, Thomas. Verwaltungsprozessrecht, s. 23. 
22

Tamtéž.  
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2.2 Relevantní ustanovení Základního zákona 

Nejdůležitějším ustanovením Základního zákona, které se týká institucionalizace 

soudnictví, je čl. 95 Základního zákona, neboť právě tento tvoří ústavní základ pro 

všech pět soustav soudnictví, a to jak pro soustavu řádného soudnictví, tak pro soustavy 

obecních a zvláštních správních soudů. Z hlediska poskytování právní ochrany 

veřejným subjektivním právům je pak nejdůležitějším čl. 19 odst. 4 Základního zákona, 

který požaduje, aby tato ochrana byla efektivní, což ve výsledku vedlo k tomu, že 

systém správních žalob je ve Spolkové republice Německo neuzavřený a je třeba 

usilovat o jeho „bezmezerovitost“.  

2.2.1 Princip právního a demokratického státu  

Princip právního státu je zakotven v čl. 20 a čl. 28 základního zákona. Správní 

soudnictví je na tomto základě považováno za bezpodmínečnou formu vymezení 

výkonu státní moci, přičemž Hufen zdůrazňuje, že současné správní soudnictví není již 

omezeno pouze na svou kontrolní funkci, ale mnohem více je soudní činnost zdrojem 

impulzů pro činnost zákonodárnou.
23

 Jednotlivé projevy tohoto principu lze shrnout 

jako záruky spočívající v tzv. Rechtsweggarantie. Pro tento pojem lze jen stěží najít 

výstižný český ekvivalent, je však možné popsat jej jako záruku toho, že k projednání 

věci (a tím i k dosažení autoritativního meritorního rozhodnutí) je za splnění určitých 

podmínek příslušný konkrétní soud, a to ve smyslu jak funkčním, tak institucionálním.  

Princip demokratického státu je obsažen v čl. 20 odst. 1 a 2 základního zákona 

a správní soudnictví je z tohoto hlediska chápáno jako důležitý nástroj zajištění 

legitimity státního jednání.
24

 

Na tyto požadavky pak v souladu s dělbou moci navazuje princip nezávislosti 

moci soudní, která je zajišťována jak organizační samostatností soudů zakotvené 

v čl. 20 odst. 3 a čl. 97 odst. 1 Základního zákona, tak i stanovením věcné a osobní 

nezávislosti soudců uvedené v ustanovení čl. 97 Základního zákona.
25

 Posledně 

jmenovaný článek ve druhém odstavci stanoví, že soudci mohou být proti své vůli 

propuštěni z výkonu své funkce pouze na základě soudního rozhodnutí, a jedině 

z důvodů, které jsou stanoveny zákonem. Pokud se jedná o jejich přeložení k jinému 

                                                 
23

 HUFEN, Friedhelm, Verwaltungsprozessrecht (2010), s. 4. 
24

 Tamtéž, s. 5. 
25

 WÜRTENBERGER, Thomas. Verwaltungsprozessrecht, s. 53. 
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soudu, lze tak učinit pouze za podmínky, že zůstane zachována jejich dosavadní výše 

platu. Konkretizaci tohoto ustanovení pak můžeme nalézt v německém zákoně 

o soudcích, o kterém je stručně pojednáno v textu kapitoly třetí. 

V této souvislosti konečně nelze opomenout právo každého na zákonného 

soudce, které je výslovně stanoveno v čl. 101 odst. 1 Základního zákona. Würtenberger 

k tomu uvádí, že toto ustanovení má za cíl zabránit možnosti ovlivňování soudních 

rozhodnutí mocí výkonnou prostřednictvím zásahů do obsazení rozhodovacích těles, 

přičemž dále upřesňuje, že soudcem podle ustanovení čl. 101 odst. 1 věta druhá 

Základního zákona, není jenom soud jako organizační jednota, nýbrž i jednotlivé 

rozhodovací těleso, jehož příslušnost a personální obsazení má pokud možno 

jednoznačně vyplývat ze zákona a rozvrhu práce.
26

 

2.2.2 Princip federalismu 

Německé pojetí federálního principu v současné době označujeme jako tzv. 

kooperativní federalismus, jenž je – slovy Heinz Laufera – vyjádřením myšlenky 

různosti v jednotě.
27

 Tento princip má své ústavněprávní zakotvení zejména v čl. 20 

základního zákona, přičemž vedle výše uvedeného principu právního a demokratického 

státu jde o jeden ze základních pilířů německé státnosti, který je ve svém základu 

nezměnitelný.
28

 Článek 29 základního zákona sice jiné uspořádání spolkových zemí 

umožňuje, avšak pouze ohledně jejich území a zároveň za podmínky, že je to potřebné 

k účinnému plnění jejich úkolů. Jak uvádí Hufen, až na Spolkový správní soud, jsou 

všechny [ostatní] správní soudy, soudy zemskými, takže existuje nejen zásada zemského 

výkonu státní moci (zakotvená v čl. 83 a 84 základního zákona), nýbrž i zásada 

zemského výkonu soudní moci.
29

   

2.2.3 Princip sociálního státu 

Tento princip je stěžejním pro zajištění kontroly toho, co je v Německu 

označováno jako Leistungsverwaltung. Českým ekvivalentem by mohlo být slovní 

spojení „poskytující veřejná správa“. Projevy tohoto principu spatřuje Hufen v zákazu 

                                                 
26

 WÜRTENBERGER, Thomas. Verwaltungsprozessrecht, s. 54. 
27

 LAUFER, Heinz a Ursula MÜNCH. Das föderative System der Bundesrepublik Deutschland, s. 18.  
28

 Zákaz změn základního zákona, které by se dotkli zásady rozdělení spolku na spolkové země, a 

spolupůsobení spolkových zemí při zákonodárné činnosti je obsažen v čl. 79 odst. 3 základního zákona. 
29

 HUFEN, Friedhelm, Verwaltungsprozessrecht (2010), s. 5 a 6. 
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ohrožení existenčního minima prostřednictvím nákladů na soudní správní řízení 

a procesní rovnosti potřebné osoby, které vyplývají z práva zaručujícího lidskou 

důstojnost zakotveného v čl. 1 odst. 3 základního zákona.
30  

2.2.4 Základní práva 

Základní práva slouží k ochraně proti tomu, co by bylo možné označit za 

„veřejnou správu zasahující“ (Eingriffsverwaltung). Tato práva jsou zajišťována 

především soudnictvím ústavním, avšak byla by bez významu, kdyby nebyla 

zohledňována v každodenní správní praxi a zajišťována prostřednictvím předběžného 

řízení (Widerspruchsverfahren) a také prostřednictvím soudního správního řízení.
31

 

Uplatnění základních práv, stejně jako je tomu v České republice, není možné 

přímo na základě ustanovení Základního zákona, nýbrž prostřednictvím jejích 

promítnutí do textů příslušných zákonů. Pro činnost veřejné správy to tedy v návaznosti 

na výše uvedené znamená, že i veřejná správa je zajišťuje pouze nepřímo, a to na 

základě dodržení konkrétních zákonných požadavků kladených na její činnost.   

2.2.5 Právo na právní slyšení 

Právo na právní slyšení zakotvené v čl. 103 odst. 1 Základního zákona se 

vztahuje na řízení před soudy, a tedy i před soudy správními. Jeho význam spočívá 

především v tom, že účastníkům soudního řízení je umožněno vyjadřovat se jak ke 

skutkové, tak i právní stránce projednávané věci a to nejenom v průběhu vlastního 

soudního řízení, nýbrž i mimo něj, v řízení před správními orgány. V návaznosti na 

čl. 19 odst. 4 Základního zákona je pak požadováno, jak již bylo uvedeno výše, aby pro 

každé jednání veřejné správy resp. veřejné moci měl občan k dispozici odpovídající 

správní resp. ústavní stížnost, kterou se může v případě, že to, které konkrétní jednání 

veřejné správy představuje nezákonný zásah do jeho právní sféry obrátit na příslušný 

soud za účelem zjednání nápravy.  

Jednotlivé projevy práva na právní slyšení jsou obsaženy v příslušné zákonné 

úpravě řízení před správními soudy a zahrnuje nejenom prosté umožnění jednotlivci 

vyjádřit se před správním soudem, nýbrž i právo vyjádřit se kvalifikovaně – 

prostřednictvím procesního zástupce, a tedy zahrnuje také právo na procesní 

                                                 
30

 HUFEN, Friedhelm, Verwaltungsprozessrecht (2010), s. 6. 
31

 Tamtéž, s. 7. 
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zastoupení.
32

 Dále se jedná o právo na poskytnutí včasné právní ochrany
33

, která je 

prostá zbytečných průtahů. Hufen dále upozorňuje, že uplatnění tohoto práva 

předpokládá přiměřené informace o řízení a jeho podkladech
34

. 

Příkladem konkrétního projevu tohoto ústavního požadavku je ustanovení § 108 

odst. 2 správního soudního řádu, které je systematicky zařazeno do oddílu desátého, 

jenž pojednává o rozsudcích a jiných rozhodnutích obecných správních soudů 

a požaduje, aby soudní rozhodnutí spočívalo pouze na těch skutečnostech a výsledcích 

dokazování, ke kterým se mohli účastníci řízení vyjádřit, jedná se tedy mimo jiné 

o zákaz tzv. překvapivých rozhodnutí. 

2.2.6 Efektivní právní ochrana proti veřejné moci  

Požadavek efektivní právní ochrany před jednáním veřejné správy obsažený 

v čl. 19 odst. 4 Základního zákona striktně stanoví, že tato právní ochrana je 

poskytovaná soudy, takže ohledně organizace kontroly veřejné správy resp. veřejné 

moci je pak beze sporu, že tato patří do sféry působností moci soudní a nemůže být tedy 

zastřešována jinými státními orgány, jak je tomu např. ve Francii, kde je tato kontrola 

vykonávaná na poli moci výkonné, tou části veřejné správy, kterou označujeme jako 

„adjudikující správa“
35

. V tomto ohledu lze spatřovat projev té části diagonály, která 

má svůj původ v anglické myšlence založené na tom, že jakékoliv porušení zákona, 

a tedy i to, které je způsobeno jednáním veřejné správy resp. moci, je třeba podřídit 

kontrole soudní.  

2.2.7 Ústavněprávní základy uspořádání správních soudních soustav 

V Německu jsou rozlišovány 3 základní druhy soudnictví, a to soudnictví 

ústavní, řádné a zvláštní, jak vyplývá z úpravy soudnictví na ústavní úrovni provedené 

v hlavě IX. Základního zákona. Toto uspořádání je dáno ústavním požadavkem čl. 95 

Základního zákona, který stanoví, že: „Pro oblasti řádného, správního, finančního, 

pracovního a sociálního soudnictví zřídí Spolek jako nejvyšší soudy Spolkový soudní 

dvůr, Spolkový správní soud, Spolkový finanční dvůr, Spolkový pracovní soud 

                                                 
32

 KOPP, Ferdinand O. a Wolf-Rüdiger SCHENKE. Verwaltungsgerichtsordnung: Kommentar. 1274. 
33

 HUFEN, Friedhelm. Verwaltungsprozessrecht (2010), s. 505. 
34

 Tamtéž. 
35

 PÍTROVÁ, Lenka; POMAHAČ, Richard, Evropské správní soudnictví, s. 30. 
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a Spolkový sociální soud.“
36

 Takže na situaci vytvořenou na nejvyšší, spolkové úrovni 

a podle jejího nastavení mohou navázat soustavy soudů, které jsou pak v souladu 

s principem federalizmu vybudovány na zemské úrovni.  

Ze znění čl. 95 Základního zákona dále vyplývá, že v rámci zvláštního 

soudnictví je rozlišováno mezi soudnictvím obecně správním, pracovním, sociálním 

a finančním, ze kterých každé tvoří zcela samostatnou soustavu soudů o dvou nebo 

třech stupních. Lze tedy uvést, že způsob uspořádání soudnictví v Německu velkoryse 

naplňuje požadavky práva na spravedlivý proces, neboť skutečnost existence čtyř 

samostatných správních soudních soustav vytváří prostor pro hlubší a preciznější 

znalosti soudců o oblastech, ve kterých je vykonávána soudní kontrola. Tyto hlubší 

znalosti pak přetavené do přesvědčivých argumentů odůvodnění rozhodnutí, zvyšují 

jejich akceptaci ze strany občanů. 

Stěžejními právními předpisy pro právní úpravu správního soudnictví na 

spolkové úrovni jsou správní soudní řád (Verwaltungsgerichtsordnung) pro obecné 

správní soudnictví, finanční soudní řád (Finanzgerichtsordnung) pro finanční 

soudnictví, zákon o sociálních soudech (Sozialgerichtsgesetz) a nakonec zákon 

o pracovních soudech (Arbeitsgerichtsgesetz).  

                                                 
36

 Čl. 95 Základního zákona. 
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3. Soudy a soudci ve správním soudnictví 

Ve spolkové republice Německo se ohledně institucionálního zajištění správního 

soudnictví používá pojem práva soudního zřízení. Ten může být podle Würenbergera 

určován odlišně
 37

 přesto, však existuje jednota o tom, že sem patří pravidla o organizaci 

soudů, o rozdělení úkolů mezi jednotlivé soudy, dále právní úprava požadované 

kvalifikace soudců a ústavněprávní nastavení obecného postavení účastníků soudního 

řízení.
38

  

Právní úprava soudního zřízení pro oblast obecného správního soudnictví je 

obsažena v části první správního soudního řádu a jednotlivé oddíly zahrnují ustanovení 

o soudech, soudcích, laicích, o zástupci veřejného zájmu, o správě soudů a nakonec 

o stanovení příslušnosti právních soudů. A dále v části druhé zákona o soudním zřízení 

(Gerichtsverfassungsgesetz), na který odkazuje § 4 správního soudního řádu. Obdobný 

přístup je pak zvolen i u zákonů upravujících organizaci soustav zvláštního správního 

soudnictví a řízení před těmito soudy.
39

  

3.1. Soudy  

3. 1. 1 Soustava obecních správních soudů 

Ve spolkové republice Německo je správní soudnictví v souladu s čl. 95 

Základního zákona tvořeno čtyřma samostatnými soustavami správních soudů. Jedná se 

o soustavu obecných správních soudů a tří soustav zvláštních správních soudů. 

Obecné správní soudnictví je organizováno jako třístupňové, přičemž v první 

instanci rozhodují správní soudy (Verwaltugsgerichte), ve druhé vrchní správní soudy 

resp. soudní dvory (Oberverwaltungsgerichte, Verwaltungsgerichtshöfe) a v poslední 

instanci působí Spolkový správní soud (Bundesverwaltungsgericht).  

Správní soudy (Verwaltungsgerichte) sestávají ze soudců, předsedajících 

soudců a prezidenta. Rozhodují prostřednictvím komor, které se skládají z pěti soudců, 

                                                 
37

 Uvedenou odlišnost autor demonstruje pomocí ustanovení o druzích žalob a aktivní legitimaci k jejich 

podávání, které jsou ve finančním soudním řádu zařazena do části pojednávající o řízení, zatímco správní 

soudní řád a sociální soudní řád je přiřadili k části upravující soudní zřízení. Viz. WÜRTENBERGER, 

Thomas. Verwaltungsprozessrecht, str. 52. 
38

 WÜRTENBERGER, Thomas. Verwaltungsprozessrecht, str. 52. 
39

 Srov. část první finančního soudního řádu, část první sociální soudního řádu a část druhou zákona 

o pracovních soudech. 
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tedy ze tří soudců z povolání a dvou laiků. Rozhodování může být podle § 6 správního 

soudního řádu komorou svěřeno i samosoudci, pokud se nejedná o složitou věc, která by 

mohla mít zásadní význam. 

Vrchní správní soudy resp. soudní dvory rozhodují v senátech složených také 

z pěti soudců, ze kterých mohou být dva laici. Volbu varianty složení senátu má podle 

§ 9 správního soudního řádu, v rukou zemský zákonodárce. Tyto soudy jsou stejně jako 

správní soudy složené ze soudců, předsedajících soudců a prezidenta. Přenesení 

rozhodování na samosoudce zde není připuštěno. Z hlediska věcné resp. funkční 

příslušnosti rozhodují tyto soudy o odvolání proti rozsudkům a o stížnostech proti jiným 

rozhodnutím prvoinstančních správních soudů. V prvním stupni pak o návrzích na 

provedení kontroly (podzákonné) právní normy podle § 47 správního soudního řádu. 

Spolkový správní soud je poslední instancí v soustavě obecných správních 

soudů. Na rozdíl od soudů správních a vrchních, které jsou zemskými soudy, se nejedná 

o zemský, nýbrž o spolkový (federální) správní soud. Tento soud je tvořen rovněž 

soudci, předsedajícími soudci a prezidentem. Rozhodovacími tělesy jsou senáty, které 

jsou obsazeny pěti soudci z povolání, pokud je rozhodováno rozsudkem, pro rozhodnutí 

ve formě usnesení postačuje obsazení senátu v počtu tří soudců z povolání. Dalším 

rozhodovacím tělesem je velký senát, který rozhoduje podle § 11 odst. 2 správního 

soudního řádu, v případech, kdy se senát chce odchýlit od rozhodnutí jiného senátu 

nebo velkého senátu, což ukazuje na jeho funkci sjednocovatele správní judikatury. 

Spolkový správní soud rozhoduje v první a poslední instanci například ve věcech 

týkajících se práva spolčovacího, vyhoštění podle pobytového zákona 

(Aufenthaltsgesetz), o žalobách proti opatřením a rozhodnutím podle poslaneckého 

zákona (Abgeordnetengesetz) nebo sporech ve věcech územních plánů ohledně 

spolkových drah, dálnic, vodních toků sloužících k vodní dopravě a budování rozvodů 

elektrické energie. Dále vystupuje jako revizní soud v případě podání žádosti o revizi 

jak rozsudků vrchních správních soudů, tak i prvoinstančních správních soudů 

(tzv. Sprungrevision). Konečně rozhoduje o stížnostech proti jiným rozhodnutím 

vrchních správních soudů. 
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 3.1.2 Exkurs: Soudy zvláštních soustav správních soudů 

Finanční soudnictví (Finanzgerichtsbarkeit) je určeno k řešení veřejnoprávních 

sporů týkajících se daní a poplatků, jejichž právní úprava je obsažena zejména 

v daňovém řádu (Abgabenordnung). V případě podání příslušné finanční žaloby – na 

zrušení správního aktu, na vydání správního aktu a žaloby určovací – je k jejich 

projednání v prvním stupni příslušný finanční soud, který je zřizován jako vrchní 

zemský soud; ve druhé instanci pak rozhoduje přímo Spolkový finanční dvůr.  Tato 

soustava je tedy oproti ostatním vybavena pouze dvěma instancemi. Právní úprava 

obsažena ve finančním soudním řádu (Finanzgerichtsordnung) nepočítá s odvoláním 

jako takovým, nýbrž za splnění předepsaných podmínek se lze domoci, aby byla 

Spolkovým finančním dvorem provedena revize ve vztahu k rozsudku finančního 

soudu.  

Další zvláštní soustavu tvoří soudy sociálního soudnictví. Právní úprava 

organizace a řízení před těmito soudy je na spolkové úrovni provedena sociálním 

soudním řádem. Proti rozhodnutí orgánu sociální správy je třeba nejdříve podat 

tzv. Widerspruch (odpor). V případě neúspěchu lze podat žalobu, o níž v první instanci 

rozhodují sociální soudy. Po podání odvolání nebo stížnosti pak ve druhé instanci 

rozhodují zemské sociální soudy. Tyto soudy však za určitých podmínek působí i jako 

soudy první instance. Konečně je na úrovni federace příslušný k provedení revize 

rozsudku vydaného zemským sociálním soudem Spolkový sociální soud. Tato nejvyšší 

instance je příslušná i k revizi, avšak pouze jí vydaných usnesení. Je zde možné i využití 

institutu tzv. Sprungrevision, proti rozhodnutí sociálního soudu a předložit věc přímo 

Spolkovému sociálnímu soudu. 

Třetí a poslední soustavou zvláštního správního soudnictví je soustava soudů 

pracovních. Tvořená je třemi instancemi, přičemž v prvním stupni působí pracovní 

soudy, ve druhé – odvolací instanci – zemské pracovní soudy a konečně na spolkové 

úrovni, jako revizní soud působí Spolkový pracovní soud. Příslušnost těchto soudů je 

dána pokud se jedná o spory, které jsou sice vymezeny jako občanskoprávní, avšak 

týkají se výhradně a pouze věcí pracovněprávních, a to od sporů z kolektivních smluv, 

přes spory týkající se pracovněprávních vztahů, dokonce i zápočtových listů, až po 

otázky týkající se dobrovolnictví. Pro úplnost je třeba dodat, že právní úpravu lze nalézt 

v zákoně o pracovních soudech (Arbeitsgerichtsgesetz). 
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3.2 Soudci a zástupce veřejného zájmu 

Na rozhodování obecných správních soudů se podílejí jak soudci z povolání, tak 

i laici (ehrenamtliche Richter). Zástupce veřejného zájmu se na vlastním rozhodování 

soudu sice nepodílí, přesto je však vhodné zmínit jej, jelikož české právní úpravě 

správního soudního řízení není znám. Právní úprava je provedena v druhém oddíle části 

první správního soudního řádu a další požadavky na osobu soudce z povolání i soudce – 

laika (ehrenamtliche Richter) jsou uvedeny v zákoně o soudcích (deutsches 

Richtergesetz). 

3.2.1 Soudci z povolání 

Soudci z povolání jsou podle znění obou zákonů jmenování na „doživotí“.
40

 

Zákon o soudcích dále v § 8 rozlišuje mezi těmito „doživotními“ soudci, dočasnými 

soudci, soudci na zkoušku a soudci smluvními (Richter auf Auftrag), přičemž podle 

§ 17 správního soudního řádu je činnost všech vyjmenovaných soudců možná 

i u obecných správních soudů. Zajímavostí je, že zákon o soudcích stanoví způsobilost 

k výkonu funkce soudce i pro řádné univerzitní profesory, bez dalšího.
41

  

Pro způsobilost k výkonu povolání soudce je třeba úspěšně absolvovat 

příslušné studium v oboru práva resp. povinné předměty popsané níže a přípravnou 

službu neboli praxi (Vorbereitungsdienst) v délce dvou let. Jak univerzitní studium, tak 

i přípravná praxe, jako součást vzdělání, je zakončena státní zkouškou. 

Zákon o soudcích jde ohledně požadovaného vzdělání v § 5a do takových 

detailů, jako je prokázání úspěšného absolvování předmětů právních věd v cizích 

jazycích, dále jsou to povinné předměty spočívající v právu občanském, trestním, 

veřejném a procesním, včetně práva evropského vztahujícím se k vyjmenovaným 

předmětům a tyto předměty prohlubujícím. V odstavci třetím je předepsán obsah studií, 

který má zohledňovat rozhodovací, správní a právně-poradní praxi, a to včetně 

klíčových kvalifikací, kterými jsou management jednání (Verhandlungsmanagement), 

vedení rozmluvy (Gesprächsführung), rétorika, urovnávaní sporů (Streischlichtung), 

mediace, nauka o vyslýchání (Vernehmungslehre) a komunikační dovednosti. Tyto 

podrobnosti jsou zřejmě stanoveny s ohledem na to, že vzdělávací systém jako takový je 

                                                 
40

 Srov. § 15 soudního správního řádu a § 14 zákona o soudcích. 
41

 § 7 zákona o soudcích. 
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v rukou zemského zákonodárce, a tudíž je třeba zajistit jistou míru standardu platného 

pro celé federální území.  

Přípravná služba (praxe) se vykonává u řádných soudů v civilních věcech, 

u státního zastupitelství ve věcech trestních, u správních orgánů a konečně 

v advokátních kancelářích. Praxe u posledně jmenovaných je možné vykonat 

i v zahraničí. Ustanovení § 5d upravuje průběh univerzitních a státních zkoušek, které 

mají za cíl prověřit znalosti kandidátů jak v oblasti povinných předmětů, tak i v oblasti 

výše uvedených klíčových kvalifikací.  

Zákon o soudcích dále v § 10 až § 19 obsahuje právní úpravu týkající se 

jmenování jednotlivých soudců, včetně nicotnosti jmenování a jeho zrušení.  

Jmenování do funkce soudce je nicotné, pokud jmenovaný pozbyl německou 

státní příslušnost, nebo způsobilost k zastávání tohoto úřadu. K prohlášení nicotnosti 

jmenování je třeba pravomocného rozhodnutí soudu. Pokud se jedná o zrušení 

jmenování, ustanovení § 19 zákona o soudcích určuje, že je třeba tak učinit, tak 

například pokud jmenovaný soudce přestal splňovat některou z podmínek pro 

jmenování, nebo bylo jmenování dosaženo násilím, podvodně nebo úplatkem, anebo 

nebylo známo, že jmenovaný byl pravomocně odsouzen za trestný čin. Dále je 

v ustanoveních § 21 až 23 upraveno propuštění z výkonu funkce, a to například na 

písemnou žádost soudce, v případě, že soudce dovršil věk pro odchod do důchodu. 

K tomu je také třeba pravomocného soudního rozhodnutí. Konečně § 24 zákona 

o soudcích upravuje ukončení soudcovského služebního poměru na základě 

soudního rozhodnutí, kterým byl tento soudce odsouzen k nepodmíněnému trestu 

odnětí svobody v délce alespoň jednoho roku, a to za úmyslný trestný čin. Dále se jedná 

například o rozhodnutí o odnětí způsobilosti k výkonu funkce. V tomto případě, však již 

není třeba dalšího rozhodnutí soudu. 

Právní úprava § 25 až § 37 zákona o soudcích představuje, spolu s výše 

uvedenou právní úpravou týkající se propouštění soudců z výkonu funkce a jejího 

ukončení na základě soudního rozhodnutí, konkrétní zákonné zajištění ústavních 

požadavků ve vztahu k nezávislosti soudce zakotvených v čl. 97 odst. 2 Základního 

zákona, který byl již popsán v kapitole druhé. Tato zákonná konkretizace obsahuje 

například ustanovení o tom, že služebním dohledem (Dienstaufsicht) nesmí být 

zasahováno do nezávislosti soudce, což však nevylučuje napomenutí v případě, že 



 24 

soudce nevyřizuje věci řádně a včas.
42

 V následujících ustanoveních jsou uvedeny 

zákonné požadavky kladené na obsazení soudů (jako organizační jednoty) nebo 

podmínky, za kterých lze soudce přeložit k jinému soudů
43

, zásadním je z tohoto 

hlediska zachování výše platu tohoto soudce. Ze zvláštních povinností soudců, 

upravených v ustanoveních pátého oddílu lze uvést například povinnost složit 

soudcovskou přísahu, zachovávání nezávislosti jak v rámci, tak i mimo vlastní výkon 

funkce nebo zachovávání mlčenlivosti. 

3.2.2 Laičtí soudci (ehrenamtliche Richter) 

Pokud se jedná o právní úpravu vztahující se k požadavkům kladeným na osobu 

a výkon funkce čestných soudců – laiků, ta je k nalezení jak v zákoně o soudcích (§ 44 

až § 45a) tak i v správním soudním řádu (§ 19 až § 37). 

Laičtí soudci mohou být podle § 44 zákona o soudcích u soudů činní pouze za 

zákonem stanovených podmínek a v zákonem stanovených případech. Stejně tak jejich 

odvolání z funkce proti jejich vůli před uplynutím doby, na kterou byly do této funkce 

ustaveni, může být provedeno pouze na základě zákona. Důvod stanoví § 44b zákona 

o soudcích, a jedná se o existenci překážky pro povolání do funkce, uvedenou v § 44a
44

 

zákona o soudcích.  Podle kterého se jedná důvody resp. překážky spočívající 

v skutečnosti, že daná osoba se dopustila porušení principu lidskosti nebo principu 

právního státu a ve skutečnosti, že daná osoba byla činná jako úředník nebo neoficiální 

spolupracovník východoněmecké státní policie (Stasi). K odvolání z funkce laického 

soudce je rovněž třeba rozhodnutí soudu. 

Právní úprava správního soudního řádu je oproti výše uvedeným pravidlům 

podrobnější, a představuje jednotlivé zákonné podmínky a případy, týkající se činnosti 

laických soudců, jejichž naplnění požaduje zákon o soudcích, jak je uvedeno výše.  

Ustavení do funkce laického soudce je prováděno na základě volby k tomu 

určeného výboru sestávajícího z prezidenta soudu, který je předsedou výboru, úředníka 

                                                 
42

 Srov. § 26 zákona o soudcích. 
43

 Ustanovení § 30 zákona o soudcích upravuje případy, ve kterých lze soudce přeložit i bez jeho 

písemného souhlasu. Těmito případy jsou: 1. řízení o žalobě podle čl. 98 odst. 2 a 5 Základního zákona; 

2. soudní disciplinární řízení; 3. přeložení z důvodu  zajištění tzv. Rechtspflege; 4. při změnách 

organizace soudu.    
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stanoveného zemskou vládou a sedmi důvěrníků neboli zástupců.
45

 Volit lze 

z kandidátů starších dvacetipěti let uvedených v seznamu, který sestavuje k tomu 

příslušný komunální výbor kraje nebo statutárního města, jenž je volen zastupitelstvím 

tohoto kraje nebo statutárního města. Předepsaná doba výkonu funkce laického soudce 

je 5 let a také v seznam navrhovaných kandidátů je sestavován v pětileté periodě. 

Pořadí, ve kterém jsou laičtí soudci přizvání k soudním zasedáním, stanoví podle 

§ 30 správního soudního řádu prezídium příslušného správního soudu. Na tomto místě 

je důležité zmínit, že laičtí soudci mají při ústím jednání a rozhodování ve věci stejné 

práva jako soudci z povolání a musí disponovat stejnou mírou nezávislosti.  

Správní soudní řád obsahuje ustanovení o tom, které osoby se nemohou stát 

laickými soudci
46

. Dále zde můžeme nalézt ustanovení o tom, které osoby nemohou být 

povolány do výkonu této funkce
47

, a také, které osoby mohou takové povolání 

odmítnout
48

. V ustanovení § 24 jsou upraveny také důvody a postup pro zbavení 

laického soudce jeho funkce, jako příklady lze uvést hrubé porušení povinností 

spojených s výkonem funkce, uplatnění důvodu pro odmítnutí uvedeného v § 24 odst. 1 

správního soudního řádu, nebo pozbytí bydliště v rámci soudního obvodu. Tato 

ustanovení se použijí také na laické soudce působící u vrchních správních soudů. 

3.2.3 Zástupce veřejného zájmu 

Zástupce veřejného zájmu působí obligatorně u Spolkového správního soudu, 

a do funkce je ustavován spolkovou vládou. S ohledem na působiště je rozlišováno mezi 

zástupcem spolkového (federálního) zájmu a zástupcem veřejného zájmu, činného na 

úrovni spolkových zemí, u vrchních správních soudů. Druhý v pořadí je ustavován 

                                                 
45

 Podle § 26 správního soudního řádu, musejí mít tito zástupci (důvěrníci)bydliště v příslušném soudním 

obvodu a voleni jsou buď zemským sněmem, nebo jím určeným výborem, anebo podle ustanovení 

zemského zákona. 
46

 Jedná se příklad o osoby, které nemají právo volit, pokud se jedná o volby do zemských zákonodárních 

sborů a osoby, které byly odsouzeny za úmyslný trestní čin k trestu odnětí svobody v délce alespoň půl 

roku 
47

 Tyto osoby vyjmenovává § 22 správního soudního řádu, a konkrétně se jedná o členy zákonodárních 

sborů a členy vlády, soudce z povolání, úředníky a pracovníky ve veřejné službě, pokud se nejedná o 

čestný výkon této činnosti, vojáky z povolání a vojáky dočasné a nakonec o advokáty, notáře a osoby, 

které obstarávají cizí právní záležitosti.     
48

 Jedná se o duchovní, osoby, které již působí jako soudci z lidu nebo laičtí soudci (soudci z lidu působí 

podle § 28 zákona o soudním zřízení u městských soudů patřících do soustavy řádných soudů, kde působí 

jako přísedící v trestích věcech), osoby, které již jako laičtí soudci působili po dvě úřední období, lékaři, 

zdravotničtí pracovníci a vedoucí lékáren, a osoby, které dovršili důchodového věku. 
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fakultativně, na základě nařízení zemské vlády, které stanoví, zda je jeho působnost 

přípustná obecně, nebo pouze pro stanovené případy.  

Příslušnou právní úpravu osahuje správní soudní řád v ustanoveních § 35 až 37, 

přičemž kritéria pro způsobilost být zástupcem jsou stanoveny odkazem kritéria pro 

způsobilost k výkonu funkce soudce z povolání stanovena v zákoně o soudcích. 
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4. Správní žaloby  

 

4.1 Procesní podmínky 

Procesními podmínkami – předpoklady každého autoritativního rozhodnutí 

ve věci, a v případě jejich naplnění i předpokladem úspěchu v podstatě jakéhokoliv 

podání adresovaného soudu jsou podmínky přípustnosti a důvodnosti takového podání. 

Německá juristická metodologie podmínky přípustnosti žalob ve správním soudnictví 

dále rozděluje na obecné, společné pro všechny druhy žalob a zvláštní, vlastní jenom 

a pouze konkrétní žalobě. Mezi obecné podmínky přípustnosti správních žalob patří:  

a) vymezení přístupu k německým soudům ve smyslu jejich mezinárodní 

příslušnosti, v případě, že jde o spor se vztahem k zahraničí, což je upraveno v § 18 – 

20 zákona o soudním zřízení, popř. právními normami mezinárodního práva;  

b) dále jde o určení, zda je přípustná právní ochrana prostřednictvím 

správních soudů, a to buď pomocí generální klauzule uvedené v § 40 odst. 1 správního 

soudního řádu, nebo výslovného ustanovení zvláštního zákona; pokud jde o jednotlivá 

kritéria obsažená v § 40 odst. 1 správního soudního řádu, je rozhodující, aby šlo 

o veřejnoprávní spor, který nemá ústavněprávní povahu a konečně, aby tento spor nebyl 

zákonem přikázán k projednání jiným než správními soudům;  

c) výběr „vhodného“ procesního prostředku (žaloby), k dosažení právní 

ochrany v konkrétní situaci; tzn., že v dané věci se nelze bránit jiným procesním 

prostředkem (žalobou); jedná se zároveň i o otázku posuzovanou v rámci zvláštních 

podmínek přípustnosti, z metodologického hlediska řešení konkrétního případu je třeba 

nejdříve obecným způsobem určit, čeho má být v řízení před soudem dosaženo, až 

posléze – v rámci posuzování zvláštních podmínek přípustnosti daného žalobního druhu 

– se vyhodnotí jednotlivé požadavky stanovené nebo vyplývající z právní úpravy 

vztahující se k již vybranému druhu žaloby, tato podmínka je tedy současně řazena mezi 

zvláštní podmínky přípustnosti správních žalob; 

d) žalobní oprávnění neboli aktivní legitimace; posuzována je podle § 42 odst. 2 

správního soudního řádu v případech, že je podána žaloba na zrušení resp. na vydání 

správního aktu; v případech ostatních žalob je aktivní legitimace posuzována 

analogicky k tomuto ustanovení; účelem posuzování této procesní podmínky je 
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vyloučení tzv. populárních žalob; pokud se jedná o návrh na kontrolu podzákonného 

normativního právního aktu, aktivní legitimace se posuzuje podle § 47 odst. 2 správního 

soudního řádu; pro posouzení toho, zda je tato podmínka splněna, se v praxi uplatňuje 

tzv. Möglichkeitstheorie, podle které je třeba, aby žalobce předložil (přednesl) 

dostatečné podstatné skutečnosti (fakta), ze kterých se podává, že napadený správní akt 

možná (pravděpodobně) porušuje žalobci náležející právo
49

, dále je samozřejmě beze 

sporu, že možnost porušení práv je v každém případě dána, pokud se jedná o adresáta 

správního aktu (tzv. Möglichkeitstheorie);
50

 

e) podmínka způsobilosti být účastníkem řízení, procesní způsobilost, procesní 

zastoupení a postulační způsobilost;  

f) pasivní legitimace;  

g) řádné a včasné podání žaloby; absence vzdání se a promlčení žalobního 

práva;   

h) místní a věcná příslušnost soudu;  

i) včas zahájené, avšak neúspěšné předběžné řízení u žalob na zrušení 

(Anfechtungsklage) a žalob na uložení povinnosti k vydání správního aktu 

(Verpflichtungsklage); 

j) obecný zájem na poskytnutí právní ochrany (das allgemeine 

Rechtsschutzbedürfnis), úzce souvisí s aktivní legitimací k podání správní žaloby; podle 

tzv. teorie možnosti platí: Pokud nelze poškození práv žalobce (zatím pouze) 

pravděpodobně nezákonným správním aktem zcela vyloučit, je žalobce k podání žaloby 

na zrušení oprávněn (legitimován).
51

  

4.2 Druhy žalob 

Tato podkapitola se zabývá druhy žalob z hlediska zvláštních podmínek jejich 

přípustnosti a předpokladů pro závěr o jejich důvodnosti. Pokud se jedná o zvláštní 

podmínky přípustnosti, ty spočívají v odlišnostech při posuzování vhodnosti použití 

konkrétního druhu žaloby a aktivní legitimace k jejímu podání. Systém správních žalob 
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ve vybraných státech Evropy, s. 195 a 196. 
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v Německu není uzavřený, což je dáno požadavkem, aby pro každé vrchnostenské 

jednání, kterým je zasahováno do práv státního občana – jednotlivce – mu byl dán 

k dispozici odpovídající žalobní druh, jenž mu umožní přístup ke správnímu soudu
52

.   

4.2.1 Žaloba na zrušení správního aktu (Anfechtungsklage) 

Tento žalobní druh, je určen k právní ochraně před účinky správního aktu, který 

je nezákonný (protiprávní) anebo nicotný
53

. Předmětem řízení o žalobě na zrušení je 

podle § 79 správního soudního řádu v zásadě původní správní akt, za určitých 

podmínek, to však může být i rozhodnutí o odvolání (Widerspruch) ve správním řízení 

(Widerspruchsbescheid).
54

 Žalobu je třeba podat do jednoho měsíce od vydání 

rozhodnutí v tzv. předběžném řízení (Widerspruchsverfahren, Vorverfahren).  

Žaloba na zrušení správního aktu je důvodná, pokud bylo shledáno, že daný 

správní akt je nezákonný a současně, že jím došlo k porušení práv adresáta tohoto 

správního aktu. V určitých případech je důvodem pro zrušení správního aktu porušení 

práv třetí osoby, které se účinky tohoto aktu dotýkají. 

Za zmínku stojí definice pojmu správního aktu provedena v § 35 zákona 

o správním řízení. Jsou zde vyjmenovány jednotlivé pojmové znaky, a to: 1. dispozice, 

rozhodnutí nebo jiná vrchnostenská opatření, 2. která jsou vydávaná správními orgány, 

3. za účelem právní úpravy jednotlivých neboli konkrétních případů, 4. vydávaná 

v oblastech veřejného práva, 5. S právními účinky vně veřejné správy, jinými slovy 

s právními účinky směřujícími mimo veřejnou správu.  Dále se jedná o obecné opatření, 

jež je správním aktem, který směřuje vůči okruhu osob, který je určen, nebo je určitelný 

podle obecných znaků, anebo se jedná o správní akt, který se týká veřejnoprávní 

vlastnosti nějaké věci nebo jejího užívání veřejností. 
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4.2.2 Žaloba na vydání správního aktu (Verpflichtungsklage) 

„Žalobou na vydání správního aktu se lze domáhat právní ochrany v případech, 

kdy bylo vydání správního aktu opomenuto anebo zamítnuto.“
55

 V případě zamítnutí 

žádosti o vydání musí, jejímu podání předcházet neúspěch v tzv. předběžném řízení. 

Podle § 74 odst. 2 správního soudního řádu je třeba ji podat ve lhůtě jednoho měsíce od 

doručení rozhodnutí o zamítnutí.  

V případě opomenutí vydání správního aktu, je jako další typ tohoto žalobního 

druhu v § 75 správního soudního řádu upravena žaloba na nečinnost, od žaloby na 

vydání se odlišuje tím, že není třeba, aby proběhlo tzv. předběžné řízení, avšak je nutno, 

aby byl u správního orgánu podán návrh na vydání správního aktu. Po uplynutí 

tříměsíční lhůty od podání návrhu, lze jeho vydání žalovat před správním soudem.  

Žaloba je odůvodněná, pokud je nevydání správního aktu shledáno nezákonným 

a současně poškozujícím práva žalobce. Následně je rozlišováno, zda věc je nebo není 

způsobilá ke konečnému soudnímu rozhodnutí (Spruchreife). Tato způsobilost je 

založena na tom, zda je správnímu orgánu zákonem vyhrazen prostor pro využití 

správního uvážení. Pokud ano, vydává správní soud tzv. Bescheidungsurteil podle § 113 

odst. 5 věta druhá správního soudního řádu, kterým správnímu orgánu uloží vydání 

správního aktu, bez toho, aby správní soud jakkoliv předjímal následné rozhodnutí 

správního orgánu, neboť používání správního uvážení je vyhrazeno pouze orgánům 

správním (exekutivním). Pokud tady takový prostor není zákonem vymezen, může 

správní soud rozhodnout podle § 113 odst. 5 věta první správního soudního řádu, a to 

vydáním tzv. Verpflichtungsurteil, kterým správní orgán zaváže k vydání rozhodnutí 

v intencích tímto soudem vysloveného právního názoru.   

4.2.3 Obecná žaloba na plnění (Allgemeine Leistungsklage) 

Tento žalobní druh je určen, pro řešení případů, kdy je žalováno na plnění 

spočívající v podstatě v čemkoliv jiném, než je vydání správního aktu. Jedná se o nárok 

žalobce na vydání tzv. reálního aktu 
56

, který spočívá v tom, co podle české 

terminologie označujeme jiné jednání veřejné správy. Definice, která byla ohledně 

tohoto pojmu povedena v Německu, zahrnuje skutková jednání (Tathandlungen) 
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a jednoduchá jednání orgánu veřejné správy (schlichtes Verwaltungshandeln), 

ze zvláštních pak ujednání (Absprachen) a jiné kontakty mezi veřejnou správou 

a jednotlivcem před vydáním nebo místo vydání správního rozhodnutí.
57

 Jedná se tedy 

o opatření veřejné správy, která se orientují nikoliv na jednání právního charakteru 

(Rechtserfolg), nýbrž na jednání charakteru věcného (tatsächlicher Erfolg.) 
58

   

Výslovná právní úprava tohoto žalobního druhu sice chybí, německá odborná 

literatura se však na základě judikatury Spolkového správního soudu shoduje na tom, že 

je předpokládán ustanovením § 43 odst. 2 správního soudního řádu.
59

  

Jsou rozlišovány 2 typy žaloby na plnění, a to obecná žaloba na upuštění 

(allgemeine Unterlassungsklage), která míří na to, aby daný správní orgán zanechal 

určitého jednání, a obecná žaloba na plnění (allgemeine Leistungsklage), která 

požaduje, aby správní orgán nějakým způsobem jednal. V literatuře se tyto typy 

označují i jako pozitivní a negativní žaloba na plnění.
60

 Vzhledem k povaze tohoto 

druhu žaloby, není pro její podání stanovena žádná lhůta. 

4.2.4 Určovací žaloba (Feststellungsklage) 

Určovací žalobou se lze domáhat jednak určení, zda právní vztah existuje anebo 

nikoliv a také lze jejím prostřednictvím požadovat určení nicotnosti správního aktu. 

Mohlo by se zdát, že oblast použití tohoto procesního prostředku je velice široká, avšak 

procesní princip subsidiarity vyjádřený v § 43 odst. 2 věta první správního soudního 

řádu, ji výrazně omezuje.
61

 Použití této žaloby je tedy možné v případech, kdy kýženého 

cíle nelze dosáhnout prostřednictvím žaloby na zrušení eventuálně vydání správního 

aktu nebo žalobu na plnění.  

Zvláštností u tohoto žalobního druhu je, že zájem na poskytnutí právní ochrany 

je tady vyjádřen jako oprávněný zájem na, brzkém, určení (zda právní vztah existuje, či 

nikoliv).
62

 Dále je zvláštností, že její podání není omezeno lhůtou, tato zvláštnost je 

však dána povahu této žaloby, neboť zde není okamžiku, od kterého by vůbec šlo 

jakoukoliv lhůtu počítat. 
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Podle toho, zda je požadováno stanovení existence nebo neexistence právního 

vztahu se tento žalobní druh dělí na dva typy, a to pozitivní a negativní. Úspěch v řízení, 

resp. odůvodněnost žaloby je pak posuzována v závislosti na tomto rozdělení. 

Žaloba na plnění má svůj obecný typ (allgemenie Feststellungsklage) a dále 

zvláštní typy, kterými jsou již uvedená žaloba na určení nicotnosti správního aktu 

(Nichtigkeitsfeststellungsklage); „pokračovací“ určovací žaloba 

(Fortsetzungsfeststellungsklage), pro případy kdy je dán zvláštní zájem na pokračování 

v již skončeném řízení, tato žaloba není samostatným žalobním druhem a pro její 

přípustnost je tedy rozhodující i přípustnost původně podané žaloby; a nakonec tzv. 

„meziurčovací“ žaloba (Zwischenfeststellungsklage), která je čistě procesní žalobou, 

neboť směřuje k určení existence či neexistence určitého procesněprávního vztahu.   

4.2.5 Návrh na provedení kontroly podzákonné právní normy 

(Normenkontrollantrag) 

Tento žalobní druh je podle své právní úpravy provedené v § 47 správního 

soudního řádu určen k přezkoumávání platnosti podzákonných („neparlamentních“) 

právních norem. První kategorii tvoří předpisy vydávané na základě ustanovení 

stavebního zákoníku (Baugesetzbuch), jedná se o dokumenty územní plánovací 

dokumentace (zejména územní plán). Druhou kategorii tvoří podzákonné předpisy 

práva jednotlivých spolkových zemí, avšak za podmínky, že takový přezkum je 

připuštěn zemským právem. Z hlediska přípustnosti je třeba návrh podat do jednoho 

roku od vyhlášení právní normy, jejíž platnost má být podrobena soudnímu přezkumu. 

Příslušnými k provedení kontroly právní normy jsou zemské vrchní správní 

soudy. Podle § 47 odst. 3 správního soudního řádu, však může být kontrola norem 

svěřena zemskému ústavnímu soudu. K podání návrhu jsou oprávněny jak fyzické, tak 

právnické osoby, pokud pro ně daná právní norma může představovat porušení jejich 

veřejných subjektivních práv. Oprávněny jsou také správní orgány, které však uplatňují 

objektivní zájem na provedení kontroly konkrétní právní normy.
 63

 Funkcí řízení na 

kontrolu právní normy v systému právní ochrany poskytované správními soudy je 
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především to, že s jeho pomocí lze zabránit mnoha jednotlivým soudním řízením
64

, 

neboť výsledek je závazný obecně. 

V německé odborné literatuře je jako teoretická možnost uváděná i žaloba na 

vydání (právní) normy, jejíž použití však v současné době není správním soudním 

řádem umožněno. Možné je však požití tzv. nepravé žaloby na vydání právní normy a 

jedná se vlastně o žalobu na kontrolu právní normy, která je odůvodněná tím, že ten, 

kdo danou právní normu vydal, do ní v rozporu se zásadou rovnosti nezahrnul určitou 

(žalovanou) situaci.
65

   

4.3 Rozsah přezkoumávání rozhodnutí a jiných jednání orgánů veřejné 

správy 

Mimo uvedené je nezbytné zmínit se také o tom, v jakém rozsahu jsou soudy 

oprávněny přezkoumávat rozhodnutí vydávané orgány veřejné správy. Touto otázkou se 

zabývá tzv. Kontroldichte. Přezkoumává se jak řízení, ovšem pouze tam, kde to přichází 

v úvahu, zejména u žalob na zrušení a žalob na vydání správního aktu, tak i jeho 

výsledek, tedy samotné rozhodnutí resp. jiné jednání orgánů veřejné správy.  

Pokud se jedná o rozsah, ve kterém lze přezkoumávat použití správního 

uvážení a také neurčitých právních pojmů, je třeba uvést, že účelnost správního 

rozhodnutí (Zweckmäßigkeit) může v plném rozsahu přezkoumat pouze správní orgán, 

který rozhodnutí vydal, a to v rámci autoremedury (Abhilfeverfahren) nebo nadřízený 

správní orgán v rámci tzv. předběžného řízení (Widerspruhsverfahren). Z tohoto 

hlediska soudům přísluší, v souladu se zásadou dělby státní moci, pouze zhodnocení 

toho, zda správní orgán využil právní normou vyhrazeného prostoru pro správní uvážení 

bezchybně. Takže jsou omezeny pouze na shledání případné chyby při provádění 

správního uvážení (Ermessensfehler). První z nich spočívá v tzv. neužití správního 

uvážení (Ermesensnichtgebrauch nebo Ermessensunterschreitung), jedná se o situace, 

kdy správní orgán vůbec nevyužil možnosti správního uvážení, v případech, kdy tak 

měl učinit nebo jej užil nedostatečně. Dále se může jednat o vadu spočívající v zneužití 

správního uvážení (Ermessensmissbrauch) a konečně se může jednat o překročení mezí 

správního uvážení (Ermessensüberschreitung).  

                                                 
64

 BOSCH, Edgar, Jörg SCHMIDT a Rolf VONDUNG. Praktische Einführung in das verwaltungs-

gerichtliche Verfahren, s. 395. 
65

 HUFEN, Friedhelm. Verwaltungsprozessrecht (2005), s. 378.  
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Konečně je nezbytné uvést několik slov k tomu, jaký okamžik je rozhodující 

z hlediska skutkového a právního stavu věci posuzované správním soudem. Podle 

německé juristické metodologie se jedná o otázku důvodnosti podané správní žaloby 

a u jednotlivých druhů se liší.  

Pro posuzování prováděné v první instanci je u žaloby na zrušení správního aktu 

rozhodným okamžik oznámení rozhodnutí vydaného v odpůrčím řízení 

(Widerspruchsbescheid), jinými slovy se jedná o okamžik „posledního“ rozhodnutí 

správního orgánu (Zeitpunkt der letzten behördlichen Entscheidung), jenž se uplatní 

i u posuzování právního a skutkového stavu, v případech, že je podána žaloba na učení 

nicotnosti správního aktu nebo tzv. pokračovací určovací žaloba; jinak je pro žaloby na 

plnění včetně žaloby na vydání správního aktu, žaloby určovací
66

 a návrhu na provedení 

kontroly podzákonné právní normy rozhodný okamžik posledního ústního jednání, 

stejně jako je tomu v civilním soudním řízení.  

 

 

  

                                                 
66

 Hufen na tomto místě uvádí, že u žaloby na určení je třeba rozlišovat mezi tím, zda míří na nynější 

určení existence právního vztahu, anebo zda má být určena jeho existence směrem do minulosti, neboť 

pak je nutné věc posoudit z hlediska skutkového a právního vztahu, který tu byl v minulosti. 

K problematice tzv. rozhodného okamžiku HUFEN, Friedhelm. Verwaltungsprozessrecht (2005), s. 415 – 

419. 
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5. Řízení 

 

Soudní řízení začíná podáním příslušné správní žaloby, avšak právní úprava 

správního soudního řádu zahrnuje i řízení o prostředku nazvaném Widerspruch, kterým 

se zahajuje tzv. předběžné řízení. Dále se ještě před podáním správní žaloby domoci 

předběžné právní ochrany, pokud není již poskytnuta přímo zákonem. Lze dosáhnout 

i právní ochrany před jednáním veřejné správy, ke kterému může dojít v budoucnu. 

Ve vlastním řízení před správními soudy se uplatňují procesní zásady, a to 

zásada dispoziční, podle které mohou účastníci disponovat předmětem řízení, zásada 

vyšetřovací, založená na úředním zjišťování a součinnosti účastníků řízení, za určitých 

okolností není vyloučeno použití „zásady rozdělení důkazního břemene“.
67

 Dále jde 

o zásady vyplývající z práva na právní slyšení zakotveného v čl. 103 odst. 1 základního 

zákona vztahující se jednak k přípravě soudního řízení, ústnímu jednání a vlastnímu 

rozhodnutí správního soudu. V různé míře se dále uplatňují další procesní zásady, jako 

například zásada vedení řízení z úřední moci, nebo zásada rychlosti a koncentrace řízení 

a zásady veřejnosti, bezprostřednosti, ústnosti, volného hodnocení důkazů a zajištění 

kontroly prostřednictvím laiků. Za zmínku stojí, že zásada ústnosti nevylučuje jednání 

soudu, které by se uskutečnilo prostřednictvím videokonference.
68

 

Na tomto místě je třeba uvést, že relevantní právní úprava správního soudního 

řízení je k nalezení i v civilním soudním řádu a zákoně o soudním zřízení. Správní 

soudní řád v § 173 stanoví, že jich lze přiměřeně použít, pokud sám neobsahuje žádné 

ustanovení a toto použití nevylučují zásadní rozdíly mezi oběma druhy soudnictví. 

Použití civilního soudního řádu a zákona o soudním zřízení je tedy subsidiární. 

Obdobná ustanovení najdeme i v zákonech upravujících zvláštní správní soudnictví.
 69
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 BOSCH, Edgar, Jörg SCHMIDT a Rolf VONDUNG. Praktische Einführung in das verwaltungs-

gerichtliche Verfahren, s. 9. Autoři zde uvádějí, že se jedná o výjimečnou situaci, která spočívá v tom, že 

„jsou vyčerpány všechny možnosti vyjasnění věci, takže je dána tzv. non-liquet situace, takže důkaz 

v jednom nebo jiném směru nemůže být proveden“. V každém případě však platí, že důkazy si obstarává 

soud samotný, a to na základě již zmiňované zásady vyšetřovací. 
68

 HECKEL, Christian in: WÜRTENBERGER, Thomas. Verwaltungsprozessrecht: Ein Studienbuch, s. 

254. 
69

 Srov. § 173 správního soudního řádu, § 202 zákona o sociálních soudech a § 155 finančního soudního 

řádu, kromě zákona o pracovních soudech, který takové odkazovací ustanovení neobsahuje. 
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5.1 Právní ochrana poskytována před podáním žaloby 

Německá odborná literatura rozlišuje preventivní právní ochranu (vorbeugender 

Rechtsschutz), která je namířená proti budoucímu jednání veřejné správy, jenž může 

spočívat jak ve faktickém jednání, tak ve vydání správního aktu a dočasnou právní 

ochranu (vorläufiger und einstweiliger Rechtsschutz), která míří také do budoucna, 

avšak uplatní se pouze do vydání soudního rozhodnutí ve věci. 

5.1.1 Preventivní právní ochrana 

Preventivní právní ochrany se lze domoci tzv. preventivní žalobou na upuštění 

(vorbeugende Unterlassungsklage), která je speciálním podtypem k výše uvedené 

obecné žalobě na upuštění, a směřuje k zabránění určitému poprvé hrozícímu 

faktickému jednání veřejné správy nebo zamezení vydání správního aktu
70

. Dalším 

nástrojem je tzv. preventivní určovací žaloba (vorbeugende Feststellungsklage).   

5.1.2 Odkladný účinek 

Právní ochrana před podáním žaloby je poskytována podle § 80 správního 

soudního řádu jako zákonná, spočívající v odkladném účinku správních žalob 

(aufschiebende Wirkung) i jako ochrana poskytovaná soudem na návrh účastníka 

soudního řízení (vorläufiger Rechtsschutz), a dále podle § 123 správního soudního řádu 

(einstweilige Anordnung).  

V § 80 odst. 1správního soudního řádu je stanovena zásada, podle které je 

odkladný účinek přiznán žalobě na zrušení správního aktu i odporu (Widerspruch), 

kterým lze zahájit tzv. předběžné řízení před správním orgánem. Druhý odstavec pak 

vyjmenovává výjimky z uvedené zásady, tedy případy, ve kterých odkladný účinek 

nenastává.  

Tyto výjimky zahrnují:  1. Nároky resp. pohledávky daňové a 

z veřejnoprávních poplatků. 2. Nařízení a opatření policejních úředních osob, které 

nejsou způsobilé k tomu, aby byl jejich účinek odložen, a tedy jsou vykonatelné 

okamžitě. 3. Další případy předepsané spolkovým nebo zemským zákonem, zejména ve 
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 WÜRTENBERGER, Thomas. Verwaltungsprozessrecht: Ein Studienbuch, s. 221. 
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prospěch odporů (Widersprüche) a správních žalob třetích osob proti správním aktům, 

které se týkají investicí nebo vytváření pracovních míst. 4. Konečně sem patří případy, 

ve kterých je okamžitý výkon rozhodnutí nařízen správním orgánem, který správní akt 

vydal, nebo rozhodl o odporu (Widerspruch) ve správním řízení. Okamžitý výkon 

rozhodnutí může být nařízen z důvodu veřejného zájmu nebo převažujícího zájmu 

účastníka správního řízení. 

5.1.3 Návrh na vydání předběžného opatření 

Návrh na vydání předběžného opaření lze podle § 80 odst. 5 správního soudního 

řádu podat právě v případech uvedených výjimek, a to ještě před podáním žaloby na 

zrušení nebo dokonce v případech, kdy je správní rozhodnutí již vykonáno. Správní 

soud pak buď odkladný účinek přizná, nebo jej obnoví tím, že nařídí zrušení 

provedeného výkonu rozhodnutí.  

Ustanovení § 80a správního soudního řádu se týká správních aktů, které mají 

tzv. Doppelwirkung („dvojitý účinek“), což znamená, že se dotýkají nejen práv jeho 

adresáta resp. adresátů, nýbrž i práv třetích osob. V českém správním právu tento jev 

spadá pod problematiku osob, které jsou ať již přímo nebo nepřímo správním aktem 

(rozhodnutím) veřejné správy dotčeny. 

5.1.4 Návrh na vydání dočasného opatření 

Další možností jak dosáhnout předběžné právní ochrany je podání návrhu na 

vydání dočasného opatření podle § 123 správního soudního řádu v případech, kdy 

hrozí nebezpečí, že změnou stávajícího stavu by mohlo být zmařeno nebo významně 

ztíženo uskutečnění (uplatnění) práv navrhovatele. A dále k úpravě přechodných 

poměrů vztahujících se ke spornému právnímu vztahu, za podmínky, že se tato úprava 

jeví jako nutná. Jako interpretační vodítko jsou demonstrativně uvedeny trvající právní 

vztahy, a také účel, kterým je odvrácení významné újmy nebo zabránění hrozící vyšší 

moci nebo když se dočasná úprava těchto právních vztahů jeví jako nutná z jiných 

důvodů. 

Podání návrhu je přípustné ještě před podáním konkrétní správní žaloby 

směřující k meritornímu rozhodnutí. Předběžná právní ochrana poskytovaná podle 
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§ 123 správního soudního řádu je ve vztahu k případům, které lze podřadit pod § 80 

a § 80a správního soudního řádu, vyloučena. 

Speciální k oběma výše uvedeným institutům je dočasné opatření podle § 47 

odst. 6 správního soudního řádu, kdy ve věci má být provedena kontrola právní 

normy, podle § 47 správního soudního řádu. Toto dočasné opatření je také vydáváno na 

návrh, a odůvodněno může být snahou o odvrácení závažné újmy (na právech 

navrhovatele) nebo jinými důležitými důvody. 

5.2 Exkurs: tzv. předběžné řízení 

V tzv. předběžném řízení lze spatřovat obdobu řízení odvolání podle českého 

správního řádu
71

. Zahajuje se podáním nazvaným Widerspruch, a to do jednoho měsíce 

od oznámení rozhodnutí (správního aktu) správního orgánu resp. od oznámení, že 

žádost o vydání správního aktu byla zamítnuta. Jedná se sice o řízení před správním 

orgánem, zpravidla nejblíže nadřízeným orgánu, který napadený správní akt vydal, 

avšak právní úprava je obsažena ve správním soudním řádu, jako jedna ze zvláštních 

podmínek přípustnosti správní žaloby na zrušení a na vydání správního aktu.  

Německá odborná literatura shodně vymezuje funkce resp. cíle předběžného 

řízení, kterými jsou jednak právní ochrana jednotlivců, dále vlastní kontrola veřejné 

správy a nakonec odlehčení správních soudů. Oproti soudnímu řízení může správní 

orgán přezkoumávat nejen zákonnost, nýbrž správnost a účelnost (Zweckmäßigkeit) jím 

vydaného správního aktu, a tedy v plném rozsahu přezkoumat i použití správního 

uvážení. Správní soudy jsou v tomto ohledu omezeny pouze na případné chyby 

v použití správního uvážení spočívající v jeho neužití, zneužití nebo překročení jeho 

mezí.  

Ze zásady, podle které je třeba, aby před podáním žaloby na zrušení resp. žaloby 

na vydání správního aktu proběhlo předběžné řízení, existují výjimky, které jsou 

vyjmenovány v § 68 odst. 1 správního soudního řádu, z nichž jedna předpokládá, že 

předběžného řízení není zapotřebí, pokud tak stanoví zákon. 

                                                 
71

 Uvedené lze dovodit z ustanovení § 79 zákona o správním řízení, který stanoví, že pro formální 

prostředky právní ochrany proti správním aktům platí ustanovení správního soudního řádu. 
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Navzdory uvedeným funkcím předběžného řízení využili zemští zákonodárci 

v různé míře možnosti odstranění tohoto řízení
72

, a umožnění přístupu ke správním 

soudům bez splnění této obecné podmínky přípustnosti správních žalob. Ohledně 

vhodnosti takového odstranění předběžného řízení jsou v teorii i praxi zastávány 

i kritické názory, a to zejména ve vztahu k požadavku efektivní právní ochrany 

a obřemenění soudů. Lze však shrnout, že žádný extrém není tím správným řešením a 

východisko je spatřováno například v umožnění fakultativního vedení předběžného 

řízení, zavedení jednoduché změny rozhodnutí správního orgánu na návrh případného 

žalobce nebo využití většího množství prvků mediace ve správním řízení.
73

   

5.3 Řízení v prvním stupni 

Právní úpravu správního soudního řízení v prvním stupni najdeme v oddílech 

7. – 11. správního soudního řádu. Řízení se zahajuje podáním některé ze správních 

žalob a ve věci zakládá překážku litispendence (§ 90 správního soudního řádu). 

5.3.1 Podávání správních žalob 

Z formálního hlediska je třeba, aby byla podána písemně nebo ústně 

prostřednictvím sepsání úředního protokolu u příslušného soudu. Možné je také dálkové 

podání žaloby, avšak je třeba věnovat zvýšenou pozornost tomu, zda je podpis na takto 

podané žalobě dostačující. Zaručený elektronický podpis podle tzv. podpisového 

zákona
74

 je dostatečný v každém případě, avšak pokud by byla žaloba zasílaná 

například faxem, naskenovaný podpis by nedostál požadavku písemné formy
75

.  Aby 

byla žaloba přípustná, je třeba ji podat ve stanovené lhůtě, pokud však povaha dané 

žaloby umožňuje, aby bylo její podání vázáno na lhůtu.
76

  

Obsahové náležitosti správních žalob jsou upraveny v § 82 správního 

soudního řádu a jedná se o označení žalobce, žalovaného, předmět žaloby (to, čeho se 

žalobce domáhá), dále skutečností sloužících k odůvodnění žaloby a rovněž napadeného 
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 Jedná se např. o tyto spolkové země: Dolní Sasko, Meklenbursko – Přední Pomořansko, Bavorsko, 

Severní Porýní – Vestfálsko, Hesensko, Bádensko – Württembersko.  
73

 Např. ALLESCH, Erwin. Zur Abschaffung oder weitgehenden Einschränkung des 

Widerspruchsverfahrens, s. 32 – 36. 
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 Německo. Das Gesetz über die Rahmenbedingungen für elektronische Signaturen (Signaturgesetz), ze 

dne 22. 7. 1997. In BGBl. I s. 1870, 1872 a násl. Ve znění vydaném dne 16. 5. 2001. In BGBl. I s. 876.   
75

 KOPP, Ferdinand O. a Wolf-Rüdiger SCHENKE. Verwaltungsgerichtsordnung: Kommentar., s. 1032. 
76

 Tak například žaloba na určení (Feststellungsklage) nemůže být pro svoji povahu vázána na žádnou 

lhůtu. 



 40 

opatření veřejné správy či rozhodnutí vydaného v předběžném řízení. Případný 

nedostatek obsahových náležitostí je třeba odstranit ve lhůtě, kterou za tím účelem 

stanoví soudce zpravodaj. 

Ustanovení § 89 správního soudního řádu výslovně připouští vzájemnou žalobu 

(Widerklage) žalovaného proti žalobci. U žalob na zrušení resp. vydání správního aktu 

je to s ohledem na § 89 odst. 2 správního soudního řádu vyloučeno. Z povahy věci je 

možná vzájemná žaloba na určení toho, že nárok uplatněný prostřednictvím hlavní 

žaloby neexistuje.
77

      

Po podání žaloby posoudí soud svoji příslušnost. Případné postoupení soudu jiné 

soudní soustavě je upraveno jednotně pro všechny soudní soustavy v § 17 až 17b zákona 

o soudním zřízení. Cílem této úpravy je co možná nejbrzčejší a konečné objasnění toho, 

která soudní soustava je příslušná a to, aby další jednání nebylo zatíženo rizikem 

pozdějšího odhalení nedostatku spočívajícího v její nesprávné volbě.
78

 Soud rozhoduje 

usnesením, proti kterému lze podat stížnost. Takové posuzování je s ohledem na zásadu 

perpetuatio fori vyjádřenou v § 17 zákona o soudním zřízení možné pouze v první 

instanci.  

5.3.2 Příprava ústního jednání 

V rámci přípravy ústního jednání je podle § 87 správního soudního řádu 

předsedající soudce nebo soudce zpravodaj povinen přijmout všechna potřebná opatření 

k tomu, aby v souladu se zásadou koncentrace řízení bylo možno věc rozhodnout, 

pokud možno při jediném jednání. Za tím účelem může zejména vyzvat účastníky ke 

smírnému vyřešení jejich sporu a přijmout jimi uzavřený mimosoudní smír. Dále je 

může vyzvat k doplnění nebo vysvětlení jejich návrhů a k tomu také určit lhůtu a 

konkrétní body, které je třeba objasnit nebo stanovit, aby se účastník řízení osobně 

dostavil k soudu. Zásadě vyšetřovací neodporuje, pokud soud po účastnících řízení 

požaduje součinnost spočívající v předložení listin a předání elektronických dokumentů. 

Jinak soud zjišťuje skutkový stav věci sám, na základě spisu, vyžádaného od 

žalovaného správního orgánu.  
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 KOPP, Ferdinand O. a Wolf-Rüdiger SCHENKE. Verwaltungsgerichtsordnung: Kommentar., s. 1111. 
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 BOSCH, Edgar, Jörg SCHMIDT a Rolf VONDUNG. Praktische Einführung in das verwaltungs-

gerichtliche Verfahren, s. 264. 
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V podstatě jde o to, aby soud vyčerpal všechny možnosti objasnění skutkového 

stavu věci, které jsou způsobilé založit přesvědčení soudce, které je potřebné 

k rozhodnutí ve věci.
79

 Je tedy třeba zdůraznit, že prostředky sloužící k dostatečné 

přípravě jednání, jsou v § 87 správního soudního řádu vyjmenovány pouze 

demonstrativně a soud tedy může přijmout i jiná opatření, která považuje za potřebná 

k tomu, aby mohl rozhodnout při jediném ústním jednání.  

V případech, které jsou k tomu způsobilé, je možné uvažovat i o provedení 

mediace, která může mít formu mediace mimosoudní, mediace (außregerichtliche 

Mediation), která je prováděná mimo soudní řízení, avšak za probíhajícího soudního 

řízení ve věci (gerichtsnahe Mediation) i mediace, kterou provádí soudce v rámci 

soudního řízení (gerichtsinterne Mediation).
80

 

  Soud může podle § 87a správního soudního přijmout rozhodnutí 

v přípravném řízení. Pojem přípravného řízení je však německou teorií i praxí vnímán 

jako „zavádějící“ a „nelze jej chápat úzce“.
81

  Takové rozhodnutí se může vztahovat k 

odložení nebo klidu řízení, ke zpětvzetí žaloby, vzdání se uplatněného nároku nebo jeho 

uznání, a také může rozhodnout o návrhu na poskytnutí tzv. pomoci ohledně nákladů 

řízení (Prozesskostenhilfe), pročež lze najít český ekvivalent spočívající v osvobození 

od hrazení nákladů řízení. Dále se jedná o rozhodnutí o výši hodnoty předmětu sporu, 

o nákladech řízení a o vedlejším účastenství. K rozhodnutí, je zásadně příslušná komora 

příp. senát, avšak za souhlasu účastníků řízení může toto rozhodnutí provést i 

předsedající soudce.  

Zbývá pouze doplnit, že v rámci přípravy ústního jednání řízení lze také 

přerušit, přičemž důvody uvedeny v civilním soudním řádu
82

. Výslovná právní úprava 

pro odložení soudního řízení správního soudního řádu je provedena v § 94 správního 

soudního řádu a zahrnuje případ, kdy rozhodnutí právního sporu závisí na existenci 

právního vztahu, který je však předmětem jiného sporu zahájeného před příslušným 

soudem, nebo jehož existence má být určena správním orgánem. 
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 KOPP, Ferdinand O. a Wolf-Rüdiger SCHENKE. Verwaltungsgerichtsordnung: Kommentar., s. 1067 a 

1068. 
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 BOSCH, Edgar, Jörg SCHMIDT a Rolf VONDUNG. Praktische Einführung in das verwaltungs-

gerichtliche Verfahren, s. 287. 
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 KOPP, Ferdinand O. a Wolf-Rüdiger SCHENKE. Verwaltungsgerichtsordnung: Kommentar., s. 1096. 
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 Srov. §239 civilního soudního řádu.  
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5.3.3 Ústní jednání 

Po tom co je ústní jednání dostatečně připraveno a nejedná se o případ, kdy 

podle § 84 správního soudního řádu není třeba ústního jednání ve věcech, které 

nevykazují obtíže ohledně skutkové nebo právní stránky věci
83

, anebo případy uvedené 

v § 101 odst. 2 a 3 správního soudního řádu, kdy účastníci řízení souhlasili s tím, aby 

soud rozhodl bez jeho konání, nebo kdy soud rozhoduje usnesením, nařídí soud termín, 

ve kterém má toto jednání proběhnout a současně k němu předvolá účastníky řízení.  

Právní úprava vztahující se k ústnímu jednání je kromě ustanovení § 101 až 

§ 105 správního soudního řádu nalezení i v civilním soudním řádu, a to prostřednictvím 

již citovaného odkazu v § 173 správního soudního řádu. Právě prostřednictvím odkazu 

na ustanovení civilního soudního řádu lze termín ústního jednání zrušit, přeložit anebo 

odročit.
84

  

Zajímavostí je, že před vlastním konáním ústního jednání probíhá v případě, že 

rozhoduje komora resp. senát ještě tzv. předběžná porada (Vorberatung), která není 

zákonem upravena a spočívá v tom, že soudce zpravodaj informuje ostatní zasedající 

soudce o skutkovém stavu věci a návrzích účastníků řízení a odkáže na sporné body, 

konečně navrhne rozhodnutí soudu, které právně zdůvodní.
85

  

Vlastní ústní jednání začíná přednesením věci a ověřením, zda jsou předvolaní 

účastníci řízení resp. jejich zástupci přítomní. Stranám je pak umožněno vyjádřit se ke 

skutkové a právní stránce věci. I pro řízení před německými správními soudy platí, že v 

ústním jednání spočívá těžiště dokazování, takže jsou zde prováděny jednotlivé důkazy 

k prokázání tvrzení, které přednesly strany sporu. Toto je výslovně zachyceno v §103 

odst. 3 správního soudního řádu, který stanoví, že účastníkům řízení je zde uděleno 

slovo, k předkládání návrhů a jejich odůvodnění. Odmítnutí některého navrženého 

                                                 
83

 Takové rozhodnutí však lze vydat pouze po předchozím ústním slyšení účastníků řízení, mimo ústní 

jednání nebo prostřednictvím umožnění písemného vyjádření a není vyloučeno, aby jim byla k takovému 

vyjádření stanovena lhůta. Srov. KOPP, Ferdinand O. a Wolf-Rüdiger SCHENKE. Verwaltungsgerichts-

ordnung: Kommentar., s. 1054 a 1055. 
84

 Rozdíl mezi zrušením a odložením ve vztahu k odročení spočívá v tom, že zrušit nebo odložit ústní 

jednání, může soud pouze do jeho začátku, přičemž odročení přichází do úvahy až z důvodů nastalých po 

započetí ústního jednání. Srov. BOSCH, Edgar, Jörg SCHMIDT a Rolf VONDUNG. Praktische 

Einführung in das verwaltungsgerichtliche Verfahren, s. 296 a 297. 
85

 Srov. BOSCH, Edgar, Jörg SCHMIDT a Rolf VONDUNG. Praktische Einführung in das verwaltungs-

gerichtliche Verfahren, s. 297. Autoři dále uvádějí, že tato předběžná porada se má uskutečnit 

v dostatečném časovém předstihu, aby bylo možné prozkoumat vyvstalé otázky ještě před vlastním 

ústním jednáním. 
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důkazu musí být provedeno usnesením, které je odůvodněno, což vyplývá z právní 

úpravy § 86 odst. 2 správního soudního řádu.
86

 Důkazní prostředky mohou stejně jako 

v jakémkoliv jiném druhu soudního řízení spočívat ve výslechu svědka nebo účastníka 

řízení, znaleckém posudku, ohledání, listinách nebo úředním sdělení
87

.  

Ústní jednání končí podle § 104 odst. 3 správního soudního projednáním 

sporné věci, a tento závěr přísluší vyslovit předsedajícímu soudci. Druhá věta 

citovaného ustanovení pro výjimečné případy připouští znovuotevření, již ukončeného 

ústního jednání, a to usnesením, na základě úvahy soudu. Způsob, jakým byla úvaha 

soudu použita, může být předmětem revizního přezkoumávání rozhodnutí na takové 

úvaze spočívající; ovšem za výjimečné situace, která by mohla pro účastníky řízení 

představovat porušení práva na právní slyšení, se prostor pro takovou úvahu, „redukuje 

na nulu“, což pro soud znamená povinnost znovuotevření ústního jednání.
88

   

5.3.4 Rozhodnutí ve věci 

Řízení v prvním stupni je ukončeno ať již zásadním vynesením nebo doručením 

rozhodnutí ve věci – rozsudkem, který má písemnou formu a stejné obsahové 

náležitosti jako rozsudky českých správních soudů.  

Správní soudní řád dále v § 109 až § 111 výslovně zakotvuje pojmy jako je 

mezitímní rozsudek (Zwicshenurteil), kterým je rozhodováno přípustnosti žaloby. Tímto 

rozsudkem se rozhoduje také o základu věci u žalob na plnění.
89

 Dále je zde částečný 

rozsudek (Teilurteil), kterým se rozhoduje pouze o té části věci, která je k rozhodnutí 

způsobilá (rief).  A nakonec rozsudek o základu věci (Grundurteil), v případech, kdy je 

u žaloby na plnění věc sporná jak v jejím základu, tak i v její výši.
90

 Soud může ve 

věcech, kdy nebylo třeba nařizovat ústní jednání, s ohledem na to, že po právní nebo 

skutkové stránce nevykazovali žádnou složitost, rozhodnout rozhodnutím podle § 84 

odst. 1 právního soudního řádu (Gerichtsbescheid). Na toto rozhodnutí se podle věty 
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 BOSCH, Edgar, Jörg SCHMIDT a Rolf VONDUNG. Praktische Einführung in das verwaltungs-

gerichtliche Verfahren, s. 304. 
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 I tady se použije právní úprava civilního soudního řádu, pouze důkaz úředním sdělením je upraven 
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Rolf VONDUNG. Praktische Einführung in das verwaltungs-gerichtliche Verfahren, s. 305 – 307. 
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 KOPP, Ferdinand O. a Wolf-Rüdiger SCHENKE. Verwaltungsgerichtsordnung: Kommentar., s. 1240. 
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 Srov. § 111 správního soudního řádu, což zdůrazňuje i Hufen [HUFEN, 

Friedhelm. Verwaltungsprozessrecht (2010), s. 550.]. 
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 Posledně jmenovaný rozsudek se týká rozhodování o žalobě na plnění. Srov. znění § 111 správního 

soudního řádu. 
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třetí citovaného ustanovení vztahují předpisy o rozsudcích odpovídajícím způsobem 

(entsprechend). Soud může samozřejmě rozhodovat i usnesením, zajímavostí však je, že 

právní úpravou správního soudního řádu jsou zanedbány; takže není vždy zcela 

jednoznačně jasné, kdy má být rozhodnutí učiněno prostřednictvím usnesení.
91

 

Pro případy, že se v rozsudku vyskytnou vady, které však nejsou takové 

závažnosti, aby bylo možné a přípustné podání opravného prostředku, připuštěna jeho 

oprava (Uretilsberichtigung).
92

 Právní úprava je provedena v ustanoveních § 119 až 120 

správního soudního řádu. A taková oprava je možná ohledně chyb v psaní a počtech. 

Dále ohledně doplnění zjištěného skutkového stavu, což je zvlášť žádoucí, pokud lze 

proti rozsudku správního soudu podat pouze opravní prostředek spočívající v jeho 

revizi, neboť v revizním řízení je uplatnění skutkových okolností k odůvodnění návrhu 

na provedení revize nepřípustné, revizní soud je vázán skutkovými okolnostmi 

uvedenými v napadeném rozsudku.
93

 Postupem uvedeným v § 120 správního soudního 

řádu se lze domáhat doplnění rozsudku správního soudu. Oprava rozsudku je možná 

zpravidla na návrh.     

Konečně je třeba uvést, že právní moc rozhodnutí je upravena v § 121 

správního soudního řádu, který stanovuje závaznost (materiální právní moc) rozsudku 

nejen pro účastníky řízení a výslovně i pro jejich právní nástupce, tedy inter partes, 

nýbrž i pro osoby „přizvané“ ke správnímu soudnímu řízení (Beigeladene)
94

, které se 

nepodali svůj návrh vůbec anebo včas. 

5.3.4 Ukončení řízení bez vydání rozhodnutí ve věci 

Soudní správní řízení může být ukončeno i bez vydání rozhodnutí ve věci, a to 

v případě zpětvzetí žaloby, které je upraveno v § 92 správního soudního řádu, dále 

v případě uzavření smíru podle § 106 správního soudního řádu, nebo prostřednictvím 

dodatečného vyřízení hlavní věci, které nastává buď z objektivních důvodů, nebo je 

dáno shodným prohlášením účastníků soudního správního řízení, které je přípustné 
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 HUFEN, Friedhelm. Verwaltungsprozessrecht (2010), s. 568. 
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 BOSCH, Edgar, Jörg SCHMIDT a Rolf VONDUNG. Praktische Einführung in das verwaltungs-

gerichtliche Verfahren, s. 343 – 345. 
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 Českým ekvivalentem by v tomto ohledu mohl být institut přistoupení dalšího účastníka, který je však 

výslovně upraven pouze v občanském soudním řádu. Oproti českému civilnímu procesu však může 

německý obecný správní soud postupovat i z moci úřední, nikoliv pouze na návrh. Pojem „přizvané“ 

osoby však německý civilní soudní řád nezná. 
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v každém stadiu řízení a může tedy být učiněno nejenom v řízení v prvním stupni, nýbrž i 

v řízení o opravných prostředcích.
95

  

5.3.5 Výkon rozhodnutí 

Výkon rozhodnutí, samozřejmě, pokud nebyl podán návrh na provedení 

opravného řízení – opravný prostředek, resp. jeho podání není připuštěno, se řídí 

ustanoveními civilního soudního řádu, na který je odkazováno v samém úvodu 

17. oddílu správního soudního řádu upravujícího výkon rozhodnutí vydaného ve 

správním soudnictví. „Zde se opět ukazuje, že německé právo nemá snahu prohlubovat 

rozdíl mezi civilním a správním soudnictvím.“
96

  Správní soudní řád tak stanoví pouze 

odchylky od obecné úpravy civilního soudního řádu. Významnou odchylkou v tomto 

ohledu je pak ustanovení § 169 správního soudního řádu, které pro výkon rozhodnutí ve 

prospěch Spolku, spolkové země, svazku obcí a právnických osob veřejného práva 

stanoví použití zákona o správním vykonávacím řízení 

(Verwaltungsvollstreckungsgesetz), který se vztahuje nejenom na výkon správních aktů, 

nýbrž i jiných jednání požadovaných po jednotlivci orgány veřejné správy, včetně 

peněžních pohledávek a jiných plnění.  

Podle§ 167 odst. 1 věta 2 správního soudního řádu je k výkonu soudních 

rozhodnutí zpravidla příslušný soud, který rozhodoval v prvním stupni. Tento soud 

vydává tzv. opatření k výkonu rozhodnutí (Vollstreckungsverfügung), a to na základě 

návrhu účastníka řízení. Vzhledem k tomu, co bylo uvedeno výše, je třeba uvést, že 

správní soudní řád rozlišuje výkon rozhodnutí jak ve prospěch, tak i proti orgánům 

veřejné správy. Ve druhém z uvedených případů se však jedná pouze o výkon soudních 

rozhodnutí k peněžním pohledávkám, přiznaným jednotlivcům na základě rozsudků 

vydávaných v řízení o žalobách na plnění.
97

  

Zbývá pouze doplnit, že pokud správní orgán neplní povinnost, která mu byla 

uložena rozsudkem nebo dočasným opatřením
98

, může mu soud, který rozhodoval 
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v prvním stupni uložit podle § 172 správního soudního řádu pořádkovou pokutu až do 

výše 10 000 EUR, a to i opakovaně.   
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6. Opravné prostředky  

 

Řízení o opravných prostředích je zahajováno na návrh, podaný účastníky řízení, 

nebo osobou „přizvanou“ k řízení i zástupcem veřejného zájmu. Ve Spolkové republice 

Německo, stejně jako v České republice platí zásada zákazu reformatio in peius a soud 

tedy v řízení o opravném prostředku nemůže rozhodnout v neprospěch osoby, jež návrh, 

ve kterém opravný prostředek spočívá, podala. Mezi řádné opravné prostředky se řadí 

odvolání, stížnost i revize. Obnova řízení je opravným prostředkem mimořádným a 

zcela se řídí ustanoveními civilního soudního řádu.  

6.1 Odvolání 

Právní úprava odvolání je provedena v části třetí, konkrétně v ustanoveních 

§ 124 až 131 správního soudního řádu. V řízení o odvolání, a to včetně podání návrhu 

na připuštění odvolání je pro účastníky řízení stanoveno povinné procesní zastoupení 

advokátem.   

Posouzení právní a skutkové stránky rozhodnutí prvoinstančního správního 

soudu je však možné až poté, co vrchní správní soud resp. soudní dvůr toto posouzení 

povolí (připustí) podle § 124a správního soudního řádu (Zulassungsverfahren)
99

. Toto 

povolovací řízení je zahajováno na návrh, který je nazýván Zulassungsberufung.
100

 

Takového návrhu je třeba v případech, kdy odvolání nebylo předem povoleno 

rozsudkem správního soudu rozhodujícího v první instanci, který je k tomu povinen, 

pokud se jedná o odvolacích důvodů uvedených níže pod písmeny c) a d).  

Skutečnosti, kterými lze odůvodnit povolení odvolání (Zulssungsgründe)
101

, jsou 

uvedeny v § 124 odst. 2 správního soudního řádu. Jedná se o: 

a) vážné pochybnosti o správnosti rozsudku;  
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 Pojem Zulassugsverfahren sice není ve správním soudním řádu výslovně uveden, avšak v odborné 
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b) skutečnost, že věc vykazuje po právní nebo sutkové stránce obzvláštní 

složitost; 

c) zásadní význam věci po právní nebo skutkové stránce;  

d) případ, kdy se rozhodnutí správního soudu odchyluje od rozhodnutí vrchního 

správního soudu nebo Spolkového správního soudu a rozhodnutí společného 

senátu nevyšších spolkových soudních dvorů, přičemž napadené rozhodnutí 

na tomto odchýlení spočívá (tzv. Divergenzberufung); 

e)  uplatnění procesního nedostatku – vady řízení, které podléhají posouzení 

odvolacího soudu a mají vliv na rozhodnutí správního soudu, vydaného 

v prvním stupni, lze shrnout, že se jedná o podstatnou vadu řízení. 

Návrh se podává do jednoho měsíce od doručení rozsudku, a to u správního 

soudu, jenž rozhodoval v prvním stupni, jeho odůvodnění je možné podat ve lhůtě dvou 

měsíců od doručení rozsudku správního soudu; vlastní odvolání je také třeba podat ve 

lhůtě jednoho měsíce, co se týče jeho odůvodnění, rovněž postačuje, pokud je 

správnímu soudu doručeno ve lhůtě dvou měsíců od doručení rozsudku.
102

 Takže ve 

výsledku je třeba podat, a to ve stejných lhůtách jak návrh na připuštění odvolání, tak i 

vlastní odvolání.  

Pokud je odvolání odvolacím soudem
103

 připuštěno neboli povoleno, může být 

zahájeno odvolací řízení, které je v podstatě pokračováním řízení o návrhu na 

připuštění odvolání podle § 124a odst. 5 věta pátá správního soudního řádu.
104

 Pokud 

však účastník řízení v „připouštěcím“ řízení neuspěl, nabývá rozhodnutí vydané 

správním soudem v první instanci právní moci. Právní moc nastává i v případě, že bylo 

odvolání účastníkem řízení vzato zpět. Zpětvzetí odvolání je podle § 126 odst. 1 možné 

i během ústního jednání, avšak vyžaduje souhlasu žalovaného popřípadě i zástupce 

veřejného zájmu.   

Průběh vlastního odvolacího řízení se podle § 125 odst. 1 správního soudního 

řádu řídí ustanoveními o řízení v prvním stupni, v zásadě je nařizováno i ústní jednání, a 
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to včetně případného dokazování. Odvolací soud zkoumá skutkovou a právní stránku 

věci ve stejném rozsahu jako soud, který rozhodoval v prvním stupni. 

      Rozhodnutí může mít formu rozsudku, pokud je odvolání zamítáno, nebo 

dochází ke změně napadeného rozhodnutí, nebo jeho zrušení, i formu usnesení, 

v případě, že odvolací soud dojde k závěru, že odvolání je nepřípustné, a tedy podané 

odvolání odmítá. Je třeba uvést, že z hlediska vlastního rozhodnutí ve věci je změna 

rozhodnutí v německém správním soudním procesu spíše pravidlem, přičemž jeho 

zrušení je pak výjimečným postupem.
105

 Zrušení resp. změnu rozhodnutí sice musí 

účastník řízení v podaném odvolání navrhnout, avšak to, zda odvolací soud sám 

rozhodne ve věci, nebo rozhodnutí zruší a vrátí soudu prvního stupně k novému 

projednání je však na jeho úvaze;
106

 rozhodnými hledisky při této úvaze mohou být 

požadavky zásady procesní ekonomie, a zásady rychlosti spočívající v co nejrychlejším 

rozhodnutí sporu a efektivita poskytování právní ochrany, ale také náklady řízení s 

rozhodováním související.
107

 

6.2 Stížnost 

Právní úprava obsažena v ustanoveních § 146 až 152a správního soudního řádu 

– 14. oddílu, zahrnuje kromě stížnosti i právní úpravu návrhu na rozhodnutí soudu 

v případech, kdy rozhodoval pověřený soudce nebo zapisující úředník (Erinnerung)
108

 a 

právní úpravu tzv. výtky pro případy porušení práva na právní slyšení, kdyúčastntníci 

řízení nemají k dispozici žádný prostředek k odstranění takové vady 

(Anhörungsrüge).
109

 

Stížnost představuje řádný opraný prostředek proti rozhodnutím správních 

soudů, které nejsou rozsudky, resp. se nejedná o rozhodnutí podle § 84 odst. 1 

správního soudního řádu (Gerichtsbescheid). Její podání je tedy možné proti usnesením 

procesní povahy uvedeným v § 146 odst. 2 správního soudního řádu, včetně usnesení 

vydaných v tzv. předběžném řízení, a to písemně u soudu, který usnesení vydal, ve lhůtě 
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jednoho měsíce od jeho oznámení. Její podání zásadně nemá odkladný účinek 

s výjimkou případů, kdy se jedná o uložení pořádkových prostředků (např. pořádkové 

pokuty).  

Naproti tomu, ji nelze podat v případech vyjmenovaných v § 146 odst. 3 

správního soudního řádu, tedy, pokud takovou stížnost zákon výslovně nepředpokládá, 

avšak s výjimkou stížnosti proti nepřipuštění revize, dále se jedná o spory ohledně 

nákladů, poplatků a výdajů, přičemž předmět stížnosti nepřevyšuje částku ve výši 

200 000 EUR. Dále je její podání vyloučeno, pokud se jedná o usnesení vrchních 

správních soudů, přičemž je zde stanovena výjimka například pro rozhodnutí uvedená 

v § 99 odst. 2 správního soudního řádu týkající se usnesení, kterým vrchní správní soud 

rozhodl o tom, že odmítnutí předložení listin popř. předání elektronických dokumentů 

bylo po právu, dále v § 133 odst. 1 správního soudního řádu, kterým bylo rozhodnuto 

o nepřipuštění revize.  

Podle § 148 správního soudního řádu o ní může rozhodnout soud, předseda nebo 

soudce – zpravodaj, který napadené usnesení vydal, pokud ji považuje za odůvodněnou, 

což představuje postup autoremedury. Rozhodnutí má podle § 150 správního soudního 

řádu formu usnesení. 

6.3 Revize a tzv. Sprungrevision 

Právní úprava revize je provedena v ustanoveních § 132 až § 145 správního 

soudního řádu; tzv. Sprungrevision je zakotvena v § 134. Jinak je podle 135 správního 

soudního řádu možné provedení revize rovněž v případech, kdy nelze podat odvolání. 

Revize představuje řádný opravný prostředek proti rozsudkům vrchních 

správních soudů vydaným v druhé instanci. Je také řádným opravným prostředkem proti 

rozhodnutím – usnesením těchto soudů vydaným v první instanci v řízení o provedení 

kontroly podzákonné právní normy podle § 47 odst. 5 správního soudního řádu. 

Stejně jako v případě odvolání, musí být revize povolena (připuštěna). Důvody 

pro její povolení jsou obsaženy v § 132 odst. 2 správního soudního řádu a jedná se 

o případy kdy: 

1. věc má po právní stránce zásadní význam (Grundsatzrevision); 

2. se napadený rozsudek odchyluje od rozhodnutí Spolkového správního soudu, 

rozhodnutí společného senátu nejvyšších spolkových soudních dvorů nebo 
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Spolkového ústavního soudu a na tomto odchýlení napadené rozhodnutí 

spočívá (Divergenzrevision); 

3. je uplatněn procesní nedostatek, který má vliv na rozhodnutí správního 

soudu, vydaného v prvním stupni – jedná se o podstatnou vadu řízení. 

Návrh na povolení revize je třeba podat ve lhůtě jednoho měsíce od doručení 

napadeného rozhodnutí – rozsudku, a to u soudu, který jej vydal, lhůta je považována za 

dodrženou i v případě, že je návrh podán přímo u Spolkového správního soudu. 

Příslušným pro rozhodnutí je podle § 132 odst. 1 ve spojení s § 49 odst. 1 správního 

soudního řádu Spolkový správní soud. V řízení je rovněž stanovena povinnost 

procesního zastoupení. 

Pokud je povolena revize následuje vlastní revizní řízení, pokud však povolena 

není, lze proti takovému rozhodnutí podle § 133 správního soudního řádu podat 

stížnost.  

Žádost o revizi je podle § 139 odst. 3 správního soudního řádu pak třeba podat 

v písemné formě, a to do dvou měsíců od doručení napadeného rozsudku. Revizní soud 

následně návrh posoudí z hlediska jeho přípustnosti, tedy podle § 143 správního 

soudního řádu posoudí, zda se jedná o vhodný procesní prostředek a zda byl podán 

v zákonem předepsané písemné formě a lhůtě. V případě, že Spolkový správní soud 

shledá žádost o revizi nepřípustnou, vydá o tom usnesení. 

Vlastní revizní řízení se podle § 141 správního soudního řádu řídí ustanoveními 

o odvolání. Spolkový správní soud věc přezkoumává, oproti řízení o odvolání, pouze po 

stránce právní. Uvedené vyplývá z § 137 odst. 1 správního soudního řádu, které uvádí, 

že žádost revizi může být opřena pouze o důvody, kterými jsou za prvé, skutečnost, že 

napadený rozsudek spočívá na porušení spolkového práva nebo za druhé, že se jedná 

o porušení zákona o správním řízení na úrovni práva zemského, přičemž jeho znění je 

shodné se zněním spolkového zákona o správním řízení. Takovým vymezením 

předmětu revizního řízení je tedy logicky vyloučeno posuzování skutkových okolností 

dané věci. Nadto je ve druhém odstavci výslovně stanoveno, že Spolkový správní soud 

vázán skutkovými zjištěními uvedenými v napadeném rozhodnutí, přičemž je stanovena 

výjimka, spočívající v případech, kdy přípustný revizní důvod (§137 odst. 1 správního 

soudního řádu) je uplatněn právě ve vztahu k těmto skutkovým zjištěním. 
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V návaznosti na již uvedené revizní důvody je třeba uvést, že správní soudní řád 

v §138 výslovně stanoví, co je třeba v každém případě považovat za porušení 

spolkového práva, jedná se o tzv. absolutní revizní důvody.
110

 Z těchto důvodů lze 

vyjmenovat například skutečnost, že na rozhodování se podílel vyloučený soudce, 

účastníkovi řízení bylo upřeno právo na právní slyšení, nebo že nebyl v souladu 

s požadavkem zákona procesně zastoupen, dále, že při ústním jednání byla porušena 

zásada veřejnosti, anebo že rozsudek není opatřen odůvodněním. 

Také žádost o revizi lze vzít zpět. Pokud je tak učiněno při ústním jednání, je 

rovněž vyžadován souhlas žalovaného popř. i zástupce veřejného zájmu. Změna žádosti 

o revizi a přistoupení dalšího účastníka řízení je však ustanovením § 142 odst. 1 

výslovně vyloučena. 

Rozhodnutí o revizi může podle § 144 správního soudního řádu spočívat buď 

v tom, že nedůvodnou žádost revizní soud zamítne, nebo pokud je žádost důvodná, 

může za prvé sám rozhodnout ve věci, nebo za druhé napadený rozsudek zrušit a věc 

vrátit k novému projednání. 

V souladu s principem kooperativního federalismu, se lze domoci právní 

ochrany proti rozsunutím vydaným správními soudy v první instanci pomocí institutu 

tzv. Sprungrevision. Použití tohoto opravného prostředku je možné, pokud je to 

povoleno správním soudem. Tento revizi povolí přímo ve svém rozsudku a tedy bez 

nutnosti podání návrhu ze strany účastníků řízení, v případech, že věc má zásadní právní 

význam anebo se jedná o odchýlení od rozhodnutí vydávaných spolkovými soudy 

(samozřejmě těch, patřících do soustav veřejnoprávního soudnictví) a společného senátu 

spolkových soudů. Dále může správní soud revizi povolit na návrh, se kterým souhlasí 

všichni účastníci prvoinstančního řízení. Pokud je návrh zamítnut, nelze takové 

usnesení napadnout stížností a začíná běžet lhůta pro podání odvolání.  

Podání návrhu je podle § 134 odst. 3 správního soudního řádu omezeno lhůtou 

dvou měsíců od doručení usnesení o povolení revize vydaného prvoinstančním 

správním soudem.  
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Tento opravný prostředek se již nemůže opírat o vady řízení, což výslovně 

stanoví § 134 odst. 4 správního soudního řádu. Důvodem pro vyloučení tohoto důvodu 

mimojiné je, že může být zhojen v odvolacím řízení.
111

 

Konečně zbývá doplnit, že účastníkům řízení je umožněno, aby jejich věc byla 

po vydání rozhodnutí v první instanci revidována přímo Spolkovým správním soudem, 

avšak pouze v těch případech, ve kterých je ustanoveními spolkového zákona 

vyloučeno odvolání. I v těchto případech je však zapotřebí povolení revize správním 

soudem popř. Spolkovým správním soudem.  

6.4 Obnova řízení 

Správní soudní řád obsahuje ohledně obnovy řízení pouze jediné ustanovení, a to 

§ 153, který se v prvním odstavci omezuje na odkaz na civilní soudní řád; ve druhém 

odstavci pak stanoví odchylku, pro správní soudní řízení, tím že umožňuje podání 

žaloby na prohlášení nicotnosti a restituční žaloby zástupci veřejného zájmu, 

v případech, že se jedná o rozhodnutí Spolkového správního soudu v první a zároveň 

poslední instanci i zástupci spolkového zájmu. 

Podstata obnovy řízení spočívá v možnosti znovu zahájit již pravomocně 

skončené řízení v případě, že se objeví nové skutečnosti, avšak způsob jakým je tento 

institut upraven, je zásadným způsobem odlišný od toho, který známe v českém 

správním řádu. 

Ustanovení civilního soudního řádu, na které je odkazováno, určují pro podání, 

kterými se lze domoci provedení obnovy řízení, dvě formy, a to žalobu na prohlášení 

nicotnosti (Nichtgkeitsklage) a žalobu restituční (Restituionsklage). Hufen v této 

souvislosti uvádí, že žaloba na prohlášení nicotnosti přichází v úvahu u zvlášť 

závažných procesních pochybení; z praktického hlediska je pak mnohem významnější 

žaloba restituční, pokud dodatečně vyjde najevo například porušení povinnosti 

vyplývající z přísahy (pozn. autora: např. soudcovské), podplacení úředníka nebo 

obdobná výrazná porušení procesních pravidel nebo pokud byla nesprávně vyhotovena 

anebo zfalšována listina, která odůvodňuje výrok rozhodnutí.
112
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7. Evropeizace správního soudnictví a reformní požadavky 

Skutečnost, že správními orgány jsou v mnoha případech uplatňována 

ustanovení evropského práva, ať již přímo, nebo nepřímo, vede k otázce jak je třeba 

v rámci případného zkoumání takové aplikace správními soudy postupovat. Odpovědi 

pak vedou k jevu, který je v právní teorii označován jako evropeizace správního 

soudnictví
113

. Würtenberger v této souvislosti uvádí, že princip efektivity a koherence 

poskytuje Soudnímu dvoru Evropské unie jednotlivé pravomoci spočívající v soudcovské 

harmonizaci správního soudního práva jednotlivých členských států, pokud se jedná 

o spory se vztahem k Unii.
114

  

Při soudní kontrole veřejné správy – aplikující evropské právo – nejsou 

shledávány žádné větší obtíže. Problém však vystává, zejména pokud se jedná o 

odkladný účinek správních aktů vydávaných na základě přímo použitelných evropských 

nařízení, neboť se řídí ustanoveními národního (německého práva). I přes výše 

uvedenou soudcovskou harmonizaci práva správního soudnictví, prostřednictvím které 

Soudní dvůr Evropské unie stanovil podmínky pro poskytování předběžné ochrany 

v případech se vztahem k evropskému právu, se však nejedná o řešení, které by bylo 

bezproblémové.
115

  

Hufen dále rozlišuje jak procesněprávní, tak materiálněprávní problémy 

související s evropeizací správního soudnictví. K těm procesněprávním uvádí například 

kompetenční otázky ve vztahu národních a evropských soudů (včetně Evropského 

soudu pro lidská práva, dále německé správní praxi již dobře známé instituty zhojení a 

nepřihlížení k vadám vyskytnuvším se v řízení před správními orgány nebo zásadu 

eurokonformního výkladu; z těch materiálněprávních uvádí například platnost 

národních základních práv oproti rozhodnutím raženým na úrovni evropského práva a 

vývoj národního standardu odpovídajících evropských základních práv nebo výklad 

neurčitých pojmů evropském právu.
116

   

K reformním požadavkům lze poznamenat, že „evergreenem“ je v německém 

správním soudnictví zejména požadavek na zajištění vydání rozhodnutí správního soudu 
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v přiměřené době, a tedy zajištění zásady rychlosti správního soudního řízení, které ani 

v současné době plně neodpovídá požadavku efektivní ochrany veřejných subjektivních 

práv, zakotveném v čl. 19 odst. 4 Základního zákona. Hufen tento problém označuje 

jako kvantitativní zatížení správního soudnictví
117

 I přes mnohé legislativní změny 

správního soudního řádu – více či méně rozsáhlé – se nedaří tomuto požadavku plně 

dostát. Správní judikatura při ústavněkonformním výkladu a na základě předchozího 

právního stavu vyložila provedené změny ve smyslu, který je únosný z hlediska principu 

právního státu, takže se vesměs nic nezměnilo; pouze zavedení povolovacího řízení, 

pokud se jedná o odvolání, přineslo významnou míru odmítání podaných návrhů, 

důvodem proto však bylo, že rozhodovací praxe vyložila pravidla o lhůtách a důvodech 

pro povolení odvolání příliš přísně.
118

 Dále nelze pominout ekonomizační tendenci ve 

správním soudnictví, Hufen však neopomíná zdůraznit, že rozhodnutí správních soudů 

nepředstavují „produkty“ veřejné správy a účastníci řízení nejsou jednoduše 

„zákazníky“ soudnictví.
119

 Také zde uvádí i pokus o „velkou reformu“ spočívající ve 

spojení jednotlivých soustav správních soudů (obecných, finančních, sociálních) do 

jediné veřejnoprávní soudní soustavy. Významným je i zavádění prvků mediace do 

správního soudního řízení resp. možnost provedení mediace v jakékoliv formě (tj. ať se 

jedná již o mimosoudní nebo soudní resp. Gerichtsnahe Mediation) a stadiu soudního 

řízení. Kvalitativní zatížení správního soudnictví
120

 spočívá v tom, že při posuzovaní 

jednotlivých případů jsou nejednou vyžadovány znalosti soudců na velmi vysoké 

úrovni, které však nespočívají v oblasti právní, nýbrž se jedná o ze zásady vyšetřovací 

vyplývající vysoce komplexní posuzování technických, hospodářských, politických a 

sociálních okolností.
121
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Závěr 

I přes četné rozdíly v právní úpravě německého a českého správního soudnictví, 

a to skutečné či pouze zdánlivé, vyplývající z odlišné legislativní techniky, je třeba říct, 

že cílem každé právní úpravy správního soudnictví je ochrana veřejných subjektivních 

práv jednotlivců.  

 Lze uvést, že pokud by nedošlo ke čtyřicetiletému rozkládání správního 

práva a (na něj navazujícího) správního soudnictví, možná by se právní teorii a 

rozhodovací praxi dařilo ovlivňovat zákonodárce natolik, že mnohé ze zásad a pojmů, 

které jsou zatím znění soudního řádu správního neznámé, by byly již dlouho součástí 

jeho textu, jak to můžeme pozorovat právě na německé úpravě soudního správního 

řízení. Lze si však představit i výhody tohoto vývoje, které v České republice umožnili 

stavět správní soudnictví v podstatě „na zelené louce“ a s ohledem na omezené 

personální a finanční zdroje, umožnili jeho sice skromnou, avšak efektivitu nevylučující 

strukturu správních senátů při krajských soudech, působících v první instanci a ve druhé 

a poslední instanci působícího Nejvyššího správního soudu. V Německu je voláno po 

zeštíhlení
122

 správního soudnictví, s ohledem na zkracující se finanční zdroje, ze kterých 

pak nelze „zaplatit“ takové množství profesionálních soudců, jaké je momentálně 

k dispozici a také s ohledem na délku řízení před správními soudy, která z 80% případů 

projednávaných Evropským soudem pro lidská práva vedli k odsouzení Spolkové 

republiky Německo pro přespříliš dlouho trvající soudní řízení.
123

 Šlo by dokonce říct, 

že české řešení organizace správního soudnictví je v podstatě skromnější, avšak 

efektivitu ochrany veřejných subjektivních práv nevylučující, verzí německého přístupu 

k organizaci správního soudnictví. 

Požadavky kladené na činnost soudů, i těch správních vyplývají z práva na 

spravedlivý proces, který je vyjádřen v čl. 6 Evropské úmluvy o ochraně lidských práv a 

dále ve všech ústavách evropských států, které se označují přívlastkem právní. To jak se 

který zákonodárce vypořádá s úkolem, spočívajícím v zajištění práva na spravedlivý 

proces, je popravdě řečeno čistě jeho věcí. Na druhé straně však vždy musí stát právník 

– soudce, který bude schopen jakýkoliv počin zákonodárce v tomto ohledu vyložit 
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v souladu s tímto principem a také úředník – reprezentant moci výkonné, který bude 

schopen tento požadavek nejen chápat, ale v rámci své činnosti i dodržovat a 

prosazovat. 
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Abstract: 

 

The reason for my research is to provide an analysis of German administrative 

jurisdiction. The thesis is composed of seven chapters, each of them dealing with 

different aspects of analysed matter. 

Chapter one is introductory and defines basic terminology used in the thesis, which are 

the definition of public system of justice and administrative system of justice.  The 

chapter is subdivided into three parts. Part one describes horizontal model of public 

judiciary organisation. Part two deals with vertical model of public judiciary 

organisation and part three with diagonal model, as mixture of elements of the previous 

two models.  

Chapter two examines historical background and relevant constitutional legislation. The 

chapter consists of two corresponding parts. 

Chapter three is subdivided into two parts and provides an outline of institutional 

organisation of administrative courts. Part one illustrates the court organisation. Part 

two looks at the personal component of – in part one – described courts.  

Chapter four concentrates on access to the administrative system of justice. Part One 

describes the condition of access to administrative courts. Part two is analysing the legal 

actions in particular and part three the scale of judicial review.  

Chapter five is analysing the procedural aspect of protecting the public laws. It is 

divided into three parts. Part one examines protection of citizens before the beginning of 

proceeding of legal action. Part two then describes the preventive protection and 

suspense effect of legal action. Part three is focusing on the procedure in the first 

judicial instance.   

Chapter six subdivided into three parts, and each of them is analysing the remedial 

(correcting) instruments, which are appeal, complaint and revision including so called 

Sprungrevision. 

Chapter seven surveys the aspects of European influences of German administrative 

jurisdiction and possible improvement of this system.  

The main aim of the thesis is to maintain my initial hypothesis has been reached, as 

German administrative jurisdiction is one of the most generous to the citizen’s rights, 

even if there are doubts of its effectiveness because of duration of the judicial 

procedure. 
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