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Abstrakt 

 Bakalářská práce Zřízení Nejvyššího správního soudu České republiky (dále jen             

ČR), je případovou studii. V prvé části pojednává o historickém kontextu vzniku 

správního soudnictví na území dnešní ČR. V této části je postupně popsán vývoj 

správního soudnictví od počátku vzniku Nejvyššího správního dvora až po obnovení 

Nejvyššího správního soudu v roce 2003. V roce 2002 Ústavní soud ČR, svým nálezem 

poukázal na neústavnost tehdejší právní úpravy a tím přinutil zákonodárce k vytvoření 

nové koncepce uspořádání správního soudnictví ČR. V druhé části práce se autor 

zabývá samotným zřízením novodobého Nejvyššího správního soudu. Existence 

druhého vrcholu soudní soustavy částečně odpoutal Ústavní soud od řešení konfliktů s 

Nejvyšším soudem a tím zmírnil vyostřené vztahy mezi nima. V této části jsou pomocí 

analýzy judikatury tří nejvyšších soudů vykresleny vztahy vrámci organizačního pole, 

které spolu utváří. Práce je ukončena shrnutím výsledků analýzy a autorskými 

poznámkami k stávající situaci. 

Abstract 

 A bachelor thesis Development of the Supreme Administrative Court of Czech          
Republic, is a case study. The first part discusses the historical context of the 

establishment of administrative justice in the territory of today’s Czech Republic. This 

section describes the gradual development of administrative justice from the beginning 

of the Supreme Administrative Justice to restore the Supreme Administrative Court in 

2003. In 2002, the Constitutional Court, in its judgement pointed out the 
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unconstitutionality of  the former legislation, thus forcing the legislature to create a new 

concept of arrangement of the administrative justice in Czech Republic. In the second 

part the author deals with the actual development of the modern Supreme 

Administrative Court. The existence of the second peak of the judicial system helped to 

partially draw of the attention from conflict resolution between Constitutional Court and 

Supreme Court of Czech Republic and thus alleviate heightened relations between 

them. In this part of the thesis by analyzing the practice of the three highest courts of 

Czech Republic, author pictures the relations among them and inside the organizational 

field they form together. The case is ended by summarization of the results from 

analysis provided and remarks on the current situation. 

Klíčová slova 
Nejvyšší správní soud, Nejvyšší soud, Ústavní soud, judikatura, organizační pole, 
prestiž, vyostřené vztahy 

Keywords 
Supreme Administrative Court, Supreme Court, Constitutional Court, judicature, 
organizational field, prestige, tight relationship 
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Abstrakt:  

 Predmetom mojej bakalárskej práce je analýza vzniku, premien a stabilizácie 

orgánu Najvyššieho správneho súdu v Českej republike ako dôležitej inštitúcie v 

právnom štáte. Najvyšší správny súd je v Českej republike najmladším orgánom súdnej 

moci. K jeho znovuzaloženiu i napriek mnoha snahám a apelom zo strany legislatívy 

došlo až v roku 2002. Inštitúcia bola založená na takzvanej „zelenej lúke“, čo zrejme 

dopomohlo k jej rýchlemu vzostupu a zaradeniu sa medzi rešpektované a najlepšie 

fungujúce inštitúcie v Českej republike. Hlavnou výskumnou otázkou práce je 

legislatívny a skutočný zrod inštitúcie a jej prvé roky fungovania.  

Obsah: 

1. Vymedzenie poznávacieho problému 

2. Súčasný stav poznania 

3. Ciele práce a výskumné otázky 

4. Postup práce, metódy a metodológia 

5. Teoretické východiská práce 

6. Predpokladaná štruktúra práce 

7. Literatúra 
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1. Vymedzenie poznávacieho problému 

 Bakalárska práca s názvom Zriadenie Najvyššieho správneho súdu (prípadová 

štúdia), je štúdiou procesu založenia tohoto správneho orgánu po dlhoročnej absencii v 

demokratickom štáte Českej republiky. Neexistenciou samostatného najvyššieho 

správneho orgánu došlo k niekoľkým konfliktom s ústavou a ďalšími právnymi 

listinami a dohodami.  

Po vzniku samostatnej Českej Republiky bola uvedená v platnosť aj úprava Ústavy 

Českej republiky (ďalej len Ústava), ktorá rovnako ako je tomu v každom právnom 

štáte, obsahuje hlavé oporné zákony. Okrem iného je v nej ukotvená aj organizácia moci 

vládnej, výkonnej a súdnej, teda aj systém súdnictva. „Sústavu súdov tvorí Najvyšší súd, 

Najvyšší správny súd, vrchné, krajské a okresné súdy. Zákon môže stanoviť ich iné 

označenie.“ Ako sa v revidovanej verzii Úsravy z roku 1993 uvádza, tak vrchol súdnej 1

sústavy tvoria Ústavný súd, ktorý dohliada na ústavnosť všetkých rozhodnutí súdov, 

Najvyšší súd a Najvyšší správny súd. Faktická neexistencia Nejvyššieho správneho 

súdu je teda v rozpore už so samotným znením Ústavy, ktorá vošla v platnosť 1.1.1993. 

Ďalšie problémy vychádzali napovrch postupne počas 10-tich rokoch absencie 

Najvyššieho správneho súdu v Českej republike. 

Napriek uvedeným problémom vzniku potrebnej inštitúcie v každom právnom 

demokratickom štáte k zriadeniu súdu napokon došlo až vďaka nátlaku Ústavného súdu. 

Ten nálezom č.276/2001 Sb., ktorým sa mu podarilo zrušiť piatu časť „občianského 

súdneho poriadku“, pomohol k priechodnosti navrhovanej zákonnej úpravy správneho 

súdnictva v Českej republike. Týmto bola po pól storočí vládou obnovená činnosť 

Najvyššieho správneho súdu.  Od roku 2003 kedy súd znovu začal vykonávať svoju 2

činnosť je na vzostupe a stal sa rešpektovanou inštitúciou, čo tiež potvrdzuje jeho 

dôležitú funkciu v demokratickej republike. Najvyšší správny súd bol zriadený 

zákonom 150/2002 Sb., súdny poriadok správny, zo dňa 21. marca 2002,  ktorý tiež 

 Ústava ČR zo dňa 16. decembra 1992, Ústavny zákon č. 1/1993 v znení ústavného zákona č. 1

347/1997 Sb., 300/2000 Sb., 448/2001 Sb. a 395/2001 Sb. Hlava štvrtá: Súdy Článok 91 odst. (1) 

 Najvyšší správny súd, on-line, http://www.nssoud.cz/, „o soudu – Historie“ 2
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upravuje právomoci a organizáciu súdu. Sídlom Najvyššího správneho súdu je Brno.   3

Najvyšší správny súd nie je síce úplne novou inštitúciou v histórii Českého státu, 

v minulom storočí na území dnešnej Českej republiky už niekoľko obdobných inštitúcií 

fungovalo. Podoba, v akej sa Najvyšší správny súd „zrodil“ v roku 2002 je však nová. 

Táto vrcholná súdna inštitúcia bola v podstate zriadená na „zelenej lúke“ a ľudia, ktorí 

sa o jej zrod pričinili vynaložili k jej správnemu fungovaniu nemalé úsilie.  

2. Súčasný stav poznania 

 Samotným založením Najvyššieho správneho súdu, ako aj zasadením tohoto 

procesu do širších histrorických súvislostí sa zaoberá hneď niekoľko bakalárskych, 

diplomových, či rigoróznych prác a rôznych odborných publikácií. Jednou z nich je 

práca študenta Ekonomicko-správnej fakulty na Masarykovej univerzite v Brne, 

Krejčího Václava s názvom „Nejvyšší správní soud“‑ , v kotrej popisuje správne 4

súdnictvo v Českej republike a úlohu Najvyššieho správneho súdu. Z historického 

hľadiska sa k tematike vyjadruhe Josef Novotný vo svojom článku „Nejvyšší správní 

soud: historické poohlédnutí na naše správní soudnictví, jeho přítomnost a nutnost 

neodkladných změn“‑ , ktorý bol uvedený v Česopise správní právo. Bola taktiež 5

vydaná publikácia s názvom, Najvyšší správny súd, ktorá popisuje funkcie a tiež aj 

priebeh založenia súdu, legislatívneho aj faktického. Celý proces je zachytený aj v 

množstve dokumentov, ktoré vlastný vznik umožnili. Medzi ne patrí dôvodová správa 

vzniku súdu, rôzne parlamentné rozpravy, vládny návrh a iné. V mojej práci zo začiatku 

čiastočne zhrniem súčasný stav poznania. Ďalej sa pokúsim o vytvorenie analýzy 

procesu tvorby hierarchickej štruktúry a personálneho obsadenia súdu a o prepojenie 

súvislosti tohoto procesu s rýchlym začlenením Najvyššieho správneho súdu medzi 

rešpektované súdne inštitúcie.  

 Zákon č. 150/2002 Sb., soudní řád správní, ze dne 21. března 2002,  Časť druhá. Organizácia.3

)  KREJČÍ, V. Nejvyšší správní soud: diplomová práce. Brno: Masaryková Univerzita, Ekonomicko-4
správní fakulta. 2009. 97 str. 6 str. Prílohy. Vedúci diplomovej práce: JUDr. Jana Jurníková, Ph.D

)  NOVOTNÝ, J. Nejvyšší správní soud : (historické poohlédnutí na naše správní soudnictví, jeho 5
přítomnost a nutnost neodkladných změn). Časopis správní právo. 1999, roč. 32, č. 2, s. 81
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3. Ciele práce a výskumné otázky 

 Cieľom práce je popísať proces legislatívneho a skutočného zrodu inštitúcie 

Najvyššieho správneho súdu ČR a tiež prvé roky pôsobenia. Na základe tohoto procesu 

sa pokúsim určiť dôvody rýchleho začlenenia súdu medzi rešpektované inštitúcie nie 

len v Českej republike. Bude ma zaujímať aké činitele hrali najhlavnejšiu rolu v jeho 

formálnom i neformálnom začleňovaní do sústavy súdnych inštitúcií a pokúsim sa tiež o 

popísanie faktorov ovplyvňujúcich „úspešný štart“ inštitúcie založenej na takzvanej 

zelenej lúke. „Zriadením Najvyššieho správneho súdu nastáva nová éra správneho 

súdnictva, pretože tým bol nastavený úplne nový štandard ochrany subjektivnych 

verejných  práv.“   6

Výskumné otázky sú:  

Ako prebiehal legislatívny a skutočný zrod Najvyššieho správneho súdu? 

Aké organizácie hrali rolu pri zrode súdu? 

Aké boli podmienky vzniku súdu? 

Kto boli aktéri pri jeho vzniku? Ako k jeho založeniu prispeli alebo naopak? 

Aké iné faktory ovplyvňovali súd, personálne obsadenie... v prvých rokoch fungovania 

inštitúcie? 

4. Postup práce, metódy a metodológia 

Práca sa bude zozačiatku zaoberať práve teoretickým ukotvením. V tejto časti 

práce objasním pojem právny štát, ktorý tvorí podstatu práce, pretože správne 

fungovanie správnej moci je pre chod právneho štátu nevyhnutné. Ďalej sa 

z teoretického hľadiska zamerám na formálnu organizačnú štruktúra a tiež sa budem 

opierať o teóriu organizácie/inštitucionálnu teóriu. Moja práca bude prípadovou štúdiou 

o konkrétnom vývoji novej inštitúcie Najvyššieho správneho súdu, od procesu vládnej 

rozpravy, cez založenie až po ustálenie. Na získanie potrebných informácií a dát budem 

používať prevažne kvalitatívne metódy zberu dát. V prvom rade uskutočním analýzu 

dokumentov. Konkrétne mi k analýze budú slúžiť novinové články, dôvodová zpráva a 

 KOĎOUSEK, Pavel. Kasační stížnost. Brno: Masarykova Univerzita, Právnická fakulta. 2010. 36 str. 6

Vedúci bakalárskej práce: prof. JUDr. Petr Průch, CSc., str. 10-11
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parlamentné rozpravy. Ďalším postupom bude uskutočnenie niekoľkých 

pološtruktutovaných rozhovorov s aktérmi, ktorí sa buď účastnili založenia alebo sa 

momentálne nejako prípadom zaoberajú. Práca se opiera v prvom rade o publikáciu s 

názvom „Nejvyšší správní soud“, ktorá bola vydana na počesť otvorenia novej budovy 

súdu v Brne  v roku 2006 a publikácie „Zpráva o činnosti Nejvyššího správního soudu 

v letech 2003-2009(česká verze)“. Ďalej mi ako zdroj dát budú slúžiť, ako som už 

vyššie uviedla parlamentné rozpravy a dôvodová správa, oboje dostupné z internetu. 

Rozhormi sa pokúsim dostať ku korenu problému neexistencie inštitúcie a získať tak 

relevantné informácie od expertov, ktorí sa vzniku účastnili. Vďaka tomu by sa mi malo 

podariť podať čo najpresnejší obraz o prípade založenia Najvyššieho správneho súdu až 

10 rokov po vzniku ČR. 

5. Teoretické východiská práce 

 Aby sa v práci bolo možné lepšie orientovať je nutné si stanoviť teoretický 

rámec, o ktorý sa bakalárska práca bude opierať. 

Právny štát 

Definícií právneho štátu existuje niekoľko, ako aj existuje mnoho teoretických 

konceptov vysvetľujúcich, čo je to vlastne štát. Štátom sa spravidla rozumie územie, 

alebo politické uskupenie na určitom území, ktorého moc je inštitucionalizovaná, je 

vymedzený územím a občianstvom a má moc vytvárať zákony. Právny štát je štátom, 

kde v zjednodušenom podaní fyzické a právnické osoby môžu konať to, čo im výslovne 

nie je zakázané zákonom, zatiaľ čo štátne inštitúcie a samotný štát nesmie vykonať nič 

čo mu zákon jasne neprikazuje alebo nepovoľuje. Je nutné, aby v právnom štáte 

existoval poriadok a aby bola štátna moc rozdelená na tri časti, a to, vládnu, výkonnú a 

súdnu. A tiež, aby všetky tieto zložky fungovali a fyzické i právnické osoby mali 

možnosť sa v prípade potreby dovolať spravodlivosti. 

Formálna organizační štruktúra 

Každá novozaložená moderná organizácia, či inštitúcia potrebuje, aby boli dobre 

položené jej základy. Preto je nevyhnutné adekvátne zorganizovat štruktúru vzťahov 

vrámci nej. K tomu slúži vytvorenie organizačnej štruktúry, podľa ktorej sa bude ďalej 
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pracovať, a o ktorú je možné, sa pri obsadzovaní na určité pozície opierať. Existuje 

viacero modelov formálnych organizačných štruktúr, samozrejme žiadne nie je 

dokonalý, no je možné vytvoriť optimálny model a ostatné už ostáva na samotných 

osobnostiach dosadených na tie ktoré pozície vrámci organizačnej štruktúry. Konkrétne 

v prípade Najvyššieho správneho súdu túto organizáciu upravuje Organizačný poriadok 

Najvyššieho správneho súdu.  

6. Predpokladaná štruktúra práce 

1.Úvod 
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Úvod 

Tématem této práce je zřízení Nejvyššího správního soudu. Ačkoli by se na 

první pohled mohlo jevit, že se bude jednat především o popisnou práci zaměřenou na 

soudobou historii, opak je pravdou. Studium práva má především směřovat k pochopení 

fungování a uplatňování státní moci ve všech jejích formách, k získání orientačních 

schopností v právním řádu, uvědomění si souvislostí a možností prosazení oprávněných 

zájmů av neposlední řadě k dostatečnému uchopení vazeb a nuancí, na kterých stojí 

takový složitý mechanismus, jakým je stát. Z toho vychází i zpracování této práce. 

Zřízení Nejvyššího správního soudu ČR (dále také jen „NSS“) totiž není samostatným a 

od ostatních činností státu izolovaným krokem, ale jedná se o krok, který má vliv na 

celou řadu dalších aspektů. 

V případě zřízení NSS je jedním z nejdůležitějších aspektů fakt, že zřízení NSS 

jako třetího vrcholného orgánu soudní moci v ČR vedlo k určitým změnám ve vztazích 

mezi zbývajícími dvěma vrcholnými soudními orgány, tedy mezi Nejvyšším soudem 

ČR (dál etaké jen „NS“) a Ústavním soudem ČR (dále také jen „ÚS“). Práce tudíž bude 

zkoumat zřízení NSS v kontextu vývoje vztahů mezi zbývajícími dvěma vrcholnými 

orgány soudní moci v ČR. 

Cílem práce tedy je na základě případů z praxe analyzovat jaký vliv mělo zřízení 

NSS na vztahy mezi NS a ÚS. Dílčím cílem práce je pojednat o vzájemných vztazích 

mezi NSS a ÚS  a NSS a NS. Práce by měla dále odpovědět na následující výzkumnou 

otázku: „Jaké vývojové tendence lze vysledovat ve vztahu NS a ÚS v souvislosti se 

vznikem a působením NSS?“ 

Práce je rozdělena do dvou částí, z nichž první část je tvořena teorií, kde je 

pojednáno o nejvyšším soudu ČR obecně a dále o historickém vývoji směřujícím k jeho 

zřízení. Druhá část je částí analytickou, ve které je analyzován vliv zřízení NSS na 

vztahy mezi ÚS a NS, nicméně analýza je realtizována i z pohledů vztahu ÚS a NSS  a 
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NSS  a NS. Hlavními metodami v práci použitými je deskripce a historickýpohled 

v první části práce a analýza judikatury ve druhé části.  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1. Teorie 

Práce pojednává o sociologicko právní otázce. Z tohto důvode je nutné práci 

uktovit jak z hlediska sociální teorie, tak z hlediska právních norem. Teorie pomáhá  

odborníkům i lajikům lépe chápat společenské interakce, jevy a další vněmy. Právní 

teorie je pro právo jako takové nezbytná. Sociologické hledisko je ale neméně důležitou 

součástí reflexe právních norem v společnosti. Sociologie práva studuje vliv 

konkrétních právních předpisů na skutečné dění ve společnosti. Sociologická teorie je 

tedy pro tvorbu právních předpisů a celkové organizační struktury právního uspořádání 

v společnosti nezbytná. 

1.1.Sociologie práva 

“Ubi societas, ibi ius”, neboli “Kde je společnost, tam je právo”. Takto pravil 

Cicero (106-43 př. n. l.), starořímský filosof, rétor a právník. Jeho slavný výrok je 

možné chápat, jako přítomnost normativního chování v každém společenském uskupení 

lidí. S narůstajícím počtem jedinců tvořících společenství je potřeba stále větší regulace 

každodenního jednání a chování. Právo jako takové je ale hluboce zakořeněné ve 

vnímání reality jedinci. Již od dětství dokážeme rozlišit co je práví a bezpráví, co je 

dobré a co je špatné.  7

“Právo jako historický jev, jehož základ tkví v antropologické organizaci 

jedinců, se postupně zformovalo do podoby sociálního jevu, představujícího významný 

regulativ lidského chování.”  V dnešním nekonzistentním postmoderním světě je 8

regulační složka v podobě právního zázemí neoddělitelnou součástí existence 

 VEČEŘA, Miloš; URBANOVÁ, Martina. Sociologie Práva. Plzeň: Aleš Čeněk, 2006. 335 s. ISBN 7

80-86898-72-5. s. 9

 VEČEŘA, Miloš; URBANOVÁ, Martina. Sociologie Práva. Plzeň: Aleš Čeněk, 2006. 335 s. ISBN 8

80-86898-72-5. s. 10
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společnosti. Mravné normy, podle kterých bylo možné udržovat při životě menší 

seskupení jsou nedostačující. Veškeré oblasti společenského i soukromého života si 

vyžadují čím dál tím vyšší míru právní úpravy. Na právo je kladen relativně velký 

důraz. Nedodržování právních norem je stále častěji sankciováno a trestáno. Ze 

sociologického hlediska je tedy studium práva také více žádoucí. Studium práva právě 

ze sociologického hlediska může přinést ucelenéjší obraz o současném vlivu práva na 

skutečný život v společnosti, který je tak potřebný pro dotváření právních norem a 

jejich implementaci do reálního života.  

Večeřa a Urbanová definují sociologii práva jako odbornou disciplínu, “která 

studuje život práva v jeho sociální fakticitě, projevující se jak v reálném působení práva 

na sociální realitu prostřednictvím právní regulace sociálního jednání a společenských 

vztahů a kontrolou a sankcionovaním jeho porušení, tak i v působení neprávních 

činitelů na právní oblast”.  9

Jako samo právo, tak i předmět sociologie práva je poměrně obšírný. Je ale 

možné rozlíšit 3 ákladní oblasti studia sociologie práva. Reciproční vztah práva a 

společnosti, Mechanismus působení práva ve společnosti, Funkce a role práva ve 

společnosti. Zkoumání práva ze sociologického hlediska má významný přínos jak z 

hlediska právní teorie, tak z hlediska právní praxe.   10

1.2.Organizace 

Kdyby právo existovalo jenom samo o sobě, jako psaný kódex, nebo by jen tak 

levitovalo ve společenském vákuu bez jakéhokoliv institucionálního zázemí a bez 

jakékoliv kontroly, bylo by více méně k ničemu. Kromě vytváření právního rámce je 

tedy nutné dostatečně zabezpečit i jeho záruky. K zajištění práva v demokratickém 

 VEČEŘA, Miloš; URBANOVÁ, Martina. Sociologie Práva. Plzeň: Aleš Čeněk, 2006. 335 s. ISBN 9

80-86898-72-5. s. 19-20

 VEČEŘA, Miloš; URBANOVÁ, Martina. Sociologie Práva. Plzeň: Aleš Čeněk, 2006. 335 s. ISBN 10

80-86898-72-5. s. 20-22
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společenském zřízení přizpívá dělba moci. Jednou ze tří mocí státu je moc soudní. Tá 

má poskytnout záruku dodržování právních norem a to jak kontrolou osob soukromých, 

nebo právních, tak i dozorem nad mocí zákonodárnou a výkonní. 

S nárustem populace, míry globalizace a dalších fenoménů postmoderny, je 

kromě regulace společenského dění, také stále více potřebná organizace vztahů a 

jednání vrámci společnosti. 

 Soudy jsou státními organizacemi, kterých hlavním cílem je zajištění 

dodržování právních předpisů a také zabezpečení spravedlivého zacházení s fyzickými i 

právnickými osobami. Aby nikdo nebyl na svých právech ukrácen, a také, aby nikdo 

neuniknul před spravedlivým trestem za porušení práva. V soudních síních se teprve 

právo zhmotňuje a uvádí se k životu. Existence funkčního soudního systému v 

demokratickém právním státě je nevyhnutná. Jedním z předpokladů pro správné 

fungování systému je efektivní organizace. 

1.2.1.   Teorie organizace 

 Jak praví Dwight Waldo: “Organizační teorie jsou charakterizovány módou,     

heterogenitou, nárokmi a protinárokmi.”  Neexistuje jediná jedna obecní teorie 11

organizace. Existuje určitá spleť různých teoretických přístupů ke zkoumání 

organizačních forem.  

Organizace, jako sociální jev, je organizovaným seskupením jedinců se 

společným záměrem. K dosahování vytýčeného cíle se používají předem stanovené 

nástroje, které mají být co možno nejefektivnější a nejefektnější vzhledem k vytýčeným 

cílům. Podstatnou charakteristikou organizace je cílené propojování specializovaných 

činností a jejich soustavná kontrola prostřednictvím autority, za přítomnosti jasně 

definované hierarchie autorit. Základem pro vznik moderních organizací byla neustále 

 Organizational Theory. Wikipedia: The Free Encyclopedia [online]. Poslední změna 4.4.2015. [cit. 11

13.5.2015]. Dostupné z : http://en.wikipedia.org/wiki/Organizational_theory#cite_note-1
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větší byrokratizace, která dle Webera, když již začla byla neodvrátitelnou. Byrokracia je 

podle něj nejefetívnější formou organizování každodenního života v moderních a 

postmoderních společnostech.  

Weber mluví o třech hlavních důvodech vzniku byrokracie. První a 

nejdůležitější byla soutěž mezi kapitalistickými firmami, další byla soutěž mezistátní - 

kontrola nad státem a v neposlední řadě také požadavky buržoázie na rovnost před 

zákonem.  12

Bez organizací by náš život dnes už byl nepředstavitelný. V tak 

předimenzovaném světě v jakém žijeme zřejmě i nerealizovatelný. Organizací v tomhle 

slova smyslu můžeme rozumět, nadnárodní organizace, školy, zdravotnické centrá, 

firmy, úřady, atď. Více méně každá sféra našeho života má svou organizaci, která 

zabezpečuje naplnění našich potřeb. Organizace se řídí vnitřním řádem a mají jasně 

definovanou strukturu vztahů.  13

1.2.2.   Vznik organizačního pole 

 V sociologické teorii i praxi převládá hledání rozdílností. Ve všem se snažíme 

nacházet odlišnost. S narůstající populací, expanzi civilizace a stále větší mírou 

globalizace je čím dál tím víc možno nacházet podobnosti a směřování k zjednocování 

téměř všeho. Evropa se zjednocuje postupně do ucelené Evropské Unie. Utváří se 

například možnost volného obchodování, které je ale potřeba regulovat, tak vzniká 

jednotné Evropské právo pro mezinárodní obchod. Tohle je jenom jeden z mnoha 

příkladů zjednocování v nadnárodním měřítku. Proto je ale možná na místě otázku, Jaké 

různé druhy organizací existují? vyměnit za otázku, kterou si kladou i DiMaggio a 

 DiMAGGIO, Paul J.; POWELL, Walter W. The Iron Cage Revisited: Institutional Isomorphism and 12

Collective Rationality in Organizational Fields. American Sociological Review. 1983, 48, č.2, s 147-160. 
ISSN: 00031224.

 KELLER, J. Sociologie organizace a byrokracie. 2. přepracované vyd. Praha: Slon, 13

2010, 182 s., ISBN: 9788086429748
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Powell ve své stati: “(…), proč nacházíme tak zarážející homogenitu organizačních 

forem a postupů?”  14

Organizace, které působí v rámci jedného odvětví, úzce spolupracují, jejich 

záměrem je dosažení obdobných cílů, jsou zaměřené na stejnou cílovou skupinu, teda 

ve velké míře se podílejí na společném institucionálním životě, časem vytvářejí 

organizační pole. Prostřednictvím soutěživosti mezi nima a boje o prestiž, se postupně 

stává tohle organizační pole homogenním. “Organizace můžou změnit své cíle, anebo 

změnit své praktiky a nové organizace vstupují do organizace vstupují do pole. Ale, z 

dlouhodobého hlediska, aktéři organizací prostřednictvím racionálních rozhodnutí 

kolem sebe vytváří prostředí, které omezuje jejich schopnost další změny v pozdějších 

letech.”   15

DiMaggio a Powell dále také poukazují na to, že proces homogenizace nejlépe  

vystihuje koncept izomorfismu. Izomorfismus je proces, při kterém je entita nacházející 

se v prostředí nucena podobat se ostatním entitám téhož prostředí. Autoři rozlišují tři 

ideální typy institucionální izomorfické změny. Jmenovitě, ‘donucovací izomorfismus’, 

‘mimetický izomorfismus’ a ‘normativní izomorfismus’.  16

Donucovací izomorfismus může vyplynout buď to z tlaků organizací na druhé 

organizace, kterých existence na nich závisí, nebo z kulturních zvyklostí prostředí, ve 

kterém organizace působí. V některých případech je tento jev důsledkem vládního 

nařízení, nebo jiné změny v legislativě. Některé organizace potýkající se s problémami 

v počáteční fázy vývoje se obrací na větší organizace, nebo vládu, aby jim poskytli 

 DiMAGGIO, Paul J.; POWELL, Walter W. The Iron Cage Revisited: Institutional Isomorphism and 14

Collective Rationality in Organizational Fields. American Sociological Review. 1983, 48, č.2, s 147-160. 
ISSN: 00031224. str. 147

 DiMAGGIO, Paul J.; POWELL, Walter W. The Iron Cage Revisited: Institutional Isomorphism and 15

Collective Rationality in Organizational Fields. American Sociological Review. 1983, 48, č.2, s 147-160. 
ISSN: 00031224. str. 147

 DiMAGGIO, Paul J.; POWELL, Walter W. The Iron Cage Revisited: Institutional Isomorphism and 16

Collective Rationality in Organizational Fields. American Sociological Review. 1983, 48, č.2, s 147-160. 
ISSN: 00031224. str. 148-150
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pomoc při odtraňování problémů. Organizace může být také donucena k přizpůsobení 

se prostředí, prostřednictvím státní snahy stále víc ovlivňovat dění v krajině, a tím 

stanovit přísnější předpisy fungování organizací, nebo dalších entit. V některých 

případech jsou to vlivné organizace, které udávají směr jakým se budou ostatní 

organizace vydávat, pokud chtějí přežít.   17

I když je přizpůsobení z donucení hodně obvyklým jevem neni tomu tak ve 

všech případech institucionálního izomorfismu. Mimetický izomorfismus se vyskytuje 

v případech, kdy jsou organizace nejisté, jejich cíle jsou nejasné, nebo jen slabo 

rozumějí organizačním technologiím. V těchto případech je pro organizace jednodušší 

se utvořit na obraz jiné organizace a tím si ušetřit práci a jednoznačně i finanční 

prostředky s vytvářením nové, vlastní koncepce. DiMaggio a Powell tento proces 

nazývají modelováním. Je reakcí na nejistotu. Může se dít záměrně, nebo také postupně 

prostřednictvím malých změn, které zaměstnanci odkoukali a implementují. Tento 

proces mnohdy nastává také v případech, kdy organizaci pomáhá externí firma najít její 

směr, a tá používá osvědčené metody. Dalšími případy, kdy k modelování dochází jsou 

vzdělávací programy, které různé organizace nabízejí, nebo také výměnné stáže mezi 

organizacemi. I přes to, že se novovzniklé organizace snaží o inovativní přístup, je jen 

malé množství možností utváření organizací, a časem se stejně přizpůsobí prostředí.   18

Posledním, rozhodně ale ne nejméně důležitým druhem izomorfismu je 

normativní izomorfismus. Vychází z profesionalizace. DiMaggio a Powell ve své stati 

interpretují profesionalizaci podle Larsona, a to jako “kolektivní snahu příslušníků 

povolání o objasnění podmínek a metod jejich práce, z důvodu snahy o kontrolu 

produkce výrobců a o vytvoření kognitivní základny a legitimity pro jejich profesní 

 DiMAGGIO, Paul J.; POWELL, Walter W. The Iron Cage Revisited: Institutional Isomorphism and 17

Collective Rationality in Organizational Fields. American Sociological Review. 1983, 48, č.2, s 147-160. 
ISSN: 00031224. str. 151

 DiMAGGIO, Paul J.; POWELL, Walter W. The Iron Cage Revisited: Institutional Isomorphism and 18

Collective Rationality in Organizational Fields. American Sociological Review. 1983, 48, č.2, s 147-160. 
ISSN: 00031224. str. 151-152
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autonomii”.  Normativní izomorfismus se děje z dvou hlavních důvodů. Prvním je 19

rozmach formálního vzdělávání, které souvisí se sjednocením kurikula výuky. Druhým 

jsou rozsáhlé profesní sítě, přes které se ty “nejvhodnější” modely šíří do okolí.   20

Všechny z uvedených homogenizačních procesů organizačních polí se můžou 

dít bez povšimnutí a zcela neumýslně. Je potřebné připomenout, že se také můžou 

vyskytnout kombinace uvedených typů. Z výše uveděného vyplývá, že pokud jsou 

organizace v jisté míře ve vzájemné interakci, navzájem se ovlivňují a přetvářejí.

 DiMAGGIO, Paul J.; POWELL, Walter W. The Iron Cage Revisited: Institutional Isomorphism and 19

Collective Rationality in Organizational Fields. American Sociological Review. 1983, 48, č.2, s 147-160. 
ISSN: 00031224. str. 152

DiMAGGIO, Paul J.; POWELL, Walter W. The Iron Cage Revisited: Institutional Isomorphism and 20

Collective Rationality in Organizational Fields. American Sociological Review. 1983, 48, č.2, s 147-160. 
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2. Metodologie 

 Případová studie je obecně definována jako intenzivní studium jednoho 

konkrétního případu. Vzhledem k tomu, že jejím cílem je do hloubky prozkoumat jeden 

určitý případ v jeho skutečném kontextu, řadí se do kvalitativního výzkumu. Halvní 

předností případové studie je možnost zkoumat jak fenomén, který je typický pro daný 

příklad, nebo také výjimku, která se vymyká současné teorii. Design případové studie je 

následnovní: plán, projekt, příprava na sběr dat, samotný sběr dat, analýza a 

prezentování výsledků.   21

 Případová studie jako všechny druhy výzkumů musí být započata vytýčením 

výzkumních otázek. Na základě výzkumních otázek je pak dobré se znovu přesvědčit, 

jestli je případová studie opravdu tou pravou metodou pro náš výzkum.  

 Následně si musíme ohraničit náš výzkumný problém a tím zajistit možnost jít 

co možno nejvíc do hloubky. V tomto kroku se také rozhodujeme, jaký bude náš 

výzkumní vzorek. Případová studia je charakteristická tím, že se jedná o cílený výběr 

jak vzorku, tak i charakteru dat, abychom mohli dosáhnout požadovaných výsledků. 

Abychom se víc vyznali v našem zkoumaném jevu je nevyhnutné pracovat s literaturou, 

která je k němu relevantní. Kromě seznámení se s problematikou nám také literatura 

napoví zda-li se někdo již naší výzkumnou otázkou zabýval a popřípadě také jakých 

dosáhl výsledků.  22

 Existujou dvě možnosti použití literatury k tématu. První možností je 

nashromáždění literatury, přečtení a použití v práci. Tím se ale výzkumník vystavuje 

riziku, že jeho výzkum bude ovlivněný jiným výzkumem, který by mohl být zavádějící, 

protože při velkém množství ‘relevantní’ literatury, je velká pravděpodobnost ztráty 

 YIN, R. K. Case Study Research. Design and Methods. 4th ed. London: Sage Publications, 2009.21

 SILVERMAN, D. Ako robiť kvalitatívny výskum. 1. vyd. Bratislava: Pegas, 2005. 327 s. ISBN:22

8055109044, str. 241
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kontroly nad svým uvažováním. Druhou možností je kritické zhodnocení relevantní 

literatury a následná selekce, podle naší výzkumní otázky. Čím se můžeme vyhnout 

zbytečnému zkreslování výsledků. Druhou možnost si většinou vybírají zkušení 

výzkumníci.  23

 Dalším důležitým krokem je výběr metody sběru dat. K případové studii 

můžeme využít jakéhokoliv kvalitativního sběru dat - rozhovor, pozorování, obsahová 

analýza. Je potřebné ale počítat s tím, že sběr dat a analyzování výsledků se budou 

prolínat a opakovat. Dle provedených analýz totiž postupně zjistíme, zda ještě další data 

k výzkumu potřebujem, nebo je náš výzkum již nasycen.   24

  

 MORSE, J. M., FIELD, P. A. Qualitative Research Methods for Health Professionals. 2nd ed. London: 23

Sage Publications, 1995. s. 254, ISBN: 0803973276. str. 46

YIN, R. K. Case Study Research. Design and Methods. 4th ed. London: Sage Publications, 2009. 240 s. 24

ISBN: 978-1412960991, str. 69
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3. Základní charakteristika Nejvyššího správního soudu 

ČR 

3.1.Pojem 

Nejvyšší správní soud je vrcholný soudní orgán soudnictví správního zřízený 

zákonem č. 150/2002 Sb., soudním řádem správním. Zajišťuje jednotu a zákonnost 

rozhodování tím, že rozhoduje o kasačních stížnostech. V zájmu sjednocení judikatury 

krajských soudů přijímá NSS stanoviska k jejich rozhodovací činnosti ve věcech 

určitého druhu. Nástrojem prosazení právního názoru NSS v rozhodovací praxi 

správních orgánů má být zásadní usnesení rozšířeného senátu publikované ve Sbírce 

rozhodnutí NSS Předsedu a místopředsedu NSS jmenuje a odvolává z řad soudců tohoto 

soudu prezident republiky. NSS rozhoduje v senátech nebo v rozšířených senátech, 

nestanoví-li zákon, že rozhoduje a činí jednotlivé úkony předseda senátu. Soudci NSS je 

jmenován alespoň jeden asistent. NSS sídlí v Brně.  25

3.2.Právní zakotvení 

Procesním kodexem celé úpravy správního soudnictví v ČR včetně zakotvení 

NSS se s účinností od 1. 1. 2003 stal zákon č. 150/2002 Sb., Soudní řád správní (dále 

případně jen "SŘS"), který je koncipován jako svébytný, do značné míry autonomní 

právní předpis, přesto počítající s podpůrným využitím úpravy obsažené v první a třetí 

části občanského soudního řádu.  

Na ústavněprávní úrovni je NSS zakotven v čl. 91 odst. 1 Ústavy ČR. Tento 

článek stanoví, že “Soustavu soudů tvoří Nejvyšší soud, Nejvyšší správní soud, vrchní, 

krajské a okresní soudy.” 

 HENDRYCH, Dušan. Právnický slovník. 3., podstatně rozš. vyd. V Praze: C.H. Beck, 2009, xxii, 1459 25

s. Beckovy odborné slovníky. ISBN 978-80-7400-059-1, s. 753.
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SŘS pak v ustanovení § 3 odst. 1 stanoví, že “Ve správním soudnictví jednají 

a rozhodují krajské soudy a Nejvyšší správní soud. U krajských soudů vykonávají 

správní soudnictví specializované senáty a specializovaní samosoudci.” Konkrétní 

úpravu NSS pak nacházíme v ustanovení § 11 a násl. SŘS. 

3.3.Působnost NSS 

SŘS k působnosti NSS ve svém ustanovení § 12 odst. 1uvádí, že „Nejvyšší 

správní soud jako vrcholný soudní orgán ve věcech patřících do pravomoci soudů ve 

správním soudnictví zajišťuje jednotu a zákonnost rozhodování tím, že rozhoduje 

o kasačních stížnostech v případech stanovených tímto zákonem, a dále rozhoduje 

v dalších případech stanovených tímto nebo zvláštním zákonem.” 

Nejvyšší správní soud dále dle ustanovení § 12 odst. 2 SŘS “sleduje 

a vyhodnocuje pravomocná rozhodnutí soudů ve správním soudnictví a na jejich 

základě v zájmu jednotného rozhodování soudů přijímá stanoviska k rozhodovací 

činnosti soudů ve věcech určitého druhu.” 

3.4.Složení NSS 

Nejvyšší správní soud je vrcholem soustavy správného soudnictví, který kromě 

věcné příslušnosti k rozhodování vymezených sporů a o kasačních stížnostech 

disponuje několika zvláštními oprávněními a zároveň povinnostmi, takříkajíc 

organizačního charakteru. Personální je tento soud tvořen soudci, asistenty soudců, 

pracovníky soudních kanceláří a pracovníky správy.  26

Od 1. 5. 2004 až 31. 12. 2013 se činnost NSS prováděla ve dvou kolegiích, a to 

finančně - správním a sociální - správním. S ohledem na skutečnost, že dělení NSS na 

NSS. Struktura NSS. Nejvyšší správní soud [online]. [cit. 2015-05-05]. Dostupné z: http://26

www.nssoud.cz/Usek-spravy-soudu/art/43?menu=284#null
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kolegia nenašlo praktické využití, byla kolegia k 1. 1. 2014 zrušena usnesením pléna  27

Nejvyššího správního soudu ze dne 27. 11. 2013, č. j. S 4/2013-2/3. 

3.5.Rozhodovací činnost NSS 

Rozhodovací činnost probíhá v senátech, a to v základní podobě tříčlenných, 

sedmičlenné senáty vedou řízení o volebních záležitostech, kompetenčních sporech a ve 

věcech politických stran a hnutí. Speciální k projednání kasační stížnosti ve věci 

mezinárodní ochrany je příslušný pětičlenný senát. V případě, že senát dospěje k 

právnímu názoru odlišnému od předchozí judikatury NSS, věc předloží k posouzení 

rozšířenému senátu. Snad nejvýznamnější úkol vrcholu správné větve justice spočívá v 

zajišťování ustáleného a nepřekvapivě rozhodování ať už nižších správních soudů, nebo 

(a především) orgánů moci výkonné, které vstupují do vztahů s obyvatelstvem a 

rozhodují o jejich právech nepoměrně častěji, než soudy. Rozšířený senát NSS může 

přijímat zásadní usnesení podle § 18 soudního řádu správního, které mají napomáhat ke 

sjednocování rozhodování správních orgánů, kromě toho existuje možnost kolegií nebo 

pléna zajímat stanoviska, které vedou k unifikaci rozhodovací činnosti (správních) 

soudů (§ 19 SŘS). 

K zaručení efektivity výkonu veřejné moci a vyřešení fakticky nevyhnutelné 

možnost všech zúčastněných subjektů, ať už rozhodujících, nebo naopak, o nichž 

právech je rozhodováno, seznamovat se s relevantní správně právní judikaturou, ukládá 

soudní řád správní povinnost NSS vést a vydávat Sbírku rozhodnutí, v níž kromě 

podstatných judikátů krajských soudů a svých vlastních zároveň zveřejňuje zmíněné 

stanoviska a zásadní usnesení, čímž zákonodárce navázal na úspěšnou 

prvorepublikovou praxi. 

 Usnesení pléna Nejvyššího správního soudu ze dne 27. 11. 2013, č. j. S 4/2013-2/3.27
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3.6.Funkce NSS 

Lze rozlišit tři základní funkce Nejvyššího správního soudu. Podstatou 

adjudikační funkce je rozhodovací činnost, stejně jako u každého soudního orgánu, zde 

koncipována zejména v podobě řízení o kasačních stížnostech. Integrační funkce 

směřuje k zajištění jednoty a zákonnosti rozhodování, sjednocování rozhodovací praxe 

v správním soudnictví a naplňuje tím především preventivní a výchovné poslání. 

Konečně se udává funkce administrativní, zahrnující nezbytné činnosti spojené se státní 

správou soudu, v současnosti upravena především v § 26 a násl. soudního řádu 

správního. 

3.7.Zvláštní senát 

Za účelem naplnění cíle práce považujeme za nezbytné zmínit rovněž zvláštní 

senát, který sice není přímo součástí NSS, ale pro účely řešení vztahů mezi NSS a NS, 

je tento orgán velmi důležitý. 

Zvláštní senát je orgán, který “je složen ze sudého počtu soudců, a to ze tří 

soudců NSS a tří soudců Nejvyššího soudu. Funkční období zvláštního senátu je tříleté, 

přičemž v první polovině tohoto funkčního období senátu předsedá soudce zvolený z 

řad soudců NSS a v druhé polovině soudce zvolený z řad soudců Nejvyššího soudu. 

Zvláštní senát přitom není součástí ani jednoho z těchto soudů. Může však rozhodnutí 

obou nejvyšších soudů, jsou-li stranami projednávaného kompetenčního sporu, i zrušit. 

Sudý počet soudců je pak zárukou toho, aby se soudci přicházející z civilního 

soudnictví (soudci Nejvyššího soudu) ani soudci správního soudnictví (soudci 

Nejvyššího správního soudu) nemohli ohledně rozhraničení pravomoci mezi těmito 

dvěma větvemi soudnictví vzájemně „přehlasovat“. Při řízení před zvláštním senátem se 

rozhoduje podle obecných ustanovení soudního řádu správního.”  28

 NSS,. Zvláštní senát zřízený podle zákona č. 131/2002 sb. Nejvyšší správní soud [online]. [cit. 28

2015-05-06]. Dostupné z: http://www.nssoud.cz/Zvlastni-senat-zrizeny-podle-zakona-c-131-2002-Sb-/art/
52?menu=269
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3.8.ÚS a jeho vztah k NSS 

Ústavní soudnictví plní nezastupitelnou roli v každém moderním právním státě, 

založeném na svrchovanosti práva, která vyvěrá ze základního ústavního dokumentu. V 

České republice tomu není jinak a Ústavní soud požívá v okruhu odborné právnické 

veřejnosti značné prestiže, přičemž ústavní judikatura představuje snad nejmarkantnější 

symbol právnické sofistikovanosti v republice. V kontextu úvah o soudní kontrole 

veřejné správy platí výše uvedené o to více, že na samotném konstituování správného 

soudnictví až do jeho současné podoby nesou nezanedbatelnou míru přičinění právě 

ústavní soudci. 

Historicko - geografický vývoj právního myšlení spojený s českým územím vedl 

k legislativnímu zakotvení ústavního soudnictví vycházejícímu z koncentrovaného a 

specializovaného modelu. Jeho výkon je svěřen jediné instituci, a to Ústavnímu soudu. 

Specializace jeho činnosti pak vyplývá z ústavního pořádku. Dominantní vlastnost je 

vyjádřena v ustanovení čl. 83 Ústavy: "Ústavní soud je Soudný orgánu ochrany 

ústavnosti." Tento ústavní postulát je naprosto zásadní pro funkční vymezení činnosti 

Ústavního soudu. Soud sám ostatně v téměř každém svém rozhodnutí připomíná, že 

není další instancí v systému všeobecného soudnictví. Ústavnímu soudu proto 

nepřísluší, aby vykonával prozkoumáte rozhodovací činnosti obecných soudů ve 

stejném rozsahu jako obecné soudy v odvolacím, případně dovolacího řízení, a aby věc 

posuzoval z hledisek běžné zákonnosti. Posláním Ústavního soudu je zkoumat, zda 

napadené rozhodnutí či zásah do práv jednotlivců nabylo intenzity protiústavnosti. 

Ústavní soud je tedy soudní orgán jiného typu, než soudy obecné av ideální situaci by 

mezi ním a ostatními soudy tedy střety neměly vznikat.  29

3.9.NS a jeho vztah mezi NSS 

Vztah Nejvyššího soudu a Nejvyššího správního soudu upravuje Ústava 

 ŠIMÍČEK, Vojtěch. Ústavní stížnost. 3., aktualiz. a přeprac. vyd. Praha: Linde, 2005, 359 s. ISBN 29

80-7201-569-9, s. 49-50.
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v článku 92. Čl. 92 pak stanoví, že “Nejvyšší soud je vrcholným soudním orgánem 

ve věcech patřících do pravomoci soudů s  výjimkou záležitostí, o nichž rozhoduje 

Ústavní soud nebo Nejvyšší správní soud.”  30

3.10.NS a jeho vztah k ÚS před vznikem NSS 

Podobně jako Ústava v čl. 92 vymyezuje vztah NS k NSS, lze vymezit 

prostřednictvím totožného článku i jeho vztha k ÚS. V rovině faktické se však v době, 

kdy neexistoval NSS, vztahy mezi NS  a ÚS jako jedinými dvěma vrcholnými orgány 

soudní moci v ČR nevyvíjeli vždy idylicky, neboť velmi často se NS například pokoušel 

prosadit své stanovisko na úkor ÚS. 

 Čl. 92 ústavního zákona č. 1/1993 Sb., Ústavy ČR.30
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4. Vývoj správního soudnictví v ČR 

Jedna z obecně společností uznávaných pravd tvrdí, že aby si člověk mohl 

vytvořit kvalifikovaný úsudek o současném stavu jakéhokoliv pozorovaného jevu a 

uvažovat o jeho efektivním přetváření v nadcházejících obdobích, neobejde se bez 

poznání dějinných souvislostí doprovázejících vývoj daného fenoménu. Zřejmě by bylo 

chybou nezamyslet se nad existencí skeptických ohlasů vůči smyslu studia dějin, které 

ilustruje výrok "Historie je psána vítězi", naznačuje objektivní nemožnost skutečného 

pochopení uplynulých událostí z důvodu nutné subjektivity výkladu minulosti očima v 

daném okamžiku aktuálního mocenského uspořádání společnosti. Příkladem nad 

všechny ostatní nám může být styl psaní učebnic dějepisu během socialistického období 

v zemích tzv. východního bloku. Na druhé straně, není současný výklad dějin (včetně 

negativního popisu např. Právě sovětského období) opět jednou produktem momentálně 

dominujícího liberálního období v moderním světě? Touto úvahou autorka ani v 

nejmenším nenaznačuje, že by snad současné demokratické uspořádání civilizovaného 

světa nebylo tím "nejlepším", což lidstvo bylo schopno ve své dosavadní historii 

vyprodukovat. Tolik zamyšlení na úvod historické pasáže, které má za cíl naznačit, že 

na interpretaci dějinných faktů se musí podílet mysl každého jednotlivce samostatně. 

Následující statě vypovídají o časových proměnách institutu správního 

soudnictví na českém území. Pro naznačení jeho vzájemného ovlivňování se s vývojem 

státu a společnosti si půjčíme tuto myšlenku: "Stejně tak, jako existence určitých druhů 

ryb ve vodních tocích vypovídá o kvalitě vody, tak i stav a funkčnost nezávislé soudní 

kontroly veřejné správy je spolehlivým indikátorem stavu demokracie a právního 

státu."  31

 MAZANEC, Michal. Historie [online]. Nejvyšší správní soud, 2011 [cit. 2015-05-02]. Dostupné z: 31

http://www.nssoud.cz/Historie/art/4?menu=174.

"  35



4.1.Období let 1848 - 1918: Vznik správného soudnictví za 

Rakousko – Uherska 

Hned zkraje je třeba naznačit, že správná větev justice se konstituovala výrazně 

později, než soudní rozhodování o civilních či trestních věcech. V středoevropském 

prostředí k takovému procesu dochází až v okamžiku oslabování absolutistické státní 

moci, která byla charakteristická nástupem ideologie politického liberalismu.  Stát 32

postupně přestává být chápán jako samovolná instituce, jejímž úkolem je pouze 

stanovovat povinnosti a vybírat poplatky. Takové uspořádání se zvykne označovat 

termínem policejní správa, který vyjadřuje feudální přístup veřejné administrativy k 

obyvatelstvu, faktická nemožnost poddané jakkoli hájit své zájmy. Nepovažovalo se za 

nutné, aby výkon exekutivní státní moci byl postaven pod kontrolu na ní nezávislého 

orgánu. S revolučními změnami ve společnosti, spojenými s rokem 1848, se začíná 

připouštět vznik konfliktu mezi běžným lidem a státem. Vliv změny společenské situace 

se nevyhnul soudní organizaci, kde staré pozemková vrchnostenské a feudalismem 

zatížené soudní orgány musely být nahrazeny novými strukturami, kde by byl alespoň 

oslaben, ideálně vyloučen dosah absolutistické formy vlády.  33

České území bylo v druhé polovině 19. století součástí Habsburské monarchie, v 

níž se naznačeno, liberální změny projevovaly frekventovanou ústavní aktivitou, 

vedoucí k vypracování několika návrhů základního předpisu státu. Poprvé se idea 

odčinění újmy na právě soukromého subjektu, způsobené aktem správního úřadu, před 

řádným soudem objevila v návrhu kroměřížské ústavy. Rozehnáním sněmu 7. 3. 1849 

tento návrh zaniká.  Ve stejný den přijata centralistická březnová, resp. Stadiónová 34

ústava obsahuje sice další náznak oddělení správy od soudů, ještě však nelze hovořit o 

vytváření systému správného soudnictví. Po několika dalších státoprávních 

 MAZANEC, Michal. Správní soudnictví. Praha: Linde, 1996, 451 s. ISBN 80-7201-021-2, s. 13.32

 ADAMOVÁ, Karolina. Dějiny českého soudnictví od počátků české státnosti do roku 1938. Vyd. 1. 33

Praha: LexisNexis CZ, 2005, 231 s. ISBN 80-86920-07-0, s. 85.

 MALÝ, Karel. Dějiny českého a československého práva do roku 1945. 4., přeprac. vyd., V nakl. 34

Leges vyd. 1. Praha: Leges, 2010, 640 s. Student (Leges). ISBN 978-80-87212-39-4, s.212 a násl.
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dokumentech je konečně ústavní základ této formy kontroly veřejné správy položen až 

tzv. prosincovou (prosincovou) ústavou z roku 1867, která byla poslední v řadě a 

vydržela v platnosti až do pádu monarchie po 1. světové válce. Tvořilo ji několik 

základních zákonů, z nichž pro námi sledovanou problematiku má nesporný význam 

zákon č. 144/1867 Ř. z., o moci soudcovských, který výslovně zakotvuje možnost 

osoby, zkrácené na svých právech rozhodnutím nebo nařízením orgánu správného, 

domáhat se nápravy před správním soudem. Na základě ustanovení prosincové ústavy 

byl zřízen Říšský soud, který však v oblasti správného soudnictví působil jen ve velmi 

omezené míře.  Naplno se ústavně vymezená požadavek realizovala až po určitém 35

čase, přijetím tzv. říjnového zákona v roce 1875, publikovaném pod č. 36/1876 Ř. z., na 

jehož základě byl počínaje dnem 22. 10. 1875 zřízen Správný soudní dvůr ve Vídni. 

Skládal se z prezidenta a 12 dvorních radů, jmenovaných císařem na návrh vlády.  36

Bylo mu svěřeno přezkoumávání pravomoci týkající se legality individuálních 

správních aktů, a to využitím principu generální klauzuli doplněné negativní enumerací, 

čili rozhodoval o všech správních rozhodnutích s výjimkou taxativně vyloučených, v 

čem se projevovala částečná subsidiarita jeho působnosti vůči jiným soudem.  Řízení, 37

podmíněné vyčerpáním všech přípustných opravných prostředků v rámci předchozího 

procesu před orgánům veřejné správy, bylo přísně formalistické - posuzovaly se pouze 

právní otázky a to na základě správním orgánem zjištěného skutkového stavu. 

Neodvolatelné odkazem Správného soudního dvora pro budoucnost byla jeho 

judikatura, v níž se teoreticky vyjádřil k mnohým institutem z oblasti veřejné správy a 

která byla jedním z nejmarkantnějších projevů liberálních tendencí v rakouském 

právním životě. Tato judikatura se zachovala v několika sbírkách, mezi nimiž zvláštní 

postavení zajímá ta, zpracovaná dr. Adamem Budwinskim. 
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4.2.Období let 1918 - 1945: Působení Nejvyššího správního soudu v 

období první republiky a Protektorátu 

Konec první světové války nenávratně zamíchal politickou mapou Evropy. 

Prosazované myšlenky sebeurčení národů daly vzniknout i samostatné Československé 

republice. Nutnost řešit důsledky náhlých státoprávních změn z hlediska legislativní 

regulace byla vyřešena přijetím recepční normy ze dne 28. 10. 1918, kterou nově 

ustavený stát převzal celý rakouský a uherský systém veřejné správy a právní řád. Tento 

krok se však institutu správného soudnictví přímo netýkal. Klíčovým se stalo přijetí tzv. 

listopadového zákona č. 3/1918 Sb. z. a n., o Nejvyšším správním soudem ao řešení 

kompetenčních konfliktů. Svou povahou to byla opět norma z větší části recepční, která 

zakládala Nejvyšším správním soudem (dále případně jen "NSS") se sídlem v Praze, 

přičemž pro jeho příslušnost a složení, jakož i pro řízení před ním ponechala v platnosti 

úpravu podle výše uvedeného zákona č. 36/1876 Ř. z., včetně novel, a to jen s několika 

změnami. Mezi ně patřila např. jednodušší úprava kompetence a zařazení přezkumných 

pravomocí v několika oblastech veřejné správy, které za monarchie byly vyloučeny. 

Uveďme přednostně nově zakotvenou možnost posuzování zákonných hranic diskreční 

pravomoci  ve smyslu, že zákon nemůže být prostoupený, pokud úřad použije při 38

rozhodování mu zákonem svěřené volnosti.  39

Představa Ústavní listiny mladé republiky, uvedené zákonem č. 121/1920 Sb. z. 

a n., o koncepci nově vytvářeného správného soudnictví, vyplývá ze znění ustanovení § 

88: "Soudní ochranu proti správním úřadům poskytuje v Nejvyšším stolci soud složený z 

neodvislých soudců a zřízení pro území celé republiky." Kromě naznačeného soudu 

počítala s přezkumem správních aktů určitými orgány v nižších instancích. Recipovaná 

územní organizace státu podle rakouského vzoru se jevila jako těžkopádná a finančně 

 MAZANEC, Michal. Správní soudnictví. Praha: Linde, 1996, 451 s. ISBN 80-7201-021-2, s. 29.38

 SCHELLE, Karel. Organizace československého státu v meziválečném období (1918-1938). Vyd. 1. 39

Praha: Eurolex Bohemia, 2006, ISBN neuvedeno, s. 217.
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náročná,  proto se na politické úrovni sjednotil názor, směřující k vytvoření župního 40

zřízení. Došlo k vypracování župního zákona č. 126/1920 Sb. z. a n., avšak nově se 

objevivší kritika politických odpůrců vedla k opakovanému odkladu jeho platnosti. 

Shora naznačen záměr budoucí koncepce správného soudnictví byl legislativní 

podchycen v zákoně č. 158/1920 Sb. z. a n., o správním soudnictví u úřadů v okresních 

a župních, který počítal s tím, že v nižších stupních budou ve věcech práv a povinností v 

oborech veřejné správy rozhodovat zvláštní správné senáty zřízené v okresech a župách. 

Měly být složeny z profesionálního úředníka a z občanských přísedících. Teprve v 

nejvyšší instanci měl rozhodovat Nejvyšší správní soud.  Neschopnost politických 41

představitelů dosáhnout ve více dílčích aspektech konsensu vedla k tomu, že ani jeden z 

uvedených zákonů nakonec nevstoupil v účinnost. "Dílo" bylo dokonáno tím, že v 

konečném důsledku se v praxi uplatnila až nová úprava, daná zákonem č. 125/1927 Sb. 

z. a n., zavádějící zemské zřízení, která však již s kompetencemi typu správného 

soudnictví nepočítala. Pro úplnost dodejme, že propracovanost koncepce soudní 

kontroly veřejné správy zahrnovala i druhou odnož, kontrolu správních aktů týkajících 

se soukromoprávních nároků, přičemž v podstatě obdobná bipolarizace přetrvává do 

dnešního dne. Tuto kontrolu svěřila prvorepubliková Ústavní listina obecným soudem, 

dotyčná strana mohla "dovolávat se nápravy pořadem práva".  42

Shora naznačen problematický legislativní vývoj znamenal, že správní 

soudnictví po celé období první republiky bylo koncentrované, jedinou pověřenou 

institucí zůstal Nejvyšší správní soud. Negativním důsledkem tohoto stavu se po 

poměrně krátké době stala neúměrná přetíženost NSS v důsledku stoupajícího počtu 

stížností, což nutně vedlo k nepřiměřenému prodlužování soudního řízení. Snaha 

zákonodárné moci vyřešit neutěšenou situaci se přetavila do přijetí zákona č. 164/1937 

 MALÝ, Karel. Dějiny českého a československého práva do roku 1945. 4., přeprac. vyd., V nakl. 40
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Sb. z. a n., fakticky novelizace zákona z roku 1918. Tato norma zavedla několik 

novinek, příkladem si uveďme ustanovení tříčlenných senátů jako výjimky pro mnohé 

případy oproti předchozím pětičlenným,  zavedení institutu pomocných referentů, kteří 43

připravovali zprávy a návrhy pro jednání soudu v senátech a měli v nich poradní hlas  44

či podstatné rozšíření případů, v nichž mohl soud rozhodnout v neveřejném zasedání 

pouze na základě spisu.  Jak nejzajímavější se jeví zavedení institutu závazných 45

právních zásad, na kterých se usnášely rozšířené senáty a tyto byly pak závazné pro 

správní úřady v republice, i pro NSS samotný v jeho dalších kauzách. Zda tato opatření 

přinesla praktický efekt,  není možné posoudit, protože brzy po jejich aplikaci došlo k 46

závažným státoprávním změnám, o kterých tato práce několika větami pojednává níže. 

V základní podobě před "zefektivňující" reformou musela mít polovina členů 

NSS složenou soudcovskou či advokátní zkoušku a byli jmenováni prezidentem 

republiky na návrh vlády. Rozhodování probíhalo ve většině věcí v pětičlenných 

senátech, ke sjednocování judikatury sloužily odborné dvanáctičlenné senáty. Na ještě 

vyšší úrovni existovaly pléna celých oddělení, čili administrativního a finančního, a 

konečně se za účelem realizace specifických pravomocí scházelo plénum, tedy 

shromáždění všech členů NSS.  Soud rozhodoval na kasačním principu, zahájení řízení 47

ovládala zásada dispoziční, podmínkou přípustnosti návrhu byla konečnost aktu veřejné 

správy, tedy vyčerpání opravných prostředků v rámci správního řízení. V procesu se 

nevztahovala zásada plné jurisdikce, přezkum byl tedy charakteristický požadavkem 

kauzality - navrhovatel se musel cítit zkrácený na svých subjektivních veřejných 
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právech individuálním aktem veřejné správy. Zákonnost normativních aktů mohla být 

řešena pouze v návaznosti na konkrétní věc a NSS neměl pravomoc takové akty rušit. 

Pro úplnost dodejme, že v období první republiky vyvíjely činnost obdobnou 

soudní kontrole veřejné správy i některé jiné orgány. Jedním z nich byl soud volební, 

organizačně a personálně přičleněn k NSS, jehož kompetence zahrnovaly např. 

rozhodování o ztrátě mandátu v Národním shromáždění či zastupitelstvu, nebo 

rozhodování o inkompatibilitě. Kromě toho existoval kartelový soud a soustava soudů 

pojišťovacích. Nelze nezmínit i existence prvorepublikového Ústavního soudu, se 

kterým počítala Ústavní listina z roku 1920 a ustanoven byl od 7. 11. 1921. Na rozdíl od 

brilantní judikatury NSS však byla jeho činnost v tomto období značně nevýrazná.  48

Mnichovský diktát z 30. 9. 1938 předznamenal blížící se konec samostatnosti 

republiky na prahu utvářejícího se vojenského konfliktu. Po obsazení Československé 

republiky Německem 15. 3. 1939 a vytvoření Protektorátu Čechy a Morava došlo k 

vytvoření oddělených linií správních orgánů pro německé a ostatní příslušníky. Zároveň 

se uplatnily dvě soudní soustavy s kompetenčními přesahy v neprospěch 

protektorátního soudnictví.  Význam Nejvyššího správního soudu se zmenšil spolu se 49

snížením nápadu, přesto i za války vyvíjel činnost, na kterou měli dosah i právní vlivy 

německé legislativy (např. Uplatnění protižidovských zákonů). 

V závěru pojednání o postavení správného soudnictví během "první" 

Československé republiky je třeba vyzvednout právní dědictví, které se zachovalo v 

podobě judikatury. Nejvyšším správním soudem dokázal vytvořit solidní teoretické 

zázemí pro množství institutů obecného správního práva, přičemž jeho role byla o to 

větší, že působil v době po vzniku nového státu, založeného na diametrálně odlišných 

politologických principech jako předchozí období monarchie. Cenné poznatky jsou 

 SCHELLE, Karel. Organizace československého státu v meziválečném období (1918-1938). Vyd. 1. 48
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obsaženy především v zachovaných výběrech oficiální sbírky vedené senátním 

prezidentem soudu Josefem V. Bohuslavem. Důkazem nesmírné přidané hodnoty je 

působení prvorepublikového NSS je především to, že v novodobé porevoluční praxi 

správného soudnictví bylo na tuto judikaturu nezřídka odkazované a část zahrnuté 

materie je v podstatě aktuální dodnes. 

4.3.Období let 1945 - 1989: Postupné odstranění správného 

soudnictví v podmínkách nastupujícího socialismu 

I po skončení druhé světové války NSS kontinuálně působil, blížící se politické 

události však měly přinést jeho exodus. V letech 1946 - 47 řešil např. některé kauzy 

související se znárodňováním, vymezoval ve svých rozhodnutích obsah takových pojmů 

jako "zrádce" či "boj za osvobození". Legislativní text nové ústavy ze dne 9. 5. 1948 

počítal ve svém § 137 s fungováním "správního soudu" pro celé území republiky av § 

138 proklamoval oddělení soudnictví od zprávy. Fakticky ve společnosti začaly 

účinkovat přesně opačné tendence. Od června roku 1948 byly postupně soudci NSS 

penzionováni, dostavil se problém nedostatečného personálního zabezpečení a konečně 

bylo sídlo NSS zákonem č. 166/1949 Sb. přesunuty do Bratislavy, kde se spojil s do té 

doby odděleným Slovenské Správným soudem, coby pozůstatkem samostatnosti 

Slovenského státu za války. 

Jednou z posledních ran pro československé správní soudnictví bylo přijetí 

ústavního zákona č. 64/1952 Sb., O soudech a prokuratuře, který o této větvi justice 

zcela mlčel. Konečně k faktickému a právnímu zrušení NSS došlo ustanovením § 18 

odst. 2 zákona č. 65/1952 Sb., O prokuratuře, které rušilo "všechny předpisy o správním 

soudu". Nový způsob kontroly aktů veřejné správy spočíval v možnosti generálního 

prokurátora podat protest, pokud takový akt odporoval právnímu řádu, přičemž 

následně správní orgán buď uplatnil nápravu, nebo rozhodoval o protestu jeho 

nadřízený orgán. Následujícím zákonem o prokuratuře, č. 65/1956 Sb., Bylo toto 
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odvětví činnosti prokuratury pojmenované všeobecným dozorem,  podle sovětského 50

typu. Prvořadým úkolem byla kontrola dodržování socialistické zákonnosti av tomto 

mechanismu byla ochrana subjektivního práva možná pouze prostřednictvím ochrany 

práva objektivního. Všeobecný dozor prokuratury se soustředil na ochranu veřejného 

zájmu a ochrana individuálních práv zůstala na okraji pozornosti, na druhou stranu však 

v dnešní podobě soudní kontroly veřejné správy je přísně vyžadováno individuální 

postižení práv daného subjektu a širší koncepce jakési „actio popularis“ oproti 

současnému znění § 66 odst. 2 soudního řádu správního  by možná našla opodstatnění. 51

Rozdíly mezi činností správních a soudních orgánů se v sovětské koncepci postupně 

stierali a důraz se kladl na jednotnost podstaty justice.  52

Následkem zrušení NSS a tím i k němu organizačně přičleněných soudů 

(volební, kartelový ...) zůstala počátkem 50-tých let jen možnost soudního přezkumu 

správních rozhodnutí týkajících se sociálního a nemocenského pojištění. Soustava 

pojišťovacích soudů se však brzy v právním povědomí oddělila od veřejnoprávního 

soudnictví. Celé nadcházející období je charakteristické úzkou příslušností obecných 

soudů ke kontrole legality aktů veřejné správy. Uplatnil se princip výčtu a nutnost 

výslovného vyjádření v příslušném dvousložkovém zákoně k soudnímu přezkumu aktu 

daného správního orgánu. Příkladmo uveďme žaloby k soudům ve věcech kontingentů, 

některých volebních věcech nebo proti rozhodnutím o umístění pacienta do 

psychiatrické léčebny, zda týkající se ochrany před alkoholismem a toxikomaniemi. 

Procesní zakotvení naznačeného mechanismu se přeneslo i do nového občanského 

soudního řádu č. 99/1963 Sb. v podobě úpravy přezkoumání rozhodnutí jiných orgánů 

podle hlavy čtvrté části čtvrté. 

 MAZANEC, Michal. Správní soudnictví. Praha: Linde, 1996, 451 s. ISBN 80-7201-021-2, s. 36.50
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Když chceme sumarizovat podobu kontroly veřejné správy během 

socialistického období, dospějeme k závěru, že ochrana individuálních subjektivních 

práv byla naprosto nedostatečná. Vliv ideologie přesahoval do všech oblastí politického 

a administrativního aparátu a důraz kladen na společný pokrok a jednotu vedl ke 

snižování zájmu o právní postavení jednotlivce. I nepatrná kontrolní kompetence 

obecného soudnictví byla deformovaná ústavní požadavkem vykládat právní předpisy v 

souladu se socialistickým právním vědomím,  nemůže proto být řeč o skutečné 53

nezávislosti justice od politických vlivů v duchu idejí dělby moci. 

4.4.Období od roku 1989 do současnosti: nedokonalé pokračování v 

tradici a "revoluční" změna na prahu nového tisíciletí 

Demokratizační tendence, které se rozvinuly po sametové revoluci, zahrnovaly i 

obnovu správného soudnictví ve fungující podobě jako jeden z důležitých úkolů 

nejbližšího období. Jedinou legislativní formou zbývalo řízení podle § 244 a násl. 

občanského soudního řádu, vycházející z enumerativního principu, takže počátečním 

řešením zvyšování kompetencí soudní kontroly administrativních aktů bylo zakotvení 

možnosti soudního přezkumu konkrétních rozhodnutí při novelizacích složkových 

správních předpisů a samozřejmě i v nově přijímaných předpisech, a to stále v režimu 

obecné justice. 

Prvním stupněm zásadnějších koncepčních změn se stala příprava textu 

ústavního katalogu základních práv, která vyvrcholila vypracováním Listiny základních 

práv a svobod. Klíčové ustanovení čl. 36 odst. 2 bylo přelomovým především kvůli 

opětovnému zakotvení principu generální klauzuli přezkumu správních rozhodnutí. Na 

úrovni zákona se takto koncipovaná požadavek prosadila novelou OSŘ č. 519/1991 Sb., 

Účinnou od 1. 1. 1992, která relevantní procesní úpravu zařadila do části páté pod 

okrajovou rubrikou "Správní soudnictví". Zákonodárce se přiklonil k funkční variantě 

soudní kontroly správních aktů, čili nevytvořil institucionální odlišnou soustavu, ale 

 Srov. čl. 102 odst. 1 Ústavy Československé socialistické republiky, vyhlášené jako ústavní zákon č. 53

100/1960 Sb.
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rozhodování bylo svěřeno specializovaným senátem a samosoudcem existující soustavy 

obecných soudů s postupným rozšiřováním pravomocí, a to především soudem 

krajským, ve vymezených případech byly věcně příslušné soudy okresní či vrchní nebo 

Nejvyšší soud. Nová část pátá OSŘ kromě obecných ustanovení (hlava první) 

regulovala dva druhy řízení, a to generální prozkoumáte pravomocných správních 

rozhodnutí (hlava druhá) a řízení o opravných prostředcích proti nepravomocným 

aktům administrativy (hlava třetí). Procesní postup podle hlavy druhé nezakrytý 

navazoval na dobré tradice správného soudnictví ještě z dob před první světovou 

válkou, ovšem s podstatnou odlišností, totiž úprava v OSŘ nekoncipovala tuto větev 

justice jako soudnictví veřejného práva. Předmětem soudního přezkumu byly i 

rozhodnutí o soukromých právech v případě, že o nich rozhodoval správní orgán. Do 

hlavy třetí části páté se v podstatě přesunula předcházející úprava podle hlavy čtvrté 

části čtvrté, že si ponechaly enumerativní zásadu a nutnost zákonného zmocnění k 

soudnímu přezkumu. Oba druhy řízení měly některé společné rysy, např. kasační 

princip rozhodování zda výlučný prozkoumat legality napadených aktů.  54

Neopomenutelným dokumentem je Ústava nově vzniklé samostatné České 

republiky, která na institut správného soudnictví důsledně myslí. V čl. 87 odst. 3 svěřila 

zákonu možnost udělit Nejvyššího správního soudu kompetence k odchylku 

protizákonných normativních aktů či řešení zvláštního kompetenčního konfliktu av čl. 

91 odst. 1 tento orgán výslovně zařadila do soudní soustavy. Z uvedeného vyplývají dva 

poznatky. Jednak je to očividný úmysl ústavodárců vybudovat ústavní základ pro 

instituci tvořící tradiční součást českého právního řádu a představující imanentního 

garanta ochrany práv občanů proti nezákonným zásahům veřejné moci v mnoha 

demokratických státech Evropy.  Kromě toho zmíněno ústavní normy dávají tušit, že v 55

roce 1993 političtí představitelé neměli jasnou ideu o konečné podobě správné justice a 

o všech jejích kompetencích, společného konsenzu se podařilo dosáhnout právě jen v 

 CHVÁTALOVÁ, I. Historie a současnost správního soudnictví v České republice. Správní právo. 54

2004, roč. 37, č. 1 – 2, s. 107.

 PÍTROVÁ, Lenka a Richard POMAHAČ. Evropské správní soudnictví. Vyd. 1. Praha: C.H. Beck, 55

1998, xv, 343 s. Beckovy právnické učebnice. ISBN 80-7179-183-0, s. 204.
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potřebnosti emancipovaného vrcholu správné soudní soustavy, čímž naznačili 

směrování pozdějších reformních úsilí. Paradoxem je, že NSS konečně vznikl až po 

deseti letech od svého ústavního zakotvení, takže mezidobí se nezbavilo puncu 

dočasnosti a nedokonalosti. 

Koncepci správného soudnictví, uplatněnou v 90-tých letech, je nutné chápat 

jako okolnostmi determinovanou přechodnou úpravu, vycházející z nutnosti poskytnout 

soukromým osobám vyšší stupeň ochrany ve světle nově budovaného demokratického 

uspořádání. Stále častěji se však objevovaly fundované právnické ohlasy, že taková 

úprava po stránce institucionální i procesní neodpovídá požadavkům, které má správní 

soudnictví plnit ve vztahu k právnímu řádu.  Uveďme několik podstatných problémů 56

tehdejší úpravy, které vedly až k zásadní reformě na prahu 21. století. 

Nesporně nejzávažnějším nedostatkem bylo nedodržování mezinárodních 

závazků České republiky, které pro ni vyplývají od 18. 3. 1992 z Evropské úmluvy o 

ochraně lidských práv a základních svobod (dále "Úmluva"). Česká podoba byla v 

rozporu ustanovení čl. 6 odst. 1 Úmluvy, podle kterého má každý právo na to "aby jeho 

věc byla spravedlivě, veřejně a v přiměřené lhůtě projednána nezávislým a nestranným 

soudem, zřízeným zákonem, který rozhodne o jeho občanských právech nebo závazcích 

nebo o oprávněnosti jakéhokoli trestního obvinění proti němu". Především z uvedeného 

vyplývá požadavek, aby věc samotnou, nejen legalitu předchozího správního aktu, 

posuzoval soud nebo soudu podobný orgán. Podle tehdejší české úpravy však soud 

mohl odstranit jen nezákonné rozhodnutí, už ale ne akt věcně vadný, takže závislé 

uvážení správního orgánu nebylo možné kontrolovat prostřednictvím nezávislého 

soudcovského uvážení.  Navíc "trestním obviněním" ve smyslu uvedeného článku 57

Úmluvy je nutné chápat i všechny formy správního trestání, tedy rozhodování o 

sankcích za přestupky či jiné správní delikty, u kterého soud musí být nadaný 

 SCHELLE, Karel. Dějiny české veřejné správy. Plzeň: Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, 56

2009, 314 s. ISBN 978-80-7380-203-5, s. 286.

 POMAHAČ, Richard. Plná jurisdikce správních soudů. Soudní rozhledy. 2002, roč. 8, č. 3, s. 78.57
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oprávněním posoudit nejen jejich zákonnost, ale i přiměřenost. Naznačené nedostatky 

měly společný jmenovatel - nenaplnění požadavky tzv. plné jurisdikce. 

Pod tento termín spadají předpoklady na zákonné zajištění toho, že správní soud 

může provádět dokazování za účelem zjištění skutkového stavu ke dni rozhodnutí soudu 

ve věcech správního trestání, případně ověření skutkového zjištění správního orgánu ke 

dni vydání správního aktu. Správní soud musí mít volnost hodnotit skutkový stav, 

konstatován správním orgánem nebo úvahy stojící vlastním dokazováním, přičemž v 

případě zrušení aktu je toto soudní hodnocení věci pro orgán závazné stejně, jako právní 

názor soudu. Konečně ve věcech správního trestání se musí uplatnit revizní princip, čili 

oprávnění soudu snížit stanovenou sankci. Navíc můžeme přímo na tomto místě uvést 

další podstatné nedostatky slovenské koncepce správné justice, totiž že přezkumu 

nepodléhaly protiprávně případy administrativní nečinnosti ani porušení práv osob ze 

strany orgánů veřejné správy, ke kterým došlo jinak, než vydáním rozhodnutí.  58

Kriticky je nutno se vyjádřit také k důsledkům odkladů zřízení Nejvyššího 

správního sodu, způsobujících de facto monopolní příslušnost krajských soudů k řešení 

většiny správných žalob. Z tohoto přístupu vyplývající nemožnost uplatnění jakýchkoli 

opravných prostředků proti soudním rozhodnutím ve věcech kontroly veřejné správy 

zapříčinila nejednotnost administrativní judikatury. Navíc nebylo dobře možné se s 

relevantními judikatura často ani seznámit, neexistovala žádná oficiální sbírka pro celé 

území republiky a primární role správného soudnictví v demokratické společnosti, totiž 

zpětně ovlivňovat orgány výkonné moci a správní úřady a tím předcházet opakovaným 

protiprávním zásahem do práv občanů, nemohla být v takto fungujícím mechanismu 

nikdy naplněna.  K naznačeným problémům přistoupila politická praxe častých 59

novelizací hmotněprávních předpisů správního práva (především daňových a z oblasti 

sociálního zabezpečení), která se podepsala pod neúměrné teoretické zatížení správních 

 BAXA, J., MAZANEC, M. Reforma českého správního soudnictví. Právní rádce. 2002, roč. 10, č. 1, 58

s. 8.

 MAZANEC, Michal. Správní soudnictví. Praha: Linde, 1996, 451 s. ISBN 80-7201-021-2, s. 46.59
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soudců, stejně jako nejasný výklad mnohých procesních ustanovení. Jak vidíme, 

celkové fungování správného soudnictví bylo v několika věcech parodií vyžadovaného 

stavu a bylo jen otázkou času, kdy neschopnost politiků vyprodukovat pozitivní reformy 

přivodí nějaký zlomový zásah. 

Na rozdíl od období "první" republiky se novodobý český Ústavní soud vždy 

projevoval jako aktivní orgán, který má snahu a potenciál vyjadřovat se k všemožným 

právně - politickým otázkám a důsledně plnit své kontrolní poslání vůči ostatním 

složkám státní moci. Nebylo tomu jinak ani při formování správného soudnictví v 90-

tých letech a právě Ústavní soud se měl stát jakýmsi "revolucionářem". V nepřeberném 

množství svých nálezů opakovaně upozorňoval na chyby celé koncepce, ať už na 

zmíněné mezinárodně právní rozpory české úpravy, nebo na nevytvoření NSS, v 

důsledku čehož musel jeho předpokládanou agendu řešit právě Ústavní soud. Jediným v 

úvahu připadajícím opravným prostředkem proti rozhodnutí správního soudu byla 

ústavní stížnost, jejíž však z ústavního řádu vyplývá zcela odlišné poslání, má vést k 

nápravě porušení kvalitativně jiné skupiny práv subjektů. Kromě toho v rozporu se 

svým postavením se Ústavní soud dostal do role sjednocovatele správně právní 

judikatury. 

Svou roli sehrál i při konkrétním formování procesní legislativy. Nejprve 

nálezem ze dne 24. 9. 1996 zrušil ustanovení § 250f OSŘ,  umožňující v některých 60

případech správnímu soudu rozhodnout o věci rozsudkem bez jednání, a to s poukazem 

na jedno-instančnost správného soudnictví. Projednání žaloby je jediným a 

neopakovatelným projevem soudní kontroly veřejné správy, a pokud zákon umožňuje 

soudu přesto nenařídit jednání, tedy strany ztratí svou jedinou šanci být zaslechnutí před 

soudem, je takové ustanovení v rozporu s Listinou a Úmluvou. Podobnou argumentaci 

zvolil Ústavní soud i ve svém dalším nálezu ze dne 23. 11. 1999,  kde z důvodu 61

protiústavnosti nepříslušnosti správních soudů k přezkumu rozhodnutí správních orgánů 

 Nález Ústavního soudu ze dne 24. 9. 1996, sp. zn. Pl. ÚS 18/96.60

 Nález Ústavního soudu ze dne 23. 11. 1999, sp. zn. Pl. ÚS 28/98.61
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o pořádkových pokutách a došlo k derogaci příslušné ustanovení v OSŘ. Výše 

naznačeným "revolučním" krokem bylo vydání nálezu ze dne 27. 6. 2001,  ve kterém 62

Ústavní soud shrnul všechny své dlouho připomínáno námitky k tehdejšímu stavu 

správné justice a odmítl se dále přihlížet nevýrazným reformním legislativním pokusem 

a apatii politických představitelů, vrcholící téměř 10-letou ignoraci čl. 91 Ústavy, který 

do soustavy soudů zahrnuje i Nejvyšší správní soud. Ústavní soud se odhodlal k 

nečekanému a radikálnímu počinu, když s účinností od 1. 1. 2003 zrušil celou část pátou 

občanského soudního řádu, tedy celou procesní úpravu správního soudnictví. 

Tímto krokem se nesmazatelně zapsal do historie české soudní kontroly veřejné 

správy a nikdo nepochybuje, že současná legislativní úprava by bez jeho zásahu dosud 

nevznikla. Roku 2002 se věci konečně daly do pohybu, parlament schválil zákon č. 

150/2002 Sb., Soudní řád správní, čili nový procesní kodex, dále zákon č. 131/2002 Sb., 

O rozhodování některých kompetenčních sporů a v neposlední řadě také zákon č. 

151/2002 Sb., Který novelizoval řadu předpisů v souvislosti se vznikem nové právní 

úpravy a především vytvořil novou část pátou OSŘ. 

 Nález Ústavního soudu ze dne 27. 6. 2001, sp. zn. Pl. ÚS 16/99.62
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5. Analýza vzájemných vztahů mezi NSS, NS a ÚS 

5.1.Obecně o situaci 

Ústava ČR zakotvuje celkem tři vrcholné soudní orgány, kterými jsou Ústavní 

soud, Nejvyšší správní soud a Nejvyšší soud. Zatímco Ústavní soud  Nejvyšší soud 

fungují od počátku samostatné ČR, Nejvyšší správní soud byl zřízen až prostřednictvím 

SŘS v roce 2003.  Charakteristickým znakem vzájemných vztahů mezi těito třemi 

vrcholnými orgány soudní moci je skutečnost, že zde existuje pluralita ve vztazích 

soudní moci (3 soudní orgány) a rovněž uričitá konkurence mezi nimi. Situace, kdy 

v České republice existují hned tři vrcholné orgány soudní moci, je naprosto správná. 

Případné spory mezi nimi mají jistě méně negativní dopady, než by tomu bylo za situace 

existence pouze jednoho vrcholného soudního orgánu, který by mohl svého výsostného 

postavení zneužít k uzurpaci moci, a tím ohrozit dělbu moci ve státě.  Soudní moc je 63

tak rozdělena a každý vrcholný soudní orgán je zodpovědný za rozhodnutí 

na příslušném poli práva. 

Ačkoli byl NSS zřízen až v roce 2003, ústavně zakotven byl již od roku 1993 a 

lze nesporně říci, že že správa věcí veřejných je zdaleka nejširším komponentem 

realizace poslání státu, přímo se dotýká každého jednotlivce, a to nepřetržitě. Rozsah 

správního práva a od něj odvozených právních odvětví dává tušit, že správním soudům 

v České republice je svěřena nesmírně objemná agenda, se kterou se spojuje příslušná 

míra společenské odpovědnosti. Každý soudní orgán by přitom měl být především 

 KOUDELKA, Zdeněk. Válka soudů aneb dělba moci v soudnictví. Politologický časopis, 1998, č. 1, 63

ISSN 1211-3247, s. 72.
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zárukou procedurální spravedlnosti, garantující spravedlivý výsledek přiřazování dobra 

a břemen. Tyto požadavky jsou tak kladeny i na NSS.  64

Posláním Ústavního soudu je zkoumat, zda napadené rozhodnutí či zásah do 

práv jednotlivců nabylo intenzity protiústavnosti. Ústavní soud je tedy soudní orgán 

jiného typu, než soudy obecné a v ideální situaci by mezi ním a ostatními soudy tedy 

střety neměly vznikat.  Skutečnost však může být jiná, jak si ukážemev následujících 65

podkapitolách. 

Specifičnost svěřených kompetencí Ústavního soudu má nutně svůj odraz i při 

zařazování tohoto orgánu do mechanismu soudní kontroly veřejné správy, který, jak 

bylo uvedeno v kapitole o zárukách zákonnosti v administrativních činnostech veřejné 

moci, je tvořen ústavní a správnou větví justice. Mezi nimi existují nevyvratitelné 

rozdíly, některé je vhodné si stručně shrnout. V řízení před Ústavním soudem je těžké se 

vyhnout působení mnoha politických vlivů, což vede k nutnosti citlivého přístupu k 

rozhodování otázkám s celospolečenským dopadem, zatímco větev správného 

soudnictví je od takových vlivů oproštěna a může se plně zahloubat do právní dimenze 

sporu. Jednotlivé větve dále interpretují kvalitativně odlišné oblasti legislativy. Jejich 

rozhodovací kompetence směřují ke kontrole širší pojaté veřejné moci na straně 

ústavního soudnictví, naopak ke kontrole užší složky - veřejné správy u soudnictví 

správného. 

Judikatura na úrovni Ústavního soudu ovlivňuje vývoj zprávy přímo i nepřímo. 

Nesporně totiž závazné nejenom působení tohoto orgánu v role negativního 

zákonodárce, spojené s odchylkou aktů administrativy nekonzistentních s ústavně 

zaručeným standardem ochrany práv, prominentní poslání přísluší i formování právního 

vědomí souvisejícího s judikaturou účinky ústavní judikatury, dosahující do všech sfér 

 HOLLÄNDER, Pavel. Filosofie práva. 2., rozš. vyd. Plzeň: Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, 64

2012, 421 s. ISBN 978-80-7380-366-7, s. 277.

 ŠIMÍČEK, Vojtěch. Ústavní stížnost. 3., aktualiz. a přeprac. vyd. Praha: Linde, 2005, 359 s. ISBN 65

80-7201-569-9, s. 49-50.
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veřejné moci. V konkrétnosti má činnost Ústavního soudu v oblasti kontroly Verena 

správy podobu preskumu správních aktů. Zcela zásadní je jejich diferenciace na 

individuální a normativní. Zatímco totiž u individuálních administrativních aktů je 

soudně přezkoumat jejich zákonnosti a ostatních atributů (vyplývajících s požadavkem 

plné jurisdikce) svěřen především správnému soudnictví, přičemž Ústavní soud zajímá 

kvalitativně jiné poslání - dbát na dodržování ústavnosti, u aktů normativních neexistuje 

jiný legislativní vytvořen kontrolní mechanismus ze strany justice kromě právě 

ústavního soudnictví. 

5.2.Analýza vztahu NS a ÚS před vznikem NSS 

Pokud k postavení Ústavního soudu, jako soudu speciálního, přidáme jeho 

pravomoc rušit rozhodnutí orgánů moci veřejné, do nichž je zahrnut i Nejvyšší soud, a 

zhodnotíme funkci Ústavního soudu jako ochránce ústavnosti v demokratickém státě, 

musíme dojít k závěru, že Ústavní soud má při rozhodování v rozsahu své ústavní 

pravomoci přednost před Nejvyšším soudem, z čehož lze dovodit obecnou závaznost 

rozhodnutí Ústavního soudu v typově shodných případech pro Nejvyšší soud. Při 

opačném závěru, kdy by Nejvyšší soud nebyl vázán právním názorem Ústavního soudu, 

by vznikaly paradoxní a nežádoucí situace, kdy by vrcholný soudní orgán, který je 

povolán k ochraně práv, neakceptoval ústavně právní názor speciálního vrcholného 

soudního orgánu na ochranu základních práv. Takové neakceptování by pak 

představovalo protiústavní jednání. 

Bohužel výše uvedený závěr Nejvyšší soud, v prvních letech existence 

Ústavního soudu, nepřijímal. Hlavními oblastmi rozporů mezi Nejvyšším soudem a 

Ústavním soudem byla za prvé samotná pravomoc Ústavního soudu přezkoumávat 

rozhodnutí obecného soudu a za druhé závaznost rozhodnutí Ústavního soudu, a to jak 

v konkrétní věci, tak i v oblasti obecné precedenční závaznosti ústavně právního názoru.  

Nejvyšší soud se pokusil zpochybnit pravomoc Ústavního soudu 

v několika vyjádřeních v průběhu řízení o ústavních stížnostech, kterými byla napadena 
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protiústavnosti jeho rozhodnutí, přičemž tvrdil, že obecné soudy nejsou orgány veřejné 

moci a Ústavní soud stojí mimo soustavu obecných soudů, a tudíž nemůže 

přezkoumávat jejich rozhodnutí.  Ústavní soud reagoval v odůvodnění ve stejné věci, 66

kdy dovodil, že Nejvyšší soud je orgánem veřejné moci, speciálně soudní moci, a že 

příslušnost Ústavního soudu je dána mimo jakousi pochybnosti.  Tuto myšlenku pak 67

Ústavní soud dále rozvedl tak, že státní moc je vykonávaná prostřednictvím moci 

zákonodárné, výkonné a soudní, přičemž veřejná moc zahrnuje orgány státní moci a 

samosprávy, tudíž je i Nejvyšší soud orgánem moci veřejné.   68

V průběhu tzv. války soudů v polovině 90. let minulého století vyvstal otevřený 

konflikt mezi Ústavním soudem a trestním kolegiem Nejvyššího soudu, které odmítalo 

přijmout právní názory Ústavního soudu. Senát Nejvyššího soudu se odmítl podrobit 

právnímu názoru Ústavního soudu v konkrétní věci.  Nejvyšší soud argumentoval tím, 69

že z Ústavy, ani ze zákona o Ústavním soudu nevyplývá oprávnění Ústavního soudu 

přikázat Nejvyššímu soudu, aby nějakou věc znovu projednal a rozhodl,  a proto 70

Nejvyšší soud rozhodl v rozporu s kasačním nálezem Ústavního soudu ve stejné věci. 

Příkladem otázky, kde se před rokem 2003 výrazně lišili názory NS a ÚS může 

být třeba názor na závaznost pravomocných soudních rozhodnutí v nových řízeních, ve 

kterých byla již rozhodnutá otázka podstatná pro nové rozhodnutí. Obecná zásada, 

podle které soud nesmí znovu projednávat a rozhodovat spor, ve kterém existuje již 

předchozí pravomocné soudní rozhodnutí, je vlastní asi všem právním řádům na světě. 

Překážka věci pravomocně rozhodnuté brání tomu, aby věc, o níž bylo pravomocně 
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rozhodnuto, byla znovu projednávána. Vyplývá z materiální právní moci rozsudku, jejíž 

obecnou vlastností je, aby právní věc byla pravomocným rozsudkem autoritativně 

vyřešena zásadně definitivním a nezměnitelným způsobem. Překážka věci pravomocně 

rozhodnuté nastává v první řadě tehdy, má-li být v novém řízení projednávána stejná 

věc. O stejnou věc se jedná tehdy, jde-li v novém řízení o tentýž nárok nebo stav, 

o němž již bylo pravomocně rozhodnuto, a týká-li se stejného předmětu řízení a týchž 

osob. Není samo o sobě významné, mají-li stejné osoby v novém řízení rozdílné 

procesní postavení (např. vystupovaly-li v původním řízení jako žalovaní a v novém 

jako žalobci). Tentýž předmět řízení je dán tehdy, jestliže tentýž nárok nebo stav 

vymezený žalobním petitem vyplývá ze stejných skutkových tvrzení, jimiž byl uplatněn 

(ze stejného skutku).  71

Řízení se týká těchže osob rovněž v případě, jestliže v novém řízení vystupují 

právní nástupci (z důvodu univerzální nebo singulární sukcese) osob, které byly 

účastníky pravomocně skončeného řízení. I když v novém řízení nejde o stejnou věc, 

překážka věci pravomocně rozhodnuté nastává, jde-li v novém řízení o tentýž nárok 

nebo stav, o němž již bylo pravomocně rozhodnuto, a týká-li se stejného předmětu 

řízení, jestliže výrok pravomocného rozsudku nebo usnesení ve věci samé je závazný 

pro každého nebo jestliže zákon rozšiřuje subjektivní závaznost rozhodnutí na další 

osoby a nezavazuje tedy jen účastníky řízení. V těchto případech totiž působí materiální 

účinky právní moci rovněž proti každému nebo osobám, na něž byla subjektivní 

závaznost rozhodnutí zákonem rozšířena. V rozsahu závaznosti výroku pravomocného 

rozsudku nebo usnesení ve věci samé se na tyto osoby vztahuje překážka věci 

pravomocně rozhodnuté, i když nebyly účastníky původního řízení. Pro posouzení, zda 

je dána překážka věci pravomocně rozhodnuté, není významné, jak byl soudem skutek 

(skutkový děj), který byl předmětem původního řízení, posouzen po právní stránce. 

Překážka věci pravomocně rozhodnuté je dána i tehdy, jestliže skutek (skutkový děj) byl 

soudem posouzen po právní stránce nesprávně nebo neúplně, např. jestliže skutek byl 
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posouzen jako závazkový vztah, ačkoliv ve skutečnosti šlo o odpovědnost za 

bezdůvodné obohacení. O stejný předmět řízení jde také tehdy, jestliže byl stejný skutek 

v novém řízení právně kvalifikován jinak než v řízení původním.  72

Překážka věci rozhodnuté navíc nastává nejen tehdy, jestliže o téže věci rozhodl 

soud v občanském soudním řízení, ale i pravomocným přiznáním nároku na náhradu 

škody v trestním řízení (v tzv. adhezním řízení) nebo v řízení o přestupku, 

pravomocným rozhodnutím (rozhodčím nálezem) vydaným v rozhodčím řízenía 

pravomocným rozhodnutím (nálezem) vydaným finančním arbitrem podle zákona č.

229/2002 Sb., o finančním arbitrovi. ve znění pozdějších předpisů, a to v rozsahu 

závaznosti těchto rozhodnutí.  Na první pohled se tedy věc jeví zcela jasná, nicméně 73

právě v této oblasti bylo možné identifikovat rozdíly mezi přístupem NS  a ÚS. 

Nejvyšší soud ČR, který je s ohledem na své postavení v justiční soustavě 

víceméně povinen zastávat právně pozitivistická stanoviska, zaujímá při výkladu ust. § 

159 odst. 2/§ 159a odst. 4 o.s.ř. konstantní názor, podle kterého není ani určovací 

rozsudek ve věci absolutních majetkových práv pro jiný soud závazný, pokud se liší 

okruh účastníků v obou řízeních (zejména 22 Cdo 311/2001, nebo 22 Cdo 1597/2001 a 

další). Názor Nejvyššího soudu ČR převzala i právní doktrína a je obsažen ve všech 

významných komentářích k o.s.ř. Názor Nejvyššího soudu ČR převzala i právní 

doktrína a je obsažen ve všech významných komentářích k o.s.ř.  74

Tento názor jistě nepostrádá opodstatnění; lze si představit řadu případů, kdy na 

výsledku proběhlého soudního sporu mohla mít naléhavý právní zájem i třetí osoba, 

která však nemohla ovlivnit jeho výsledek ani v postavení vedlejšího účastníka. Bylo by 
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odepřením práva na soudní ochranu, pokud by taková osoba v jiném sporu, který se jí 

osobně dotýká, musela bez dalšího převzít rozhodnutí vydané v řízení, ve kterém 

nemohla uplatnit svá vlastní skutková tvrzení a důkazní návrhy, způsobilé dosáhnout 

odlišného výsledku. 

Na druhou stranu nelze přehlížet ani fakt, že účastník (mnohdy mnohaletého) 

soudního sporu má právo očekávat, že výsledek řízení je definitivní, a nebude 

s úspěchem zpochybněn někým, kdo sice nebyl jeho účastníkem, ale i kdyby jím byl, 

nemohl by jeho výsledek změnit. 

V takové situaci se může poškozený účastník bránit jen ústavní stížností. 

Ústavní soud, jehož úkolem není přezkoumávat aplikaci „jednoduchého“ práva 

obecnými soudy, pokud v této aplikaci zároveň neshledá porušení základního práva či 

svobody, může ve svém rozhodování (na rozdíl od soudů obecných) více přihlížet 

k právu přirozenému, nikoli jen vykládat právo pozitivní.  75

Otázkou závaznosti pravomocných soudních rozhodnutí se zabýval ve velmi 

přesvědčivě odůvodněném nálezu (I. ÚS 647/02), ve kterém upozornil na skutečnost, že 

v českém právu platí a je běžně aplikována řada obecných právních principů, které 

nejsou výslovně obsaženy v právních předpisech Pl. ÚS 33/97. ÚS tedy  konstatoval, že 

princip respektování smyslu pravomocných rozsudků patří k obecným právním 

principům požívajícím ústavní ochrany a opačný aplikační postup je překrucováním 

práva. Podle Ústavního soudu je nepochybné, že povinnost respektovat dřívější 

rozsudky mají i soudy a povinnost soudu zohledňovat svůj předchozí postup má ústavně 

zakotveného korespondenta v legitimním očekávání účastníků, jehož ochranu poskytuje 
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čl. 1 Dodatkového protokolu č. 1 k Úmluvě o ochraně lidských práv a základních 

svobod.  76

Ústavní soud pak citoval dvě právní věty z judikátů NS ČR, a to konkrétně z 

judikátu  22 Cdo 311/2001 a z judikátu 22 Cdo 1597/2001: „Řeší-li soud v řízení 

o ochranu vlastnického práva žalobce podstatnou otázku platnosti kupní smlouvy jako 

otázku předběžnou a bylo-li o platnosti téže kupní smlouvy již rozhodnuto v jiném řízení, 

jehož účastníkem žalobce nebyl, není toto rozhodnutí pro soud v tomto pozdějším řízení 

závazné.“ „Rozsudek, kterým se určuje, že žalobce je vlastníkem věci, je rozhodnutím, 

kterým byla sporná otázka vlastnictví vyřešena jen ve vztahu mezi účastníky řízení.“ 

Ihned však dodává, že se s nimi nelze bez dalšího ztotožnit, a vyslovuje další 

interpretační pravidlo: „Není pochyb o tom, že změněný okruh účastníků zakládá 

povinnost soudu znovu věc posoudit také z hlediska prokázaných tvrzení nových 

účastníků, avšak při současném respektu k předchozímu rozhodnutí o vztazích, v nichž 

noví účastníci jsou svého druhu nástupci původního účastníka řízení. Pokud soud takto 

nepostupuje, nelze jeho postup považovat za slučitelný se zásadami spravedlivého 

procesu, zejména pak s příkazem vnitřní nerozpornosti právního řádu. Celková 

harmonie soudních rozhodnutí podmiňuje důvěru v právo, bez níž by právo bylo jen 

mrtvým textem. Tento postup, resp. výklad dnes platného ustanovení § 159a odst. 4 o. s. 

ř. v duchu naznačených principů vyplývá jak z požadavku právní jistoty (dovozovaného 

z čl. 1 odst. 1 Ústavy), tak je třeba jej respektovat jako součást práva na spravedlivý 

proces (čl. 36 odst. 1 Listiny).“  77

Další situací, kdy se NS snažil odmítat závaznou judikaturu ÚS, je situace 

následující, kdy došlo k nepřipuštění dovolání ze strany Nsnavzdory názoru ÚS. 
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“Ústavní sodu zde uvedl, že “v posuzované věci Nejvyšší soud interpretoval 

ustanovení § 237 odst. 1 písm. f) o.s.ř. v rozporu s čl. 38 Listiny základních práv a 

svobod, když v postupu odvolacího soudu neshledal nesprávnost, ačkoli účastníku řízení 

byla odňata reálná a efektivní možnost jednat před soudem, spočívající v právu právně i 

skutkově argumentovat. Nepřipuštění dovolání Nejvyšším soudem v důsledku ústavně 

rozporné interpretace a aplikace dovolacích důvodů proto zakládá porušení čl. 36 odst. 

1 Listiny, zakotvujícího právo na soudní ochranu.”  78

Ačkoli zde existoval výše uvedený judikát, NS se jej pokusil opět překonat tím, 

že dovodil, že “není v rozporu s ústavněprávními principy, jestliže Nejvyšší soud Čes-ké 

republiky zastává jiný právní názor než Ústavní soud České republiky, pokud právní 

názor Ústavního soudu byl vyjádřen pouze v odůvodnění jeho rozhodnutí, byl situován 

na samém okraji předmětné problematiky, jíž se dotýkala ústavní stížnost, přičemž 

neměl ani žádný průmět do právní věty rozhodnutí, které bylo posléze publikováno ve 

Sbírce nálezů a usnesení Ústavního soudu. Nejvyšší soud tedy respektuje zásadu 

vyjádřenou v č. 89 odst. 2 Ústavy České republiky, že vykonatelná rozhodnutí Ústavního 

soudu jsou závazná pro všechny orgány i osoby, současně však nemůže přehlédnout ani 

to, že sám je povolán - a to již vlastní rozhodovací činností - k tomu, aby sjednocoval 

soudní praxi․ Zastávat jiný právní názor v zájmu jednoty rozhodování obecných soudů 

se proto zmíněnému principu neprotiví, jestliže takový názor s ústavními předpisy a jim 

na roveň postavenými prameny práva není v rozporu.”  79

5.2.1. Shrnutí vztahu NS  a ÚS  před vznikem NSS 

Z výše uvedených příkladů je zřejmé, že vztahy mezi ÚS a NS byly zejména 

v 90. letech 20. století velmi napjaté. NS se často snažil překonávat judikaturu 

Ústavního soudu, což zejména ve vztahu k ústavním právům jednotlivce není optimální. 
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Každý z vrcholných soudních orgánů má totiž svoji kompetenci, které by se měl držet a 

NS by neměl zasahovat do rozhodování ve věcech, které patří do pravomoci ÚS. 

5.3.Vztah NSS  a ÚS 

Bylo by absurdní zastávat bez dalšího názor, že je to judikatura Nejvyššího 

správního soudu, která determinuje vztah mezi NSS a Ústavním soudem. Bylo by ale 

také příliš zjednodušující tvrdit pravý opak – tedy, že je interakce mezi těmito soudy 

plně ovládána Ústavním soudem. V prvé řadě je třeba vyjít z toho, že i řízení o ústavní 

stížnosti je ovládáno kasačním principem a jakýkoliv obecný soud tak bývá po 

zrušujícím nálezu postaven před – ne vždy zcela jednoznačnou – otázku, jak má 

rozhodnutí Ústavního soudu interpretovat a jak ve věci dále postupovat. 

Rozhodnutí Ústavního soudu však nemají zdaleka účinky jen ve vztahu k věci, v 

níž byly vydány. Podle čl. 89 odst. 2 Ústavy jsou vykonatelná rozhodnutí Ústavního 

soudu závazná pro všechny orgány i osoby. To pochopitelně platí i pro Nejvyšší správní 

soud, možná dokonce o to naléhavěji, že to je právě tento soud, kdo je povolán ke 

sjednocování judikatury ve správním soudnictví a tím (zprostředkovaně) i ke 

sjednocování rozhodovací činnosti orgánů veřejné správy. V souvislosti s interpretací 

rozhodnutí Ústavního soudu, která nebyla vydána bezprostředně ve vztahu k věci 

rozhodované Nejvyšším správním soudem, se nabízí hned několik otázek. Obecný soud 

může totiž v takovém případě narazit na problém vyvstávající z rozkolísanosti 

judikatury samotného Ústavního soudu. Některé specifické situace mohou vyvstat také 

v souvislosti s institutem tzv. rozšířeného senátu Nejvyššího správního soudu. 

Nejkontroverznější otázkou pak je to, jaké jsou mantinely (a zda vůbec nějaké jsou) pro 

to, aby Nejvyšší správní soud vedl s Ústavním soudem judikatorní polemiku.  80

Vazba mezi oběma soudními orgány vyvěrá rovněž z kompetence Ústavního 

soudu zrušit zákony nebo jejich ustanovení pro rozpor s ústavním pořádkem. Nejvyšší 
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správní soud je totiž ve smyslu čl. 95 odst. 2 Ústavy jedním z těch, kdož mohou takové 

řízení iniciovat. Zrušení ustanovení zákona (byť k návrhu jiného soudu a v jiné než 

projednávané věci) pak Nejvyšší správní soud musí vést k tomu, aby je neaplikoval. 

Pokud jde o rušení jiných právních předpisů nebo jejich jednotlivých ustanovení, nebylo 

(na rozdíl od řízení ve věcech kompetenčních sporů) využito dispozice čl. 87 odst. 3 

Ústavy k přenesení této pravomoci z Ústavního soudu na Nejvyšší správní soud. Tak 

zůstala zavřena vrátka pro to, abychom se zabývali některými problémovými otázkami 

z toho vyplývajícími, jako by např. mohlo být to, kterak by se měl Nejvyšší správní 

soud po přechodu řečené kompetence postavit k předchozí „vyhláškové“ judikatuře 

Ústavního soudu a jak s ní do budoucna nakládat. Naopak se ale nabídla otázka, zda 

může Nejvyšší správní soud v rámci řízení o zrušení opatření obecné povahy nebo jeho 

části podle SŘS rušit územní plány vydané podle starého stavebního zákona  které byly 81

ještě vydávány nikoliv formálně jako opatření obecné povahy, nýbrž ve formě obecně 

závazných vyhlášek.  82

Zcela specifickou rovinu vztahu obou justičních institucí lze vysledovat tam, kde 

Ústavní soud rozhoduje o jakýchsi zvláštních opravných prostředcích proti rozhodnutím 

Nejvyššího správního soudu. Vedle řízení, v němž se rozhoduje o tom, zda rozhodnutí o 

rozpuštění politické strany je ve shodě s ústavními nebo jinými zákony, jedná se také o 

řízení o opravném prostředku proti rozhodnutí ve věci ověření volby poslance nebo 

senátora, přičemž v případě voleb do obou parlamentních komor je volebním soudem 

právě Nejvyšší správní soud․ V následujícím textu provedeme analýzu příkladů. 

5.3.1. Postup NSS po kasačním nálezu 

Ústavní soud příliš často k rušení rozhodnutí Nejvyššího správního soudu 

nepřistupuje. Přesto se počet zrušených rozhodnutí již počítá na desítky a v těchto 

 Zákon č. 50/1976 Sb., stavebního zákona.81
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věcech byl NSS postaven před otázku, jak má postupovat dále.  Jednoduchý postup 83

nastínil např. ve svém rozsudku ze dne 9. 4. 2009, č. j. 6 Ads 53/2003-88, v němž 

dospěl k závěru, že po zrušení předchozího rozsudku ve věci nálezem Ústavního soudu 

nezbude Nejvyššímu správnímu soudu než zrušit rozsudek krajského soudu, na nějž 

rovněž dopadají důvody, pro něž Ústavní soud zrušil rozsudek NSS. 

Zruší-li Ústavní soud nejen rozsudek NSS, ale i rozsudek krajského soudu 

napadený kasační stížností, směřuje tato kasační stížnost proti neexistujícímu 

rozhodnutí krajského soudu a tato skutečnost brání jejímu věcnému vyřízení. Z těchto 

důvodů Nejvyšší správní soud řeší (např. v usnesení ze dne 14. 7. 2005, č. j. 7 Afs 

1/2003-144 ) nastalou procesní situaci tak, že kasační stížnost odmítá podle § 46 odst. 84

1 písm. a) ve spojení s § 120 SŘS,  protože nejsou splněny podmínky řízení a tento 85

nedostatek je neodstranitelný. 

Pokud jde o případnou judikatorní polemiku se zrušujícím nálezem, není pro ni 

otevřen prostor. Ve svém rozsudku ze dne 2. 9. 2009, č. j. 6 A 76/2001-143, se tříčlenný 

senát Nejvyššího správního soudu přiklonil k tomu, že půdu pro vedení věcného 

diskurzu s Ústavním soudem lze nalézat pouze ve věci, v níž tomu nebrání předchozí (a 

v téže věci vydaný) kasační nález Ústavního soudu.  V rozhodování vyšel z 86

předchozího shodného názoru rozšířeného senátu (usnesení ze dne 14. 7. 2009, č. j. 6 A 

76/2001-137) a Ústavního soudu (nález ze dne 2. 6. 2009, sp. zn. Pl. ÚS 9/06 ). 
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5.3.2. Postup NSS při rozkolísanosti judikatury ÚS 

Akceptace závaznosti rozhodnutí Ústavního soudu ve vztahu k osobám a 

orgánům, jejichž práv či povinností se dané rozhodnutí přímo dotýká, je samozřejmá, 

avšak rozhodovací činnost Ústavního soudu nemá účinky toliko inter partes. Ne vždy 

ovšem je práce s jeho judikaturou bezproblémová. Její interpretace může především 

narazit na to, že rozhodovací praxe není jednotná, a tak se musí nutně ptát, jaký právní 

názor Ústavní soud vlastně zastává. To platí především o případech, kdy není uplatněn 

vnitřní mechanismus pro sjednocování judikatury podle § 23 zákona č. 182/1993 Sb. o 

Ústavním soudu.   87

Nejvyšší správní soud při řešení výše nastíněné situace ve svém rozsudku ze dne 

2. 6. 2005, č. j. 2 Afs 37/2005-82, vyšel z toho, že právní názor (tj. zobecnitelné 

pravidlo chování) vyjádřený v určitém rozhodnutí Ústavního soudu je autoritativním a 

závazným vodítkem pro budoucí posuzování jiných obdobných případů; v tomto smyslu 

mají rozhodnutí Ústavního soudu povahu faktických precedentů. „Za takové situace 

musí obecný soud, má-li dostát své povinnosti ústavně konformní interpretace 

jednoduchého práva, z různých v judikatuře Ústavního soudu obsažených právních 

názorů zvolit ten, který odpovídá náhledu Ústavního soudu na věc v době rozhodování 

obecného soudu. Judikatura Ústavního soudu se přirozeně v čase vyvíjí a určité názory 

jsou v průběhu doby opouštěny a nahrazovány názory jinými; závazný je tedy ten právní 

názor Ústavního soudu, který Ústavní soud zastává v době rozhodování obecného 

soudu. Pokud v době rozhodování obecného soudu existuje vícero vedle sebe stojících 

právních názorů Ústavního soudu, u nichž nelze zcela jednoznačně určit, který z nich je 

pozdější a který dřívější (...), je pro obecný soud závazný ten z nich, který lze s 

přihlédnutím ke všem okolnostem na základě racionální analýzy a úvahy považovat v 

judikatuře Ústavního soudu za názor převažující. Rozhodnými okolnostmi pro posouzení 

budou zejména četnost judikátů zastávajících ten či onen právní názor, jejich forma 
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(plenární nález či stanovisko, nález, usnesení zabývající se meritem ústavní stížnosti, 

usnesení striktně procesní povahy), míra propracovanosti argumentace k dané právní 

otázce obsažené v konkrétním analyzovaném judikátu a to, do jaké míry bylo řešení 

dané právní otázky v tomto judikátu nosným důvodem rozhodnutí, anebo naopak 

argumentací podpůrnou, doplňkovou či argumentací obiter dictum.“  88

5.3.3. Ústavně konformní výklad procesních ustanovení SŘS 

Rozhodování Ústavního soudu má vliv i na ústavně konformní interpretaci 

některých ustanovení soudního řádu správního. Podle § 104 odst. 3 písm. a) SŘS je 

kasační stížnost nepřípustná proti rozhodnutí, jímž soud rozhodl znovu poté, kdy jeho 

původní rozhodnutí bylo zrušeno Nejvyšším správním soudem; to neplatí, je-li jako 

důvod kasační stížnosti namítáno, že se soud neřídil závazným právním názorem NSS. 

Toto ustanovení je odrazem závaznosti právního názoru pro krajský soud v dalším 

řízení, a tím, že vylučuje možnost proti němu brojit kasačními námitkami, vylučuje i 

možnost Nejvyššího správního soudu, aby sám svůj původní závazný právní názor k 

nové kasační stížnosti v téže věci revidoval. Může ovšem vyvstat situace, kdy se krajský 

soud sice tímto závazným názorem řídí, avšak ten spočívá ve výkladu, který je v 

mezidobí nálezem ÚS označen za neústavní. V rozsudku ze dne 21. 9. 2005, č. j. 2 Afs 

216/ 2004-123, publ. pod č. 1406/2007 Sb. NSS, zaujal druhý senát NSS stanovisko, že 

v takovém případě nelze odmítnout opakovanou kasační stížnost jako nepřípustnou. 

Účelem institutu nepřípustnosti kasační stížnosti v tomto smyslu je totiž zamezit 

opakování kasační stížnosti ze stejných důvodů, které by logicky nemohlo přinést jiný 

výsledek a vedlo by jen k protahování řízení. V popsaném případě je ovšem situace jiná 

a odepření věcného projednání kasační stížnosti by bylo nutno označit za přepjatý 

formalismus, a tak by bylo v konečném důsledku i porušením práva účastníka na 

spravedlivý proces.  89
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Uvedený výklad druhého senátu potvrdil následně i rozšířený senát ve svém 

usnesení ze dne 8. 7. 2008, č. j. 9 Afs 59/2007-56, publ. pod č. 1723/2008 Sb., NSS  V 

něm je uvedeno, že závaznost právního názoru vysloveného ve zrušujícím rozsudku 

Nejvyššího správního soudu není absolutní.  Průlom může nastat právě při podstatné 90

změně judikatury, a to na úrovni, kterou by byl krajský soud i každý senát Nejvyššího 

správního soudu povinen akceptovat v novém rozhodnutí. Tak by tomu bylo v případě, 

že jinak o rozhodné právní otázce uvážil Ústavní soud, Evropský soud pro lidská práva, 

Evropský soudní dvůr, ale i rozšířený senát Nejvyššího správního soudu v řízení podle , 

§ 17 SŘS  případně, že by bylo k rozhodné otázce přijato stanovisko pléna či kolegia 

podle § 19 SŘS. To vše za situace, že by se tak stalo v mezidobí mezi opakovaným 

rozhodováním Nejvyššího správního soudu v téže věci. Závaznost těchto rozhodnutí 

stojí jednak na sjednocovací funkci určitých orgánů v rámci soudní hierarchie, jednak 

též na skutečnosti, že i mimo přímou závaznost rozhodnutí toho kterého soudu v 

konkrétní věci lze důvodně předpokládat stejné posouzení v případech obdobných. Jak 

připomněl rozšířený senát, obdobně ostatně rozhoduje i Nejvyšší soud. 

Judikatura Ústavního soudu může také vést k prolomení zásady koncentrace 

řízení. Podle § 104 odst. 4 SŘS je totiž kasační stížnost nepřípustná mj. rovněž tehdy, 

pokud se opírá o důvody, které stěžovatel neuplatnil v řízení před soudem, jehož 

rozhodnutí má být přezkoumáno, ač tak učinit mohl. Toto ustanovení je ovšem třeba 

vyložit tak, že nebrání uplatnění stížní námitky nemající předobraz v žalobní námitce, 

jedná-li se o otázku, v níž došlo ke zcela zásadnímu judikatornímu obratu, stěžovatelem 

nepředvídatelnému. Takovým obratem je podle rozsudku Nejvyššího správního soudu 

ze dne 25. 2. 2009, č. j. 8 Afs 3/2009-101, bezpochyby právě nález Ústavního soudu 

ohledně obdobné právní otázky.  91
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5.3.4. Možnosti a meze judikatorní polemiky mezi NSS a ÚS 

Jakkoliv je judikatorní pře vyloučena v jedné a téže věci (neboť opačný přístup 

by fakticky popřel smysl instančnosti soudnictví a relativizoval i úlohu Ústavního 

soudu), není zcela nemyslitelné, aby se Nejvyšší správní soud vymezil vůči výkladu 

Ústavního soudu vztahujícímu se k případům skutkově i právně obdobným.  K 92

možnostem a mezím odchýlení se od judikatury Ústavního soudu se Nejvyšší správní 

soud obecně vyjádřil ve svém rozsudku ze dne 14. 9. 2005, č. j. 2 Afs 180/2004-44. Ve 

svých úvahách vyšel z významu čl. 95 Ústavy, který lze mj. vnímat též jako potvrzení 

hierarchie právního řádu a jako prostředek komunikace mezi Ústavním soudem na 

straně jedné a mezi soudy obecnými na straně druhé. Především z něj lze dovodit, že 

obecné soudy (mezi něž v tomto smyslu zjednodušeně patří i Nejvyšší správní soud) 

jsou při svém rozhodování vázány nejen zákonem, nýbrž také ústavním pořádkem (arg. 

a minori ad maius). Právě v tomto kontextu vystupuje do popředi funkce Ústavního 

soudu, kterou je podle čl. 83 Ústavy ochrana ústavnosti. Ústavní soud je tedy hlavní 

interpretátor ústavního pořádku a právě v tomto smyslu musí být jeho rozhodnutí 

závazná. Jestliže tedy Ústavní soud v některém svém rozhodnutí zformuluje ústavně 

konformní výklad právního předpisu, je nutno tento výklad respektovat i v obdobných 

kauzách, byť se jedná o procesně samostatná řízení. Opačný závěr by ve svých 

důsledcích vedl k nerovnosti účastníků jednotlivých soudních řízení a k 

nepředvídatelnosti soudního rozhodování. Určujícím společným prvkem obecných 

soudů a Ústavního soudu je jejich poslání zakotvené v čl. 4 Ústavy, kterým je ochrana 

základních práv a svobod. Mezi oběma složkami soudní moci tak musí existovat souhra 

a harmonie, nikoliv animozita. V podmínkách právního státu je proto nemyslitelné, aby 

obecný soud při plném vědomí jednotné a jasně seznatelné judikatury ÚS zvolil takovou 

interpretaci zákona, kterou Ústavní soud považuje za protiústavní. „Jakkoliv tedy se 

Česká republika nenachází v tradičním prostředí precedentálního práva, jsou obecné 
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soudy povinny judikaturu Ústavního soudu respektovat a v tomto smyslu je pro ně 

závazná.“  93

Přesto však je možné, aby soudy přistoupily k odchylce od ní. Dít se tak ale 

může pouze ve výjimečných případech, a to např. tehdy, pokud by došlo ke změně 

právní úpravy; judikatura by byla vnitřně nesourodá, a nepředstavovala by proto tzv. 

ustálenou (konstantní) judikaturu; nevypořádávala by se dostatečně se všemi možnými a 

uplatněnými zásadními argumentačními pozicemi a zároveň by bylo z obsahu 

takovéhoto rozhodnutí a z konkrétních okolností věci patrno, že k tomuto nevypořádání 

nedošlo záměrně, nýbrž v důsledku opomenutí, nebo by došlo k zásadní změně 

společenských či ekonomických poměrů, což by obecný soud musel ve svém 

polemizujícím rozhodnutí přesvědčivě odůvodnit. Podle přesvědčení Nejvyššího 

správního soudu vyjádřeného v citovaném rozhodnutí nelze judikaturu Ústavního soudu 

vnímat jako naroveň postavenou právním předpisům (zákonům), nýbrž jako závazná 

interpretační vodítka při rozhodování ve skutkově a právně obdobných věcech, od nichž 

je sice možný odklon, to však pouze ve výjimečných a racionálně odůvodněných 

případech, jejichž demonstrativní nástin byl proveden výše. Tuto argumentaci následně 

v plném rozsahu převzal též rozšířený senát NSS ve svém usnesení ze dne 11. 1. 2006, 

č. j. 2 Afs 66/2004-53 publ. pod č. 1833/2009 Sb., NSS.  94

Významný právní spor mezi oběma předmětnými soudy se odehrál ohledně 

otázky, zda jsou soudy povinny ex offo přihlížet k prekluzi práva správce daně vyměřit 

či doměřit daň. Výraznou polemiku představovalo především usnesení rozšířeného 

senátu NSS ze dne 23. 10. 2007, č. j. 9 Afs 86/2007-161, publ. pod č. 1542/2008 Sb.,  

NSS. Na ně pak navázal např. rozsudek ze dne 9. 10. 2008, č. j.2 Afs 80/2008-67, publ. 

pod č. 1744/2009 Sb. NSS, v němž Nejvyšší správní soud shledal překážku širší 

závaznosti některých nálezů ÚS v jejich argumentačním deficitu. „Za situace, kdy je 

zde rozhodnutí rozšířeného senátu obsáhle se vypořádávající s názorovými 
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alternativami a ústící v přesvědčivě odůvodněný názor, nemůže soud v této věci 

upřednostnit názor Ústavního soudu, který je v prvém případě opřen o argumentaci 

míjející se s podstatou věci a ve druhém na onen první odkazující.“  Obě uvedená 95

rozhodnutí byla ovšem po argumentační stránce ohledně otázky daňové prekluze 

překonána nálezem Ústavního soudu ze dne 26. 2. 2009, sp. zn. I. ÚS 1169/07. 

Přesvědčivost odůvodnění tohoto nálezu střet ukončila. 

Polemiku s Ústavním soudem vedl Nejvyšší správní soud také v případu tzv. 

slovenských důchodů. Po stránce věcné polemiky v dané oblasti byl nejdůkladněji 

rozveden rozsudek NSS ze dne 23. 2. 2005, č. j. 6 Ads 62/2003--31, publ. pod č.

556/2005 Sb. NSS, v němž bylo uvedeno, že soud je připraven respektovat nálezy 

Ústavního soudu v individuálních případech, a to ve smyslu kasačním; ve smyslu 

precedenčním tak nepochybně učiní v případech, kdy rozhodnutí ÚS nezpochybnitelně 

povahou své argumentace a jednotným pohledem na posuzované věci budou 

naznačovat, jak v oblasti ústavnosti sjednotit rozhodovací praxi. Rozsudek byl zrušen 

nálezem ÚS ze dne 13. 11. 2007, sp. zn. IV. ÚS 301/05. Významné z našeho pohledu 

ovšem je to, že Ústavní soud obecně možnost vést s ním judikatorní spor připustil. 

Vyšel z toho, že pokud má sám Ústavní soud oprávnění měnit své ústavněprávní 

výklady, musí mít i obecné soudy možnost takové změny navrhnout, přičemž „jejich 

přispění takovým návrhem je pro hledání spravedlnosti velmi cenné“. V rozhodnutí je 

dále uvedeno: „Důvodem pro připuštění této možnosti je to, že zatímco obecné soudy 

mohou řízení před nimi přerušit a postoupit Ústavnímu soudu k posouzení otázku 

ústavnosti ustanovení zákona, v kontextu konkrétní kontroly procesní pravidla 

neumožňují, aby postoupily Ústavnímu soudu jako předběžnou otázku žádost o 

ústavněprávní výklad (popřípadě znovuuvážení) věci, kterou rozhodují a která v 

připodobnitelném skutkovém stavu byla již Ústavním soudem prejudikována. Protože je 

správné připustit, aby obecné soudy hrály významnou roli v systému soudní ochrany 

základních práv tím, že mohou navrhnout konkurující úvahy, neexistuje jiná alternativa, 

než aby v situaci, kdy jsou přesvědčeny, že Ústavní soud pochybil zásadním způsobem, 
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byly oprávněny rozhodnout v rozporu s ústavněprávními výklady, které Ústavní soud již 

vyslovil v nálezech. V případě takového rozhodnutí je nadto pravděpodobné, že proti 

němu bude podána ústavní stížnost, čímž se řešený problém znovu ocitne v rozhodovací 

pravomoci Ústavního soudu. V důsledku toho je tento postup funkčním ekvivalentem 

předběžné otázky.“  96

Pokud chce obecný soud postupovat v naznačeném duchu, musí být splněny 

některé základní požadavky. Mezi ně především patří naprostá výjimečnost 

ospravedlňující takový postup. Soud musí předložit racionální a přesvědčivé argumenty, 

ve svém souhrnu více konformnější s právním řádem jako významovým celkem, a 

svědčící tak pro změnu judikatury. Obecné soudy mohou přednést konkurující úvahy 

pouze v dobré víře, což znamená, že tak mohou učinit jenom na základě vlastního 

přesvědčení pramenícího z objektivně ospravedlnitelných důvodů, že Ústavní soud 

může a měl by dotyčný ústavněprávní výklad znovu uvážit. Pokud takto obecný soud 

postupuje, pak fakt, že Ústavní soud nakonec jím navržené změny nepřijme, 

nepostačuje k závěru, že by obecný soud porušil čl. 89 odst. 2 Ústavy. Důvodem 

ospravedlňujícím naznačený postup však nejsou podle Ústavního soudu pouhá tvrzení 

obecného soudu, že judikatura ÚS je ve srovnatelných věcech nekonzistentní a že je 

respektuhodná jen tehdy, naznačuje-li podrobně další rozhodovací praxi. Reflektování 

ústavněprávních výkladů Ústavního soudu nemůže záviset na tom, zda jsou orgány 

veřejné moci subjektivně přesvědčeny o jejich správnosti a dostatečné přesvědčivosti. 

Obecné soudy musí zajistit užitím interpretačních principů rozumnou aplikaci nálezů 

ÚS i v případě, že jeho judikatura není zcela jednotná a konzistentní.  97

5.3.5. Shrnutí vztahů mezi NSS  a ÚS 

Za dobu existence NSS se již právní závěry NSS a ÚS několikrát dostaly do 

 Nález ÚS ze dne 13. 11. 2007, sp. zn. IV. ÚS 301/0596

 RIGEL, Filip. 2010. Judikatura Nejvyššího správního soudu: vztah NSS a Ústavního soudu. Soudní 97

rozhledy. (1). ISSN 1211- 4405, s. 3.
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konfliktu. Nejvyšší správní soud kasační nálezy respektuje a ve své činnosti zohledňuje. 

Přesto se v některých případech (šlo o již zmiňované tzv. slovenské důchody či o 

přihlížení ex offo k daňové prekluzi) pustil s Ústavním soudem do argumentační půtky, 

a to vždy tam, kde Ústavní soud ve svých (navíc často nejednotných) rozhodnutích 

nedokázal své závěry plně zdůvodnit. Vyjdeme-li z diskurzivního pojetí práva (tedy z 

práva jako střetu argumentů), pak je taková polemika, je-li prováděna velmi uvážlivě 

(tzn. za podmínek vyložených výše), legitimní, neboť může vést k obohacení 

argumentace a brání také judikatornímu ustrnutí. Přesto je ale spravedlivé přiznat, že se 

Nejvyššímu správnímu soudu doposud nikdy nepodařilo o správnosti svých závěrů 

Ústavní soud přesvědčit. 

Zcela závěrem je třeba podotknout, že některé z otázek vztahu obou soudů, jak 

byly naznačeny v úvodu příspěvku, zůstaly nyní stranou našeho zájmu. Zejména nebyla 

vůbec vzpomenuta vazba obou institucí v rámci tzv. konkrétní kontroly norem. Nejvyšší 

správní soud je přitom při podávání návrhů na zrušení zákona nebo jeho ustanovení 

podle čl. 95 odst. 2 Ústavy poměrně aktivní a i na tomto poli dospěl ve vztahu k 

Ústavnímu soudu k řadě judikatorních závěrů.  

Nelze opomenout, že v této práci řešíme především vliv zřízení NSS na vztah 

mezi ÚS a NS. Zde je zřejmé, že s ohledem na počet konfliktů, které se po zřízení NSS 

objevily mezi NSS  a ÚS (jejich výčet v této práci není a nemůže zdaleka být úplný), je 

patrné, že spory mezi NSS a ÚS do značné míry rozptylují pozornost od sporů mezi ÚS 

a NS, které však i nadále existují, na což je poukazováno v jiných kapitolách této práce 

(zejména 3.5). 

5.4.Vztah NSS a NS 

NSS i NS jsou oba vrcholnými soudními orgány v ČR, které jsou ústavně 

zakotveny. Ačkoli zde samozřejmě existují oblasti, na kterých se podílejí do jisté míry 

oba soudy (např. zvláštní senát), stejně jako mohou ve výjimečných případech vznikat 

kompetenční spory mezi oběma orgány, není situace mezi NS  a NSS natolik vyhrocená 
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jako například mezi NS a ÚS či NSS a ÚS. Z tohoto důvodu bude tato problematika 

z práce prakticky vynechána. 

5.5.Vztah NS a ÚS po vzniku NSS 

Po vzniku NSS došlo krátkodobě k tomu, že s ohledem na četné problémy ve 

vztahu NSS  a ÚS, o kterých bylo pojednáno v kapitole č. 33 došlo k určitému 

rozmělnění konfliktů a ÚS  si vyjasňoval pozici zejména vůči fakticky nově vzniklému 

orgánu, kterým byl NSS. Krátce po vzniku NSS tak upadly konflikty mezi NS a ÚS do 

značné míry v zapomnění, resp. pozornost se přesunula k NSS. V posledních letech se 

však situace opět změnila, neboť vztah mezi ÚS a NSS byl do značné míry vyjasněn, 

což poskytlo prostor por opětovné vyhrocení vztahu mezi NS a ÚS. Zejména v poslední 

době se opět vyostřil vztah mezi Ústavním a Nejvyšším soudem. Příčinou je časté 

protiústavní rozhodování Nejvyššího soudu a následné rušení těchto rozhodnutí 

Ústavním soudem.   98

Příkladem judikatury, kde se v posledních letech nemohly NS a ÚS opět 

shodnout byla například zásada, že nikdo nemůže převést více práv, než sám má. Situaci 

navíc komplikuje i změna postoje samotného ÚS, kdy zatímco ještě v roce 2006 

Ústavní soud zastával názor, že nemovitost od nevlastníka za žádných okolností nabýt 

nelze, o pár let později dospěl k odlišnému závěru, a to konkrétně v nálezu ze dne 

29.11.2007, sp.zn. II. ÚS 1747/07. 

Zde ÚS dovodil, že „zásadní závěr vyplývající ze zmiňovaných rozhodnutí je, že 

vlastnické právo dalších nabyvatelů, pokud své právo nabyli v dobré víře, požívá 

ochrany a nezaniká, což je v souladu s čl. 11 Listiny a s ústavními principy právní 

jistoty a ochrany nabytých práv. Interpretace opačná, dle níž dodatečným odpadnutím 

právního důvodu, na základě kterého nabyl vlastnictví kterýkoliv z právních předchůdců 

vlastníka, tento vlastník pozbývá vlastnické právo, ač v kontrastu s tím čl. 11 Listiny a 

 VESELÁ SAMKOVÁ, Klára. 2006. Rozhodování Ústavního a Nejvyššího soudu. E-pravo.cz [online]. 98

[cit. 2015-05-11]. Dostupné z: www.epravo.cz

"  70



poskytují vlastníkovi ochranu, narušuje celý koncept právní jistoty a ochrany nabytých 

práv, pochopitelně však jen těch práv, která byla nabyta v dobré víře, kdy dobrá víra 

vystupuje jako korektiv obecně platný pro občanské právo. Akceptování výkladu, že 

zánikem kupní smlouvy (ať již z jakéhokoliv důvodu), která byla uzavřena v řadě jako 

první, by si vlastník, který nabyl vlastnictví derivativně, nikdy nemohl být jist svým 

vlastnictvím, pojetí materiálního právního státu zjevně neodpovídá.”  99

Na to pak ÚS navázal dalším nálezem, ve kterém nabádá k ochraně dobré víry. 

Jedná se konkrétně o nález sp. zn. II. ÚS 165/11. ÚS zde uvedl, že “jelikož princip 

ochrany dobré víry nového nabyvatele působí proti principu ochrany vlastnického 

práva původního vlastníka, je nutno najít praktickou konkordanci mezi oběma 

protikladně působícími principy tak, aby zůstalo zachováno maximum z obou, a není-li 

to možné, pak tak, aby výsledek byl slučitelný s obecnou představou spravedlnosti. 

Osoby, jimž dobrá víra svědčí, totiž nenesou žádný díl odpovědnosti za neplatnost 

smlouvy uzavřené mezi právními předchůdci a s ohledem na svou dobrou víru mohly 

v mezidobí nemalým způsobem zhodnotit inkriminované nemovitosti. Osobě, která 

učinila určitý právní úkon s důvěrou v určitý, jí druhou stranou prezentovaný skutkový 

stav, navíc potvrzený údaji z veřejné, státem vedené evidence, musí být v materiálním 

právním státě poskytována ochrana.”  100

S výše uvedeným závěrem ÚS se však neztototožnil NS ve svém usnesení sp.zn. 

30 Cdo 2010/2011 ze dne 21. června 2011, ve kterém opětovně zaujal názor, že při 

absolutní neplatnosti smlouvy o převodu vlastnictví k nemovitostem se princip nabytí 

vlastnického práva v dobré víře neuplatní. Ačkoliv si byl tedy Nejvyšší soud vědom 

aktuálního nálezu Ústavní soudu v této věci, od jeho názoru se opět odchýlil. Podle 

Nejvyššího soudu totiž odůvodnění nálezu Ústavního soudu neobsahovalo žádné „nosné 

důvody“, „z nichž by bylo možno dovozovat relevantní argumentaci vytěsňující dosud v 

 Nález Ústavního soudu ze dne 29.11.2007, sp.zn. II. ÚS 1747/07.99

 Nález Ústavního soudu ze dne 11.5.2011, sp. zn. II. ÚS 165/11.100
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rozhodovací (právní) praxi ustálený právní názor, že vlastnické právo nezle nabýt od 

nevlastníka.“  101

 ELIÁŠOVÁ, Petra. 2011. Když se Ústavní soud a Nejvyšší soud nemohou shodnout .. E-pravo.cz 101

[online]. [cit. 2015-05-11]. Dostupné z: www.epravo.cz.
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6. Shrnutí a doporučení  

Pokud se pokusíme zohlednit většinu v práci uvedených poznatků a 

zkombinovat je s přihlédnutím k skutečné podobě jejich společenské realizace, zdá se, 

že české vrcholové soudnictví na tom, není zcela špatně, nicméně s ohledem na to, že 

NSS byl zřízen v nedávné době (až v roce 2003), lze zde ještě očekávat značný vývoj ve 

vztazích všech tří vrcholových orgánů soudní moci a následné ustálení jejich pozic. 

České soudnictví v současnosti zahrnuje dostatečné množství institutů a efektivní 

procesní postup k ochraně subjektivních veřejných práv a celkově nezaostává za úrovní 

ochrany, garantovanou v zahraničí. Ukázali jsme si, že například soudní kontrola 

veřejné správy ze strany NSS může být koncipována různorodě, v demokratickém 

právním státě však vždy musí splňovat své prvořadé poslání. Nesmíme zapomínat, že 

pro státy Evropy, coby kolébky civilizovanosti, platí zvýšené nároky, týkající se 

lidských práv a celkově principů vymahatelnosti práva, aby mohli tyto země, včetně 

České republiky, jít v celosvětovém měřítku příkladem. Z tohoto důvodu však lze 

doporučit, aby bylo pokud možno předcházeno sporům mezi ÚS  a NS či ÚS  a NSS, 

neboť sporný výklad otázek, které se dotýkají lidskoprávních otázek, nepřispívá 

k právní jistotě v ČR a nepůsobí dobrým dojmem ani na ostatní státy v okolí či jejich 

občany. 

Na druhou stranu je vždy třeba mít na paměti, že právo není exaktní věda, proto 

pluralita názorů není na škodu, naopak je nesmírným přínosem pro budoucí legislativní 

vývoj. Je však nutné, aby názory byly opodstatněné a do jisté míry ustálené. Není příliš 

vhdné měnit přístup k určité otázce z hlediska judikatury příliš často (např. jak tomu 

bylo v judikatuře ús ve vztahu k problematice nabytí nemovitosti od nevlastníka, kde 

ÚS velmi zásadně změnil přístup, s čímž pak ovšem nesouhlasil NS, který judikoval 

něco jiného). Takový stav je každopádně nežádoucí a je třeba mu předcházet a 

vyvarovat se ho. 
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S ohledem na celou řadu existujících problémů ve vztazích mezi vrcholnými 

soudními orgány v ČR i ve správním soudnictví však nezbývá tedy než doufat, že vývoj 

správného soudnictví v České republice se nezastaví a že tento významný element 

demokracie a dělby moci přetrvá všechny zkoušky, které mu budoucnost připraví. 

Zákonodárce musí myslet na společenský apel, aby právo bylo tvořeno pro dobro lidí a 

hodnot, na kterých jim záleží, proto je nutné k legislativě přistupovat citlivě a se vší 

odborností. 
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Závěr 

V práci byl analyzován vznik NSS jako takový ve vztahu k dalším vrcholným 

soudním orgánům ČR, tedy ÚS a NS. Cílem práce tedy je na základě případů z praxe 

analyzovat jaký vliv mělo zřízení NSS na vztahy mezi NS a ÚS. Dílčím cílem práce je 

pojednat o vzájemných vztazích mezi NSS a ÚS  a NSS a NS. Práce by měla dále 

odpovědět na následující výzkumnou otázku: „Jaké vývojové tendence lze vysledovat 

ve vztahu NS a ÚS v souvislosti se vznikem a působením NSS?“ 

Za účelem naplnění veškerých cílů práce bylo nutné nejprve čtenáře seznámit 

s teoretickým základem, rozdělení vrcholné soudní moci v ČR mezi nejprve dva orgány 

(ÚS  a NS) a následně mezi třei orgány (ÚS, NS a NSS), kdy bylo zjištěno, že z pohledu 

demokratického právního státu je toto rozložení zcela v pořádku. Z pohledu praxe však 

dochází ke sporům a nesouladné judikatuře mezi těmito orgány. Právě judikatorní 

problémy byly předmětem analýzy ve druhé části práce. S ohledem na skutečnost, že 

judikatury tohoto typu je nepřeberné množství, byla využita jen vybraná judikatura tak, 

aby bylo možné naplnit předpokládaný rozsah bakalářské práce a zároveň ho příliš 

nepřekročit. 

Hlavním cílem práce tedy bylo na základě případů z praxe analyzovat jaký vliv 

mělo zřízení NSS na vztahy mezi NS a ÚS. Zde bylo zjištěno, že vztah mezi ÚS a NS 

byl před zřízením NSS relativně napjatý. NSS jako třetí vrcholný soudní orgán tuto 

skutečnost v roce 2003 do jisté míry zmírnil zejména tím, že ÚS se potýkal s celou 

řadou sporů s NSS, čímž NS nevěnoval tolik pozornosti. NSS navíc jako třetí hráč 

rozmělnil do jisté míry pozornost mezi všemi třemi orgány vrcholné soudní moci. Tento 

pozitivní přínos však netrval příliš dlouho, neboť již okolo roku 2006 se opět objevilo 

vyostření napětí mezi NS  a ÚS, které ze studia judikatury plyne až do současnosti. Lze 
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tedy dovodit, že přínos NSS do vztahu mezi NS a ÚS lze označit spíše za dočasný, 

nikoli za trvalý.  Po adaptaci na novou situaci se totiž vztahy mezi NS a ÚS opětovně 

vyostřili a na základě studia judikatury byo zjištěno, že trvají dosud. 

Dílčím cílem práce bylo pojednat o vzájemných vztazích mezi NSS a ÚS  a NSS 

a NS. Zde lze v zásadě říci, že se jedná o tři ústavně zakotvené vrcholné orgány soudní 

moci, jejichž vzájemný vztah je do zančné míry dán Ústavou ČR. Zatímco NS  a NSS 

jsou součástí obecné struktury soudů, ÚS stojí mimo ni, což do značné míry definuje 

vzájemný vztah subjektů. 

Práce měla dále odpovědět na následující výzkumnou otázku: „Jaké vývojové 

tendence lze vysledovat ve vztahu NS a ÚS v souvislosti se vznikem a působením 

NSS?“ V této souvislosti lze říci, že spory mezi NS  aÚS jsou do zančné míry naředěny 

NSS, nicméně je zřejmé, že všechny soudní orgány si i v současné době stále vymezují 

navzájem pozice. To je dáno například tím, že NSS byl zřízen až v roce 2003, což je 

relativně nedávno a lze tudíž celou situaci označit za do zančné míry ve vývoji, ustálení 

vztahů lze očekávat až v budoucnu. 

Jsem přesvědčena, že ambice umožnit čtenáři zorientovat se v mechanismu 

soudní kontroly veřejné správy v České republice, upozornit jej na historické a evropské 

souvislosti a v neposlední řadě nabídnout vlastní úvahy nad problémovými či 

zajímavými okolnostmi, čímž se otevírá prostor pro případnou diskusi, se podařila 

naplnit. Šířka institutu správného soudnictví, vyplývající ze šířky veřejné správy a 

správního práva, předznamenává poměrně značný doktrinální zájem o tuto oblast. 

Existuje obrovské množství učebnic, článků i internetových zdrojů a různých 

komentářů. Jelikož pojednává o složce moci soudní, je logické, že relevantní informace 

o praktickém fungování celého mechanismu se dozvídáme z rozsáhlé judikatury. 

Všechny tyto prameny obsahují odborné názory, které se mohou značně lišit.  

Domnívám se, že cíle práce byly v podstatné míře naplněny, bylo by 

samozřejmě možné zejména analýzu judikatury významně rozšířit o celou řadu dalších 
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judikátů a situací. Vytvořením této práce se i autorka snažila přispět do společenské 

diskuse a učinit zadost své roli podílet se na rozvoji. Do jaké míry se to podařilo, musí 

posoudit čtenář.  
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Summary 

 The Supreme Administrative Court (SAC) has been analyzed in this thesis in the             

relation to the other highest courts of Czech Republic, namely  the Supreme Court (SC) 

and the Constitutional Court (CC). The aim of this thesis was to analyze, based on the 

cases from practice of the courts, how big influence had a establishment of the SAC on 

relations between the SC and the CC. The operational objective was to discuss the 

relations between the SAC and the SC, between the SAC and the CC. The work should 

also answer the following question: “What trends can be observed in relations between 

the SC and the CC in connection with the formation and action of the SAC?” 

 In order to meet our goals it was necessary to acquaint the reader with the             

theoretical basis of the structural division of the highest judiciary power in Czech 

Republic. Firstly between two organs (the CC and the SC) and afterwords among three 

organs (the CC, the SC and the SAC). It was found that in terms of democratic rule of 

law is this layout perfectly fine. In terms of practice however there are many disputes 

and discords in the practice of these courts. These judicature problems were analyzed in 

the second part of the thesis. Taking into account that there is very comprehensive 

judicature of this kind, I have chosen only few examples of the practice of the courts so 

it can fulfill the anticipated scope of the thesis, while it does not exceed it too much.  

 The main objective of this thesis was, based on the cases prom the practice of             

courts, to analyze the impact of the establishment of the SAC on relations between the 

SC and the CC. Here it was found that the relationship between the SC and the CC was 

before the establishment of the SAC very tight. In 2003 the SAC as the third highest 

judicial authority has eased this fact to some extent. Notably because the CC had to deal 

with the whole scale of disputes with the SAC, thereby it did not pay too much attention 

to the SC. In addition the SAC as a third actor at the field in some extent has spread out 

the attention among all three authorities. This positive contribution, however did not last 

for a long time, as around the year 2006 the tight situation between the SC and the CC 
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has resurfaced and from the study of the judicature it lasts until now. It can be inferred 

that the SAC contribution to the relationship of the SC and the CC was only temporary, 

not permanent. After adapting to the new situation the relationship between them has 

escalated again and based on the study of judicature it lasts ever since.  

 The operational objective was to discuss the mutual relationship between the             

SAC and the CC, and between the SAC and the SC. Here we can basically say that 

these are constitutionally enshrined supreme judicial authorities, whose mutual 

relationship is in significant extent given by the Constitution of the Czech Republic. 

While the SAC and the SC are part of the general structure of the courts, the CC stands 

outside, which largely defines the relationship between entities.  

 The thesis should also answer the following question: “What trends can be 

observed in relationship between the SC and the CC in connection with the formation 

and action of the SAC?” In this context we can say that disputes between the SC and the 

CC were to the significant extent diluted by the SAC, however, it is clear that all three 

authorities are still trying to define their position. This is due, for example, to the fact 

that the SAC was established only in the year 2003, which is relatively recent history 

and the situation can be described as in development and the stabilization of the 

relations can be expected in the future.  

 I believe, that the ambition to allow readers to orient themselves in the 

mechanism of judicial control of the public administration in Czech Republic, to bring 

to their attention the historical and European context and last but not least offer my own 

reflections whether on problem or interesting circumstances, opening up space for the 

possible discussion were fulfilled. The width of the administrative justice, stemming 

from the width of public administration and administrative law, heralds quite significant 

doctrinal interest in this area. There is a huge amount of books, articles, Internet 

resources and various comments. Since it discusses the component of the judicial 

power, it is logical that we can learn the relevant informations of the practice of the 
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whole mechanism from the extensive judicature. All of these resources contain expert 

opinions, which can vary considerably. 

 I believe that the objectives of the work have been substantially fulfilled, it 

would, off course, be possible to significantly extend particularly the practice of the 

courts by the whole scale of other judgements and situations. By creating this work, the 

author tried to contribute to public discussion and to carry out their role to participate on 

the development. To what extent, this aim was successful, is up to the reader.   
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