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Abstrakt
Předkládaná rigorózní práce pojednává o současné právní úpravě soudního
přezkumu rozhodnutí orgánů veřejné správy v soukromoprávních záležitostech, která je
včleněna do páté části občanského soudního řádu. Úvodem bude předestřen historický
kontext této právní úpravy, stejně jako stěžejní motivy, které vedly k utvoření stávající
podoby analyzované právní úpravy. Pozornost je věnována rovněž specifickým otázkám
souvisejícím se zvoleným tématem, a to jednak otázce dualistické koncepce soudní
ochrany, k níž bylo přistoupeno v rámci reformy správního soudnictví účinné ode dne
1. 1. 2003, jakož i problematice kompetenčních sporů, která je jednou z konsekvencí
vynětí přezkumu rozhodnutí orgánů veřejné správy o soukromých subjektivních právech
z pravomoci soudů rozhodujících ve správním soudnictví a svěření této agendy civilním
soudům, k čemuž došlo v rámci zmíněné reformy. Těžištěm práce je pak samotný popis
platné a účinné páté části občanského soudního řádu, v rámci nějž bude zvláštní akcent
kladen na problematické body této právní úpravy, přičemž hlavní snahou bude objasnit
či vysvětlit sporná ustanovení, mimo jiné i za pomoci judikatury, a také publikací
vyjadřujících mnohdy protichůdné názory vyřčené odbornou veřejností. Pro konkrétnější
představu čtenářů budou také zmíněny vybrané oblasti, které podléhají či podléhaly
rozhodování civilních soudů dle páté části občanského soudního řádu, a které zřetelně
odráží specifika zvolené dualistické koncepce soudní ochrany. Závěr práce je věnován
návrhům de lege ferenda, které by měly být výsledkem kritického posouzení stávající
právní úpravy.

Abstract
The presented dissertation deals with the current legislation of judicial review of
administrative decisions in civil matters, which is incorporated into the fifth part of the
Code of Civil Procedure. The introduction outlines the historical context of this
legislation, as well as the fundamental motives that led to the formation of the current
form of the evaluated legal regulations. Attention is also given to specific issues related
to the chosen topic, in particular the question of dualistic concept of judicial protection,
adopted within the reform of the administrative judiciary effective from 1st January 2003,
as well as the issues of a conflict of jurisdictions, which is one of the consequences of
exclusion of the review of decisions of public authorities about private individual rights
from the jurisdiction of courts deciding in administrative judiciary, and assigning this
agenda to civil courts, which occurred within the context of the mentioned reform. The
focus of this work is to describe the valid and effective fifth part of the Code of Civil
Procedure, within which a special emphasis is placed on the problematic aspects of this
legislation. The main aim will be to clarify or explain controversial provisions, if needed
using case law, as well as the publications expressing sometimes conflicting opinions
uttered by experts. To clarify the theme for the readers, selected areas that are or were
subordinated to the decisions of the civil courts under the fifth part of the CPC will be
discussed, because they clearly reflect the specifics of the chosen dualistic concept of
judicial protection. The conclusion is devoted to de lege ferenda proposals which should
be the result of a critical assessment of the existing legislation.
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Úvod
Zvolit téma rigorózní práce je bezesporu jedním z nejdůležitějších a nejtěžších
úkolů, s nímž se musí budoucí rigorosant vypořádat. Téma předkládané rigorózní práce
odráží jednu z nejsložitějších a nejproblematičtějších právních oblastí, což však bylo také
jednou z hlavních motivací výběru daného tématu. Je jistě mnoho právních úprav
a legislativních počinů, které se staly předmětem kritiky, a to jak z řad odborné veřejnosti,
tak také z řad soudů a soudců. Zkoumaná právní úprava je nicméně specifická důsledky,
které vyvolává nesrozumitelná, matoucí koncepce. Předmětná rigorózní práce bude tedy
zaměřena nejen na nezbytný popisný aspekt, bude však také kriticky zkoumat příčiny
a důsledky takto koncipované právní úpravy, motivaci zákonodárců ke stvoření tohoto
problematického počinu, zaměří se rovněž na vyvíjející se názory odborné veřejnosti
a soudů na současnou pátou část občanského soudního řádu1 (dále jen „OSŘ“), tj. právní
úpravu obsaženou v § 244 až § 250l OSŘ, která upravuje soudní ochranu proti rozhodnutí
orgánů veřejné správy2 v soukromoprávních záležitostech, a to již od prvotních
pochybností vyvstalých krátce po nabytí právní účinnosti současné koncepce až do
dnešních dnů. Pro lepší pochopení bude také přistoupeno k poměrně rozsáhlému popisu
historického vývoje právní úpravy soudního přezkumu rozhodnutí správních orgánů,
neboť v mnohém sloužil jako předobraz a inspirační zdroj současné koncepce. Zároveň
lze tímto popisem objasnit hlavní motivační body, které vedly k tvorbě současné
koncepce páté části OSŘ. Historické hledisko je tedy nezanedbatelným aspektem pro
pochopení problematiky posuzované právní úpravy.
Vzhledem k tomu, že jedním z hlavních důvodů přijetí zcela nové koncepce
soudní ochrany před rozhodnutími správních orgánů v rámci reformy správního
soudnictví účinné ode dne 1. 1. 2003 byla snaha vyhovět požadavkům čl. 6 odst. 1
Zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů, účinný ode dne 1. 4. 1964.
Terminologicky budou k označení orgánů, jejichž rozhodnutí podléhají přezkumu civilních soudů
rozhodujících dle páté části OSŘ, v předkládané práci dále užívány pojmy „orgán veřejné správy“ či
„správní orgán“, neboť oba korespondují s dikcí § 7 OSŘ, jakož i § 4 odst. 1 písm. a) zákona
č. 150/2002 Sb., soudní řád správní, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „SŘS“), vymezujících, byť ne
zcela totožně, orgány, jejichž rozhodnutí či obecně činnost podléhá soudní ochraně dle OSŘ či SŘS.
K pojmu „orgán veřejné správy“ blíže viz např. SLÁDEČEK, Vladimír. Obecné správní právo. 3. aktualiz.
a upr. vyd. Praha: Wolters Kluwer ČR, 2013, s. 25-28.
1
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Evropské úmluvy o ochraně lidských práv a základních svobod 3 (dále jen „EÚLP“) na
zajištění práva na spravedlivý proces ve zde předestřené podobě, zaměří se tato práce i na
podrobnou analýzu vlivu tohoto konkrétního článku, jakož i navazující judikatury
Evropského soudu pro lidská práva (dále jen „ESLP“) na tuzemskou právní úpravu.
Aniž by na tomto místě mělo být jakkoliv předjímáno hodnocení analyzované
právní oblasti, již existence nespočetného množství názorů a náhledů odborné veřejnosti
na danou koncepci, které bylo za více než třináct let účinnosti této právní úpravy
vyjádřeno, jakož i nepřeberné množství soudních rozsudků více či méně objasňujících
sporné, nejasné body této úpravy, svědčí o tom, že předmětná práce je zaměřena na jednu
z nejkomplikovanějších a nejkritizovanějších oblastí civilního procesu. Ne příliš
lichotivé představení předmětu rigorózní práce nicméně předjímá jeden z hlavních cílů
této práce, kterým je analýza současného legislativního zakotvení soudního přezkumu
rozhodnutí orgánů veřejné správy v soukromoprávních záležitostech. Uvedené rovněž
částečně vymezuje způsob, jakým bude tato analýza provedena. Vzhledem ke
komplikované, a v mnoha ohledech neujasněné povaze páté části OSŘ bude tedy cílem
předkládané práce nejen popis příslušných zákonných ustanovení, nýbrž také snaha
seznámit čtenáře s názory jak odborné veřejnosti, tak soudů na kritické body této právní
úpravy, posoudit tyto mnohdy protichůdné právní názory, a hledat argumenty
podkládající důvodnost toho názoru, k němuž bude v případě rozporných bodů
přikloněno, bude-li to s ohledem na povahu hodnocené oblasti možné. Daný způsob je
volen i z toho důvodu, že si předkládaná práce klade za cíl předložit rovněž úvahy de lege
ferenda, a to s ohledem na dosažené výsledky zkoumání. Budou-li hledány vhodné
alternativy budoucí právní úpravy soudního přezkumu rozhodnutí orgánů veřejné správy
ve věcech soukromoprávních, pak je nezbytné, ke splnění tohoto úkolu, zaujmout určitý
postoj ohledně těch částí zkoumané právní úpravy, které vzbuzují oprávněné pochybnosti
a jsou předmětem té největší kritiky.
Předkládaná práce vychází z názoru, že jednou z nejlepších cest k pochopení
jakékoliv problematiky je její demonstrace na konkrétních případech. Tato domněnka
Evropská úmluva o ochraně lidských práv a základních svobod, publikována jako předpis č. 209/1992 Sb.,
Sdělení federálního ministerstva zahraničních věcí o sjednání Úmluvy o ochraně lidských práv a základních
svobod a Protokolů na tuto Úmluvu navazujících.
3
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vedla k zařazení dvou speciálních případů, které podléhaly či podléhají rozhodování
civilních soudů postupujících dle páté části OSŘ. Konkrétně lze hovořit především
o soudní ochraně před rozhodnutími ve věcech vyvlastnění a rozhodnutími ve věcech
vkladu vlastnického práva k nemovitým věcem do katastru nemovitostí, na nichž budou
mimo jiné i konkrétně znázorněna specifika dualistické koncepce soudní ochrany před
rozhodnutími orgánů veřejné správy, k níž bylo přistoupeno s účinností ke dni 1. 1. 2003
v rámci reformy správního soudnictví, a která spočívá v určení soudní větve k poskytnutí
ochrany v závislosti na tom, jaké povahy je ono rozhodnutí, respektive jeho předmět,
bylo-li rozhodnuto o soukromoprávním nároku či ve veřejnoprávní záležitosti.
Přestože název rigorózní práce, tak, jak je formulován, vyjadřuje analýzu
současné páté části OSŘ, s tím související dualistická koncepce však, pokud jde
o hodnocení jejích důsledků, s sebou přináší i potřebu zhodnocení aktuální právní úpravy
správního soudnictví, respektive jedné z jeho oblastí v podobě soudního přezkumu
rozhodnutí správních orgánů ve veřejnoprávních věcech. Ostatně, postup soudů
rozhodujících ve správním soudnictví bude zmíněn taktéž v kapitole věnované
kompetenčním sporům mezi civilními a správními soudy, tj. jedné z konsekvencí
dualistického přístupu v oblasti soudního přezkumu rozhodnutí správních orgánů. Výše
zmíněné zhodnocení však nebude pojato plně komparativním způsobem, nýbrž bude
popsáno, jakým způsobem se do této právní úpravy promítly požadavky čl. 6 odst. 1
EÚLP. Vyřčené závěry nadto pomohou v hledání odpovědi na otázku, jakým směrem by
se měla dále ubírat posuzovaná právní úprava soudního přezkumu rozhodnutí orgánů
veřejné správy. Tomu by mohla být nápomocna i komparace se slovenskou právní
úpravou soudního přezkumu rozhodnutí orgánů veřejné správy, tj. právní úpravou
s totožnými kořeny jako tuzemská legislativa, která se však po rozpadu České
a Slovenské federativní republiky vydala odlišnou cestou. Pro potřeby nastínění
potenciálních legislativních úprav by tak mohlo být inspirující porovnat, jakým způsobem
se po rozpadu republik vyvíjela oblast soudního přezkumu správních rozhodnutí, a také
to, jakým způsobem se obě země vypořádaly s požadavky kladenými čl. 6 odst. 1 EÚLP
na tuto oblast. Tato rigorózní práce vychází z právního stavu účinného ke dni 31. 8. 2016.
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1 Historický vývoj právní úpravy soudního přezkumu
rozhodnutí orgánů veřejné správy
1.1 Období Rakouska – Uherska
Současnou koncepci soudního přezkumu rozhodnutí správních orgánů
o soukromých subjektivních právech nelze vykládat, nadto ani plně chápat, bez
patřičného historického kontextu, neboť stávající právní úprava je v mnohém inspirována
tou, která již v minulosti obstála. Opomenout nelze ani popis fungování tehdejších
soudních institucí, neboť jejich činnost, respektive její legislativní úprava, byla
v mnohém předobrazem stávajícího modelu soudnictví.
Samotné základy soudní kontroly činnosti veřejné správy je potřeba hledat již
v období Rakouska Uherska, konkrétně v roce 1867, kdy byla přijata tzv. prosincová
ústava, jejíž součástí byl mimo jiné i ústavní zákon č. 144/1867 ř. z., o moci soudcovské4.
Článek 15 zmíněného ústavního zákona zakotvil soudní přezkum rozhodnutí, popřípadě
nařízení správních úřadů, přičemž odlišil, s ohledem na povahu práv, jichž se tyto správní
akty dotýkají, pravomoc soudu civilního a správního5. Ten, kdo byl dotčen rozhodováním
správních úřadů o soukromoprávních nárocích, mohl se domáhat ochrany proti takovému
rozhodnutí tzv. pořadem práva, tj. prostřednictvím civilních soudů. Soudní přezkum
rozhodnutí správních orgánů ve veřejnoprávních záležitostech byl svěřen správnímu
soudu. Zákonodárci v tomto případě ponechali bližší úpravu správního soudnictví na
zvláštním zákoně. Oním zvláštním zákonem byl zákon č. 36/1876 z. ř., o zřízení
správního soudu, tzv. říjnový zákon. Ten dal, téměř desetiletí po zakotvení této idey do
ústavního zákona, konečně fakticky vzniknout správnímu soudu, kterým byl Správní

Tzv. prosincová ústava vyjadřuje souhrn celkem sedmi základních ústavních zákonů. Její působnost byla
vztažena výlučně na oblast Předlitavska, tj. rakouskou část říše.
5
„Kdy koli úřadu správnímu dle zákonů nynějších nebo těch, které příště budou vydány, přísluší
rozhodovati v příčině odporujících sobě nároků osob soukromých, může ten, kdož by tímto rozhodnutím ve
svých právech soukromých vzal škodu, proti straně druhé řádným pořadem práva pomoci hledati.
Měl-li by se mimo to někde rozhodnutím nebo nějakým nařízením úřadu správního ve svých právích za
zkrácena, má toho vůli, domáhati se práva svého před soudem správním ve veřejném a ústním řízení proti
zástupci úřadu správního.
V kterých případnostech bude soud správní rozhodovati, jak bude složen a jak řízení před ním půjde předse,
ustanoví se zvláštním zákonem.“ Článek 15 základního zákona státního č. 144/1867 ř. z., o moci
soudcovské.
4
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soudní dvůr ve Vídni. Tento soud, jenž byl výlučným správním soudem v rakouské části
monarchie, byl koncipován jako instituce stojící mimo organizaci řádných soudů.
Pokud jde o procesní řízení před správním soudem, ústavní zákon o moci
soudcovské z roku 1867 nebyl v tomto ohledu zcela konkrétní, podrobnosti přinesl právě
říjnový zákon, který upřesnil, že ochrany veřejných subjektivních práv se lze domáhat
prostřednictvím stížnosti6. Říjnový zákon uložil Správnímu soudnímu dvoru přezkum
napadených rozhodnutí či opatření z hlediska zákonnosti, s plným respektem ke
skutkovým zjištěním správního úřadu, který ve věci rozhodl jako poslední správní
instance. Uplatňoval se tedy kasační princip přezkumu. Správní soudní dvůr ve Vídni se
tak stal stěžejní institucí přezkoumávající rozhodnutí správních orgánů.
Je potřeba zmínit, že před jeho vznikem působil v oblasti správního soudnictví
Říšský soud, který byl zřízen již v roce 1867 prosincovou ústavou7, nicméně rozsah jeho
kompetencí byl v této oblasti poměrně omezen. Říšský soud byl především povolán
k řešení kompetenčních konfliktů. Rozhodoval taktéž o stížnostech občanů týkajících se
porušení jejich politických práv garantovaných prosincovou ústavou8, jakož
i o veřejnoprávních nárocích, které vůči sobě navzájem uplatňovaly jednotlivé země
rakouské části říše.
Rozdíl v postavení těchto dvou institucí vyjádřil E. Hácha, když k jurisdikci
vídeňského soudního dvora uvedl, že: „jde o tzv. správní jurisdikci a posteriori na rozdíl
od jurisdikce druhého rakouského soudu veřejného práva, tj. soudu říšského, který
v prvním odvětví své příslušnosti (u nás z. č. 4/1918 S., pražskému zemskému, nyní
krajskému soudu přikázanému), tj. ve sporech o veřejnoprávních nárocích proti státu
nebo zemím podle § 3 lit. a, stát zakládající zákon č. 134/1867 ř. z. mohl rozhodovati i de

Viz § 2 zákona č. 36/1876 z. ř., o zřízení správního soudu.
Konkrétně zákonem č. 143/1869 ř. z., jenž se týče organisace soudu říšského, řízení před ním
a vykonávání jeho nálezů.
8
Respektive základním zákonem státním č. 142/1867 ř. z., o obecných právech občanů státních
v královstvích a zemích v radě říšské zastoupených.
6
7
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plano, a priori i bez předchozí intervence rozhodnutí nebo opatření úřadu správního, na
způsob procesu civilního“9.

Tehdejší legislativa, s ohledem na zavedení dualistické koncepce soudního
přezkumu rozhodnutí správních úřadu, pochopitelně předjímala možnost vzniku
kompetenčních sporů mezi správním soudem a řádnými soudy. Rozhodování o sporech
o kompetenci mezi těmito dvěma soudy bylo svěřeno právě Říšskému soudu, a to
zákonem č. 37/1876 ř. z., o kompetenčních sporech10. Dle § 2 tohoto zákona rozhodoval
o kompetenčních konfliktech zvláštní senát složený ze čtyř členů Říšského soudu a čtyř
členů Správního soudního dvora. Takto složenému senátu předsedal prezident Nejvyššího
soudu, popřípadě jeho náměstek.

1.2 Období v letech 1918-1989
Vznik Československého státu byl spojen mimo jiné s recepcí práva, kdy tzv.
recepční normou byl převzat prakticky celý monarchický právní řád, jakož i systém
veřejné správy11. Ačkoliv recepční norma neregulovala otázky správního soudnictví,
zákon č. 3/1918 Sb., o nejvyšším správním soudě a o řešení kompetenčních konfliktů
(tzv. listopadový zákon), byl jednou z prvních přijatých norem po vzniku
československého státu. Zřízen tak byl Nejvyšší správní soud se sídlem v Praze.
S ohledem na požadavek rychlosti, pokud jde o vytvoření soudní kontroly správní po
vzniku Československé republiky, byl prvorepublikovými zákonodárci zvolen osvědčený
model, a to, až na dílčí odlišnosti, model správního soudnictví představený již říjnovým
zákonem. Samotný říjnový zákon upravující příslušnost, složení Nejvyššího správního
soudu, jakož i řízení před ním, byl výše zmíněným listopadovým zákonem do
československého právního řádu recipován, ovšem s jistými změnami (tzv. Pantůčkovy

HÁCHA, Emil, RÁDL, Zdeněk (ed.). Nejvyšší správní soud: normy o jeho zřízení a působnosti,
komentované podle judikatury býv. správního soudního dvora a nejvyššího správního soudu s použitím
materiálií a písemnictví. Praha: Československý Kompas, 1933, s. 10.
10
Zákon č. 37/1876 ř. z., jímžto se ustanovuje, kdo má rozhodovati v příčině sporů vzešlých o kompetenci
mezi správním soudem a řádnými soudy a mezi správním soudem a soudem říšským.
11
Tato recepce byla provedena zákonem č. 11/1918 Sb. z. a n., o zřízení samostatného státu
československého.
9
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škrty)12. Projevem zmíněných odlišností bylo především odstranění některých
kompetenčních výluk, tedy okruhu záležitostí, jejichž přezkum byl vyloučen
z kompetence tehdejšího rakouského soudního dvora. Tyto výluky byly spojeny
s existencí dualistické monarchie, tudíž v samostatném československém státu,
respektive jeho recipovaném právním řádu, již k nim nebyl důvod. Výluky souvisely
kupříkladu s existencí říšského soudu, nyní ovšem pozbyly smyslu, neboť tato instituce
se předmětem recepce nestala, tudíž její agendu převzal Nejvyšší správní soud bez
dalšího. Z přezkumné pravomoci Nejvyššího správního soudu taktéž již nebyly
vyloučeny věci disciplinárního charakteru, jakož i trestní věci policejní. Tím, že Říšský
soud recipován nebyl, rozšířila se pravomoc Nejvyššího správního soudu dále
o rozhodování o stížnostech občanů na porušení ústavou garantovaných politických práv,
neboť ochrana těchto práv byla předtím svěřena této zaniklé instituci. Agenda přezkumu
rozhodnutí správních úřadů ve věcech veřejnoprávních byla i nadále ponechána
v kompetenci Nejvyššího správního soudu. Nezmínit nelze taktéž skutečnost, že nově již
z přezkumného oprávnění Nejvyššího správního soudu nebyly vyloučeny záležitosti,
v nichž rozhodoval správní úřad na základě svého volného uvážení. Nebyla tím nicméně
dotčena pokračující tendence spočívající v přezkumu správních aktů výlučně z hlediska
zákonnosti13.
Garance existence Nejvyššího správního soudu byla poskytnuta ustanovením § 88
Ústavní listiny z roku 192014, který avizoval soudní ochranu proti správním úřadům
poskytovanou v nejvyšší stolici soudem složeným z neodvislých soudců a zřízený pro
území celé republiky. Předmětná Ústavní listina rovněž stvrdila kontinuitu dualistické
koncepce soudního přezkumu rozhodnutí správních úřadů, kdy v § 105 zakotvila princip
ochrany práv těch, kteří mají za to, že byli zkráceni na svých právech rozhodnutím

O kvalitě tohoto právního předpisu, který byl oceňován již v dobách Rakouska-Uherska, svědčí taktéž
skutečnost, že byl ponechán v platnosti až do roku 1952.
13
Jak I. Schelleová, tak M. Mazanec se v tomto případě shodují, že záměrem zákonodárce nebylo primárně
legislativně zakotvit pravomoc přezkoumat z věcného hlediska volní uvážení správních úřadů, nýbrž šlo
spíše o procesně – technický důvod, kdy soud měl zkoumat zákonné hranice takovéhoto uvážení a zjišťovat
jeho oporu ve spisu. K tomuto blíže viz SCHELLEOVÁ, Ilona. Správní soudnictví. Vyd. 1. Praha: Eurolex
Bohemia, 2004, s. 16 či MAZANEC, Michal. Správní soudnictví. Praha: Linde, 1996, s. 29.
14
Zákon č. 121/1920 Sb. z. a n., kterým se uvozuje Ústavní listina Československé republiky.
12
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správního úřadu o soukromoprávních nárocích15. Ti se dle výše zmíněného ustanovení
ústavní listiny mohli dovolávat nápravy pořadem práva, tedy prostřednictvím civilních
soudů. V podrobnostech pak bylo odkázáno na bližší úpravu provedenou zvláštním
zákonem. Oním zvláštním zákonem byl zákon č. 217/1925 Sb. z. a n., jímž se provádí
§ 105 ústavní listiny.
Pokud jde o procesní řízení před Nejvyšším správním soudem, byla zachována
kontinuita kasačního principu. Tento soud byl oprávněn k přezkumu všech individuálních
správních aktů (rozhodnutí a opatření), které byly označeny za nezákonné, tedy došlo jimi
k porušení veřejných subjektivních práv. Pokud šlo o přezkum skutkové stránky věci,
Nejvyšší správní soud byl oprávněn pouze zkoumat, zda řízení předcházející vydání
napadeného rozhodnutí není zatíženo vadami, jejichž nález by ve svém důsledku
znamenal zrušení napadeného rozhodnutí a vrácení věci správnímu úřadu. Platila
generální klauzule, tzn., že soudnímu přezkumu podléhaly všechny správní akty,
s taxativně vytčenými výjimkami16.
Jak již bylo výše uvedeno, řádné soudy poskytovaly ochranu soukromým
subjektivním právům. Lhostejné bylo, zda předcházející správní řízení bylo charakteru
sporného či nesporného. Žalobce mohl podat žalobu určovací či na plnění, v závislosti na
tom, zda mu v předcházejícím řízení byl či nebyl přiznán nárok. Žalobu bylo možné podat
v prekluzivní lhůtě 90 dnů ode dne doručení rozhodnutí správního úřadu, který v dané
věci rozhodoval v poslední instanci, nestanovil-li příslušný zákon lhůtu delší. Řádné
soudy rozhodovaly v plné jurisdikci, což mimo jiné odráželo jejich oprávnění vydat zcela
nové rozhodnutí nahrazující původní rozhodnutí správního úřadu.
Vzhledem ke skutečnosti, že byla zachována dualistická koncepce soudní
přezkumu rozhodnutí správních orgánů, vznikaly i nyní spory o to, jaký soud je povolán
15

Zajímavostí je, že např. J. Hotzel se k pokračující dualistické koncepci soudního přezkumu rozhodnutí
správních úřadů stavěl skepticky, domníval se, že by bylo účelnější, aby veškerá rozhodnutí správních
orgánů, bez ohledu na povahu věci, o níž by tyto orgány rozhodovaly, spadala pod jurisdikci Nejvyššího
správního soudu. HOETZEL, Jiří. Československé správní právo: část všeobecná. Praha: Melantrich, 1934,
s. 385.
16
Z přezkumu správního soudu byly kupříkladu vyloučeny stížnosti proti rozhodnutím, která byla vydána
při výkonu vojenské kázeňské pravomoci. Nejvyššího správní soudu se taktéž primárně netýkaly záležitosti
jmenování do funkcí ve veřejných úřadech a veřejných službách.
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k přezkumu rozhodnutí vydaných správními orgány, zda řádné soudy či Nejvyšší správní
soud. Kompetenční spory mezi těmito soudy řešil zvláštní senát, jeho člen byli tři soudci
Nejvyššího soudu a stejný počet soudců Nejvyššího správního soudu. Předsedu takto
složeného senátu jmenovala vláda, přičemž funkční období bylo tříleté. Stejně jako nyní,
i tehdejší legislativa předvídala vznik kladných a záporných konfliktů17.
Co se týče další právní úpravy správního soudnictví, v prvních letech fungování
československého státu došlo k jisté stagnaci, a to navzdory předvídaným změnám, které
měly být realizovány v rámci správní reformy, připravované takřka již od samotného
počátku Československé republiky. Na přijetí tzv. župního zákona18, jenž měl za úkol
vymezit administrativně správní rozdělení Československé republiky, navazovalo přijetí
zákona č. 158/1920 Sb. z a n., o správním soudnictví u úřadů okresních a župních,
nicméně ani jeden ze zmíněných právních předpisů v platnost nikdy nevstoupil.
Nejvyšší správní soud tak byl stále institucí s výlučnou kompetencí v oblasti
správního soudnictví. Na absenci legislativně regulované organizace správního
soudnictví doplácel extrémní přetížeností. Oproti prvotní představě, tj. Nejvyšší správní
soud měl fungovat jako nejvyšší instance rozhodující výlučně o otázkách zákonnosti, tak
faktický stav odrážel kromě zmíněného nápadu věcí zatěžujícího jediný orgán i zcela
nekoncepční protahování soudních řízení, byť počet soudců tohoto soudu byl stále
navyšován, nicméně břemenu soudu tím ulehčeno nebylo.
Pokud jde o další organizaci správního soudnictví v dobách první republiky,
nedocházelo k výraznější diferenciaci, v podstatě byla udržována tendence výlučného
postavení Nejvyššího správního soudu. Zákon č. 125/1920 Sb. z. a n., o volebním soudě,
dal později vzniknout Volebnímu soudu, jehož právní základ byl položen § 19 Ústavní
listiny z roku 1920. Organizačně byl tento soud přidružen k Nejvyššímu správnímu
soudu. Zmínit lze taktéž Patentní soud, který byl zřízen již zákonem v dobách Rakouska

17

Viz 4 § zákona č. 3/1918 Sb. z a n., o nejvyšším správním soudě a o řešení kompetenčních konfliktů (tzv.
listopadový zákon).
18
Zákon č. 126/1920 Sb. z a n., o zřízení župních a okresních úřadů v republice Československé, měl určit
administrativní členění československého státu. Základními administrativním jednotkami měly být župy,
které by se dále dělily na obce a okresy.
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Uherska19. V kompetenci tohoto soudu bylo rozhodování o opravných prostředcích proti
konečným rozhodnutím zrušovacího oddělení patentního úřadu. Ani vznik pozdějších
správních soudů, tj. kartelového soudu či soustavy pojišťovacích soudů, však neměl vliv
na masový nápad věcí, jejichž přezkum byl žalobci vyžadován, a jenž se soustředil
výlučně u Nejvyššího správního soudu.
V období

protektorátu

bylo

vybudované

správní

soudnictví

prakticky

zlikvidováno. Nejvyšší správní soud sice přestál období okupace, nicméně jeho zánik byl
jen otázkou času. Ustanovení § 137 Ústavy z roku 194820 sice existenci jediné správní
soudní instance předjímalo, nicméně praxe byla poněkud odlišná, neboť následná právní
úprava činnost Nejvyššího správního soudu legislativně spíše pohřbívala. Zákonem
č. 166/1949 Sb., o sídle správního soudu bylo sídlo tohoto soudu přemístěno do
Bratislavy. Tento krok předznamenával zánik Nejvyššího správního soudu. Výslovné
stvrzení definitivního ukončení jeho činnosti pak přinesl zákon č. 65/1952 Sb.,
o prokuratuře.
Období temna pro oblast správního soudnictví po roce 1952 nerozsvítila ani
úprava soudního přezkumu aktů správních úřadů ve věcech rozhodování sporů dle
předpisů o sociálním a nemocenském pojištění, neboť se jednalo o agendu pojišťovacích
soudů, jejichž činnost v době normalizace nebývale vzkvétala21. Ústava z roku 196022
rovněž nepřinesla pro oblast správního soudnictví významnější posun. Obecně sice
zakotvila soudní kontrolu administrativních rozhodnutí, nicméně s aktivací správních
soudů nepočítala. OSŘ z roku 1963 sice ve své hlavě čtvrté, části čtvrté opravňoval civilní
soudy k přezkumu správních rozhodnutí na základě mimořádných opravných prostředků,
nicméně agenda to byla takřka bezvýznamná.
S nadsázkou by se dalo říci, že až do obnovení plnohodnotného správního
soudnictví po roce 1989 fungovala jeho nedostatečná „náhražka“ v podobě všeobecného

Zřízen byl zákonem č. 30/1897 ř. z., jeho činnost byla později upravena zákonem č. 305/1919 Sb. z. a n.,
jenž se týká prozatímních opatření na ochranu vynálezů.
20
Ústavní zákon č. 150/1948 Sb., Ústava Československé republiky.
21
Blíže viz MAZANEC, Michal. Správní soudnictví. Praha: Linde, 1996, s. 35.
22
Ústavní zákon č. 100/1960 Sb., Ústava Československé socialistické republiky.
19
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dozoru prokuratury. Tento dozor nicméně nebyl garantem ochrany veřejných
subjektivních práv, neboť jeho role v období totality měla v mnohém i charakter
represivního orgánu. Tento orgán řešil, mimo jiné, individuální podněty vztahující se
k rozhodovací činnosti správních úřadů. V odborné literatuře je nicméně vyzdvihována
jeho role při ochraně veřejného zájmu23.

1.3 Období po roce 1989
Po politických a společenských změnách, k nimž došlo v roce 1989, mohlo dojít
ke znovuobnovení správního soudnictví. V roce 1991 byla přijata Listina základních práv
a svobod24. Ta v čl. 36 odst. 2 zakotvila soudní přezkum rozhodnutí orgánů veřejné
správy, konkrétně přezkum zákonnosti takového rozhodnutí, tvrdí-li někdo, že byl
takovým rozhodnutím zkrácen na svých právech25. Toto obecné pravidlo (tzv. generální
klauzule) lze dle zmíněného článku omezit pouze, stanoví-li tak zákon26. Z pravomoci
soudů ovšem nelze vyloučit přezkum rozhodnutí týkajících se základních práv a svobod
podle Listiny základních práv a svobod. Zákonné provedení této ústavní úpravy bylo
realizováno novelou OSŘ, konkrétně zákonem č. 519/1991 Sb., který nabyl účinnosti dne
1. 1. 199227. Touto novelou byla agenda správního soudnictví včleněna do páté části OSŘ,
tedy koncepčně došlo k začlenění veřejnoprávního prvku do soukromoprávního
kodexu28. Nově koncipovaná pátá část OSŘ svěřila agendu správního soudnictví

MAZANEC, Michal. Správní soudnictví. Praha: Linde, 1996, s. 36-37.
Zákon č. 2/1993 Sb., usnesení předsednictva České národní rady o vyhlášení Listiny základních práv
a svobod jako součásti ústavního pořádku České republiky.
25
Článek 36 odst. 2 Listiny základních práv a svobod: „Kdo tvrdí, že byl na svých právech zkrácen
rozhodnutím orgánu veřejné správy, může se obrátit na soud, aby přezkoumal zákonnost takového
rozhodnutí, nestanoví-li zákon jinak. Z pravomoci soudu však nesmí být vyloučeno přezkoumávání
rozhodnutí týkajících se základních práv a svobod podle Listiny.“
26
„Výjimky z obecného pravidla (z tzv. pozitivní generální klauzule) upravuje tedy ústavodárce v čl. 36 odst.
2 poslední část věty první Listiny pouze za podmínky, že tak stanoví zákon. Jedná se o uplatnění tzv.
negativní enumerace, tj. zákonem uvedeného výčtu výjimek z přezkoumávání rozhodnutí orgánů veřejné
správy soudem připuštěných za předpokladu, že se nejedná o přezkoumávání rozhodnutí týkajících se
základních práv a svobod podle Listiny.“ Nález Ústavního soudu ze dne 3. 11. 1999, sp. zn. Pl. ÚS 8/99.
27
Zákon č. 519/1991 Sb., kterým se mění a doplňuje občanský soudní řád a notářský řád.
28
Ostatně tento krok nebyl zcela překvapivý, neboť zákonodárce v zásadě prodloužil kontinuitu úpravy
spočívající v začlenění prvku veřejnoprávního soudnictví do soukromoprávního kodexu. Čtvrtá část hlavy
čtvrté před rokem 1989 upravovala rozhodnutí „jiných“ orgánů, kterými byly pojišťovací soudy. V této
tendenci tak bylo novelou setrváno. Novelizací OSŘ do sebe pátá část tohoto kodexu „pojala“ pozůstatky
právní úpravy správního soudnictví z období normalizace.
23

24
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obecným soudům, kteří nyní přezkoumávaly rozhodnutí správních orgánů bez ohledu na
to, zda ty rozhodovaly o záležitostech veřejnoprávních či soukromoprávních.
Právní úprava správního soudnictví účinná od roku 1992 byla zahrnuta celkem do
tří hlav páté části OSŘ. První hlava této části obsahovala obecná a společná ustanovení,
základní pojmy, jakož i věcnou příslušnost soudů. Druhá hlava obsahovala postup
v případě rozhodování o žalobách proti pravomocným správním rozhodnutím, třetí hlava
páté části pak regulovala proces rozhodování o opravných prostředcích proti
nepravomocným správním rozhodnutím.
Jak již bylo výše naznačeno, správní soudnictví bylo od roku 1992 vykonáváno
specializovanými senáty obecných soudů všech stupňů. Zákonodárce nepočítal se
zřízením specializovaných správních soudů, správní soudnictví, i s ohledem na provizorní
podmínky jeho legislativního znovuobnovení, bylo tedy pojato nikoliv institucionálně,
nýbrž funkčně29. Je potřeba poznamenat, že Ústava České republiky30 (dále jen „Ústava“)
ve svém čl. 91 předvídala existenci Nejvyššího správního soudu, jakožto druhého vrcholu
tehdejší soudní soustavy31. K jeho faktickému zřízení nicméně došlo až o mnoho let
později32. Obecně byly věcně příslušné krajské soudy, nestanovil-li zákon jinak.
Příslušnost okresních soudů byla dána v případě přezkumu rozhodnutí o přestupcích
a v dalších případech, kdy tak stanovil zákon. Soudní přezkum rozhodnutí ústředních
orgánů České a Slovenské federativní republiky náležel Nejvyššímu soudu České
a Slovenské federativní republiky. Z jeho přezkumu byly vyloučeny věci důchodového
a nemocenského pojištění a hmotného zabezpečení uchazečů o zaměstnání. Po zániku
federace přešla tato agenda na vrchní soud.

„Úprava z roku 1991 v základních principech kopírovala starou úpravu rakouskou co do procesní
stránky; institucionálně však bylo zvoleno pro tu chvíli gramatické řešení, totiž svěřit právní soudnictví
obecným soudům "jednotné" soudní soustavy, a to všem jeho stupňům. S ohledem na neexistenci Nejvyššího
správního soudu nebo soudů veřejného práva vůbec, i s ohledem na naprostou neodkladnost rychlého
řešení, to tehdy bylo jen logické.“ Parlament České republiky, Poslanecká sněmovna. Sněmovní tisk
1080/0, část č. 1/2: Vládní návrh soudního řádu správního. In: www.psp.cz/ [online]. [cit. 2015-05-03].
Dostupné z: http://www.psp.cz/sqw/text/tiskt.sqw?O=3&CT=1080&CT1=0
29

30

Ústavní zákon č. 1/1993 Sb., Ústava České republiky, ve znění pozdějších předpisů.
Čl. 91 odst. 1 Ústavy: „Soustavu soudů tvoří Nejvyšší soud, Nejvyšší správní soud, vrchní, krajské
a okresní soudy. Zákon může stanovit jejich jiné označení.“.
32
Tato instituce byla definitivně zřízena s účinností SŘS ke dni 1. 1. 2003.
31
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Novela OSŘ provedená zákonem č. 519/1991 Sb., v souladu s ústavní úpravou,
vymezila v hlavě druhé kompetence obecních soudů v oblasti správního soudnictví dosti
široce, tj. vydala se cestou obecného vymezení pomocí generální klauzule. Soudnímu
přezkumu podléhaly všechny správní akty, s taxativně vytčenými výjimkami, kdy takto
vymezený okruh bylo logicky nutné zúžit, a to určením těch správních aktů, které
soudnímu přezkumu nebudou podléhat33. Výjimky vymezené v § 248 odst. 1 odst. 2
a odst. 3 OSŘ měly společným znakem tu skutečnost, že zákonodárce tato rozhodnutí
správních orgánů považoval za druh správního aktu nepodléhajícího častým legislativním
změnám. Tyto správní akty byly vymezeny ve zvláštní příloze k OSŘ. Okruh případů,
které byly vyňaty z kompetence soudů, nebyl zcela nepatrný a představoval poměrně
komplikované legislativní uchopení, což v době účinnosti právní úpravy kvitoval s nevolí
kupříkladu M. Mazanec, který zmínil, že: „Příloha k OSŘ vznikala poněkud
v legislativně horečnaté době 2 pol. roku 1991 kuriozním způsobem, po způsobu naruby
obráceného nabídkového řízení, kde jednotlivé resorty na výzvu sestavovaly seznamy
správních aktů v tom kterém úřadě vydávaných a navrhovaných k vyloučení ze soudního
přezkumu. Tak se stalo, že některé resorty nenavrhly nic, jiné předložily seznamy desítek
druhů správních rozhodnutí zcela popírajících smysl generální klauzule“34
Co se týče soudního přezkumu rozhodnutí správních orgánů, ten byl ovládán
kasačním principem35. Soudy byly oprávněny posoudit napadené rozhodnutí výlučně
z hlediska zákonnosti, byly tak zcela závislé na posouzení rozhodných skutečností
správním orgánem, aniž by byly oprávněny doplnit dokazování či provést nové důkazy.

Tzv. negativní enumerace, předvídána článkem 36 odst. 2 Listiny základních práv a svobod, byla
promítnuta do ustanovení § 248 odst. 1, 2 a 3 OSŘ.
34
MAZANEC, Michal. Správní soudnictví. Praha: Linde, 1996, s. 141.
35
Nelze nezmínit výjimku, jíž se přezkum z hlediska zákonnosti netýkal, neboť byla napadená záležitost
posuzována soudem znovu, tj. jako je tomu nyní dle páté části OSŘ. Předobrazem současné právní úpravy
přezkumu rozhodnutí správních orgánů v soukromoprávních záležitostech byla úprava obsažená v § 97
zákona č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích
a o změně některých zákonů (energetický zákon), ve znění pozdějších předpisů a v § 102 odst. 3 zákona
č. 151/2000 Sb., o telekomunikacích, účinného do dne 1. 5. 2005. Ta umožňovala přezkum rozhodnutí
soukromoprávní povahy těch orgánů, jejichž působnost byla dána zmíněnými předpisy, civilními soudy,
nicméně podmínky takového řízení nebyly zcela vhodně vymezeny. K tomuto blíže např. viz
HAMUĽÁKOVÁ, Klára. Zamyšlení nad současnou koncepcí soudní kontroly činnosti orgánů veřejné
správy. Správní právo, 2012, 45(8), s. 479. Dostupné také z: http://www.mvcr.cz/clanek/spravni-pravocislo-8-2012
33
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Při přezkumu napadených rozhodnutí soudy vycházely ze skutkového stavu v době
vydání napadeného rozhodnutí.
Rozhodoval-li soud o žalobě proti pravomocným rozhodnutím, byl oprávněn
žalobu zamítnout, případně napadené rozhodnutí zrušit a vrátit správnímu orgánu
k novému projednání. O opravném prostředku proti rozhodnutím, která dosud nenabyla
právní moci, soud rozhodoval tak, že napadené rozhodnutí potvrdil, případně jej zrušil
a vrátil k novému projednání. Správní soudnictví bylo zásadně jednoinstanční, proti
rozhodnutí soudu o žalobě tedy nebyly přípustné další opravné prostředky.

1.4 Kritické body právní úpravy účinné v letech 1992-2002
Jak již bylo v předchozí kapitole naznačeno, tehdejší právní úprava se, vzhledem
k uspěchanosti její přípravy pod vlivem opětovného utvoření prostoru pro renesanci
správního soudnictví, neboť nebyla utvářena explicitně pro potřeby tehdejší doby,
potýkala s řadou problémů souvisejících nejen s již zmíněnou neexistencí Nejvyššího
správního soudu, či nesouladem s požadavky čl. 6 odst. 1 EÚLP. Problematická byla
taktéž ta skutečnost, že vzhledem k nutnosti vytvořit zákonný rámec soudní kontroly
činnosti veřejné správy po roce 1989 byl sice zvolen inspirační zdroj v právní úpravě
Rakouska-Uherska, který již v minulosti obstál, nicméně politický i společenský kontext
byl nyní poněkud jiný, nadto převzata nebyla komplexně všechna ustanovení, především
z institucionálního hlediska bylo patrné, jak nevyhovující byla úprava, která za dobu své
účinnosti nebyla téměř nijak významně novelizována. Stěžejní nedostatky právní úpravy
správního soudnictví obsažené v páté části OSŘ shrnula později důvodová zpráva
k zákonu č. 150/2002 Sb., o soudním řádu správním36. V souladu se zde uvedeným
výčtem lze nejpalčivější problémy tehdejší právní úpravy shrnout následovně:


Neexistence opravných prostředků proti rozhodnutím soudů ve správním
soudnictví vedla k nejednotnosti judikatury, ke sjednocování judikatury správního
soudnictví docházelo jen výjimečně prostřednictvím Nejvyššího soudu, popř.

Parlament České republiky, Poslanecká sněmovna. Sněmovní tisk 1080/0, část č. 1/2: Vládní návrh
soudního
řádu
správního.
In:
www.psp.cz/
[online].
Dostupné
z:
http://www.psp.cz/sqw/text/tiskt.sqw?O=3&CT=1080&CT1=0
36
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Ústavního soudu. K tomuto je potřeba poznamenat, že odchylující se judikatura
nikterak neposílila právní jistotu účastníků řízení, nadto zcela nevyhovující byla
koncepce, kdy věcně příslušnými byly obecné soudy všech stupňů, které,
vzhledem k jednoinstančnosti správního soudnictví, byly prvními a zároveň
posledními instancemi.


Nejvyšší správní soud existoval pouze formálně dle Ústavy, avšak nebyl zřízen,
nebylo ani rozhodnuto o jeho vypuštění z Ústavy. Absence Nejvyššího správního
soudu jakožto nejvyššího článku soudní soustavy správních soudů, jehož
judikatura by sjednocovala názorovou rozpolcenost nižších instancí, byla
v tehdejší judikatuře několikrát terčem kritiky Ústavního soudu, na jehož bedrech
totiž korekce právních názorů v této oblasti ležela37.



Právní úprava správního soudnictví byla omezena na přezkum rozhodnutí
správních orgánů výlučně z hlediska zákonnosti. Tento princip rozhodování
soudů ve správním soudnictví byl předmětem kritiky odborné veřejnosti a často
byl zmiňován v negativním slova smyslu i v judikatuře Ústavního soudu38.
Absence jakékoliv možnosti přezkumu napadeného správního rozhodnutí z jiného
hlediska, nežli z hlediska zákonnosti, totiž nejen, že neplnila požadavky čl. 6 odst.
1 EÚLP39, nýbrž ve svém důsledku znemožnila posouzení relevantnosti
dokazování provedené správním orgánem, a to jak v obecných otázkách, tak i ve
věcech odborného charakteru. „Dosavadní úprava správního soudnictví se
odborných otázek tak bojí, že správní rozhodnutí, která závisejí výlučně na otázce
technické nebo zdravotní, vůbec k přezkumu nepřipouští,[ § 248 odst. 2 písm. g)
o. s. ř.]“.40



Správní soudnictví neposkytovalo žádoucí ochranu proti jiným zásahům
a opatřením (ani proti nečinnosti) správních orgánů, nežli proti rozhodnutím.
V letech 1992- 2002 tak zcela chyběla možnost bránit se proti nečinnosti

Viz např. nález Ústavního soudu ze dne 1. 10. 1998, sp. zn. III. ÚS 187/98.
Blíže viz kapitolu č. 2.
39
Blíže viz kapitolu č. 3.
40
NĚMEC, Marek. Model správního soudnictví. Právní rádce, 2002, 10(1), s. 12.
37
38
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správního úřadu, nebylo taktéž možné domáhat se určení nicotnosti správního
aktu.
Dalšími problémy zmiňovanými v odborné literatuře byly např.41:


Nedostatečně publikované judikáty soudů rozhodujících ve správním soudnictví.
Zákon tuto povinnost neukládal, existovala v zásadě pouze tzv. „červená sbírka“
nakladatelství Codex navazující na tradici Bohuslavovy sbírky.



Chyběl dostatečný počet kvalifikovaných soudců specializovaných na agendu
správního soudnictví.

Kritické body právní úpravy účinné v letech 1992-2002 vytyčil např. M. Mazanec, k tomuto viz
MAZANEC, Michal. K úvahám nad záměry reformy správního soudnictví. Časopis pro právní vědu
a praxi, 2000, 8(II), s. 225-234.
41
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2 Obecný rozbor článku 6 odst. 1 EÚLP
Členství České republiky v Radě Evropy bylo spojeno mimo jiné s nezbytným
přijetím EÚLP, kterou Česká republika ratifikovala dne 18. 3. 199242. Ratifikace EÚLP
představovala pro členské státy jednak závazek respektovat její obsah, nadto jednotlivci
a neziskové organizace získali právo obrátit se na ESLP prostřednictvím stížnosti na
porušení práv a svobod EÚLP garantovaných. Pro potřeby této rigorózní práce není příliš
podstatné, do jaké míry ovlivnila EÚLP komplexně právní řád České republiky.
Podstatné je především to, do jaké míry měl na úpravu soudní ochrany práv, o nichž bylo
rozhodováno orgány veřejné správy, vliv konkrétní článek, a to čl. 6 odst. 1, který vymezil
stěžejní požadavky na spravedlivý proces, v rámci nějž je mimo jiné o výše uvedených
právech rozhodováno. Evropská představa garance práva na spravedlivý proces byla
následující: „Každý má právo na to, aby jeho záležitost 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. Rozsudek musí být vyhlášen veřejně, avšak tisk
a veřejnost mohou být vyloučeny buď po dobu celého nebo části procesu v zájmu
mravnosti, veřejného pořádku nebo národní bezpečnosti v demokratické společnosti,
nebo když to vyžadují zájmy nezletilých nebo ochrana soukromého života účastníků,
anebo v rozsahu považovaném soudem za zcela nezbytný pokud by, vzhledem ke zvláštním
okolnostem, veřejnost řízení mohla být na újmu zájmům spravedlnosti.“
Rozborem výše citované premisy lze dospět k několika závěrům. Zmíněné
požadavky se vztahují se výlučně k těm procesům, jejichž předmětem je rozhodování
o občanských právech nebo závazcích či o oprávněnosti trestního obvinění. Potud
teoretický předpoklad. Uvedené pravidlo však není tak snadno aplikovatelné, jak by se
na první pohled mohlo jevit. Důvodů lze nalézt několik. Primárně je potřeba zdůraznit
postoj ESLP projevující se snahou zachovat autonomní pojetí pojmů „občanská práva
a závazky“ a „trestní obvinění“, které vykládá nezávisle na vnitrostátní právní úpravě
členských států. Autonomní pojetí výkladu je do jisté míry ochranou před „přetvořením“

42

Publikována jako předpis č. 209/1992 Sb., Sdělení federálního ministerstva zahraničních věcí o sjednání
Úmluvy o ochraně lidských práv a základních svobod a Protokolů na tuto Úmluvu navazujících.
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ustanovení EÚLP dle potřeb vnitrostátních právních úprav jednotlivých států. Kupříkladu
v případu König proti Německu43 ESLP konkretizoval, že spory (o občanská práva
a závazky) musí být výlučně soukromoprávního charakteru, aby bylo možné je posuzovat
ve smyslu požadavků čl. 6 odst. 1 EÚLP, lhostejno, jakým způsobem právní řád
členských států danou věc upravuje, v jakém postavení jsou strany sporu či jakého
charakteru je orgán rozhodující daný spor. Problematický je fakt, že ta práva a povinnosti,
jež mohou být některou vnitrostátní právní úpravou členského státu vnímána jako
veřejnoprávní, může ESLP shledat jako práva a závazky soukromoprávního charakteru,
což znamená, že na řízení, jehož jsou předmětem, mohou být z jeho strany kladeny větší
požadavky, nežli je případně zakotveno ve vnitrostátní právní úpravě, a tudíž proces,
který je v měřítku vnitrostátních právních předpisů zcela legitimní, shledat odporujícím
právu na spravedlivý proces v kontextu čl. 6 odst. 1 EÚLP. Příkladem může být právě
Česká republika a její právní řád. S ohledem na předmět této rigorózní práce nelze v této
souvislosti opomenout poznatek P. Molka, který je toho mínění, že: „Nejproblematičtější
skupinu tvoří obecně spory jednotlivce a státu. Ty totiž nelze všechny automaticky označit
za veřejnoprávní, a to po dle ESLP ani tehdy, kdy stát vystupuje ve své vrchnostenské roli.
I ESLP tedy uznal, že existuje řada situací, v nichž sice je jednou stranou sporu stát, ale
přesto jde o civilní práva, takže stát musí i u těchto sporů naplnit požadavky čl. 6. Platí
to například u soudního přezkumu správních rozhodnutí dotýkajících se soukromých
práv.“44 Nadto je potřeba poznamenat, že judikatura ESLP se stále vyvíjí a v praxi je
potvrzen

příklon

k výše

naznačenému

trendu,

aneb

jak

vhodně

poukázala

K. Hamul‘áková: „Občanská práva a závazky jsou judikaturou Evropského soudu pro
lidská práva vykládána stále šířeji a spadají pod ně i věci, které jsou dle našeho práva
řazeny mezi věci veřejnoprávní“45. ESLP nicméně v rozsudku Fayed proti Spojenému
království46 zdůvodnil, že orgány EÚLP nejsou nadány pravomocí zakládat nová
občanská práva, nejsou-li explicitně zakotvena ve vnitrostátním právním řádu členských
států.

43

Rozsudek ESLP König proti Německu ze dne 28. 6. 1978, stížnost č. 6232/73.
MOLEK, Pavel. Právo na spravedlivý proces. Vyd. 1. Praha: Wolters Kluwer ČR, 2012. s. 41.
45
HAMUĽÁKOVÁ, Klára. Zamyšlení nad současnou koncepcí soudní kontroly činnosti orgánů veřejné
správy. Správní právo, 2012, 45(8), s. 474. Dostupné také z: http://www.mvcr.cz/clanek/spravni-pravocislo-8-2012
46
Rozsudek ESLP Fayed proti Spojenému království ze dne 21. 9. 1990, stížnost č. 17101/90.
44
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EÚLP nenastavila explicitně pravidla pro projednání výše zmíněného okruhu
záležitostí, pouze rámcově vytyčila priority tohoto procesu, tj. spravedlivé, veřejné
a v přiměřené lhůtě provedené projednání občanských práv či závazků, popřípadě
oprávněnosti trestního obvinění vedeného vůči tomu, kdo se domáhá ochrany
u nezávislého a nestranného soudu zřízeného zákonem. Teprve judikatura ESLP později
specifikovala jednotlivé požadavky, které v sobě zmíněný článek zahrnuje, a které jsou
kladeny na vnitrostátní orgány zemí vázaných předmětnou EÚLP. Důraz je kladen
především na nezávislost a nestrannost soudů, jež o vytčených záležitostech rozhodují.
Pokud jde o způsob jejich rozhodování, stěžejním atributem nezbytným pro vedení
spravedlivého procesu je zajištění tzv. plné jurisdikce, tj. pravomoc posuzovat řešenou
záležitost jak z hlediska zákonnosti, tak z hlediska zjištěného skutkového stavu. Jak
vyplývá z EÚLP, respektive z vysvětlující judikatury ESLP, ta akceptuje rozhodování
i jiných orgánů, nikoliv výlučně soudu, nicméně akcentuje požadavek na jejich
nezávislost, nestrannost, jakož i na jejich zřízení na základě zákona. ESLP však připustil,
nesplňuje-li orgán, který rozhoduje, výše popsané požadavky, lze tento nedostatek zhojit
následnou soudní kontrolou zajištěnou orgánem způsobilým svým rozhodováním dostát
zárukám vyjádřeným v čl. 6 odst. 1 EÚLP47. Nezávislost v pojetí ESLP odráží tu
skutečnost, že daný orgán, respektive jeho existence, není závislá na rozhodnutí orgánů
moci výkonné, ale je výsledkem pevně zakotvené právní úpravy. Nestrannost vyjadřuje
především samostatné postavení příslušného orgánu, pokud jde o jeho vazbu na účastníky
řízení, a především na orgány moci zákonodárné a výkonné. Dalšími aspekty práva na
spravedlivý proces je namátkou právo na přístup k soudu, jež do jisté míry koresponduje
se zněním čl. 36 odst. 2 Listiny základních práv a svobod, nicméně neplatí absolutně.
Dále nelze opomenout garanci přiměřené délky soudního řízení, ovšem zde záleží na
mnoha okolnostech, např. na složitosti případu, chování účastníků řízení, jakož
i správních orgánů. Spravedlivé řízení je taktéž to, které respektuje rovnost stran, jde-li
o procesní nástroje, jimiž jsou kupříkladu přístup ke spisu či výslech svědků. Konečně
lze zmínit taktéž požadavky veřejného řízení a vyhlášení rozsudku, ovšem ani ty nejsou
uplatňovány absolutně.

47

Blíže viz § 29 rozsudku ESLP Albert a Le Compte proti Belgii ze dne 10. 2. 1983, stížnost č. 7299/75
a 7496/76.
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2.1 Vliv čl. 6 odst. 1 EÚLP na právní úpravu správního soudnictví v České
republice v letech 1992-2002
Je potřeba zmínit, že přijetí předmětné EÚLP přišlo krátce poté, co nabyla
účinnosti tuzemská právní úprava správního soudnictví obsažená v páté části zákona
č. 99/1963 Sb., ve znění účinném do 31. 12. 2002. Tato úprava, prakticky neregulovaná
novelizacemi, s většími či menšími obtížemi fungovala v letech 1992-2002, přičemž
v průběhu této doby bylo možné zaznamenat sílící kritiku na adresu této koncepce, a to
jak z řad soudů, tak i odborné veřejnosti. Tehdejší koncepce nekorespondovala
s požadavky kladenými na tento proces čl. 6 odst. 1 EÚLP. Ústavní soud po přijetí EÚLP
posuzoval rozhodování soudů ve správním soudnictví mimo jiné i optikou příslušných
článků EÚLP, především čl. 6 odst. 1, čímž nemilosrdně odhaloval značné nedostatky
tuzemské právní úpravy, na něž v průběhu devadesátých let čím dál více poukazoval48.
Nejen nesoulad této úpravy s požadavky EÚLP pak byl posléze důvodem pro kompletní
derogaci páté části OSŘ.
Předmětem kritiky byly především tyto skutečnosti. Pod pojem „občanská práva
a závazky“ byl podřazen okruh věcí vytčený v § 7 odst. 1 OSŘ, nicméně tyto dva pojmy
se zcela nepřekrývají. Legislativním synonymem pro pojem „občanská práva a závazky“
je pojem „soukromoprávní“, avšak dle judikatury ESLP je možné pod pojem občanská
práva a závazky zahrnout i některé záležitosti veřejnoprávní povahy. Ustanovení § 7
odst. 1 OSŘ v sobě zahrnuje jak záležitosti, jež podléhají rozhodnutí civilních soudů, tak
ovšem i záležitosti, v nichž primárně rozhoduje orgán veřejné správy49. Uvedené
rozhodování orgánů veřejné správy se opírá o § 7 odst. 2 OSŘ50. S uvedeným souvisí
48

V této kapitole jsou záměrně představeny pouze vybrané judikáty hodnotící kompatibilitu tuzemské
právní úpravy s pojetím práva na spravedlivý proces dle čl. 6 odst. 1 EÚLP, a to z důvodu snazšího
pochopení postoje moci soudní k právní úpravě správního soudnictví účinné v letech 92-2002. Judikátům
závažnějšího charakteru, tj. těm, které svojí derogační povahou nejvíce přispěly k přípravě reformy oblasti
správního soudnictví, bude věnována samostatná kapitola (byť se v nich Ústavní soud pochopitelně taktéž
vyjadřoval kriticky k rozporu páté části OSŘ s evropským nahlížením na spravedlivé řízení, nicméně
kapitola bude zaměřena především na vliv Ústavního soudu na reformu správního soudnictví ve smyslu
jeho role negativního zákonodárce).
49
Pro zajímavost lze zmínit, že pojem občanská práva a závazky byl v původním návrhu textu uveden jako
práva a závazky, nicméně na poslední chvíli bylo do anglické verze textu doplněno civil (civil rights), a to
mimo jiné z důvodu kompatibility s francouzskou verzí textu. Blíže viz MOLEK, Pavel. Právo na
spravedlivý proces. Vyd. 1. Praha: Wolters Kluwer ČR, 2012, s. 36.
50
Dle § 7 odst. 2 OSŘ ve znění účinném do 31. 12. 2002: „Spory a jiné právní věci uvedené v odstavci 1,
o nichž podle zákona rozhodly jiné orgány než soudy, soudy v občanském soudním řízení projednávají
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jeden z nejflagrantnějších nedostatků projevujících se v tuzemské právní úpravě v době
přijetí EÚLP, a to nedostatek plné jurisdikce orgánů rozhodujících o občanských právech
a závazcích a o oprávněnosti trestního obvinění, a to nejen v případě orgánů veřejné
správy, nýbrž i v případě soudů, jejichž přezkumu následně tato rozhodnutí podléhala.
V této souvislosti je však potřeba zdůraznit, že nerozhoduje-li primárně nezávislý
a nestranný orgán nadaný právem plného skutkového zjištění, pak tato skutečnost sama
o sobě porušením práva na spravedlivý proces ve smyslu čl. 6 odst. 1 není. Jak již bylo
výše předestřeno, správní orgán nemusí splňovat požadavky čl. 6 odst. 1, podléhá-li jeho
rozhodnutí následné kontrole soudů disponujících požadovanými vlastnostmi. V případě
však byla iniciativa soudu v těchto případech v letech 1992-2002 redukována výlučně na
přezkum těchto rozhodnutí z hlediska zákonnosti. Jak podotkl Ústavní soud, rozhodnutí
správních úřadů byla sice přezkoumávána soudy, ale takovými, které nebyly nadány
v rámci přezkumu znovu nalézat skutkový stav: „O nesouladu právního řádu České
republiky s článkem 6 odst. 1 Úmluvy, lze uvažovat potud, že neexistuje zákonný předpis,
jímž by bylo zřetelně a jasně založeno právo na úplné přezkoumání rozhodnutí správního
úřadu - v tomto případě vydaného podle § 21 odst. 1, 2 zákona č. 110/1964 Sb. nezávislým a nestranným tribunálem, který by splňoval požadavky článku 6 odst. 1
Úmluvy, tedy tribunálem, který by nalézal nejen v otázkách zákonnosti správního
rozhodnutí, nýbrž i co do stavu skutkového (tzv. plná jurisdikce). Tomu patrně v současné
době brání česká koncepce správního soudnictví, založená na přezkoumávání zákonnosti
rozhodnutí orgánů veřejné správy, která změnu skutkového stavu soudem zřejmě vylučuje
(srov. § 244 odst. 1, 2, § 247 odst. 1, § 250i o.s.ř.) a připouští toliko zrušení napadeného
rozhodnutí správního orgánu, jestliže zjištění skutkového stavu, z kterého vycházelo
správní rozhodnutí, je v rozporu s obsahem spisů nebo jestliže je zjištění skutkového stavu
nedostačující k posouzení věci (§ 250j odst. 2 o.s.ř.).51 Existence nezávislého
a nestranného orgánu rozhodujícího v plné jurisdikci o právu samotném byla jedním
z hlavních cílů později realizované reformy správního soudnictví, a s tím související nové
úpravy páté části OSŘ.

a rozhodují za podmínek uvedených v části páté tohoto zákona.“
51
Nález Ústavního soudu ze dne 27. 11. 1996, sp. zn. Pl. ÚS 28/95.
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Jak již bylo zmíněno, čl. 6 odst. 1 EÚLP se netýká výlučně civilně právních
záležitostí, nýbrž zahrnuje i trestněprávní kategorii věcí („oprávněnost jakéhokoliv
trestního obvinění“). Pokud jde o zmíněný pojem, pak je potřeba poznamenat, že
v kontextu tuzemské právní úpravy bylo možné, dle postoje ESLP, pod tento pojem
podřadit mnohem variabilnější okruh případů, nežli pouhé trestní řízení. Jak zmíněný
soud předestřel kupříkladu v rozsudku Kadubec proti Slovensku52, v němž obvinění
z přestupku, dle specifik tohoto způsobu trestání, podřadil rovněž pod trestní obvinění,
posuzuje trestnost autonomně, kdy zkoumá především povahu řízení, jeho
charakter, a v neposlední řadě taktéž přísnost ukládané sankce. Tímto náhledem lze pod
pojem trestní obvinění podřadit nejen přestupky, ale taktéž i to, co je v české právní
úpravě sankcionováno jako kárné provinění (sankce ukládané samosprávnými
komorami), či to, co je označováno za „jiné správní delikty“. Ani v tomto případě,
optikou ESLP, nebylo možné splnit požadavky kladené na řízení o trestních záležitostech.
Ústavní soud si daný nesoulad uvědomoval, neboť nálezem č. 2/2000 Sb. zrušil dosavadní
právně zakotvené vyloučení soudního přezkumu rozhodnutí o pořádkových pokutách.
V rámci daného nálezu zároveň předestřel, že „…obrat "criminal charge" je v judikatuře
Evropského soudu pro lidská práva chápán šířeji než pouhé trestní obvinění z trestného
činu podle vnitrostátního trestního řádu jako např. v § 160 odst. 1 trestního řádu. Na
chybný překlad výrazu "offence" v čl. 5 odst. 1 písm. c) Úmluvy již konečně bylo při
rozhodování Ústavního soudu upozorněno (Sbírka nálezů a usnesení Ústavního soudu
České republiky, sv. 1, s. 144). Nelze proto vycházet pouze z formálního znaku (opatření
podle trestního práva), nýbrž i ze znaků materiálních, kterými jsou u takových opatření
posouzení toho, zda jde jen o reparaci, náhradu škody (typické pro nápravné prostředky
kontroly a dozoru), nýbrž o sankci, která působí preventivně (aby odpovědný subjekt
neopakoval protiprávní jednání) a represivně (aby byl postižen za to, co udělal). Důležitá
je rovněž přísnost sankce, která nemusí spočívat v případě deliktního jednání jen v odnětí
svobody, ale např. i v peněžitém trestu, jehož výše je srovnatelná s jinými postihy, kde
právo na spravedlivý proces zajištěno je.“53

52
53

Rozsudek ESLP Kadubec proti Slovensku ze dne 2. 9. 1995, stížnost č. 27061/95.
Nález Ústavního soudu ze dne 23. 11. 1999, sp. zn. Pl. ÚS 28/98.
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Závěrem této kapitoly je vhodné shrnout, že ratifikace EÚLP, jež nemilosrdně
nastavila zrcadlo tehdejší právní úpravě soudního přezkumu rozhodnutí orgánů veřejné
správy, sama o sobě nebyla výlučným motivem pro tolik žádanou změnu předmětné
úpravy. Problémy, které vyvstávaly v průběhu aplikace této prozatímní právní úpravy,
byly rozsáhlejšího charakteru, především nedostatečně reflektovaly tehdejší společenský
vývoj, a s tím související potřebu mnohem propracovanější, pružnější regulace.

23

3 Vliv judikatury Ústavního soudu na reformu správního
soudnictví účinnou ode dne 1. 1. 2003
V průběhu 90. let nebyly deficity úpravy správního soudnictví ponechány
Ústavním soudem bez povšimnutí. Ostatně sám byl dotčen absencí faktické činnosti
Nejvyššího správního soudu, nejvyššího článku soudní soustavy správních soudů, jehož
judikatura by sjednocovala názorovou rozpolcenost nižších instancí. Tato skutečnost byla
v tehdejší judikatuře několikrát terčem kritiky Ústavního soudu, na jehož bedrech totiž
korekce právních názorů v této oblasti ležela. Kupříkladu v nálezu ze dne 1. 10. 1998,
sp. zn. III. ÚS 187/98, Ústavní soud podotkl, že „za neexistence Ústavou
předpokládaného Nejvyššího správního soudu je nucen ve věcech, které jsou
projednávány v tzv. správním soudnictví, provádět v nezbytných případech korekci
právních názorů, která by však jinak příslušela tomuto soudu. Současný "systém"
správního soudnictví nezná jiný prostředek korekce soudního rozhodnutí, nežli je ústavní
stížnost, což je nepochybně stav nežádoucí a neodpovídající principům výkonu
spravedlnosti v právním státě“). Tato vynucená úloha totiž nekorespondovala s ústavním
pojetím Ústavního soudu, tedy, že není vrcholným orgánem soustavy obecných soudů 54.
Nadto, s ohledem na charakter ústavní stížnosti a její roli v systému prostředků, kterými
se lze domoci ochrany subjektivních práv, bylo možné jen stěží akceptovat paralelní vztah
správních žalob a ústavních stížností jako takových.55
Ústavní soud dlouhodobě kritizoval tehdejší právní úpravu správního soudnictví,
byť v tomto nálezu připustil, že úprava správního soudnictví zakotvená v páté části OSŘ,
respektive její kvalita, do jisté míry odrážela okolnosti, za nichž byla stvořena. Ústavní
soud akcentoval provizorní charakter této kritizované úpravy, tedy to, že se nejednalo
o dlouhodobě připravovanou, do hloubky propracovanou koncepci.
Do znění odbornou veřejností kritizované úpravy zasáhl Ústavní soud poprvé
derogačně nálezem, kterým zrušil § 250f OSŘ, a to s účinností ke dni 1. 5. 199756. Tato

Článek 81 odst. 1 zákona Ústavy: „Soudní moc vykonávají jménem republiky nezávislé soudy“.
Blíže viz POMAHAČ, Richard. Nejvyšší správní soud. In: VOPÁLKA, Vladimír (ed.). Nová úprava
správního soudnictví: Soudní řád správní. Code of Administrative Justice. Praha: Aspi, 2003, s. 45-71.
56
Nález Ústavního soudu ze dne 24. 9. 1996, sp. zn. Pl. ÚS 18/96.
54
55
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úprava totiž legitimovala obecné soudy vykonávající správní soudnictví nenařídit jednání
ve věci, přestože tehdejší správní soudnictví bylo zásadně jednoinstanční, bez možnosti
jakýchkoliv opravných prostředků, tudíž respektování veřejnosti jednání bylo
u jednoinstančního řízení více než žádoucí. Ve znění tohoto zákonného ustanovení
shledal Ústavní soud protiústavní prvek, měl totiž za to, že popírá čl. 38 odst. 2 Listiny
základních práv a svobod, dle níž „Každý má právo, aby jeho věc byla projednána
veřejně, bez zbytečných průtahů a v jeho přítomnosti a aby se mohl vyjádřit ke všem
prováděným důkazům. Veřejnost může být vyloučena jen v případech stanovených
zákonem.“. Ústavní soud tímto postojem zpochybnil argumentaci soudů, že lze tento
případ vykládat za pomoci čl. 96 odst. 2 Ústavy, dle nějž je jednání před soudem ústní
a veřejné, přičemž výjimky může stanovit pouze zákon57. Ústavní soud neuznal
posuzované zákonné ustanovení za výjimku ve smyslu čl. 96 odst. 2 Ústavy. Uvedl
k tomuto, že je nezbytné zohledňovat všechny okolnosti posuzovaného případu, přičemž
poukazoval na porušení čl. 38 odst. 2 Listiny základních práv a svobod, jakož
i čl. 6 odst. 1 EÚLP. Ústavní soud taktéž dovodil, že ani neúplná jurisdikce správních
soudů z hlediska rozsahu možného přezkumu neoslabuje argument označující dané
ustanovení za protiústavní. Nedává-li zákon správním soudům možnost skutkově znovu
posoudit věc již rozhodnutou správním orgánem, pak to však neznamená, že posuzování
žalobou napadené věci výlučně z hlediska zákonnosti by mělo být příčinou omezeného
jednání ve věci.
Dalším nálezem, jenž derogačně zasáhl do tehdejšího znění páté části OSŘ, byl
nález ze dne 23. 11. 1999, sp. zn. Pl. ÚS 28/98. Ústavní soud zde zkoumal ústavnost § 248
odst. 2 písm. e) OSŘ, respektive tu část tohoto ustanovení, dle níž soudy (tedy soudy ve
správním soudnictví) nepřezkoumávají rozhodnutí správních orgánů pořádkové povahy.
Ústavní soud v rámci posouzení ústavnosti vyloučení přezkumu této záležitosti
z jurisdikce správních soudů primárně vycházel z čl. 6 odst. 1 EÚLP, jehož optikou dle
něj nelze rozhodnutí pořádkové povahy vyloučit ze soudního přezkumu, neboť

Obdobný názor vyslovilo Ministerstvo spravedlnosti ve svém vyjádření k posuzovanému případu
(součást judikátu), kdy ke znění § 250f OSŘ nabídlo výklad, dle nějž je účelem tohoto zákonného znění
omezit projednávání věcí tam, kde je nepochybné, že jednání by nebylo účelné, bez vlivu na výsledek
soudního řízení. Dle Ministerstva spravedlnosti je toto ustanovení projevem článku 96 odst. 2 Ústavy, které
nikterak nerozporuje článek 36 odst. 2 Listiny základních práv a svobod.
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problematika pořádkových pokut je svojí povahou podřaditelná pod pojem „trestní
obvinění“ uváděných EÚLP ve zmíněném článku. Sankce za protiprávní jednání
v podobě pořádkových pokut není v tuzemské právní úpravě trestní sankcí, nicméně
judikatura ESLP pojem „trestní obvinění“ vykládá širším způsobem umožňujícím
podřadit pod tento pojem i deliktní jednání spadající do oblasti správního trestání.
Nejdůležitějšímu nálezu Ústavního soudu, tj. nálezu ze dne 27. 6. 2001, sp. zn. Pl.
ÚS 16/99, jenž se stal vyústěním dlouholeté kritiky správního soudnictví touto institucí,
předcházelo rozhodnutí Ústavního soudu spojit ke společnému řízení čtyři návrhy na
zrušení jednotlivých ustanovení páté části OSŘ. Ústavní soud tímto nálezem derogoval
kompletní pátou část OSŘ „Správní soudnictví“58. Tento postup zdůvodnil tak, že v dílčí
derogaci nespatřuje smysl. S ohledem na rozsáhlý charakter vytýkaných nedostatků
tehdejší úpravy správního soudnictví pravděpodobně zvažoval situaci, jež by nastala
zrušením pouze dílčích ustanovení, a s ohledem na nedostatečnost této eventuality,
vytýkané deficity totiž vyžadovaly komplexní změnu dotčených ustanovení, zvolil tento
radikální zásah do stávající, v mnoha aspektech nevyhovující právní úpravy. V potaz je
nezbytné brát také to, že samotná pátá část OSŘ regulující oblast správního soudnictví
nebyla za celé období své účinnosti dotčena četnými novelizacemi. Lze tak uvažovat
o tom, že tato nechuť tehdejších zákonodárců k dílčím změnám vedla Ústavní soud
k takto radikálním změnám. Na druhé straně, Ústavní soud již v době vydání svého
stěžejního nálezu věděl o probíhajících legislativních pracích na nové koncepci správního
soudnictví, nicméně spekulovat o zbytečnosti tohoto nálezu není na místě. I kdyby byl
pouhým symbolickým gestem, výstrahou zákonodárcům, nelze mu upřít, že zmíněné
přípravné práce nasměroval odůvodněním svého nálezu59.

Dle F. Penka touto derogací kompletního ustanovení tehdejší páté části OSŘ nerespektoval Ústavní soud
zásadu ne bis in idem, neboť zrušil i ta ustanovení, která již dříve posuzoval v souvislosti s návrhy na jejich
zrušení, kdy tyto návrhy zamítl. Jedná se např. o § 250 h OSŘ, k němuž se Ústavní soud již vyslovil v nálezu
ze dne 27. 6. 2000, sp. zn. 232/2000. Nadto podotýká, že tímto krokem Ústavní soud porušil taktéž čl. 87
odst. 1 a Ústavy, jenž tuto instituci opravňuje ke zrušení zákona či jeho jednotlivých ustanovení, dospějeli k závěru, že rozporuje ústavní zákon či mezinárodní smlouvu dle čl. 10. K tomuto viz PENK, František.
Poznámka na okraj nálezu Ústavního soudu o zrušení páté části občanského soudního řádu o správním
soudnictví. Bulletin advokacie, 2002, 10, s. 67-68.
59
Lze také zmínit pozitivní aspekt derogačního nálezu Ústavního soudu v podobě urychlení zmíněných
legislativních prací na reformě správního soudnictví. Ačkoliv již před vydáním předmětného nálezu
Ministerstvo spravedlnosti sdělilo, že u připravované úpravy správního soudnictví je předpoklad nabytí
účinnosti ke dni 1. 1. 2003, s ohledem na stanovené datum účinnosti provedené derogace je patrné, že
58
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Odůvodnění znělo v jednotlivých bodech následovně.


Jak již bylo uvedeno v úvodu této kapitoly60, Ústavní soud se především negativně
vyjádřil ke své zástupné roli při potřebě poskytování soudní ochrany před jinými
formami činnosti veřejné správy, než je správní rozhodování61.



Problematickou shledal Ústavní soud i stávající úpravu soudního přezkumu
správního trestání, kdy dle jeho názoru by veškerá řízení o sankcích ukládaných
správními úřady fyzickým osobám za přestupky či jiné správní delikty, jakož
i řízení o sankcích ukládaných v řízení kárném a disciplinárním měla být
podřazena pod pojem „trestní obvinění“ dle čl. 6 odst. 1 EÚLP.



Ústavní soud znovu připomněl nutnost uvedení tuzemské právní úpravy
do souladu s požadavky čl. 6 odst. 1 EÚLP, kdy nelze akceptovat absenci plné
jurisdikce soudů, jde-li o záležitosti podřaditelné pod „občanská práva a závazky“
či „trestní obvinění“ dle terminologie EÚLP. Soudní přezkum výlučně z hlediska
zákonnosti

je

Ústavním

soudem

akceptovatelný

výlučně

v případech

nespadajících do uvedených kategorií.


Ačkoliv Ústavní soud konstatoval, že v evropském kontextu nelze explicitně
vyvíjet tlak na víceinstanční správní soudnictví, dovodil nicméně, že absence
opravných prostředků jde ruku v ruce s neexistencí sjednocujícího nástroje
judikatury správních soudů, což ve svém důsledku způsobuje značné diferenciace
v rozhodování těchto soudů.



Dalším sporným bodem, jenž se stal terčem kritiky, byla otázka účastenství ve
správním řízení, tedy obligatorní podmínka aktivní legitimace ve správním

hrozba absence zákonné úpravy, byť ústavně garantované, pokud by nová právní úprava nevstoupila v život
v avizované datum, byla hnacím motorem pro zákonodárce.
60
Viz poznámka č. 2.
61
Ústavní soud si kupříkladu ve výše označeném nálezu rušícím pátou část OSŘ postěžoval, že často
supluje v případech, kdy vyvstane potřeba soudní ochrany před nezákonným postupem či zásahy veřejné
správy, které nemají charakter správního rozhodnutí, dále v případě soudní ochrany před nečinností
správních úřadů či jiných rozhodnutí o platnosti aktů veřejné správy.

27

soudnictví. Dosavadní právní úprava totiž nezohledňovala eventualitu, kdy by
rozhodnutím orgánu veřejné správy mohly být dotčeny i jiné subjekty, nadto je
právo domáhat se soudní ochrany odepřeno subjektům, o jejichž právech
a povinnostech bylo v řízení jednáno. Tento stav je dle Ústavního soudu v rozporu
nejen s čl. 6 odst. 1 EÚLP, nýbrž i s čl. 36 odst. 2 Listiny základních práv
a svobod.
S ohledem na rozsáhlost zásahu Ústavního soudu, jakož i předpokládanou
náročnost následných legislativních prací byla vykonatelnost nálezu odložena do dne
31. 12. 2002. Ústavní soud k tomuto později doplnil, že okamžité zrušení páté části OSŘ
by bylo v rozporu s čl. 36 odst. 2 Listiny základních práv a svobod, neboť možnost
soudního přezkumu ve správním soudnictví by sice byla ústavně garantována, nicméně
tato garance by nebyla potvrzena existentní zákonnou úpravou. Apeloval přitom na
soudy, aby „ustanovení o správním soudnictví interpretovaly a aplikovaly co nejcitlivěji
v duchu čl. 6 odst. 1 Úmluvy o ochraně lidských práv a základních svobod, aby počet
stížností na Českou republiku k Evropskému soudu pro lidská práva byl co nejnižší.“62.

62

Nález Ústavního soudu ze dne 20. 11. 2001, sp. zn. II. ÚS 163/99.
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4 Praktické dopady aplikace teoretické koncepce právního
dualismu soudní ochrany
Jak řekl M. Macur, specifičnost správního soudnictví je určována výlučně jeho
předmětem, a to povahou subjektivních práv, jimž je poskytována ochrana63. V období
od roku 1948 do roku 2002 tuzemská právní úprava prakticky nerozlišovala charakter
subjektivních práv, pokud šlo o garanci jejich ochrany správními soudy. Přesněji řečeno,
v období nesvobody nebylo z mocenských a ideologických důvodů žádoucí chránit
soukromá subjektivní práva nezávislými soudy, správní soudnictví takřka neexistovalo64.
Později, tj. v letech 1992-2002, bylo lhostejné, zda správní orgány svým rozhodnutím,
dle tvrzení žalobce, narušily jeho soukromá či veřejná subjektivní práva. Tehdejší pátá
část OSŘ, tedy ta část, jež v uvedeném období regulovala oblast správního soudnictví,
nezohledňovala povahu práv, jimž byla poskytována ochrana civilními soudy.
Teprve reforma správního soudnictví, jež reagovala na nedostatky, které vyvstaly
mimo jiné v souvislosti s požadavky čl. 6 odst. 1 EÚLP, se vrátila k odlišení jurisdikce
soudů v návaznosti na to, zda byla rozhodnutím správního orgánu dotčena veřejná či
soukromá subjektivní práva. Dlužno podotknout, že samotný čl. 6 odst. 1 EÚLP, potažmo
judikatura ESLP, touto diferenciací nepodmiňovala uspokojení požadavků zakotvených
ve zmíněném článku EÚLP, nicméně zákonodárci k tomuto kroku přistoupili, aniž by
v důvodové zprávě poskytli bližší vysvětlení tohoto kroku. Důvodová zpráva k zákonu
o rozhodování některých kompetenčních sporů65 (dále jen „ZKS“) sice hovoří
v souvislosti s reformou správního soudnictví o nutnosti vyčlenit z oblasti správního
soudnictví přezkum rozhodnutí správních orgánů ve věcech soukromoprávních, a svěřit
rozhodování o žalobách proti těmto rozhodnutím soudům v plné jurisdikci a instančním
postupem, nicméně již blíže nezdůvodňuje okolnosti tohoto nezbytného postupu66. Je

MACUR, Josef. Správní soudnictví. 1. vyd. Brno: Univ. J. E. Purkyně, 1986, s. 125.
Blíže viz např. ZOUBEK, Vladimír. Právověda a státověda: úvod do právního a státovědního myšlení.
Plzeň: Aleš Čeněk, 2010, s. 129-130.
65
Zákon č. 131/2002 Sb., o rozhodování některých kompetenčních sporů, ve znění pozdějších předpisů.
66
Viz Parlament České republiky, Poslanecká sněmovna. Sněmovní tisk 1077/0: Vládní návrh zákona
o řešení některých kompetenčních sporů. In: www.psp.cz/ [online]. [cit. 2015-12-15]. Dostupné z:
http://www.psp.cz/sqw/text/tiskt.sqw?O=3&CT=1077&CT1=0
63
64
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s podivem, že tak zásadní krok, jakým je vyčlenění agendy přezkumu rozhodnutí
správních orgánů ve věcech soukromoprávních z působnosti správních soudů, nebyl
zákonodárci již v těchto dokumentech uspokojivě vysvětlen. Odůvodnění odvolávající se
lakonicky na čl. 6 odst. 1 EÚLP nemůže obstát, neboť jak již bylo zmíněno, nutnost
zvolení dichotomie soudní ochrany, k níž bylo zákonodárci přikročeno, z mezinárodních
požadavků nikterak nevyplývala. Je zjevné, že již počátky účinnosti právní úpravy
reprezentující reformu správního soudnictví byly spjaty s nejasnou interpretací otázek,
které jsou však pro pochopení a orientaci v této problematice zcela zásadní. Více či méně
uspokojivé vysvětlení dualistického pojetí nabídla až judikatura vycházející z této nově
nastolené, respektive znovu nastolené konstrukce, kdy zvláštní senát Nejvyššího
správního soudu obhajoval nově nastolenou dualistickou koncepci jakožto jeden ze
základních stavebních kamenů reformy správního soudnictví: „Úkolů reformy správního
soudnictví účinné od 1. 1. 2003 (zákony č. 150/2002 Sb., č. 151/2002 Sb. a č. 131/2002
Sb.) bylo několik. Šlo nejen o to, zřídit a aktivovat Nejvyšší správní soud, Ústavou
předpokládaný již od roku 1993, a nejen o to, uvést recentní podobu správního soudnictví
z let 1992 - 2002 do souladu s mezinárodněprávními závazky České republiky (zejména
s požadavky, plynoucími z Evropské úmluvy o ochraně lidských práv a základních
svobod), ale také o to, navrátit do právního řádu starý princip, stručně vyjádřitelný tezí,
že všude tam, kde podle zvláštního zákonodárství rozhoduje správní orgán namísto
řádného soudu soukromoprávní věc, může se ten, kdo se cítí takovým rozhodnutím
poškozen, obrátit na soud, který v pořadu práva o takové věci rozhodne.“ Konfliktní senát
dále v tomto usnesení předestřel svoji úvahu ohledně motivace zákonodárců ke zvolení
tohoto pojetí, v níž zohlednil kontext složitého historického vývoje této právní oblasti,
zároveň prezentoval předmětnou dichotomii jako nezbytný nástroj k odstranění rozporů
vyvstalých nedokonalou právní úpravou správního soudnictví účinnou v letech 1992200267.

67

„Reforma samotného správního soudnictví, účinná od 1. 1. 2003 a vyvolaná také dalšími mezerami
právní úpravy z roku 1991, pokud by byla pojata jen jako reforma soudního procesu, nemohla by ještě
přinést důslednou nápravu, protože ani zavedení principu plné jurisdikce, možnosti dokazování před
správními soudy, možnosti zavázat správní orgán při zrušení rozhodnutí názorem soudu netoliko na otázky
právní, ale i na otázky skutkové atd., popsaný rozpor odstranit nemohla. Reforma musela být proto
doplněna i obnovením již popsaného principu vydělení věcí soukromého práva z procesu vedeného
u správních soudů. To se ostatně projevilo už v úvodních ustanoveních soudního řádu správního, který
vymezil – shodně s dobou I. ČSR – správní soudnictví jako soudnictví pouze veřejnoprávní (§ 2 s. ř. s.).“.
Usnesení zvláštního senátu Nejvyššího správního soudu ze dne 6. 1. 2004, čj. Konf 93/2003-5.
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V obecné rovině lze poznamenat, že rozlišování práva na soukromé a veřejné není
novodobým jevem, který by s sebou přinesla nová úprava soudního přezkumu správních
rozhodnutí účinná ode dne 1. 1. 2003. Toto primární členění mělo svůj původ již v dobách
římského práva, kdy ovšem prioritním bylo spíše právo soukromé. Období RakouskaUherska, jakož i období první republiky, je taktéž neodmyslitelně spjato s uznáním těchto
dvou odvětví práva. Výjimečné bylo pochopitelně již popsané období totality, v němž
pojem „soukromý“ či „soukromoprávní“ byl užíván jen ve velmi ojedinělých případech,
a to z ideologických důvodů. Legislativní koncepce dualistické soudní ochrany však
s sebou neodmyslitelně přináší řadu sporů o to, jaké rozlišující kritérium je tím
nejvhodnějším pro co nejpřesnější určení, zdali záležitost, o níž rozhodl správní orgán, je
svojí povahou soukromoprávní či veřejnoprávní. Do výše uvedeného data účinnosti této
právní úpravy byla tato otázka řešena pouze v teoretické rovině, tedy na takové úrovni,
kdy bylo možné diskutovat o nejvhodnějším kritériu odlišujícím tyto dvě oblasti, aniž by
bylo nezbytně nutné nalézt jednoznačnou odpověď. Tu však nyní, mimo oblast
teoretických úvah, hledají a musejí nalézat soudy, nicméně jedná se o natolik složitou
otázku, že jakékoliv pochybení může mít pro právní sféru žalobců velmi negativní dopad.
Zákonodárce v § 244 odst. 1 OSŘ vymezil okruh záležitostí, o nichž rozhodly
orgány veřejné správy, jež podléhají přezkumu civilních soudů, tj. spory nebo právní věci,
které vyplývají ze vztahů soukromého práva68. Neusnadnil však budoucím žalobcům
rozhodování, jakým způsobem posoudit povahu rozhodnutí správního orgánu, které chtějí
napadnout, tedy zda se týká soukromých či veřejných subjektivních práv. Zákonodárce
při tvorbě dualistické právní koncepce zkrátka nenabídl klíč, dle nějž by se žalobci
domáhali, dle charakteru dotčených práv, ochrany u správních soudů či u soudů civilních
rozhodujících dle páté části OSŘ. Je tak v zásadě na žalobci, aby primárně určil, pod jaký
okruh podřadí svoji konkrétní záležitost. Určení kompetentního soudu však není

Zmíněné ustanovení § 7 odst. 1 OSŘ nyní již nespecifikuje (po novele provedené zákonem
č. 293/2013 Sb., kterým se mění zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů,
a některé další zákony) jednotlivá odvětví soukromého práva, tj. občanskoprávní, pracovní, rodinné
a obchodní vztahy. Dle důvodové zprávy k výše uvedené novele je toto „splynutí“ zmíněných vztahů do
jednoho komplexního odvětví vyjádřením myšlenky jednotného rekodifikovaného soukromého práva
taktéž v právní úpravě občanského soudního řízení, jehož primárním účelem je právě řešení sporů z něj
vyplývajících.
68
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jednoduchým procesním krokem, ostatně možné komplikace motivovaly zákonodárce
k vytvoření zákona o kompetenčních sporech.
Existuje mnoho popsaných koncepcí odlišujících soukromá a veřejná subjektivní
práva a povinnosti. Z teoretického hlediska jsou tradičně k vysvětlení odlišností těchto
dvou větví nabízena tři základní hlediska či teorie.
První teorií je teorie zájmová, která vychází z Ulpianovy úvahy, že veřejná práva
chrání zájmy veřejné, soukromá práva soukromé zájmy. Jedná se o nejstarší teorii, která
klade zájmy veřejné nad zájmy soukromé. Zkoumá pouze objektivní právo, tedy zda je
určitá právní norma v zájmu soukromém či veřejném. Jedná se o teorii, která svým
pojetím vzbudila velkou vlnu kritiky ze stran odborné veřejnosti, a to z několika důvodů.
Např. F. Weyr, jeden z čelních představitelů normativní teorie69, kriticky hodnotil užití
zájmové teorie pro odlišení veřejného a soukromého práva, domníval se, že je takřka
nemožné říci, že obecná norma je určena výlučně jednotlivcům, tedy nikoliv zájmu
celku70. Dle J. Burešové dále nelze opomenout, že i zájem může být abstraktním pojmem
znesnadňujícím správné určení povahy toho či onoho právního vztahu71. Zájmová teorie
vnímá právo v objektivní slova smyslu. Této teorie kupříkladu konfliktní senát
Nejvyššího správního soudu využil tehdy, posuzoval-li, jaký soud je pravomocný
rozhodovat o žalobě proti rozhodnutí pozemkového úřadu ve věci o přechodu
vlastnických práv, konkrétně šlo o schválení návrhu komplexní pozemkové úpravy.
Optikou výše popsané teorie zkoumal tento senát význam pozemkových úprav, kdy
poukazoval na veřejný zájem na těchto úpravách, které dle něj odůvodňují veřejnoprávní
charakteru předmětného rozhodnutí. Na základě uvedeného tedy dovodil pravomoc soudu
rozhodujícího ve správním soudnictví72.
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Obecně lze konstatovat, že brněnská normativní škola v čele s Kelsenem, Merklem a Weyrem patřila
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Další, mocenská (subordinační) teorie, označuje za veřejné právo takový právní
poměr, v němž jeden subjekt vystupuje jako nositel státní moci s právem autoritativně
určovat práva a povinnosti jiných subjektů. Mocenská teorie, na rozdíl od teorie zájmové,
vychází ze subjektivního práva, nicméně ani tato idea není považována za zcela
dokonalou. Opomíná totiž, že existují i veřejnoprávní vztahy založené na rovnosti
účastníků (např. veřejnoprávní smlouvy), a naopak, v soukromém právu lze rovněž
shledat prvky nadřízenosti a podřízenosti, kupříkladu v oblasti pracovního práva73.
Poslední klíčová teorie, teorie organická (teorie subjektů), klade v případě
odlišení veřejného a soukromého práva důraz na to, zda se subjekt ocitá v určitém
právním poměru z důvodu svého členství v nějaké veřejné korporaci či nikoliv. Ani tato
teorie však není spolehlivým vodítkem pro určení povahy právního vztahu.
Postupem času vznikala řada modifikací této teorie, kdy vznikla např. teorie
subjektů (teorie zvláštního práva), která vymezila vztah soukromého a veřejného práva
jako vztah obecného a zvláštního práva. Obecné právo, tj. soukromé právo, upravuje
práva a povinnosti všech právních subjektů, i nositelů veřejné moci. Veřejné právo
jakožto zvláštní právo vymezuje práva a povinnosti výlučně nositelů veřejné moci při
výkonu vrchnostenské pravomoci.
Dalšími zaznamenanými modifikacemi je formální a materiální organická teorie.
Formální organická teorie chápe veřejné právo jako souhrn takových právních předpisů,
které za oprávněné či povinné subjekty pokládají výlučně nositele veřejné moci.
Materiální organická teorie jej vnímá jako souhrn právních norem, kde alespoň jeden
subjekt právního poměru je nositelem veřejné moci74.
Specifickou metodou je metoda právní regulace, která vychází z dynamiky
právních vztahů a aktivity subjektů těchto vztahů. Aplikací této metody se zabýval
73

Taktéž J. Hoetzel připouštěl, že norma, jež je svojí povahou zjevně veřejnoprávní, může obsahovat prvky
soukromého práva a naopak. HÁCHA, Emil, Antonín HOBZA, Jiří HOETZEL, František WEYR a Karel
LAŠTOVKA (eds.). Slovník veřejnéhopráva československého. Svazek I, A až CH. Brno: Polygrafia, 1929,
s. 495.
74
Blíže viz HENDRYCH, Dušan a kol. Správní právo: obecná část. 8. vyd. Praha: C. H. Beck, 2012, s. 2425.
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M. Macur, který ji charakterizoval následovně: „Právním řádem předvídaný způsob
vzniku a utváření obsahu právních vztahů, posuzovaný z hlediska společenské aktivity
samotných účastníků, kteří do těchto vztahů vstupují.“75.
Určitý náhled na tuto problematiku poskytl také Nejvyšší správní soud, který se
opakovaně vyjádřil obecným způsobem k jednotlivým teoriím rozlišení charakteru
právního vztahu na soukromoprávní a veřejnoprávní. Zájmová teorie je podle něj nejméně
dokonalá, nicméně jde o jednoduché pojetí, které kromě již zmíněného konceptu, kdy
klade rovnítko mezi veřejný zájem a veřejné právo a naopak mezi soukromý zájem
a soukromé právo, vychází z teze, že nelze spolehlivě určit hranici mezi těmito zájmy,
neboť určitá skupina zájmů může vykazovat jak prvky veřejných, tak soukromých zájmů.
Ani mocenská teorie, která vychází z postavení subjektů právních vztahů, není dle názoru
Nejvyššího správního soudu spolehlivá, neboť i veřejné právo zahrnuje vztahy, jejichž
subjekty jsou si rovni, stejně jako ne každý soukromoprávní vztah přináší subjektům
tohoto vztahu zrcadlově shodná práva a povinnosti. V případě organické teorie pouze
potvrzuje obecné známý výklad, dle nějž, je-li účastník právního vztahu účastníkem bez
ohledu na svůj charakter veřejnoprávní korporace či nezávisle na příslušnosti
k veřejnoprávní korporaci, hovoříme zde o soukromoprávním vztahu. Ovšem za
nejspolehlivější metodu určil Nejvyšší správní soud, mimo systém výše specifikovaných
základních tezí, metodu právní regulace, k níž uvedl, že „metodou právní úpravy se zde
rozumí specifický způsob právního regulování, vyjadřující povahu a míru působení
jednotlivých účastníků právního vztahu na vznik a rozvíjení tohoto vztahu, resp.
vyjadřující povahu a míru účasti subjektů právního vztahu na formování jeho obsahu.
Tato teorie vychází z teze, že právní vztahy představují funkční vazby mezi různými
objektivními zájmy existujícími ve struktuře zájmu. Právní vztahy tyto zájmy integrují
a umožňují jejich interakci, přičemž dochází k interakci a integraci objektivních zájmů
různého druhu a významu. Výrazem povahy těchto funkčních spojení v rámci vnitřní
struktury právního vztahu je potom metoda právní regulace. Zpravidla přitom platí, že
soukromoprávní metoda právní regulace je metodou rovnosti (§ 2 odst. 2 občanského
zákoníku), zatímco veřejnoprávní metoda regulace je naopak vertikální, tzn., jeden ze
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subjektů právního vztahu vystupuje jako nositel veřejné moci a může jednostranně
ukládat druhému účastníku právního vztahu povinnosti. I zde však existují výjimky, kdy
postavení účastníků právního vztahu nelze vtěsnat do uvedeného modelu.“76.
Ačkoliv výše předestřené teorie nabízejí jisté vodítko pro odlišení obou právních
odvětví, ne vždy lze konkrétní případ, na základě jeho charakteru, s jistotou podřadit pod
soukromá či veřejná subjektivní práva. Jak již avizoval J. Hoetzel, hranice mezi oběma
větvemi je relativní v tom smyslu, že nelze předem určit, zda se určitý životní poměr svou
podstatou hodí na tu či onu právní úpravu. Rozhodující je podle něj historický vývoj
a zřetel účelnosti77. Posuzovaná odvětví tedy nelze jednoznačně definovat, nadto hranice
mezi oběma větvemi se čím dál více stírají, principy obou oblastí se čím dál více prolínají.
Praktická aplikace této teoretické koncepce tedy není projevem ustáleného postupu
směřujícího bezvýhradně ke spolehlivému určení té či oné větvě, a tím i správné
jurisdikce soudní. Jak také vhodně poznamenal Ústavní soud, v současné době není
soukromé a veřejné právo odděleno "čínskou zdí". Konstatoval, že byť je právní řád
České republiky založen na dualismu veřejného a soukromého práva, toto rozlišování
práva na dvě velké oblasti vycházející z klasického římského práva nelze pojímat
dogmaticky, ale s přihlédnutím k moderním tendencím vývoje práva, a taktéž k vlivu
evropského komunitárního práva78. Skutečnost, že v praxi není vždy jednoduché vyjádřit
povahu věci a určit tak kompetentní soud k jejímu projednání, není jediným
problematickým aspektem takto zvolené úpravy. Poměrně citlivě je odbornou veřejností
vnímána otázka praktické aplikace teoretické koncepce odlišující záležitosti
soukromoprávní a veřejnoprávní. „Je ošidné, mají-li být teoretické otázky řešeny
autoritativně.“79.
Pro zajímavost lze zmínit, že jednou z tezí, jež byla v průběhu přípravných prací
Ministerstva spravedlnosti na nové koncepci soudního přezkumu rozhodnutí správních
orgánů zvažována, byla i myšlenka, že by zvláštní zákony navedly žalobce tím, že by
Rozsudek Nejvyššího správního soudu ze dne 20. 5. 2010, čj. 9 Afs 97/2009-115.
HOETZEL, Jiří. Československé správní právo: část všeobecná. Praha: Melantrich, 1934, s. 34.
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stanovily případy, kdy věci, o nichž rozhodují správní orgány, podléhají přezkumu
civilních soudů jako soukromoprávní záležitosti dle § 244 odst. 1 OSŘ. S ohledem na
nemalé množství speciálních zákonů, v nichž by tato ustanovení připadala v úvahu, bylo
hlavní riziko spatřováno v tom, zda lze tímto způsobem postihnout všechny případy, kdy
rozhoduje správní orgán ve věcech soukromého práva. Ty opomenuté by nezbytně
podléhaly jurisdikci správních soudů, ač, s ohledem na povahu těchto věcí, by uvedená
volba měla být zapovězena80.
Obtížnost určení povahy subjektivního práva, jehož ochrany se žalobce domáhá,
lze doložit rovněž vybraným případem řešeným konfliktním senátem Nejvyššího
správního soudu. V posuzované věci, jež se týkala registrace patentu, bylo žalobou
napadeno rozhodnutí o zamítnutí návrhu na zrušení patentu Úřadem průmyslového
vlastnictví. V této věci poznamenal zvláštní senát Nejvyššího správního soudu, že
samotné udělení či zrušení patentu není soukromoprávní věcí, a to navzdory skutečnosti,
že udělením či zrušením vznikají nebo zanikají soukromoprávní nároky. Odmítl tak
prvotní právní názor samotného Nejvyššího správního soudu, dle nějž je řízení ve věci
práva k ochranné známce třeba považovat za řízení ve věci práva soukromého, neboť
v souvislosti s ochrannou známkou se vždy jedná o úpravu zvláštních majetkových
vztahů vznikajících mezi podnikateli při podnikání. Dle konfliktního senátu není žádná
soukromá osoba, která by byla v rovném postavení s přihlašovatelem, oprávněna
registraci udělit či patent zrušit. Je to výlučně správní úřad, kdo je nadán zákonnou
kompetencí rozhodnout ve výše uvedených případech vrchnostenským správním aktem.
Pokud jde obecně o otázku práv k nehmotným statkům, zvláštní senát v předmětném
judikátu zpochybnil ve vztahu k určení povahy subjektivního práva argumentaci, že práva
k nehmotným statkům zasahují do práva občanského nebo práva obchodního, tudíž se
automaticky jedná o záležitosti soukromoprávní povahy. Argumentací a minori ad maius
dovodil, že „s takovouto argumentací by bylo možno tvrdit zřejmě u většiny
vrchnostenských rozhodnutí, že (nějak) zasahují do občanského nebo obchodního práva.
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Takovým rozhodováním (registrací) ve věci soukromoprávní by pak se stejně nelogickou
argumentací muselo být i rozhodování o nejrůznějších registracích, např. registraci
daňových subjektů, humánního léčivého přípravku, výrobce nebo dovozce krmiv,
plemeníka ve státním registru nebo chovatele v plemenné knize, ale také četná správní
rozhodnutí: vydání stavebního povolení, rozhodnutí o stanovení dobývacího prostoru,
povolení k nakládání s povrchovými vodami, rozhodnutí o zařazení lesů do kategorie lesů
ochranných nebo lesů zvláštního určení, rozhodnutí o zrušení dálnice, silnice nebo místní
komunikace, rozhodnutí o vyloučení ze studia apod.“ Zvláštní senát, s ohledem na výše
uvedené, tedy potvrdil nelehkou roli při určení povahy subjektivního práva, kterému má
být poskytnuta ochrana v soudním řízení. „To, že se celá věc navenek představuje při
zběžném nahlédnutí jako soukromý spor, ještě z takového sporu nečiní věc
soukromoprávní.“ 81.
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5 Kompetenční spory
Jednou z konsekvencí reformy správního soudnictví reprezentované především
SŘS, jakož i již zmíněnou novelou OSŘ, bylo taktéž přijetí ZKS. S ohledem na
legislativní zakotvení procesního rozštěpení soudní ochrany rozhodování správních
orgánů o subjektivních právech, kdy soudní přezkum rozhodnutí těchto orgánů ve
veřejnoprávních záležitostech podléhá procesní úpravě v soudním řádu správním, kdežto
rozhoduje-li správní orgán o věcech soukromoprávní povahy, pak se soudní přezkum
těchto rozhodnutí opírá o pátou část OSŘ, usoudil zákonodárce, že takto nastolený duální
mechanismus soudního přezkumu může do budoucna vyvolat spory mezi správními
a civilními soudy o to, který z nich bude pro rozhodování té dané věci kompetentní82.
Přitom právě rychlost řízení před zvláštním senátem je více než na místě, neboť
domáhá-li se žalobce soudní ochrany rozhodnutí správního orgánu, o níž se jak civilní,
tak správní soud domnívají, že k přezkumu této záležitosti nemají pravomoc, či naopak
si oba osobují právo o dané věci rozhodnout, pak je pochopitelné, že tyto případy
neujasněné kompetence a následného podání žaloby ke zvláštnímu senátu znamenají pro
osobu, která namítá dotčení svých subjektivních práv rozhodnutím správního orgánu,
zbytečné průtahy v tomto soudním řízení.
Úvodem je rovněž vhodné objasnit poměrně nejasnou otázku, a to, zdali případně
vzniklé spory mezi správními a civilními soudy o to, který z nich je oprávněn projednat
a rozhodnout určitou záležitost, jsou spory o pravomoc či o věcnou příslušnost. Tato
otázka je nejasná především z toho důvodu, že legislativa v tomto případě nenabízí
jednoznačnou odpověď, nadto v několika bodech popírá obecné teoretické vymezení
těchto pojmů. Obecná pravomoc civilních soudů je vymezena v § 7 odst. 1 OSŘ, dle nějž
v občanském soudním řízení projednávají a rozhodují soudy spory a jiné právní věci,
které vyplývají z poměrů soukromého práva, pokud je podle zákona neprojednávají
a nerozhodují o nich jiné orgány. Ustanovení § 7 odst. 2 OSŘ vymezuje pravomoc
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civilních soudů rozhodujících dle páté části OSŘ83, v odst. 4 pak explicitně hovoří
o pravomoci, když stanoví, že pravomoc soudů ve věcech správního soudnictví upravuje
zvláštní zákon. Pravomoc soudů ve správním soudnictví je vymezena v § 4 SŘS. Věcná
příslušnost civilních soudů je pak vymezena v § 9 odst. 1 OSŘ 84. O věcné příslušnosti
hovoří taktéž ustanovení § 104b OSŘ a § 104c OSŘ či ZKS85.
Z teoretického hlediska lze pravomoc chápat jako souhrn oprávnění a povinností,
které zákon přiznává soudům k výkonu jejich činnosti. Pravomoc vymezuje, co může být
předmětem řízení. Do soudní pravomoci lze zařadit výkon soudnictví ve věcech trestních,
civilních a ve věcech správního soudnictví. Příslušnost pak vyjadřuje vymezení okruhu
působnosti mezi jednotlivými soudy navzájem. Věcná příslušnost vymezuje tento okruh
mezi jednotlivými druhy soudů.
Lze se domnívat, že výše uvedené teoretické hledisko argumentuje spíše ve
prospěch toho, kdo tvrdí, že vztah mezi civilními a správními soudy je vztahem
pravomoci, nikoliv věcné příslušnosti. V daném případě totiž nejde o určení toho, který
článek soudní soustavy má určitou věc projednat a rozhodnout, ale jde o vymezení okruhu
záležitostí, které jsou soudy povinny projednat a rozhodnout86. Pokud jde ustanovení
§ 104b OSŘ a § 104c OSŘ, lze mít za to, především v kontextu § 4 SŘS, který vymezuje
pravomoc soudů ve správním soudnictví, že tato ustanovení upravují otázku pravomoci
civilních soudů, nikoli tedy, jak je chybně terminologicky označeno, věcné příslušnosti.
Věcnou příslušnost soudů rozhodujících dle páté části OSŘ je upravena v § 249 OSŘ,
věcná příslušnost soudů ve správním soudnictví pak v § 7 SŘS.

Dle § 7 odst. 2 OSŘ: „Spory a jiné právní věci uvedené v odstavci 1, o nichž podle zákona rozhodly jiné
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části páté tohoto zákona.“
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pravomoci civilních a správních soudů. Jurisprudence, 2012, 21(4), s. 3-9.
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Ačkoliv i důvodová zpráva k ZKS hovoří o vztahu věcné příslušnosti87, a taktéž
Nejvyšší soud se v jednom ze svých judikátů přiklonil k této variantě88, odborná veřejnost
se v současné době přiklání spíše k odlišnému názoru. Např. J. Stavinohová uvádí, že
mezi civilními a správními soudy může vzniknout spor o pravomoc89. Vztah mezi dvěma
civilními soudy pak charakterizuje jako vztah příslušnosti, a to věcné, funkční či místní.
Rovněž P. Lavický či K. Hamul‘áková (Bartoníčková)90 se přiklání k této variantě.
Např. dle P. Lavického by vnímání vztahu mezi civilními a správními soudy jako vztahu
věcné příslušnosti mělo za následek, „že by rozlišování druhů pravomoci postrádalo
jakýkoliv smysl a obsah, a dále že by pojem věcné příslušnosti určoval, nejen jaký článek
soudní soustavy je povolán k projednání a rozhodnutí věci v první instanci, ale též to,
v jakém druhu soudnictví se tak má stát; pak by bylo vůbec otázkou, zda by o druzích
soudnictví bylo možno ještě hovořit, pokud by pojem soudní pravomoci nebylo možno
dále vnitřně členit na jednotlivé druhy, a jestliže by proto existovala pouze jednotná
a vnitřně pojmově nedělitelná soudní pravomoc.“91.
Byť se řešený problém jeví v kontextu jiných, mnohem závažnějších nedostatků
posuzované právní úpravy jako relativně nedůležitý, přesto jej lze považovat za jeden
z mnoha důkazů zmatečnosti projevující se ve formulaci zvolené zákonodárci a zbytečně
vyvolávající další zbytečné pochybnosti a diskuze nad správností výkladu této otázky.

Obecná část důvodové zprávy, viz Parlament České republiky, Poslanecká sněmovna. Sněmovní tisk
1077/0: Vládní návrh zákona o řešení některých kompetenčních sporů. In: www.psp.cz/ [online]. [cit. 201601-15]. Dostupné z: http://www.psp.cz/sqw/text/tiskt.sqw?O=3&CT=1077&CT1=0
88
Viz usnesení Nejvyššího soudu ze dne 20. 10. 2010, sp. zn. 32 Cdo 4775/2009. Nejvyšší soud zde sice
uvedl, že v otázce kompetence mezi soudy civilními a správními nejde o pravomoc, nýbrž o věcnou
příslušnost, nicméně již neodůvodnil, na základě čeho usuzuje na tento závěr. Příliš tak nepřispěl
k jednoznačnému vymezení a zodpovězení této sporné otázky, což by v daném případě bylo více než
žádoucí.
89
STAVINOHOVÁ, Jaruška. In: STAVINOHOVÁ, Jaruška, LAVICKÝ, Petr. Základy civilního procesu.
1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2009, s. 29.
90
BARTONÍČKOVÁ, Klára. Právní úprava řešení kompetenčních sporů mezi soudy. Právní fórum,
2009, 6(1), s. 1-2.
91
LAVICKÝ, Petr. Problémy vymezení pravomoci civilních a správních soudů. Jurisprudence,
2012, 21(4), s. 1.
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5.1 Postup v případě nesprávného určení pravomoci soudu
S ohledem

na

již

popsanou

problematiku

rozlišení

soukromoprávních

a veřejnoprávních záležitostí je opětovně potřeba zmínit, že zákonodárce ponechal zcela
na žalobci, jaké kritérium zvolí pro posouzení, zda rozhodnutím správního orgánu, které
hodlá napadnout žalobou, bylo rozhodnuto ve věci soukromoprávní či veřejnoprávní. Je
pochopitelné, že ne vždy bude snadné určit, jaký soud bude o dané záležitosti oprávněn
rozhodovat a v praxi dochází k častým pochybením ohledně určení pravomoci soudu, tj.
žalobce se obrátí na nesprávný soud, který nemá pravomoc danou záležitost projednat
a rozhodnout o ní. S touto situací počítá SŘS i OSŘ.
Dojde-li ke správnímu soudu návrh, kterým se navrhovatel domáhá přezkumu
rozhodnutí správního orgánu v soukromoprávní záležitosti, pak vodítkem pro postup
správního soudu je § 46 odst. 2 SŘS92, který mu ukládá usnesením takový návrh
odmítnout. Zároveň však správní soud žalobce poučí, že od jednoho měsíce od nabytí
právní moci předmětného usnesení může podat žalobu k civilnímu soudu rozhodujícímu
dle páté části OSŘ. Poučí jej také, ke kterému věcně příslušnému civilnímu soudu má tuto
žalobu podat. Usnesení lze napadnout kasační stížností. Pokud jde o zmíněnou
jednoměsíční lhůtu, ta je dle judikatury hmotněprávního charakteru93. Soud by měl
žalobce v předmětném usnesení poučit o charakteru této lhůty, stejně tak jako
o skutečnosti, že v případě zachování této lhůty platí, že řízení o dané žalobě bylo
zahájeno dnem, kdy byla správnímu soudu doručena, což vyplývá z § 82 odst. 3 OSŘ.
Toto ustanovení v zásadě zmírňuje zachováním lhůty negativní důsledky nejasně
vymezeného rozhraní soukromého a veřejného práva spočívající mimo jiné v chybném
určení kompetentního soudu.
Obdobně postupuje taktéž civilní soud, který pro rozhodnutí v dané věci shledal
pravomoc nikoliv svojí, nýbrž soudu rozhodujícího ve správním soudnictví Postup
civilního soudu v takovém případě upravuje § 104b odst. 1 OSŘ, který je, dalo by se říci,
zrcadlovou úpravou § 46 odst. 2 SŘS. Odlišný je nicméně způsob, jakým se civilní soud
Dané ustanovení je speciální k § 46 odst. 1 písm. d) SŘS, dle nějž soud usnesením odmítne návrh, jestliže
je podle tohoto zákona nepřípustný.
93
Viz např. nález Ústavního soudu ze dne 5. 10. 2005, sp. zn. I. ÚS 117/05.
92
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vypořádá s návrhem na poskytnutí soudní ochrany ve věci, o níž se domnívá, že, na rozdíl
od soudu ve správním soudnictví, nemá dostatek pravomoci k jejímu projednání
a rozhodnutí, neboť civilní soud takové řízení zastaví. Neúspěšného navrhovatele však
poučí obdobným způsobem94. Proti rozhodnutí o zastavení řízení lze podat odvolání,
o čemž musí být navrhovatel taktéž poučen95. Obdobně jako dle § 82 odst. 3 OSŘ,
i v tomto případě platí, zachová-li žalobce lhůtu jednoho měsíce, v níž podá žalobu ke
správnímu soudu, má se za to, že žaloba byla podána dnem, kdy došla civilnímu soudu
(§ 72 odst. 3 SŘS)96.
Tento postup je však vyloučen v případě, kdy spor o pravomoc vznikne mezi
specializovaným senátem krajského soudu, jemuž byla svěřena agenda správního
soudnictví, a jiným senátem tohoto soudu. Zajímavostí je, že ani OSŘ ani SŘS neupravují
postup těchto senátů před vznikem kompetenčního sporu. V daném případě se tedy pouze
dovozuje neformální postup, kdy specializovaný senát krajského soudu, v případě, budeli usuzovat na pravomoc civilního senátu, postoupí mu tuto žalobu cestou neformálního
přípisu, za předpokladu, že tento způsob bude korespondovat s rozvrhem práce daného
soudu. Interní neformální postup potvrdil i Nejvyšší správní soud. Poznamenal, že postup,
kdy by specializovaný senát krajského soudu nejprve formální cestou, tj. usnesením,
danou věc odmítl z důvodu nedostatku své pravomoci, a až poté návrh předal jinému
senátu v rámci téhož soudu, je nepřípustný97. Jak bylo uvedeno, SŘS i OSŘ v tomto
případě řeší procesní postup teprve v případě, kdy již spor vznikne. Jde konkrétně
Je však potřeba poznamenat, že § 104b odst. 1 OSŘ je ohledně skutečností, o nichž má soud navrhovatele
poučit, stručnější, nežli § 46 odst. 3 SŘS. Explicitně totiž civilním soudům neukládá povinnost poučit
navrhovatele o lhůtě, v níž může žalobu podat k věcně příslušnému (respektive pravomocnému) soudu,
který je oprávněn projednat a rozhodnout předmětnou záležitost, a konečně ani neukládá povinnost
specifikovat takový soud. Na první pohled tak není zřejmé, zda i v tomto případě má navrhovatel možnost
zachovat lhůtu k podání žaloby, podá-li ke správnímu soudu žalobu do jednoho měsíce ode dne nabytí
právní moci rozhodnutí civilního soudu o zastavení řízení. Tento nedostatek je zhojen § 72 odst. 3 SŘS,
z nějž se navrhovatel dozví bližší skutečnosti týkající se postupu v případě, byl-li neúspěšný u civilního
soudu. Blíže viz BARTONÍČKOVÁ, Klára. Právní úprava řešení kompetenčních sporů mezi soudy. Právní
fórum, 2009, 6(1), s. 18-27.
95
LAVICKÝ, Petr. In: LAVICKÝ, Petr a kol. Civilní proces. Řízení sporné: občanský soudní řád (§ 1 až
250l), zákon o rozhodování některých kompetenčních sporů. Praha: Wolters Kluwer ČR, 2016, s. 439.
96
Popsaný postup dle § 104b odst. 1 OSŘ je ovšem možný pouze v případě, napadá-li navrhovatel žalobou
rozhodnutí správního orgánu. Tento postup je však speciálním ustanovením § 104b odst. 2 OSŘ vyloučen,
domáhá-li se navrhovatel dle SŘS ochrany proti nečinnosti správního orgánu, ochrany před nezákonným
zásahem, pokynem či donucením správního orgánu, rozhodnutí ve věcech politických stran a politických
hnutí nebo rozhodnutí o kompetenční žalobě. V těchto záležitostech soud řízení o žalobě nezastaví, nýbrž
vysloví, že není věcně příslušný a postoupí věc soudu rozhodujícímu ve správním soudnictví.
97
Rozsudek Nejvyššího správního soudu ze dne 22. 12. 2004, čj. 3 As 4/2004.
94
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o ustanovení § 46 odst. 4 SŘS, jakož i § 104b odst. 3 OSŘ, která danou eventualitu
předvídají, kdy odkazují na postup dle ZKS, tj. soud se již přímo obrátí na konfliktní
senát.
Výše popsaná úprava upravuje postup v případě, kdy buď správní soud či civilní
soud popře svoji pravomoc projednat a rozhodnout o žalobě napadající rozhodnutí
správního orgánu. V takovém případě ovšem kompetenční spor ještě nevzniká (mimo
zmíněný případ sporu mezi dvěma senáty jednoho krajského soudu). Kompetenční spor
vzniká teprve tehdy, kdy i druhý soud popře svoji pravomoc v dané věci rozhodovat.
Hovoříme zde o záporném či negativním kompetenčním sporu. Slovy § 1 odst. 2 ZKS jde
o spor, ve kterém jeho strany popírají svou pravomoc vydat rozhodnutí v totožné věci
individuálně určených účastníků. Tuto situaci předjímá jak SŘS, tak také OSŘ.
Ustanovení § 46 odst. 3 SŘS vylučuje možnost odmítnout žalobu v případě, kdy
se navrhovatel jako první obrátil na civilní soud, který pro rozhodnutí v dané věci shledal
pravomoc nikoliv svojí, nýbrž soudu rozhodujícího ve správním soudnictví, a z tohoto
důvodu řízení pravomocně zastavil. Dané ustanovení tak ukládá správnímu soudu,
v případě tohoto kompetenčního sporu, povinnost rovnou podat návrh ke zvláštnímu
senátu dle § 2 ZKS, aniž by tedy vydal usnesení o odmítnutí návrhu s patřičným
poučením dle § 46 odst. 2 in fine SŘS.
Stejným způsobem bude postupovat i civilní soud, obdrží-li žalobu, kterou již
předtím usnesením odmítl správní soud z důvodu nedostatku pravomoci. Civilním
soudům plyne povinnost podat návrh ke zvláštnímu senátu z ustanovení § 104c OSŘ.
Usuzují-li tedy oba soudy na nedostatek své pravomoci, pak nelze, než tento
negativní kompetenční spor přenechat k vyřešení zvláštnímu senátu dle § 1 odst. 1
písm. b) ZKS. Výše popsaná úprava ve své podstatě zabraňuje neefektivnímu
přehazování si určité záležitosti z důvodu tvrzeného nedostatku věcné příslušnosti oběma
soudy. Nutno taktéž zmínit, že pro podání návrhu ke zvláštnímu senátu se nevztahuje
žádná lhůta, dá se však pochopitelně očekávat zájem stran sporu na pokud možno co
nejrychlejším řešení vzniklého sporu.
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Pozitivní kompetenční spor, tj. spor, v němž jedna ze stran dovozuje svoji
pravomoc rozhodnout totožnou záležitost, o níž již bylo druhou stranou sporu
pravomocně rozhodnuto, není ani v jednom z procesních kodexů upraven. Definici
nalezneme v § 1 odst. 2 ZKS. Dle tohoto zákona jde o spor, ve kterém si jedna strana
osobuje pravomoc vydat rozhodnutí v totožné věci individuálně určených účastníků, o níž
bylo druhou stranou vydáno pravomocné rozhodnutí. Podmínkou vzniku tohoto sporu je
pravomocné rozhodnutí ve věci samé. Pokud by tedy například civilní soud procesně
zastavil řízení pro zpětvzetí žaloby, nebrání tato skutečnost dalšímu projednání žaloby
před správním soudem98.
Kladné i záporné kompetenční spory mezi civilními a správními soudy řeší
zvláštní senát postupující dle ustanovení ZKS99. Rozhoduje rovněž spory mezi soudy
a orgány moci výkonné, územní, zájmové nebo profesní samosprávy. Jak již bylo
uvedeno, ZKS doprovázel přijetí SŘS a novely uvolněné páté části OSŘ v rámci reformy
správního soudnictví účinné ode dne 1. 1. 2003. Dal vzniknout zvláštnímu senátu, orgánu
soudního typu, který je složen ze tří soudců Nejvyššího soudu a tří soudců Nejvyššího
správního soudu. Jejich funkční období je tříleté100. Ačkoliv zvláštní senát jedná
a rozhoduje v sídle Nejvyššího správního soudu, nelze jej označit za senát tohoto soudu.
Zvláštní senát je specifickým orgánem, který není součástí soudní soustavy.
Z judikatury zvláštního senátu je dlouhodobě patrná akcentace této instituce na
svoji subsidiární roli, pokud jde o způsob určení pravomoci orgánů vymezených v § 1
ZKS: „Úloha zvláštního senátu pak spočívá v tom, autoritativně určovat orgán příslušný
k rozhodnutí v krajních případech, kde jsou již všechny procesní prostředky vyčerpány
a vzniklou neshodu o tom, kdo je příslušný k rozhodování ve věci, nelze vyřešit jinak.
V otázkách pravomoci je tak návrh ke zvláštnímu senátu posledním prostředkem
nápravy.“101.

98

Blíže viz ZAVŘELOVÁ, Jitka. In: JEMELKA, Luboš, PODHRÁZKÝ, Milan, VETEŠNÍK, Pavel,
ZAVŘELOVÁ, Jitka, BOHADLO, David, ŠURÁNEK, Petr. Soudní řád správní: komentář. Vyd. 1. Praha:
C. H. Beck, 2013, s 1056.
99
Ustanovení § 1 odst. 2 ZKS.
100
Podrobnosti ohledně členů zvláštního senátu, jmenování předsedy, jakož i způsob jejich rozhodování
stanoví § 2 ZKS.
101
Usnesení zvláštního senátu Nejvyššího správního soudu ze dne 8. 1. 2007, čj. Konf 20/2006-5.
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Jak již bylo uvedeno, zvláštní senát se opírá o procesní úpravu zakotvenou v ZKS,
subsidiárně se pak použije SŘS, a to konkrétně část třetí hlavy první tohoto zákona102.
Řízení před zvláštním senátem lze zahájit výlučně na návrh, který je dle § 3 odst. 2
ZKS oprávněna podat některá ze stran kompetenčního sporu či účastník řízení ve věci,
v níž se otázka pravomoci vydat rozhodnutí stala spornou. Skutečnost, jíž se navrhovatel
domáhá, by měl v petitu svého návrhu pečlivě formulovat, tedy zda je jeho požadavkem,
aby předmětná záležitost byla přisouzena do pravomoci správního soudu či soudu
civilního, popřípadě aby bylo zrušeno rozhodnutí, jímž některá ze stran sporu odmítla
danou věc posoudit z toho důvodu, že se domnívala, že nemá pravomoc k rozhodnutí
v dané věci. Navrhovatelé však v praxi tento požadavek příliš nerespektují. Dle
J. Křenkové jsou v praxi tyto návrhy spíše odrazem jakési předkládací zprávy
nespecifikující požadavek iniciátora103. Problémem je taktéž často označení stran
kompetenčního sporu. Stranami sporu totiž nemusí být výlučně ten soud, který popřel
svoji pravomoc v prvoinstančním řízení, ačkoliv zvláštní senát zpočátku tento přístup
prosazoval. Později však připustil, že na jedné straně kompetenčního konfliktu může být
více orgánů104. Účastníky řízení jsou vedle těchto stran kompetenčního konfliktu
i účastníci řízení, ve kterém se otázka pravomoci stala spornou (§ 3 odst. 3 ZKS). Jejich
označení může v praxi taktéž činit problémy, a toho důvodu, že pod uvedenou formulaci
lze podřadit jak účastníky řízení před soudem, který podal návrh, tak před druhou stranou
sporu, o nichž navrhovatel nemusí vědět, respektive musí spoléhat na tvrzení ostatních
účastníků řízení105.
Zmíněný přístup zahrnující mezi strany kompetenčního konfliktu i soudy vyšší
instance neplatí v případě, kdy nadřízený orgán zruší rozhodnutí soudu prvního stupně,
který popřel svoji pravomoc danou věc projednat a rozhodnout. V takových případech
tedy zvláštní senát návrh na rozhodnutí kompetenčního sporu odmítne. Uvedený případ
Ustanovení § 4 ZKS.
KŘENKOVÁ, Jitka. Tři poznámky k řízení před zvláštním senátem zřízeným podle zákona
č. 131/2002 Sb., o rozhodování některých kompetenčních sporů. Správní právo, 2007, 40(6), s. 442.
104
Usnesení zvláštního senátu Nejvyššího správního soudu ze dne 31. 5. 2004, čj. Konf 17/2004-7.
105
J. Zavřelová k tomuto zdůrazňuje, že by navrhovatel měl mít k dispozici spis i druhé strany
kompetenčního sporu ke spolehlivému zjištění všech účastníků řízení. ZAVŘELOVÁ, Jitka. In:
JEMELKA, Luboš, PODHRÁZKÝ, Milan, VETEŠNÍK, Pavel, ZAVŘELOVÁ, Jitka, BOHADLO, David,
ŠURÁNEK, Petr. Soudní řád správní: komentář. Vyd. 1. Praha: C. H. Beck, 2013, s. 1085.
102
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rovněž dokládá již zmíněný apel zvláštního senátu na respektování jeho role posledního
procesního nástroje řešení kompetenčního sporu
Pokud jde o formu rozhodnutí zvláštního senátu, tím je vždy usnesení, a to
i v případě, rozhoduje-li o meritu věci. Co se týče způsobu řešení kompetenčního sporu,
zvláštní senát rozhoduje, zda je daná záležitost v pravomoci soudu správního či civilního,
nicméně nespecifikuje věcnou a místní příslušnost soudu. V tomto ohledu je tedy jeho
rozhodnutí pouze v obecné rovině.
V případě kladného kompetenčního sporu může soud rovněž vyslovit, mimo
určení kompetentního soudu, nicotnost správního rozhodnutí, a to v případě, pokud si
soud, dle závěru konfliktního senátu, nesprávně osoboval právo vydat rozhodnutí v dané
věci. Výrok o nicotnosti lze však užít pouze z důvodu absolutního nedostatku pravomoci
soudu106.
V případě negativního kompetenčního konfliktu může rozhodnutí zvláštního
senátu obsahovat výrok o zrušení rozhodnutí té strany kompetenčního sporu, která
popřela svoji pravomoc vydat rozhodnutí ve věci, ale konfliktní senát dospěl k opačnému
závěru. Zrušeno by pak bylo i případné rozhodnutí soudu vyšší instance, potvrdil-li ten
nesprávný závěr soudu první instance. Pokud soud zruší rozhodnutí civilního soudu, ten
dle § 104b odst. 1 OSŘ zastaví řízení (bez poučení o možnosti podat žalobu ke správnímu
soudu). V případě zrušení rozhodnutí správního soudu ten odmítne žalobu, a to dle § 46
odst. 2 SŘS, taktéž bez obligátního poučení.
Proti rozhodnutí zvláštního senátu není možné podat opravný prostředek.
Rozhodnutí tedy nabývá právní moci dnem doručení všem účastníkům řízení před
zvláštním senátem. Dle § 5 odst. 5 ZKS zavazuje nejen strany kompetenčního sporu, ale
rovněž i orgány moci výkonné, orgány územního samosprávného celku, jakož i fyzické
nebo právnické osoby nebo jiné orgány, pokud jim bylo svěřeno rozhodování o právech
a povinnostech fyzických a právnických osob v oblasti veřejné správy, a soudy. Má tedy
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Ustanovení § 5 odst. 2 ZKS.
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právní účinky nejen inter partes, ale i erga omnes, což mimo jiné znamená, že rozhodnutí
zvláštního senátu slouží jako precedens ve vztahu k případům obdobného charakteru107.
Pravomocné rozhodnutí zvláštního senátu je dle § 5 odst. 5 ZKS závazné pro
strany kompetenčního sporu, účastníky řízení, v němž tento spor vznikl, jakož i pro
všechny orgány moci výkonné, orgány územního samosprávného celku, jakož i fyzické
nebo právnické osoby nebo jiné orgány, pokud jim bylo svěřeno rozhodování o právech
a povinnostech fyzických a právnických osob v oblasti veřejné správy, a soudy.
Pro zajímavost lze doplnit, že teprve ZKS účinný od roku 2003 derogoval zákon
č. 3/1918 Sb. z. a n. o nejvyšším správním soudě a o řešení kompetenčních konfliktů,
jakož i nařízení vlády č. 635/1920 Sb. z. a n., o organisaci zvláštního senátu zřízeného
pro řešení kompetenčních konfliktů.
Závěrem lze dodat, že původní záměr zákonodárce, který v přijetí samostatného
zákona o kompetenčních konfliktech viděl způsob, jakým lze otázku sporů mezi civilními
a správními soudy řešit na přijatelné úrovni, kdy důraz kladl v důvodové zprávě mimo
jiné i na rychlost proběhnuvšího procesu dle takto konstruované úpravy, bohužel nebyl
do skutečné soudní praxe promítnut. Naopak, zdlouhavá řízení před zvláštním senátem
jsou jedním z největších problémů dané právní úpravy a předmětem kritiky poukazující
na zcela flagrantní porušení zásady rychlosti a efektivity soudního řízení 108.

Blíže viz nález Ústavního soudu ze dne 23. 11. 2010, sp. zn. IV. ÚS 1743/10.
Na velmi formalistický a nepružný postup řešení kompetenčních sporů poukázal např. P. Lavický, který
k prokázání tohoto tvrzení provedl velmi zajímavý průzkum, kdy na téměř 50-ti rozhodnutích zvláštního
senátu z let 2007-2013 zkoumal délku doby ode dne podání žaloby k tomuto soudnímu orgánu do dne jeho
rozhodnutí. Výsledkem tohoto experimentu bylo zjištění, že průměrná doba od podání první žaloby do
rozhodnutí zvláštního senátu je po zaokrouhlení hrozivých 1032 dnů. LAVICKÝ, Petr. Klady a zápory
dualismu soudního přezkumu rozhodnutí správních orgánů. In: Hamuľáková, K. - Křiváčková, J. Supplementum na téma: Současná a případná budoucí právní úprava soudní kontroly činnosti orgánů veřejné
správy. Olomouc: Univerzita Palackého v Olomouci, 2013, s. 16-17.
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6 Právní úprava správního soudnictví po reformě správního
soudnictví
Reforma správního soudnictví, která zahrnovala zcela novou, dualistickou
koncepci soudní ochrany před rozhodnutími správních orgánů, přinesla mimo jiné i zcela
nový samostatný kodex správního soudnictví. Dne 1. 1. 2003 nabyl účinnosti taktéž SŘS
jako zákon č. 150/2002 Sb.
Tímto zákonem byl po více než deseti letech konečně realizován čl. 91 odst. 1
Ústavy zřízením Nejvyššího správního soudu se sídlem v Brně. Tímto tedy nová právní
úprava odpověděla na výtku Ústavního soudu ohledně absence takové vrcholné instituce
v oblasti správního soudnictví, která by měla za úkon mimo jiné sjednocovat judikaturu
v této oblasti. Významným prvkem bylo rovněž zrušení oprávnění soudů rozhodujících
ve správním soudnictví rozhodovat o opravných prostředcích proti nepravomocným
rozhodnutím správních orgánů109.
Správní soudnictví zůstalo v dikci obecných soudů, kdy bylo svěřeno
specializovaným senátům a samosoudcům na úrovni krajských soudů. Zachováno bylo
taktéž jednoinstanční řízení s možností napadení rozhodnutí krajského soudu
mimořádným opravným prostředkem v podobě kasační stížnosti, o níž rozhoduje
Nejvyšší správní soud.
Ve správním soudnictví je ode dne 1. 1. 2003 poskytována ochrana veřejným
subjektivním právům, jak vyplývá z § 2 SŘS, dle nějž ve správním soudnictví poskytují
soudy ochranu veřejným subjektivním právům fyzických i právnických osob způsobem
stanoveným tímto zákonem a za podmínek stanovených tímto nebo zvláštním zákonem.
Zároveň však nelze opomenout dovětek zmíněného ustanovení, dle nějž soudy ve
správním soudnictví rozhodují i v dalších věcech, v nichž tak stanoví SŘS. V této
souvislosti je potřeba zmínit, že právní úprava dle páté části OSŘ neposkytuje ochranu
těm soukromým subjektivním právům, o nichž se jednotlivec domnívá, že byla dotčena

Viz přechodná ustanovení k opravným prostředkům proti rozhodnutí správního orgánu, § 129 odst. 1
SŘS.
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jiným zásahem správního orgánu, nežli rozhodnutím. Případné zásahy do soukromých
subjektivních práv, které nejsou rozhodnutími, ale jedná se o jiný postup správního
orgánu, tedy posuzují soudy ve správním soudnictví (např. nečinnost orgánu veřejné
správy). Jak uvedl V. Vopálka, správní soudnictví už dnes nelze ztotožnit jen s ochranou
subjektivních veřejných práv, byť bezesporu jde o jeden z jeho hlavních úkolů110.
Pro účely této rigorózní práce je však nejzásadnější otázka, jakým způsobem byly
do nové úpravy správního soudnictví promítnuty požadavky čl. 6 odst. 1 EÚLP,
respektive uplatnění principu plné jurisdikce, pokud jde o soudní přezkum ve věcech
„trestního obvinění“, což jest v režimu tuzemské právní úpravy rozhodování ve věcech
správního trestání. V těchto záležitostech je, jak již bylo uvedeno, výše zmíněným
článkem a potažmo judikaturou ESLP kladen důraz na to, aby byly posuzovány nejen co
do právní stránky, ale i z hlediska skutkových zjištění.
Tento princip byl promítnut v § 77 odst. 2 SŘS, dle nějž platí, že soud může
v rámci dokazování zopakovat nebo doplnit důkazy provedené správním orgánem,
neupraví-li zvláštní zákon rozsah a způsob dokazování jinak. Soud jím provedené důkazy
hodnotí jednotlivě i v jejich souhrnu společně s důkazy provedenými v řízení před
správním orgánem, přičemž ve svém rozhodnutí vyjde ze skutkového a právního stavu
takto zjištěného. Nejvyšší správní soud rovněž potvrdil, že dané ustanovení je „faktickou
transpozici požadavku tzv. „plné jurisdikce“ coby atributu práva na spravedlivý proces.
Soud při svém rozhodování nesmí být omezen ve skutkových otázkách jen tím, co zde
nalezl správní orgán, a to ani co do rozsahu provedených důkazů, ani jejich obsahu
a hodnocení ze známých hledisek závažnosti, zákonnosti a pravdivosti. Soud tedy zcela
samostatně a nezávisle hodnotí správnost a úplnost skutkových zjištění učiněných
správním orgánem a zjistí-li přitom skutkové či (procesně) právní deficity, může reagovat
jednak tím, že uloží správnímu orgánu jejich odstranění, nahrazení či doplnění, nebo tak
učiní sám.“111.
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VOPÁLKA, Vladimír. Pravomoc správních soudů. In: VOPÁLKA, Vladimír (ed.). Nová úprava
správního soudnictví: Soudní řád správní. Code of Administrative Justice. Praha: Aspi, 2003, s. 20.
111
Rozsudek Nejvyššího správního soudu ze dne 28. 3. 2007, čj. 1 As 32/2006 – 99.
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V souvislosti s požadavkem plné jurisdikce je potřeba zdůraznit ustanovení § 78
odst. 2 SŘS, dle nějž soud, rozhoduje-li o žalobě proti rozhodnutí ve věcech správního
trestání, může změnit výrok o trestu napadeného rozhodnutí v tom smyslu, že dospěje-li
k závěru, že uložený trest je ve zjevně nepřiměřené výši, je oprávněn výši uloženého
trestu snížit či dokonce od potrestání upustit. Je však oprávněn učinit tak výlučně na
základě iniciativy žalobce, jehož právo domáhat se výše popsaného moderačního práva
soudu vyplývá z § 65 odst. 3 SŘS. V této souvislosti je potřeba zdůraznit, že na uplatnění
moderačního práva nemá žalobce právní nárok, záleží na správním uvážení soudu, který
zohledňuje všechny rozhodné skutečnosti vztahující se k danému případu112.
Z uvedeného popisu je zjevné, že tímto způsobem rozhodování je do jisté míry prolomen
kasační princip rozhodování správních soudů.
Moderuje-li soud takto uloženou sankci, pak je potřeba zdůraznit, že se stále jedná
výlučně o změnu výroku o trestu, nikoliv o vině. Na skutečnost, že zákon v případě
soudního přezkumu rozhodnutí ve věcech správního trestání, respektive „trestních
obvinění“ dle čl. 6 odst. 1 EÚLP a navazující judikatury ESLP nepředjímá situaci, kdy
by soud dospěl na základě vlastního dokazování ke zcela jinému závěru, nežli správní
orgán, tj. např. by měl za to, že sankcionované jednání není správním deliktem, poukázal
P. Svoboda. SŘS nepřipouští změnu výroku o vině, soud by tím totiž plně vstoupil do
pozice správního orgánu, což současná koncepce správního soudnictví, kromě výše
popsaného případu uplatnění moderačního práva, kterým však není nahrazeno rozhodnutí
správního orgánu v plném rozsahu, neumožňuje. Dle P. Svobody je tento nedostatek
právní úpravy projevem nedostatečného vyhovění požadavku na rozhodování správních
soudů v plné jurisdikci. Domnívá se, že pokud by soud výše popsaný modelový případ
rozhodoval, nemohl by postupovat jiným způsobem, nežli žalobu zamítnout. Zrušení
správního rozhodnutí podle § 78 odst. 1 SŘS dle něj není možné, neboť takové rozhodnutí
není zatíženo nezákonností, ani vadou předchozího správního řízení, ale jen vadou (ryze)
112

„Slovo „lze“ použité v § 78 odst. 2 s. ř. s. je ve spojení s obecným skutkovým důvodem moderace,
považujícím za nežádoucí trest uložený ve zjevně nepřiměřené výši, avšak jinak plně odpovídající zákonným
kritériím pro ukládání sankcí stanoveným v příslušném zvláštním zákoně, zmocněním pro soud, aby
v souladu s rozhodovací praxí, která se případně ohledně moderace v určitých oblastech správního trestání
v rozhodovací praxi správních soudů vytvořila, moderoval sankci, je-li zjevně nepřiměřená. Zároveň je ale
zmocněním k moderaci nepřistoupit, i když sankce je zjevně nepřiměřená, jsou-li k tomu v konkrétním
případě zvláštní důvody, a tedy se v konkrétním případě odchýlit od stálé rozhodovací praxe soudů,
vytvořila-li se.“. Rozsudek Nejvyššího správního soudu ze dne 19. 4. 2012, čj. 7 As 22/2012 – 23.
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skutkovou113. Myšlenka P. Svobody je jistě důvodná, neboť i takový případ se v praxi
může vyskytnout, na druhou stranu je ovšem potřeba si uvědomit, že soud rozhodující ve
správním soudnictví nemůže nahrazovat svým uvážením správní uvážení, což potvrzuje
konstantní judikatura správních soudů, kupříkladu Nejvyšší správní soud v této
souvislosti apeluje na soudy, aby zvážily rozsah doplňování dokazování dle § 77 odst. 2
SŘS tak, aby nenahrazovaly činnost správního orgánu114. S uvedeným souvisí i samotný
význam moderace, který nespočívá v rozsáhlém zásahu do rozhodnutí správního orgánu,
nýbrž jde o způsob korigování výsledku jinak správného a legitimního uvážení správního
orgánu. Pokud by soud v rámci uplatnění svého moderačního práva takto flagrantně
vstoupil do pozice správního orgánu tím, že by zcela pozměnil výrok o vině, pak by
zároveň musela být řešena taktéž otázka, zdali tímto rozhodnutím není dotčený účastník
řízení ochuzen o právo odvolat se proti takovému rozhodnutí. Je taktéž otázkou, zdali, jak
naznačuje P. Svoboda, je jediným způsobem řešení situace, kdy správní soud
provedeným dokazováním zjistí, že skutek, který správní orgán postihl sankcí, se nestal
či se stal jiný, žalobu zamítnout. Určité řešení nabízí § 76 odst. 1 písm. b) SŘS, dle nějž
soud zruší napadené rozhodnutí pro vady řízení bez jednání rozsudkem proto, že skutkový
stav, který vzal správní orgán za základ napadeného rozhodnutí, je v rozporu se spisy
nebo v nich nemá oporu anebo vyžaduje rozsáhlé nebo zásadní doplnění. Soud by tak
zároveň vrácením věci správnímu orgánu k novému projednání umožnil nové posouzení
celého případu, aniž by dotčený účastník pozbyl právo odvolat se proti takovému
rozhodnutí. Zároveň je třeba v této souvislosti zdůraznit, že s požadavkem plné jurisdikce
dle čl. 6 odst. 1 EÚLP je kompatibilní i kasační způsob rozhodování, jak potvrdil Ústavní
soud115, a čemuž přitakává taktéž odborná veřejnost116.
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SVOBODA, Petr. Čl. 6 odst. 1 Evropské úmluvy o lidských právech a nová úprava správního soudnictví.
In: VOPÁLKA, Vladimír (ed.). Nová úprava správního soudnictví: Soudní řád správní. Code of
Administrative Justice. Praha: Aspi, 2003, s. 117-118. Srov. dále SVOBODA, Petr. Vliv Evropské úmluvy
na české správní právo. Jurisprudence, 2012, 21(7-8), s. 9-17.
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Rozsudek Nejvyššího správního soudu ze dne 28. 4. 2005, čj. 5 Afs 147/2004-89.
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Usnesení Ústavního soudu ze dne 7. 4. 2009, sp. zn. Pl. ÚS 2/09.
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Kupříkladu P. Potěšil má za to, že ani požadavek plynoucí z čl. 6 odst. 1 EÚLP nic nemění na tom, že
je v rámci kontroly veřejné správy realizované ve správním soudnictví třeba striktně dbát na odlišení moci
výkonné a soudní. Dle něj soudy při výkonu soudní kontroly nemohou nahradit esenciální činnost, která je
přisouzena orgánům veřejné správy. POTĚŠIL, Lukáš. In: BOHADLO, David, Lukáš POTĚŠIL a Jan
POTMĚŠIL. Správní trestání z hlediska praxe a judikatury. Vyd. 1. Praha: C. H. Beck, 2013, s. 119.
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Uvedené tak dokazuje, jak obtížné je aplikovat do modelu správního soudnictví,
který byl vždy ovládán přísně kasačním principem, princip plné jurisdikce, tak, aby soud
nemusel v případech „trestního obvinění“ vycházet výlučně ze skutkových zjištění
správního orgánu, avšak zároveň nenahrazoval jeho rozhodnutí svým a nevstupoval tak
příliš do sféry správního orgánu.
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7 Současná právní úprava páté části OSŘ
7.1 Nová koncepce páté části OSŘ účinná ode dne 1. 1. 2003
S účinností ode dne 1. 1. 2003 byla do páté části OSŘ včleněna právní úprava,
jejíž povaha již od počátku budila v řadách odborných kritiků značné rozpaky. Pátá část
OSŘ nazvaná „Řízení ve věcech, o nichž bylo rozhodnuto jiným orgánem“, která je
obsažena v § 244 až § 250l OSŘ, doplňuje úpravu správního soudnictví v SŘS, avšak je
potřeba zdůraznit, že v tomto případě se nejedná o další větev správního soudnictví.
Pokud bychom měli porovnat rozhodování soudů ve správním soudnictví a civilních
soudů postupujících dle páté části OSŘ, pak civilní soudy poskytují ochranu tomu, kdo
se cítí být dotčen na svých právech pravomocným rozhodnutím správního orgánu, který
rozhodoval o soukromoprávní záležitosti, ve správním soudnictví jsou oproti
přezkoumávána rozhodnutí správních orgánů ve veřejnoprávních záležitostech. Soudy
postupující dle páté části OSŘ primárně nekontrolují zákonnost rozhodnutí orgánů
veřejné správy ve věcech veřejného práva, nýbrž rozhodují o subjektivních právech
a povinnostech v soukromoprávní oblasti, o nichž již, na základě zákonem jim svěřené
pravomoci, rozhodly orgány veřejné správy. Z uvedeného důvodu civilní soudy dle páté
části OSŘ rozhodují jiným způsobem, nežli soudy ve správním soudnictví, a to především
proto, že mají pravomoc nahradit v meritu věci rozhodnutí správního orgánu svým
rozhodnutím a posoudit tak určitou záležitost zcela samostatně, aniž by byly vázány
skutkovými zjištěními správních orgánů117. Hlavním smyslem této nově koncipované
právní úpravy je tedy nové posouzení téže věci, která byla předmětem řízení před
správním orgánem.
Předmětná úprava byla novelou provedenou zákonem č. 151/2002 Sb.118 vetknuta
do páté části OSŘ jako jedna z konsekvencí reformy správního soudnictví, kdy
zákonodárci přistoupili k dvojímu režimu soudní ochrany proti rozhodnutí správních
orgánů. Inspiračním zdrojem byla obdobná dualistická úprava z období první republiky,
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K tomuto podrobně např. viz nález Ústavního soudu ze dne 23. 8. 2012, sp. zn. I. ÚS 2505/11 či nález
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kdy rozhodnutí správního orgánu ve věcech soukromoprávních bylo možné napadnout
tzv. pořadem práva, tedy cestou civilního soudnictví. Je ovšem potřeba zdůraznit, že
tehdejší úprava soudního přezkumu těchto rozhodnutí nebyla koncipována jako
samostatné, zvláštní řízení, které by speciálně upravovalo výlučně tuto otázku. Tehdejší
soudní řízení vycházelo ze standardní úpravy řízení před civilním soudy. Bohužel,
v průběhu přípravy reformy soudního přezkumu rozhodnutí správních orgánů,
zákonodárci zvolili odlišnou cestu, tj. bylo vytvořeno specifické řízení, které je součástí
dualistické koncepce soudního přezkumu rozhodnutí orgánů veřejné správy, ovšem
důvody ke stvoření této koncepce nejsou zcela známy, důvodová zpráva nenabízí žádné
relevantní vysvětlení tohoto kroku. Potřeba dualistické právní úpravy v případě soudní
ochrany proti rozhodnutí správních orgánů nadto nevyplývá ani z požadavků čl. 6. odst.
1 EÚLP, nevyplývá ani ze samotné povahy soukromoprávních rozhodnutí správních
orgánů, na které by bylo potřeba nahlížet jako na zcela specifické správní akty zasluhující
specifický procesní postup119. Je sice pravdou, že v případě soudní kontroly rozhodnutí
orgánů veřejné správy v soukromoprávních otázkách může soud vstupovat do pozice
orgánu veřejné moci a prakticky rozhodnout v dané věci znovu, nicméně ani tato
skutečnost neosvětluje dichotomické pojetí, která svoji povahou způsobuje četné (nejen)
výkladové problémy, a to jednak z důvodu komplikovaného odlišení veřejného
a soukromého práva, tj. otázky, která do té doby byla řešena pouze v teoretické rovině,
nýbrž také z mnoha dalších důvodů, které budou v této kapitole podrobně analyzovány.
7.1.1 Povaha řízení dle páté části OSŘ
Nejednoznačná odpověď se doposud nabízí na otázku, jakým konkrétním typem
je řízení dle páté části OSŘ, konkrétně otázku určení, zda se jedná o sporné či nesporné
řízení. Velmi často lze nejen v odborné literatuře, ale taktéž i v judikatuře soudů nalézt
názor, že se jedná o hybridní řízení zahrnující v sobě prvky obou těchto typů řízení.
Budeme-li hledat odpověď v původním záměru zákonodárce, pak z důvodové zprávy
k zákonu č. 151/2002 Sb., tj. novele, která včlenila kompletně přepracovanou pátou část
do OSŘ, zjistíme, že zákonodárcem byl tento proces zcela jednoznačně definován jako
119
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sporné řízení120. Ve skutečnosti však úprava posuzovaného řízení ani formálně ani co do
materiální stránky věci neodpovídá zvolené kategorii.
Ve prospěch sporné povahy řízení dle páté části OSŘ svědčí jednak užitá
terminologie, kdy návrh na zahájení soudního řízení je zde označen jako žaloba, podatel
je pak označen jako žalobce121. Již samotná skutečnost, že řízení lze zahájit pouze na
návrh, která vyjadřuje dispoziční zásadu daného procesu, je neodmyslitelně spjata rovněž
se sporným řízením122. Významným argumentem převažujícím misky vah ve prospěch
kontradiktorního procesu je dále nepochybně fakt, že řízení dle páté části OSŘ je
koncentrované, jak vyplývá z ustanovení § 250d OSŘ. Sporná řízení před správním
orgánem upravuje § 141 správního řádu123 (dále jen „SŘ“). Jedním z mála zastánců
sporné povahy řízení dle páté části OSŘ je P. Hlavsa, který opírá svůj názor především
o fakt, že dané řízení je koncentrováno, připouští však, že terminologie této právní úpravy

je nepřesná124.
Argumentace ve prospěch sporného řízení je však oslabena několika aspekty.
Pochyby vyvolává především definice účastníků tohoto řízení v § 250a OSŘ, jež
odpovídá definici účastenství uplatňující se především v nesporných typech řízení125. Co
je však nejzásadnější, zákonodárce nepředpokládá správní orgán v roli žalovaného
jakožto protistranu v daném řízení, jako je tomu ve správním soudnictví126. Nadto, tím
způsobem, jakým je koncipována definice účastníků řízení v tomto řízení, kdy jsou za ně
považováni žalobce a ti, kdo byli účastníky v řízení před správním orgánem, nelze ani
mít za to, že by v pozici žalovaného mohl být ten, kdo jím byl v řízení před správním
orgánem, respektive byl odpůrcem dle § 141 odst. 3 SŘ. Právě ona koncepce účastenství
např. dle J. Mikeše, A. Winterové a F. Zoulíka naprosto znemožňuje jakékoliv úvahy
120

Parlament České republiky, Poslanecká sněmovna. Sněmovní tisk 1081/0: Vládní návrh zákona, kterým
se mění některé zákony v souvislosti s přijetím soudního řádu správního. In: www.psp.cz/ [online]. [cit.
2015-04-11]. Dostupné z: http://www.psp.cz/sqw/text/tiskt.sqw?O=3&CT=1081&CT1=0
121
Např. § 246 odst. 1, odst. 3 OSŘ.
122
ZOULÍK, František. Řízení sporné a nesporné jako druhy civilního procesu. Praha: Academia, 1969.
123
Zákon č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů.
124
HLAVSA, Petr. Občanský soudní řád - Soudní řád správní a předpisy souvisící: s úvodem k aplikaci
komunitárního práva a k předběžné otázce: podle stavu k 1. 10. 2008. 5. aktualiz. a dopl. vyd. Praha: Linde,
2008, s. 289.
125
Viz § 6 ZŘS.
126
Viz § 69 SŘS.

55

o sporné povaze daného řízení. Argumentují tím, že ani použitá terminologie, ani
důvodová zpráva nenastolí sporné řízení, chybí-li jeden konstitutivní prvek sporu, kterým
je žalovaný127.
S ohledem na uvedené je patrné, že spolehlivé určení povahy posuzované právní
úpravy je velmi obtížné, z teoretického hlediska prakticky nemožné. I z toho důvodu
počaly vyvstávat názory, že pátá část OSŘ je jakýmsi hybridem, smíšeným typem řízení.
Za smíšené řízení jej například označil i Ústavní soud, dle nějž toto řízení není ani
sporným ani nesporným řízením, neboť se v něm prolínají prvky obou. Ústavní soud
zároveň dovodil, že tuto skutečnost je potřeba zohlednit při subsidiárním užití části první
až čtvrté OSŘ, které umožňuje § 245 OSŘ128. Odmítl tedy jednoznačně kvalifikovat dané
řízení jako sporné či nesporné, a v souladu s tímto svým postojem rovněž odsoudil takový
přístup soudů, které by v rámci svého rozhodování posuzovaly dané řízení optikou čistě
sporného či nesporného řízení: „Odvolací soud evidentně vůbec nevzal v potaz, že
v případě řízení dle části páté občanského soudního řádu jde o řízení smíšené; jeho
argumentace spíš naznačuje, že tento typ řízení nepovažuje za řízení sporné, přičemž
zásadu úspěšnosti míní aplikovat pouze na řízení ryze sporná, resp. na řízení, kde zákon
výslovně uvede, že účastníci řízení jsou "žalobce a žalovaný". Takový postup je však
nutno považovat za rozporný s platnou právní úpravou, resp. je libovolný, když z
odůvodnění nákladových výroků II a III odvolacího soudu není zřejmá (zákonná,
racionální) podstata důvodů, pro které odvolací soud rozhodl odlišně od výsledku obou
řízení.“129. Uvedený názor týkající se nutnosti zohlednění povahy předcházejícího řízení
před správním orgánem při soudním řízení dle páté části OSŘ v zásadě odráží názory
větší části odborné veřejnosti, která již krátce po účinnosti posuzované právní úpravy
hledala odpověď na tuto otázku. Např. M. Kopecký v publikaci z roku 2003 uvedl, že
dané soudní řízení bude mít charakter řízení nesporného, pokud mu předcházelo nesporné
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řízení před správním orgánem, jinak půjde o řízení sporné130. K těmto názorům se připojil
i P. Podrazil ve svém článku publikovaném v roce 2012 v Právním fóru, v němž
analyzoval povahu páté části OSŘ. V tomto článku dovodil, že z hlediska zachování
konzistentnosti správního a soudního rozhodování nelze v žádném případě opominout,
jakou povahu mělo správní řízení131.
Určení správné povahy řízení dle páté části OSŘ bylo poněkud zkomplikováno
legislativními změnami účinnými ode dne 1. 1. 2014, kdy z OSŘ byla vyňata úprava
nesporných řízení a včleněna do samostatného právního předpisu v podobě zákona
o zvláštních řízeních soudních132 (dále jen „ZŘS“). Řízení upravené v páté části OSŘ
však i nadále zůstalo vklíněno do tohoto procesního kodexu, který již tedy obsahuje pouze
úpravu řízení sporných. Přesto je povaha tohoto řízení i nadále nejednoznačná.
Zákonodárce však v zásadě postupoval v souladu s důvodovou zprávou k zákonu
č. 151/2002 Sb., v němž toto řízení označil jako sporné a dle tohoto tvrzení tedy
postupoval i v tomto případě, kdy jej ponechal v kodexu regulujícím kontradiktorní typ
soudních řízení. Vzhledem k tomu, že pátá část OSŘ zůstala bez zásadních změn, které
by usnadnily výklad této právní úpravy, je situace o to komplikovanější, a to z mimo jiné
z toho důvodu, že v předmětné právní úpravě zůstal v § 245 zachován odkaz na
subsidiární užití části první až čtvrté OSŘ, tedy na ustanovení aplikovatelná na sporná
řízení, bez patřičných provázaností týkajících se nově upravených nesporných řízení.
K. Hamul‘áková je toho mínění, že byť OSŘ tak explicitně nestanoví, ustanovení ZŘS
budou na toto řízení analogicky aplikovatelná133.
Je nicméně diskutabilní, a z hlediska práva na spravedlivý proces jde o poměrně
stěžejní otázku, zda je tento přístup plně legitimní, když subsidiární užití první až čtvrté
části, respektive i analogická aplikace dílčích ustanovení ZŘS sice umožňuje tomu
odpovídající užití kompatibilních ustanovení v závislosti na tom, zda předcházející
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správní řízení bylo povahy sporné či nikoliv, nicméně bude-li žaloba napadat rozhodnutí
správního orgánu vydané ve sporném řízení, není jasné, jakým způsobem se soudní praxe
vyrovnává s absencí žalovaného, tj. protistrany, kterou lze do řízení dle páté části OSŘ
jen stěží do řízení dosadit, nepředjímá-li její existenci zákonná úprava. Není pochyb
o tom, že i tato nejasnost, kromě dalších uvedených, přispívá ke značně obtížnému,
problematickému výkladu posuzované právní úpravy páté části OSŘ.
Ačkoliv povahu řízení dle páté části OSŘ tedy s ohledem na všechny předestřené
argumenty nelze jednoznačně určit, v souladu s postojem Ústavního soudu bude
v následujících kapitolách analyzována platná úprava páté části OSŘ takovým způsobem,
kdy budou zohledněna jak specifika sporných, tak také specifika nesporných řízení, a to
z hlediska subsidiární aplikace vybraných ustanovení, neboť dané řízení zkrátka nelze
objektivně rozebrat výlučně jednostrannou optikou kontradiktorního či nesporného
procesu. Ačkoliv se, z důvodu nastoleného účastenství neodrážejícího dvě navzájem
stojící strany sporu, lze přiklonit k nesporné povaze daného řízení, není možné zároveň
ignorovat judikaturu nejen Ústavní soudu, která klade důraz na takový postup, v rámci
nějž mají být zohledněna specifika jak sporných, tak také nesporných řízení, a to
z hlediska subsidiární či analogické aplikace vybraných ustanovení. V souladu s výše
popsanou soudní praxí, respektive jí zastávaným přístupem, bude tedy v následujících
kapitolách analyzována platná úprava páté části OSŘ takovým způsobem, kdy bude
poukázáno na konkrétní ustanovení, která vyvolávají největší pohybnosti ohledně povahy
daného řízení, aniž by byla jednoznačně odmítána sporná povaha řízení, nicméně
pochopitelně nebude možné nezmínit jisté pochybnosti ohledně aplikovatelnosti
takových ustanovení, která se neslučují především s výše vymezenou definicí účastníků
řízení tohoto procesu.
Je potřeba ovšem dále zmínit, že jednoznačné vymezení povahy páté části OSŘ
není bohužel zkomplikováno pouze nejasnými kritérii umožňujícími určení, zda jde
o řízení sporné či nesporné. Kritickým bodem je totiž taktéž určení, zda je toto řízení
samostatným či přezkumným procesem. Civilní soudy mají kompetenci věc již
pravomocně rozhodnutou správním orgánem znovu posoudit, v důsledku toho případně
přehodnotit závěry správního orgánu a vydat nové rozhodnutí. Posuzují-li tedy věc již
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jednou projednanou s tím, že jim zákon umožňuje odklonit se od závěrů rozhodujícího
správního orgánu a meritorně věc znovu projednat, včetně opětovně provedeného
dokazování, pak se příklon k samostatnému řízení přímo nabízí. Povaze samostatného
řízení by mohlo svědčit i znění § 7 odst. 2 OSŘ, které přiznává civilním soudům
pravomoc, za zákonem uvedených podmínek, projednat a rozhodnout spory a jiné právní
věci již rozhodnuté jinými orgány. Zmíněné ustanovení nehovoří o pravomoci
přezkoumat ona rozhodnutí, nýbrž jej lze chápat jako „svolení“ k provedení nového
řízení. Zastánkyní samostatné povahy páté části OSŘ je např. K. Hamul‘áková, která
nicméně připouští, že v určitých aspektech má dané řízení povahu přezkumného řízení134.
Na druhou stranu, dospěje-li soud k závěru, že správní orgán rozhodl ve věci
správně, tj. posuzované rozhodnutí soud shledá jak z hlediska zákonnosti, tak i z hlediska
skutkového stavu správným, žalobu zamítne. Podaná žaloba tedy neznamená, že soud, po
posouzení formálních náležitostí tohoto podání, je ex lege povinen vést řízení, které by
vždy směřovalo k vydání meritorního rozhodnutí. Samostatná povaha tohoto řízení je
dále oslabena zjevnou provázaností správního řízení a tohoto soudního řízení, a to
v několika bodech. Dle § 244 OSŘ je předmět soudního řízení totožný jako předmět jemu
předcházejícího správního řízení, což bezesporu svědčí o jisté propojenosti. Nelze rovněž
opomenout, že za zákonem stanovených podmínek lze žalobě přiznat odkladný účinek co
do právní moci a vykonatelnosti napadeného rozhodnutí správního orgánu (§ 248 OSŘ).
Soud může dále plně vycházet výlučně z důkazů provedených již správním orgánem či je
pouze doplnit (§ 250e odst. 2 OSŘ). Jak již bylo výše uvedeno, ztotožní-li se soud
s rozhodnutím správního orgánu, pak dle § 250i OSŘ žalobu napadající takové
rozhodnutí zamítne. Pokud by se však jednalo o zcela separátní řízení, pak by takový
postup byl nepřípustný, neboť soud by musel vydat takové meritorní rozhodnutí, do nějž
by byl nucen výrok rozhodnutí správního orgánu převzít, tedy nikoliv pouze formálně
potvrdit správnost takového rozhodnutí, nýbrž celé řízení před správním orgánem
kompletně zopakovat135. Pokud jde o názory odborné veřejnosti na tuto otázku, lze
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zmínit, že k přezkumnému charakteru dané právní úpravy se přiklání např. F. Vondruška,
J. Záruba136.
Ani v tomto případě patrně nelze na základě výše uvedených argumentů dospět
k jednoznačnému závěru. V následujících kapitolách budou podrobněji předestřeny
všechny aspekty hodnocené právní úpravy, které svědčí o té či oné povaze, nicméně je
potřeba zdůraznit, že hledání jednoznačné odpovědi na tuto otázku není primárním cílem
analýzy předmětné právní úpravy. Jednoznačnou odpověď, s ohledem na komplikovanou
právní úpravu, která bude analyzována, patrně ani nelze formulovat.

7.2 Obecné ustanovení páté části OSŘ
Klíčovým ustanovením, které vyjadřuje zúženou pravomoc civilních soudů
projednat spory a jiné právní věci vyplývající z poměrů soukromého práva, svěřil-li zákon
projednání a potažmo rozhodnutí v těchto věcech jiným orgánům, je § 244 OSŘ,
tj. úvodní, obecné ustanovení páté části tohoto kodexu, jež vymezuje podmínky, za nichž
lze určitou věc v tomto řízení projednat. Dle § 244 odst. 1 OSŘ, rozhodl-li orgán moci
výkonné, orgán územního samosprávného celku, orgán zájmové nebo profesní
samosprávy, popřípadě smírčí orgán zřízený podle zvláštního právního předpisu o sporu
nebo o jiné právní věci, která vyplývá ze vztahů soukromého práva, a nabylo-li rozhodnutí
správního orgánu právní moci, může být tatáž věc projednána na návrh v občanském
soudním řízení.
Legitimita řízení dle páté části OSŘ je odvozena od § 7 odst. 2 OSŘ, dle nějž výše
uvedené spory a jiné právní věci, o nichž podle zákona rozhodly jiné orgány než soudy,
soudy v občanském soudním řízení projednávají a rozhodují za podmínek uvedených
v části páté tohoto zákona.

136

VONDRUŠKA, František a Jan ZÁRUBA. Část pátá. Řízení ve věcech, o nichž bylo rozhodnuto jiným
orgánem. In: DAVID, Ludvík, František IŠTVÁNEK, Naděžda JAVŮRKOVÁ, Martina KASÍKOVÁ,
Petr LAVICKÝ a kol. Občanský soudní řád: komentář. II. díl. Praha: Wolters Kluwer ČR, 2009, s. 12771278.

60

Výše vyjmenované záležitosti soukromého práva, respektive jejich projednání,
není tedy za všech okolností výsostnou pravomocí moci soudní. Dle M. Mazance samotný
fakt, že správní orgány jsou ve vybraných případech oprávněny rozhodovat ve věcech
soukromoprávních, nijak sporný ani problematický není. Mimo období totality to byl
standardní projev snahy odbřemenit soudy od zátěže v podobě rozsáhlé agendy či
speciálních případů, k jejichž posouzení byly často třeba i odborné, nikoliv jen právní
znalosti137.
Pokud jde o vyjmenované orgány, jejichž rozhodnutí lze napadnout žalobou
v daném řízení, OSŘ jednotně podřazuje vyjmenované orgány pod legislativní zkratku
„správní orgán“, byť v označené samotné páté části OSŘ volil poněkud zvláštní
terminologii, když tuto část nazval: „ Řízení o věcech, o nichž bylo rozhodnuto jiným
orgánem“. Dlužno podotknout, že vyjmenované orgány, které OSŘ označuje jako
„správní orgán“, zcela nekorespondují s orgány, které totožně označuje jako správní
orgány SŘS138.
Další obligatorní podmínkou je nabytí právní moci rozhodnutí výše uvedených
orgánů. Obecně dle § 73 SŘ platí, že pravomocné je takové rozhodnutí, které bylo
oznámeno a nelze jej již napadnout odvoláním, nestanoví-li tento zákon jinak. Možné
způsoby oznámení rozhodnutí správního orgánu pak vymezuje § 72 SŘ . Pravomocné
rozhodnutí je konečné, to znamená, že z formálního hlediska se mu již nelze v rámci
správního řízení bránit řádnými opravnými prostředky, obsahově je pak závazné a již
nezměnitelné. Subjekty, které zavazuje toto rozhodnutí, jsou vymezeny v § 73 odst. 2 SŘ.
Jsou jimi účastníci, všechny správní orgány, jakož i jiné osoby, stanoví-li tak zákon.
Pravomocné rozhodnutí o osobním stavu pak zavazuje každého. V případě, je-li pro práva
a povinnosti účastníků určující právo k movité či nemovité věci, je rozhodnutí závazné
i pro právní nástupce účastníků. Soud se v případě zkoumání této podmínky řízení
nespokojí výlučně s doložkou právní moci vyznačenou na napadeném rozhodnutí
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správního orgánu, nicméně sám bude rámci zkoumání podmínek řízení hodnotit, zda je
napadené rozhodnutí skutečně pravomocné139. K výše uvedené poznámce, dle níž je
pravomocné rozhodnutí správního orgánu mimo jiné obsahově nezměnitelné, lze pro
zajímavost doplnit, že by teoreticky mohlo dojít ke změně či zrušení žalobou napadeného
rozhodnutí ze strany správního orgánu, a to i tehdy, bylo-li již zahájeno řízení dle páté
části OSŘ. Pokud by totiž i v této době bylo zahájeno přezkumné řízení, pak by k výše
uvedené situaci mohlo dojít. Výše popsanou situací se zabýval poradní sbor ministra
vnitra, dle nějž je vyloučeno paralelní vedení obou těchto řízení. Dovodil, že pokud by
rozhodnutí za uvedených podmínek bylo v přezkumném řízení vydáno, pak je dle § 77
odst. 1 SŘ nicotné140.
Jde-li o pojem „tatáž věc“, judikaturou je obecně dovozováno, že totožnost
(právní) věci je dána jak totožností účastníků řízení, tak také totožností předmětu řízení141.
Podmínkou projednání žaloby v řízení dle páté části OSŘ je taktéž vyčerpání
všech řádných opravných prostředků ve správním řízení. Vyplývá to z § 247 odst. 2 OSŘ,
dle nějž je žaloba nepřípustná, nevyužil-li žalobce v řízení před správním orgánem
přípustné řádné opravné prostředky. Nepřípustná je i v tom případě, kdy žalobce těchto
opravných prostředků využil, nicméně již po uplynutí zákonné lhůty, tudíž nebyly
správním orgánem věcně projednány. Zajímavý názor vnesl do diskuze ohledně možných
sporných aspektů výkladu tohoto zákonného ustanovení T. Dvořák, když namítl, že
nevyužití všech řádných opravných prostředků žalobcem může v praxi znamenat
kupříkladu to, že účastníku řízení bylo v řízení před správním orgánem vyhověno,
nicméně odvolání proti vydanému rozhodnutí podal druhý účastník řízení, jemuž dal
následně za pravdu odvolací správní orgán142. V takovém případě by se pak o žalobci,
tj. úspěšném účastníku řízení v řízení před správním orgánem prvního stupně, nedalo říci,
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že využil všech řádných opravných prostředků. T. Dvořák dovodil, že v takovém případě
by se mělo zohledňovat, vyhověl-li správní orgán žalobci již v prvoinstančním řízení143.
Ostatně, v praxi může nastat i častější případ, a to, že zákon neumožňuje napadnout
rozhodnutí správního orgánu řádným opravným prostředkem. Nelze než souhlasit
s názorem, že odmítnutí žaloby pro nepřípustnost danou těmito speciálně uvedenými
případy by bylo projevem odepření práva na soudní ochranu dle čl. 36 odst. 1 a 2 Listiny
základních práv a svobod144. Jde-li o druhý zmíněný případ, tj. opožděně podaný řádný
opravný prostředek, pak je třeba poznamenat, že soud není rozhodnutím správního orgánu
o opožděném (popřípadě nepřípustném) odvolání dle § 92 odst. 1 SŘ vázán, to znamená,
že v případě, kdy by odvolací správní orgán kupříkladu chybně určil běh zákonné lhůty
pro podání odvolání proti rozhodnutí správního orgánu prvního stupně, pak civilní soud
rozhodující dle páté části OSŘ posoudí tuto skutečnost nikoliv formálně, nýbrž znovu
posoudí rozhodující skutkové okolnosti145.
Pokud jde o předmět řízení, jehož výsledkem je rozhodnutí, které lze napadnout
žalobou dle páté části OSŘ, ustanovení § 244 OSŘ v odst. 1 vymezuje okruh záležitostí,
jež byly v době tvorby současné koncepce páté části OSŘ interpretovány jako otázky
korespondující s pojmem občanská práva a závazky dle čl. 6 odst. 1 EÚLP, respektive
ESLP. Často je v odborné literatuře poukazováno na skutečnost, že tuzemské pojetí
tohoto pojmu zcela nekoresponduje zcela přesně s jeho výkladem tak, jak jej podává
judikatura ESLP. Zákonodárce nicméně dospěl k závěru, že okruh záležitostí
vyjmenovaných v § 7 odst. 1 OSŘ lze pro potřeby uspokojení požadavku čl. 6 odst. 1
EÚLP považovat za ona občanská práva a závazky, jež si svojí povahou zasluhují
poněkud vyšší standard ochrany. Nicméně, je třeba poznamenat, že současná právní
úprava soudní kontroly rozhodnutí správních orgánů je účinná již více než desetiletí,
taktéž judikatura ESLP se vyvíjí, což s sebou přináší mimo jiné i tu skutečnost, že
„občanská práva a závazky jsou judikaturou Evropského soudu pro lidská práva
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vykládána stále šířeji a spadají pod ně i věci, které jsou dle našeho práva řazeny mezi
věci veřejnoprávní.“146. Harmonizace evropských a tuzemských představ o charakteru
záležitostí rozhodovaných jinými než soudními orgány, jež zasluhují vyšší standard
soudní ochrany, je skutečně obtížným úkolem, současná právní úprava může prakticky
spoléhat výlučně na výklad konfliktního senátu Nejvyššího správního soudu, který by
v rámci úkolu, jenž mu byl přisouzen, tj. určit, jaká větev soudnictví bude tou, jež
poskytuje ochranu, v závislosti na tom zda je posuzovaná věc svým charakterem
soukromoprávní či veřejnoprávní, měl zohledňovat jak vyvíjející se a měnící se
interpretaci ze strany ESLP, tak ovšem také respektovat tuzemskou kontinuitu práva.
7.2.1 Okruh záležitostí vyloučených z přezkumu dle páté části OSŘ
Okruh žalobou napadnutelných rozhodnutí zákonodárce zúžil v § 244 odst. 2
OSŘ, v němž vyloučil z jurisdikce civilních soudů rozhodování o žalobě proti takovému
rozhodnutí o sporu či jiné právní věci, rozhodl-li o ní rozhodce, stálý rozhodčí soud či
rozhodčí komise spolku. Hodlá-li se žalobce domoci ochrany svých subjektivních práv,
respektive požaduje-li zrušení rozhodčího nálezu a zastavení nařízeného výkonu
rozhodnutí, pak je nezbytné, aby procesně postupoval dle podmínek standardního
nalézacího řízení upraveného v části první až čtvrté OSŘ.
Dalším případem, v němž zákonodárce vyloučil aplikaci páté části OSŘ, je případ,
kdy se dle zvláštního zákona zrušuje, popřípadě pozbývá účinnosti rozhodnutí správního
orgánu, a to v důsledku podaných námitek či jinak formálně vyjádřeného nesouhlasu
účastníka právního poměru s tímto rozhodnutím. Jak podotkla J. Brothánková, toto
ustanovení není projevem výluky ze soudní ochrany, nýbrž vyjadřuje v nastalém případě
jiný postup, ať už v podobě nového rozhodování správního orgánu či postupu směřujícího
k soudní ochraně v klasickém nalézacím řízení147.
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Třetím případem, kdy se nelze domáhat ochrany svého práva žalobou dle páté
části OSŘ, je takový případ, kdy zvláštní právní předpis explicitně odkazuje účastníky
právního vztahu na řízení dle části první až čtvrté OSŘ. Tedy ani v tomto případě se
nejedná o případ vylučující soudní ochranu, jedná se o však o jiný typ řízení, nežli je
procesní postup dle páté části OSŘ.
7.2.2 Problematika přezkumu procesních rozhodnutí
Je jen ke škodě, že důvodová zpráva k zákonu č. 151/2002 Sb. nebyla v některých
ohledech konkrétnější. S ohledem na relativní stručnost páté části OSŘ by v mnoha
směrech bylo jistě vítáno širší pojetí úvah zákonodárce, pod jejichž vlivem tvořil novou
úpravu dualistické koncepce přezkumu správních rozhodnutí. Kupříkladu nedefinoval,
zda lze žalobou dle páté části OSŘ napadnout taktéž rozhodnutí procesní povahy. Pokud
bychom chtěli nalézt odpověď v navazujících ustanoveních páté části OSŘ, pak by jistým
vodítkem mohl být § 246 odst. 1 OSŘ, který legitimuje žalobce k napadnutí takového
rozhodnutí, jímž byla jeho práva či povinnosti založena, změněna či zrušena, určena nebo
zamítnuta. Na první pohled by se mohlo jevit, že zmíněné ustanovení hovoří výlučně
o meritorních, konečných rozhodnutí ve věci, ať už konstitutivních či deklaratorních. Jsou
však všechna procesní rozhodnutí správních orgánů zbavena těchto účinků? Odpověď
nabídl poměrně záhy po účinnosti stávající právní úpravy Nejvyšší správní soud, který se
k otázce právního režimu soudní obnovy správního řízení, jehož předmětem byla
soukromá subjektivní práva, vyjádřil následovně: „Byť se v tomto případě správní řízení
rozpadá do dvou fází, tedy na řízení o povolení obnovy a poté případně na řízení ve věci
samé, nemění sama tato skutečnost nic na režimu soudní ochrany účastníka. Rozhodující
pro posouzení věci je vždy charakter hmotného práva, o němž je v řízení rozhodováno,
nikoliv charakter procesních prostředků, jejichž prostřednictvím správní orgán
k rozhodnutí ve věci samé dospívá. Nejvyšší správní soud se tedy ztotožňuje se závěrem
vysloveným v napadeném usnesení Městského soudu Praze, že povolení obnovy řízení
musí sledovat procesní osud rozhodnutí ve věci samé, tj. ve svém důsledku, že právní
režim soudní ochrany proti rozhodnutí o povolení obnovy řízení nemůže být odlišný od
právního režimu soudní ochrany proti rozhodnutí o vlastnictví nemovitosti“148 Taktéž
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Nejvyšší soud se ve svém usnesení ze dne 20. 4. 2005, sp. zn. 30 Cdo 481/2005, zcela
jednoznačně přiklonil k variantě přezkumu procesních rozhodnutí správních orgánů
civilními soudy dle páté části OSŘ. Shodně se stanoviskem vyjádřeným v prvním
zmíněném judikátu odmítl Nejvyšší správní soud takový postup, kdy by žaloba na
rozhodnutí, kterým byl zamítnut návrh na obnovu správního řízení, jehož předmětem je
rozhodování o soukromých subjektivních právech, měla směřovat ke správnímu soudu.
Ačkoliv se zmíněné judikáty explicitně zabývají otázkou soudního přezkumu rozhodnutí
ve věci obnovy správního řízení, lze shrnout, že procesní rozhodnutí, má-li se jimi
zabývat civilní soud rozhodující dle páté části OSŘ, musí být taková, která ve svém
důsledku zasahují do hmotněprávní sféry účastníků řízení, tedy musí jít o taková
rozhodnutí, kterými předmětné správní řízení končí, nikoliv pouze ta, jimiž je pouze
upraveno vedení správního řízení149.
Výše uvedenou premisu v zásadě potvrdil i konfliktní senát Nejvyššího správního
soudu, jenž na konkrétním případu rozhodnutí správního orgánu, který zastavil řízení pro
neodstranění nedostatků návrhů, tj. čistě z procesních důvodů, dovodil, že přezkum právě
takovýchto rozhodnutí, kterými správní orgán nerozhodl o věci samé, pokud by byl
svěřen civilním soudům rozhodujícím dle páté části OSŘ, by šel proti smyslu zákonné
úpravy, která mimo jiné cílí na to, aby obecné soudy byly odbřemeněny od rozhodování
věcí rutinních či naopak úzce specializovaných. Konfliktní senát v předmětném judikátu
tedy dovodil, že zákonnost procesních rozhodnutí, která se věcně nezabývají předmětem
řízení, má posuzovat soud rozhodující ve správním soudnictví150.
Danou rozhodovací praxi pak konfliktní senát potvrdil i v dalším svém
rozhodnutí, v němž nastala odlišná situace, a to taková, kdy konkrétně v záležitosti
vyvlastnění rozhodoval městský úřad tak, že předmětné řízení zastavil, ovšem
z odůvodnění předmětného rozhodnutí dle mínění zvláštního senátu jasně vyplynulo, že
předmětné řízení bylo zastaveno z důvodů věcných, tj. meritorně. V takovém případě pak
149
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pro soudní přezkum takového rozhodnutí dovodil jurisdikci soudu v občanském soudním
řízení151.
V praxi však není vždy jednoduché určit, jaké rozhodnutí lze považovat za ono
konečné rozhodnutí v dané věci. Demonstrovat to lze kupříkladu na usnesení zvláštního
senátu Nejvyššího správního soudu ze dne 5. 8. 2010, čj. Konf 64/2009-7, který se
zabýval povahou rozhodnutí pozemkových úřadů ve věcech zákona č. 229/1991 Sb.,
o úpravě vlastnických vztahů k půdě a jinému zemědělskému majetku, ve znění
pozdějších předpisů (dále jen „zákon o půdě“), konkrétně rozhodnutí, kterým pozemkový
úřad neschválí uzavřenou dohodu mezi osobou oprávněnou a povinnou dle § 9 odst. 3
zákona o půdě a rozhodnutí o vlastnickém právu k restituovaným nemovitostem tam, kde
k uzavření dohody nedošlo (§ 9 odst. 4 zákona o půdě). Obě tato rozhodnutí podřadil pod
záležitosti soukromého práva, přičemž zároveň dovodil, že obě rozhodnutí lze napadnout
žalobou, k jejímuž projednání mají pravomoc civilní soudy dle páté části OSŘ. Vyvrátil
tak argumentaci jedné ze stran sporu, dle níž rozhodnutí o neschválení dohody není
konečným rozhodnutím správního orgánu, tím je dle ní výlučně rozhodnutí o vlastnictví
k nemovité věci. Dle § 9 odst. 3 zákona o půdě totiž rozhodnutí pozemkového úřadu
o neschválení dohody přezkoumá na návrh účastníka soud. Jestliže ani soud dohodu
neschválí, vrátí věc pozemkovému úřadu k rozhodnutí ve věci. Zmíněná strana sporu
měla za to, že toto ustanovení vylučuje konečný charakter onoho rozhodnutí správního
orgánu o neschválení dohody. Konfliktní senát však dospěl k závěru, že rozhodnutí,
kterým pozemkový úřad neschválí dohodu mezi oprávněnou a povinnou osobou, nelze
dále napadnout žádným opravným prostředkem, tudíž doručením účastníkům řízení
nabývá právní moci, a lze jej bez dalšího považovat za závěrečný správní akt daného
řízení.
7.2.3 Subsidiarita vybraných ustanovení OSŘ
Dle § 245 OSŘ se na řízení dle páté části tohoto zákona subsidiárně užijí
ustanovení části první až čtvrté OSŘ, ovšem za předpokladu, neupraví-li pátá část OSŘ
určitou otázku odlišně. Toto ustanovení vyjadřuje speciální vztah páté části vůči první až
151
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čtvrté části OSŘ. Do dne 31. 12. 2013 byla součástí první až čtvrté části OSŘ ustanovení
upravující jak sporná, tak nesporná soudní řízení. Dne 1. 1. 2014 nabyl účinnosti ZŘS,
který reagoval na reformu soukromého práva, kdy, ve snaze o terminologické, jakož
i věcné sladění, vyčlenil řízení, povahou nesporná, z OSŘ a jejich úpravu přenesl do
samostatného zákona. Novela OSŘ provedená zákonem č. 293/2013 Sb., kterým se mění
zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů, a některé další
zákony, ponechala pátou část OSŘ zcela beze změn, a to jak z formálního hlediska,
tj. koncepčně zůstala součástí civilního kodexu, tak z hlediska věcného, což rovněž
značně ztěžuje výklad této právní úpravy.

7.3 Aktivní žalobní legitimace
Aktivní žalobní legitimací je nadána ta osoba, která splňuje předpoklady
vyjádřené v § 246 odst. 1 OSŘ. Jde o osobu, která tvrdí, že byla dotčena na svých právech
rozhodnutím správního orgánu, jímž byla její práva či povinnosti založena, změněna,
zrušena, určena či zamítnuta. Zpravidla bude touto osobou účastník správního řízení,
v němž bylo předmětné rozhodnutí vydáno. Řízení dle páté části OSŘ je výlučně
dispozičním řízením, to znamená, že záleží pouze na vůli této osoby, zda řízení vyvolá
svým podáním (splňuje-li ovšem všechny obligatorní předpoklady, aby mělo způsobilost
zahájit dané řízení).
Ustanovení § 246 v odst. 1 OSŘ sice v první větě hovoří o procesní legitimaci
k podání návrhu, nicméně již druhou větou tohoto odstavce upřesňuje, že tento návrh se
nazývá žalobou. Užívá tedy terminologii sporného řízení. Ta je pak dále užita i v označení
osoby podávající výše popsaný návrh, kdy OSŘ v dalších dotčených ustanoveních
používá pojem žalobce. I v této otázce přispívá nevhodné užití terminologie k velkým
interpretačním problémům.
Soud bude při posuzování formálních náležitostí žaloby mimo jiné zkoumat, zda
rozhodnutí, vůči němuž se žalobce domáhá soudní ochrany dle páté části OSŘ, skutečně
naplňuje znaky konstitutivního či deklaratorního rozhodnutí. „Tvrzení o tom, že
rozhodnutí správního orgánu nepříznivě zasáhlo sféru jeho subjektivních oprávnění
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a povinností, včetně údaje o tom, o která oprávnění a povinnosti jde, a z čeho dovozuje,
že tu taková práva a povinnosti jsou a že náležejí právě jemu, nemusí být v žalobě nutně
obsaženo výslovně, musí z ní však bez pochybností vyplývat“152. Soud nicméně, pokud by
tato podmínka splněna nebyla a uvedené skutečnosti nebyly z podání zcela zjevné, bude
postupovat dle § 43 odst. 1 OSŘ, tedy formou usnesení vyzve žalobce, aby svůj návrh,
respektive žalobu doplnil či vytýkané vady odstranil. Usnesení, kromě způsobu nápravy
vadného podání, obsahuje taktéž lhůtu, jejíž marné uplynutí bude mít za následek
odmítnutí tohoto podání (§ 43 odst. 2 OSŘ).

7.4 Obsahové náležitosti žaloby
Požadavky na obsahové náležitosti žaloby zakotvil zákonodárce v § 246 odst. 1
OSŘ. Vyžaduje splnění jak obecných, tak specifických náležitostí tohoto podání. Pokud
jde o obecné náležitosti, toto ustanovení odkazuje na § 42 odst. 4 OSŘ, dle nějž podání
musí splňovat obecné pravidlo, tedy, musí z něj být patrno, kterému soudu je určeno, kdo
toto podání činí, jaké věci se týká, a taktéž, co sleduje. Obligatorní náležitostí je taktéž
podpis podatele a datum. Speciální požadavky pak vymezuje výše zmíněné ustanovení
páté části OSŘ, čímž vylučuje subsidiární užití § 79 OSŘ upravující náležitosti žaloby
v klasickém sporném řízení.
Ustanovení § 246 odst. 2 OSŘ obligatorně vyžaduje:


Označení účastníků řízení.



Označení sporu, či jiné právní věci, o níž správní orgán rozhodl.



Označení rozhodnutí správního orgánu, tedy číslo jednací, popřípadě spisovou
značku, datum vydání tohoto rozhodnutí, jakož i identifikaci orgánu, jenž rozhodl
jako poslední instance v rámci správního řízení.
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Vylíčení skutečností dokládajících včasné podání předmětné žaloby, především
datum, kdy bylo žalobci doručeno rozhodnutí správního orgánu, jenž rozhodoval
jako poslední o sporu či jiné právní věci, případně jiná skutečnost prokazující
zachování lhůty dle § 247 odst. 1 OSŘ153, tedy případně i datum, kdy nabylo
právní moci usnesení, kterým správní soud odmítl předmětnou žalobu z důvodu
nedostatku věcné příslušnosti dle § 46 odst. SŘS.



Údaje prokazující tvrzení žalobce ohledně dotčení svých subjektivních práv
rozhodnutím správního orgánu. Zde je zcela jistě v zájmu žalobce co největší
konkrétnost, neboť soud je oprávněn rozhodovat v mezích nastavených právě
žalobcem (s výjimkami explicitně vymezenými v § 250f OSŘ154). Žalobce by tedy
měl co nejpřesněji charakterizovat, v čem konkrétně spatřuje namítaný zásah do
jeho subjektivních práv či povinností.



Označení důkazů na podporu skutkových tvrzení, které by měl soud v rámci řízení
provést. Důkazní břemeno ohledně prokázání tvrzeného pochybení správního
orgánu plně nese žalobce, který je oprávněn předložit jak důkazy již provedené
správním orgánem, tak i zcela nové důkazy. Civilní soudy rozhodující dle páté
části OSŘ nejsou vázány skutkovým stavem zjištěným správním orgánem, jak
vyplývá z § 250e OSŘ.



Rozsah, v jakém má soud předmětný spor či jinou právní věc projednat. I zde je
potřeba zdůraznit nutnost pečlivého vymezení, neboť až na výluky vyjádřené
v § 250f OSŘ je soud právě v takto vymezeném rozsahu oprávněn nahradit
rozhodnutí správního orgánu. Rozsah požadovaného projednání nároků žalobce
nemusí vždy svojí šíří korespondovat s nároky, jež byly uplatněny v rámci
správního řízení, předmět řízení dle páté části OSŘ lze vymezit i užším způsobem.
Jde-li o případnou změnu určení tohoto rozsahu, M. Kopecký se v této souvislosti
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domnívá, že případné rozšíření rozsahu požadovaného projednání dané věci může
žalobce učinit pouze ve lhůtě pro podání žaloby155.


Formulaci petitu žaloby, respektive návrhu výroku konečného rozhodnutí soudu.
Dle § 246 odst. 3 OSŘ je pak žalobce zatížen povinností připojit ke svému podání

jak stejnopis rozhodnutí správního orgánu označeného v tomto podání, tak rovněž doložit
veškeré důkazy, jsou-li v listinné formě, kterými podkládá svoje žalobní tvrzení.
Originální verze těchto příloh není vyžadována, postačí úředně ověřená kopie, popřípadě
datová zpráva v elektronické podobě156.

7.4 Lhůta k podání žaloby
Žalobce je povinen podat žalobu do dvou měsíců ode dne, kdy mu bylo doručeno
rozhodnutí správního orgánu. Otázku doručení předmětného rozhodnutí, respektive
okamžik, který je určující pro počátek běhu lhůty pro podání, je v tomto případě potřeba
vnímat citlivěji, neboť ne všechna rozhodnutí správních orgánů se doručují. Dle § 72 SŘ
se v případě, vzdá-li se účastník řízení nároku na doručení, oznámí stejnopis písemného
vyhotovení rozhodnutí pouhým vyhlášením. Specifika jednotlivých způsobů doručení,
tj. např. do vlastních rukou adresáta, veřejnou vyhláškou, apod., nejsou pro potřeby
vysvětlené problematiky povahy lhůty k podání žaloby dle páté části OSŘ až tak
podstatná, v tomto případě bude tedy odkázáno na příslušná ustanovení SŘ157.
Hovoříme-li o doručení rozhodnutí správního orgánu, pak se jedná o takové rozhodnutí,
které vydal správní orgán rozhodující o předmětné věci jako poslední instance v rámci
proběhnuvšího řízení. Pro běh lhůty tedy není podstatné, kdy rozhodnutí nabylo právní
moci, nýbrž, kdy bylo doručeno či jiným způsobem řádně oznámeno. Podmínka
pravomocného rozhodnutí je však dle § 244 odst. 1 OSŘ jednou z obligatorních
podmínek, jež soud posuzuje, než přistoupí k samotnému projednání věci. Absence
KOPECKÝ, Martin. Soudní řízení ve věcech, o nichž bylo rozhodnuto jiným orgánem. In: VOPÁLKA,
Vladimír (ed.). Nová úprava správního soudnictví: Soudní řád správní. Code of Administrative Justice.
Praha: Aspi, 2003, s. 228.
156
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právní moci daného rozhodnutí může mít, nebude-li vada odstraněna v souladu s § 43
OSŘ, za následek to, že soud žalobu odmítne pro nepřípustnost dle § 250g odst. 1 písm. c)
OSŘ. Je třeba zdůraznit, že marné uplynutí této lhůty nelze prominout.
7.4.1 Povaha lhůty k podání žaloby dle § 247 odst. 1 OSŘ
Poté, co nově koncipovaná pátá část OSŘ nabyla účinnosti, počaly již krátce po
tomto okamžiku vyvstávat spekulace ohledně charakteru lhůty k podání žaloby vymezené
v § 247 odst. 1 OSŘ, tj. zda se jedná o lhůtu hmotněprávní či procesněprávní. Ve
stručnosti lze jejich důsledky ve vztahu k zachování této lhůty žalobcem odlišit tak, že
v případě, kdy by lhůta byla hmotněprávní povahy, musel by k zachování této lhůty soud
nejpozději v poslední den lhůty podání skutečně obdržet. Oproti tomu procesněprávní
lhůty se vyznačují těmi důsledky, že k jejich zachování postačí v poslední den takové
lhůty odevzdat podání příslušným orgánům, které jej doručí soudu, klasicky si pod tímto
lze představit předání žaloby k poštovní přepravě.
Odborná literatura dlouho nemohla sjednotit názor na tuto problematiku. Jedním
z prvních názorů, které bylo na toto téma možné zaznamenat, byl názor Z. Krčmáře158,
dle nějž je tato lhůta svojí povahou hmotněprávní, a to s ohledem na speciální charakter
řízení dle páté části OSŘ, kdy toto řízení není, na rozdíl od řízení před správním soudem,
řízením navazujícím na správní řízení. Lhůtu vyjádřenou v § 247 odst. 1 OSŘ považoval
za lhůtu k uplatnění práva, o němž již předtím bylo rozhodováno, nadto prominout lze
výlučně procesněprávní lhůtu, což dle něj vyplývá z § 58 odst. 1 OSŘ. Oponentkou tohoto
názoru byla např. A. Winterová, která taktéž krátce po nabytí účinnosti nové právní
úpravy uvedla, že „Dvouměsíční lhůta je zřejmě chápána jako lhůta procesní: o jejím
počítání proto platí ustanovení § 57 o. s. ř., zejména i jeho 3. odstavec o tom, že lhůta je
zachována, je-li posledního dne žaloba odevzdána orgánu, který ji má doručit
(poště).“159. Do této problematiky přispěl svoji úvahou záhy i Nejvyšší soud, jenž bez

KRČMÁŘ, Zdeněk. In: BUREŠ, Jaroslav et al. Občanský soudní řád: komentář. 6. vyd. Praha: C. H.
Beck, 2003. 2 sv, s. 1143.
159
MIKEŠ, Jiří, Alena WINTEROVÁ, František ZOULÍK. Problémy nové části páté o. s. ř. In:
VOPÁLKA, Vladimír (ed.). Nová úprava správního soudnictví: Soudní řád správní. Code of
Administrative Justice. Praha: Aspi, 2003, s. 206.
158
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bližšího odůvodnění lhůtu dle § 247 odst. 1 OSŘ označil za hmotněprávní; k jejímu
zachování je tedy dle něj nezbytné, aby žaloba nejpozději posledního dne lhůty došla
soudu160. V jednom z pozdějších judikátů posléze tento závěr potvrdil, nicméně
odůvodnění rozvedl poněkud komplikovaněji: „Je nutno přisvědčit tomu, že žaloba podle
ustanovení § 247 odst. 1 občanského soudního řádu bude zpravidla sloužit k uplatnění
práva opírajícího se o hmotněprávní ustanovení. V uveřejněné judikatuře soudů bylo na
tuto skutečnost poukázáno např. v rozhodnutí č. R 23/2001 („lhůta pro podání žaloby na
vyslovení neplatnosti usnesení valné hromady podle ustanovení § 131 odst. 1 obchodního
zákoníku je lhůtou hmotněprávní“). V takových případech bude na místě počítat běh lhůty
k podání žaloby podle ustanovení § 247 odst. 1 občanského soudního řádu s přihlížením
k právní úpravě hmotněprávních předpisů (např. ve smyslu ustanovení § 122 odst. 2 a 3
občanského zákoníku)“……. „Naproti tomu, je-li ve zvláštním předpise, podle něhož
rozhodoval jiný orgán (srov. § 244 a násl. občanského soudního řádu), lhůta stanovena
k tomu, aby byl u soudu podán opravný prostředek proti rozhodnutí jiného /zpravidla
správního/ orgánu, jde tu o lhůtu procesní, tedy o lhůtu, na niž se vztahuje ustanovení
upravující soudní řízení; je tomu tak právě v případě, na nějž dopadá ustanovení § 9 odst.
6 zákona č. 229/1991 Sb.). Proto v takovém případě je na místě postupovat nejen podle
ustanovení § 247 odst. 1 občanského soudního řádu, ale i podle dalších ustanovení
občanského soudního řádu.“161. Nejvyšší soud tak vycházel z obecné teze, že
s hmotněprávními úkony je třeba spojovat hmotněprávní lhůty a vice versa
procesněprávní úkony jsou neodmyslitelně spjaty s procesněprávními lhůtami.
Bez ohledu na výše popsané argumenty obhajující hmotněprávní povahu dané
lhůty, lze mít za to, že je-li lhůta k podání žaloby určena procesním předpisem, přičemž
žaloba sama o sobě je procesní nástrojem k uplatnění ochrany dotčených práv, není
možné těmto argumentům přisvědčit. Obzvláště, dovodil-li Ústavní soud, že by
v takovém případě musela být v § 247 odst. 1 OSŘ výslovně vyjádřena povaha takové
lhůty. Ústavní soud v této souvislosti taktéž vyjádřil domněnku, že posouzení lhůty dle
§ 247 odst. 1 OSŘ jako lhůty hmotněprávní by pro adresáty této normy bylo nečekané162.

Usnesení Nejvyššího soudu ze dne 26. 1. 2005, sp. zn. 30 Cdo 2908/2004.
Usnesení Nejvyššího soudu ze dne 31. 8. 2006, sp. zn. 28 Cdo 2098/2006.
162
Nález Ústavního soudu ze dne 26. 7. 2006, sp. zn. II. ÚS 300/06.
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161

73

Výše uvedené do jisté míry koresponduje i s dalšími názory odborné veřejnosti,
které se postupem času čím dál více přikláněly k argumentacím ve prospěch
procesněprávní povahy lhůty. Kupříkladu Z. Pulkrábek se ve svém odborném článku
podrobně zabývá vlivem procesních účinků žaloby na hmotněprávní vztah, jenž má být
v řízení dle páté části projednán, přičemž dospěl k tomuto závěru: „Jestliže podle úpravy
páté části OSŘ nemá včasné nebo opožděné podání žaloby dopad na hmotněprávní stav,
pak žaloba není touto úpravou nahlížena jako skutečnost hmotného práva. Lhůta
stanovená k jejímu podání proto nemůže být hmotněprávní.“163. Podobný náhled na
danou problematiku zaujímá i K. Svoboda: „Žalobce samotným podáním této žaloby
nenabývá žádné individuální hmotné právo. Nezískává žádné vlastnické, detenční,
osobnostní nebo jiné subjektivní oprávnění. Podáním žaloby se nestaví ani běh promlčecí
doby k uplatnění hmotného práva žalobce. S podáním žaloby vzniknou žalobci pouze
práva procesní – stává se účastníkem soudního řízení, jehož výsledkem může, ale nemusí,
být změna rozhodnutí, které mu ukládá konkrétní hmotněprávní povinnost. Správní
rozhodnutí, jehož revize se domáhá a jímž mu byla uložena nějaká individuální
(hmotněprávní) povinnost, nezaniká.“164.
Argumentaci vyslovenou Z. Krčmářem tak lze považovat za výkladově
překonanou, pro zajímavost lze zmínit, že nejnovější vydání komentáře z roku 2009,
v němž byl tento názor vysloven, se již k povaze zmíněné lhůty prakticky nevyjadřuje,
pouze odkazuje na výše zmíněný judikát Nejvyššího soudu ze dne 26. 1. 2005,
sp. zn. 30 Cdo 2908/2004, v němž se tento soud přiklání k hmotněprávní povaze dané
lhůty.
K výše uvedenému lze zároveň poznamenat, a tím i toto pojednání
o problematickém výkladu jednoho z ustanovení páté části OSŘ shrnout, že Nejvyšší
soud se nakonec taktéž přiklonil k procesněprávní povaze lhůty. Ze stanoviska
občanskoprávního a obchodního kolegia Nejvyššího soudu ze dne 9. 11. 2011, sp. zn.
Cpjn 201/2011, k výkladu lhůt k podání žaloby v řízení ve věcech, o nichž bylo
PULKRÁBEK, Zdeněk. K povaze lhůty podle § 247 odst. 1 OSŘ - hmotněprávní či procesní?. Právní
rozhledy, 2004, 12(13), s. 503.
164
SVOBODA, Karel. K charakteru lhůty pro podání žaloby proti rozhodnutí správního orgánu ve věci
soukromého práva (§ 246 o. s. ř.). Správní právo, 2011, 44(3), s. 155-156.
163
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rozhodnuto jiným orgánem, uvedených v ustanoveních § 82 odst. 3 a § 247 odst. 1, větě
první, občanského soudního řádu, vyplývá, že „lhůta k podání žaloby v řízení ve věcech,
o nichž bylo rozhodnuto jiným orgánem, uvedená v ustanovení § 247 odst. 1, větě první,
o. s. ř. nebo ve zvláštním právním předpisu, je lhůtou zákonnou procesněprávní. Lhůta je
zachována, byla-li žaloba alespoň posledního dne lhůty podána u soudu příslušného
k občanskému soudnímu řízení nebo odevzdána orgánu, který má povinnost mu ji doručit
(§ 57 odst. 3 o. s. ř.).“

7.5 Odkladný účinek žaloby
Dle § 248 odst. 1 OSŘ nemá podání žaloby dle páté části OSŘ ze zákona odkladný
účinek na právní moc ani na vykonatelnost rozhodnutí správního orgánu. Zákonodárce
zde úmyslně odlišil obě tyto vlastnosti rozhodnutí, neboť ne vždy je rozhodnutí
vykonatelné okamžikem nabytí právní moci. Vykonatelnost rozhodnutí může okamžiku
nabytí právní moci předcházet či naopak165. V případě, ukládá-li rozhodnutí povinnost
k plnění, je vykonatelné teprve tehdy, nabyde-li právní moci a zároveň, uplynula-li lhůta
ke splnění této povinnosti (§ 74 odst. 2 SŘ). Jaké právní účinky představuje právní moc
rozhodnutí správního orgánu, již bylo předestřeno v předchozí kapitole, zbývá tedy jen
objasnit, co je míněno vykonatelností rozhodnutí. Je to „(…)obecná vlastnost všech
rozhodnutí, znamená jeho uskutečnitelnost, schopnost vyvolat důsledky v něm
předvídané. Z obsahu rozhodnutí vyplyne, jakými způsoby je lze vykonat.“166
Soud není oprávněn sám, pouze na základě vlastního uvážení, rozhodnout
o odkladu právní moci či vykonatelnosti správního rozhodnutí. To je vždy v tomto řízení
výlučně v dispozici žalobce, jehož žádosti soud vyhoví za předpokladu, jsou-li splněny
(nikoli kumulativně) podmínky vyjádřené v § 248 odst. 2 písm. a), b) OSŘ. O odkladném
účinku rozhoduje soud formou usnesení, které lze napadnout odvoláním.
Dle § 248 odst. 2 písm. a) OSŘ soud odloží na žádost žalobce vykonatelnost
rozhodnutí správního orgánu, a to až do právní moci rozhodnutí o žalobě, pokud by

Viz § 74 odst. 1 SŘ.
VOPÁLKA, Vladimír. In: HENDRYCH, Dušan a kol. Správní právo: obecná část. 8. vyd. Praha: C. H.
Beck, 2012, s. 381.
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neprodleným výkonem tohoto rozhodnutí žalobci hrozila závažná újma. S ohledem na
znění této podmínky lze dovodit, že odklad vykonatelnosti se bude týkat právě těch
rozhodnutí, která ukládají povinnost k plnění167. Důkazní břemeno ohledně povinnosti
prokázat hrozbu závažné újmy nese žalobce, což znamená, že by v žádosti o přiznání
odkladu měl specifikovat všechny okolnosti k prokázání tohoto tvrzení. Právní účinky
odkladu vykonatelnosti nastávají okamžikem právní moci rozhodnutí soudu o přiznání
odkladného účinku na vykonatelnost rozhodnutí. Oním právním účinkem je nemožnost
provedení exekuce daného rozhodnutí168. Dle písm. a) se bude postupovat taktéž
v případě předběžně vykonatelných rozhodnutí, u nichž okamžik vykonatelnosti nezávisí
na okamžiku nabytí právní moci, tudíž by pouhý odklad právní moci tohoto rozhodnutí
nezabránil jeho negativním účinkům na sféru žalobce.
Dle § 248 odst. 2 písm. b) OSŘ odloží soud právní moc rozhodnutí správního
orgánu, a to až do právní moci rozhodnutí o žalobě, pokud je žalobce závažně ohrožen na
svých právech a odklad se nedotkne nepřiměřeným způsob práv nabytých třetími
osobami. Jsou-li kumulativně splněny tyto dvě podmínky, soud přizná odkladný účinek
právní moci rozhodnutí správního orgánu. Práva, jejichž závažné ohrožení žalobce
namítá, jsou zásadně práva nabytá v dobré víře, neboť pouze ta podléhají soudní ochraně.
Dle F. Vondrušky a J. Záruby lze pod toto ustanovení podřadit takové případy, kdy
účinky vydaného správního rozhodnutí jsou spojeny s právní mocí, tedy nepředpokládá
se výkon takového rozhodnutí, neboť v opačném případě by se postupovalo dle § 248
odst. 2 písm. a) OSŘ169.
Jak vyplývá z výše uvedeného, soud může usnesením odložit buď vykonatelnost,
nebo právní moc rozhodnutí správního orgánu, přičemž přednostně rozhodne o odložení
F. Vondruška, J. Záruba nicméně předpokládají, že soud může přiznat odkladný účinek vykonatelnosti
určitého rozhodnutí i v případě, pokud by žalobci hrozila závažná újma nikoliv bezprostředně tímto
rozhodnutím, nýbrž správním aktem, který má být vydán na základě daného rozhodnutí. Viz
VONDRUŠKA, František a Jan ZÁRUBA. Část pátá. Řízení ve věcech, o nichž bylo rozhodnuto jiným
orgánem. In: DAVID, Ludvík, František IŠTVÁNEK, Naděžda JAVŮRKOVÁ, Martina KASÍKOVÁ,
Petr LAVICKÝ a kol. Občanský soudní řád: komentář. II. díl. Praha: Wolters Kluwer ČR, 2009, s. 1333.
168
Provedení exekuce sice může být nařízeno, ovšem faktické provedení bude odloženo až do právní moci
rozhodnutí soudu vydaného dle páté části OSŘ.
169
Viz VONDRUŠKA, František a Jan ZÁRUBA. Část pátá. Řízení ve věcech, o nichž bylo rozhodnuto
jiným orgánem. In: DAVID, Ludvík, František IŠTVÁNEK, Naděžda JAVŮRKOVÁ, Martina
KASÍKOVÁ, Petr LAVICKÝ a kol. Občanský soudní řád: komentář. II. díl. Praha: Wolters Kluwer ČR,
2009, s. 1334.
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vykonatelnosti takového rozhodnutí. Soud takto rozhoduje bez ohledu na vůli žalobce,
jehož návrhem není v tomto případě vázán. Dalo by se říci, že odložení právní moci je
subsidiárním nástrojem v rukou soudu, kterým chrání žalobce před dopadem negativních
účinků rozhodnutí, nestačí-li k odvrácení závažné újmy žalobce odklad vykonatelnosti.
Vyjde-li v řízení dle páté části OSŘ najevo, že důvody, pro něž soud rozhodl
o přiznání odkladného účinku rozhodnutí, pominuly, soud i bez návrhu zruší usnesení
o odkladu právní moci či vykonatelnosti takového rozhodnutí. Odklad jinak trvá od
okamžiku právní moci usnesení soudu o přiznání odkladného účinku až do okamžiku
nabytí právní moci rozhodnutí o žalobě dle páté části OSŘ.

7.6 Věcná a místní příslušnost civilních soudů dle páté části OSŘ
7.6.1 Věcná příslušnost
Věcně příslušné k projednání žaloby dle páté části OSŘ jsou v prvním stupni
okresní soudy (§ 249 odst. 1 OSŘ). Výjimku stanovil OSŘ v případě rozhodování ve
věcech vkladu práva k nemovitým věcem. V těchto otázkách rozhodují v první instanci
krajské soudy, konkrétně senáty rozhodující v civilněprávních záležitostech170. Věcná
příslušnost soudu je pro potřeby řízení dle páté části OSŘ stanovena speciálně, nicméně
i zde se uplatňuje zásada perpetuatio fori vyjádřena v § 11 odst. 1 OSŘ: „Pro určení
věcné a místní příslušnosti jsou až do skončení řízení rozhodné okolnosti, které tu jsou
v době jeho zahájení.“ I na tento typ řízení je aplikovatelné ustanovení § 104a odst. 1
OSŘ, tj. soud zkoumá věcnou příslušnost kdykoli za řízení. V případě, kdy takový soud
zjistí nedostatek své věcné příslušnosti, např. obdrží-li okresní soud žalobu napadající
zamítavé rozhodnutí katastrálního úřadu o vkladu vlastnického práva do katastru
nemovitostí, k jejímuž projednání je dle § 249 odst. 2 OSŘ věcně příslušný krajský soud,
bude postupovat v souladu s § 104a odst. 2 OSŘ.

170

Nejedná se ovšem o jedinou výjimku, byť je tato explicitně vyjádřena přímo v OSŘ. Kupříkladu zákon
č. 184/2006 Sb., o odnětí nebo omezení vlastnického práva k pozemku nebo ke stavbě (zákon
o vyvlastnění), ve znění pozdějších předpis, speciálně stanovil taktéž věcnou příslušnost krajských soudů.
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7.6.2 Místní příslušnost
Pravidla pro určení místní příslušnosti soudů rozhodujících v řízení dle páté části
OSŘ jsou zakotvena v § 250 OSŘ. Jednotlivá ustanovení jsou upravena prioritně, to
znamená, že neuplatní-li se primární pravidlo určení místní příslušnosti, pak se postupuje
podle následného pravidla, atd. Oním primárním pravidlem, dle nějž se určuje místní
příslušnost soudu, je pravidlo obecného soudu účastníka, jemuž byla či měla být dle
návrhu podaného u správního orgánu uložena povinnost plnit. Tato osoba tedy nemusí
být totožná s osobou, jež podala žalobu. Vzhledem k tomu, že pátá část OSŘ neobsahuje
specifickou úpravu určení obecného soudu, lze v tomto případě subsidiárně užít § 85
OSŘ171. Nelze-li určit místní příslušnost soudu popsaným způsobem, pak rozhodným
bude obecný soud účastníka, na jehož návrh bylo řízení před správním orgánem zahájeno.
Pokud nebude možné na konkrétní případ aplikovat ani druhé zmíněné pravidlo, pak se
místní příslušnost určí dle soudu, v jehož obvodu je sídlo toho správního orgánu, jenž
rozhodl o sporu či jiné právní věci. Z logiky věci lze dovodit, že půjde o takový správní
orgán, který v dané věci rozhodl v posledním stupni. Speciální určení místní příslušnosti
soudu, pokud se řízení před správním orgánem týkalo práva k nemovité věci, obsahuje
§ 250 odst. 2 OSŘ. Dle tohoto ustanovení je místně příslušný vždy ten soud, v jehož
obvodu se předmětná nemovitá věc nachází. Pokud jde o určení obecného soudu
v případě nesporných řízení, ZŘS upravuje místní příslušnost obecně v § 4.
Ustanovení § 245 OSŘ umožňuje pouze omezené subsidiární užití ustanovení
upravujících otázku místní příslušnosti soudů v občanském soudním řízení, a to vzhledem
k částečné speciální úpravě přímo v páté části. Vyloučena je aplikace § 84, § 86, § 88,
§ 89a OSŘ. Naopak nebude patrně vyloučena aplikace § 105 OSŘ, vznikne-li spor
o místní příslušnost, jakož i § 12 OSŘ upravující delegaci určité věci jinému soudu.

Blíže viz HAMUL'ÁKOVÁ, Klára. In: SVOBODA, Karel, Petr SMOLÍK, Jiří LEVÝ, Renáta ŠÍNOVÁ
a kol. Občanský soudní řád. Komentář. 1.vyd. Praha: C. H. Beck, 2013, s. 805.
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7.7 Účastníci řízení
Okruh účastníků řízení dle páté části OSŘ vymezuje § 250a odst. 1 OSŘ.
Účastníky řízení jsou žalobce a ti, kteří byli účastníky v řízení před správním orgánem172.
Žalobcem může být pouze ten, kdo tvrdí, že byl dotčen na svých právech rozhodnutím
správního orgánu, kterým byla jeho práva nebo povinnosti založena, změněna, zrušena,
určena nebo zamítnuta. Přestože zákonodárce v důvodové zprávě označil řízení dle páté
části OSŘ jako sporné, definice účastníků řízení odpovídá definici účastníků řízení
charakteristické pro nesporná řízení, do dne 31. 12. 2013 obsažené v § 94 odst. 2 OSŘ,
nyní uvedené v § 6 odst. 2 ZŘS, dle nějž je účastníkem řízení navrhovatel a ten, kterého
zákon za účastníka označuje. Není přitom podstatné, zda s těmito účastníky správní orgán
skutečně jednal. Účastníkem řízení je i ta osoba, s níž správní orgán nejednal, ač podle
zákona měl. V daném případě se totiž uplatní tzv. materiální pojetí účastenství, které je
založeno na skutečnosti, že výsledek řízení je způsobilý ovlivnit hmotněprávní poměry
procesního subjektu. Účastenství v tomto případě není založeno procesním způsobem,
tedy neodvíjí se od toho, jaké osoby žalobce ve své žalobě jako účastníky označí 173.
Z výše uvedeného vyplývá, že žalobce není povinen v žalobě specifikovat účastníky
řízení, jehož zahájení chce tímto podáním vyvolat, neboť zákon je výše zmíněnou definicí
sám vymezuje.
Účastenství v řízení dle páté části OSŘ je patrně nejzásadnějším argumentem
svědčícím ve prospěch nesporné povahy řízení. Účastníci řízení nestojí v protichůdném
postavení jako strany sporu, a z této skutečnosti vyplývá celá řada konsekvencí, které
příliš neusnadňují pochopení toho, jakým způsobem může být řízení dle páté části OSŘ
vedeno v některých případech jako sporné řízení. K nesporné povaze daného řízení
přispívá taktéž to, že označí-li žalobce v žalobě další účastníky řízení, není tato skutečnost

Okruh účastníků řízení před správním orgánem je vymezen v § 27 a § 28 SŘ, speciálně pak taktéž ve
zvláštních právních předpisech vymezujících okruh účastníků pro jednotlivé druhy správních řízení, např.
§ 9 odst. 8 zákona č. 229/1991 Sb., o úpravě vlastnických vztahů k půdě a jinému zemědělskému majetku,
ve znění pozdějších předpisů, dle nějž jsou účastníky řízení v řízení před správním orgánem ve věci vydání
nemovitosti oprávněná osoba, která uplatnila nárok na vydání nemovitosti u pozemkového úřadu a povinná
osoba.
173
Blíže k materiálnímu a formálnímu pojetí účastenství viz STAŠA, Josef. K problematice účastenství ve
správním soudnictví a v řízení podle páté části OSŘ. In: VOPÁLKA, Vladimír (ed.). Nová úprava
správního soudnictví: Soudní řád správní. Code of Administrative Justice. Praha: Aspi, 2003, s. 241.
172
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v zásadě relevantní, neboť, jak je tomu typicky u nesporných řízení, je to soud, kdo určuje
okruh účastníků řízení, ovšem kromě žalobce, na nějž se jako na jediného účastníka
v tomto řízení vztahuje formální pojetí účastenství, neboť je vždy považován za účastníka
řízení a soud je povinen o jeho žalobě rozhodnout174. Zjistí-li totiž soud, že se řízení
neúčastní ten, který je dle § 250a odst. 1 OSŘ jeho účastníkem, přibere jej do řízení, a to
ihned, jakmile tuto skutečnost odhalí175. Učiní tak formou usnesení, proti němuž se nelze
odvolat. Tato situace nastává v případě, kdy žalobce v žalobě opomene označit ty, kteří
byly účastníky řízení před správním orgánem, a dále taktéž v případě, kdy správní orgán
s určitými osobami jako s účastníky řízení nejednal, ač měl. V tomto případě hovoříme
o tzv. opomenutých účastnících. Pokud soud v průběhu řízení zjistí, že osoba, s níž jedná
jako s účastníkem řízení, ve skutečnosti nebyla účastníkem řízení před správním
orgánem, vyloučí tuto osobu z jednání. Totožný postup zvolí taktéž vůči těm, jež žalobce
nesprávně označil v žalobě jako účastníky řízení. O této skutečnosti by soud měl vydat
formální rozhodnutí176.
Dle § 250b odst. 2 OSŘ nesmí být v průběhu řízení před soudem změněn okruh
účastníků, jaký tu byl v době rozhodnutí správního orgánu. Neplatí to ovšem tehdy, došloli během řízení před soudem k procesnímu nástupnictví (§ 107, §107a OSŘ), a taktéž
pochopitelně v již zmíněném případě odrážejícím materiální pojetí účastenství, kdy
správní orgán přibere do řízení osobu, se kterou nebylo v řízení před správním orgánem
jednáno jako s účastníkem, ač mělo být. Ustanovení § 250b odst. 2 OSŘ vylučuje
přistoupení dalšího účastníka do řízení dle § 92 odst. 1 OSŘ, jakož i záměnu účastníka
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ZAHRADNÍKOVÁ, Radka a kol. Civilní právo procesní. 2. vyd. Plzeň: Aleš Čeněk, 2015, s. 103.
Viz nález Ústavního soudu ze dne 18. 6. 1997, sp. zn. II. ÚS 86/96: „Pro obecný soud tedy vyplývá
přímo ze zákona povinnost zkoumat nejen, zda je napadené správní rozhodnutí přezkoumatelném soudem,
ale současně je jeho povinností zkoumat, kdo je v takovém postavení, že jej zákon označuje za účastníka
řízení.“
176 Odborná veřejnost nabízí poněkud odlišné názory na způsob vyloučení účastníka z řízení, např.
DRÁPAL, Ljubomír. In: DRÁPAL, Ljubomír, BUREŠ, Jaroslav a kol. Občanský soudní řád II. § 201 až
376. Komentář. 1. vydání. Praha: C. H. Beck, 2009, s. 2025. navrhuje pouhé vyrozumění takové osoby bez
vydání zvláštního rozhodnutí, oproti tomu HAMUL'ÁKOVÁ, Klára. In: SVOBODA, Karel, Petr SMOLÍK,
Jiří LEVÝ, Renáta ŠÍNOVÁ a kol. Občanský soudní řád. Komentář. 1.vyd. Praha: C. H. Beck, 2013, s. 807,
má za to, že ukončení účasti by mělo mít formu usnesení, a to i s ohledem na § 7 odst. 2 ZŘS, dle nějž soud
usnesením ukončí účast v řízení toho, kdo se účastní řízení, ač se o jeho právech nebo povinnostech v řízení
nejedná. Lze se domnívat, že vydání formálního rozhodnutí je přiléhavější variantou, už jen z toho důvodu,
aby byla zachována totožná forma rozhodování ve věci účastenství v daném řízení.
175
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dle § 92 odst. 2 OSŘ. To potvrdil ve svém nálezu ze dne 18. 6. 1997 taktéž Ústavní
soud177.
Pokud jde o další formy účastenství, jen těžko si lze představit, jakým způsobem
je v řízení dle páté části OSŘ uplatňován institut vedlejšího účastenství dle § 93 OSŘ,
tj. nástroj typicky sporného řízení, který umožňuje subjektům, kteří mají na výsledku
řízení právní zájem, aby se mohly daného řízení aktivně účastnit, byť se jejich práv
a povinností dané řízení explicitně nedotýká178. V odborné literatuře je však mnohdy
dovozováno, že užití tohoto institutu je možné, a to v závislosti na povaze řízení dle páté
části OSŘ179. Byl-li někdo vedlejším účastníkem v řízení před správním orgánem,
neznamená to, že je bez dalšího v totožném postavení i v rámci řízení před civilním
soudem rozhodujícím o žalobě dle páté části OSŘ. Podmínkou je vždy vstup do řízení
realizovaný na základě vlastního podnětu či na výzvu některého z účastníků řízení
učiněnou prostřednictvím soudu. Pokud jde o další institut účastenství, společenství
účastníků dle § 91 OSŘ, s ohledem na povahu tohoto institutu, který je také označován
jako společenství v rozepři180, i v tomto konkrétním případě si lze jen těžko představit,
jakým způsobem by mohl být aplikován, je-li účastenství v řízení dle páté části OSŘ
koncipováno nikoliv jako strany v rozepři. Ani v tomto případě ovšem odborná veřejnost
jeho subsidiární použití v řízeních, která budou posouzena jako sporná, nevylučuje181.
Užití těchto zmíněných institutů nicméně, jak již bylo výše naznačeno, závisí na celé řadě
faktorů, především na povaze řízení před správním orgánem, neboť oba tyto instituty se
vztahují výlučně ke spornému řízení. Pokud jde o procesní institut hlavní intervence
zakotvený v § 91a OSŘ, jeho uplatnění je prakticky vyloučeno ustanoveními § 250a OSŘ
a § 250b odst. 2 OSŘ. Vylučuje jej však taktéž již samotná povaha páté části OSŘ,
Viz nález Ústavního soudu ze dne 18. 6. 1997, sp. zn. II. ÚS 86/96:… „tam, kde je okruh účastníků
řízení vymezen přímo zákonem, nepřichází v úvahu ani přístup dalších účastníků řízení podle § 92 odst. 1
o. s. ř., ani záměna účastníků rozhodnutím soudu podle § 92 odst. 2 o. s. ř.“
178
WINTEROVÁ, Alena, MACKOVÁ, Alena a kol. Civilní právo procesní. Část první: řízení nalézací.
8. nezměněné vydání. Praha: Leges, 2015, s. 147.
179
Např. BROTHÁNKOVÁ, Jana. In: ŠKÁROVÁ, Marta a kol. Občanský soudní řád s vysvětlivkami
a judikaturou: podle stavu k 1. 9. 2009. Praha: Linde, 2003, s. 891 či HAMUL'ÁKOVÁ, Klára. In:
SVOBODA, Karel, Petr SMOLÍK, Jiří LEVÝ, Renáta ŠÍNOVÁ a kol. Občanský soudní řád. Komentář.
1.vyd. Praha: C. H. Beck, 2013, s. 808.
180
WINTEROVÁ, Alena, MACKOVÁ, Alena a kol. Civilní právo procesní. Část první: řízení nalézací.
8. nezměněné vydání. Praha: Leges, 2015, s. 146
181
Např. HAMUL'ÁKOVÁ, Klára. In: SVOBODA, Karel, Petr SMOLÍK, Jiří LEVÝ, Renáta ŠÍNOVÁ
a kol. Občanský soudní řád. Komentář. 1.vyd. Praha: C. H. Beck, 2013, s. 808.
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a taktéž předmět tohoto řízení. Hlavní intervence je nástroj typický pro sporné řízení,
který umožňuje třetí osobě žalobou napadnout účastníky sporného řízení, pokud tímto
nástrojem nárokuje vlastní právo k předmětu řízení182.
Přestože výše předestřený výklad zohledňuje i názory, dle nichž subsidiární užití
výše popsaných nástrojů typických pro sporné řízení nemusí být v daném řízení zcela
vyloučeno, přesto je otázkou, jakým způsobem se soud vypořádává s jasně nastolenou
definicí účastenství, aplikuje-li ve vybraných případech výše uvedená ustanovení. Nelze
opomenout, že ta část odborné veřejnosti, která se přiklání k nesporné povaze řízení,
a s níž se, obzvláště jde-li o problematiku účastenství, lze v řadě pohledů na danou věc
ztotožnit, je logicky ohledně aplikovatelnosti daných institutů značně skeptická. J. Mikeš,
F. Zoulík, A. Winterová to považují bez diskuze za vyloučené183, F. Vondruška, J. Záruba
rovněž považují přistoupení či záměnu účastníků, hlavní intervenci a vstup vedlejšího
účastníka ve svých důsledcích za neslučitelné se způsobem vymezení účastníků řízení
v § 250a OSŘ184.
Účastníkem řízení dle páté části OSŘ není správní orgán. Tato skutečnost vyplývá
ze samotné povahy tohoto řízení, které směřuje k nahrazení rozhodnutí správního orgánu
rozsudkem civilního soudu. Soud v zásadě vstupuje v tomto řízení do postavení
správního orgánu. „Podstata projednání a rozhodnutí stejné věci v občanském soudním
řízení spočívá v tom, že se účastníku řízení před správním orgánem, který vyčerpal
v řízení před správním orgánem řádné opravné prostředky a který není spokojen
s konečným rozhodnutím správního orgánu, umožňuje, aby - bez ohledu na překážku věci
pravomocně rozsouzené vytvořenou rozhodnutím správního orgánu - požadoval nové
projednání sporu nebo jiné právní věci u soudu a také nové rozhodnutí ve věci, dospějeli soud k jiným závěrům než správní orgán. Nové projednání věci soudem tak navazuje na
řízení před správním orgánem, aniž by bylo jeho výsledky vázáno, a zaručuje, že spor
WINTEROVÁ, Alena, MACKOVÁ, Alena a kol. Civilní právo procesní. Část první: řízení nalézací.
8. nezměněné vydání. Praha: Leges, 2015, s. 148.
183
MIKEŠ, Jiří, WINTEROVÁ, Alena, ZOULÍK, František. Problémy nové části páté o. s. ř. In:
VOPÁLKA, Vladimír (ed.). Nová úprava správního soudnictví: Soudní řád správní. Code of
Administrative Justice. Praha: Aspi, 2003, s. 208.
184
VONDRUŠKA, František a Jan ZÁRUBA. Část pátá. Řízení ve věcech, o nichž bylo rozhodnuto jiným
orgánem. In: DAVID, Ludvík, František IŠTVÁNEK, Naděžda JAVŮRKOVÁ, Martina KASÍKOVÁ,
Petr LAVICKÝ a kol. Občanský soudní řád: komentář. II. díl. Praha: Wolters Kluwer ČR, 2009, s. 1349.
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nebo jiná právní věc budou - v takovém rozsahu, v jakém o nich bylo před správním
orgánem skončeno řízení - soudem definitivně uzavřeny.“185. To ovšem neplatí
bezvýjimečně. Je třeba totiž zohlednit, v jakém postavení vůči žalobci byl správní orgán
ve správním řízení. Obecné soudy dovozují, že vyplývá-li z řízení před správním
orgánem, že tento orgán má postavení subjektu, který má vůči žalobci určité nároky či
opačně, pak je třeba mu přiznat postavení účastníka řízení dle páté části OSŘ186. Správní
orgán však zásadně není v procesní pozici žalovaného, jako je tomu ve správním
soudnictví. Tato skutečnost je ovšem jednou z mnoha těch, které jsou příčinou
aplikačních a interpretačních problémů souvisejících s posuzovanými ustanoveními OSŘ,
především tedy otázka účastenství, které tím, jak bylo pro předmětný proces
koncipováno, způsobilo značné komplikace, například ohledně posouzení toho, zda je
vůbec možné uvažovat o procesní straně žalovaného, byť by jím nebyl správní orgán,
nýbrž osoba, která byla v pozici žalovaného v předcházejícím správním řízením.
Z judikatury Ústavního soudu totiž vyplývá, že ten nevylučuje kontradiktorní postavení
procesních stran v řízení dle páté části OSŘ. Vyplývá to z následující úvahy, kterou
Ústavní soud přednesl v rámci hodnocení charakteru páté části OSŘ v jednom ze svých
nálezů: „Specifický charakter řízení podle V. části obč. soudního řádu se projevuje
i v tom, že zákon do pozice protistrany žalobce, tj. do role žalovaného, nestaví správní
orgán, který ve věci rozhodoval; nové koncepci koresponduje konstrukce, kdy je
žalovaným ten, kdo byl v této pozici v předcházejícím správním řízení.“187 Tato úvaha
sice do jisté míry koresponduje s již vyjádřeným postojem Ústavního soudu, který
připouští vedení sporného řízení dle páté části OSŘ v závislosti na povaze
předcházejícího správního řízení, nicméně je zde stále flagrantní neslučitelnost s definicí
účastenství tak, jak byla určena zákonodárcem pro dané řízení. „Ze zákonné definice

Usnesení Nejvyššího soudu ze dne 11. 2. 2014, sp. zn. 28 Cdo 2632/2013.
Viz usnesení Nejvyššího soudu ze dne 9. 8. 2012, sp. zn. 21 Cdo 1385/2011:„Z uvedeného vyplývá, že
účastníky řízení o žádosti zaměstnance o uspokojení splatných mzdových nároků nevyplacených jeho
zaměstnavatelem, který je v platební neschopnosti, jsou ve smyslu ustanovení § 250a odst. 1 o. s. ř.
zaměstnanec, který o uspokojení svých mzdových nároků požádal, a Úřad práce České republiky (dříve
příslušný úřad práce); účastenství Úřadu práce České republiky se samozřejmě neodvíjí od toho, že jde
o správní orgán, který je příslušný o žádosti zaměstnance rozhodnout, ale od jeho postavení jako subjektu,
který je povinen přiznané mzdové nároky zaměstnanci uspokojit.“
187
Nález Ústavního soudu ze dne 23. 8. 2012, sp. zn. I. ÚS 2505/11.
185
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účastníků dle § 250a o. s. ř. vyplývá, že v řízení podle páté části nevystupuje žalovaný.
Tím není ani správní orgán, který napadené rozhodnutí vydal.“188.
Za určitých okolností může být účastníkem řízení dle páté části OSŘ taktéž stát,
a to v případech, kdy vystupuje v předchozím řízení jako správní orgán, ovšem
předmětem tohoto řízení musí být taktéž práva a povinnosti státu, tedy jeho postavení
v rámci předmětného řízení musí odpovídat postavení účastníka řízení189.
Zvláštní pozornost zasluhuje problematika podání žaloby opomenutým
účastníkem řízení. Pátá část OSŘ sice umožňuje soudu přibrat do řízení osobu, která
nebyla účastníkem řízení před správním orgánem, ač jím měla být, nicméně již neřeší,
jakým způsobem má tato osoba postupovat, pokud by se domnívala, že byla dotčena na
svých právech rozhodnutím správního orgánu, kterým byla její práva či povinnosti
založena, změněna, zrušena, určena či zamítnuta. Této osobě totiž logicky nemohlo být
doručeno konečné rozhodnutí správního orgánu, tedy ani nemohla napadnout toto
rozhodnutí řádnými opravnými prostředky. Touto otázku se podrobně zabývá
K. Hamuľáková, dle níž je nezbytné odlišit (pokud jde o splnění zbývajících
obligatorních podmínek pro podání žaloby), zda odvolací správní orgán změnil napadené
rozhodnutí ve prospěch odvolatele, a tím v neprospěch opomenutého účastníka řízení190.
Toto by zhojilo nesplnění podmínky vyčerpání řádných opravných prostředků. Otázku
zachování lhůty k podání žaloby pak K. Hamuľáková řeší tak, že by určujícím počátkem
běhu této lhůty byl okamžik, kdy by se opomenutý účastník o předmětném rozhodnutí
správního orgánu dozvěděl191. Poněkud složitějším případem však může být ten, kdy
v neprospěch opomenutého účastníka rozhodl již správní orgán prvního stupně.
PODRAZIL, Petr. Povaha řízení ve věcech, o nichž bylo rozhodnuto jiným orgánem. Právní fórum.
2012,9(9), s. 390.
189
Viz nález Ústavního soudu ze dne 13. 5. 2014, sp. zn. Pl. ÚS 35/11 ve věci návrhu na zrušení § 250a
OSŘ ve znění zákona č. 151/2002 Sb…. „v případech, kdy je ve správním řízení vůči státu vznášen určitý
nárok vyplývající ze vztahů soukromého práva, přičemž organizační složka, která má za stát jednat, je
současně ve věci rozhodujícím správním orgánem, je pro účely ustanovení § 250a o. s. ř. nutno považovat
stát za účastníka řízení před správním orgánem. Státu tudíž náleží postavení účastníka i v následném řízení
podle části páté občanského soudního řádu.“
190
HAMUĽÁKOVÁ, Klára. K možnosti podání žaloby dle části páté občanského soudního řádu
opomenutým účastníkem a další otázky s tím související. Správní právo, 2011, 44(8), s. 470-476. Dostupné
také z: http://www.mvcr.cz/clanek/rocnik-xliv-cislo-8-2011
191
K možnosti podat odvolání proti rozhodnutí správního orgánu opomenutým účastníkem viz např.
rozsudek Nejvyššího správního soudu ze dne 17. 2. 2009, čj. 2 As 25/2007-118.
188
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V takovém případě je třeba zkoumat, kdy se tento účastník o daném rozhodnutí dozvěděl,
zda jej případně nemohl napadnout odvoláním. Pokud jej mohl napadnout řádným
opravným prostředkem, pak by soud rozhodující dle páté části OSŘ měl žalobu tohoto
účastníka posoudit jako nepřípustnou dle § 247 odst. 2 OSŘ. Pokud se o rozhodnutí
správního orgánu dozvěděl až v okamžiku, kdy již nebylo možné řádný opravný
prostředek podat, pak by dle názoru autorky měl soud takovou žalobu projednat
a rozhodnout, a to navzdory nesplnění jedné z obligatorních podmínek pro podání
žaloby, tj. podmínky vyčerpání řádných opravných prostředků. S ohledem na uvedené by
se tak dalo shrnout, že civilní soud rozhodující dle páté části OSŘ by v této otázce měl
upřednostnit pečlivé zkoumání skutkových okolností před formalistickým postupem
projevujícím se automatickým odmítnutím žaloby pro nepřípustnost, pokud by dospěl
k závěru, že žalobce nedostál podmínek stanovených zákonem pro podání žaloby.

7.8 Projednání žaloby
7.8.1 Společné řízení
Právní úprava páté části OSŘ předjímá taktéž situaci, kdy totéž rozhodnutí
správního orgánu může být napadeno více žalobami. Tato situace je v § 250b odst. 1 OSŘ
řešena tak, že jsou tyto žaloby týkající se skutkově podobné záležitosti ex lege spojeny
ke společnému řízení. Podmínkou je, aby další žaloby, jež mají být spojeny s první
doručenou žalobou, byly soudu doručeny dříve, nežli o dané záležitosti rozhodne soud
prvního stupně. Toto ustanovení je odrazem snahy o efektivnější a procesně
ekonomičtější řízení, kdy soud, nastane-li výše popsaný případ, nemusí vést o každé
žalobě, která napadá totéž rozhodnutí správního orgánu, samostatné řízení, nadto
nezanedbatelným aspektem je rovněž to, že soud rozhoduje pouze jedním rozsudkem192.

Blíže viz BROTHÁNKOVÁ, Jana. In: ŠKROVÁ, Marta a kol. Občanský soudní řád s vysvětlivkami
a judikaturou: podle stavu k 1. 9. 2009. Praha: Linde, 2003, s. 892 - 893.
192
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7.8.2 Příprava jednání
Jak již bylo uvedeno, správní orgán není v pozici účastníka řízení. O skutečnosti,
že jeho rozhodnutí bylo napadeno žalobou dle páté části OSŘ je ovšem soudem
vyrozuměn, neboť soud mu zašle stejnopis žaloby a zároveň mu umožní písemně se k této
žalobě vyjádřit. Především se však vyžaduje jeho součinnost, pokud jde o zaslání
potřebných spisů soudu, k čemuž jej vyzve předseda senátu. Komunikace soudu se
správním orgánem určuje průběh přípravy jednání, neboť soud, mimo jiné na základě
poznatků vyplývajících ze správního spisu, určí, jaké úkony bude potřeba v rámci
přípravy jednání učinit193. Smysl institutu přípravy jednání lze spatřovat v několika
aspektech, především lze však toto jednání vnímat jako přípravu urychlující soudní řízení,
a to tím, že umožní soudu vydat konečné rozhodnutí v rámci jednoho jednání. Soud taktéž
v rámci přípravy jednání zkoumá, zda jsou splněny podmínky řízení, dbá o odstranění
nedostatků a neúplností v návrzích účastníků, zajistí, aby bylo možno při jednání provést
potřebné důkazy, a činí jiná vhodná opatření194. Neobsahuje-li podaná žaloba všechny
stanovené náležitosti či je nesrozumitelná nebo neurčitá a žalobce ani přes výzvu tyto
nedostatky neodstranil, přičemž jejich neodstranění brání pokračování v řízení, soud
usnesením žalobu odmítne, a to dle § 43 odst. 2 OSŘ. Řízení je tímto usnesením skončeno
(§ 114 odst. 2 OSŘ). Soud dále v rámci posuzování podmínek řízení zkoumá, zdali se,
v případě nedostatku některé z podmínek řízení, jedná o odstranitelný či neodstranitelný
nedostatek. Pro procesní postup v tomto případě bude subsidiárně aplikován § 104 OSŘ.
Zjistí-li soud neodstranitelný nedostatek podmínek řízení či nepodaří-li se mu odstranit
zjištěný odstranitelný nedostatek podmínek řízení, řízení zastaví, a to v prvním uvedeném
případě dle § 104 odst. 1 OSŘ, v druhém případě pak dle § 104 odst. 2 OSŘ. Také v obou
těchto případech řízení končí.
Ustanovením § 250c odst. 3 OSŘ je zapovězeno využít v řízení dle páté části OSŘ
kvalifikovanou výzvu dle § 114b OSŘ, což mimo jiné znamená, že ve věci není možné
rozhodnout rozsudkem pro uznání. Vyloučením aplikovatelnosti daného ustanovení je
vyloučeno vydání usnesení, které by žalovaného zatížilo povinností písemně se vyjádřit
DRÁPAL, Ljubomír. In: DRÁPAL, Ljubomír, BUREŠ, Jaroslav a kol. Občanský soudní řád II. § 201
až 376. Komentář. 1. vydání. Praha: C. H. Beck, 2009, s. 3033.
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ve věci, a to za zákonem stanovených podmínek. Pochopitelně, řízení dle páté části OSŘ,
jak bylo již v této práci mnohokrát zdůrazněno, se vyznačuje absencí žalovaného jakožto
procesní strany, nicméně, považuje-li zákonodárce dané řízení za sporné, pak lze jen
hádat, proč konkrétně institut kvalifikované výzvy z tohoto řízení explicitně vyloučil,
ponechal-li v něm jiná ustanovení, která jsou rovněž typická pro sporné řízení.
7.8.3 Koncentrace řízení dle páté části OSŘ
Dne 1. 9. 2007 nabyl účinnosti zákon č. 7/2009 Sb., tzv. souhrnná novela, která
do občanského soudního řádu vnesla mimo jiné nový institut v podobě přípravného
jednání, a s tím související novou úpravu koncentrace řízení jakožto nástroj zefektivnění
a urychlení soudního řízení. Změny, jež tato novela přinesla, se týkaly rovněž páté části
OSŘ, konkrétně § 250d OSŘ, dle nějž do výše uvedeného data platilo, že řízení je
koncentrováno k okamžiku skončení prvního jednání. V souvislosti se zavedením
institutu přípravného jednání dle § 114c OSŘ výše zmíněnou novelou je nyní řízení dle
páté části OSŘ koncentrováno k okamžiku skončení přípravného jednání, t znamená, že
do této doby mohou účastníci řízení uvádět rozhodné skutečnosti, jako i označit důkazy
prokazující tvrzené skutečnosti. Zmíněné skutečnosti a důkazy mohou uplatnit taktéž do
uplynutí lhůty, která jim byla poskytnuta k doplnění tvrzení o skutečnostech významných
pro věc, k podání návrhů na provedení důkazů či ke splnění dalších procesních
povinností. Ustanovení § 250d odst. 1 OSŘ zde odkazuje na již zmíněný § 114c OSŘ
upravující okolnosti přípravného jednání. Ne všechna ustanovení, s ohledem na
rozsáhlost znění § 114c OSŘ, bude možné vzhledem ke komplikované povaze řízení dle
páté části OSŘ subsidiárně užít, kupříkladu § 114c odst. 6 OSŘ obsahující sankci
v podobě vydání rozsudku pro uznání, nedostaví-li se žalovaný k přípravnému jednání
navzdory řádnému předvolání. Aplikace daného ustanovení je zapovězena především
proto, že procesní pozice žalovaného zkrátka v řízení dle páté části OSŘ vymezena není.
Nadto vydání rozsudku pro uznání není v tomto řízení možné z toho důvodu, že žalobce
v žalobě neuplatňuje žádný nárok195. Na tomto místě lze upozornit na názor
K. Hamuľákové, dle níž sice v řízení dle páté části OSŘ zákon explicitně nepoužívá pro
Blíže viz WINTEROVÁ, Alena. Přípravné jednání a koncentrace řízení (ve věcech podle části páté
občanského soudního řádu). In: PRÁŠKOVÁ, Helena a Martin KOPECKÝ. O veřejné správě. Vyd. 1.
Praha: Karolinum, 2010, s. 216-217.
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účastníky řízení odlišné od žalobce označení žalovaný, nicméně to dle ní nebrání vydání
rozsudku pro uznání dle § 114c odst. 6 OSŘ, a to v takovém řízení dle páté části OSŘ,
v němž bude možné uzavřít a schválit smír196. Logicky se jako nejvhodnější pro uzavření
smíru bude jevit takové řízení, v němž budou účastníci stát proti sobě, nicméně dle § 99
odst. 1 OSŘ platí, že připouští-li to povaha věci, mohou účastníci skončit řízení soudním
smírem. Tedy povaha předmětu daného řízení, nikoliv povaha samotného řízení. Možnost
uzavření smíru v nesporném řízení připustil také Nejvyšší soud, který se v tomto
konkrétním případě zabýval převodem obchodního podílu. V této souvislosti vymezil
negativní výčet záležitostí, v nichž nelze uzavřít smír, zejména ve věcech, v nichž lze
zahájit řízení i bez návrhu, ve věcech, v nichž se rozhoduje o osobním stavu, a také ve
věcech, v nichž hmotné právo nepřipouští vyřízení věci dohodou účastníků právního
vztahu197. Za zmínku dále stojí, že se Nejvyšší soud již v minulosti k otázce užití institutu
uzavření smíru v řízení dle páté části OSŘ vyjádřil, a to ve svém usnesení ze dne
13. 3. 2007, sp. zn. 28 Cdo 301/2005, v rámci nějž dovodil, že v řízení podle páté části
OSŘ je vyloučeno uzavření smíru mezi účastníky řízení, nicméně je potřeba zmínit, že
otázku aplikovatelnosti institutu soudního smíru na dané řízení posuzoval nikoliv
z hlediska kompatibility daného institutu s povahou řízení dle páté části OSŘ, nýbrž
z hlediska formy rozhodnutí, kterým je soudní smír schválen či neschválen. Nejvyšší soud
tímto usnesením zamítl dovolání proti usnesení Krajského soudu v Plzni, kterým bylo
zamítnuto odvolání proti usnesení Okresního soudu v Klatovech, kterým nebyl schválen
navrhovaný smír, neboť dovodil, že uzavření smíru v řízení dle páté části OSŘ není
možné z toho důvodu, že dle § 99 OSŘ rozhoduje soud o schválení smíru usnesením,
zatímco § 250j OSŘ určuje soudu rozhodujícímu dle páté části OSŘ rozhodnout o věci
samé rozsudkem. Je s podivem, že tento právní názor obstál, a to z toho důvodu, že dle
§ 99 odst. 3 OSŘ má schválený smír účinky pravomocného rozsudku, tedy rozhodnutí ve
věci samé. S ohledem na tuto skutečnost se zdá být zmíněný názor zatížen značným
formalismem znemožňujícím aplikovatelnost daného institutu v předmětném procesu.
Pokud se nekonalo přípravné jednání, je řízení koncentrováno k okamžiku
skončení prvního jednání. Důsledkem marného uplynutí uvedených lhůt je pak
HAMUL'ÁKOVÁ, Klára. In: SVOBODA, Karel, Petr SMOLÍK, Jiří LEVÝ, Renáta ŠÍNOVÁ a kol.
Občanský soudní řád. Komentář. 1.vyd. Praha: C. H. Beck, 2013, s. 811.
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nezohlednění skutkových okolností, jakož i návrhů na provedení potřebných důkazů.
Popsané znění reflektující koncentraci řízení k okamžiku skončení prvního jednání je
prakticky téměř shodné s obecným ustanovením § 118b OSŘ, nicméně speciální úprava
v páté části OŘ, na rozdíl od té obecné, opomíjí možnost soudu poskytnout dodatečnou
lhůtu pro skutková tvrzení a návrhy důkazů, bylo-li řízení koncentrováno k okamžiku
skončení prvního jednání198.
K prolomení koncentrace řízení dojde dle § 250d odst. 1 OSŘ tehdy, hodlá-li
účastník řízení tvrzenými skutečnostmi, popřípadě navrženými důkazy, zpochybnit
věrohodnost provedených důkazních prostředků, které nastaly po prvním jednání, a které
nemohl účastník řízení bez své viny včas uvést, popřípadě jde-li o takové skutečnosti či
důkazy, které účastníci uvedli na základě výzvy k doplnění rozhodujících skutečností dle
§ 118a odst. 2 OSŘ.
Ustanovení § 250d odst. 2 OSŘ vyjadřuje následky absence řádného poučení
o koncentraci řízení ze strany soudu. Konkrétně, nesplní-li soud poučovací povinnost
v předvolání k přípravnému jednání či v předvolání k prvnímu jednání ve věci, pokud se
přípravné jednání nekonalo, pak tato skutečnost prolamuje koncentraci v tom smyslu, že
účastníci mohou předkládat skutková tvrzení a návrhy na provedení dokazování až do
vyhlášení rozsudku soudem první instance (§ 119a OSŘ).
Závěrem lze zmínit rozpolcenost názorů odborné veřejnosti na aplikovatelnost
§ 250d OSŘ. Zatímco K. Hamul‘áková se domnívá, že koncentrace řízení, byť se jedná
o institut typický pro řízení sporná, se s ohledem na toto výslovné zákonné ustanovení
uplatní vždy, tedy i v případě, kdy půjde o řízení převážně nesporné povahy199,
K. Svoboda zastává opačný názor, domnívá se, že pravidlo koncentrace řízení vyjádřené
v § 250d odst. 1 o. s. ř. se neuplatní tam, kde původní správní řízení nemělo charakter
sporu o právo, a to z toho důvodu, že správní řízení a soudní řízení dle páté části OSŘ,
K. Hamul‘áková dovozuje, že uvedené ustanovení by bylo možné aplikovat na řízení dle páté části OSŘ
nikoliv jeho subsidiárním užitím, nýbrž postupem per analogiam. HAMUL'ÁKOVÁ, Klára. In:
SVOBODA, Karel, Petr SMOLÍK, Jiří LEVÝ, Renáta ŠÍNOVÁ a kol. Občanský soudní řád. Komentář.
1.vyd. Praha: C. H. Beck, 2013, s. 813-814.
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v rámci nějž je projednáváno a rozhodováno o věci, jež byla předmětem předcházejícího
správního řízení, nelze vnímat jako dva odlišné, na sobě absolutně nezávislé celky.
K. Svoboda je označuje jako „nedílný funkční celek“ 200. K. Svoboda má jistě pravdu
v tom, že řízení dle páté části OSŘ nelze posuzovat naprosto samostatně, bez jakékoliv
provázanosti, nicméně je-li určitá právní úprava koncipována takto speciálně pro
předmětné soudní řízení, lze si jen těžko představit její „ignoraci“, bude-li soud vést řízení
ve věci, která byla předmětem nesporného správního řízení. Pokud by dané ustanovení
nebylo upraveno explicitně v páté části OSŘ a otázka jeho užití by byla otázkou
subsidiární aplikovatelnosti, pak si skutečně lze představit, že by na nesporná řízení
aplikováno zkrátka nebylo. Ke zmatečnosti, s níž je aplikace páté části OSŘ bezesporu
spojena, však přispívá i skutečnost vyplývající z výše uvedeného, a to, bude-li soudní
řízení, s ohledem povahu předcházejícího správního řízení, vedeno jako nesporné,
nevyhne se soud aplikaci určitých ustanovení typických pro sporná řízení, a to právě
z toho důvodu, že jsou explicitně zakotvena v páté části OSŘ. Nelze taktéž opomenout,
že odvolací řízení bude s ohledem na takto koncipovaný princip koncentrace řízení
pravděpodobně ovládáno principem neúplné apelace, byť řízení dle páté části může mít
s ohledem na charakter předcházejícího správního řízení nespornou povahu (například
řízení o žalobě proti rozhodnutí katastrálního úřadu o povolení vkladu), v němž princip
neúplné apelace nemá místo201. V případě principu neúplné apelace bude uplatnění novot
možné pouze v případech, kdy tak stanoví zákon, konkrétně § 205a OSŘ.
7.8.4 Dokazování
Ustanovení § 250e OSŘ je projevem plné jurisdikce civilních soudů, kterým
zákonodárce reagoval na požadavky čl. 6 odst. 1 EÚLP a zajistil soudní přezkum nejen
z hlediska zákonnosti, ale rovněž i z hlediska skutkové stránky věci. Soud není při
rozhodování vázán skutkovým stavem zjištěným správním orgánem, může samostatně
provést nové dokazování, což je jeden z prvků hovořících ve prospěch samostatného
řízení. Může však také zopakovat důkazy již provedené správním orgánem či může plně
vycházet ze skutkových zjištění správního orgánu. Skutková zjištění správního orgánu
200
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jsou soudu seznatelná jak ze stejnopisu rozhodnutí správního orgánu, který je přílohou
žaloby, tak především z obsahu správního spisu, který si soud vyžádá od dotčeného
správního orgánu. Akceptace skutkových zjištění správního orgánu není možná
v případě, kdy má soud pochybnosti o relevanci zjištěných skutkových okolností,
a z tohoto důvodu přistoupí k provedení nového dokazování či zopakování již
provedených důkazů správním orgánem. Poněkud problematická je skutečnost, že soud
posuzuje žalobou napadené rozhodnutí dle stavu v době vyhlášení soudního rozsudku,
nikoliv k okamžiku vydání rozhodnutí správním orgánem. Soud tak může zcela zbytečně,
na základě nových okolností, posoudit rozhodnut správního orgánu jako nesprávné202.
Pokud jde o hodnocení správnosti provedeného skutkového zjištění správním
orgánem, které provádí soud, K. Svoboda apeluje na zohlednění skutečnosti, do jaké míry
unesl účastník řízení v řízení před správním orgánem svoji procesní odpovědnost, jde-li
o splnění důkazní povinnosti. „Na základě zcela zřejmých projevů souvztažnosti mezi
původním správním řízením a následným řízením soudním jsem přesvědčen, že soud není
oprávněn přezkoumávat skutkové závěry správního orgánu, jestliže k nim správní orgán
dospěl procesně korektním způsobem a jestliže údajně nesprávná nebo neúplná skutková
zjištění správního orgánu je třeba přičíst k tíži (k procesnímu zavinění) účastníka, který
podal žalobu ve smyslu § 244 a násl. o. s. ř. Správní řízení a případné následující soudní
řízení o tomtéž soukromoprávním nároku totiž tvoří jediný funkční celek.“ 203. Nejvyšší
soud má ovšem na danou problematiku poněkud benevolentnější pohled: „Soud proto
může – nepřevezme-li zcela (nevezme-li za svá) skutková zjištění správního orgánu –
zopakovat důkazy provedené před správním orgánem (srov. § 250e odst. 2 o. s. ř.) a,
nebrání-li tomu účinky koncentrace řízení (§ 250d o. s. ř.), přihlédnout k nově tvrzeným
skutečnostem a provést další důkazy. Nesplní-li proto účastníci svou povinnost označit
důkazy potřebné k prokázání svých tvrzení za řízení před správním orgánem, mohou svou
důkazní povinnost splnit označením dalších (nových) důkazů v občanském soudním
řízení; neučiní-li tak, vychází soud při zjišťování skutkového stavu věci z důkazů, které
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byly provedeny (srov. § 245, § 120 odst. 1 větu první a § 120 odst. 3 větu druhou
o. s. ř.).“204 V tomto ohledu je však přiléhavější argumentace K. Svobody, neboť soud by
měl přihlédnout, do jaké míry se procesní aktivita účastníka řízení v předcházejícím řízení
před správním orgánem projevila na meritorním rozhodnutí správního orgánu.
7.8.5 Rozsah projednání věci soudem
Již bylo výše naznačeno, že soud není za všech okolností bezpodmínečně vázán
rozsahem projednání věci vymezeným žalobcem. Ustanovení § 250f OSŘ vymezuje tři
výjimky z uvedeného. Soud není vázán návrhem žalobce, zahájil-li správní orgán řízení
ex offo, dále jde-li v řízení o taková společná oprávnění či povinnosti, že se rozhodnutí
musí vztahovat na všechny účastníky, jichž se daná práva a povinnosti týkají, to znamená,
že tato práva a povinnosti nelze posuzovat samostatně, odděleně, a konečně, stanovuje-li
právní předpis určitý způsob, jakým se vypořádá právní poměr mezi účastníky, např.
zavazuje-li takový právní předpis účastníky ke společnému či vzájemnému plnění či
odkazuje-li v případě hrazení služby na cenový předpis, dle nějž má být výše ceny za
takovou službu regulována.

7.9 Rozhodnutí o žalobě
Soud rozhodující dle páté části OSŘ může vydat buď rozhodnutí procesní, kam
lze zařadit odmítnutí žaloby, jakož i zastavení řízení, a pak taktéž rozhodnutí meritorní
povahy v podobě zamítnutí žaloby a konečně samotného rozhodnutí ve věci.
7.9.1 Odmítnutí žaloby
Ustanovení § 250g odst. 1 OSŘ předvídá tři situace, které nastanou-li, soud
podanou žalobu odmítne, a to formou usnesení205. Rozhoduje-li soud v následně
204

Rozsudek Nejvyššího soudu ze dne 27. 8. 2013, sp. zn. 21 Cdo 2058/2012.
„V posuzovaném případě soud prvního stupně rozsudkem žalobu podle části páté občanského soudního
řádu podanou druhým žalobcem podle § 250g odst. 1 písm. c) o. s. ř. odmítl (výrok I.) a žalobu první
žalobkyně podle § 250i o. s. ř. zamítl. I když tedy soud prvního stupně rozhodoval rozsudkem (právě proto,
že žalobu první žalobkyně zamítl), má výrok jeho rozsudku v části odmítnutí žaloby druhého žalobce povahu
usnesení (srov. ust. § 167 odst. 1 a ust. § 245 o. s. ř.)……Z toho vyplývá, že odvolací soud v daném případě
pochybil při aplikaci procesního předpisu (občanského soudního řádu), když o odvolání druhého žalobce
205
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popsaných případech, pak není zatížen povinností nařídit za tímto účelem jednání (§ 250g
odst. 2 OSŘ). První situací je opožděné podání žaloby, tj. po uplynutí zákonné lhůty.
V případě podání žaloby dle páté části OSŘ ovšem žalobci může běžet několikero lhůt.
Dle § 247 OSŘ je žalobce povinen podat žalobu do dvou měsíců ode dne doručení
rozhodnutí správního orgánu. Odlišně mohou lhůtu pro podání předmětné žaloby upravit
speciální předpisy, kupříkladu § 28 odst. 2 zákona č. 184/2006 Sb., o odnětí nebo omezení
vlastnického práva k pozemku nebo ke stavbě, ve znění pozdějších předpisů, stanoví pro
podání žaloby na výrok o náhradě za vyvlastnění lhůtu 30 dnů ode dne právní moci
rozhodnutí vyvlastňovacího úřadu. Již byla zmíněna taktéž jednoměsíční lhůta dle § 46
odst. 2 SŘS, tj. lhůta běžící od právní moci usnesení správního soudu, jímž ten odmítl
žalobu z důvodu nedostatku své pravomoci. Taktéž bylo zmíněno, že v případě podání
žaloby opomenutým účastníkem bude složité posoudit včasnost podání takové žaloby,
a to z důvodu absence určujícího okamžiku doručení napadeného rozhodnutí správního
orgánu. P. Bezouška se kupříkladu domnívá, že žalobce bude muset zdůvodnit, z jakého
důvodu nemůže osvědčit, že žaloba je podávána včas206.
Odmítnutí žaloby pro neoprávněnost osoby, která tuto žalobu podala, je možné
v případě, kdy soud nezjistí, že osoba, která v žalobě tvrdí, že byla dotčena na svých
právech rozhodnutím správního orgánu, jímž byla její práva nebo povinnosti založena,
změněna, zrušena, určena nebo zamítnuta, je nositelem těchto práv. Soud zkoumá
prioritně procesní legitimaci, neboť nedostatek věcné legitimace může vyvstat až později
v řízení.
Důvody odmítnutí žaloby pro nepřípustnost již byly specifikovány, dle § 247 odst.
2 OSŘ jde o případ, kdy žalobce v řízení před správním orgánem nevyčerpal všechny
řádné opravné prostředky, a dále o případ, kdy sice žalobce řádný opravný prostředek
uplatnil, nicméně již po uplynutí zákonné lhůty, z důvodu čehož nebyl správním orgánem
meritorně projednán. Samotné rozhodnutí správního orgánu o zamítnutí odvolání dle § 92

proti výroku rozsudku soudu prvního stupně, jímž žaloba byla odmítnuta, rozhodl rozsudkem a nikoliv
usnesením.“ Rozsudek Nejvyššího soudu ze dne 7. 8. 2007, sp. zn. 30 Cdo 2073/2007.
206
BEZOUŠKA, Petr. Řízení ve věcech, o nichž bylo rozhodnuto jiným orgánem. Právní rádce [online].
2003 [cit. 2016-03-09]. Dostupné z: http://pravniradce.ihned.cz/c1-13385300-rizeni-ve-vecech-o-nichzbylo-rozhodnuto-jinym-organem
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odst. 1 SŘ pro soud závazné není, podstatná je skutečnost, zda účastník řízení skutečně
zmeškal lhůtu pro odvolání, nikoliv závěr odvolacího správního orgánu207. Pokud se tedy
soud neztotožní s uvedeným rozhodnutím správního orgánu, žalobu posoudí,
nevyvstanou-li jiné skutečnosti, jako přípustnou. Přestože § 247 odst. 2 OSŘ konkrétně
hovoří o důvodech nepřípustnosti žaloby, nejedná se o taxativní výčet. Z kontextu právní
úpravy páté části OSŘ lze dovodit širší výčet těchto důvodů208.
7.9.2 Zastavení řízení z důvodu zpětvzetí návrhu na zahájení řízení před správním
orgánem
Účastník řízení, který vyvolal svým návrhem předcházející řízení před správním
orgánem, může dle § 250h OSŘ vzít v průběhu již zahájeného řízení dle páté části OSŘ
toto podání zpět, a to buď zcela či zčásti. Zde lze poukázat na významnou skutečnost,
a to, že vzhledem k tomu, že jednou z obligatorních podmínek podání žaloby dle páté
části OSŘ je právní moc rozhodnutí správního orgánu, dochází tímto úkonem
k prolomení právní moci tohoto rozhodnutí, neboť účastník řízení v zásadě projevuje vůli
anulovat dané rozhodnutí, pokud vzal návrh zpět v celém rozsahu209. Z uvedeného
vyplývá, že tímto účastníkem nemusí být vždy žalobce, nýbrž osoba, v jejíž dispozici
bylo zahájení řízení před správním orgánem. Uvedené taktéž znamená, že tento postup
není možný v případě správních řízení zahájených ex offo. Soud na základě této
skutečnosti, souhlasí-li se zpětvzetím návrhu ostatní účastníci řízení, řízení zastaví.
Vezme-li účastník řízení toto podání zpět pouze z určité části, soud zastaví řízení
v závislosti na tomto rozsahu. Rozhodnutí soudu o zastavení předmětného řízení má
formu usnesení. Zastaví-li soud již probíhající soudní řízení, rozhodnutí správního orgánu
je dotčeno tím způsobem, že pozbývá účinnosti v tom rozsahu, v němž je usnesením
soudu dotčeno, což musí být ve výroku zmíněného usnesení explicitně vymezeno.
Zbývající část, tj. omezené meritum věci, soud projedná a o dané věci rozhodne. Nutno
poznamenat, že zmíněné oddělení by mělo ve svém důsledku znamenat funkční oddělení,

207

Usnesení Nejvyššího soudu ze dne 26. 10. 2010, sp. zn. 29 Cdo 1167/2009, část občanskoprávní
a obchodní.
208
Viz např. důvody dle § 244 odst. 2 OSŘ.
209
BROTHÁNKOVÁ, Jana. In: ŠKÁROVÁ, Marta a kol. Občanský soudní řád s vysvětlivkami
a judikaturou: podle stavu k 1. 9. 2009. Praha: Linde, 2003, s. 899.
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určité a srozumitelné, přičemž výrok obsažený v usnesení a zastavení řízení, jakož i výrok
v samotném meritorním rozhodnutí musí dohromady pojmout celý předmět řízení
původně vedeného před správním orgánem210. Rovněž je potřeba doplnit, že zpětvzetí
návrhu je možné učinit až do okamžiku nabytí právní moci rozhodnutí, kterým bude
předmětné soudní řízení ukončeno. To znamená, že žadatel může projevit vůli směřující
ke zpětvzetí návrhu až po rozhodnutí soudu prvního stupně či dokonce po rozhodnutí
odvolacího soudu, nenabylo-li dosud jeho rozhodnutí právní moci. Soud prvního stupně
by v posledním uvedeném případě tedy musel nejen zastavit soudní řízení, nýbrž také
zrušit všechna dosud vydaná soudní rozhodnutí v dané věci, tj. jak odvolacího soudu, tak
také svoje rozhodnutí211. V úvahu taktéž přichází zpětvzetí žaloby, jíž se žalobce domáhá
projednání a rozhodnutí věci postupem dle páté části OSŘ. Subsidiárně se zde užije § 96
OSŘ.
7.9.3 Zastavení řízení z jiných důvodů
Soudní řízení lze ovšem zastavit i z jiných, než výše uvedených důvodů, což
ostatně je předvídáno v § 250k OSŘ. Zvláštní pozornost zasluhuje rozhodování
v případech, domáhá-li se žalobce vyslovení nicotnosti rozhodnutí správního orgánu. Za
nicotné rozhodnutí lze považovat takové, které trpí tak závažnými vadami, že jej nelze
považovat za správní rozhodnutí, hledí se na něj, jako kdyby neexistovalo, často se
v odborné literatuře setkáme s názvem paakt212. Důvody, pro něž lze rozhodnutí
správního orgánu považovat za nicotné, vyjmenovává SŘ, který odlišuje, jaké důvody
nicotnosti je oprávněn posoudit, a případně nicotnost vyslovit, nadřízený správní orgán
toho, který dané rozhodnutí vydal a jaké důvody je oprávněn zohlednit pouze soud ve

Blíže viz VONDRUŠKA, František a Jan ZÁRUBA. Část pátá. Řízení ve věcech, o nichž bylo
rozhodnuto jiným orgánem. In: DAVID, Ludvík, František IŠTVÁNEK, Naděžda JAVŮRKOVÁ, Martina
KASÍKOVÁ, Petr LAVICKÝ a kol. Občanský soudní řád: komentář. II. díl. Praha: Wolters Kluwer ČR,
2009, s. 1378.
211
DRÁPAL, Ljubomír. In: DRÁPAL, Ljubomír, BUREŠ, Jaroslav a kol. Občanský soudní řád II. § 201
až 376. Komentář. 1. vydání. Praha: C. H. Beck, 2009, s. 2051-2052.
212
POTĚŠIL, Lukáš. Nicotné správní rozhodnutí ve světle správního práva a správního řádu "Quod nullum
est,
nullum
produsit
effectum"
[online].
2006
[cit.
2015-07-10].
Dostupné
z:
http://www.epravo.cz/top/clanky/nicotne-spravni-rozhodnuti-ve-svetle-spravniho-prava-a-spravnihoradu-quod-nullum-est-nullum-produsit-effectum-39479.html?mail
210
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správním soudnictví213. Ten dle § 77 odst. 2 SŘ vysloví nicotnost správního rozhodnutí
tehdy, jedná-li se o takové rozhodnutí, které trpí vadami, jež jej činí zjevně vnitřně
rozporným nebo právně či fakticky neuskutečnitelným, anebo jinými vadami, pro které
jej nelze vůbec považovat za rozhodnutí správního orgánu214. K této otázce se podrobně
vyslovil zvláštní senát Nejvyššího správního soudu ve svém usnesení ze dne 5. 3. 2012,
čj. Konf 53/2011-25. Konfliktní senát má za to, že absence úpravy této otázky v páté části
OSŘ není projevem opomenutí zákonodárce, nýbrž je toho názoru, že odpověď je třeba
hledat v povaze tohoto specifického soudního řízení. S ohledem na primární účel tohoto
řízení spočívajícím v nahrazení rozhodnutí správního orgánu soudním rozsudkem nelze
požadovat, aby se soud rozhodující dle páté části OSŘ vyslovil ohledně skutečnosti, že
rozhodnutí správního orgánu nebylo vydáno. Nadto je třeba připomenout, že jednou
z obligatorních podmínek tohoto řízení je právní moc napadeného rozhodnutí správního
orgánu, což v případě nicotnosti takového rozhodnutí nelze mít za splněné. Zvláštní senát
zároveň připomněl, že pravomoc vyslovit nicotnost rozhodnutí správního orgánu je dle
§ 77 odst. 2 SŘ explicitně přiznána správním soudům. S ohledem na zmíněné důvody
tedy dovodil následující. „Domáhá-li se žalobce žalobou v řízení podle části páté
občanského soudního řádu vyslovení nicotnosti správního rozhodnutí, soud v občanském
soudním řízení řízení o této žalobě nebo její části zastaví podle § 104b odst. 1 o. s. ř.
a v souladu s § 72 odst. 3 s. ř. s. žalobce poučí, že může do jednoho měsíce od právní
moci rozhodnutí o zastavení řízení podat žalobu na vyslovení nicotnosti ve správním
soudnictví. V tomto případě totiž žalobce požaduje po soudu v občanském soudním řízení
vydání rozhodnutí, k němuž tento soud vůbec nemá pravomoc, avšak touto pravomocí
disponují soudy ve správním soudnictví. Je-li žaloba ke správnímu soudu ve lhůtě podána
a žaloba podle části páté tím není zcela vyčerpána (žalobce se kromě vyslovení nicotnosti
dále domáhá nahrazení rozhodnutí správního orgánu), bude na úvaze soudu v občanském
Ustanovení § 77 odst. 1 SŘ zmiňuje jako důvod nicotnosti takový případ, kdy rozhodnutí vydá takový
správní orgán, který k takovému úkonu nebyl vůbec věcně příslušný. V tomto případe nicotnost daného
rozhodnutí zjišťuje a rozhodnutím prohlašuje správní orgán nadřízený správnímu orgánu, který nicotné
rozhodnutí vydal.
214
K tomuto lze zmínit názor L. Potěšila, který má za to, že nelze odlišovat důvody nicotnosti rozhodnutí
správního orgánu dle orgánu, který tyto důvody posuzuje. Dle jeho mínění mohou soudy vyslovovat
nicotnost dle důvodů uvedených v § 77 odst. 2 SŘ, stejně tak jako dle důvodů uvedených v § 77 odst. 1
tohoto zákona. Toto své tvrzení odůvodňuje odkazem na § 76 odst. 2 SŘS, který mezi důvody nicotnosti
nerozlišuje. Viz POTĚŠIL, Lukáš. Nicotné správní rozhodnutí ve světle správního práva a správního řádu
"Quod nullum est, nullum produsit effectum" [online]. 2006 [cit. 2015-07-10]. Dostupné z:
http://www.epravo.cz/top/clanky/nicotne-spravni-rozhodnuti-ve-svetle-spravniho-prava-a-spravnihoradu-quod-nullum-est-nullum-produsit-effectum-39479.html?mail
213
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soudním řízení, aby podle okolností případu řízení o věci přerušil podle § 109 odst. 2
písm. c) o. s. ř. do rozhodnutí správního soudu o žalobě na vyslovení nicotnosti rozhodnutí
správního orgánu.“ Konfliktní senát taktéž dovodil, že v případě, kdy žalobce nicotnost
správního rozhodnutí explicitně nenamítá, posoudí soud rozhodující dle páté části OSŘ
tuto skutečnost jako předběžnou otázku. Pokud shledá nicotnost, řízení zastaví dle § 104
odst. 1 OSŘ, a to z důvodu absence obligatorní podmínky řízení v podobě pravomocného
rozhodnutí správního orgánu, tj. z důvodu takového nedostatku podmínky řízení, který
nelze odstranit.
7.9.4 Zamítnutí žaloby
Ustanovení § 250i OSŘ je jedním z projevů vzájemné souvztažnosti řízení před
správním orgánem a soudním řízením dle páté části OSŘ, a zároveň tedy i jedním
z aspektů, který činí z tohoto soudního řízení do jisté míry i řízení přezkumné215. Dospějeli soud k závěru, že správní orgán rozhodl o sporu či o jiné právní věci správně, žalobu
zamítne. Ustanovení § 250i OSŘ překvapivě mlčí o formě rozhodnutí, nicméně s ohledem
na skutečnost, že se nejedná o procesní rozhodnutí, neboť soud musel před vyslovením
onoho závěru věc meritorně projednat a posoudit všechny okolnosti daného případu, lze
předpokládat, že rozhodnutí bude mít formu rozsudku. Na žalobou napadené rozhodnutí
správního orgánu předmětné rozhodnutí soudu nemá vliv, zůstává tímto rozsudkem
nedotčeno, což garantuje § 250k OSŘ, dle nějž platí, že rozhoduje-li soudu o žalobě jiným
způsobem, než tak, že napadené rozhodnutí správního orgánu nahradí, rozhodnutí
správního orgánů zůstává nedotčeno. Závěrem lze doplnit, že i zamítavý rozsudek soudu
lze napadnout odvoláním.

K. Svoboda má za to, že uvedený způsob meritorního rozhodnutí soudu jednoznačně poukazuje na
procesní vztah mezi řízením před správním orgánem a soudním řízením, jinak by dle něj nebylo možné,
aby soud žalobu zamítl. V případě zcela samostatného soudního řízení by dle něj soud musel rozhodnout
tak, že by do rozsudku musel převzít korektní verdikt správního orgánu. Blíže viz SVOBODA, Karel. Dvojí
koncentrace při soudním přezkumu správního rozhodnutí o soukromém právu. Správní právo, 2011, 44(8),
s. 465.
215

97

7.9.5 Nahrazení rozhodnutí správního orgánu
V případě, dospěje-li soud k odlišnému závěru ohledně řešení sporu či jiné právní
věci, nežli správní orgán, nahradí předmětné rozhodnutí správního orgánu rozhodnutím
ve věci samé (§ 250j odst. 1 OSŘ). Rozsudek soudu nahrazuje rozhodnutí správního
orgánu v tom rozsahu, v jakém je toto rozhodnutí rozsudkem soudu dotčeno. Je třeba
zdůraznit, že výrok rozsudku soudu musí obsahovat specifikaci nahrazovaného
rozhodnutí správního orgánu, jakož i rozsah nahrazení tohoto rozhodnutí správního
orgánu, neboť, jak z výše uvedeného vyplývá, rozhodnutí správního orgánu může soud
svým rozsudkem nahradit i pouze zčásti. Účinky zrušeného rozhodnutí správního orgánu
tak na sebe bere rozhodnutí soudu: „Byť zákon výslovně nekalkuluje se zrušením
původního rozhodnutí správního orgánu, jeho nahrazení rozsudkem soudu však
neznamená nic jiného, než že rozsudek má vždy stejné právní účinky, jaké se podle zákona
jinak spojují s nahrazovaným rozhodnutím správního orgánu, tedy účinky rozhodnutí
správního orgánu zanikly a samotné jeho rozhodnutí lze považovat za zrušené. Tím se
pak otevírá úspěšným účastníkům právo na případnou náhradu škody podle zák.
č. 82/1998 Sb.“216

7.10 Rozhodnutí o náhradě nákladů řízení
Pokud soud svým rozsudkem alespoň částečně nahrazuje rozhodnutí správního
orgánu či pokud takové rozhodnutí alespoň částečně pozbylo své účinnosti, součástí
soudního rozsudku musí být dle § 250l OSŘ taktéž výrok o náhradě nákladů, jež vznikly
před správním orgánem. Činí tak ovšem pouze za předpokladu, že správní orgán
o náhradě nákladů v daném řízení rozhodl217. Soud tedy v nákladovém výroku rozhodne
nejen o nákladech samotného soudního řízení, ale i o náhradě nákladů předcházejícího
řízení před správním orgánem, kdy se řídí právní úpravou, která byla aplikována ve

Nález Ústavního soudu ze dne 23. 8. 2012, sp. zn. I. ÚS 2505/11.
Správní orgán rozhoduje o nákladech správního řízení dle úpravy v § 79 SŘ, ve sporných řízeních pak
dle § 141 SŘ.
216
217
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správním řízení. Výrok správního orgánu o náhradě nákladů řízení je závislý na hlavním
výroku, jenž byl pozměněn rozhodnutím soudu218.
Pro řízení dle páté části OSŘ neexistuje speciální úprava náhrady nákladů řízení,
ačkoliv by existence podrobnějších ustanovení jistě byla více než žádoucí, neboť opět je
to právě ona problematická, nejednoznačná povaha páté části OSŘ, která ztěžuje náhled
na to, jakým způsobem se řídit při posuzování nároků na náhradu nákladů řízení, zdali je
vůbec na místě aplikace dotčených ustanovení týkajících se náhrady nákladů řízení
obsažených v třetí části třetí hlavy OSŘ, tj. úpravy aplikovatelné na sporná řízení, když
v daném řízení proti sobe nestojí žalobce a žalovaný. Jen těžko lze v tomto typu řízení
předjímat existenci takového účastníka řízení, který má úspěch v projednávané věci.
Jde-li o subsidiární užití vhodných ustanovení, někteří procesualisté skutečně
připouští možnost aplikace § 142 OSŘ, respektive třetí části třetí hlavy OSŘ219. Proti této
praxi se hned v počátcích účinnosti stávající páté části OSŘ ostře vymezili Mikeš, Zoulík,
Winterová, a to právě s odkazem na skutečnost, že toto řízení nevyjadřuje procesní spor,
kde by poražený uhradil vítězi náklady spojené s daným řízením220. A skutečně, jen těžko
si lze představit, jakým způsobem je v řízení, v němž chybí procesní strana žalovaného,
určována náhrada nákladů řízení, je-li přiznávána dle výsledku sporu mezi dvěma proti
sobě stojícími stranami, jak je tomu typicky ve sporném řízení221. Ústavní soud je však
jiného názoru. Jak již bylo v úvodním rozboru povahy páté části OSŘ naznačeno,
v rozhodování Ústavního soudu, a to i v případě posuzování otázky subsidiárního užití
§ 245 OSŘ, jde-li o rozhodování ve věcech náhrady nákladů řízení, je patrná taková
rozhodovací linie, kdy ten odmítá obecně charakterizovat páté části OSŘ jako řízení
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„Je-li totiž výrok o nákladech řízení doplňkový a existenčně závislý na výroku ve věci samé, jež je ve své
podstatě soukromoprávní, nelze výrok o nákladech správního řízení posuzovat v jiném typu řízení, než výrok
hlavní.“ Rozsudek Nejvyššího správního soudu ze dne 22. 1. 2008, čj. 5 As 63/2006-80.
219
Např. HAMUL'ÁKOVÁ, Klára. In: SVOBODA, Karel; Petr SMOLÍK, Jiří LEVÝ, Renáta ŠÍNOVÁ
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VOPÁLKA, Vladimír (ed.). Nová úprava správního soudnictví: Soudní řád správní. Code of
Administrative Justice. Praha: Aspi, 2003, s. 209.
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sporné či nesporné, nýbrž vždy striktně vyžaduje posouzení povahy předcházejícího
správního řízení, a až poté, v závislosti na tom, jaká povaha řízení byla určena, uvážit,
jaká ustanovení budou subsidiárně použitelná na dané řízení. Např. vkladové řízení před
katastrálním úřadem Ústavní soud jednoznačně vymezil jako proces soluční povahy,
v rámci nějž účastníci řízení nestojí v protichůdných pozicích, nelze tedy hovořit o sporu,
a tudíž ani na řízení před civilním soudem nebude možné subsidiárně aplikovat § 142
OSŘ222.
V případě nesporných řízená je náhrada nákladů řízení poněkud komplikovanější,
a to obzvláště po 1. 1. 2014, kdy se změnila příslušná právní úprava. Mají-li být tedy na
pátou část OSŘ po tomto datu analogicky aplikována vybraná ustanovení ZŘS, pak
náhradu nákladů nesporných řízení nalezneme v § 23, dle nějž platí, že bylo-li možné
zahájit řízení i bez návrhu a v řízení ve statusových věcech manželských a partnerských,
nemá žádný z účastníků právo na náhradu nákladů řízení podle výsledku řízení. Dle
tohoto ustanovení lze náhradu nákladů řízení přiznat pouze tehdy, odůvodňují-li to
okolnosti daného případu, což má dle důvodové zprávy sankční charakter ve vztahu
k navrhovateli, který se domáhal zahájení řízení, v němž však vyšlo najevo, že jde
o bezúspěšné uplatňování práva223. Je otázkou, do jaké míry je dané ustanovení
použitelné, bude-li řízení dle páté části OSŘ odrážet nesporný charakter předcházejícího
správního řízení. Otázka této aplikace bude pravděpodobně muset být opět v budoucnu
vyřešena judikaturou soudů.
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Viz nález Ústavního soudu ze dne 23. 8. 2012, sp. zn. I. ÚS 2505/11.
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8 Vybraný okruh případů souvisejících s otázkou dualismu
práva
8.1 Soudní přezkum rozhodnutí ve věcech vyvlastnění
8. 1. 1 Právní úprava před účinností nového zákona o vyvlastnění

Jedním z modelových případů, na němž lze dokládat, jak problematické je
mnohdy správně a bezvýhradně určit povahu práva, o němž jde ve věci, v níž rozhodl
správní orgán, je proces určení, jaký soud má pravomoc přezkoumat rozhodnutí
o vyvlastnění, respektive odnětí nebo omezení vlastnického práva nebo práva
odpovídajícího věcnému břemenu k pozemku nebo ke stavbě pro dosažení účelu
vyvlastnění stanoveného zvláštním zákonem (dále jen „rozhodnutí o vyvlastnění“).
Téměř tragikomických rozměrů totiž dosáhl způsob, jakým se od okamžiku realizace
reformy správního soudnictví, tj. ode dne 1. 1. 2003, vyvíjel náhled na to, do jurisdikce
jakého soudu by měl spadat přezkum rozhodnutí o vyvlastnění, tedy zda jde o věc, která
je svojí povahou soukromoprávní či zda jde o záležitost veřejného práva. Jedním
z prvních judikátů nabízejících vodítko pro potenciální žalobce předmětných rozhodnutí
bylo např. usnesení Nejvyššího správního soudu ze dne 27. 2. 2003, čj. 6 A 71/2000-44.
Ten v něm konstatoval, že rozhoduje-li správní orgán o věcném břemeni, pak jde
o kategorii věcných práv, která jsou svojí povahou beze sporu soukromoprávními věcmi
zasluhujícími vyšší stupeň ochrany garantovaný mimo jiné možností civilního soudu
případně vydat rozhodnutí nahrazující původní rozhodnutí správního orgánu. Přezkum
rozhodnutí o vyvlastnění tedy přiřkl jurisdikci soudů v občanském soudním řízení. Tento
právní názor ovšem dlouho neobstál. Již v roce 2004 přehodnotil čtvrtý senát Nejvyššího
správního soudu dříve vyřčené stanovisko, když zvolil odlišnou optiku nazírání na
povahu rozhodnutí správního orgánu o vyvlastnění. Poměrně logicky usoudil, že v daném
případě jde ze strany správního orgánu především o uplatnění veřejného zájmu za účelem
tzv. veřejně prospěšné stavby, kdy mocenský zásah správního orgánu není motivován
individuálním zájmem jednotlivce, nýbrž zájmem obecným. Konkrétní řešený případ, tj.
kasační stížnost proti usnesení Krajského soudu v Brně ve věci omezení vlastnického
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práva k pozemkům zřízením věcného břemene v podobě ochranného pásma vodovodního
potrubí proto postoupil rozšířenému senátu tohoto soudu224.
Rozšířený senát Nejvyššího správního soudu se ztotožnil s naznačeným pohledem
čtvrtého senátu, neboť připustil, že dosavadní úvaha neodlišující vlastnické právo
a mocenský zásah do vlastnického práva není již nadále udržitelná, neboť v konečném
důsledku by v zásadě odrážela tezi, že každý zásah do soukromého práva je svoji povahou
rovněž soukromoprávní, což ovšem nekoresponduje s charakterem mocenského zásahu
do vlastnického práva v podobě expropriačního aktu, na nějž nelze bez dalšího nahlížet
jako na soukromoprávní akt, byť se jeho účinky promítají v soukromoprávní sféře225.
V kontextu posuzovaného případu tedy lze konstatovat, jde-li o zřízení věcného břemene
k pozemkům, pak předmětem daného řízení není vlastnické právo k pozemkům, nýbrž
omezení vlastnického práva v podobě věcného břemene, přičemž vodítkem pro určení
jurisdikce soudu je právní povaha tohoto zásahu, nikoliv právní povaha sféry, která je
tímto zásahem ovlivněna. Uvedenou teorii shrnul rozšířený senát následujícím
konstatováním: „…uvedenou tezi, nesprávně považující rozhodování o vyvlastnění či
o nuceném omezení vlastnického práva zřízením věcného břemene za rozhodování
o vlastnickém právu, lze spolehlivě vyvrátit i pomocí argumentu reductio ad absurdum.
Dovedena k absurdním důsledkům by totiž uvedená teze znamenala, že jakýkoliv zásah
do vlastnického práva – byť by k němu došlo správním aktem – nelze přezkoumávat ve
správním soudnictví, ale pouze v rámci obecné justice. Do subjektivního vlastnického
práva, tj. vůči všem působícího oprávnění vlastníka věc držet, užívat a požívat
a disponovat s ní, lze zasáhnout nejrůznějšími způsoby, a přesto pouhá skutečnost, že
došlo k zásahu do soukromého práva, sama o sobě evidentně neznamená, že i takový
zásah má soukromoprávní charakter.“ Nejvyšší správní soud v předmětném usnesení
posuzoval výrok o vyvlastnění optikou jednotlivých teoretických koncepcí odlišujících
veřejné a soukromé právo. Dospěl k závěru, že pro určení povahy tohoto konkrétního
případu je nepřiléhavější metodou metoda právní regulace, konkrétně veřejnoprávní
regulace, která odráží to, že jeden ze subjektů právního vztahu vystupuje jako nositel
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Usnesením Nejvyššího správního soudu ze dne 24. 6. 2004, čj. 4 As 47/2003-112.
Mocenský (veřejnoprávní) zásah do vlastnického práva je avizován již v Listině základních práv
a svobod, kde je v článku 11 odst. 4 uvedeno, že vyvlastnění nebo nucené omezení vlastnického práva je
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225

102

veřejné moci a může jednostranně ukládat povinnosti druhému účastníku právního
vztahu, mnohdy nejen bez jeho vůle, ale i proti jeho vůli. Důležitý je taktéž další závěr,
který zmíněný senát v daném usnesení vyslovil, a který se týká otázky náhrady za
vyvlastnění. Tu lze dle konfliktního senátu považovat za záležitost soukromého práva,
a proto v případném sporu bude rozhodovat civilní soud226.
K výše předestřené argumentaci se přiklonil taktéž konfliktní senát Nejvyššího
správního soudu, který ve svém usnesení potvrdil domněnku rozšířeného senátu, že ne
každý zásah do vlastnického, tj. soukromého práva, lze nezbytně považovat taktéž za
zásah soukromoprávního charakteru, a tedy jej nelze automaticky podřadit pod přezkum
civilních soudů. Konfliktní senát rovněž zopakoval argumentaci rozšířeného senátu
přiklánějící se k veřejnoprávní metodě právní regulace jakožto nejpřiléhavější
a nejspolehlivější metodě uplatňující se při rozhodování o vyvlastnění227. Konečně, teorii
založenou na posuzování právního titulu, a nikoliv vlastnického práva samotného,
posvětil taktéž Ústavní soud ve svém usnesení ze dne 7. 12. 2006, sp. zn. Pl. ÚS 14/06.
8. 1. 2 Právní úprava po nabytí účinnosti nového zákona o vyvlastnění
Bohužel, jak již bylo výše naznačeno, v případě problematiky soudního přezkumu
rozhodnutí o vyvlastnění došlo k situaci, kdy navzdory výše popsanému vývoji, který by
do budoucna usnadnil žalobcům rozhodování ohledně povahy výroku o vyvlastnění, který
chtějí napadnout žalobou, zákonodárce nerespektoval ustalující se judikaturu a zcela
flagrantní ignorací postoje moci soudní opět uvrhl žalobce do nejistoty ohledně určení
kompetentního soudu, s čímž bezesporu souvisí i hrozba prodlužování soudních řízení.
Tento stav nejistoty nastal ode dne 1. 1. 2007, tj. s účinností nového zákona o odnětí nebo
omezení vlastnického práva k pozemku nebo ke stavbě228 (dále jen „zákon
o vyvlastnění“). Zákonodárce zcela nepochopitelně nepokračoval v naznačené kontinuitě
přisuzující přezkum výroku o vyvlastnění správním soudům a vrátil jej opět do pravomoci
civilních soudů, když v § 28 odst. 1 zákona stanovil, že otázka vyvlastnění, o níž bylo
226
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rozhodnuto vyvlastňovacím úřadem, má být projednána v občanském soudním řízení,
přičemž k řízení je v prvním stupni věcně příslušný krajský soud, tedy stejně, jako
v případě záležitostí vkladu práva k nemovitým věcem (§ 249 odst. 2 OSŘ). Jak se již
v podobně sporných či nejasných legislativních počinech stalo zvykem, důvodová zpráva
zcela rezignovala na jakékoliv vysvětlení opětovného odklonu od naposledy vyřčeného
právního názoru Nejvyšším správním soudem, jakož i konfliktním senátem. Pouze
konstatovala, že je zabezpečen přezkum pravomocného rozhodnutí o vyvlastnění soudem
v plné jurisdikci. Dále se vyjádřila v zásadě jen k odkladu právní moci a vykonatelnosti
rozhodnutí o vyvlastnění napadeného žalobou, tj. jedné z odchylek oproti obecné úpravě
zakotvené v páté části OSŘ, kdy tento účinek odůvodňuje závažným zásahem do
základního práva229. V této souvislosti lze zmínit i další odchylku zakotvenou zákonem
o vyvlastnění speciálně oproti obecné úpravě, a to zkrácení lhůty k podání žaloby na 30
dní. Ustanovení o nemožnosti prominutí zmeškání lhůty je nadbytečné, neboť kopíruje
totožné ustanovení § 247 odst. 1 OSŘ.
Na výše popsaný odklon od ustálené soudní praxe pochopitelně reagoval zvláštní
senát, který se k této nové legislativní úpravě vyjádřil krátce po nabytí její účinnosti.
Přestože připustil, že nová právní úprava je v rozporu s převažujícím názorem na
veřejnoprávní charakter expropriačního aktu, potvrdil, že počínaje účinností nového
zákona o vyvlastnění náleží rozhodování ve věcech vyvlastnění civilním soudům.
Výkladem § 30 nového zákona o vyvlastnění, dle nějž, nestanoví-li tento zákon jinak,
postupuje se v občanském soudním řízení ve věcech vyvlastnění podle občanského
soudního řádu, zároveň dovodil, že od výše uvedeného dne nabytí účinnosti náleží
rozhodování v těchto věcech soudům v občanském soudním řízení bez ohledu na to, že
sám vyvlastňovací akt byl vydán před tímto datem230.
Popsaný obrat, pokud jde o určení soudu přezkoumávajícího rozhodnutí
vyvlastňovacího úřadu, se pochopitelně setkal s patřičnou kritikou ze strany odborné
veřejnosti. Zmínit lze kupříkladu článek M. Ryšky publikovaný v periodiku Právní
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rozhledy, v němž ten ostře kritizuje tuto změnu. S jeho argumentací se lze jen ztotožnit:
„Předmětná ustanovení zákona (případně jejich výklad prováděný zvláštním senátem)
v praxi povedou k rozporu s dřívějším ústavněprávně respektovaným principem duality
soudní ochrany ke zcela absurdním, neefektivním a ústavně nekonformním závěrům právě
v případech, které dříve náležely do oblasti správního soudnictví a nyní by měly být plně
řešeny občanskoprávní cestou v rámci řízení dle části páté OSŘ (tj. zejména v případech,
kdy byl návrh na vyvlastnění správními úřady zamítnut).“231
Nutno podotknout, že výše namítaná disharmonie této legislativní změny
s ústavními principy byla krátce po nabytí účinnosti nového zákona o vyvlastnění řešena
Ústavním soudem, který projednával návrh na zrušení právě té části zákona, která svěřuje
pravomoc rozhodovat o žalobách ve věcech vyvlastnění civilním soudům. Ústavní soud
předmětný návrh zamítl s tímto odůvodněním: „to, že se zákonodárce odchýlí při tvorbě
úpravy některého právního institutu od toho, jak na něj již ustáleně pohlíží právní praxe,
nezakládá bez dalšího rozpor takové úpravy s ústavním pořádkem. Jiný výklad by
odporoval postavení a poslání soudní moci a nepřípustně by ovlivnil rovnováhu vztahů
mezi zákonodárnou mocí a justicí.“232.
Ani výše popsaný stav však netrval dlouho. Dne 1. 1. 2013 nabyla účinnosti
novela zákona o vyvlastnění provedená zákonem č. 405/2012 Sb.233. Dosavadní stav,
pokud jde o soudní projednání rozhodnutí o vyvlastnění, vzal tímto za své, neboť
zákonodárci nakonec přistoupili k tomu, že výrok o vyvlastnění bude přezkoumatelný
v řízení o žalobě proti rozhodnutí správního orgánu, zatímco výrok o náhradě za
vyvlastnění bude přezkoumatelný civilními soudy dle páté části OSŘ, přičemž v prvním
stupni je příslušný projednávat tuto záležitost krajský soud234. Změna dosavadní
koncepce byla touto důvodovou zprávou odůvodněna nikoliv odlišným pohledem na
povahu zásahu do vlastnického práva, tj. prvku určujícího soud, který má tedy pravomoc
RYŠKA, Michal. Žaloby ve věcech vyvlastnění a příslušnost soudu. Právní rozhledy, 2008, 16(20),
s. 732.
232
Nález Ústavního soudu ze dne 7. 4. 2009, sp. zn. Pl. ÚS 26/08.
233
Zákon č. 405/2012 Sb., kterým se mění zákon č. 184/2006 Sb., o odnětí nebo omezení vlastnického
práva k pozemku nebo ke stavbě (zákon o vyvlastnění), zákon č. 357/1992 Sb., o dani dědické, dani
darovací a dani z převodu nemovitostí, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 416/2009 Sb., o urychlení
výstavby dopravní, vodní a energetické infrastruktury, ve znění zákona č. 209/2011 Sb.
234
Dle § 28 odst. 1 zákona o vyvlastnění.
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přezkoumávat rozhodnutí o vyvlastnění a potažmo rozhodnutí o náhradě nákladů
vyvlastnění, nýbrž tím, že daná problematika byla nyní posouzena poněkud odlišnou
optikou spočívající ve zpochybnění pravomoci civilních soudů prokazovat veřejný zájem
na omezení či odnětí vlastnického práva. Dle zákonodárců jde o pravomoc výlučně
správních orgánů v rámci vyvlastňovacího řízení. Dosavadní, odbornou veřejností značně
kritizovanou legislativní úpravu přisuzující rozhodnutí o vyvlastnění, včetně rozhodnutí
o náhradě nákladů vyvlastnění soudům rozhodujícím v občanském soudním řízení,
zmíněná důvodová zpráva obhajuje snahou sjednotit tento proces tak, aby probíhal
u soudu jednotné úrovně, tj. na úrovni krajských soudů.
Pokud jde o ponechání přezkumu výroku o určení náhrady za vyvlastnění civilním
soudům rozhodujícím dle páté části OSŘ, Nejvyšší správní soud konstantně judikuje, že
tento výrok je ve vztahu k výroku o vyvlastnění samostatným, oddělitelným výrokem,
čímž obhajuje aplikaci odlišné právní úpravy na tyto výroky, nadto považuje za vhodné,
aby o náhradě za vyvlastnění rozhodoval civilní soud, který není díky právní úpravě páté
části OSŘ limitován v rozhodovací pravomoci do takové míry, jako správní soud, a může
nahradit rozhodnutí správního orgánu svým vlastním235.
Je otázkou, zdali rozštěpení soudní ochrany v případě těchto výroků není do jisté
míry v rozporu s výkladovou tendencí Nejvyššího správního soudu, který zastává ten
názor, že „soudy nemohou ovšem při rozlišování mezi věcmi soukromoprávními ve smyslu
části páté o. s. ř. a veřejnoprávními ve smyslu s. ř. s. vykládat tyto dva pojmy
natolik dogmaticky, aby pravidelně štěpily soudní ochranu i v otázkách, jež spolu věcně
úzce souvisejí a z nichž jedna je zřetelně odvislá od druhé a ve vztahu k té druhé
doprovodná, i když je jejich povaha z hlediska izolovaně pojímané veřejnoprávnosti či
soukromoprávnosti odlišná. Takové štěpení, jakkoli-jak i výše zmíněno-se v některých
případech děje, nutno obecně považovat za nežádoucí, neboť neprakticky a ve své
podstatě samoúčelně komplikující systém soudní ochrany subjektivních práv, a proto by
mělo představovat výjimku z pravidla, která musí být opřena o zřetelné věcné důvody.“236.
Konkrétně k otázce vyvlastnění nicméně v předmětném judikátu konstatoval, že těmito
235

Rozsudek Nejvyššího správního soudu ze dne 26. 10. 2006, čj. 2 As 8/2006-130, srov. dále např.
rozsudek Nejvyššího správního soudu ze dne 27. 6. 2007, čj. 2 As 67/2006-50.
236
Rozsudek Nejvyššího správního soudu čj. 2 As 67/2006-50 ze dne 27. 6. 2007.
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zřetelnými věcnými důvody mohou být např. srovnatelně významná závažnost obou
posuzovaných otázek, tj. jak vyvlastňovacího výroku, tak také výroku o náhradě za
vyvlastnění. Přesto, po mnoha obratech v náhledu na to, do pravomoci jakého soudu bude
spadat přezkum výroku o vyvlastnění, může být toto rozštěpení pro účastníky matoucí.
Rovněž A. Winterová vyjadřuje pochybnosti ohledně toho, do jaké míry je toto odlišení
jurisdikce soudů dle toho, zdali se výrok vztahuje k otázce vyvlastnění či náhrady za
expropriaci, komfortní pro účastníky237.
Výše popsaný vývoj je tak smutným dokladem několika faktů, a to jednak
neujasněnosti právního náhledu soudů na problematiku přezkumu rozhodnutí
o vyvlastnění, následné nerespektování relativně ustáleného pohledu na danou
problematiku ze strany zákonodárců, s tím související další, „vynucená“, změna právního
názoru ze strany soudu, a konečně opětovná změna tentokrát vyvolána legislativci. To
vše mělo a jistě má nezanedbatelný vliv na právní jistotu potencionálního žalobce, která
je touto nežádoucí nestálostí zajisté značně oslabena.

8.2 Soudní přezkum rozhodnutí ve věcech vkladu do katastru
nemovitostí
Soudní kontrola rozhodnutí katastrálních úřadů ve věcech vkladu vlastnického
práva k nemovitým věcem do katastru nemovitostí je další zajímavou oblastí, jejíž
vybrané části taktéž vzbuzují rozporuplné reakce v řadách odborné veřejnosti. Zde byl
však vývoj poněkud odlišný od právní úpravy soudní ochrany ve věcech vyvlastnění, za
zmínku stojí dílčí aspekty soudního vkladového řízení, jejichž výklad je nejednotný mimo
jiné právě z důvodu specifické povahy páté části OSŘ. Jde zároveň o jediný případ,
v němž zákonodárce přímo v páté části OSŘ „napověděl“ žalobci, na jaký soud se má
obrátit, má-li za to, že jeho práva byla dotčena takovým rozhodnutím238.
Historický vývoj soudního přezkumu rozhodnutí ve věcech vkladu do katastru
nemovitostí v tomto případě nelze opomenout. Před reformou správního soudnictví, tj.
WINTEROVÁ, Alena. Soudní ochrana při vyvlastnění. Právní fórum, 2009, 6(5), s. 354.
Dle § 249 odst. 1 krajské soudy rozhodují jako soudy prvního stupně ve věcech vkladu práva
k nemovitým věcem.
237
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do dne 31. 12. 2002, podléhala rozhodnutí katastrálních úřadů ve věcech vkladu
vlastnického práva do katastru nemovitostí obecným soudům rozhodujícím dle hlavy třetí
páté části OSŘ. Vyplývalo to z § 5 odst. 4 zákona č. 265/1992 Sb., o zápisech vlastnických
a jiných věcných práv k nemovitostem, účinného do 31. 12. 2013 (dále jen „zákon
o zápisech práv“), který proti takovému rozhodnutí připouštěl opravný prostředek,
o němž rozhodoval soud, nevyhověl-li mu katastrální úřad v plném rozsahu239. Nutno
poznamenat, že v té době bylo možné napadnout výlučně zamítavá rozhodnutí
katastrálního úřadu. S účinností ke dni 1. 1. 2003 došlo ke zcela zásadní rekonstrukci páté
části OSŘ. Přestože tato část byla zákonodárci kompletně přepracována, v jejich silách
již nebylo harmonizovat s nově koncipovanou právní úpravou všechny dotčené právní
předpisy upravující záležitosti, jež podléhaly do 31. 12. 2002 přezkumu soudů dle hlavy
třetí části páté OSŘ. Komplikovanou situaci vyřešila přechodná ustanovení obsažená jak
v SŘS240, tak v OSŘ241. V případech, které jsou uvedeny v § 244 OSŘ, v nichž zvláštní
právní předpisy svěřily do dne 31. 12. 2002 soudu rozhodování o opravných prostředcích
proti rozhodnutí správních orgánů dle tehdejší hlavy třetí části páté OSŘ, bylo možné ode
dne 1. 1. 2003 podat žalobu k civilnímu soudu rozhodujícímu dle nové páté části OSŘ či
ke správnímu soudu, pokud splní podmínky pro takový postup. Agenda rozhodování ve
vkladových věcech byla svěřena do pravomoci civilních soudů, což bylo taktéž potvrzeno
explicitně přímo v páté části OSŘ, konkrétně v § 249 odst. 2 OSŘ. V této souvislosti nelze
nezmínit kritický článek V. Trajera, který se vůči takto vymezené pravomoci civilních
soudů v dané záležitosti ohradil s tím, že by tato agenda měla podléhat rozhodování soudů
ve správním soudnictví, a to z toho důvodu, že katastrální úřady v zásadě nerozhodují
o vlastnickém právu, nýbrž o náležitostech listiny, na jejímž základě ke vkladu
vlastnického práva dochází. Poukázal na to, že vlastnické právo nevzniká daným
rozhodnutím katastrálního úřadu, nýbrž vkladem do katastru nemovitostí242. Tuto
domněnku ve svých judikátech opakovaně vyvrátil Nejvyšší správní soud, když
zdůraznil, že právo vlastnické je bezesporu soukromým právem, vyžaduje tudíž vyšší
stupeň soudní ochrany, nežli mu byl dosud poskytován ve správním soudnictví do

Ve znění účinném do dne 31. 12. 2011.
Ustanovení § 129 SŘS.
241
Část dvacátá pátá čl. XXV. bod 1 zákona č. 151/2002 Sb.
242
TRAJER, Václav. Rozhodování soudů ve věcech vkladu práva do katastru nemovitostí. Právní rádce,
2004, 12(3), s. 21.
239
240

108

31. 12. 2002. „Proto zákonodárce stanovil v soudním řádu správním v ustanovení § 68
písm.b/, že žaloba ve správním soudnictví je nepřípustná jde-li o rozhodnutí správního
orgánu v soukromoprávní věci, vydané v mezích zákonné pravomoci správního orgánu.
Nově od l. ledna 2003 projednávají a rozhodují v souladu s judikaturou Evropského
soudu pro lidská práva takové věci obecné soudy podle novelizované části páté
občanského soudního řádu.“243.
Jak již bylo výše naznačeno, zákon ulehčil žalobci v tom, že již od počátku
vymezil pravomoc civilních soudů rozhodujících dle páté části OSŘ. Vyřešil rovněž
otázku věcné příslušnosti soudů rozhodujících v dané věci, neboť tuto agendu svěřil
krajským soudům (§ 249 odst. 2 OSŘ).
V souvislosti s nově nastolenou úpravou vyvstala rovněž otázka, zdali lze žalobou
dle páté části OSŘ napadnout výlučně rozhodnutí, kterým byl vkladový návrh zamítnut
či je možné bránit se i kladnému rozhodnutí katastrálního úřadu. Po nabytí účinnosti nové
páté části OSŘ nebylo zprvu jasné, jakým způsobem bude v kontextu této nové právní
úpravy vykládáno ustanovení tehdejšího zákona o zápisech práv, pokud jde o ustanovení
týkající se soudního přezkumu rozhodnutí, kterým byl povolen vklad do katastru
nemovitostí. Vzhledem k tomu, že pátá část OSŘ již od počátku určila pravomoc civilních
soudů rozhodovat o žalobách ve věcech vkladu práva k nemovitým věcem, zatímco § 5
odst. 3 zákona o zápisech práv, který vylučoval proti rozhodnutí o povolení vkladu
jakýkoliv opravný prostředek, jakož i žalobu ve správním soudnictví, zůstal neměnný,
zdánlivě bylo možné dovodit, že žaloba proti rozhodnutí o povolení vkladu přípustná je.
Soudy na tuto problematiku neměly jednotný náhled. Krajský soud v Ústí nad Labem
poněkud bezhlavě dovodil, že nevylučuje-li § 249 odst. 2 OSŘ žalobu proti rozhodnutí
katastrálního úřadu o povolení vkladu, a rovněž § 5 odst. 3 zákona o zápisech práv tuto
žalobu explicitně nevylučuje (neboť žaloba dle páté části OSŘ není žalobou ve správním
soudnictví), pak lze napadnout i kladné rozhodnutí katastrálního úřadu244. Tento názor
ovšem vyvrátil Nejvyšší soud, který posuzoval tuto spornou otázku vhodněji poněkud
širší optikou, kdy nevycházel výlučně z oněch dvou výše zmíněných zákonných
243

Rozsudek Nejvyššího správního soudu ze dne 25. 6. 2003, čj. 3 As 1/2003-35, dále např. rozsudek
Nejvyššího správního soudu ze dne 27. 8. 2003, čj. 4 As 21/2003-47.
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Rozsudek Krajského soudu v Ústí nad Labem ze dne 12. 7. 2006, sp. zn. 7 C 5/2004.
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ustanovení, nýbrž zohlednil také již zmíněná přechodná ustanovení zákona
č. 151/2002 Sb. Vzhledem k tomu, že § 5 odst. 3 tehdejšího zákona o zápisech práv se po
účinnosti nové páté části OSŘ nezměnil, ani přechodné ustanovení nedávalo důvod
domnívat se, že by nově koncipovaná pátá část OSŘ toto ustanovení novelizovala v tom
smyslu, že by nyní mělo přednost ustanovení § 249 odst. 2 OSŘ (neboť je tomu právě
naopak), Nejvyšší soud správně dovodil, že se v tomto ohledu nic nemění a nelze tedy
ani nyní dovozovat přípustnost žaloby dle nové páté části OSŘ proti rozhodnutí
o povolení vkladu245.
Nejen výše nastolenou otázku vyřešil nově přijatý katastrální zákon, tj. zákon
č. 256/2013 Sb., o katastru nemovitostí, ve znění pozdějších předpisů (dále jen
„katastrální zákon“), který nabyl účinnosti dne 1. 1. 2014. Proti rozhodnutí o povolení
vkladu nepřipustil žádný opravný prostředek, přezkumné řízení, obnovu řízení ani žalobu
k civilnímu soudu dle páté části OSŘ (§ 18 odst. 4 katastrálního zákona). Neznamená to
však, že by se takovému rozhodnutí nebylo možné žádným zákonným způsobem bránit.
Řešení nabízí § 986 občanského zákoníku246, který umožňuje tomu, kdo tvrdí, že je na
svých právech dotčen zápisem provedeným do veřejného seznamu bez právního důvodu
ve prospěch jiného, může se domáhat výmazu takového zápisu a žádat, aby tato
skutečnost byla ve veřejném seznamu poznamenána. Katastrální úřad však poznámku
spornosti vymaže, pokud tato osoba do dvou měsíců od doručení výše uvedené žádosti
nedoloží, že se provedenému vkladu bránila žalobou na určení vlastnického práva247.
Pokud jde o soudní ochranu před dalšími druhy zápisů do katastru nemovitostí,
tj. záznamem či poznámkou do katastru nemovitostí, zvláštní senát vyslovil jednoznačné
stanovisko, že v obou zmíněných případech se jedná o takové úkony, které mají výlučně
deklaratorní charakter, nemají tedy vliv na vznik změnu či zánik vlastnického práva, na
rozdíl od vkladu. Jde o úkony, jež katastr nemovitostí provádí ex offo a nelze je považovat
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Usnesení Nejvyššího soudu ze dne 31. 7. 2006, sp. zn. 30 Cdo 1720/2005.
Zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník.
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Blíže viz důvodová zpráva ke katastrálními zákonu, s. 43. In: Parlament České republiky, Poslanecká
sněmovna. Sněmovní tisk 778/0. část č. 1/2: Vl.n.z. o katastru nemovitostí (katastrální zákon). In:
www.psp.cz/
[online].
[cit.
2016-06-17].
Dostupné
z:
http://www.psp.cz/sqw/text/tiskt.sqw?o=6&ct=778&ct1=0
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za skutečná rozhodnutí v soukromoprávní záležitosti. Příslušný vydat rozhodnutí v řízení
o žalobě proti těmto druhům zápisu je soud ve správním soudnictví248.
8.2.1 Účastníci soudního vkladového řízení
Co se týče účastníků soudního řízení o žalobě proti rozhodnutí o zamítnutí vkladu,
k určení jejich okruhu je potřeba vycházet z § 250a odst. 1 OSŘ, dle nějž jsou účastníky
řízení dle páté části OSŘ žalobce a ti, kdo byli účastníky v řízení před správním orgánem.
Účastníky vkladového řízení definuje § 13 katastrálního zákona. Dle tohoto ustanovení
je účastníkem řízení o povolení vkladu ten, jehož právo vzniká, mění se nebo se rozšiřuje,
a ten, jehož právo zaniká, mění se nebo se omezuje. Z definice vymezené katastrálním
zákonem vyplývá, že účastníky řízení budou rovněž ti, kteří se aktivně neúčastnili
právního jednání, ovšem mají zájem na výsledku řízení249. Zjistí-li soud existenci takové
osoby, pak bude postupovat dle § 250a odst. 2 OSŘ, tj. přibere tohoto účastníka do řízení.
8.2.2 Náležitosti vkladové žaloby
Pokud jde o náležitosti žaloby napadající rozhodnutí katastrálního úřadu, zde je
potřeba zdůraznit, že kromě obecných náležitostí vymezených v § 42 odst. 4 OSŘ a § 246
OSŘ je potřeba věnovat velkou pozornost taktéž žalobnímu petitu. Zdánlivě snadno
formulovatelný požadavek žalobce na povolení vkladu do katastru nemovitostí by mohl
v konečném důsledku, při nevhodném či nesprávném vyjádření, znamenat nemožnost
žalobu projednat, jak dovodil Krajský soud v Ústí nad Labem. Ten posuzoval žalobu
obsahující petit, aby soud žalobou napadené rozhodnutí katastrálního úřadu zrušil a věc
mu vrátil k novému projednání, přičemž dovodil, že žaloba s takto formulovaným petitem
je nepřípustná a soud ji usnesením dle § 250g odst. 1 písm. c) OSŘ zamítne250. Tento
způsob posouzení formálních náležitostí žaloby je ovšem značně striktní a příliš
nekoresponduje s umírněnějším postojem soudů vyšších instancí akcentujících poučovací

248

Viz usnesení zvláštního senátu Nejvyššího správního soudu ze dne 31. 1. 2007, čj. Konf 30/2006 – 5.
K tomuto viz např. SVOBODA, Karel. Povaha řízení o vkladové žalobě v návaznosti na právní úpravu
účinnou od 1. 1. 2014. Správní právo, 2013, 46(6), s. 354-356. Dostupné také z:
http://www.mvcr.cz/soubor/spravni-pravo-6-13w-svoboda-pdf.aspx
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povinnost civilních soudů v případě vadného žalobního petitu (viz např. usnesení
Vrchního soudu v Praze ze dne 29. 12. 2006, sp. zn. 11 Cmo 309/2006, které se týká
identifikace nemovitostí ve vkladové žalobě dle požadavků zákona o zápisech práv). Lze
konstatovat, že v tomto případě je spíše žádoucí volit mírnější přístup, a to s přihlédnutím
k § 5 OSŘ, dle nějž soudy poskytují účastníkům poučení o jejich procesních právech
a povinnostech. Řádné poučení má v případě těchto žalob své opodstatnění, obzvláště
uvážíme-li některá obtížně interpretovatelná specifická ustanovení páté části OSŘ, která
žalobcům nejen v této oblasti přináší značné komplikace.
8.2.3 Lhůta k podání žaloby
Dle § 18 odst. 5 katastrálního zákona lze žalobu proti zamítanému rozhodnutí
o povolení vkladu podat do 30 dnů ode dne doručení rozhodnutí katastrálního úřadu. Toto
ustanovení je speciální vůči obecně vymezené lhůtě v § 247 odst. 1 OSŘ. Zkrácení lhůty
pro podání žaloby nicméně není novinkou, kterou by s sebou přinesl nový katastrální
zákon. Tato změna byla včleněna již do zákona o zápisech práv, a to novelou provedenou
zákonem č. 349/2011 Sb.251. Důvodem zkrácení obecné dvouměsíční lhůty pro podání
žaloby byla především skutečnost, že katastrální úřad musel být po relativně dlouhou
dobu pasivní, pokud jde o pokračování v navazujících vkladových řízeních. Nemohl
zkrátka činit další úkony, nežli měl definitivně potvrzeno, zda žaloba byla či nebyla
podána.
Je-li žaloba podána, má vliv na další řízení vztahující se k předmětné nemovité
věci. Ta se přerušují, dokud není jisté, že vklad nebude povolen ani soudem. Je-li proti
rozhodnutí o zamítnutí vkladu podána žaloba k civilnímu soudu, eviduje se v katastru
nemovitostí upozornění na tuto skutečnost252.

Zákon č. 349/2011 Sb., kterým se mění zákon č. 265/1992 Sb., o zápisech vlastnických a jiných věcných
práv k nemovitostem, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve
znění pozdějších předpisů.
252
Ustanovení § 21 odst. 1 písm. d) vyhlášky č. 357/2013 Sb., o katastru nemovitostí (katastrální vyhláška).
251
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8.2.4 Specifika soudního vkladového řízení
Pokud jde o rozsah, v jakém soud přezkoumává vkladovou listinu, i v této otázce
lze zaznamenat jistý rozpor v mínění odborné veřejnosti a rozhodovací praxe soudů.
V tomto případě nebyla nalezena shoda ohledně toho, zdali soud může vkladovou listinu
a její náležitosti posuzovat výhradně v totožném rozsahu jako katastrální úřad či zda
povaha řízení dle páté části OSŘ umožňuje posouzení nad rámec přezkumu, jaký byl
učiněn katastrálním úřadem. Nejvyšší soud se přiklonil k názoru, že by rozsah projednání
v soudním řízení měl odpovídat rozsahu, v jakém byly v řízení před katastrálním úřadem
přezkoumávány náležitosti vkladové listiny. Konstatoval, že: „Je-li činností soudu
v řízení podle části páté občanského soudního řádu nové projednání téže věci
soukromoprávní povahy, která (již) byla předmětem řízení před správním orgánem,
vyplývá z toho mimo jiné, že soud se v tomto řízení věcí (z pohledu hmotného práva)
zabývá v takovém rozsahu, v němž k tomu byl oprávněn (a povinen) správní orgán; bere
proto v úvahu právě a jen ta hmotněprávní kritéria, která měl a mohl vzít v úvahu také
správní orgán.“253. Tuto úvahu opíral Nejvyšší soud především o § 250b odst. 3 OSŘ,
dle nějž návrh, o němž rozhodl správní orgán, nesmí být v průběhu řízení před soudem
změněn, tedy předmětem rozhodování soudu musí být to, co již bylo předmětem
rozhodování správního orgánu, a také o § 250f OSŘ, dle kterého soud, jenž supluje roli
správního orgánu, rozhoduje znovu, ve vymezeném rozsahu, o téže věci. Oproti tomu
K. Svoboda, který se otázkou limitace přezkumu prováděného soudy rozhodujícími dle
páté části OSŘ zabýval v již odkazovaném článku publikovaném v periodiku Správní
právo, je toho mínění, že je soud vybaven, na rozdíl od správních orgánů, takovými
procesními prostředky, které mu umožňují zabývat se danou záležitostí i z hlediska
dalších skutkových okolností, tj. nad rámec těch, kterými se řídil při svém rozhodování
správní orgán254. Vzhledem k tomu, že na základě již uvedených argumentů nelze řízení
dle páté části OSŘ považovat za zcela samostatné řízení, nýbrž lze se přiklonit spíše
k jeho přezkumnému charakteru, nelze se tedy ani ztotožnit s názorem K. Svobody
obhajujícímu širší přezkumnou pravomoc soudů rozhodujících dle páté části OSŘ. Nadto

253

Rozsudek Nejvyššího soudu sp. zn. 21 Cdo 3546/2010 ze dne 29. 4. 2011.
K tomuto viz např. SVOBODA, Karel. Povaha řízení o vkladové žalobě v návaznosti na právní úpravu
účinnou od 1. 1. 2014. Správní právo, 2013, 46(6), s. 360. Dostupné také z:
http://www.mvcr.cz/soubor/spravni-pravo-6-13w-svoboda-pdf.aspx
254
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nelze opomenout, že § 244 odst. 1 OSŘ hovoří o téže věci, o níž bylo rozhodováno ve
správním řízení, a která má být projednána v tomto soudním řízení. Rovněž M. Ryška
odůvodňuje takto vymezenou podmínkou nemožnost soudu posuzovat platnost vkladové
listiny, není-li k tomu oprávněn ani katastrální úřad ve vkladovém řízení255.
V případě soudního řízení o žalobě proti zamítnutí vkladu se o to flagrantněji
projevuje nedostatek spočívající v tom, že katastrální úřad není účastníkem řízení.
Rozhodne-li totiž soud opačně, nežli katastrální úřad, a vklad vlastnického práva do
katastru nemovitostí pravomocně povolí, pak katastrální úřad je povinen zápis vkladu
zajistit, neboť právní mocí soudního rozhodnutí ke vkladu ještě nedochází. To, že se
katastrální úřad, navzdory tomu, že není účastníkem soudního řízení o žalobě proti
rozhodnutí o zamítnutí vkladu, dozví výsledek soudního řízení, je zajištěno Instrukcí
Ministerstva spravedlnosti čj. 505/2001 - Org, kterou se vydává vnitřní a kancelářský řád
pro okresní, krajské a vrchní soudy. Dle § 8 odst. 5 písm. i) této instrukce platí, že vedoucí
soudní kanceláře zasílají na pokyn předsedy senátu (samosoudce), asistenta soudce,
justičního čekatele, vyššího soudního úředníka nebo soudního tajemníka pravomocná
rozhodnutí o vlastnických vztazích a jiných věcných právech k nemovitostem, zejména
jde-li o pravomocná rozhodnutí o zrušení a vypořádání podílového spoluvlastnictví
k nemovitostem, o vydržení nemovitosti a příklepu ve věcech výkonu rozhodnutí
prodejem nemovitostí, rozhodnutí o vypořádání společného jmění (včetně takového
rozhodnutí v řízení o dědictví), usnesení o dědictví, usnesení o předběžném opatření
vydaném na základě návrhu uvedeného v odstavci 3 písm. e) apod., katastrálnímu úřadu
podle místa nemovitosti. Vzhledem k tomu, že výše uvedený výčet je demonstrativní,
dovozuje se, že pod něj podřadit taktéž rozhodnutí soudu o povolení vkladu do
katastru256. Uvedenému svědčí i skutečnost, že dle § 14 odst. 2 katastrálního zákona je
vkladové řízení zahájeno také tehdy, pokud příslušnému katastrálnímu úřadu došlo od
soudu nebo soudního exekutora jeho rozhodnutí nebo potvrzení o právu, které se do
katastru zapisuje vkladem.

RYŠKA, Michal. Může soud v řízení o katastrální žalobě zkoumat platnost smlouvy? [online]. 2010 [cit.
2016-07-09]. Dostupné z: http://jinepravo.blogspot.cz/2010/07/michal-ryska-muze-soud-v-rizenio_27.html
256
Např. JANKŮ, Petra, Daniela ŠUSTROVÁ a Pavel VRCHA. Nový katastrální zákon: poznámkové
vydání s vybranou judikaturou. Praha: Linde Praha, 2014, s. 249.
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8.2.5 Náhrada nákladů řízení
Nelze rovněž nezmínit otázku náhrady nákladů soudního řízení o žalobě proti
rozhodnutí o zamítnutí vkladu. Jednoznačný výklad této otázky je opět ztížen
problematickou povahou páté části OSŘ a nejednotným pohledem soudů na povahu této
právní úpravy. Citlivě se k této otázce postavil Ústavní soud, když v jednom ze svých
posledních nálezů vztahujících se k povaze soudního řízení dle páté části OSŘ neopomněl
zdůraznit, jak obtížná je interpretace a aplikace této právní úpravy ve vztahu
k jednotlivým předcházejícím řízení, a to s ohledem na fakt, že předmětná právní úprava
je konstruována takovým způsobem, který vychází z absence žalovaného jakožto jedné
z procesních stran řízení, což nemusí být vždy konstrukce kompatibilní s charakterem
předcházejícího správního řízení. Jak již bylo zmíněno, Ústavní soud zastává již
dlouhodobě teorii, dle níž se v povaze řízení dle páté části OSŘ odráží charakter
hmotněprávního vztahu, jehož obsahem je právo, respektive nárok, který je předmětem
řízení před správním orgánem, posléze pak před soudem. V kontextu tohoto pohledu na
věc pak posuzoval i problematiku náhrady nákladů soudního vkladového řízení, když
konstatoval, že: „Vkladové řízení vedené katastrálním úřadem je řízením solučním, jeho
účastníci nemají protichůdné postavení, nejsou "ve sporu". Ústavní soud shledává, že
právní úprava obsažená v V. části obč. soudního řádu nezohledňuje specifika tohoto
řízení (kromě zmíněné soluční povahy je to též rozdílné posuzování podmínek pro
povolení vkladu - § 5 odst. 1 i.f. zák. č. 265/1992 Sb. a § 154 odst. 1 obč. soudního řádu).
Soluční povaha vkladového řízení pojmově vylučuje aplikaci § 142 obč. soudního řádu
při posuzování náhrady nákladů řízení, náhrady vzniklé majetkové újmy se lze domáhat jsou-li splněny zákonné předpoklady - podle zák. č. 82/1998 Sb., o odpovědnosti za škodu
způsobenou při výkonu veřejné moci rozhodnutím nebo nesprávným úředním
postupem.“257.

257

Nález Ústavního soudu ze dne 23. 8. 2012, sp. zn. I. ÚS 2505/11.
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9 Právní úprava soudního přezkumu rozhodnutí orgánů
veřejné správy Slovenské republiky
Slovenská právní úprava soudního přezkumu správních aktů je v současné době
založena na odlišné konstrukci, nežli je tomu v České republice. Na Slovensku byla do
dne 30. 6. 2016 ponechána v platnosti pátá část OSŘ v té úpravě, v jaké byla do tohoto
kodexu vložena novelou provedenou zákonem č. 519/1991 Sb., byť tato úprava byla do
skončení své účinnosti ovlivněna četnými novelizacemi, které reagovaly kupříkladu na
požadavky čl. 6 odst. 1 EÚLP. Na Slovensku, na rozdíl od české právní úpravy,
nepřikročili zákonodárci k vyloučení přezkumu rozhodnutí orgánů veřejné správy ve
věcech soukromoprávních z pravomoci správních soudů, tedy nesvěřili tuto agendu
civilním soudům. Tato kapitola si neklade za cíl přinést podrobný přehled právní úpravy
správního soudnictví na Slovensku, nicméně zaměří se pouze na vybrané aspekty, které,
v kontextu české právní úpravy, mohou napomoci k zodpovězení otázky, jaká právní
úprava by v České republice mohla být zvažována jako vhodnější model soudního
přezkumu správních aktů, nežli tolik kritizované řešení v podobě současné dualistické
koncepce. K dosažení tohoto cíle však bude taktéž nezbytné zaměřit se i na historický
vývoj úpravy slovenského správního soudnictví, přestože v určitých obdobích byla tato
právní úprava pro obě země totožná, již v historickém vývoji existují drobné nuance,
které do jisté míry objasňují odlišné priority týkající se tvorby této právní úpravy na
Slovensku.

9.1 Vývoj právní úpravy správního soudnictví ve Slovenské republice
Počátky soudní kontroly správních aktů na území dnešního Slovenska sahají do
druhé poloviny 19. století. Úzce souvisí s vývojem této právní úpravy v České republice,
nicméně na Slovensku byl pro tuto právní úpravu určující vývoj v uherské části rakouskouherské monarchie. Zde byl vývoj pomalejší, nežli v rakouské části monarchie. Jedním
z prvních významných kroků byl roku 1884 vznik Správného súdu, který rozhodoval
o odvolání proti rozhodnutím nižších finančních úřadů. Tento soud roku 1897 splynul
s uherským všeobecným správním soudem (Všeobecný správny súd). Zajímavé je, že
uherský správní soud, na rozdíl od vídeňského správního soudního dvora zřízeného roku
1867, rozhodoval v plné jurisdikci. Jeho rozhodování bylo ovládáno kasačním, apelačním
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i reformačním principem. Byl taktéž oprávněn přezkoumávat správní uvážení. Na rozdíl
od rakouského protějšku jeho činnost nespočívala výlučně v poskytování soudní ochrany
veřejným subjektivním právům, nýbrž byla zaměřena rovněž na kontrolu dodržování
právního řádu v oblasti správy258. Na rozdíl od rakouské právní úpravy bylo rozhodování
tohoto soudu ovládáno enumerativním principem. Popsané odlišnosti obou právních
úprav byly zásadního charakteru. I z tohoto důvodu byl vznik samostatného
československého státu, a s tím spojené recepce rakouského a uherského právního řádu,
jakož i organizace veřejné správy, pro Slovensko podstatnou změnou. Uherský správní
soud totiž fungoval na území Slovenska pouze do roku 1918. Poté byla zákonem
č. 3/1918 Sb. potvrzena existence Nejvyššího správního soudu, jakož i správního
soudnictví jako takového. Působnost tohoto soudu byla dána pro celé území
Československa259. Tímto de facto zanikl další rozvoj uherského soudnictví na území
Slovenska. Na Slovensku však bylo i po zániku monarchie udržováno uherské obyčejové
právo, které zaniklo s přijetím občanského zákoníku roku 1950. Významným obdobím
pro rozvoj správního soudnictví na Slovensku bylo paradoxně období Protektorátu Čechy
a Morava, respektive období existence tzv. Slovenského štátu. V tomto období byl totiž
ústavním zákonem zřízen Nejvyšší správní soud se sídlem v Bratislavě. Tento soud, na
rozdíl od uherského správního soudu, nebyl oprávněn k přezkumu správního uvážení. Až
na výjimky rozhodoval na základě kasačního principu. Po obnovení samostatného
československého státu platila na celém území jednotná úprava správního soudnictví,
přesněji řečeno soudní přezkum správních aktů byl po druhé světové válce realizován jen
několik málo let, konkrétně do dne 31. 12. 1952. Dne 1. 1. 1953 nabyl účinnosti zákon
č. 65/1952 Sb. o prokuratuře, který na téměř čtyřicet let prakticky zrušil činnost správního
soudnictví.
Základ znovuobnovení soudního přezkumu rozhodnutí orgánů veřejné správy
položil čl. 36 odst. 1 Listiny základních práv a svobod. Na základě ústavní garance
správního soudnictví byla novelou č. 519/1991 Sb. do OSŘ vložena pátá část nazvaná
„Správní soudnictví“, a to s účinností ode dne 1. 1. 1992. V tehdejší České a Slovenské

MACUR, Josef. Správní soudnictví. 1. vyd. Brno: Univ. J. E. Purkyně, 1986, s. 56.
Viz § 1 zákona č. 3/1918 Sb., o nejvyšším správním soudě a o řešení kompetenčních konfliktů
(tzv. listopadový zákon).
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federativní republice tedy došlo k renesanci správního soudnictví. Předmětná právní
úprava byla společnou úpravou pro obě země do dne 31. 12. 1992. S účinností ke dni
1. 1. 1993 vznikly dvě samostatné země, Česká republika a Slovenská republika.
Ustanovení páté části OSŘ, neboli Občianskeho súdneho poriadku260 (dále jen „OSP“)
upravující oblast správního soudnictví zůstala na Slovensku účinná až do dne 30. 6. 2016.

9.2 Právní úprava správního soudnictví účinná do dne 30. 6. 2016
Po rozdělení České a Slovenské federativní republiky byla tedy na území
Slovenska ponechána v platnosti úprava správního soudnictví tak, jak ji nastolila novela
provedená zákonem č. 519/1991 Sb., byla však postupem času poměrně zásadním
způsobem novelizována. Existence správního soudnictví byla potvrzena také Ústavou
Slovenské republiky261.
Jelikož účelem této kapitoly není objasnění podrobného vývoje správního
soudnictví na území Slovenska po rozpadu federace, v rámci popisu historického vývoje
budou zmíněny pouze novely, které zcela zásadním způsobem proměnily či reformovaly
předmětnou právní úpravu ve vztahu k přezkumu rozhodnutí správních orgánů.
Bezesporu

nejzásadnější

změna

byla

provedena

novelou

v podobě

zákona

č. 424/2002 Z. z.262, která s účinností ke dni 1. 1. 2003 nejen rozšířila pátou část OSP
o další tři hlavy, a to „ Řízení proti nečinnosti orgánů veřejné správy“, „Řízení o ochraně
před nezákonným zásahem orgánu veřejné správy“ a „Vykonatelnost rozhodnutí cizích
správních orgánů“, především však reagovala na požadavky vyplývající mimo jiné z čl. 6
odst. 1 EÚLP263. Ani slovenské správní soudnictví totiž nevyhovovalo požadavkům
vytyčeným tímto článkem, respektive judikaturou ESLP, a to z důvodu přísně kasačního
Zákon č. 99/1963 Zb. Občiansky súdny poriadok, účinný do 30. 6. 2016.
Článek 46 odst. 2 ústavního zákona č. 460/1992 Zb. Ústava Slovenskej republiky: „Kto tvrdí, že bol na
svojich právach ukrátený rozhodnutím orgánu verejnej správy, môže sa obrátiť na súd, aby preskúmal
zákonnosť takéhoto rozhodnutia, ak zákon neustanoví inak. Z právomoci súdu však nesmie byť vylúčené
preskúmanie rozhodnutí týkajúcich sa základných práv a slobôd.“. „Kdo tvrdí, že byl na svých právech
dotčen rozhodnutím orgánu veřejné správy, může se obrátit na soud, aby přezkoumal zákonnost takovéhoto
rozhodnutí, nestanoví-li zákon jinak. Z pravomoci soudu však nesmí být vyloučen přezkum rozhodnutí
týkajících se základních práv a svobod.“ (překlad vlastní).
262
Zákon č. 424/2002 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 99/1963 Zb. Občiansky súdny poriadok
v znení neskorších predpisov.
263
Slovensko ratifikovalo EÚLP ještě jako součást České a Slovenské Federativní republiky dne
18. 3. 1992.
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principu přezkumu správních soudů. Z důvodu zabezpečení plné jurisdikce byl zaveden
pro přezkum okruhu věcí vymezených v § 7 odst. 1 OSP, jakož i pro oblast správního
trestání revizní princip ovládající rozhodování soudů v těchto záležitostech. Novela
provedená zákonem č. 353/2003 Z. z.264 pak dotvořila podobu správního soudnictví na
Slovensku účinnou do 30. 6. 2016, když s účinností ke dni 1. 9. 2003 rozšířila pátou část
OSP o poslední, sedmou hlavu nazvanou „Zvláštní řízení“.
Pravomoc soudů rozhodovat ve věcech správního soudnictví je přímo zakotvena
v Ústavě Slovenské republiky, konkrétně v čl. 142 odst. 1, kde je taktéž explicitně zmíněn
kasační princip rozhodování v záležitostech týkajících se agendy správního soudnictví.
Předmět správního soudnictví vymezil § 244 odst. 1 OSP, a to jako přezkum zákonnosti
rozhodnutí a postupů orgánů veřejné správy, ať již na základě žalob či opravných
prostředků. Na úpravu správního soudnictví se dle § 246c odst. 1 OSP přiměřeně použilo
ustanovení první, třetí a čtvrté části OSP265. Správní soudnictví bylo, a nejinak je tomu
i nyní, svěřeno specializovaným senátům krajských soudů a správním kolegiím
Nejvyššího soudu. V dílčích případech byla dána věcná příslušnost okresních soudů266.
Pokud jde o promítnutí požadavku na rozhodování soudu v plné jurisdikci, dle
§ 250i odst. 2 OSP nebyl soud přezkoumávající rozhodnutí správního orgánu, který dle
zvláštního zákona rozhodl o sporu či jiné právní věci vyplývající z občanskoprávních,
pracovních, rodinných a obchodní vztahů (§ 7 odst. 1 OSP), popřípadě rozhodl o uložení
sankce, vázán skutkovými stavem zjištěným správním orgánem. Soud nebyl v tomto
případě vázán dokazováním provedeným správním orgánem, mohl opětovně provést
důkazy provedené správním orgánem či provést nové dokazování dle třetí části druhé
hlavy OSP. Rozhodl-li soud tak, že zrušil napadené rozhodnutí správního orgánu a vrátil
věc k novému projednání, pak dotčený správní orgán zahrnul důkazy provedené soudem
mezi podklady pro nové rozhodnutí. V kontextu všech aspektů tvořících princip plné
Zákon č. 353/2003 Z. z. ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 99/1963 Zb. Občiansky súdny poriadok
v znení neskorších predpisov a o doplnení zákona č. 328/1991 Zb. o konkurze a vyrovnaní v znení
neskorších predpisov.
265
Na úpravu správního soudnictví se tedy nevztahovalo ustanovení druhé části upravující činnost soudu
před zahájením řízení, ani ustanovení části šesté upravující vykonatelnost rozhodnutí.
266
Např. rozhodovali o opravném prostředku proti rozhodnutí disciplinární komise Notářské komory
Slovenské republiky, viz § 93 odst. 2 zákona č. 323/1992 Zb. o notároch a notárskej činnosti (Notárský
poriadok).
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jurisdikce bylo žádoucí, aby soud v tomto případě vázal správní orgán, který má o dané
věci znovu rozhodovat, nejen svým právním názorem, ale taktéž i názorem týkajícím se
skutkových zjištění267.
Zákonná úprava páté části OSP dále vyžadovala obligatorní zastoupení
advokátem, neměl-li žalobce právnické vzdělání, popřípadě zaměstnancem (členem)
žalobce, který jej před daným soudem zastupoval. Neplatilo to však ve všech
případech268. Žalobou bylo možné napadnout výlučně pravomocné rozhodnutí,
vyčerpány musely být všechny opravné prostředky, které zákonem v daném případě
připouštěl. Žaloba musela být podána do dvou měsíců ode dne doručení rozhodnutí
správního orgánu, který o dané věci rozhodl v posledním stupni, nestanovil-li zvláštní
zákon jinak. Jednalo se o prekluzivní lhůtu, její marné uplynutí tedy nebylo možné
prominout.
Kasační způsob rozhodování slovenských soudů rozhodujících ve správním
trestání prolomilo ustanovení § 250j odst. 5 OSP, které v důsledku snahy o vyhovění
požadavků vytyčených čl. 6 odst. 1 EÚLP, nad rámec výše popsaných možností,
připustilo, aby soud v záležitostech dle § 250i odst. 2 OSP žalobou napadené rozhodnutí
změnil. Tato revizní pravomoc se vztahovala na případy, kdy soud dospěl k závěru, že
o sporu, jiné právní věci či o uložení sankce mělo být rozhodnuto jinak, nežli rozhodl
správní orgán. V takovém případě mohl soud svým rozsudkem rozhodnout o náhradě
škody, o peněžitém plnění či o peněžní sankci, přičemž rozsudek soudu v dané věci
nahrazoval v rozsahu, v jakém bylo dotčeno rozhodnutí správního orgánu, toto
rozhodnutí. Rozsah, v jakém bylo rozhodnutí správního orgánu nahrazeno, musel být
uveden ve výroku soudního rozsudku. Rozhodoval-li soud ve věcech správního trestání,
byl rovněž oprávněn uložit jinou sankci či případně od potrestání upustit269. Na rozdíl od

267

Blíže viz ŠTEVČEK, Marek. Civilné právo procesné. 3. zmenené a doplnené vydanie. Žilina:
EuroKódex, 2014, s. 553.
268
Zastoupení advokátem není vyžadováno v případech, kdy je dána věcná příslušnost okresních soudů,
a taktéž v dalších případech dotýkající se sociání oblasti či azylu vymezených v § 250a OSP.
269
Nejvyšší soud Slovenské republiky v této souvislosti zdůrazňuje, že chce-li soud rozhodnutí správního
orgánu o výši uložené sankce změnit, musí si pro své rozhodnutí obstarat dostatek podkladů, ať již
zopakováním důkazů provedených správních orgánů či provedením vlastního dokazování. Primárně však,
v souladu s § 245 odst. 2 OSP, soud zkoumá, zda rozhodnutí nevybočilo ze zákonem stanovených mezí.
Usnesení Nejvyšší soudu Slovenské republiky ze dne z 24. 10. 2012, sp. zn. 6Sžo/45/2011.
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české právní úpravy, tj. § 78 odst. 2 SŘS, tato právní úprava nepředpokládala aktivní roli
žalobce v podobě uplatnění návrhu na snížení či upuštění do potrestání. Pokud jde
o oprávnění soudu v plném rozsahu nahradit rozhodnutí správního orgánu svým vlastním
rozsudkem, jak jej připouští česká právní úprava páté části OSŘ, tato eventualita z § 250j
odst. 5 OSP explicitně nevyplývala, nutno taktéž poznamenat, že ani odborná veřejnost
není tomuto způsobu rozhodování nakloněna. Kupříkladu J. Baricová v této souvislosti
zastává názor, že ani v případech plné jurisdikce by soud neměl přebírat pravomoc
a odpovědnost orgánu veřejné správy, domnívá se totiž, že by takový postup narušil
rovnováhu, pokud jde o dělení moci výkonné a soudní270. Vhodné je taktéž doplnit, že
dle slovenské právní úpravy je správní orgán i v případech, kdy soud rozhoduje v plné
jurisdikci, účastníkem řízení, neuplatňuje se zde tedy model v podobě „vstupování“
soudu do pozice správního orgánu. Uvedené lze shrnout s tím, že v záležitostech dle
§ 250i odst. 2 OSP , v nichž soud rozhodoval v plné jurisdikci, měl sice pravomoc změnit
svým rozsudkem rozhodnutí správního orgánu, nicméně pouze v omezeném rozsahu.
Pokud jde o opravné prostředky proti rozhodnutí soudu, dle § 246c OSP byl
opravný prostředek přípustný pouze tehdy, bylo-li tak stanoveno v páté části OSP. Pokud
šlo o řízení ve věcech dle § 250i odst. 2 OSP, o nichž soud rozhoduje v plné jurisdikci,
dle § 250ja odst. 5 OSP bylo možné tato rozhodnutí napadnout opravnými prostředky dle
čtvrté části OSP, tj. prostřednictvím odvolání, obnovy řízení, dovolání a mimořádného
dovolání271, nebylo-li stanoveno jinak. O odvolání rozhodoval Nejvyšší soud. Proti
rozhodnutí

Nejvyššího

soudu

nebyl

přípustný žádný opravný prostředek 272.

V záležitostech vyplývajících z § 250i odst. 2 OSP byl odvolací soud oprávněn provádět
dokazování. Rovněž odvolací soud mohl rozhodovat v plné jurisdikci, tj. odvoláním
napadený rozsudek soudu první instance změnit dle § 220 OSP, ve spojení s § 250ja
odst. 3 a §250j odst. 5 OSP. Nebylo vyloučeno, aby změnil i rozhodnutí správního
orgánu. Závěrem lze doplnit, že princip plné jurisdikce je v praxi nejčastěji uplatňován
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BARICOVÁ, Jana. In: ŠTEVČEK, Marek (ed.). : Občiansky súdny poriadok: komentár-II. diel. Vyd. 2.
Praha: C. H. Beck, 2012, s. 1033.
271
Jedná se o nástroj v rukou prokurátora, jehož funkce, na rozdíl od České republiky, byla na Slovensku
zachována.
272
Viz § 246c odst. 1 OSP, § 250ja odst. 6 OSP.
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v řízení o žalobách proti rozhodnutí o pokutách, o propuštění ze státní služby či
služebního poměru a dále v řízení ve věcech vyvlastnění273.
Zatímco v České republice byl tedy požadavek na zajištění přezkumu rozhodnutí
ve věcech vytčených zmíněným článkem splněn vyloučením přezkumu většiny těchto
věcí z pravomoci soudů rozhodujících ve správním soudnictví a vytvořením speciální
úpravy zařazené do systému civilního procesu, Slovensko zvolilo speciální úpravu
přezkumu těchto záležitostí, aniž by ovšem byly vyňaty ze systému správního soudnictví.

9.3 Nová právní úprava správního soudnictví na Slovensku
Na Slovensku došlo v letošním roce k velkým změnám, pokud jde o právní úpravu
civilního procesu. Chystaná reforma této oblasti vyvrcholila dne 1. 7. 2016, kdy nabyly
účinnosti tři nové procesní kodexy nahrazující OSP. Jedná se o Civilný sporový
poriadok274, Civilný mimosporový poriadok275 a Správny súdny poriadok276. Tak, jako je
tomu nyní u nás, i na Slovensku došlo k oddělení nesporných řízení do samostatného
kodexu a oblast správního soudnictví se po letech marných pokusů dočkala samostatného
kodexu. Hlavní motivací připravované reformy byla především snaha zajistit rychlejší,
spravedlivější proces směřující k ochraně práv a právem chráněných zájmů procesních
stran277. Nemá smysl na tomto místě rozebírat komplexně proběhnuvší reformu a její
konsekvence, pozornost zasluhuje především Správný súdný poriadok (dále jen „SSP“),
tedy slovenský soudní řád správní, konkrétně otázka rozhodování soudů ve věcech
podřaditelných (ve smyslu čl. 6 odst. 1 EÚLP) pod takové záležitosti, které podléhají
soudnímu přezkumu v plné jurisdikci. Přestože logicky, vzhledem k datu účinnosti nové
právní úpravy, nelze dosud vycházet z judikatury soudů, a obohatit jí tuto kapitolu,
smyslem je především předestřít a objasnit na nově koncipovaném modelu slovenského
správního soudnictví, jakým způsobem lze do soudního řádu správního promítnout
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ŠTEVČEK, Marek. Civilné právo procesné. 3. zmenené a doplnené vydanie. Žilina: EuroKódex, 2014,
s. 605.
274
Zákon č. 160/2015 Z. z. Civilný sporový poriadok.
275
Zákon č. 161/2015 Z. z.,Civilný mimosporový poriadok.
276
Zákon č. 162/2015 Z. z. Správny súdny poriadok.
277
Civilný mezisporový poriadok : (úplné znenie s komentárom) Správny súdny poriadok : (úplné znenie
s komentárom) Nový kódex civilného práva : platný od 1. júla 2016. Bratislava: Nová práca, 2015, s. 3.
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požadavky na rozhodování v plné jurisdikci v záležitostech vytčených čl. 6 odst. 1 EÚLP,
a to pro možnou budoucí inspiraci tuzemských zákonodárců.
Moderace uložené povinnosti k peněžitému plnění je v novém kodexu samostatně
upravena v § 192 SSP. Netýká se ovšem moderace co do uložené peněžité sankce. Na
základě tohoto ustanovení je nyní správní soud oprávněn, na základě provedeného
dokazování, snížit výšku uloženého peněžitého plnění či peněžité náhrady škody, o nichž
rozhodl správní orgán. Kumulativně však musí být splněny dvě podmínky, aby soud mohl
moderační právo uplatnit. Žalobce sám musí moderaci navrhnout, přičemž musí být
splněna podmínka, že takto uložená povinnost k plnění či náhradě škody je nepřiměřená,
popřípadě vůči žalobci likvidační.
Na základě výše uvedených důvodů je správní soud dle § 198 SSP oprávněn taktéž
moderovat výši sankce uložené správním orgánem, konkrétně změnit druh či výšku
uložené sankce. Zachováno zůstalo i taktéž oprávnění upustit od potrestání, dospěje-li
soud k závěru, že účelu správního trestání je možné dosáhnout i samotným projednáním
věci. Předmětné zákonné ustanovení rovněž explicitně vyjadřuje zákaz reformatio in
peius, bude-li žalobcem fyzická či právnická osoba, která byla dotčena napadeným
rozhodnutím či opatřením orgánu veřejné správy (§ 198 odst. 3 SSP). Toto zákonné
ustanovení dále nad rámec současné úpravy podrobněji upravuje náležitosti rozsudku
soudu, respektive výroku tohoto rozsudku, přistoupí-li soud ke změně výroku o trestu.
Co se týče legislativního zakotvení problematiky soudního přezkumu záležitostí
správního trestání, nově jsou v kodexu správního soudnictví upravena alespoň částečně
specifika soudního řízení ve věcech správního trestání, neboť se vyznačuje určitými
odchylkami oproti standardnímu řízení.
Princip plné jurisdikce je promítnut v § 195 SSP, dle nějž soud, rozhoduje-li ve
věcech správního trestání, není vázán rozsahem, v němž se žalobce domáhá projednání
žaloby, ani žalobními důvody, a to například z toho důvodu, že orgán veřejné správy
nedostatečně zjistil skutkový stav věci či zjistil takový, který nemá oporu ve spisu či je
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dokonce v rozporu s tímto spisem278. Tvůrci SSP v tomto vycházeli z dosavadní soudní
praxe uplatňující princip plné jurisdikce v oblasti správního trestání279.
Zajímavá je v tomto případě otázka dokazování, které budou správní soudy
provádět dle § 197 SSP. Dle § 250i odst. 2 OSP nebyl soud, který mimo jiné rozhodl
o uložení sankce (jakož i o dalších záležitostech, jejichž přezkum je zajištěn v plné
jurisdikci), vázán skutkovým stavem zjištěným správním orgánem. Mohl z něj sice
vycházet, avšak v případě potřeby mohl důkazy provedené správním orgánem zopakovat,
a co je nejdůležitější, provést dokazování znovu. V kontextu této již neúčinné právní
úpravy se zdá být výše zmíněný § 197 SSP přísnější, stanovuje-li, že správní soud vychází
ze skutkového stavu zjištěného orgánem veřejné správy, může doplnit dokazování
provedené tímto orgánem, a to i na návrh účastníka řízení, kterým však soud není vázán.
Z uvedeného ustanovení totiž, jak se zdá, vypadla možnost správního soudu provést zcela
nové, vlastní dokazování.
Nad rámec stávající úpravy zakotvuje SSP rozhodování v plné jurisdikci taktéž
v případě řízení o zajištění, které je upraveno ve čtvrté hlavě části třetí nového SSP.
Domáhá-li se žalobce zrušení rozhodnutí o zajištění, o prodloužení tohoto zajištění,
o prodloužení lhůty zajištění vydaného dle zvláštního právního předpisu či určení tohoto
rozhodnutí za nezákonné, byl-li žalobce ze zajištění propuštěný, pak soud může dle § 230
odst. 1 písm. b) SSP mimo jiné, po provedení vlastních skutkových zjištění, rozhodnout
tak, že výše označená rozhodnutí správního orgánu nahradí, po provedeném dokazování,
vlastním rozhodnutím o uložení mírnějšího donucovacího opatření. Uvedené soudní
rozhodnutí tak v plném rozsahu nahradí rozhodnutí o zajištění, o prodloužení zajištění či
o prodloužení lhůty zajištění. Soud zároveň nařídí žalovanému orgánu bezodkladné
propuštění žalobce ze zajištění. Oním mírnějším opatřením může být kupříkladu složení
peněžité sankce dle slovenského zákona o pobytu cizinců280.

Ustanovení § 195 písm. a) SSP.
HANZELOVÁ, Ida, Ivan RUMANA a Ina ŠINGLIAROVÁ. Správny súdny poriadok - komentár.
Bratislava: Wolters Kluwer, 2016, s. 312.
280
Důvodová zpráva k zákonu č. 162/2015 Z. z. (Správny súdny poriadok).[online]. 2012 [cit. 2016-0706]. Dostupné z: http://www.epi.sk/dovodova-sprava/dovodova-sprava-k-zakonu-c-162-2015-z-z.htm
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Domáhá-li se žalobce propuštění ze zajištění vykonaného dle zvláštního předpisu,
pak i v tomto případě SSP v § 230 odst. 2 písm. b) umožňuje správnímu soudu rozhodnout
v plné jurisdikci, tj. nařídit žalovanému bezodkladné propuštění žalobce ze zajištění
a současně rozhodnout o uložení mírnějšího donucovacího opatření.
Jak je z výše uvedeného patrné, slovenští zákonodárci se rozhodli zachovat
kontinuitu rozhodování soudů v této otázce a ponechali dosavadní koncepci, kdy soudy
ve správním soudnictví i nadále přezkoumávají rozhodnutí správních orgánů ve
veřejnoprávních i v soukromoprávních záležitostech. Zachování této koncepce budiž
důkazem, že se tento model osvědčil, ostatně problematická právní úprava v České
republice je na Slovensku vnímána spíše jako odstrašující případ, směr, kterým se vydat
nechtějí281.

J. Baricová uvádí, že právní úprava v České republice není vhodným modelem, a to především pro
vyvstalé problémy, které byly v této rigorózní práci zmíněny, jde o otázku nesprávné a nejednotné
terminologie, sporů o pravomoc, nejednotnost judikatury civilních a správních soudů, nejednotnost kritérií,
zda jde o věc soukromoprávní či veřejnoprávní povahy. Viz BARICOVÁ, Jana. Správne súdnictvo
a pripravovaná rekodifikácia civilného práva procesného v Slovenskej republike – správny súdny poriadok.
In: Hamuľáková, K. - Křiváčková, J. Supplementum na téma: Současná a případná budoucí právní úprava
soudní kontroly činnosti orgánů veřejné správy. Olomouc: Univerzita Palackého v Olomouci, 2013, s. 35.
281
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10 Úvahy de lege ferenda
10.1 Revize stávající právní úpravy
Jednou z navrhovaných variant možné budoucí právní úpravy soudního přezkumu
rozhodnutí orgánů veřejné správy v soukromoprávních záležitostech je taková, kdy by
pátá část OSŘ zůstala koncepčně zařazena do OSŘ, nicméně řízení by, jak původně
zamýšlela důvodová zpráva k zákonu č. 151/2002 Sb., bylo koncipováno jako sporné,
tzn., že by tomuto byla uzpůsobena především definice účastenství, kdy by správní orgán
byl účastníkem řízení v procesní roli žalovaného. Uvedené by zároveň odpovídalo
i současné právní úpravě obsažené v ustanovení § 245 OSŘ, dle nějž je na řízení dle páté
části OSŘ možné subsidiárně užít první až čtvrtou část OSŘ, což s účinností ode dne
1. 1. 2014 znamená jen ustanovení koncipovaná pro řízení sporné povahy. Nemusela by
se tedy složitě dovozovat analogie ZŘS. Uvedené by zároveň mělo pozitivní konsekvence
spočívající v zapojení správního orgánu do soudního řízení, což by mimo jiné znamenalo
taktéž jeho informovanost ohledně výsledku soudního řízení, a tedy i vyšší míru
předvídatelnosti správních rozhodnutí do budoucna. Zároveň by však vyvstala potřeba
vyřešit, zda by rozhodování civilních soudů v podobě nahrazení rozhodnutí správního
orgánu vlastním rozsudkem bylo slučitelné s účastenstvím správního orgánu v daném
řízení. Kasační princip rozhodování by však rovněž neobstál, uvážíme-li principy, na
nichž stojí civilní proces. Tato eventualita je však nejméně pravděpodobná, neboť
vytčených problémů stávající právní úpravy není málo, tedy pouhá revize stávající úpravy
by patrně byla ne příliš efektivním řešením, už jen z toho důvodu, že zachování dualismu
právní úpravy není, s ohledem na problémy, jež v praxi touto koncepcí vyvstaly, příliš
žádoucí.

10.2 Jednotný soudní přezkum rozhodnutí orgánů veřejné správy
Další, a s ohledem na dosavadní analýzu současné právní úpravy soudního
přezkumu rozhodnutí orgánů veřejné správy ve věcech soukromoprávních patrně
nejvhodnější způsob úpravy, vychází z principu jednotného správního soudnictví.
Navrhovanou variantou je tedy zrušení stávající koncepce dualistické soudní ochrany
před rozhodnutími orgánů veřejné správy a svěření přezkumu rozhodnutí těchto orgánů
126

i v soukromoprávních záležitostech do pravomoci soudů rozhodujících ve správním
soudnictví. Pochopitelně, ani tato eventualita nepředstavuje zcela bezproblémové řešení
dané situace, nicméně, jak ukázal příklad slovenské právní úpravy správního soudnictví,
zde se v praxi tato právní úprava osvědčila. Pokud by tomu tak nebylo, pak by patrně
nebyla prodloužena kontinuita jednotného soudního přezkumu správních rozhodnutí
v novém Správnem sudnym poriadku. Nadto je vhodné poukázat na skutečnost, která již
byla naznačena v kapitole věnované nové úpravě správního soudnictví po reformě účinné
ode dne 1. 1. 2003, a to takovou, že argumentace obhajující dichotomii soudní ochrany
není příliš přesvědčivá, a to ani z úst zákonodárců, ani slovy vyřčenými judikaturou,
respektive zvláštním senátem Nejvyššího správního soudu. Již byl v této souvislosti
zmíněn judikát ze dne 6. 1. 2004, čj. Konf 93/2003-5, v němž se konfliktní senát ve své
argumentaci ve prospěch dualismu opírá o judikatorní dědictví prvorepublikového
Nejvyššího správního senátu, tedy odůvodňuje nutnost dualistické koncepce historickými
důvody, jakož i potřebou toho, aby stranám soukromoprávního sporu, o němž rozhodl
orgán veřejné správy, byla zachována možnost domoci se toho, aby o právu samém
rozhodoval nezávislý soud. Existence nezávislého soudu rozhodujícího o věci samé je
však dle mínění judikatury Nevyššího správního soudu zajištěna taktéž současnou
úpravou rozhodování správních soudů ve věcech správního trestání, tedy, dle čl. 6 odst. 1
EÚLP, v záležitostech „trestní obvinění“. Je také potřeba zdůraznit, že výše zmíněný
judikát je jedním z prvních, které komentovaly reformu správního soudnictví a její
motivaci bezprostředně po nabytí účinnosti této úpravy, kdy byly problémy, které by nová
právní úprava mohla představovat, zvažovány pouze v teoretické rovině. Počet
kompetenčních sporů, jejich vliv na délku soudních řízení, jakož i jejich finanční
náročnost, je poměrně silným argumentem převažujícím misky vah na stranu jednotného
soudního přezkumu rozhodnutí správních orgánů. Dále je vhodné připomenout, že soudní
ochraně civilních soudů rozhodujících dle páté části OSŘ podléhají rozhodnutí vydaná
správními orgány převážně v řízení sporného charakteru282. Byť zákonodárce, alespoň
dle důvodové zprávy, původně zamýšlel řízení dle páté části OSŘ koncipovat jakožto
sporné soudní řízení, rozborem provedeným v této práci je zjevné, že se tak nestalo.
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Hybridní povaha této právní úpravy v praxi přináší spíše problémy, než užitek. Jedním
z návrhů de lege ferenda je tedy sjednocení koncepce soudní ochrany s tím, že do
budoucna by se nerozlišovalo, zda rozhodnutí správních orgánů je povahy
soukromoprávní či veřejnoprávní. Pátá část OSŘ by byla kompletně zrušena, eliminovány
by byly kompetenční spory, nadto slovenská právní úprava, kde je tato praxe úspěšně
zavedena, neboť ani chystaná rekodifikace civilního procesu se nehodlá od této praxe
odchýlit případnou novou koncepcí, ukazuje, že není potřeba zavádět dualistickou
koncepci soudní ochrany správních rozhodnutí, má-li být vyhověno požadavkům čl. 6
odst. 1 EÚ. Nadto lze považovat na daleko efektivnější, aby agendu soudního přezkumu
správních rozhodnutí vykonávali soudci specializovaní ve správním soudnictví. Agenda
soudního přezkumu rozhodnutí správních orgánů by v plném rozsahu podléhala dikci
soudního řádu správního Obdobně, jako je tomu ve slovenské úpravě správního
soudnictví, by pak bylo nutné do SŘS včlenit speciální ustanovení pro přezkum
záležitostí, které spadají pod čl. 6 odst. 1 EÚ, a tedy podléhají rozhodování v plné
jurisdikci. Tato ustanovení by se týkala především otázky dokazování soudu a jeho
moderačního práva ve vztahu k těmto záležitostem.
Obdobně byla tato varianta zvažována taktéž při přípravě reformy správního
soudnictví, a to v již zmíněném dokumentu zachycujícím jednotlivé principy budoucí
právní úpravy správního soudnictví a jeho organizační podoby. Jedním z vyslovených
předpokladů bylo rozhodování soudů ve správním soudnictví o všech záležitostech
podléhajících režimu čl. 6 odst. 1 EÚLP, pochopitelně, v těchto věcech by soudy
rozhodovaly v plné jurisdikci, v ostatních by uplatňovaly hledisko zákonnosti. Uvažovalo
se rovněž nad opravným prostředkem proti rozhodnutím soudů v těchto záležitostech.
Zvažována byla kasační stížnost, s tím, že by v případě argumentace poukazující na
porušení zákonnosti bylo možné toto považovat i za námitku vyjadřující porušení
principu plné jurisdikce v soudním řízení283.
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10.3 Vynětí rozhodování v soukromoprávních záležitostech z pravomoci
správních orgánů
Další eventualitou by mohlo být vynětí rozhodování v soukromoprávních
záležitostech z pravomoci správních orgánů. Tato varianta však není příliš vhodná, neboť
jak již bylo v této rigorózní práci zmíněno, svěření rozhodování o soukromoprávních
záležitostech správním orgánům bylo mimo jiné motivováno snahou o odbřemenění
soudů. Nadto nelze opomenout další důležitou skutečnost, a to nezanedbatelnou míru
specializace, která může kvalitě rozhodnutí správních orgánů jen svědčit. Uvedený návrh
by dále znamenal bezesporu velmi obtížné organizační změny. Jako příklad, který svědčí
o nevhodnosti takového postupu, lze zmínit „přehazování“ již zmíněné agendy
rozhodování sporů o peněžitá plnění mezi poskytovateli služeb elektronických
komunikací a jejich zákazníky, kdy v posledních letech bylo možné zaznamenat snahu
o převedení této agendy na soudy. Zatím poslední pokus, který proběhl v letošním roce,
však byl naštěstí zmařen284, lze se přiklonit k hlasům obhajujícím dosavadní praxi, a to
nejen z důvodu vyšší míry specializace a odbornosti ze strany správních orgánů, nýbrž
rovněž i z důvodu vysoké míry organizační a finanční náročnosti v případě převedení
pravomoci rozhodovat o soukromoprávních záležitostech výlučně na civilní soudy, a to
nejen ve vztahu k Českému telekomunikačnímu úřadu, nýbrž obecně.
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Závěr
Předložená rigorózní práce řadou argumentů prokázala, že soudní řízení dle
páté části OSŘ, byť má být garantem ochrany práv a oprávněných zájmů osob, které se
domáhají opětovného projednání věci samé u nezávislého soudu, je velmi komplikované,
nepříliš efektivní, a v konečném důsledku i oslabující právní jistotu osob, které se
domáhají takové soudní ochrany. Současná koncepce páté části OSŘ, tak, jak je
formulována, je jen velmi obtížně interpretovatelná, tudíž i obtížně aplikovatelná, což
dokládá velké množství kritických odborných článků, a také judikatury konfliktního
senátu Nejvyššího správního soudu či Nejvyššího správního soudu samotného. Často
protichůdné názory odborné veřejnosti byly v předmětné rigorózní práci pečlivě
zaznamenány, neboť jsou jedním z ukazatelů, dalo by se říci, zmatečnosti
a mnohovýznamnosti posuzované právní úpravy. V této souvislosti je potřeba připustit,
že velmi těžké bylo, i s ohledem na historický kontext a další doplňující aspekty v podobě
evropského akcentu na určitou podobu práva na spravedlivý proces a zajištění jeho
garance, pochopit původní záměr zákonodárce, a taktéž i význam jím koncipované
úpravy. Jak bylo v této práci poukázáno, „bolesti“ soudního přezkumu rozhodnutí
správních orgánů v soukromoprávních záležitostech lze spatřovat v několika rovinách,
a to nejen v samotné koncepci páté části OSŘ, nýbrž také v dualistické koncepci soudní
ochrany rozhodnutí správních orgánů. Enormní množství judikatury konfliktního senátu
Nejvyššího správního

soudu

dokládá, že

nepříliš

vhodně zvolený koncept

dichotomického soudního přezkumu rozhodnutí správních orgánů, kdy je v mnohých
případech jen velmi obtížné určit povahu věci, jíž má být poskytnuta soudní ochrana,
s sebou přináší negativní konsekvenci v podobě nadměrného počtu vyvstalých
kompetenčních sporů mezi civilními soudy a soudy rozhodujícími ve správním
soudnictví, které neúměrně prodlužují soudní řízení a činí jej o to nákladnějším.
Pokud jde o samotné posouzení těžiště této rigorózní práce, tj. současné právní
úpravy páté části OSŘ, nebylo jednoduché zaujmout jednoznačné stanovisko k mnoha
sporným a pochybnostem vzbuzujícím bodům této úpravy. Ačkoliv primárním cílem
nebylo jednoznačně určit povahu této zákonné úpravy, tedy otázku, která vzbuzuje
největší pochybnosti nejen v řadách odborné veřejnosti, přesto byl jistý postoj naznačen.
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Tato práce se přiklání spíše k nesporné povaze páté části OSŘ s převažujícími prvky
přezkumného řízení, což bylo již v příslušných pasážích této práce patřičně odůvodněno.
Zároveň je ovšem potřeba taktéž připustit, že jednoznačnou odpověď na tuto otázku
patrně ani není možné nalézt, což s sebou přináší nutnost do jisté míry respektovat názory
obhajující hybridní povahu tohoto soudního procesu, neboť soudní praxe je tomuto
mínění nakloněna, navzdory teoretickým premisám, které mimo jiné říkají, že: „nelze-li
určité řízení podřadit pod řízení sporné, se všemi jeho určujícími znaky, pak jde o řízení
nesporné (nikoli sporné) a z toho je třeba vyvodit procesní závěry“285. Vzhledem ke
komplikovanosti posuzované problematiky nebylo žádoucí čtenáři předložit pouze jeden
úhel pohledu ohledně povahy páté části OSŘ. Vždy však byl, v případě dalších sporných
a nejasných bodů, na něž existují protichůdné názory, naznačen možný způsob řešení,
který byl podložen relevantními argumenty.
Jak již bylo v úvodu této práce vytyčeno, analyzována byla nejen samotná právní
úprava páté části OSŘ, ale zohledněny byly taktéž ty oblasti, které se dotýkají posuzované
problematiky a utvářejí ji. Popsána byla problematika soudní ochrany před rozhodnutími
ve věcech vyvlastnění a rozhodnutími ve věcech vkladu vlastnického práva k nemovitým
věcem do katastru nemovitostí. Obě tyto oblasti mají společné především to, že byly
značně ovlivněny komplikovanou povahou páté části OSŘ, respektive dualistickou
koncepcí soudní ochrany před rozhodnutím orgánů veřejné správy. Nadto, v případě
soudní ochrany proti vyvlastnění, došlo ke zcela flagrantní ignoraci již nastolené
kontinuity soudní praxe ze strany moci zákonodárné, která byla zhojena teprve v relativně
nedávné době, a to novelou provedenou zákonem č. 405/2012 Sb. Dlužno podotknout, že
se tak dělo s nepříliš uspokojivým vysvětlením těchto legislativních úprav v důvodových
zprávách v dotčených právních předpisech. Z uvedeného důvodu byla kapitola týkající se
soudního přezkumu rozhodnutí ve věcech vyvlastnění zacílena na podrobný popis všech
změn, s nimiž se daná právní úprava potýkala od nabytí účinnosti nové páté části OSŘ.
Pro konkrétní představu pak byla specifika řízení dle páté části OSR přiblížena v kapitole
věnované soudnímu přezkumu rozhodnutí ve věcech vkladu do katastru nemovitostí.

MIKEŠ, Jiří, Alena WINTEROVÁ, František ZOULÍK. Problémy nové části páté o. s. ř. In:
VOPÁLKA, Vladimír (ed.). Nová úprava správního soudnictví: Soudní řád správní. Code of
Administrative Justice. Praha: Aspi, 2003, s. 210.
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Nad rámec původních plánů byla taktéž vcelku podrobně popsána právní úprava
správního soudnictví po provedené reformě účinné od roku 2003, respektive způsob,
jakým se v této oblasti zákonodárci vypořádali s požadavkem rozhodování v plné
jurisdikci, jde-li o záležitosti „trestního obvinění“ v terminologii EÚLP čili oblast
správního trestání. Nebylo možné tuto otázku opomenout, a to především z toho důvodu,
že napomohla k podrobnějším úvahám ohledně možných budoucích koncepcí, které by
rovněž uspokojily požadavky čl. 6 odst. 1 EÚLP, ovšem takovým způsobem, aby byly
eliminovány nejpalčivější problémy, které s sebou stávající právní úprava přináší, a které
lze, po více než 13 - ti leté účinnosti páté části OSŘ, již objektivně hodnotit.
K výše uvedenému ovšem nelze nezmínit, že popsané problematické oblasti
bohužel v současné době nemotivují zákonodárce k nastolení jiných, vhodnějších
pravidel. Uvedené lze doložit skutečností, na níž ve svém článku zabývajícím se
pohledem de lege ferenda na přezkum rozhodnutí správních orgánů poukázal
A. Stanislav. V tomto článku zmínil průzkum, jejž provedlo v roce 2013 Ministerstvo
spravedlnosti v řadách soudců Nejvyššího správního soudu a Nejvyššího soudu ohledně
možnosti zrušení stávající úpravy páté části OSŘ. V případě Nejvyššího správního soudu
zůstala položená otázka bez odezvy286, v případě Nejvyššího soudu, respektive jeho
Občanskoprávního a obchodního kolegia, byli této variantě nakloněni pouze 4 soudci
z 38 přítomných287. Popsaný postoj svědčí o nedostatečné vůli k nápravě kritizované
právní úpravy, ať již úpravou dosavadní koncepce či vypracováním zcela nového pojetí.
To bude patrně otázkou přípravy rekodifikace nového civilního procesu, ovšem jde
o dlouhodobý proces bez naznačeného konce v blízké budoucnosti. Vhodné by nicméně
bylo, aby byla tato právní úprava alespoň jedinkrát připravena uváženě a v klidu, nikoliv
s akcentem na rychlost jejího přijetí pod tlakem politických a společenských událostí či
pod tlakem derogačního nálezu Ústavního soudu.

Alespoň ke dni vydání zmíněného článku neměl autor dosud k dispozici případnou odezvu soudců
Nejvyššího správního soudu.
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Nad rámec vyjádřené kritiky je však zároveň potřeba si uvědomit, že hodnocena
byla velmi složitá oblast, v níž jsou promítány nejen tuzemské požadavky na určitou
podobu této koncepce, nýbrž zohledněny jsou i požadavky na právo na spravedlivý proces
vyplývající z mezinárodních úmluv. Není jednoduché harmonizovat tyto požadavky tak,
aby bylo plnohodnotně garantováno právo na spravedlivý proces. Jakkoliv je současná
dvoukolejná koncepce problematická množstvím vyvolaných kompetenčních sporů
a samotná pátá část OSŘ svojí neujasněnou povahou a množstvím sporných výkladových
otázek, přesto je potřeba závěrem připustit, že požadavky čl. 6 odst. 1 EÚLP nejen, že
bezesporu naplňuje, nýbrž poskytuje soudní ochranu nad rámec těchto požadavků.
Rozhodování v podobě nahrazení rozhodnutí správního orgánu soudním rozsudkem totiž
není zmíněným článkem explicitně vyžadováno, uspokojení požadavku na rozhodování
v plné jurisdikci je dokonce dle judikatury ESLP zajištěno i kasačním principem soudního
přezkumu, tj. takovým principem, o nějž se v České republice opírá rozhodování soudů
ve správním soudnictví. Uvedené tedy opětovně vede k myšlence již vyjádřené v kapitole
de lege ferenda, tj. zdali by vhodnou variantou nahrazující současnou koncepci mohla být
varianta v podobě začlenění přezkumu rozhodnutí orgánů veřejné správy v záležitostech
soukromoprávních do jurisdikce soudů rozhodujících ve správním soudnictví. Byť se tato
práce přiklání k předestřenému modelu jednotné soudní ochrany poskytované všem
rozhodnutím orgánů veřejné správy v rámci správního soudnictví, bez ohledu na povahu
věci, o níž bylo rozhodnuto, přesto není jasné, zdali nebude opětovně prosazován názor
vycházející z historické kontinuity přezkumu soukromoprávních záležitostí, o nichž
rozhodly správní orgány, který byl vyřčen v již citovaném judikátu zvláštního senátu
Nejvyššího správního soudu ze dne 6. 1. 2004, čj. Konf 93/2003-5: „Před správní soudy
již od doby jejich právního vzniku tak nenáležely věci soukromoprávní, třebas o nich
podle zvláštních právních předpisů rozhodovaly správní úřady, a vice versa soudy civilní
neprojednávaly veřejnoprávní návrhy, leč by k tomu byly povolány zákonem.“. Otázkou
tedy je, zda bude existovat vůle k prosazení navrženého modelu, zastává-li tuzemská
judikatura ten názor, že soukromoprávní záležitosti, o nichž rozhodly orgány veřejné
správy, by měly podléhat přezkumu ze strany civilních soudů, a to z toho důvodu, že tomu
tak, až na výjimky, vždy v historii bylo.
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Čl.

Článek

ESLP

Evropský soud pro lidská práva

EÚLP

Evropská úmluva o ochraně lidských práv a základních
svobod

OSP

Zákon č. 99/1963 Zb. Občiansky súdny poriadok

OSŘ

Zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád

SŘ

Zákon č. 500/2004 Sb., správní řád

SŘS

Zákon č. 150/2002 Sb., soudní řád správní

SSP

Zákon č. 162/2015 Z. z. Správny súdny poriadok

Ústava

Ústavní zákon č. 1/1993 Sb., Ústava České republiky

ZKS

Zákon č. 131/2002 Sb., o rozhodování některých
kompetenčních sporů

ZŘS

Zákon č. 292/2013 Sb., o zvláštních řízeních soudních
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Právní předpisy


Základní zákon státní č. 144/1867 ř. z., o moci soudcovské



Zákon č. 44/1869 ř. z., o organisaci soudu říšského, řízení před ním a vykonávání
jeho nálezů



Zákon č. 36/1876 ř. z., o zřízení správního soudu



Zákon č. 37/1876 ř. z., jímžto se ustanovuje, kdo má rozhodovati v příčině sporů
vzešlých o kompetenci mezi správním soudem a řádnými soudy a mezi správním
soudem a soudem říšským



Zákon č. 30/1897 ř. z., o ochraně vynálezů



Zákon č. 3/1918 Sb. z. a n., o nejvyšším správním soudě a o řešení kompetenčních
konfliktů (tzv. listopadový zákon)
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Zákon č. 11/1918 Sb. z. a n. o zřízení samostatného státu československého



Zákon č. 305/1919 Sb. z. a n., jenž se týká prozatímních opatření na ochranu
vynálezů



Zákon č. 121/1920 Sb. z. a n., kterým se uvozuje Ústavní listina Československé
republiky



Zákon č. 125/1920 Sb. z. a n., o volebním soudě



Zákon č. 217/1925 Sb. z. a n., jímž se provádí § 105 ústavní listiny



Ústavní zákon č. 150/1948 Sb., Ústava Československé republiky



Zákon č. 166/1949 Sb., o sídle správního soudu



Zákon č. 65/1952 Sb., o prokuratuře



Ústavní zákon č. 100/1960 Sb., Ústava Československé socialistické republiky



Zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů



Zákon č. 229/1991 Sb., o úpravě vlastnických vztahů k půdě a jinému
zemědělskému majetku, ve znění pozdějších předpisů



Zákon č. 519/1991 Sb., kterým se mění a doplňuje občanský soudní řád a notářský
řád.



Předpis č. 209/1992 Sb., Sdělení federálního ministerstva zahraničních věcí
o sjednání Úmluvy o ochraně lidských práv a základních svobod a Protokolů na
tuto Úmluvu navazujících



Zákon č. 265/1992 Sb., o zápisech vlastnických a jiných věcných práv
k nemovitostem, účinný do 31. 12. 2013



Ústavní zákon č. 1/1993 Sb., Ústava České republiky, ve znění pozdějších
předpisů



Zákon č. 2/1993 Sb., usnesení předsednictva České národní rady o vyhlášení Listiny základních práv a svobod jako součásti ústavního pořádku České republiky



Zákon č. 131/2002 Sb., o rozhodování některých kompetenčních sporů, ve znění
pozdějších předpisů



Zákon č. 151/2000 Sb., o telekomunikacích, účinný do 1. 5. 2005
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Zákon č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy
v energetických odvětvích a o změně některých zákonů (energetický zákon), ve
znění pozdějších předpisů



Zákon č. 150/2002 Sb., soudní řád správní, ve znění pozdějších předpisů



Zákon č. 151/2002 Sb., kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím
soudního řádu správního, ve znění pozdějších předpisů



Zákon č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů



Zákon č. 184/2006 Sb., o odnětí nebo omezení vlastnického práva k pozemku
nebo ke stavbě (zákon o vyvlastnění), ve znění pozdějších předpisů



Zákon č. 125/2007 Sb., o elektronických komunikacích, ve znění pozdějších
předpisů.



Ústavní zákon č. 23/1991 Sb., kterým se uvozuje Listina základních práv a svobod
jako ústavní zákon Federálního shromáždění České a Slovenské Federativní
Republiky



Zákon č. 349/2011 Sb., kterým se mění zákon č. 265/1992 Sb., o zápisech
vlastnických a jiných věcných práv k nemovitostem, ve znění pozdějších
předpisů, a zákon č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších
předpisů



Zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník



Zákon č. 405/2012 Sb., kterým se mění zákon č. 184/2006 Sb., o odnětí nebo
omezení vlastnického práva k pozemku nebo ke stavbě (zákon o vyvlastnění),
zákon č. 357/1992 Sb., o dani dědické, dani darovací a dani z převodu
nemovitostí, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 416/2009 Sb., o urychlení
výstavby dopravní, vodní a energetické infrastruktury, ve znění zákona č.
209/2011 Sb.



Zákon č. 256/2013 Sb., o katastru nemovitostí, ve znění pozdějších předpisů



Zákon č. 292/2013 Sb., o zvláštních řízeních soudních, ve znění pozdějších
předpisů



Zákon č. 293/2013 Sb., kterým se mění zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní
řád, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony



Vyhláška č. 357/2013 Sb., o katastru nemovitostí (katastrální vyhláška)
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Slovenské právní předpisy


Zákon č. 99/1963 Zb. Občiansky súdny poriadok, účinný do 30. 6. 2016



Zákon č. 323/1992 Zb. o notároch a notárskej činnosti (Notárský poriadok)
v znení neskorších predpisov



Ústavný zákon č. 460/1992 Zb. Ústava Slovenskej republiky



Zákon č. 424/2002 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 99/1963 Zb. Občiansky
súdny poriadok v znení neskorších predpisov



Zákon č. 353/2003 Z. z. ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 99/1963 Zb. Občiansky
súdny poriadok v znení neskorších predpisov a o doplnení zákona č. 328/1991
Zb. o konkurze a vyrovnaní v znení neskorších predpisov



Zákon č. 162/2015 Z. z. Správny súdny poriadok

Rozhodnutí Ústavního soudu


Nález Ústavního soudu ze dne 24. 9. 1996, sp. zn. Pl. ÚS 18/96, Sb.n.u.ÚS
sv. č. 6, č. 85, s. 109, ve Sbírce zákonů publikovaný pod č.269/1996 Sb.



Nález Ústavního soudu ze dne 27. 11. 1996, sp. zn. Pl. ÚS 28/95, Sb.n.u.ÚS
sv. č. 6, č. 126, s. 407



Nález Ústavního soudu ze dne 14. 5. 1997, sp. zn. I. ÚS 16/97, Sb.n.u.ÚS
sv. č. 8, č. 52, s. 37



Nález Ústavního soudu ze dne 18. 6. 1997, sp. zn. II. ÚS 86/96, Sb.n.u.ÚS
sv. č. 8, č. 79, s. 251



Nález Ústavního soudu ze dne 18. 12. 1997, sp. zn. IV. ÚS 136/97, Sb.n.u.ÚS
sv. č. 9, č. 167, s. 433



Nález Ústavního soudu ze dne 1. 10. 1998, sp. zn. III. ÚS 187/98, Sb.n.u.ÚS
sv. č.12, č. 112, s. 121



Nález Ústavního soudu ze dne 3. 11. 1999, sp. zn. Pl. ÚS 8/99, Sb.n.u.ÚS
sv. č. 16, č. 153, s. 135



Nález Ústavního soudu ze dne 23. 11. 1999, sp. zn. Pl. ÚS 28/98, Sb.n.u.ÚS
sv. č. 16, č. 161, s. 185, ve Sbírce zákonů publikovaný pod č. 2/2000 Sb.



Nález Ústavního soudu ze dne 27. 6. 2000, sp. zn. Pl.ÚS 12/99, Sb.n.u.ÚS sv. č.
18, č. 98, s. 355



Nález Ústavního soudu ze dne 10. 1. 2001, sp. zn. Pl. ÚS 33/2000, Sb.n.u.ÚS
sv. č. 21, č. 5, s. 29



Nález Ústavního soudu ze dne 27. 6. 2001, sp. zn. Pl. ÚS 16/99, Sb.n.u.ÚS
sv. č. 22, č. 96, s. 329, ve Sbírce zákonů publikovaný pod č. 276/2001 Sb.

146



Nález Ústavního soudu ze dne 20. 11. 2001, sp. zn. II. ÚS 163/99, Sb.n.u.ÚS
sv. č. 24, č. 177, s. 319



Nález Ústavního soudu ze dne 5. 10. 2005, sp. zn. I. ÚS 117/05, Sb.n.u.ÚS
sv. č. 39, č. 190, s. 27



Nález Ústavního soudu ze dne 26. 7. 2006, sp. zn. II. ÚS 300/06, Sb.n.u.ÚS
sv. č. 42, č. 143, s. 153



Usnesení Ústavního soudu ze dne 7. 12. 2006, sp. zn. Pl. ÚS 14/06, Sb.n.u.ÚS
sv. č. 43, č. 13, s. 645



Nález Ústavního soudu ze dne 7. 12. 2006, sp. zn. Pl. ÚS 14/06, Sb.n.u.ÚS
sv. č. 43, č. 13, s. 645



Nález Ústavního soudu ze dne 7. 4. 2009, sp. zn. Pl. ÚS 26/08, Sb.n.u.ÚS
sv. č. 53, č. 82, s. 33



Usnesení Ústavního soudu ze dne 7. 4. 2009, sp. zn. Pl. ÚS 2/09



Nález Ústavního soudu ze dne 25. 3. 2010, sp. zn. III. ÚS 3332/09, Sb.n.u.ÚS
sv. č. 56, č. 66, s. 749



Nález Ústavního soudu ze dne 23. 11. 2010, sp. zn. IV. ÚS 1743/10, Sb.n.u.ÚS
sv. č. 59, č. 234, s. 379



Nález Ústavního soudu ze dne 23. 8. 2012, sp. zn. I. ÚS 2505/11, Sb.n.u.ÚS
sv. č. 66, č. 142, s. 173



Nález Ústavního soudu ze dne 23. 8. 2012, sp. zn. I. ÚS 2505/11, Sb.n.u.ÚS
sv. č. 66, č. 142, s. 173



Nález Ústavního soudu ze dne 13. 5. 2014, sp. zn. Pl. ÚS 35/11, Sb.n.u.ÚS
sv. č. 73, č. 89, s. 485

Rozhodnutí Nejvyššího soudu


Usnesení Nejvyššího soudu ze dne 26. 1. 2005, sp. zn. 30 Cdo 2908/2004, část
občanskoprávní a obchodní



Usnesení Nejvyššího soudu ze dne 26. 1. 2005, sp. zn. 30 Cdo 2908/2004, část
občanskoprávní a obchodní



Usnesení Nejvyššího soudu ze dne 20. 4. 2005, sp. zn. 30 Cdo 481/2005, část
občanskoprávní a obchodní



Usnesení Nejvyššího soudu ze dne 31. 7. 2006, sp. zn. 30 Cdo 1720/2005, část
občanskoprávní a obchodní
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Usnesení Nejvyššího soudu ze dne 31. 8. 2006, sp. zn. 28 Cdo 2098/2006, část
občanskoprávní a obchodní



Usnesení Nejvyššího soudu ze dne 13. 3. 2007, sp. zn. 28 Cdo 301/2005, část
občanskoprávní a obchodní



Rozsudek Nejvyššího soudu ze dne 7. 8. 2007, sp. zn. 30 Cdo 2073/2007, část
občanskoprávní a obchodní



Usnesení Nejvyššího soudu ze dne 20. 10. 2010, sp. zn. 32 Cdo 4775/2009, část
občanskoprávní a obchodní



Usnesení Nejvyššího soudu ze dne 26. 10. 2010, sp. zn. 29 Cdo 1167/2009,
uveřejněné pod číslem 55/2011 Sbírky soudních rozhodnutí a stanovisek, část
občanskoprávní a obchodní



Stanovisko Nejvyššího soudu ze dne 9. 11. 2011, sp. zn. Cpjn 201/2011,
uveřejněné pod číslem 2/2012 Sbírky soudních rozhodnutí a stanovisek, část
občanskoprávní a obchodní



Usnesení Nejvyššího soudu ze dne 9. 8. 2012, sp. zn. 21 Cdo 1385/2011, část
občanskoprávní a obchodní



Rozsudek Nejvyššího soudu ze dne 27. 8. 2013, sp. zn. 21 Cdo 2058/2012, část
občanskoprávní a obchodní



Usnesení Nejvyššího soudu ze dne 11. 2. 2014, sp. zn. 28 Cdo 2632/2013, část
občanskoprávní a obchodní



Usnesení Nejvyššího soudu ze dne 19. 3. 2014, sp. zn. 29 Cdo 2648/2013, část
občanskoprávní a obchodní

Usnesení zvláštního senátu Nejvyššího správního soudu


Usnesení zvláštního senátu Nejvyššího správního soudu ze dne 6. 1. 2004,
čj. Konf 93/2003-5 (usnesení č. 276 Sbírky rozhodnutí NSS 8/2004)



Usnesení zvláštního senátu Nejvyššího správního soudu ze dne 31. 5. 2004,
čj. Konf 17/2004-7 (usnesení č. 307 Sbírky rozhodnutí NSS 9/2004)



Usnesení zvláštního senátu Nejvyššího správního soudu ze dne 18. 1. 2005,
čj. Konf 15/2004-20 (sp. zn. 22 Ca 10/2004 )



Usnesení zvláštního senátu Nejvyššího správního soudu ze dne 5. 5 2005,
čj. Konf 81/2004-12 (usnesení č. 676 Sbírky rozhodnutí NSS 9/2005)
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Usnesení zvláštního senátu Nejvyššího správního soudu ze dne 19. 5. 2005,
čj. Konf 9/2004-27 (usnesení č. 677 Sbírky rozhodnutí NSS 10/2005)



Usnesení zvláštního senátu Nejvyššího správního soudu ze dne 3. 11. 2005,
čj. Konf 29/2005-23 (usnesení č. 813 Sbírky rozhodnutí NSS 4/2006)



Usnesení zvláštního senátu Nejvyššího správního soudu ze dne 8. 1. 2007,
čj. Konf 20/2006-5 (usnesení č. 1739 Sbírky rozhodnutí NSS 1/2009)



Usnesení zvláštního senátu Nejvyššího správního soudu ze dne 31. 1. 2007,
čj. Konf 30/2006-5 (usnesení č. 1244 Sbírky rozhodnutí NSS 7/2007)



Usnesení zvláštního senátu Nejvyššího správního soudu ze dne 8. 6. 2007,
čj. Konf 4/2007-6 (usnesení č. 1312 Sbírky rozhodnutí NSS 9/2007)



Usnesení zvláštního senátu Nejvyššího správního soudu ze dne 20. 9. 2007,
čj. Konf 22/2006-8 (usnesení č. 1952 Sbírky rozhodnutí NSS 12/2009)



Usnesení zvláštního senátu Nejvyššího správního soudu ze dne 14. 9. 2009,
čj. Konf 9/2009-4 (usnesení č. 2196 Sbírky rozhodnutí NSS 2/2011)



Usnesení zvláštního senátu Nejvyššího správního soudu ze dne 5. 8. 2010,
čj. Konf 64/2009-7 (usnesení č. 2327 Sbírky rozhodnutí NSS 7/2011)



Usnesení zvláštního senátu Nejvyššího správního soudu ze dne 5. 3. 2012,
čj. Konf 53/2011-25 (usnesení č. 2644 Sbírky rozhodnutí NSS 8/2012)

Rozhodnutí Nejvyššího správního soudu


Usnesení Nejvyššího správního soudu ze dne 27. 2. 2003, čj. 6 A 71/2000-44



Rozsudek Nejvyššího správního soudu ze dne 25. 6. 2003, čj. 3 As 1/2003-35



Rozsudek Nejvyššího správního soudu ze dne 27. 8. 2003, čj. 4 As 21/2003-47



Usnesení Nejvyššího správního soudu ze dne 24. 6. 2004, čj. 4 As 47/2003-112



Usnesení rozšířeného senátu Nejvyššího správního soudu ze dne 12. 10. 2004,
čj. 4 As 47/2003-125 (usnesení č. 448 Sbírky rozhodnutí NSS 2/2005)



Rozsudek Nejvyššího správního soudu ze dne 22. 12. 2004, čj. 3 As 4/2004-44
(rozhodnutí č. 1069 Sbírky rozhodnutí NSS 2/2007)



Rozsudek Nejvyššího správního soudu ze dne 28. 4. 2005, čj. 5 Afs 147/2004-89
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Summary
The presented dissertation showed that judicial proceeding under the fifth part of
the Code of Civil Procedure is very complicated and insufficiently effective. The
problematic nature of this legislation is demonstrated by many critical technical articles,
as well as the case law. Often contradicting opinions of the professional public were
carefully recorded in the dissertation, because they reveal the confusion and ambiguity of
the assessed legislation. Problematic is not only the very concept of the fifth part of the
Code of Civil Procedure, but also the dualistic conception of judicial protection against
administrative decisions. This is associated with a large number of conflicts of
jurisdictions between the civil courts and courts of administrative justice that make the
court proceedings disproportionately longer and more expensive. The focus of this
dissertation is to describe the current legislation of the fifth part of the Code of Civil
Procedure. At this point, inter alia, the nature of this legislation, which raises greatest
doubts due to its difficult specification, was assessed. Although a conclusive
determination of the nature of this process was not the primary objective, a certain opinion
was indicated. In addition to the legislation of the fifth part of the Code of Civil Procedure,
also areas affecting the issues under consideration were outlined. These include the issue
of judicial protection against decisions in matters of expropriation and against decisions
in matters of transfer of ownership rights to real estate in the Real Estate Register. These
two areas have been affected the most by the complicated nature of the fifth part of the
Code of Civil Procedure and the related dualistic conception of judicial protection against
the decisions of public authorities. Described was also the legislation of administrative
courts after the reform effective since 2003, in particular the way how lawmakers in this
area have dealt with the requirements of decision-making under full jurisdiction. As it
was found out, the described problematic areas, unfortunately, at present time do not
motivate the lawmakers to establish more appropriate rules, whether by modifying the
existing concept or by developing a brand new one. This issue will be probably addressed
in the course of recodification preparation of the new civil procedure. Beyond the
expressed criticism, it is necessary to remember that a very difficult area was evaluated,
in which not only domestic requirements for a specific form of this concept were
reflected, but also the requirements of the right to a fair trial under international
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conventions had to be taken into account. It is not easy to harmonise these requirements
in a way to fully guarantee the right to a fair trial. The assessed legislation undoubtedly
fulfils the requirements, specifically of Article 6.1. of the European Convention on
Human Rights, and provides legal protection even beyond these requirements. The
question therefore remains, whether there will be a will to enforce the proposed model of
uniform judicial protection provided against all decisions of public authorities within the
administrative judiciary, i.e. regardless of the nature of the matter which has been decided,
in case the domestic jurisprudence holds the opinion that private affairs decided by public
authorities should be subject to review by the civil courts, on the grounds of the fact that,
with a few exceptions, it has always been done like this in the past.
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