
Základní shrnutí nového správního řádu 

1. Úvod
Správní  řízení  upravuje zákon č.  500/2004 Sb.,  správní  řád (dále  jen „správní  řád“,  resp. 
pokud  je  v následujícím  textu  citováno  ustanovení  bez  uvedení  názvu  předpisu,  jde  o 
ustanovení  správního  řádu).  Nový  správní  řád  se  od  dosud  platné  úpravy  liší  jak  svou 
celkovou  koncepcí,  tak  úpravou  řady  dílčích  oblastí  a  procesních  institutů.  Základní 
systémovou  změnou  je  úprava  působnosti  nového  správního  řádu.  Dalšími  novinkami  je 
vymezení  okruhu  správních  úřadů  a  účastníků,  použití  nových  pravidel  pro  řízení  mimo 
působnost nového správního řádu, detailní  úprava pro řízení v prvním stupni, nová úprava 
přezkumu  prvoinstančních  rozhodnutí,  nová  úprav  usnesení,  přerušení  a  zastavení  řízení, 
lhůty, nicotnost řízení nové zvláštní typy řízení, nová úprava stížností. 



2. Působnost správního řádu (§ 1)
Rozsah  působnosti  právního  předpisu  určuje  okruh  společenských  vztahů,  na  které  se 
ustanovení tohoto předpisu použijí.

Základní systémovou změnou je úprava působnosti nového správního řádu. Ten se vztahuje 
na:

• postup orgánů moci výkonné, orgánů územních samosprávných celků a jiných orgánů, 
právnických a fyzických osob, pokud vykonávají působnost v oblasti veřejné správy 
(dále také jen „správní orgán“)

• použije se, nestanoví-li zvláštní zákon jiný postup

• nepoužije se pro občanskoprávní, obchodněprávní a pracovněprávní úkony prováděné 
správními orgány a na vztahy mezi orgány téhož územního samosprávného celku při 
výkonu samostatné působnosti

• základní zásady činnosti správních orgánů uvedené v § 2 až 8 se použijí při výkonu 
veřejné správy i v případech, kdy zvláštní zákon stanoví, že se správní řád nepoužije, 
ale sám úpravu odpovídající těmto zásadám neobsahuje (§ 177/1)

• v případech, kdy správní orgán provádí úkony, na které se nevztahují části druhá a 
třetí správního řádu, postupuje obdobně podle části čtvrté(§177/2)

Některé  části  zákona  se  tedy  vztahují  nejen  na  rozhodování  o  právech  a  povinnostech 
konkrétních  osob,  ale  na  veškeré  postupy  správních  orgánů  (tedy  orgánů  moci  výkonné, 
územních  samosprávných  celků  a  dalších  subjektů,  o  kterých  to  zákon  stanoví  v  oblasti 
veřejné správy. 

2.1 Správní řád nebo zvláštní zákon?
V § 1 odst. 2 správní řád stanoví, že se tento zákon nebo jeho jednotlivá ustanovení  použijí 
tehdy, nestanoví-li zvláštní zákon jiný postup. Jedná se o tzv. zásady subsidiarity (podpůrného 
použití) správního řádu. Z toho vyplývá, že pokud jiný právní předpis (tzv. zvláštní právní 
předpis)  upravuje  některý  aspekt  související  s postupem správních  orgánů  v určité  situaci 
(například náležitosti podání, doručování písemností, lhůty) jinak než správní řád, použije se 
tento zvláštní právní předpis.

Podle § 180 platí pro všechny typy postupů („řízení“) správních orgánů, na něž se vztahuje 
působnost  správního  řádu,  že  pokud  je  dosavadními  právní  předpisy  (tj.  účinné  před 
1.1.2006),  neupravují  v plném  rozsahu,  použijí  se  na  „neupravené“  otázky  příslušná 
ustanovení nového správního řádu. 

Podle § 177 odst. 1 se pak základní zásady činnosti správních orgánů, uvedené v § 2 až 8 
správního řádu, použijí při výkonu veřejné správy i v případech, kdy zvláštní zákon stanoví,  
že se správní řád nepoužije, ale sám úpravu odpovídající těmto zásadám neobsahuje.
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2.2. Pojem správní řízení (§ 9)
Správním řízením rozumíme postup  správního orgánu, jehož účelem je vydání rozhodnutí, 
jímž se v určité věci zakládají, mění nebo ruší práva anebo povinnosti jmenovitě určené osoby 
nebo jímž se v určité věci prohlašuje, že taková osoba práva nebo povinnosti má anebo nemá.

3. Účinnost správního řádu (§ 179-182)
Pro otázky aplikace starého a nového správního řádu na řízení, která byl zahájena před 31. 12. 
2005 je důležitý § 179 správního řádu (přechodné ustanovení). 

• řízení, která nebyla pravomocně skončena před účinností nového správního řádu, se 
dokončí podle dosavadních předpisů

• bylo-li rozhodnutí vydáno (nenabylo ale právní moci) a bylo před účinností správního 
řádu zrušeno a vráceno k novému projednání správnímu orgánu, postupuje se podle 
dosavadních předpisů.

• bylo-li řízení pravomocně skončeno před účinností nového správního řádu, postupuje 
se  při  přezkumu,  obnově  řízení  nebo  vydávání  nového  rozhodnutí  podle  nového 
správního řádu, včetně lhůt, v nichž lze takové řízení zahájit

• výkon  rozhodnutí  započatý  podle  starého  správního  řádu  se  dokončí  podle 
dosavadních předpisů

4. Příslušnost správních orgánů (§§ 10-13)
Správní  orgány  jsou  vykonavatelé  veřejné  správy,  kteří  ve  správním  řízení  rozhodují  o 
právech a povinnostech fyzických a právnických osob v oblastech veřejné moci.  Ustanovení 
upravující příslušnost umožňují určit, který konkrétní správní orgán je v jednotlivém případě 
oprávněn a zároveň povinen vést správní řízení,  vydat  rozhodnutí  či  provádět jiné úkony, 
které zákon předpokládá. 

Příslušnost je rozdělována na :

• Věcná příslušnost (§ 10) – mohou jednat a rozhodovat jen ve věcech, které jim byly 
svěřeny zákonem nebo na základě zákona. Vzhledem k rozsáhlosti a rozmanitosti se 
správní  řád  problematice  dále  nijak  podrobně  nevěnuje  a  přenechává  její  úpravu 
zvláštním předpisům.

• Místní příslušnost (§ 11) –je určena

o v řízeních týkajících se činnosti účastníka řízení místem činnosti

o v řízeních týkajících se nemovitosti místem, kde se nemovitost nachází

o v ostatních řízeních týkajících se podnikatelské činnosti účastníka řízení, který je 
fyzickou osobou, místem podnikání

o v ostatních řízeních týkajících se fyzické  osoby místem jejího trvalého pobytu, 
popřípadě místem pobytu na území České republiky podle druhu pobytu cizince, 
nemá-li fyzická osoba místo trvalého pobytu na území České republiky, je místní 
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příslušnost  určena  posledním  známým  místem  jejího  pobytu  na  území  České 
republiky

o v ostatních řízeních týkajících se právnické osoby místem jejího sídla nebo místem 
sídla její  organizační  složky u zahraniční  právnické osoby je místní  příslušnost 
správního orgánu určena sídlem její organizační složky zřízené v České republice

4.1. Konflikt v příslušnosti (§ 11)
Může se stát, že by případ mělo řešit podle pravidel pro příslušnost více správních úřadů. Je-li 
místně příslušných více správních orgánů a nedohodnou-li se jinak, provede řízení ten z nich, 
u něhož jako prvního byla podána žádost nebo který z moci úřední učinil úkon jako první. V 
ostatních případech nebo nelze-li podmínky místní příslušnosti určit, určí místní příslušnost 
usnesením nejblíže společně nadřízený správní orgán. Není-li takového orgánu, určí místní 
příslušnost usnesením ústřední správní úřad, do jehož působnosti rozhodovaná věc náleží.

4.2. Postoupení pro nepříslušnost (§ 12)
Podání, ať už jde o nejrůznější žádosti o vydání rozhodnutí nebo odvolání, je třeba doručit 
příslušnému úřadu. Stává se ale, že dojde k omylu a podání je doručeno nesprávnému úřadu. 
V takovém případu jej musí bezodkladně usnesením postoupit příslušnému správnímu orgánu 
a současně o tom uvědomí toho, kdo podání učinil (dále jen „podatel“). Má-li správní orgán, 
jemuž  bylo  podání  postoupeno,  za  to,  že  není  věcně  nebo  místně  příslušný,  může  je 
usnesením  postoupit  dalšímu  správnímu  orgánu  nebo  vrátit  jen  se  souhlasem  svého 
nadřízeného  správního  orgánu.  Usnesení  vydaná  podle  tohoto  ustanovení  se  pouze 
poznamenají do spisu.

4.3. Dožádání (§ 13)
Pokud by správní orgán mohl provést některý úkon, k němuž je věcně i místně příslušný, jen s 
obtížemi nebo s neúčelnými náklady anebo vůbec, může usnesením dožádat podřízený nebo 
nadřízený správní orgán anebo jiný věcně příslušný správní orgán (dále jen „dožádaný správní 
orgán“) o provedení takového úkonu. Půjde například o výslech svědka, zdržujícího se mimo 
územní působnost příslušného správního orgánu,zhotovení kopií listin, které nelze zapůjčit a 
podobně. 

4.4. Změny v příslušnosti (§§131-132)
Správní řád v umožňuje, aby výše uvedená základní pravidla určující příslušnost správních 
orgánu  byla  v celé  řadě  případů  změněna  na  základě  uvážení  a  na  ně  navazujícího 
„rozhodnutí“  (vydaného  vždy  formou  usnesení) správního  orgánu.  Takto  může  být 
změněna příslušnost  místní  a  částečně  („co do stupně“)  i  věcná.  Úprava  těchto  situací  je 
obsažena v § 131 zákona
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Nadřízený správní orgán může na podnět  příslušného správního orgánu nebo na požádání 
účastníka věc  usnesením převzít  místo  podřízeného  správního  orgánu  a  rozhodnout  jako 
správní orgán nižšího stupně

a) týká-li  se  řízení  otázek,  které  lze  vzhledem  k  jejich  výjimečné  obtížnosti  nebo 
neobvyklosti řešit jen s použitím mimořádných odborných znalostí

b) jde-li o řízení s velkým počtem účastníků 

c) u věci, u níž lze mít důvodně za to, že výrazně ovlivní právní poměry účastníků ve 
správních obvodech více podřízených správních orgánů. 

Nadřízený správní orgán může, za splnění podmínek stanovených správním řádem, usnesením 
pověřit k projednání a rozhodnutí věci jiný věcně příslušný podřízený správní orgán ve svém 
správním obvodu, a to na podnět správního orgánu, který by mohl být podle tohoto odstavce 
pověřen projednáváním a rozhodováním věci, nebo na požádání účastníka.

Nadřízený  správní  orgán  usnesením  pověří  k  projednání  a  rozhodnutí  věci  jiný  věcně 
příslušný podřízený správní orgán ve svém správním obvodu, jestliže podřízený správní orgán 
není  z  důvodu  vyloučení  všech  úředních  osob tohoto  orgánu  nebo  členů  orgánu,  který 
rozhoduje ve sboru (tzv.  kolegiální  orgán) způsobilý věc projednat a rozhodnout;  v tomto 
případě  nadřízený  správní  orgán  pověří  správní  orgán,  jehož  správní  obvod  sousedí  se 
správním obvodem nezpůsobilého správního orgánu. 
Příslušný  správní  orgán  může  věc  usnesením  postoupit  z  důvodu  vhodnosti  i  v  jiných 
případech.  Postupující  správní  orgán  je  povinen  vyžádat  si  předchozí  souhlas  správního 
orgánu,  jemuž  má  být  věc  postoupena.  Předchozího  souhlasu  není  v některých  případech 
třeba. 

 

4.4.1. Změna příslušnosti během řízení 
Změní-li se v průběhu řízení okolnosti rozhodné pro určení místní příslušnosti nebo věcné 
příslušnosti co do stupně a nestanoví-li zákon jinak, dokončí řízení správní orgán původně 
příslušný; o tom informuje správní orgán, na který by jinak příslušnost přešla.

5. Vyloučení z projednávání a rozhodování věci (§ 14)
Každá osoba,  která  se  podílí  bezprostředně  na  výkonu pravomoci  správního  orgánu (tzv. 
úřední osoba), o níž lze důvodně předpokládat, že má s ohledem na svůj poměr k věci, k 
účastníkům  řízení  nebo  jejich  zástupcům  takový  zájem  na  výsledku  řízení,  pro  nějž  lze 
pochybovat o její nepodjatosti, je vyloučena ze všech úkonů v řízení, při jejichž provádění by 
mohla výsledek řízeníovlivnit.

Účastník řízení může namítat podjatost úřední osoby, jakmile se o ní dozví. K námitce se 
nepřihlédne,  pokud  účastník  řízení  o  důvodu  vyloučení  prokazatelně  věděl,  ale  bez 
zbytečného odkladu námitku neuplatnil. O námitce rozhoduje bezodkladně nadřízený úřední 
osoby.  Problém může nastat,  kdyby se  úřadu  skutečně nezabýval se námitkou podjatosti  s 
odůvodněním,  že  ji  podle  jeho  názoru  účastník  neuplatnil  „bez  zbytečného  odkladu“. 
Nepřihlédnutí k námitce podjatosti z uvedeného důvodu by úřad musel být schopen prokázat 
účastníkovi,  že  „prokazatelně  věděl“  o  důvodech  podjatosti  nějakou  dobu  předtím,  než 
uplatnil  námitku.  Především ale není logické časově omezovat  možnost uplatnění  námitky 
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podjatosti,  když  existence  důvodů  pro  vyloučení  pracovníka,  musí  být  přímo  ze  zákona 
správním  orgánem  zohledňována  v průběhu  celého  správního  řízení  (viz  §  19  odst.  3). 
Podjatost  úřední  osoby,  resp.  i  jen  samotná  možnost  podjatosti,  je  závažným  ohrožením 
nestranného postupu úřadu, které by mělo být vždy zohledněno a vyloučeno. 

6. Dotčené orgány (§ 136)
Dotčenými orgány jsou:

• orgány, o kterých to stanoví zvláštní zákon

• správní orgány a jiné orgány veřejné moci příslušné k vydání závazného stanoviska 
nebo vyjádření, které je podkladem rozhodnutí správního orgánu

• postavení  dotčených  orgánů  mají  územní  samosprávné  celky,  jestliže  se  věc  týká 
práva územního samosprávného celku na samosprávu.

Dotčené orgány poskytují správnímu orgánu, který vede řízení, všechny informace důležité 
pro řízení, nebude-li tím porušena povinnost podle zvláštního zákona.

Dotčené orgány mají ve stanovených případech právo nahlížet do spisu a právo obdržet kopii 
materiálů tvořících součást spisu, jsou-li pro výkon jejich působnosti podstatné. K ostatním 
podkladům pro vydání rozhodnutí se dotčené orgány vyjadřují, je-li to třeba k plnění jejich 
úkolů  nebo jestliže  si  to  vyhradily.  Dotčené  orgány mají  právo  podat  podnět  k  zahájení 
přezkumného řízení.

Správní  orgán,  který vede řízení,  a dotčené orgány mohou v mezích  své působnosti  činit 
společné úkony, s výjimkou vydání rozhodnutí, popřípadě může být v řízení před správním 
orgánem využito výsledků úkonu dotčeného orgánu, jestliže s tím správní orgán i dotčený 
orgán souhlasí a jestliže tím nemůže být účastníkům řízení způsobena újma na jejich právech.

 

7. Účastenství ve správních řízeních

7.1. Účastenství podle správního řádu
Účastenství ve správním řízení je upraveno v § 27 správního řádu. Můžeme říci, že účastníci 
podle  §  27  odst.  1  jsou  podle  nového  správního  řádu  účastníky  v některých  aspektech 
„privilegovanými“,  správní  řád  jim  totiž  přiznává  některá  práva,  která  ostatní  účastníci 
nemají. Těmito účastníky jsou:

a) v  řízení o žádosti žadatel a další dotčené osoby, na které se „pro společenství práv 
nebo povinností s žadatelem musí vztahovat rozhodnutí správního orgánu“ (například 
spoluvlastníci pozemku, na němž jeden z nich hodlá postavit budovu a žádá proto o 
stavební povolení)

b) v řízení z moci úřední dotčené osoby, jimž má rozhodnutí založit, změnit nebo zrušit 
právo anebo povinnost nebo prohlásit, že právo nebo povinnost mají anebo nemají.

Příklad

Účastníkům podle § 27 odst.  1  se doručují  písemnosti  osobně listovní zásilkou i  tehdy,  pokud se ostatním  
účastníkům doručuje  veřejnou  vyhláškou  (srov.  §  144 odst.  6).  Mají  právní  nárok  požadovat  veřejné  ústní 
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jednání,  přičemž  správní  orgán  je  povinen  jim  vyhovět,  pokud  tím  nemůže  být  způsobena  újma  dalším 
účastníkům (§ 49 odst. 3).  Neplatí pro ně roční objektivní prekluzivní lhůta pro podání odvolání v případě, že 
jim nebylo doručeno (§ 84 odst. 1) Pouze s těmito účastníky může správní orgán namísto rozhodnutí uzavřít 
veřejnoprávní smlouvu (§161). 

Účastníky jsou podle § 27 odst. 2 také „další dotčené osoby, pokud mohou být rozhodnutím 
přímo dotčeny ve svých právech nebo povinnostech“ (pojem „dotčené osoby“ je vymezen v § 
2 odst. 3 - jde o osoby„jichž se činnost správního orgánu v jednotlivém případě dotýká“). 

Podle § 27 odst.  3 jsou pak účastníky rovněž osoby,  o kterých to stanoví zvláštní  zákon. 
Zvláštní zákony (například stavební zákon, zákon o ochraně přírody a krajiny) často upravují 
okruh účastníků odlišně od správního řádu. V některých případech se pak úprava obsažená ve 
správním řádu vůbec nepoužije (podrobněji viz níže kapitolu 2.2). Jiné zákony z oblasti práva 
ochrany životního prostředí, veřejného zdraví a dalších hodnot naopak samostatnou úpravu 
účastenství neobsahují. 
Příklad 

Obecná úprava  účastenství  podle správního řádu  se použije  mj.  v  řízeních podle  zákonů č.  86/2002 Sb.,  o  
ovzduší a č. 289/1995 Sb., o lesích. Podle zkušeností autorů příslušné orgány ve správních řízeních, vedených 
podle kteréhokoli z těchto zákonů, obvykle samy osoby potenciálně dotčené jejich rozhodnutím nevyhledávají,  
jak jim to ukládá správní řád. Například v řízení o povolení orgánu ochrany ovzduší k umisťování staveb zvláště  
velkých, velkých a středních stacionárních zdrojů znečišťování podle § 17 odst. 1 písm. b) zákona o ovzduší 
však alespoň,  opět  podle zkušeností  autorů,  jednají  jako s účastníky s těmi subjekty,  které se samy aktivně 
přihlásí (majitelé sousedních nemovitostí, obec). V řízeních podle ostatních citovaných zákonů bývají i takovíto 
„aktivní“ účastníci často odmítáni s odůvodněním, že k přímému zásahu do jejich práv dojde až v následném 
řízení, většinou územním či stavebním. 

Účastníci  podle § 27 odst.  2 a 3 mají,  nestanoví-li  zvláštní  zákon jinak,  veškerá procesní 
práva,  vyplývající  ze  správního  řádu  nebo  jiných  předpisů,  pokud  zákon  některé  právo 
nepřizná výslovně pouze účastníkům podle § 27 odst. 1. (viz výše). 

Správní orgány mají obecnou povinnost z vlastní iniciativy jednat jako s účastníky řízení s 
těmi  osobami,  jejichž  účastenství  považují  podle  výše  citovaných  ustanovení  §  27  za 
nepochybné. Podle § 28 odst. 1 dále platí, že za účastníka bude v pochybnostech považován i 
ten, kdo tvrdí, že je účastníkem, dokud se neprokáže opak. O této otázce vydává správní orgán 
usnesení (§76). Proti němu má ten, kdo se domáhá postavení účastníka, právo podat odvolání, 
jež  ovšem  nemá  odkladný  účinek  (§  76  odst.  5)  a  jeho  podání  tedy  nebrání  dalšímu 
projednávání a případnému rozhodnutí věci. Jestliže je takovémuto odvolání vyhověno, může 
dotčený  účastník  učinit  úkony,  k nimž  ostatním  účastníkům  uběhla  lhůta,  do  15  dnů  od 
oznámení rozhodnutí o odvolání, přičemž se „obdobně“ použije ustanovení § 41 odst. 6 věty 
druhé, týkající se doplnění řízení v případě prominutí zmeškání úkonu a navracení v předešlý 
stav. 

Ve srovnání s úpravou platnou do konce r. 2005 (§ 14 odst. 1 zákona č. 71/1967 Sb.) se tedy 
obecně zvyšuje možnost správních orgánů na základě vlastního uvážení rozhodnout, s kým 
budou  jako  s účastníkem  řízení  jednat.  Formulace  použitá  v  §  27  odst.  2  umožňuje 
restriktivnější  vymezení  okruhu  účastníků  (srov.  pojem  „právem  chráněné  zájmy“ 
v dosavadní úpravě, který nová úprava neobsahuje). Znění § 28 odst. 1 pak (kromě toho, že 
odvolání proti „usnesení o neúčastenství“ nemá odkladný účinek) umožňuje rovněž výklad, 
podle nějž pokud správní orgán „nemá pochybnosti“ o tom, že ten, kdo se postavení účastníka 
domáhá, účastníkem není, nemusí o této otázce vůbec rozhodovat a prostě s takovou osobou 
jako s účastníkem nejedná. Takový postup by však pravděpodobně nebyl v souladu s čl. 36 
odst. 1 Listiny základních práv a svobod. 
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7.1.1. Procesní způsobilost (§ 29)
Každý  je  způsobilý  činit  v  řízení  úkony  samostatně  v  tom  rozsahu,  v  jakém  mu  zákon 
přiznává způsobilost k právním úkonům (viz občanský zákoník). Procesní  způsobilost 
nemají fyzické osoby, které byly soudem zbaveny způsobilosti k právním úkonům; osoby, 
jejichž způsobilost k právním úkonům byla soudem omezena, nemají procesní způsobilost v 
rozsahu tohoto omezení (viz také občanský zákoník a občanský soudní řád). Nově správní řád 
přesto umožňuje správnímu orgánu může dát příležitost fyzické osobě, která nemá procesní 
způsobilost, aby se v průběhu řízení k věci vyjádřila.

7.1.2. Úkony právnické osoby (§ 30)
Jménem právnické osoby činí úkony ten, kdo je k tomu oprávněn v řízení před soudem podle 
občanského soudního řádu. V téže věci může za právnickou osobu současně činit úkony jen 
jedna osoba.

Každý, kdo za konkrétní právnickou osobu jedná, musí prokázat, že k tomu má oprávnění. 

7.1.3. Zastupování (§ 31-35)
Zástupcem účastníka je zákonný zástupce, opatrovník nebo zmocněnec; zástupcem účastníků, 
jejichž zájmy si neodporují, může být i společný zmocněnec nebo společný zástupce.

• Zastoupení na základě zákona a opatrovnictví (§ 32)

V  rozsahu,  v  jakém  účastník  nemá  procesní  způsobilost,  musí  být  zastupován 
zákonným zástupcem.

• Zastoupení na základě plné moci (§ 33)

Účastník si může zvolit zmocněnce. Zmocnění k zastoupení se prokazuje písemnou 
plnou mocí. Plnou moc lze udělit i ústně do protokolu. V téže věci může mít účastník 
současně pouze jednoho zmocněnce.

• Společný zmocněnec a společný zástupce (§ 35)

V řízeních, v nichž více účastníků uplatňuje shodný zájem, může k usnadnění průběhu 
řízení správní orgán vyzvat tyto účastníky, aby si v přiměřené lhůtě zvolili společného 
zmocněnce. Účastníci si mohou společného zmocněnce zvolit i bez výzvy.

7.2. Účastenství podle zvláštních předpisů
Nejen správní řád, ale také jiné předpisy upravují účast veřejnosti ve správních řízeních. 
Nejčastěji se v oblasti ochrany přírody a krajiny setkáme s povolováním staveb, tedy 
územním a stavebním řízením. Tyto zákony mohou upravovat některé otázky odlišně od 
správního  řádu,  a  protože  se  použijí  přednostně,  je  třeba  se  jimi  řídit  a  teprve 
v otázkách, které neřeší, se zase použije správní řád. Mezi tyto předpisy patří kupř.:

• Zákon o ochraně přírody a krajiny

• Zákon o vodách
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• Zákon o IPPC

• Stavební zákon

• Atomový zákon

• Zákon o posuzování vlivů

• Horní zákon

7.3. Řízení s větším počtem účastníků
Je upraveno v § 144 správního řádu. Jedná se o řízení s více než 30 účastníky. O zahájení 
tohoto řízení lze uvědomit veřejnou vyhláškou. Řízení je zahájeno uplynutím lhůty stanovené 
ve veřejné vyhlášce; lhůta nesmí být kratší než 15 dnů ode dne vyvěšení veřejné vyhlášky na 
úřední desce. Další zvláštností tohoto řízení je, že výzvu k vyjádření se k podkladům před 
vydáním rozhodnutí lze nahradit zveřejněním konceptu výroku a odůvodnění. Správní orgán 
uvědomí  účastníky  o  podaném  odvolání  veřejnou  vyhláškou,  v  níž  určí  lhůtu  k  podání 
vyjádření,  která  nesmí  být  kratší  než  5  dnů.  Odvolatel  není  povinen  podávat  odvolání 
v potřebném počtu stejnopisů. Písemnosti  lze doručovat veřejnou vyhláškou. To se netýká 
účastníků  řízení  uvedených  v  §  27  odst.  1,  kteří  jsou  správnímu  orgánu  známi  (tj.  
„privilegovaných účastníků“), doručuje se jim jednotlivě.

7.4. Rovnost účastníků ve správním řízení
Zákon č. 71/1967 Sb. obsahoval jednoznačné ustanovení (§ 4 odst. 2), podle nějž měli všichni 
účastníci v řízení rovná procesní práva a povinnosti. Toto ustanovení je v plném souladu s čl. 
37 odst. 3 Listiny. Nový správní řád takto jednoznačné vyjádření procesní rovnosti účastníků 
neobsahuje. Podle jeho § 7 platí, že „dotčené osoby mají při uplatňování svých procesních 
práv rovné postavení“. Prolomením zásady absolutní rovnosti všech účastníků jsou výše 
zmíněná „privilegia“ účastníků podle § 27 odst. 1. V průběhu projednávání návrhu nového 
správního řádu (resp. v jeho prvních verzích) se vyskytovaly formulace, které měly zásadu 
vyplývající  z citovaného ustanovení  Listiny prolamovat  mnohem důsledněji.  S ohledem na 
toto ustanovení a obecné zásady právního státu je nutno trvat na tom, že kromě výslovně 
stanovených a přesně vymezených případů jsou si všichni účastníci  nadále i po 1.1. 2006 
v procesních právech rovni. Každý účastník se tedy může např. v řízení vyjadřovat ke všem 
skutečnostem, které považuje za důležité. 
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8.  Postup  ve  správním  řízení  a  některé  další  důležité  procesní 
instituty a situace

8.1. Řízení v prvním stupni

8.1.1.Zahájení řízení (§§ 44-47)
Řízení o žádosti je zahájeno dnem, kdy žádost nebo jiný návrh, kterým se zahajuje řízení, 
došel věcně a místně příslušnému správnímu orgánu.

Řízení  z moci  úřední je  zahájeno  dnem,  kdy  správní  orgán  oznámil  zahájení  řízení 
účastníkovi uvedenému v § 27 odst. 1. 

• Přijímání podnětů k zahájení řízení (§ 42)

Správní orgán je povinen přijímat podněty, aby bylo zahájeno řízení z moci úřední. 
Pokud o to ten, kdo podal podnět, požádá, je správní orgán povinen sdělit mu ve lhůtě 
30 dnů ode dne, kdy podnět obdržel, že řízení zahájil, nebo že neshledal důvody k 
zahájení řízení z moci úřední, popřípadě že podnět postoupil příslušnému správnímu 
orgánu. 

8.1.2. Doručování (§§19-26)
Nový  správní  řád  obsahuje  velmi  detailní  úpravu  doručování  písemností,  mj.  možných 
způsobů  doručování  (včetně  doručování  na  elektronickou  adresu),  dokladů  o  doručení, 
možností předání písemnosti jiné osobě než adresátovi, doručování do ciziny atd. 
Do vlastních rukou adresáta se doručuje předvolání k osobní účasti na úkonu v řízení (§ 
59), rozhodnutí ve věci (§ 72 odst. 1), další písemnosti, o nichž to stanoví zvláštní zákon nebo 
nařídí oprávněná úřední osoba a písemnosti, u nichž hrozí, že by mohly být vydány jinému 
účastníkovi řízení, který má na věci protichůdný zájem.

Pokud  není možné písemnost doručit do vlastních rukou, protože adresáta se nepodařilo 
doma zastihnout, písemnost se uloží u správního orgánu, který ji vyhotovil, nebo u obecního 
úřadu nebo u provozovatele poštovních služeb. To se samozřejmě musí adresátovi oznámit. 
Jestliže  si  adresát  uložené  písemnosti  písemnost  ve  lhůtě  10  dnů  ode  dne,  kdy  byla  k 
vyzvednutí připravena, nevyzvedne, písemnost se považuje za doručenou posledním dnem 
této  lhůty.  Zpravidla  je  možné  po  uplynutí  těchto  10  dnů  písemnost  vložit  do  domovní 
schránky nebo na jiné vhodné místo. 

Osobám  neznámého  pobytu  a  sídla,  osobám,  jimž  se  prokazatelně  nedaří  doručovat  a 
v dalších případech stanovených zákonem se doručuje  veřejnou vyhláškou,  tj.  vyvěšením 
písemnosti  na  úřední  desce („fyzické“  i  elektronické)  správního  orgánu,  který  písemnost 
doručuje. Veřejnou vyhláškou se tak např. na základě stavebního zákona doručuje v územním 
řízení,  pokud  je  v obci  vydaný  územní  nebo  regulační  plán.  Písemnost  se  považuje  za 
doručenou 15. dnem po vyvěšení na úřední desce

Pokud není potřeba doručovat do vlastních rukou, pak stačí, když se písemnost pouze uloží do 
schránky nebo na jiné vhodné místo.  Jestli  zákon požaduje, aby bylo doručení písemnosti 
potvrzeno, předá se buď adresátovi nebo také jiné osobě, která souhlasí s tím, že dopis předá. 
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8.1.3. Úřední deska (§ 26)
Každý správní orgán zřizuje úřední desku, která musí být nepřetržitě veřejně přístupná. Pro 
orgány územního samosprávného celku se zřizuje jedna úřední deska. Obsah úřední desky se 
zveřejňuje i způsobem umožňujícím dálkový přístup.

Správní  řád  také  pamatuje  na  situace,  kdy  příslušný  správní  orgán  není  schopen  zajistit 
dálkový přístup (např. uzavření veřejnoprávní smlouvy-§160)

Více o úřední desce najdete zde.  

8.1.4. Podání (§ 37)
Podání je možno učinit písemně, ústně do protokolu nebo v elektronické podobě podepsané 
zaručeným  elektronickým  podpisem.  Podání  učiněné  v jiné  formě  (například  faxem, 
elektronicky bez zaručeného elektronického podpisu) je nutno do 5 dnů potvrdit jedním ze 
způsobů uvedených v předchozí větě. 

Z podání musí být patrno, kdo je činí, které věci se týká a co se navrhuje. Fyzická osoba 
uvede v podání jméno, příjmení, datum narození a místo trvalého pobytu,  popřípadě jinou 
adresu pro doručování.  Právnická osoba uvede v podání svůj název nebo obchodní firmu, 
identifikační číslo nebo obdobný údaj a adresu sídla, popřípadě jinou adresu pro doručování. 
Podání musí obsahovat označení správního orgánu, jemuž je určeno, další náležitosti, které 
stanoví zákon, a podpis osoby, která je činí. Nemá-li podání předepsané náležitosti nebo trpí-
li jinými vadami, pomůže správní orgán podateli nedostatky odstranit nebo ho vyzve k jejich 
odstranění a poskytne mu k tomu přiměřenou lhůtu.

Povinností správního orgánu je posuzovat podání účastníků podle skutečného obsahu a 
bez ohledu na to, jak je označeno.

8.1.5. Lhůty a počítání času (§ 39-41)
8.1.5.1. Určení lhůty k provedení úkonu (§ 39)

Správní orgán účastníkovi určí přiměřenou lhůtu k provedení úkonu, pokud ji nestanoví zákon 
a je-li toho zapotřebí. Usnesení  o  určení  lhůty  se  oznamuje  pouze  tomu,  komu  je  určena, 
popřípadě i tomu, jehož se jinak přímo dotýká. Lhůtu určenou správním orgánem může na 
žádost účastníka správní orgán usnesením přiměřeně prodloužit.

8.1.5.2. Počítání času (§ 40)
Jak  se  počítá  běh  lhůty?  Především  se  nezapočítává  den,  kdy  kupř.  bylo  oznámeno 
rozhodnutí. Lhůta začíná běžet až den následující. Například účastník vyzvedne rozhodnutí na 
poště 15. 6. Od 16. 6. mu začíná běžet 15 denní lhůta pro podání odvolání. Odvolání může na 
poštu zanést nejpozději v noci 30. 6. (u procesních lhůt totiž stačí, aby bylo podání předáno 
poště nebo jej může 30. 6. donést na úřad na podatelnu).

Pokud je lhůta určená nikoli dny, ale třeba i měsíci nebo roky (typicky u obnovy řízení), končí 
taková lhůta dnem, který se shoduje se dnem určujícím počátek lhůty. Pokud by zase bylo 
oznámeno rozhodnutí 15. 6. 2010, běží tříletá lhůta do 15. 6. 2013. 

Může se stát, že konec lhůty připadá zrovna na svátek nebo víkend. V tom případě se může 
kupř. odvolání podat ještě následující pracovní den. 
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8.1.5.3. Navracení v předešlý stav (§ 41)
Navrácením v předešlý  stav  se rozumí  prominutí  zmeškání  úkonu,  který  je  třeba  provést 
nejpozději při ústním jednání nebo v určité lhůtě, nebo povolení zpětvzetí nebo změny obsahu 
podání, kterou by jinak nebylo možno učinit.

8.1.6. Zajištění účelu a průběhu řízení
Je třeba, aby řízení proběhlo bez zbytečných průtahů či jiných nepravidelností. Proto správní 
řád obsahuje úpravu speciálních institutů, které mají sloužit k dosažení tohoto cíle.

8.1.6.1. Předvolání (§ 59)
Správní orgán předvolá osobu, jejíž osobní účast při úkonu v řízení je k provedení úkonu 
nutná.  Předvolání  musí  být  písemné  a  doručuje  se  do  vlastních  rukou s  dostatečným, 
zpravidla nejméně pětidenním předstihem. V předvolání musí být uvedeno, kdo, kdy, kam, v 
jaké věci a z jakého důvodu se má dostavit  a jaké jsou právní následky v případě,  že se 
nedostaví.  Předvolaný  je  povinen  dostavit  se  včas  na  určené  místo;  nemůže-li  tak  ze 
závažných důvodů učinit, je povinen bezodkladně se s uvedením důvodů správnímu orgánu 
omluvit, jinak mu může být uložena pokuta nebo může být předveden.

8.1.6.2. Předvedení (§ 60 )
Jestliže  se  účastník  nebo  svědek  bez  náležité  omluvy  nebo  bez  dostatečných  důvodů  na 
předvolání nedostaví,  může správní orgán vydat  usnesení,  na jehož základě bude účastník 
nebo  svědek  předveden.  Písemné  vyhotovení  usnesení  se  doručuje  orgánům,  které  mají 
předvedení  provést.  Úřední  osoby,  které  plní  úkoly  těchto  orgánů,  doručí  usnesení 
předváděnému. Předvedení na požádání správního orgánu zajišťuje Policie České republiky 
nebo  jiný  ozbrojený  sbor,  o  němž  to  stanoví  zvláštní  zákon.  V  řízení  před  orgány  obcí 
zajišťuje předvedení též obecní policie.

8.1.6.3. Předběžné opatření (§ 61)
Správní orgán může z moci úřední nebo na požádání účastníka (o podání účastníka musí být 
rozhodnuto  do  10  dnů.  Rozhodnutí  se  oznamuje  tomu,  koho  se  týká  popř.  i  jinému 
účastníkovi,  který  o  jeho  vydání  požádal)  před  skončením  řízení  rozhodnutím  nařídit 
předběžné  opatření,  je-li  třeba,  aby  byly  zatímně  upraveny  poměry  účastníků,  nebo  je-li 
obava,  že  by  bylo  ohroženo  provedení  exekuce.  Odvolání  proti  tomuto  rozhodnutí  nemá 
odkladný účinek a může jej podat pouze ten, komu se rozhodnutí oznamuje. Musí být zrušeno 
rozhodnutím bezodkladně poté,  co pomine důvod, pro který bylo nařízeno. Jinak pozbývá 
předběžné  opatření  účinnosti  dnem,  kdy  se  rozhodnutí  ve  věci  stalo  vykonatelným  nebo 
nabylo jiných právních účinků.

Předběžným opatřením lze účastníkovi nebo jiné osobě:

• přikázat, aby něco vykonal, něčeho se zdržel nebo něco strpěl
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• zajistit  věc,  která  může sloužit  jako  důkazní  prostředek, nebo věc,  která  může být 
předmětem exekuce

 

8.1.6.4. Pořádková pokuta (§ 62)
Správní orgán může rozhodnutím uložit pořádkovou pokutu až do výše 50 000 Kč tomu, kdo 
v řízení závažně ztěžuje jeho postup tím, že:

• se bez omluvy nedostaví na předvolání ke správnímu orgánu

• navzdory předchozímu napomenutí ruší pořádek

• neuposlechne pokynu úřední osoby.

Pořádkovou pokutu lze uložit i tomu, kdo učiní hrubě urážlivé  podání. Účastníkem řízení o 
uložení pořádkové pokuty je pouze osoba, které má být pořádková pokuta uložena. Prvním 
úkonem v řízení  ve  věci  uložení  pořádkové pokuty  je  vydání  rozhodnutí.  Odvolání  proti 
rozhodnutí o uložení pořádkové pokuty má vždy odkladný účinek.

Při stanovení výše pořádkové pokuty dbá správní orgán, aby nebyla v hrubém nepoměru k 
závažnosti  následku  a  k  významu  předmětu  řízení.  Pokutu  lze  ukládat  i  opakovaně. 
Pravomocně  uloženou  pořádkovou  pokutu  může  správní  orgán,  který  ji  uložil,  novým 
rozhodnutím prominout  nebo snížit.  Přitom správní  orgán přihlédne  zejména  k  tomu,  jak 
osoba, které byla pořádková pokuta uložena, plní svoje procesní povinnosti v dalším průběhu 
řízení.

Pořádkovou pokutu vybírá správní orgán, který ji uložil. Postupuje se podle zákona 337/1992 
Sb., o správě daní a poplatků.

8.1.6.5. Vykázání z místa konání úkonu (§ 63)
Toho, kdo nepřístojným chováním ruší pořádek při ústním jednání nebo ohledání na místě, 
popřípadě při jiném úkonu, může správní orgán po předchozím upozornění vykázat z místa, 
kde se úkon koná. Usnesení se vyhlašuje ústně. Správní orgán poučí vykazovanou osobu o 
následcích neuposlechnutí.

8.1.7. Nahlížení do spisů (§ 38)
Účastníci a jejich zástupci mají právo nahlížet do spisu, a to i v případě, že je rozhodnutí ve 
věci již v právní moci. Jiným osobám správní orgán umožní nahlédnout do spisu, prokáží-li 
právní zájem nebo jiný vážný důvod a nebude-li tím porušeno právo některého z účastníků, 
popřípadě dalších dotčených osob anebo veřejný zájem. S právem nahlížet do spisu je spojeno 
právo činit si výpisy a právo na to, aby správní orgán pořídil kopie spisu nebo jeho části.

8.1.7.1. Odepření nahlížení do spisu a vyloučení z nahlížení
Odepřel-li správní orgán osobě nahlížet do spisu nebo jeho části, vydá o tom usnesení, které 
se oznamuje pouze této osobě. Z nahlížení do spisu jsou vyloučeny jeho části, které obsahují 
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utajované informace  nebo skutečnosti,  na něž  se  vztahuje  zákonem uložená  nebo uznaná 
povinnost mlčenlivosti.

8.1.8. Protokol (§ 18)
Protokol se sepisuje o ústním jednání a o ústním podání, výslechu svědka, výslechu znalce, 
provedení důkazu listinou a ohledání, pokud jsou prováděny mimo ústní jednání, jakož i o 
jiných úkonech souvisejících s řízením v dané věci, při nichž dochází ke styku s účastníky 
řízení. Kromě protokolu lze též pořídit obrazový nebo zvukový záznam. 

8.1.9. Ústní jednání (§ 49)
Ústní jednání správní orgán nařídí v případech, kdy to stanoví zákon, a dále tehdy, jestliže je 
to  ke  splnění  účelu  řízení  a  uplatnění  práv  účastníků  nezbytné.  Nehrozí-li  nebezpečí  z 
prodlení,  uvědomí  správní  orgán  o  ústním  jednání  účastníky  nejméně  s  pětidenním 
předstihem. Tuto povinnost nemá vůči účastníkovi, který se práva účasti na ústním jednání 
vzdal. Ústní  jednání  je  neveřejné,  pokud  zákon  nestanoví  nebo  správní  orgán  neurčí,  že 
jednání nebo jeho část jsou veřejné. Speciální postavení v této otázce mají tzv. privilegovaní 
účastníci-§27/1), kteří mohou navrhnout, aby ústní jednání bylo veřejné. Správní orgán jim 
vyhoví (rozhoduje usnesením), pokud tím nemůže být způsobena újma ostatním účastníkům.

8.1.10. Zjišťování a hodnocení podkladů pro řízení (§§ 50-57)
Úkolem správního orgánu v řízení je postupovat takovým způsobem, aby si opatřil potřebné 
podklady pro rozhodnutí, kterými zjistí stav věci, o němž nejsou důvodné pochybnosti (§ 3). 
Je  povinen zjistit  všechny okolnosti  důležité  pro  ochranu veřejného zájmu (§  50 odst.3). 
Podklady pro vydání rozhodnutí mohou být zejména návrhy účastníků, důkazy, skutečnosti 
známé správnímu orgánu z úřední činnosti, podklady od jiných správních orgánů nebo orgánů 
veřejné moci, jakož i skutečnosti obecně známé. (§ 50 odst. 1). K typickým podkladům pro 
rozhodnutí pocházejícím od jiných správních orgánů patří vyjádření, stanoviska, souhlasy či 
jinak označené správní akty, z nichž mnohé mohou mít samy podobu správního rozhodnutí. 
Pro účastníka řízení je důležité si uvědomit, že tyto podkladové správní akty mohou být pro 
výsledek řízení klíčové a že je proto nezbytné hledat právní cesty, jak ovlivnit jejich podobu.

Pokud zákon nestanoví, že některý podklad je pro správní orgán závazný (např. právě závazná 
stanoviska některých orgánů), hodnotí správní orgán podklady, zejména důkazy,  podle své 
úvahy;  přitom pečlivě přihlíží  ke všemu, co vyšlo v řízení najevo, včetně toho, co uvedli 
účastníci.  tato tzv. zásada volného hodnocení důkazů však neznamená přípustnost libovůle 
(viz např. § 2 odst. 4). 

8.1.11. Dokazování (§ 51)
K provedení důkazů lze užít všech důkazních prostředků, které jsou vhodné ke zjištění stavu 
věci a které nejsou získány nebo provedeny v rozporu s právními předpisy. 

Jde zejména o:

• listiny

• ohledání

• svědeckou výpověď
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• znalecký posudek.

O provádění  důkazů  mimo  ústní  jednání  musí  být  účastníci  včas  vyrozuměni,  nehrozí-li 
nebezpečí z prodlení. Tuto povinnost nemá správní orgán vůči účastníkovi,  který se vzdal 
práva účasti při dokazování.

Účastníci jsou povinni označit důkazy na podporu svých tvrzení. Správní orgán není návrhy 
účastníků vázán, vždy však provede důkazy, které jsou potřebné ke zjištění stavuvěci.

8.1.12. Přerušení řízení (§§64-65)
 Správní orgán může řízení usnesením přerušit:

• současně s výzvou k odstranění nedostatků žádosti 

• současně s výzvou k zaplacení správního poplatku, který je spojen s určitým úkonem v 
řízení,  a  s  určením  lhůty  k  jeho  zaplacení;  v  řízení  pokračuje,  jakmile  mu  byl  
předložen doklad o zaplacení správního poplatku,

• probíhá-li řízení o předběžné otázce nebo správní orgán

o dal k takovému řízení podnět podle § 57 odst. 1 písm. a),

o učinil výzvu podle § 57 odst. 1 písm. b), anebo

o učinil úkon podle § 57 odst. 4;

• za úkon správního orgánu se považuje i  předání písemnosti  k doručení a  vyvěšení 
písemnosti na úřední desce

• do doby ustanovení opatrovníka procesně nezpůsobilému účastníkovi

• z dalších důvodů stanovených zákonem.

 

Přerušení na požádání účastníka

• Řízení o žádosti
V řízení o žádosti přeruší správní orgán řízení na požádání žadatele, jestliže je žadatelů více, 
může tak učinit jen za podmínky, že s přerušením souhlasí všichni.

 

• Řízení z moci úřední
V řízení  z moci  úřední  může správní  orgán,  není-li  to  v  rozporu s veřejným zájmem,  na 
požádání účastníka, pokud s tím všichni privilegovaní účastníci souhlasí, z důležitých důvodů 
přerušit řízení.
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8.1.12.1. Doba přerušení
Řízení lze přerušit na dobu nezbytně nutnou. Správní orgán při určení doby přerušení přihlíží 
k návrhu účastníka. Po dobu přerušení řízení činí správní orgán a účastníci úkony, kterých je 
zapotřebí k odstranění důvodů přerušení. Lhůty týkající se provádění úkonů v řízení neběží. 
Lhůta pro vydání rozhodnutí ve věci přestává běžet již dnem, kdy nastal některý z důvodů, 
pro který může přerušit správní orgán řízení (§ 64 odst. 1), a neskončí dříve než 15 dnů ode 
dne, kdy přerušení řízení skončilo.

 
8.1.12.2. Pokračování v řízení

Správní orgán pokračuje v řízení, jakmile odpadne překážka, pro niž bylo řízení přerušeno, 
nebo uplyne lhůta určená správním orgánem. Bylo-li řízení přerušeno na požádání účastníka, 
může  v  řízení  správní  orgán pokračovat  též  na požádání  účastníka,  který  požádal  o  jeho 
přerušení. O tom, že v řízení pokračuje, vyrozumí správní orgán účastníky a provede o tom 
záznam do spisu.

 8.1.13. Zastavení řízení (§ 66)
Kromě přerušení řízení, zná správní řád také jeho zastavení. Znamená to, že konkrétní řízení 
již nebude dále probíhat a nebude vydáno rozhodnutí  ve věci. Z jakých důvodů může být 
řízení zastaveno?

a)  žadatel  vzal  svou žádost  zpět;  jestliže  je  žadatelů  více,  musí  se  zpětvzetím souhlasit 
všichni žadatelé

b) byla podána žádost zjevně právně nepřípustná,

c)  žadatel  v  určené  lhůtě  neodstranil  podstatné  vady žádosti,  které  brání  pokračování  v 
řízení,

d) žadatel ve stanovené lhůtě nezaplatil správní poplatek

f) žadatel zemřel nebo zanikl, pokud v řízení nepokračují právní nástupci nebo pokud není 
více žadatelů, anebo zanikla-li věc nebo právo, kterého se řízení týká

g) žádost se stala zjevně bezpředmětnou,

h) z dalších důvodů stanovených zákonem.

8.1.14. Usnesení ( § 76)
Usnesením  budou  podle  nového  správního  řádu  správní  orgány  rozhodovat  především  o 
vedení řízení (např. o podjatosti úřední osoby - § 14 odst. 2, o tom, zda osoba je či není  
účastníkem -  §  28  odst.  1,  o  ustanovení  společného  zástupce  -  §  35  odst.  2,  o  odepření 
nahlédnutí do spisu - § 38 odst. 5, o lhůtě k provedení úkonu - § 39 odst. 1, o předvedení - § 
60 odst. 1, o přerušení - § 65 a zastavení - § 66 řízení, o zahájení přezkumného řízení - § 96 
odst. 1 atd.). Podle § 76 odst. 2 lze některá usnesení vydat bez předchozího řízení, jestliže 
obdobné usnesení bylo týmž správním orgánem „podle ustálené rozhodovací praxe“ vydáno v 
téže nebo jiné věci za obdobných skutkových okolností. 
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Proti  usnesení  se  může  odvolat  účastník,  jemuž  se  usnesení  oznamuje.  Odvolání  proti 
usnesení nemá odkladný účinek. Proti usnesení, které se pouze poznamená do spisu, a proti 
usnesení, o němž to stanoví zákon, se nelze odvolat.

8.1.14.1. Oznamování usnesení ( §76/3)
Usnesení se oznamuje jako rozhodnutí, nestanoví-li zákon, že se pouze poznamená do spisu. 
Usnesení, které se oznamuje jako rozhodnutí, nabývá právní moci, bylo-li oznámeno a nelze-
li proti němu podat odvolání. O usnesení, které se pouze poznamená do spisu, se účastníci 
vhodným způsobem vyrozumí. Takové usnesení nabývá právní moci poznamenáním do spisu. 
Usnesení, které se pouze poznamená do spisu, může správní orgán v průběhu řízení změnit 
novým usnesením a nové usnesení se také pouze poznamená do spisu.

8.1.15. Rozhodnutí (§ 67-76)

8.1.15.1. Obsah a forma (§ 67)
Rozhodnutí je výsledkem správního řízení. Je to správní akt, kterým správní orgán v určité 
věci zakládá, mění nebo ruší práva anebo povinnosti jmenovitě určené osoby nebo v určité 
věci prohlašuje, že taková osoba práva nebo povinnosti má anebo nemá, nebo v zákonem 
stanovených případech rozhoduje o procesních otázkách. 

8.1.15.2. Náležitosti rozhodnutí (§ 68)
Rozhodnutí obsahuje výrokovou část, odůvodnění a poučení účastníků.

Ve výrokové části se uvede řešení  otázky,  která  je předmětem řízení,  právní  ustanovení, 
podle nichž bylo rozhodováno, a označení účastníků podle §27 odst. 1.

V odůvodnění se uvedou důvody výroku nebo výroků rozhodnutí, podklady pro jeho vydání, 
úvahy, kterými se správní orgán řídil při jejich hodnocení a při výkladu právních předpisů, a 
informace o tom, jak se správní orgán vypořádal s návrhy a námitkami účastníků a s jejich 
vyjádřením  k  podkladům  rozhodnutí.  Odůvodnění  rozhodnutí  není  třeba,  jestliže  správní 
orgán prvního stupně všem účastníkům v plném rozsahu vyhoví.

V poučení se uvede, zda je možné proti rozhodnutí podat odvolání, v jaké lhůtě je možno tak 
učinit,  od kterého dne se tato lhůta počítá,  který správní orgán o odvolání  rozhoduje a u 
kterého správního orgánu se odvolání podává. Pokud odvolání nemá odkladný účinek, musí 
být tato skutečnost v poučení uvedena.

8.1.15.3. Písemné vyhotovení (§ 69)
Rozhodnutí se téměř vždy vydává v písemné podobě. Co musí obsahovat? Především má být 
jako rozhodnutí (nebo třeba usnesení) označeno. Dále v něm musí být uvedeno.

- orgán, který rozhodnutí vydal, 

- číslo jednací, 
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- datum vyhotovení, 

- otisk úředního razítka, 

- jméno, příjmení, funkci nebo služební číslo a podpis oprávněné úřední osoby,

- jména a příjmení všech účastníků. 

Může  se  stát,  že  v rozhodnutí  budou  některé  nesprávné  údaje.  Pokud  jde  o  tzv.  zřejmé 
nesprávnosti, provede jejich opravu správní orgán, který rozhodnutí vydal. Týká-li se oprava 
výroku rozhodnutí, vydá o tom správní orgán opravné rozhodnutí. Prvním úkonem správního 
orgánu ve věci opravy je vydání tohoto rozhodnutí. Právo podat odvolání proti opravnému 
usnesení anebo opravnému rozhodnutí má pouze účastník, který jím může být přímo dotčen.

8.1.15.4. Lhůty pro vydání rozhodnutí (§ 71)

Okamžik vydání rozhodnutí má velký význam, zejména pro použití opravných prostředků a 
pro  určení  okamžiku,  kdy  je  rozhodnutí  pravomocné  a  účastníci  ho  musí  respektovat. 
Vydáním rozhodnutí se rozumí:

• předání  písemného vyhotovení  rozhodnutí  k doručení,  na písemnosti  nebo poštovní 
zásilce se tato skutečnost vyznačí slovy: „Vypraveno dne:“

• ústní vyhlášení, pokud má účinky oznámení 

• vyvěšení veřejné vyhlášky

• poznamenání usnesení do spisu v případě, že se pouze poznamenává do spisu

Správní řád stanoví také zvláštní lhůty pro vydávání rozhodnutí ve správních řízeních:

• bez zbytečného odkladu;

• pokud  rozhodnutí  vydat  bezodkladně,  je  správní  orgán  povinen  vydat  rozhodnutí 
nejpozději do 30 dnů od zahájení řízení (obecná lhůta);

• ke lhůtě 30 dnů lze připočíst ještě dalších 30 dnů, jestliže je zapotřebí nařídit  ústní 
jednání nebo místní šetření, je-li třeba někoho předvolat, někoho nechat předvést nebo 
doručovat veřejnou vyhláškou osobám, jimž se prokazatelně nedaří doručovat, nebo 
jde-li o zvlášť složitý případ

• k obecné lhůtě třiceti dnů lze dále připočíst dobu, která je nutná k provedení dožádání 
ke zpracování znaleckého posudku nebo k doručení písemnosti do ciziny.
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Problémy:

• Lhůta pro vydání  rozhodnutí  neběží  při  zjišťování  údajů z úřední evidence,  kterou 
správní orgán sám vede

• Zákon nestanoví povinnost informovat účastníka o prodloužení obecné lhůty 

• V praxi by v některých případech mohly nastat problémy s přesným určením konce 
lhůty, a tím i s využitím možnosti ochrany proti nečinností správního orgánu. 

8.1.15.5. Oznámování rozhodnutí (§ 72)
Rozhodnutí se  účastníkům oznamuje  doručením  stejnopisu  písemného  vyhotovení  do 
vlastních rukou (resp. prostřednictvím veřejné vyhlášky na úřední desce – viz 8.1.2.) nebo 
ústním vyhlášením. Nestanoví-li zákon jinak, má ústní vyhlášení účinky oznámení pouze v 
případě, že se účastník současně vzdá nároku na doručení písemného vyhotovení rozhodnutí. 
Tato skutečnost se poznamená do spisu. 

Účastník se může vzdát nároku na doručení písemného vyhotovení rozhodnutí. Pokud to 
udělají všichni účastníci, učiní se místo písemného vyhotovení rozhodnutí pouze záznam do 
spisu.

Účastník  se  může  vzdát  práva  na  oznamování  všech  rozhodnutí vydaných  v  řízení,  s 
výjimkou rozhodnutí, jímž se řízení končí, a rozhodnutí, jímž se mu v průběhu řízení ukládá 
povinnost, a práva na vyrozumívání o usneseních poznamenaných do spisu. Pokud se všichni 
účastníci vzdali práva na oznamování všech usnesení v řízení, usnesení se pouze poznamená 
do spisu.

8.1.15.6. Právní moc (§ 73 ):
Nestanoví-li  tento zákon jinak,  je v právní moci  rozhodnutí,  které  bylo  oznámeno a proti 
kterému nelze podat odvolání.

• Pravomocné rozhodnutí je závazné pro účastníky a pro všechny správní orgány.

•  Pro jiné osoby je pravomocné rozhodnutí závazné v případech stanovených zákonem 
v rozsahu v něm uvedeném. 

• Pravomocné rozhodnutí o osobním stavu je závazné pro každého. 

• Jestliže je pro práva a povinnosti účastníků určující právo k movité nebo nemovité 
věci, je pravomocné rozhodnutí závazné i pro právní nástupce účastníků.

8.1.15.7. Vykonatelnost (§ 74):
Rozhodnutí je  vykonatelné  nabytím  právní  moci nebo  pozdějším  dnem,  který  je  v  jeho 
výrokové  části  uveden.  Rozhodnutí  je  předběžně  vykonatelné,  pokud  odvolání nemá 
odkladný účinek.

Rozhodnutí  ukládající  povinnost  k  plnění je  vykonatelné,  je-li  v  právní  moci  a  jestliže 
uplynula lhůta ke splnění povinnosti. Rozhodnutí ukládající povinnost k plnění je předběžně 
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vykonatelné,  pokud odvolání nemá odkladný účinek, a byla-li  stanovena lhůta ke splnění 
povinnosti, jejím uplynutím.

Ustanovení o vykonatelnosti platí obdobně i pro jiné právní účinky rozhodnutí.

8.1.16. Závazná stanoviska (§ 149)
Správní řád neupravuje speciálně proceduru vydávání  závazných stanovisek. Uvádí pouze, že 
správní orgán vydávající rozhodnutí usnesením přeruší řízení, jestliže se dozvěděl, že probíhá 
řízení,  v němž má být vydáno závazné stanovisko (§ 149 odst.  2). Pokud zvláštní předpis 
nestanoví jinak,  budou tedy správní orgány při vydávání  závazných stanovisek postupovat 
podle části čtvrté správního řádu (§154 a násl.), upravující vydávání vyjádření, osvědčení a 
sdělení (viz k tomu § 158 odst. 1, § 177 odst. 2, § 180 odst. 2), tedy s možnost obdobného a 
přiměřeného použití ustanovení části druhé a třetí (viz § 154). 

V případě závazných stanovisek vydávaných podle zákona č. 114/1992 Sb. i podle dalších 
předpisů, pokud mohou být zamýšleným zásahem, k němuž je závazné stanovisko vydáváno 
dotčeny  zájmy  ochrany  přírody  a  krajiny,  by  správní  orgány  v každém  případě  měly 
informovat občanská sdružení, která uplatila žádost podle § 70, že zahajují řízení o vydání 
závazného stanoviska. Je vhodné v žádosti podle § 70 (v rámci její „věcné specifikace“) tuto 
skutečnost výslovně zdůraznit.  Dále by se v řízeních o vydání závazného stanoviska podle 
našeho  názoru  měly  obecně  použít,  kromě  základních  zásad  (§  2-8  správního  řádu)  a 
ustanovení výslovně vyjmenovaných v § 154 (tj. například úpravy doručování písemností - § 
19 až § 26, zastupování - § 33 až 35 a počítání času - § 40) také zejména §§ 36 odst. 2 a 3 –  
právo  dotčených osob vyjádřit  se k podkladům pro vydání závazného stanoviska, § 38 – 
nahlížení do spisu, § 47 – oznámení o zahájení řízení, § 50 odst. 3 – povinnost správního 
orgánu zjistit všechny okolnosti důležité pro ochranu veřejného zájmu  §§ 67 a 68 – formální  
a  obsahové  náležitosti  závazných  stanovisek  a  §  72  –  oznamování  dotčeným  osobám.1 

Výkladu,  že  vydání  závazného  stanoviska  musí  předcházet  samostatné  řízení,  v němž  se 
uplatní výše citovaná ustanovení správního řádu, nasvědčuje i znění § 149 odst. 2, podle nějž 
správní orgán který vede řízení, v němž má být vydáno „navazující“ rozhodnutí (například 
územní rozhodnutí) toto řízení přeruší, jestliže se dozví, že probíhá řízení,  v němž má být 
vydáno závazné stanovisko.    

Pokud je stejný dotčený orgán příslušný k vydání více různých závazných stanovisek, uplatní 
se rovněž ustanovení správního řádu o společném řízení (§ 140 odst. 2). S touto situací počítá 
například i § 4 odst. 6 stavebního zákona.

Závazné stanovisko je podle § 149 zákona č. 500/2004 Sb., správního řádu, úkon učiněný 
správním orgánem na  základě  zákona,  který  není  samostatným rozhodnutím ve  správním 
řízení  (tj.  v  určité  věci  se  jím  nezakládají,  nemění  nebo  neruší  práva  anebo  povinnosti 
jmenovitě určené osoby ani se neprohlašuje, že taková osoba práva nebo povinnosti má anebo 
nemá) a jehož obsah je závazný pro výrokovou část rozhodnutí správního orgánu“. Příkladem 
může  být  závazné  stanovisko  orgánu  ochrany  přírody,  kterým  souhlasí  se  zásahem  do 
1 Srov. k tomu  stanovisko (závěr) poradního sboru ministra vnitra ke správnímu řádu č. 31/2006, k aplikaci § 
149 správního řádu (http://www.mvcr.cz/ministerstvo/poradnisbor/zavery/2006/31.html), podle nějž je „do jisté 
míry lhostejné, zda je takový úkon (tj. závazné stanovisko – poznámka autora) činěn ve správním řízení podle 
části druhé správního řádu nebo mimo ně podle části čtvrté, protože se vzhledem k povaze právní úpravy bude 
vydávání  podmiňujícího  úkonu velice  blížit  režimu správního  řízení,  a  to  pro zásadní  důsledky,  které  mají  
podmiňující úkony pro práva dotčených osob a výsledek celého (finálního) řízení a vyznění  (podmíněného)  
rozhodnutí.“
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krajinného  rázu,  nebo  orgánu  ochrany  zemědělského  půdního  fondu,  kterým  souhlasí 
s odnětím půdy ze zemědělského půdního fondu. Správní orgán, který vydává rozhodnutí ve 
věci  (např.  stavební  úřad  v územním  řízení  o  umístění  stavby),  se  proto  musí  závazným 
stanoviskem řídit. Pokud by bylo závazné stanovisko negativní (nebyl by např. dán souhlas se 
zásahem do krajinného rázu), muselo by být nutně i správní rozhodnutí ve věci samé (např. 
územní rozhodnutí) negativní.

Proti  závaznému stanovisku není  ani možné samostatně se odvolat.  Přesto zcela  neměnné 
není.  Jeho  revize  je  možná  v  souvislosti  s  odvoláním  se  proti  navazujícímu  správnímu 
rozhodnutí (např. rozhodnutí o umístění stavby). V rámci tohoto odvolání je možné napadnout 
i  obsah závazného  stanoviska.  Odvolací  správní  orgán si  pak  vyžádá  pro  odvolací  řízení 
potvrzení  nebo  změnu  závazného  stanoviska  od  správního  orgánu  nadřízeného  tomu 
správnímu orgánu, který příslušné závazné stanovisko vydal.

Kromě „napadení“ nesprávnosti  nebo nezákonnosti  závazného stanoviska v odvolání  proti 
navazujícímu územnímu rozhodnutí (viz výše), je dále možné podrobit závazné stanovisko 
přezkumu v tzv. přezkumném řízení.   Podnět k zahájení přezkumného řízení by mělo být 
možné podat  ihned po oznámení  závazného stanoviska.   Obecně je v přezkumném řízení 
zásadně možné přezkoumávat pravomocná rozhodnutí v případech, kdy je možné důvodně 
pochybovat o tom, že dané rozhodnutí je v souladu s právními předpisy.  Zákon však také 
umožňuje podrobit přezkumu i nezákonná závazná stanoviska (přestože nejde o samostatná 
rozhodnutí). Podle § 149 správního řádu jej v přezkumném řízení může zrušit nebo změnit 
správní orgán nadřízený správnímu orgánu, který závazné stanovisko vydal.

8.1.17. Ochrana před nečinností (§ 80)
Správní  orgán  vyřizuje  věci  bez  zbytečných  průtahů.  Nečiní-li  správní  orgán  úkony  v 
zákonem stanovené lhůtě nebo ve lhůtě přiměřené, není-li zákonná lhůta stanovena, použije se 
ke zjednání nápravy ustanovení o ochraně před nečinnost (§ 5)

8.1.17.1. Obligatorní ochrana proti nečinnosti (§ 80/1, 2)
Nevydá-li správní orgán rozhodnutí ve věci v zákonné lhůtě, nadřízený správní orgán učiní z 
moci úřední opatření proti nečinnosti, jakmile se o tom dozví. Opatření proti nečinnosti učiní 
nadřízený správní orgán i tehdy, nezahájí-li příslušný správní orgán řízení ve lhůtě 30 dnů ode 
dne, kdy se dozvěděl o skutečnostech odůvodňujících zahájení řízení z     moci úřední  .  

Oproti minulé právní úpravě není již podmínkou pro opatření proti nečinnosti povaha věci a 
nemožnost dosažení nápravy jinak.

8.1.17.2. Fakultativní ochrana před nečinností (§ 80/3)
Opatření proti nečinnosti může nadřízený správní orgán učinit i v případě, kdy je z okolností 
zjevné,  že  věcně  a  místně  příslušný správní  orgán nedodrží  lhůtu  stanovenou pro  vydání 
rozhodnutí o žádosti nebo zahájit řízení z moci úřední anebo v řízení řádně pokračovat. Po 
uplynutí lhůt pro vydání rozhodnutí může žádost o uplatnění opatření proti nečinnosti podat 
účastník.

8.1.17.3. Co může učinit nadřízený správní orgán?
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• přikázat  nečinnému  správnímu  orgánu,  aby  ve  stanovené  lhůtě  učinil  potřebná 
opatření ke zjednání nápravy nebo vydal rozhodnutí

• usnesením  převzít  věc  a  rozhodnout  namísto  nečinného  správního  orgánu  (tento 
postup  nelze  užít  vůči  orgánům  územních  samosprávných  celků  při  výkonu 
samostatné působnosti)

• usnesením pověřit jiný správní orgán ve svém správním obvodu vedením řízení (tento 
postup  nelze  užít  vůči  orgánům  územních  samosprávných  celků  při  výkonu 
samostatné působnosti)

• usnesením přiměřeně prodloužit zákonnou lhůtu pro vydání rozhodnutí, lze-li důvodně 
předpokládat, že správní orgán v prodloužené lhůtě vydá rozhodnutí ve věci, a je-li 
takový postup pro účastníky výhodnější;  přitom přihlíží  ke lhůtám stanoveným pro 
vydání rozhodnutí

 

8.2. Odvolání (§§ 81-93)

8.2.1. Podání odvolání a zpětvzetí odvolání(§ 81)
Odvolání je tzv. řádným opravným prostředkem, proto jím lze napadnout pouze rozhodnutí, 
které nenabylo právní moci. 

Účastník může proti rozhodnutí podat odvolání, pokud zákon nestanoví jinak. Právo podat 
odvolání ale nepřísluší účastníkovi, který se po oznámení rozhodnutí tohoto práva písemně 
nebo ústně do protokolu vzdal.  Jestliže odvolatel  vzal podané odvolání  zpět,  nemůže je 
podat znovu.

Odolání  se  podává  prostřednictvím  správního  orgánu,  který  napadené  rozhodnutí 
vydal, ale adresuje se nadřízenému úřadu, který o něm bude rozhodovat.
Odvolání musí mít všechny náležitosti jako každé podání. Dále musí obsahovat údaje o tom, 
proti kterému rozhodnutí směřuje, v jakém rozsahu ho napadá a v čem je spatřován rozpor s 
právními předpisy nebo nesprávnost rozhodnutí nebo řízení, jež mu předcházelo. Není-li v 
odvolání uvedeno, v jakém rozsahu odvolatel rozhodnutí napadá, platí, že se domáhá zrušení 
celého rozhodnutí. 

8.2.2. Rozsah odvolání (§ 82)
Odvoláním může účastník řízení napadnout výrokovou část rozhodnutí, jednotlivý výrok nebo 
jeho  vedlejší  ustanovení.  Odvolání  jen  proti  odůvodnění  rozhodnutí  je  nepřípustné  (§  82 
odst.1).

8.2.2.1. Nové skutečnosti
K novým skutečnostem a k návrhům na provedení  nových důkazů,  uvedeným v odvolání 
nebo v průběhu odvolacího řízení, se přihlédne jen tehdy, jde-li o takové skutečnosti nebo 
důkazy,  které účastník nemohl uplatnit  dříve.  Namítá-li účastník, že mu nebylo umožněno 
učinit v řízení v prvním stupni určitý úkon, musí být tento úkon učiněn spolu s odvoláním.
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8.2.3. Lhůta pro odvolání
Odvolací  lhůta  činí  15 dnů ode  dne oznámení  rozhodnutí  (§  83 odst.1).  Bylo-li  odvolání 
podáno před oznámením rozhodnutí odvolateli,  platí,  že bylo podáno v první den odvolací 
lhůty.  Pokud  účastníkovi  rozhodnutí  nebylo  správním  orgánem  oznámeno,  může  podat 
odvolání do 30 dnů ode dne, kdy se o vydání rozhodnutí dozvěděl, nejpozději však do 1 roku 
ode dne, kdy bylo rozhodnutí oznámeno poslednímu z účastníků, kterým ho správní orgán byl 
oznámil. Tyto prekluzivní lhůty neplatí pro účastníky podle §27 odst. 1 (§ 84 odst.1).

8.2.4. Odkladný účinek
Včas podané a  přípustné odvolání  má odkladný účinek (§ 85).  Správní  orgán však může 
mnohem  častěji  než  podle  platného  správního  řádu  odkladný  účinek  vyloučit,  a  to 
z následujících důvodů:

- jestliže to naléhavě vyžaduje veřejný zájem,

- hrozí-li vážná újma některému z účastníků, nebo

-požádá-li o to účastník; to neplatí, pokud by tím vznikla újma jiným účastníkům nebo to 
není ve veřejném zájmu.

Vyloučení odkladného účinku odvolání musí být odůvodněno. Výrok o vyloučení odkladného 
účinku odvolání je součástí rozhodnutí ve věci a nelze se proti němu odvolat.

8.2.5. Princip koncentrace – co se přezkoumává
Další  změny  oproti  platné  úpravě  představují  zavedení  principu  koncentrace  odvolacího 
řízení.  To  znamená,  že  odvolací  orgán  přihlíží  k novým  skutečnostem  a  k  návrhům  na 
provedení nových důkazů jen tehdy, pokud je účastník nemohl uplatnit dříve. Stejně tak je 
omezený rozsah, v jakém lze přezkoumat rozhodnutí. Odvolací správní orgán přezkoumává 
soulad  napadeného  rozhodnutí  s  právními  předpisy,  správnost  (obsahovou)  napadeného 
rozhodnutí  přezkoumává  jen  v  rozsahu  námitek  uvedených  v  odvolání,  jinak  jen  tehdy, 
vyžaduje-li to veřejný zájem (§ 89 odst. 2). 

To znamená, že je třeba veškeré věcné námitky uvést v již v řízzení před orgánem prvého 
stupně, ne až v odvolání. Pouze pokud není rozhodnutí v souladu se zákonem (např. územní 
rozhodnutí je v rozporu s územním plánem), lze tento typ námitek uvést v odvolání i tehdy, 
pokud jste je nenamítali  dříve. O námitkách týkajících se nesouladu se zákonem musí být 
nehledě na koncentrační zásadu vždy v odvolacím řízení rozhodnuto. V každém případě je 
nejvhodnější  vznášet  všechny  námitky  již  v řízení  před  orgánem  prvého  stupně 
a „neodkládat“ si nic na později.

Odvolání může účastník podat i proti  usnesení, jež mu bylo oznámeno. Toto odvolání nemá 
nikdy odkladný účinek (§ 76 odst. 5).

8.2.6. Postup odvolacího orgánu (§ 86)
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Správní  orgán, který napadené rozhodnutí  vydal,  zašle  stejnopis  podaného odvolání  všem 
účastníkům, kteří se mohli proti rozhodnutí odvolat, a vyzve je, aby se k němu v přiměřené 
lhůtě, která nesmí být kratší než 5 dnů, vyjádřili. To však neučiní, bylo-li odvolání podáno 
opožděně nebo bylo-li nepřípustné, předá spis se svým stanoviskem odvolacímu správnímu 
orgánu do 10 dnů ode dne doručení odvolání. To je závažná legislativní chyba.

 Autoremedura - správní orgán, který napadené rozhodnutí vydal, je může zrušit nebo 
změnit,  pokud tím plně vyhoví odvolání a jestliže tím nemůže být způsobena újma 
žádnému z účastníků, ledaže s tím všichni, kterých se to týká, vyslovili souhlas. Proti 
tomuto rozhodnutí lze podat odvolání.

 Neshledá-li podmínky pro autoremeduru, předá spis se svým stanoviskem odvolacímu 
správnímu orgánu do 30 dnů ode dne doručení odvolání

Chybí povinnost informovat účastníky řízení o tomto postupu, přitom i odvolací  
orgán má lhůtu pro rozhodnutí 

Odvolací orgán může:

1. Rozhodnutí nebo jeho část zrušit a řízení zastavit. To musí učinit jde-li o odvolání proti 
rozhodnutí o předběžném opatření a nabylo-li již rozhodnutí ve věci právní moci, ledaže by 
rozhodnutí o tomto odvolání mohlo mít význam pro náhradu škody.

2. Rozhodnutí nebo jeho část zrušit a věc vrátit k novému projednání správnímu orgánu, 
který  rozhodnutí  vydal.  Právním názorem je  prvoinstanční  orgán  vázán  (a  proti  novému 
rozhodnutí lze podat samozřejmě odvolání)

3. Rozhodnutí nebo jeho část změnit (tedy sám meritorně rozhodnout). 

To nelze, pokud 

- územní samosprávný celek vydal rozhodnutí v samostatné působnosti

- by tím některému z účastníků, jemuž je ukládána povinnost, hrozila újma z důvodu 
ztráty možnosti odvolat se. 

- by tím měl změnit napadené rozhodnutí v neprospěch odvolatele, ledaže 

- odvolání podal také jiný účastník, jehož zájmy nejsou shodné, anebo 

- je napadené rozhodnutí v rozporu s právními předpisy nebo jiným veřejným zájmem. 

4. Odvolání zamítnout a napadené rozhodnutí potvrdit.  Jestliže odvolací správní orgán 
změní nebo zruší napadené rozhodnutí jen zčásti, ve zbytku je potvrdí.

8.2.7. Použití procesních pravidel
Jestliže  není  stanoveno  jinak,  pro  řízení  o  odvolání  se  použije  většina  ustanovení  o 
prvoinstančním řízení  obdobně ,  tzn.  v  plném rozsahu,  (pojem "přiměřeně"  pak znamená 
volnější vztah mezi tímto ustanovením a vymezenými právními vztahy). 

8.3. Rozklad (§ 152)
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Rozklad je opravným prostředkem proti rozhodnutí, které v I. stupni vydal ústřední správní 
úřad nebo jeho vedoucí. Návrh na rozhodnutí o rozkladu připravuje pro ministra nebo jiného 
vedoucího ústředního správního úřadu rozkladová komise. Podle těžko pochopitelného znění 
§ 152 odst. 4 je v řízení o rozkladu možné napadené rozhodnutí změnit nebo zrušit jen tehdy, 
pokud se tím rozkladu plně vyhoví a nemůže tím být žádnému z účastníků vysvětlena újma, 
nebo s tím všichni vysloví souhlas. Jinak musí být rozklad zamítnut, byť by rozhodnutí bylo 
zjevně nezákonné.

8.4. Přezkumné řízení (§§ 94-99)
V  přezkumném  řízení  správní  orgány  přezkoumávají  pravomocná  rozhodnutí,  pokud  lze 
důvodně pochybovat  o jejich souladu s právními předpisy.  Může být zahájeno jak  z     moci   
úřední, tak na návrh účastníka řízení, v němž bylo pravomocné rozhodnutí vydáno. 

Přezkumné řízení vede správní orgán nadřízený orgánu, který rozhodnutí vydal.

8.4.1. Újma na veřejném zájmu jako důvod pro zastavení řízení (§ 94/4)
Jestliže po zahájení přezkumného řízení správní orgán dojde k závěru, že  ačkoli  rozhodnutí 
bylo vydáno v rozporu s právním předpisem, byla  by újma, která by jeho zrušením nebo 
změnou  vznikla  některému  účastníkovi,  který  nabyl  práva  z  rozhodnutí  v  dobré  víře,  ve 
zjevném nepoměru k újmě, která vznikla jinému účastníkovi nebo veřejnému zájmu,  řízení 
zastaví.

Ustanovení zakotvilo možnost správního orgánu na základě prakticky nepřezkoumatelného 
uvážení přezkumné řízení kdykoliv zastavit, protože není možné exaktně poměřovat újmu na 
právech nabytých v dobré víře a veřejný zájem na odstranění nezákonnosti. 

8.4.2. Rozsah přezkoumání, účastníci
V přezkumném řízení,  v němž je přezkoumáváno  rozhodnutí  odvolacího správního orgánu, 
lze přezkoumat i rozhodnutí vydané správním orgánem prvního stupně. 

Účastníky přezkumného řízení jsou účastníci původního řízení 

8.4.3. Lhůty pro zahájení přezkumného řízení
 Zahájení přezkumného řízení možné nejdéle do 2 měsíců  ode dne, kdy se příslušný 

správní orgán o důvodu zahájení přezkumného řízení dozvěděl, nejpozději však do 1 
roku od právní moci rozhodnutí ve věci.

 Rozhodnutí  ve  věci  nelze  vydat  po  uplynutí  15  měsíců  ode  dne  právní  moci 
rozhodnutí ve věci. Probíhá-li řízení, správní orgán je usnesením zastaví. 

8.4.4. Účinky rozhodnutí v přezkumném řízení (§ 99)
Účinky rozhodnutí v přezkumném řízení mohou nastat zpětně:

• od právní moci nebo předběžné vykonatelnosti přezkoumávaného rozhodnutí 

25



• od právní moci nebo předběžné vykonatelnosti rozhodnutí v přezkumném řízení. 

• v rozhodnutí, jímž se ruší nebo mění přezkoumávané rozhodnutí, které bylo vydáno v 
rozporu s právními  předpisy,  správní orgán s ohledem na obsah přezkoumávaného 
rozhodnutí určí, odkdy nastávají jeho účinky.

 

Ruší se či mění  rozhodnutí, jímž byla uložena povinnost, určí správní orgán, že účinky 
rozhodnutí  v  přezkumném  řízení  nastávají  ode  dne  právní  moci  nebo  předběžné 
vykonatelnosti přezkoumávaného  rozhodnutí  (neodůvodňují-li  okolnosti  případu  jiné 
řešení)

Ruší se nebo mění  rozhodnutí, jímž bylo přiznáno právo, určí správní orgán, že účinky 
rozhodnutí  v  přezkumném  řízení  nastávají  ode  dne  jeho  právní  moci  nebo  předběžné 
vykonatelnosti (neodůvodňují-li okolnosti případu jiné řešení)

Bylo-li  však  přezkoumávané  rozhodnutí  vydáno  na  základě  nesprávných  či  neúplných 
údajů uvedených žadatelem, určí správní orgán, že účinky rozhodnutí v přezkumném řízení 
nastávají ode dne právní moci nebo předběžné vykonatelnosti přezkoumávaného rozhodnutí.

8.5. Obnova řízení (§100)
Obnova řízení  je  dalším mimořádným opravným prostředkem.  Obnova řízení  se  týká  jen 
pravomocně ukončených řízení. Správní řád upravuje důvody pro obnovu řízení:

- najevo vyšly dříve neznámé skutečnosti  nebo důkazy (přitom existovaly už v době 
původního řízení).  Účastník,  jemuž jsou ku prospěchu,  je  ale  nemohl  v původním 
řízení uplatnit,

- provedené důkazy se ukázaly nepravdivými,

- bylo  zrušeno či  změněno  rozhodnutí,  které  bylo  podkladem rozhodnutí  (vydaného 
v řízení, které má být obnoveno)

Současně  správní  řád  požaduje,  aby  tyto  skutečnosti,  důkazy  nebo  rozhodnutí  mohly 
odůvodňovat jiné řešení otázky, jež byla předmětem rozhodování.

Jak se obnovuje řízení
Účastník může podat žádost o obnovu řízení u kteréhokoliv správního orgánu, který ve věci 
rozhodoval, a to do 3 měsíců ode dne, kdy se o důvodu obnovy řízení dozvěděl. Jedná se 
proto o subjektivní lhůtu, její běh záleží na tom, kdy účastník zjistil, že existují jiné důkazy 
apod. Správní řád ale stanoví i objektivní lhůtu – 3 roky ode právní moci rozhodnutí. Pokud 
by nové důkazy vyšly najevo třeba  až po pěti  letech,  není  možné řízení  obnovit.  Jestliže 
účastník už uplatnil požadavek na obnovu řízení v odvolání, nemůže obnovu požadovat. 

Kromě toho, že může o obnovu požádat účastník, je také možné, aby ve tříleté lhůtě od právní 
moci rozhodnutí o obnově řízení z moci úřední rozhodnul též správní orgán, který ve věci 
rozhodl  v  posledním stupni.  To je samozřejmě přípustné jen tehdy,  pokud pro to  existují 
důvody (výše pospané) a navíc je na takovém postupu veřejný zájem. 
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O obnově řízení rozhoduje správní orgán, který ve věci rozhodl v posledním stupni. Žádosti o 
obnovu  řízení  se  přizná  odkladný  účinek,  jestliže  hrozí  vážná  újma  účastníkovi  nebo 
veřejnému zájmu. Rozhodnutí,  jímž se žádost o obnovu řízení zamítá,  se oznamuje pouze 
žadateli; ten proti němu může podat odvolání.

 

8.6. Nové rozhodnutí (§101) 
Dalším nástrojem pro nápravu vadných správních rozhodnutí je tzv. nové rozhodnutí. Provést 
nové řízení a vydat nové rozhodnutí ve věci lze tehdy, jestliže

- je to nezbytné při navrácení v předešlý stav (podmínky jsou v § 41),

- novým rozhodnutím bude vyhověno žádosti, která byla pravomocně zamítnuta,

- nové rozhodnutí z vážných důvodů dodatečně stanoví nebo změní dobu platnosti nebo 
účinnosti rozhodnutí anebo lhůtu ke splnění povinnosti nebo dodatečně povolí plnění 
ve splátkách, 

- rozhodnutí ve věci bylo zrušeno jiným orgánem veřejné moci podle zvláštního zákona, 
nebo

- tak stanoví zvláštní zákon.

8. 7. Společná pravidla pro obnovu a nové rozhodnutí
V případě,  že  má být  ve věci  vydáno  nové rozhodnutí  nebo obnoveno řízení,  platí  určitá 
společná pravidla. Především musí být jasné, kdo bude příslušný správní orgán, který má vést 
řízení. Je to ten, který byl příslušný k původnímu řízení v prvním stupni. Odvolací správní 
orgán  je  příslušný  tehdy,  jestliže  řízení  bylo  obnoveno  z  důvodů,  jež  se  týkaly  výlučně 
odvolacího řízení. To znamená, že se řízení vrací na začátek. 

Pokud žádost účastníka (jak při  vydání  nového rozhodnutí,  tak při  obnově) neodůvodňuje 
zahájení nového řízení, rozhodne správní orgán usnesením o tom, že se řízení zastaví. Nové 
řízení  (pokud  jde  o  vydání  nového  rozhodnutí,  nikoli  obnovu)  lze  zahájit  na  žádost  i  v 
případě,  že  původní  řízení  bylo  zahájeno  z  moci  úřední,  a  naopak.  Žádost  může  podat 
kterýkoli  z  účastníků  původního řízení,  nebo jeho právní  nástupce  za  předpokladu,  že  je 
původním rozhodnutím přímo dotčen.

Kdo je účastníkem řízení se posuzuje podle právního stavu a skutkových okolností v době 
nového řízení. 

V novém řízení může správní orgán využít podkladů původního rozhodnutí včetně podkladů 
rozhodnutí o odvolání (nevylučuje-li to důvod nového řízení). I v novém řízení je úřad vázaný 
právním  názorem  odvolacího  správního  orgánu.  To  samozřejmě  neplatí,  pokud  došlo  ke 
změně okolností. 

Vydáním nového rozhodnutí se původní rozhodnutí zpravidla ruší. o tomto následku musí být 
účastníci  poučeni  v  písemném vyhotovení  rozhodnutí.  ustanovení  §  99  platí  obdobně.  V 
ostatních  případech  (kdy  není  původní  rozhodnutí  zrušeno),  brání  nové  rozhodnutí 
vykonatelnosti nebo jiným právním účinkům původního rozhodnutí.
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8.8. Veřejnoprávní smlouvy (§ 159-170)
Správní  řád  umožňuje  uzavírání  dvou  základních  typů  veřejnoprávních  smluv.  Tzv. 
koordinační  smlouvy uzavírají  již dnes podle zvláštních  předpisů (např.  zákona o obcích) 
mezi  sebou orgány veřejné správy k zajištění plnění svých úkolů Smlouvy subordinační – 
mezi správním orgánem a osobou, která by byla účastníkem podle § 27 odst. 1 – budou moci 
v zákonem stanovených případech nahrazovat vydání rozhodnutí.

Veřejnoprávní smlouvy jsou obdobou klasických smluv. Uzavírá je dvě nebo více stran a na 
jejich  základě  vznikají  nové  vztahy,  nová  práva  a  povinnosti.  Na  rozdíl  od  kupní  nebo 
darovací smlouvy se ale týkají veřejné správy a zásadní roli vždy hrají správní úřady.

Žádná taková smlouva samozřejmě nesmí být v rozporu se zákony nebo je obcházet a vždy 
musí být v souladu s veřejnými zájmy. Stejně tak veřejnoprávní smlouvy musí být účelné a 
správní orgán musí mít při jejím uzavírání za cíl plnění úkolů veřejné správy.

8.9. Opatření obecné povahy (§§171-174)
Opatření  obecné povahy je  jedním ze  správních  aktů.  Na rozdíl  od  klasických  správních 
rozhodnutí se OOP vztahují na neurčitý počet osob. Jako opatření obecné povahy se v oblasti 
životního prostředí vydávají především územní plány a zásady územního rozvoje. 

Jak se postupuje při  jejich vydávání? Nejdříve se návrh opatření (projednaný s dotčenými 
orgány)  doručí  prostřednictvím  veřejné  vyhlášky  (na  úřední  desce  musí  být  zveřejněný 
alespoň 15 dní). Na fyzické úřední desce nemusí být OOP celé, pokud je rozsáhlé, musí však 
být dostupné u úřadu a na internetu. 

Řízení o návrhu opatření obecné povahy je písemné, pokud zákon nebo správní úřad sám 
nepožadují veřejné projednání. V takovém případě musí být doba a místo konání veřejného 
projednání oznámeno na úřední desce nejméně 15 dnů předem.

K návrhu opatření obecné povahy může kdokoli, jehož práva, povinnosti nebo zájmy mohou 
být  opatřením  obecné  povahy  přímo  dotčeny,  uplatnit  u  správního  orgánu  písemné 
připomínky  nebo  na  veřejném projednání  ústní  připomínky.  Správní  orgán je  povinen  se 
připomínkami zabývat jako podkladem pro opatření obecné povahy a vypořádat se s nimi v 
jeho odůvodnění.

Speciální  postavení  mají  vlastníci  dotčených  nemovitostí.  Ti  mohou  podat  proti  návrhu 
opatření obecné povahy písemné odůvodněné námitky ke správnímu orgánu ve lhůtě 30 dnů 
ode dne jeho zveřejnění. O námitkách rozhoduje správní orgán, který opatření obecné povahy 
vydává.  Rozhodnutí  o námitkách, které musí obsahovat vlastní odůvodnění, se uvede jako 
součást odůvodnění opatření obecné povahy. Proti tomuto rozhodnutí je možné podat žádost o 
přezkum. Naopak není možné se proti takovému rozhodnutí odvolat ani podat rozklad. Změna 
nebo  zrušení  pravomocného  rozhodnutí  o  námitkách  může  být  důvodem změny  opatření 
obecné povahy.

Opatřením  obecné  povahy  je  např.  územní  plán,  speciální  postup  jeho  přijímání  stanoví 
stavební zákon (více o územních plánech zde).
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8. 9. 1. Vydání opatření obecné povahy
Opatření  obecné  povahy,  které  musí  obsahovat  odůvodnění,  správní  orgán  oznámí  opět 
veřejnou  vyhláškou.  Opatření  obecné  povahy  nabývá  účinnosti  patnáctým  dnem  po  dni 
vyvěšení  veřejné  vyhlášky.  Hrozí-li  vážná  újma  veřejnému  zájmu,  může  opatření  obecné 
povahy nabýt účinnosti již dnem vyvěšení. Do opatření obecné povahy a jeho odůvodnění 
může každý nahlédnout u správního orgánu, který opatření obecné povahy vydal.

 

Pozor! Proti opatření obecné povahy nelze podat opravný prostředek podle správního řádu 
jako  je  odvolání.  Soulad  opatření  obecné  povahy  s  právními  předpisy  lze  posoudit  v 
přezkumném řízení. Usnesení o zahájení přezkumného řízení lze vydat do 3 let od účinnosti 
opatření. Účinky rozhodnutí v přezkumném řízení nastávají ode dne jeho právní moci.

Pokud mají dotčené osoby za to, že opatřením obecné povahy byla zkrácena jejich práva, se 
mohou obrátit na Nejvyšší správní řád. 

8.10. Exekuce (§ 103)
Samozřejmě se může stát, že člověk, kterému správní rozhodnutí uloží nějakou povinnost, ji 
nesplní  dobrovolně.  V takovém případě  exekuční  správní  úřad  na  základě  vykonatelného 
rozhodnutí  nebo  vykonatelného  smíru  zahájí  exekuci  (požadavek  na  provedení  exekuce 
přitom může uplatnit buď správní orgán, který rozhodnutí vydal nebo ten, kdo na základě 
rozhodnutí získal právo na plnění.

Exekuce se rozlišuje podle toho, jestli má být plněno v penězích (třeba u pokut) nebo jinak 
(třeba  splněním  nějaké  konkrétní  povinnosti).  Peněžitá  i  nepeněžitá  plnění  se  mohou 
v některých  případech  vymáhat  i  po  dědicích  nebo  právních  nástupcích  společností. 
Samozřejmě je ale správní úřad limitovaný také časem - exekuční správní orgán může exekuci 
nařídit  nejpozději do 5 let  a provádět ji nejpozději do 10 let  poté,  co měla být povinnost 
splněna dobrovolně.

8. 10. 1. Exekuční výzva a exekuce 

Správní řád rozlišuje dva stupně výkonu rozhodnutí. Nehrozí-li vážné nebezpečí, že by mohlo 
dojít  ke  zmaření  exekuce,  může  exekuční  správní  orgán  před  nařízením  exekuce  vyzvat 
povinného ke splnění nepeněžité povinnosti usnesením - exekuční výzvou a určit mu náhradní 
lhůtu, v níž má být splněna. Proti exekuční výzvě se nelze odvolat. 

Pokud není splněno ani na základě exekuční výzvy (nebo se nepoužije), nastupuje nařízení 
exekuce. Správní  úřad vydá usnesením exekuční příkaz. Proti exekučnímu příkazu se také 
nelze odvolat. Proti oběma usnesením a dalším úkonům v rámci exekuce se podávají námitky. 

Exekuce  se  vede  různými  způsoby,  samozřejmě  podle  toho,  zda  je  plnění  peněžité  nebo 
nepeněžité.  Může jít o přímé vynucení  povinnosti,  odebrání movité věci,  předvedení nebo 
ukládání donucovacích pokut. 
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8.11. Stížnosti (§ 175)
V  § 175  upravuje správní řád institut stížnosti. Podle tohoto ustanovení mají dotčené osoby 
(tedy osoby, jichž  se  činnost správního orgánu v jednotlivém případě dotýká -  § 2 odst. 3) 
právo obracet se na správní orgány se stížnostmi proti nevhodnému chování úředních osob 
nebo proti postupu správního orgánu, neposkytuje-li správní řád jiný prostředek ochrany.

Například  dotčené  osoby,  jež  však  zároveň  nejsou  účastníky  správních  řízení  podle  části 
druhé a  třetí,   mohou v těchto  řízeních   využít  stížnost  podle § 175 například  pokud jim 
správní orgán neumožní  uplatňovat jejich  práva a oprávněné zájmy (§ 4 odst. 4), nebo je 
zbytečně zatěžuje (§ 6 odst. 2).

8. 11. 1. Podmínky projednání stížnosti
Podmínky   projednání  podání  jakožto  stížnosti  ve  smyslu  §  175  správního  řádu  jsou 
následující:

-stížnost je podána „dotčenou osobou“

-stížnost  směřuje  proti  nevhodnému  chování  úřední  osoby  nebo  proti  postupu 
správního orgánu 

-zákon v daném případě neposkytuje podateli jiný prostředek ochrany k dosažení cíle, 
který stížností sleduje. Takovými prostředky mohou být například odvolání, podnět 
k provedení přezkumného řízení nebo žádost o uplatnění opatření proti nečinnosti

- stížnost musí dále obsahovat obecné náležitosti podání podle § 37 odst. 2 správního 
řádu

Podání, které bude jako stížnost označeno, ale podle jeho obsahu se bude jednat například o 
žádost  o  uplatnění  opatření  proti  nečinnosti,  podnět  k zahájení  přezkumného  nebo jiného 
řízení z moci úřední a podobně bude správní orgán podle § 37 odst. 1 povinen vyřídit podle 
příslušných (jiných) ustanovení zákona. 

Pokud správní  orgán dojde  k závěru,  že  podání  označené  jako stížnost  podala  osoba,  jež 
v daném případě není  osobou dotčenou,  je vždy povinen posoudit,  zda podání není  podle 
svého obsahu podnětem k zahájení řízení z moci úřední (§ 42). Pokud zjistí, že tomu tak je, je 
povinen se jím z tohoto hlediska zabývat a podateli do 30 dnů od doručení sdělit výsledek 
svého šetření, pokud o to požádal. 

Stížnost  lze  podle  §  175  odst.  3  podat  písemně  nebo  ústně  (nepochybně  rovněž  dalšími 
způsoby a za podmínek, upravených v § 37 odst. 4, zejména elektronicky).  O přijetí ústní 
stížnosti  se v případě,  že ji  nelze ihned vyřídit,  nesepisuje  protokol,  ale  písemný záznam. 
Z hlediska  jistoty  při  případném následném postupu  v případě  nespokojenosti  s vyřízením 
stížnosti lze doporučit podávání stížností v písemné formě. 

Ze  stížnosti  především  musí  být  patrno,  kdo  ji  činí,  čeho  se  týká  (tj.  že  směřuje  vůči 
nevhodnému  chování  konkrétní  úřední  osoby nebo vymezenému  úřednímu postupu)  a  co 
stěžovatel  navrhuje  (postačí  i  obecné  vyjádření  požadavku  na  sjednání  nápravy,  což  lze 
dovodit z povahy věci, ale je možné navrhnout i konkrétní opatření). Je vhodné v ní uvést 
výslovný  požadavek,  aby  správní  orgán   stěžovatele  vyrozuměl  o  výsledku  šetření  a 
opatřeních přijatých k nápravě, pokud bude stížnost shledána důvodnou. 
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Stížnost se (§ 175 odst. 4) podává u toho správního orgánu, který vede řízení, tedy vůči jehož 
postupu (případně nevhodnému chování v něm zařazených úředních osob) stížnost směřuje. 
Stížnosti  však  nemohou  projednávat  samotné  úřední  osoby,  jejichž  chování  či  postup  je 
napadán. Tyto osoby jsou z projednávání stížnosti zjevně vyloučeny pro svou podjatost (§ 14 
odst. 1 ve spojení s § 177 odst. 2 a § 154 správního řádu).  Pokud stížnost směřuje proti  
chování  či  postupu  představeného  správního  orgánu,  zřejmě  by  měla  být  postoupena 
k vyřízení nadřízenému správnímu orgánu (§ 14 odst. 4, § 131 odst. 4 správního řádu). 

8. 11. 2. Postup při projednávání stížnosti
Podmínky   projednání  podání  jakožto  stížnosti  ve  smyslu  §  175  správního  řádu  jsou 
následující:

-stížnost je podána „dotčenou osobou“

-stížnost  směřuje  proti  nevhodnému  chování  úřední  osoby  nebo  proti  postupu 
správního orgánu 

-zákon v daném případě neposkytuje podateli jiný prostředek ochrany k dosažení cíle, 
který stížností sleduje. Takovými prostředky mohou být například odvolání, podnět 
k provedení přezkumného řízení nebo žádost o uplatnění opatření proti nečinnosti

- stížnost musí dále obsahovat obecné náležitosti podání podle § 37 odst. 2 správního 
řádu

Podání, které bude jako stížnost označeno, ale podle jeho obsahu se bude jednat například o 
žádost  o  uplatnění  opatření  proti  nečinnosti,  podnět  k zahájení  přezkumného  nebo jiného 
řízení z moci úřední a podobně bude správní orgán podle § 37 odst. 1 povinen vyřídit podle 
příslušných (jiných) ustanovení zákona. 

Pokud správní  orgán dojde  k závěru,  že  podání  označené  jako stížnost  podala  osoba,  jež 
v daném případě není  osobou dotčenou,  je vždy povinen posoudit,  zda podání není  podle 
svého obsahu podnětem k zahájení řízení z moci úřední (§ 42). Pokud zjistí, že tomu tak je, je 
povinen se jím z tohoto hlediska zabývat a podateli do 30 dnů od doručení sdělit výsledek 
svého šetření, pokud o to požádal. 

Stížnost  lze  podle  §  175  odst.  3  podat  písemně  nebo  ústně  (nepochybně  rovněž  dalšími 
způsoby a za podmínek, upravených v § 37 odst. 4, zejména elektronicky).  O přijetí ústní 
stížnosti  se v případě,  že ji  nelze ihned vyřídit,  nesepisuje  protokol,  ale  písemný záznam. 
Z hlediska  jistoty  při  případném následném postupu  v případě  nespokojenosti  s vyřízením 
stížnosti lze doporučit podávání stížností v písemné formě. 

Ze  stížnosti  především  musí  být  patrno,  kdo  ji  činí,  čeho  se  týká  (tj.  že  směřuje  vůči 
nevhodnému  chování  konkrétní  úřední  osoby nebo vymezenému  úřednímu postupu)  a  co 
stěžovatel  navrhuje  (postačí  i  obecné  vyjádření  požadavku  na  sjednání  nápravy,  což  lze 
dovodit z povahy věci, ale je možné navrhnout i konkrétní opatření). Je vhodné v ní uvést 
výslovný  požadavek,  aby  správní  orgán   stěžovatele  vyrozuměl  o  výsledku  šetření  a 
opatřeních přijatých k nápravě, pokud bude stížnost shledána důvodnou. 

Stížnost se (§ 175 odst. 4) podává u toho správního orgánu, který vede řízení, tedy vůči jehož 
postupu (případně nevhodnému chování v něm zařazených úředních osob) stížnost směřuje. 
Stížnosti  však  nemohou  projednávat  samotné  úřední  osoby,  jejichž  chování  či  postup  je 
napadán. Tyto osoby jsou z projednávání stížnosti zjevně vyloučeny pro svou podjatost (§ 14 
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odst. 1 ve spojení s § 177 odst. 2 a § 154 správního řádu).  Pokud stížnost směřuje proti  
chování  či  postupu  představeného  správního  orgánu,  zřejmě  by  měla  být  postoupena 
k vyřízení nadřízenému správnímu orgánu (§ 14 odst. 4, § 131 odst. 4 správního řádu). 

Podle zákona o obcích má rada obce právo stanovit pravidla pro přijímání a vyřizování petic a 
stížností (§ 102 odst. 2 písm. n) zákona o obcích). Shodné právo je pak vyhrazeno i radě kraje 
(§ 59 odst. 1 písm. h)  zákona  o  krajích).  Pokud však taková  obecní  nebo krajská  pravidla 
stanovena nejsou, použije se úprava podle správního řádu. 

8.12. Vyjádření osvědčení, sdělení

Vyjádření, osvědčení nebo sdělení jsou souhrnná označení pro takové úkony správních úřadů, 
kdy  se  nevydává  jako  výsledek  správní  rozhodnutí.  Správní  řád  říká,  že  se  použijí 
vyjmenovaná  ustanovení  obdobně  a  kdyby  bylo  třeba,  podle  zbytku  správního  řádu  se 
postupuje alespoň přiměřeně. 

Může se stát, že vyjádření, osvědčení nebo sdělení správního orgánu trpí vadami, které lze 
opravit, aniž tím bude způsobena újma některé z dotčených osob. V takovém případě se to 
dělá usnesením, které se pouze poznamená do spisu.

Naopak při vážnějších vadách je třeba vyjádření, osvědčení nebo sdělení, které je v rozporu s 
právními předpisy zrušit usnesením. Postupuje se jako v přezkumném řízení. 

Vypracoval

Ekologický právní servis, 2006, aktualizace říjen 2009, EB, JK

Kontaktní osoba: Mgr. Jana Kravčíková, Eva Pavlorková
Dvořákova 13, 602 00 Brno, Česká republika
tel: +420 545 575 229, mob: 734 440 604, fax: +420 542 213 373
e-mail: poradna@eps.cz, URL: http://www.eps.cz/
VÁŠ DOTAZ MŮŽETE ZADAT ZDE

Rádi byste podpořili činnost EPS, ale nevíte jak?
Zde naleznete odpověď. 

Veškeré zákony najdete na www.portal.gov.cz v sekci Zákony, zde
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