Komentář ke vzoru: Námitka podjatosti úřední
osoby
Aktualizováno k 06. 03. 2019

Pro jakou situaci je vzor vhodný
Vzor využijí fyzické osoby i spolky, pokud se dozví o podjatosti úřední osoby ve
správním řízení. Podle zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, je úřední osobou každý,
kdo se bezprostředně podílí na výkonu pravomoci správního orgánu. Taková osoba
bude podjatá, pokud má s ohledem na svůj vztah k předmětu správního řízení,
účastníkům řízení nebo jejich zástupcům zájem na tom, jak řízení dopadne
(podrobněji k důvodům podjatosti níže). Důvodem podjatosti nemůže být samotná
skutečnost, že úředník je ve služebním nebo zaměstnaneckém poměru k územně
samosprávnému celku. O podjatosti rozhoduje představený – tj. služebně nadřízený
příslušné úřední osobě. Námitku podjatosti je potřeba podat bezodkladně, jakmile se
o podjatosti účastník řízení dozví. K později podané námitce podjatosti se nepřihlíží.

Jaké části vzoru přizpůsobit
-

-

-

Podatel
o Zvolte, zda vzor podáváte jako fyzická nebo právnická osoba (spolek).
Následně vyplňte požadované údaje.
Adresát
o Vyplňte údaje adresáta. Bude se jednat o úřad, který dané správní
řízení vede.
Místo a datum podpisu námitky
Námitka
o U samotného textu námitky nejprve zvolte, zda námitku podáváte
jako fyzická osoba nebo jako spolek. Následně doplňte požadované
údaje v hranatých závorkách. Kromě informací jako je název úřadu,
spisová značka nebo datum, kdy jste se o podjatosti dozvěděli, je také
potřeba vyplnit důvod podjatosti a jméno a příjmení představeného.
o Důvod podjatosti
▪ Uveďte všechny podstatné skutečnosti (a na jejich podporu
uveďte a k námitce přiložte důkazy), na základě, kterých se
domníváte, že je příslušná úřední osoba podjatá. Z těchto
skutečností by měl být jasně patrný vztah úřední osoby
k předmětu řízení, účastníkům nebo jejich zástupcům. Tento
vztah by pak měl být natolik významný, že je možné důvodně
předpokládat, že úřední osoba bude mít zájem na výsledku
daného řízení.
▪ Podjatou může být např. úřední osoba, která je majitelem
sousedního pozemku tomu, který je předmětem řízení o
povolení stavby. Co je považováno za podjatost a co už není,
najdete v našem manuálu Jak namítat podjatost? dostupném
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zde:
https://frankbold.org/poradna/kategorie/korupce-ajednani-uredniku/rada/jak-namitat-podjatost.
Jméno, příjmení a podpis
o Opět je potřeba zvolit, zda námitku podáváte jako spolek nebo jako
fyzická osoba. Následně vyplňte požadované údaje a námitku
podepište.
Přílohy
o Pokud k námitce přikládáte přílohy (např. listinné důkazy na podporu
Vámi tvrzených skutečností), očíslujte je a zapište je v příslušném
pořadí do seznamu příloh.

Kde nalézt další informace
Podrobnější informace k podjatosti úředních osob ve správním řízení najdete
v našem manuálu:
- Jak namítat podjatost?
https://frankbold.org/poradna/kategorie/korupce-a-jednaniuredniku/rada/jak-namitat-podjatost

Na co nezapomenout
-

Námitku podjatosti podejte ihned, jakmile se o podjatosti dozvíte
Nezapomeňte uvést a přiložit důkazy na podporu svých tvrzení –
podjatost úřední osoby prokazuje ten, kdo ji namítá
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Jak pracovat se vzorem?
•
•

•
•

Tento manuál slouží jako doprovodný dokument k vyplnění samotného
vzoru.
Šablona vzoru obsahuje pole, která je třeba vyplnit. Zároveň obsahuje různé
varianty obsahu, tam, kde se často nabízí více možností.
o Varianty obsahu – pokud jsou přítomny – jsou vložitelné pomocí
rychlých částí. Či dohledatelné v manuálu.
Ke stažení jsou dostupné také další formáty vzory, konkrétně .doc a .odt. Tyto
formáty neobsahují pokročilejší funkce, avšak vzor je stále plně použitelný.
Aktuální verzi tohoto a řady dalších vzorů naleznete pod tímto odkazem:
https://frankbold.org/poradna/pravni-vzory

Pokud budete mít ke vzoru a jeho použití jakékoli dotazy obraťte se na nás přes
kontaktní formulář.
Budeme rovněž rádi, pokud nám zašlete podněty na zlepšení našich vzorů na
e-mailovou adresu servis@frankbold.org
Byl pro vás vzor užitečný? Pomozte nám vytvářet více takových svým finančním
darem prostřednictvím našeho dárcovského formuláře.

