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Komentář ke vzoru: Odvolání proti rozhodnutí ve 
správním řízení 

Aktualizováno k 06. 03. 2019 

Pro jakou situaci je vzor vhodný 

Vzor může použít každý, kdo podává odvolání proti jakémukoli správnímu rozhodnutí 

na základě ustanovení § 81 odst. 1) zákona č. 500/2004 Sb., správní řád. Jedná se o 

obecný vzor odvolání, do kterého je potřeba doplnit údaje o rozhodnutí 

prvoinstančního orgánu, důvod, proč odvolání podáváte, a jak si přejete, aby orgán 

druhé instance (odvolací orgán) rozhodl. Odvolání je adresováno nadřízenému 

správnímu orgánu, ale podává se k orgánu, který vydal napadané rozhodnutí. 

Jaké části vzoru přizpůsobit 

- Podatel 

o Nejprve zvolte, kdo podání podává (zda podání podáváte jako fyzická 

osoba či spolek, a poté vyplňte své osobní údaje uvedené v hranatých 

závorkách. 

- Adresát 

o Uveďte název a adresu úřadu, jehož rozhodnutí napadáte, a nad ně 

název nadřízeného správního orgánu. Adresu úřadu a nadřízený 

správní orgán naleznete zde: 

https://www.statnisprava.cz/rstsp/ciselniky.nsf/i/d0055. 

- Místo a datum 

o Doplňte, kdy a kde bylo odvolání vyhotoveno. 

- Nadpis 

o Doplňte údaje o rozhodnutí úřadu – tj. název úřadu, který rozhodnutí 

vydal, název samotného rozhodnutí, datum, kdy bylo vydáno a číslo 

jednací uvedené na rozhodnutí. 

- První část 

o Nejprve vyberte, kdo odvolání podává. Poté vyplňte požadované 

údaje v hranatých závorkách – tj. název úřadu, datum vydání 

rozhodnutí, název rozhodnutí, číslo jednací rozhodnutí, příp. název 

svého spolku. 

- Druhá část 

o Tato část je zásadní pro úspěch Vašeho odvolání. Podrobně rozepište 

důvod, proč se proti rozhodnutí úřadu odvoláváte. Uvádí úřad ve 

svém rozhodnutí chybné skutečnosti? Jak můžete doložit, že se úřad 

mýlí? Tvrdí úřad, že nějaký postup ze zákona je/není možný, a vy s tím 

nesouhlasíte? O jaká zákonná ustanovení se můžete opřít? Uveďte 

podrobně všechny rozhodující skutečnosti a pro svá tvrzení přiložte 

důkazy. Zároveň mějte na paměti, že k novým skutečnostem a 

důkazům se v odvolacím řízení přihlíží pouze tehdy, pokud je účastník 

řízení nemohl uplatnit dříve. 

- Třetí část 

o Na závěr odvolání shrnujeme, co od odvolacího orgánu požadujeme. 

Nejprve opět zvolte, kdo podání podává, a tentokrát také (cca 

v polovině odstavce) zvolte, jak si přejete, aby nadřízený správní 

https://www.statnisprava.cz/rstsp/ciselniky.nsf/i/d0055
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orgán rozhodl. Tento orgán má tři možnosti: 1) rozhodnutí úřadu 

zrušit a řízení zastavit, 2) rozhodnutí úřadu zrušit a věc mu vrátit 

k novému projednání, 3) rozhodnutí úřadu změnit. Následně opět 

vyplňte údaje požadované v hranatých závorkách (název úřadu, název 

nadřízeného správního orgánu, název rozhodnutí, datum jeho vydání 

a číslo jednací, příp. uveďte, jak podle Vás má znít výrok napadeného 

rozhodnutí). Pokud si nejste jistí, jakou možnost vybrat, nemusíte 

vybrat žádnou a odvolací správní orgán se rozhodne dle svého 

uvážení. 

- Jméno, příjmení a podpis 

o Vyberte, zda odvolání podáváte jako FO nebo jako spolek a vyplňte 

své jméno a příjmení, příp. funkci ve spolku a název spolku, a 

odvolání podepište. 

- Přílohy 

o Jak uvádíme výše, na podporu svých tvrzení k odvolání přiložte 

důkazy. Měli byste přiložit všechny dokumenty, které v odvolání 

zmiňujete. 

Kde nalézt další informace 

Podrobnější informace k tématu správního řízení najdete v našem manuálu: 

- Jak probíhá správní řízení? 

https://frankbold.org/poradna/kategorie/spravni-rad-a-spravni-

rizeni/rada/jak-probiha-spravni-rizeni 

 

 
Na co nezapomenout 

- Odvolání podat včas - obecně platí lhůta 15 dnů od oznámení 

odvolání. Zmeškání lhůty nelze prominout. 
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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. 

https://frankbold.org/poradna/pravni-vzory
https://frankbold.org/poradna/dotaz
mailto:servis@frankbold.org?subject=Podnět%20ke%20vzoru:%20
http://frankbold.org/podporte-nas

