Komentář ke vzoru: Podnět k provedení
přezkumného řízení
Aktualizováno k 13. 03. 2019

Pro jakou situaci je vzor vhodný
Vzor využijete, pokud se domníváte, že je rozhodnutí správního orgánu v rozporu
s právními předpisy, a toto rozhodnutí již nabylo právní moci (nebo zatím právní moci
nenabylo, ale je předběžně vykonatelné podle § 74 správního řádu), a zároveň
nemáte jiný způsob napadení rozhodnutí. Nelze přezkoumávat rozhodnutí vydaná v
přezkumném řízení.
Podnět k provedení přezkumného řízení je oprávněn podat kdokoli. Podnět není
návrhem na zahájení přezkumného řízení a na provedení přezkumného řízení není
právní nárok. Přezkumné řízení je zahajováno z moci úřední, tj. tehdy, jestliže správní
orgán po předběžném posouzení věci dojde k závěru, že lze mít důvodně za to, že
rozhodnutí bylo vydáno v rozporu s právními předpisy. Jestliže správní orgán
neshledá důvody k zahájení přezkumného řízení, sdělí tuto skutečnost s uvedením
důvodů do 30 dnů podateli. Rozhodnutí ve věci v přezkumném řízení v prvním stupni
nelze vydat po uplynutí 15 měsíců ode dne právní moci rozhodnutí ve věci.
Jestliže je porušení právního předpisu zjevné ze spisového materiálu, jsou splněny
ostatní podmínky pro přezkumné řízení a není zapotřebí vysvětlení účastníků, může
příslušný správní orgán provést zkrácené přezkumné řízení. Dokazování se v
takovém případě neprovádí.
V přezkumném řízení může správní orgán rozhodnutí, které je v rozporu s právními
předpisy, zrušit, změnit nebo jej zrušit a věc vrátit příslušnému správnímu orgánu,
které jsou právním názorem orgánu rozhodujícího v přezkumném řízení vázány.

Jaké části vzoru přizpůsobit
-

-

-

-

Podatel
o Vyberte, jestli podnět podáváte jako fyzická nebo právnická osoba, a
vyplňte příslušné údaje.
Adresát
o Podnět
k provedení
přezkumného
řízení
se
podává
ke
správnímu orgánu, který je nadřízen tomu, který vydal napadané
rozhodnutí.
Místo a datum vyhotovení podnětu
Okolnosti, na základě, kterých jste se dozvěděli o rozhodnutí
o Např. prováděné přípravné práce, oznámení na úřední desce
o Tuto část je možné vymazat, není-li pro podání podstatná
Specifikace napadaného rozhodnutí
o Uveďte všechny Vám známé údaje specifikující napadané rozhodnutí,
zejm. číslo jednací a/nebo spisovou značku, datum vydání rozhodnutí,
orgán, který jej vydal, v jaké věci, kdo byli účastníci řízení, druh
rozhodnutí (např. územní) atd. Pokud neznáte údaje specifikující
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-

rozhodnutí, uveďte jakékoliv informace, které mohou s identifikací
rozhodnutí pomoci (specifikace věci, které se rozhodnutí týká,
případně účastníky atd.). Pokud správní orgán nebude schopen
rozhodnutí identifikovat, přezkumné řízení nezahájí.
Odůvodnění podnětu
o Uveďte odůvodnění toho, v čem spatřujete rozpor napadaného
rozhodnutí s právními předpisy. Uveďte zde všechny důležité
informace, příslušná právní ustanovení (inspirujte se našimi manuály)
a případně svá tvrzení podložte důkazy (fotografie, dokumenty,
odborné posudky).
o Např. „V dané lokalitě se podle územního plánu obce [Název obce]
nachází plocha určená k zástavbě obytnými domy. Průmyslové využití
lokality není územním plánem dovoleno. Územní rozhodnutí na umístění
stavby průmyslového závodu tedy bylo vydáno v rozporu s územním
plánem.“
o Např. „Podle mých informací nebylo podkladem pro vydání tohoto
rozhodnutí stanovisko EIA. Záměr přitom lze podřadit pod bod 8. přílohy
č. 1 zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí. Tyto
záměry vyžadují v souladu s § 4 odst. 1 písm. a) tohoto zákona posouzení
vlivu na životní prostředí. Informaci o probíhajícím procesu posouzení
vlivu na životní prostředí jsem však nenašel v elektronickém informačním
systému EIA.“

-

Závěr
o

V závěru podání doplňte všechny údaje dle vzoru (název úřadu, který
bude v přezkumném řízení rozhodovat, identifikace rozhodnutí,
pokud je známá atp.)

-

Přílohy
o Přílohy nejsou povinnou náležitostí, ale pokud je v textu odkazováno
na listinné důkazy, pak je žádoucí je v kopii přiložit.

Kde nalézt další informace
Podrobnější informace k podávání podnětů najdete v našich manuálech:
- https://frankbold.org/poradna/kategorie/spravni-rad-spravnirizeni/rada/podavani-podnetu-podle-spravniho-radu
Dále naleznete informace na následujících odkazech:
- http://eagri.cz/public/web/mze/ministerstvo-zemedelstvi/zivotnisituace/ostatni/podnet-k-provedeni-prezkumneho-rizeni.html

Na co nezapomenout
-

Nezmeškejte lhůtu: zahájit přezkumné řízení lze nejpozději do 1
roku od právní moci napadaného rozhodnutí.
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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.

