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SPRSPRÁÁVNVNÍÍ ŘŘÁÁDD

Od 1. ledna 2006Od 1. ledna 2006

SPRSPRÁÁVNVNÍÍ ŘŘÁÁDD

NAHRAZUJE ZNAHRAZUJE ZÁÁKONKON čč. 71/1967 Sb.                                          . 71/1967 Sb.                                          
o spro spráávnvníím m řříízenzeníí (spr(spráávnvníí řřáád), d), 

VE ZNVE ZNĚĚNNÍÍ NOVEL:NOVEL:

29/2000 Sb.29/2000 Sb.
227/2000 Sb.227/2000 Sb.
226/2002 Sb.226/2002 Sb.
309/2002 Sb.309/2002 Sb.

SPRSPRÁÁVNVNÍÍ ŘŘÁÁDD
CCííle reformy sprle reformy spráávnvníího ho řříízenzeníí

1.1. Soulad s Soulad s úústavnstavníím pom pořřáádkemdkem
•• Nutno dodrNutno dodržžet zet záásadu zsadu záákonnosti konnosti ––

ststáátntníí moc lze uplatmoc lze uplatňňovat jen ovat jen 
zpzpůůsobem stanoveným zsobem stanoveným záákonem.konem.

•• NadNadáále nelze ule nelze užžíívat mimoprvat mimopráávnvníí
prostprostřředky.edky.

•• Proto je nutnProto je nutnáá dostatedostateččnněě ppřřesnesnáá a a 
podrobnpodrobnáá úúprava.prava.
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SPRSPRÁÁVNVNÍÍ ŘŘÁÁDD
CCííle reformy sprle reformy spráávnvníího ho řříízenzeníí

2.2. VrVráátit sprtit spráávnvníímu mu řřáádu jeho pdu jeho půůvodnvodníí
úúlohulohu

•• MMáá slousloužžit jako obecnit jako obecnáá procesnprocesníí úúprava prava 
pro celou vepro celou veřřejnou sprejnou spráávu.vu.

•• VytvoVytvořřit pit přředpoklady pro odstranedpoklady pro odstraněěnníí
desdesíítek rtek růůzných zných „„sprspráávnvníích ch řříízenzení“í“..

•• Proto musProto musíí být být úúprava dostateprava dostateččnněě
obecnobecnáá..

•• ČČáást tst třřetetíí –– i pro ni pro něěkterkteréé zvl. typy zvl. typy řříízenzeníí..

SPRSPRÁÁVNVNÍÍ ŘŘÁÁDD

ZZáákladnkladníí rozdrozdííly:ly:
••ŠŠiriršíší ppůůsobnostsobnost

–– §§ 1 1 pozitivnpozitivníí definicedefinice –– odst. 1:odst. 1:
„„postuppostup orgorgáánnůů moci výkonnmoci výkonnéé, org, orgáánnůů

úúzemnzemníích samosprch samospráávných celkvných celkůů a jiných a jiných 
orgorgáánnůů, pr, práávnických a fyzických osob, vnických a fyzických osob, pokud pokud 

vykonvykonáávajvajíí ppůůsobnost vsobnost v oblasti veoblasti veřřejnejnéé
sprspráávyvy““

SPRSPRÁÁVNVNÍÍ ŘŘÁÁDD

•• „„FORMFORMÁÁLNLNÍ“Í“ SPRSPRÁÁVNVNÍÍ ŘŘÍÍZENZENÍÍ
((ČČÁÁST DRUHST DRUHÁÁ A TA TŘŘETETÍÍ))

•• „„NEFORMNEFORMÁÁLNLNÍ“Í“ SPRSPRÁÁVNVNÍÍ ŘŘÍÍZENZENÍÍ
((ČČÁÁST ST ČČTVRTTVRTÁÁ) ) -- §§ 158158
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SPRSPRÁÁVNVNÍÍ ŘŘÁÁDD
••ŠŠiriršíší ppůůsobnostsobnost

–– §§ 177 odst. 1: 177 odst. 1: ZZáákladnkladníí zzáásady sady ččinnostiinnosti sprspráávnvníích ch 
orgorgáánnůů se pouse použžijijíí ppřři výkonu vei výkonu veřřejnejnéé sprspráávy i vy i 
vv ppřříípadech, kdy padech, kdy zvlzvlášáštntníí zzáákonkon stanovstanovíí, , žže se spre se spráávnvníí
řřáád nepoud nepoužžije, ale sije, ale sáám m úúpravu odpovpravu odpovíídajdajííccíí ttěěmto mto 
zzáásadsadáám neobsahuje.m neobsahuje.
–– pokud sprpokud spráávnvníí orgorgáán provn provááddíí úúkony, na kterkony, na kteréé se se 
nevztahuje nevztahuje ččáást druhst druháá -- „„formformáálnlníí sprspráávnvníí řříízenzení“í“
vztahuje se vztahuje se ččáást st ččtvrttvrtáá (vyj(vyjááddřřeneníí, osv, osvěěddččeneníí, sd, sděělenleníí) ) ––
srov. srov. §§§§ 177 odst. 2, 154 a 177 odst. 2, 154 a nnááslsl..

SPRSPRÁÁVNVNÍÍ ŘŘÁÁDD
••ŠŠiriršíší ppůůsobnostsobnost

–– ppřřechodnechodnáá ustanovenustanoveníí::
•• nepnepřříímmáá novela vztahujnovela vztahujííccíí sprspráávnvníí řřáád (nebo jeho d (nebo jeho 
potpotřřebnou ebnou ččáást) na st) na formformáálnlníí i neformi neformáálnlníí postupy postupy 
veveřřejnejnéé sprspráávy, pokud nejsou (dostatevy, pokud nejsou (dostateččnněě) upraveny) upraveny
zvlzvlášáštntníím pm přředpisem edpisem –– srov. srov. §§ 180180

SPRSPRÁÁVNVNÍÍ ŘŘÁÁDD
NegativnNegativníí definicedefinice::
•• §§ 1 odst. 2 1 odst. 2 –– subsidiaritasubsidiarita
•• §§ 1 odst. 3:1 odst. 3:

–– obobččanskopranskopráávnvníí, , obchodnobchodněěprpráávnvníí a a 
pracovnpracovněěprpráávnvníí úúkonykony
–– vztahy mezi orgvztahy mezi orgáány tny tééhohožž úúzemnzemníího ho 
samosprsamospráávnvnéého celku pho celku přři výkonu samostatni výkonu samostatnéé
ppůůsobnosti sobnosti 
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SPRSPRÁÁVNVNÍÍ ŘŘÁÁDD
ZZáákladnkladníí zzáásady sady ččinnosti sprinnosti spráávnvníích orgch orgáánnůů

−− Evropský soudnEvropský soudníí dvdvůůr (ESD)r (ESD)
−− Evropský soud pro lidskEvropský soud pro lidskáá prprááva (ESLP)va (ESLP)
•• legalita legalita -- §§ 2 odst. 12 odst. 1

–– + p+ přříímo aplikovatelnmo aplikovatelnéé prpráávo EUvo EU

•• zzáákaz zneukaz zneužžititíí sprspráávnvníí úúvahy  (pravomoci) vahy  (pravomoci) --
§§ 2 odst. 22 odst. 2

–– pravomoc lze upravomoc lze užžíít jen k t jen k úúččelu, ke kterelu, ke kteréému byla mu byla 
poskytnutaposkytnuta

SPRSPRÁÁVNVNÍÍ ŘŘÁÁDD
ZZáákladnkladníí zzáásady sady ččinnosti sprinnosti spráávnvníích orgch orgáánnůů

•• zzáásada ochrany dobrsada ochrany dobréé vvííry a oprry a opráávnvněěných ných 
zzáájmjmůů -- §§ 2 odst. 32 odst. 3
–– viz napviz napřř. . §§ 94 odst. 494 odst. 4

•• zzáásada sada subsidiaritysubsidiarity -- §§ 2 odst. 2, 3; 2 odst. 2, 3; 
§§ 6 odst. 26 odst. 2
–– nutno dodrnutno dodržžovat, i kdyovat, i kdyžž zvl. zzvl. záákon poskytuje kon poskytuje 

volnvolnéé sprspráávnvníí uvuváážženeníí

SPRSPRÁÁVNVNÍÍ ŘŘÁÁDD
ZZáákladnkladníí zzáásady sady ččinnosti sprinnosti spráávnvníích orgch orgáánnůů

•• zzáásada ochrany vesada ochrany veřřejnejnéého zho záájmu jmu -- §§ 2 2 
odst. 4odst. 4

•• zzáásada proporcionality sada proporcionality -- §§ 2 odst. 42 odst. 4
•• zzáásada nestrannsada nestrannéého postupu sprho postupu spráávnvnííhoho
orgorgáánu (ESLP)  nu (ESLP)  -- §§ 2 odst. 42 odst. 4
•• zzáásada sada legitimnlegitimníího oho oččekekáávváánníí (ESD) (ESD) -- §§ 2 2 

odst. 4odst. 4
–– prpráávo na pvo na přředvedvíídatelnost postupu datelnost postupu sprspr. org. orgáánunu
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SPRSPRÁÁVNVNÍÍ ŘŘÁÁDD
ZZáákladnkladníí zzáásady sady ččinnosti sprinnosti spráávnvníích orgch orgáánnůů

•• zjizjiššťťovováánníí stavu vstavu věěci ci -- §§ 33
–– tzv. materitzv. materiáálnlníí pravda; neplatpravda; neplatíí ve spornve spornéém m 
řříízenzeníí

•• veveřřejnejnáá sprsprááva jako sluva jako služžba, ba, „„dobrdobráá sprspráávava““ --
§§ 4 odst. 14 odst. 1

•• zzáásada sousada souččinnosti s innosti s úúččastnastnííky (ESLP) ky (ESLP) 
-- §§ 4 odst. 2 4 odst. 2 –– 4, 4, §§ 6 odst. 26 odst. 2
–– novnováá formulace pouformulace pouččovacovacíí povinnostipovinnosti

SPRSPRÁÁVNVNÍÍ ŘŘÁÁDD
ZZáákladnkladníí zzáásady sady ččinnosti sprinnosti spráávnvníích orgch orgáánnůů

•• zzáásada preference smsada preference smíírnrnéého ho řřeeššeneníí -- §§ 55
•• zzáásada rychlosti sada rychlosti řříízenzeníí a proces. ekonomiea proces. ekonomie
-- §§ 6 odst. 1 a  2 (ESLP)6 odst. 1 a  2 (ESLP)

–– ochrana pochrana přřed need neččinnostinnostíí ((§§ 80) vztahov80) vztahováána na na na 
vevešškerkeréé postupy ve vepostupy ve veřřejnejnéé sprspráávvěě

SPRSPRÁÁVNVNÍÍ ŘŘÁÁDD
ZZáákladnkladníí zzáásady sady ččinnosti sprinnosti spráávnvníích orgch orgáánnůů

•• zzáásada rovnosti sada rovnosti -- §§ 77
–– na postavenna postaveníí úúččastnastnííkkůů mmáá vliv jejich vliv jejich 

hmotnhmotněěprpráávnvníí vztah k pvztah k přředmedměětu tu řříízenzeníí

–– §§ 7 odst. 2 7 odst. 2 –– napnapřř. zdravotn. zdravotněě postipostižženeníí

•• zzáásada sousada souččinnosti ve veinnosti ve veřřejnejnéé sprspráávvěě
a dobra dobráá sprsprááva va -- §§ 8 odst. 1 a 28 odst. 1 a 2

–– viz napviz napřř. p. přřekekáážžky ky řříízenzeníí, sou, souččinnost pinnost přři i 
dokazovdokazováánníí
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SPRSPRÁÁVNVNÍÍ ŘŘÁÁDD
sprspráávnvníí řříízenzeníí

== postup sprpostup spráávnvníího orgho orgáánu, jehonu, jehožž úúččelem   elem   
je vydje vydáánníí rozhodnutrozhodnutíí

•• konstitutivnkonstitutivnííhoho
•• deklaratorndeklaratornííhoho

SPRSPRÁÁVNVNÍÍ ŘŘÁÁDD
ppřřííslusluššnostnost

1.1. VVěěcncnáá ppřřííslusluššnostnost
•• StanovStanovíí ji vji vžždy zdy záákon.kon.
2.2. MMíístnstníí ppřřííslusluššnostnost –– kritkritéériaria

1.1. mmíísto sto ččinnostiinnosti
2.2. mmíísto nemovitostisto nemovitosti
3.3. mmíísto podniksto podnikáánníí
4.4. mmíísto trvalsto trvaléého pobytu nebo sho pobytu nebo síídladla

SPRSPRÁÁVNVNÍÍ ŘŘÁÁDD
ppřřííslusluššnostnost

3.3. ZmZměěny pny přřííslusluššnostinosti -- §§ 131131
1.1. AtrakceAtrakce

1.1.VýjimeVýjimeččnněě slosložžititáá řříízenzeníí
2.2.ŘŘíízenzeníí s velkým pos velkým poččtem tem úúččastnastnííkkůů
3.3.ŘŘíízenzeníí s vlivem na vs vlivem na vííce sprce spráávnvníích ch 

obvodobvodůů
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SPRSPRÁÁVNVNÍÍ ŘŘÁÁDD
ppřřííslusluššnostnost

2.2. DelegaceDelegace
1.1. ŘŘíízenzeníí s ps přřeveváážžným vlivem na jiný sprným vlivem na jiný spráávnvníí

obvodobvod
2.2. Za Za úúččelem spojenelem spojeníí vvěěccíí
3.3. Z dZ důůvodu vylouvodu vylouččeneníí vvššech ech úúřřednedníích osobch osob

3.3. PostoupenPostoupeníí
1.1. Pro nepPro nepřřííslusluššnost (nost (§§ 12)12)
2.2. Z dZ důůvodu vhodnosti (vodu vhodnosti (§§ 131 odst. 5)131 odst. 5)

SPRSPRÁÁVNVNÍÍ ŘŘÁÁDD
ppřřííslusluššnostnost

4.4. Spory o pSpory o přřííslusluššnostnost -- §§ 133133
1.1. NemoNemožžnost urnost urččit pit přřííslusluššnost podle znost podle záákona kona ––

úúststřřednedníí sprspráávnvníí úúřřad s nejbliad s nejbližžšíší ppůůsobnostsobnostíí
2.2. PozitivnPozitivníí kompetenkompetenččnníí konfliktkonflikt

1.1. rozhodne spolerozhodne společčnněě nadnadřříízenýzený

2.2. dohodovacdohodovacíí řříízenzeníí úúststřřednedníích sprch spráávnvníích ch úúřřadadůů
3.3. žžaloba k NSSaloba k NSS

3.3. NegativnNegativníí kompetenkompetenččnníí konfliktkonflikt
−− žžaloba k NSSaloba k NSS

•• nevztahuje se na nevztahuje se na úúzz. samospr. samospráávnvnéé celkycelky

SPRSPRÁÁVNVNÍÍ ŘŘÁÁDD
ppřřííslusluššnostnost

5.5. DoDožžááddáánníí -- §§ 1313
•• dodožžáádaný orgdaný orgáán musn musíí být vbýt věěcncněě ppřřííslusluššnýný
•• lhlhůůta 30 dnta 30 dnůů, lze prodlou, lze prodloužžit nadit nadřříízenýmzeným
•• odmodmíítnuttnutíí::

1.1. pro rozpor s prpro rozpor s práávnvníími pmi přředpisyedpisy
2.2. ohroohrožženeníí vlastnvlastníích ch úúkolkolůů
3.3. neneúúmměěrnrnéé nnáákladyklady
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SPRSPRÁÁVNVNÍÍ ŘŘÁÁDD
dotdotččenenéé orgorgáány ny -- §§ 136136

1.1. OrgOrgáány stanovenny stanovenéé zvlzvlášáštntníím zm záákonemkonem
2.2. OrgOrgáány vydny vydáávajvajííccíí zzáávaznvaznéé stanovisko stanovisko 

((§§149)149)
3.3. ÚÚzemnzemníí samosprsamospráávnvnéé celky, týkcelky, týkáá--li se li se 

vvěěc prc prááva na samosprva na samospráávuvu
•• PrPrááva dotva dotččených orgených orgáánnůů
•• ŘŘeeššeneníí rozporrozporůů –– v konev koneččnnéé instanci instanci 

ppřřííslusluššnost vlnost vláádydy

SPRSPRÁÁVNVNÍÍ ŘŘÁÁDD
vylouvylouččeneníí pro podjatost pro podjatost -- §§ 1414

1.1. DDůůvody: vody: 
1.1. ddůůvodnvodnáá pochybnost o nepodjatostipochybnost o nepodjatosti
2.2. úúččast v ast v řříízenzeníí na jinna jinéém stupnim stupni

2.2. Povinnost podat nPovinnost podat náámitku bezodkladnmitku bezodkladněě
3.3. PPřředstavený uredstavený urččíí jinjinéého pracovnho pracovnííkaka
4.4. PPřři vyloui vylouččeneníí vvššech ech –– nadnadřříízený orgzený orgáán n 

provede delegaci na jiný provede delegaci na jiný úúřřadad

SPRSPRÁÁVNVNÍÍ ŘŘÁÁDD
vedenvedeníí řříízenzeníí -- §§ 1515

1.1. ÚÚkony sprkony spráávnvníích orgch orgáánnůů
•• ZZáásada psada píísemnostisemnosti
•• ÚÚřřednedníí osoba, oprosoba, opráávnvněěnnáá úúřřednedníí osobaosoba
•• Povinnost mlPovinnost mlččenlivostienlivosti
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SPRSPRÁÁVNVNÍÍ ŘŘÁÁDD
vedenvedeníí řříízenzeníí

2.2. JednacJednacíí jazykjazyk
1.1. ČČeešština, pro tina, pro úúččastnastnííky tky tééžž slovenslovenšštinatina
2.2. PrPráávo na tlumovo na tlumoččnnííkaka
3.3. NNáárodnostnrodnostníí menmenššiny iny –– tlumotlumoččnnííka hradka hradíí

sprspráávnvníí orgorgáánn
4.4. Osoby neslyOsoby neslyšíšíccíí a hluchoslepa hluchoslepéé

SPRSPRÁÁVNVNÍÍ ŘŘÁÁDD
vedenvedeníí řříízenzeníí

3.3. SpisSpis
•• Obsah spisu, vedenObsah spisu, vedeníí ppíísemnostsemnostíí mimo spismimo spis
•• Nový zNový záákon o archivnictvkon o archivnictvíí a spisova spisovéé sluslužžbběě

4.4. ProtokolProtokol
–– Obsah protokoluObsah protokolu
–– ÚÚččastnastnííci ci –– nnáámitky, jinmitky, jinéé osoby osoby -- ststíížžnostnost

SPRSPRÁÁVNVNÍÍ ŘŘÁÁDD
řříízenzeníí ppřřed kolegied kolegiáálnlníím orgm orgáánemnem

•• VedenVedeníí řříízenzeníí
•• RozhodovRozhodováánníí hlasovhlasováánníím, zpm, způůsoby soby 

hlasovhlasováánníí
•• VylouVylouččeneníí pro podjatostpro podjatost
•• JednacJednacíí řřáádd



10

SPRSPRÁÁVNVNÍÍ ŘŘÁÁDD
dorudoruččovováánníí

1.1. SpoleSpoleččnnáá ustanovenustanoveníí::
1.1. Kdo doruKdo doruččuje uje -- §§ 19 odst. 1 a 219 odst. 1 a 2
2.2. Jak se doruJak se doruččuje uje -- §§ 19 odst. 3 a19 odst. 3 ažž 99

1.1. Adresa pro doruAdresa pro doruččovováánníí
2.2. ElektronickElektronickéé dorudoruččovováánníí
3.3. DoruDoruččovováánníí do vlastndo vlastníích rukouch rukou

SPRSPRÁÁVNVNÍÍ ŘŘÁÁDD
dorudoruččovováánníí

3.3. UloUložženeníí -- §§ 2323
1.1. PPřři nezastii nezastižženeníí adresadresáátata
2.2. NezjiNezjiššťťuje se uje se „„zdrzdržžovováánníí se v mse v mííststěě dorudoruččenení“í“
3.3. Výzva k vyzvednutVýzva k vyzvednutíí s pous pouččeneníím o m o prpr. n. náásledcsledcííchch

4.4. PPřřekekáážžky pky přři dorui doruččovováánníí §§ 2424
1.1. LhLhůůta 10ti dnta 10ti dnůů pro fikci dorupro fikci doruččeneníí
2.2. ProminutProminutíí zmezmešškkáánníí úúkonukonu
3.3. OdmOdmíítnuttnutíí ppřřevzetevzetíí -- fikce dorufikce doruččeneníí

SPRSPRÁÁVNVNÍÍ ŘŘÁÁDD
dorudoruččovováánníí

2.2. DoruDoruččovováánníí fyzickým osobfyzickým osobáám m -- §§ 2020
1.1. Adresa pro doruAdresa pro doruččovováánníí
2.2. Trvalý pobytTrvalý pobyt
3.3. ElektronickElektronickáá adresaadresa
4.4. ZmocnZmocněěnec pro dorunec pro doruččovováánníí
5.5. DoruDoruččovováánníí podnikatelpodnikatelůům, advokm, advokááttůům, notm, notáářůřůmm……

3.3. DoruDoruččovováánníí prpráávnickým osobvnickým osobáám (a orgm (a orgáánnůům m 
veveřřejnejnéé moci) moci) -- §§ 2121

1.1. Adresa pro doruAdresa pro doruččovováánníí
2.2. OrganizaOrganizaččnníí slosložžka ka zahrzahr. . prpr. osoby. osoby
3.3. NevyvratitelnNevyvratitelnáá domndomněěnka dorunka doruččeneníí
4.4. Kdo za prKdo za práávnickou osobu pvnickou osobu přřebebíírráá

1.1. Do vlastnDo vlastníích rukouch rukou
2.2. OstatnOstatníí ppíísemnostisemnosti



11

SPRSPRÁÁVNVNÍÍ ŘŘÁÁDD
dorudoruččovováánníí

4.4. DoruDoruččovováánníí veveřřejnou vyhlejnou vyhlášáškou, kou, úúřřednedníí
deska deska §§§§ 25, 2625, 26
1.1. NepNepřřetretržžititěě ppřříístupnstupnáá úú.d.; internet .d.; internet --

veveřřejnoprejnopráávnvníí smlouvysmlouvy
2.2. 15 dn15 dníí
3.3. PlatPlatíí den vyvden vyvěěššeneníí na na úú. d. org. d. orgáánu, který nu, který 

dorudoruččuje (na ostatnuje (na ostatníích jen informativnch jen informativníí
charakter)charakter)

SPRSPRÁÁVNVNÍÍ ŘŘÁÁDD
úúččastnastnííci ci řříízenzeníí a zastoupena zastoupeníí

1.1. „„NepominutelnNepominutelníí úúččastnastníícici““-- §§ 27 odst. 127 odst. 1
2.2. „„vedlejvedlejšíší úúččastnastníícici““ -- §§ 27 odst. 227 odst. 2
3.3. ÚÚččastnastnííci dle zvlci dle zvlášáštntníích zch záákonkonůů a jejich a jejich 

procesnprocesníí postavenpostaveníí -- §§ 27 odst. 327 odst. 3
4.4. Spory o Spory o úúččastenstvastenstvíí -- §§ 2828
5.5. ProcesnProcesníí zpzpůůsobilost sobilost -- §§ 2929

1.1. VyjVyjááddřřeneníí „„nesvnesvééprpráávnýchvných““ osobosob
2.2. NNáázor nezletilých dzor nezletilých děěttíí
3.3. ÚÚkony týkajkony týkajííccíí se spolese společčných vných věěccíí a pra práávv

SPRSPRÁÁVNVNÍÍ ŘŘÁÁDD
úúččastnastnííci ci řříízenzeníí a zastoupena zastoupeníí

6.6. ÚÚkony prkony práávnickvnickéé osoby osoby -- §§ 3030
1.1. Kdo mKdo můžůže jednat pe jednat přřed soudemed soudem
2.2. Jen jedna osobaJen jedna osoba
3.3. ÚÚkony jmkony jméénem stnem stáátu a tu a úúzemnzemníí samosprsamospráávyvy

7.7. ZastoupenZastoupeníí -- §§ 31 a31 ažž 3535
1.1. ZZáákonný zkonný záástupcestupce
2.2. OpatrovnOpatrovnííkk
3.3. ZastoupenZastoupeníí na zna záákladkladěě plnplnéé mocimoci

−− ZastoupenZastoupeníí advokadvokáátemtem
4.4. PPřříímméé zastoupenzastoupeníí
5.5. JednatelstvJednatelstvíí bez pbez přřííkazukazu

8.8. SpoleSpoleččný zný záástupce a spolestupce a společčný zmocnný zmocněěnecnec
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SPRSPRÁÁVNVNÍÍ ŘŘÁÁDD
úúkony kony úúččastnastnííkkůů

1.1. NNáávrhy po celou dobu vrhy po celou dobu řříízenzeníí
2.2. VyjVyjááddřřeneníí k podkladk podkladůům rozhodnutm rozhodnutíí
3.3. PodPodáánníí

1.1. NNááleležžitosti poditosti podáánníí, nedostatky, nedostatky
2.2. Formy podFormy podáánníí, elektronick, elektronickéé podpodáánníí
3.3. ElektronickElektronickéé podatelny, vepodatelny, veřřejnoprejnopráávnvníí

smlouvysmlouvy
4.4. NahlNahlíížženeníí do spisudo spisu

SPRSPRÁÁVNVNÍÍ ŘŘÁÁDD
lhlhůůty a poty a poččííttáánníí ččasuasu

1.1. UrUrččeneníí lhlhůůty k provedenty k provedeníí úúkonukonu
2.2. PoPoččííttáánníí ččasuasu
3.3. NavrNavráácenceníí v pv přředeedeššlý stavlý stav

1.1. ProminutProminutíí zmezmešškkáánníí úúkonukonu
•• Ochrana dobrOchrana dobréé vvííryry

2.2. ZpZpěětvzettvzetíí nebo zmnebo změěna obsahu podna obsahu podáánníí

SPRSPRÁÁVNVNÍÍ ŘŘÁÁDD
Postup pPostup přřed zahed zaháájenjeníím m řříízenzeníí

1.1. PPřřijijíímmáánníí podnpodněěttůů k zahk zaháájenjeníí řříízenzeníí -- §§ 4242
•• Upraveno obdobnUpraveno obdobněě jako trestnjako trestníí oznoznáámenmeníí..

2.2. VysvVysvěětlentleníí -- §§ 137137
1.1. Ke zjiKe zjiššttěěnníí, zda je d, zda je důůvod k zahvod k zaháájenjeníí řříízenzeníí
2.2. K urK urččeneníí rozsahu nutných drozsahu nutných důůkazkazůů
−− Za odepZa odepřřeneníí pokuta do 5 000 Kpokuta do 5 000 Kčč..
−− ZZááznam o vysvznam o vysvěětlentleníí nelze pounelze použžíít jako t jako 

ddůůkaz.kaz.
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SPRSPRÁÁVNVNÍÍ ŘŘÁÁDD
Postup pPostup přřed zahed zaháájenjeníím m řříízenzeníí

3.3. ZajiZajiššttěěnníí ddůůkazukazu -- §§ 138138
–– NeodkladnNeodkladnéé a neopakovatelna neopakovatelnéé ddůůkazy.kazy.
–– MajMajíí--li podstatný vliv na rozhodnutli podstatný vliv na rozhodnutíí..
–– VydVydáávváá se o nse o něěm usnesenm usneseníí..

4.4. PPřředbedběžěžnnáá informaceinformace -- §§ 139139
–– NapNapřř. o podm. o podmíínknkáách vyhovch vyhověěnníí žžáádosti.dosti.
–– PozbývPozbýváá platnosti pplatnosti přři zmi změěnněě okolnostokolnostíí..
–– Je pJe píísemnsemnáá, nem, nemáá formu rozhodnutformu rozhodnutíí..

SPRSPRÁÁVNVNÍÍ ŘŘÁÁDD
Postup pPostup přřed zahed zaháájenjeníím m řříízenzeníí

5.5. OdloOdložženeníí vvěěcici -- §§ 4343
1.1. Byl uByl uččininěěn n úúkon, který zjevnkon, který zjevněě nenneníí žžáádostdostíí, , 

nebo z nnebo z něěj nelze zjistit, kdo jej uj nelze zjistit, kdo jej uččinil.inil.
2.2. Bylo uBylo uččininěěno podno podáánníí, k jeho, k jehožž vyvyřříízenzeníí nenneníí

vvěěcncněě ppřřííslusluššný ný žžáádný sprdný spráávnvníí orgorgáán.n.

•• ProvProvááddíí se usnesense usneseníím.m.

SPRSPRÁÁVNVNÍÍ ŘŘÁÁDD
zahzaháájenjeníí řříízenzeníí

1.1. ZahZaháájenjeníí řříízenzeníí o o žžáádostidosti
1.1. Dnem, kdy Dnem, kdy žžáádost dodost doššla pla přřííslusluššnnéému mu 

sprspráávnvníímu orgmu orgáánu.nu.
2.2. ZjevnZjevnáá prpráávnvníí nepnepřříípustnost pustnost žžáádosti dosti ––

zastavenzastaveníí řříízenzeníí..
3.3. Vady Vady žžáádosti dosti –– pomoc pomoc čči výzva k odstrani výzva k odstraněěnníí

+ p+ přřerueruššeneníí řříízenzeníí (p(přři neodstrani neodstraněěnníí vad vad 
bude bude řříízenzeníí zastaveno).zastaveno).
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SPRSPRÁÁVNVNÍÍ ŘŘÁÁDD
zahzaháájenjeníí řříízenzeníí

2.2. ZahZaháájenjeníí řříízenzeníí z moci z moci úúřřednedníí
1.1. Dnem, kdy sprDnem, kdy spráávnvníí orgorgáán oznn oznáámil zahmil zaháájenjeníí

řříízenzeníí prvnprvníímumu úúččastnastnííkovi. Oznkovi. Oznáámenmeníí lze lze 
spojit s prvnspojit s prvníím m úúkonem v konem v řříízenzeníí..

2.2. Povinnost bezodkladnPovinnost bezodkladněě uvuvěědomit ostatndomit ostatníí
úúččastnastnííky.ky.

3.3. PPřřekekáážžky ky řříízenzeníí -- §§ 4848
1.1. ZahZaháájenjeníí řříízenzeníí o to tééžže ve věěci u jinci u jinéého orgho orgáánu.nu.
2.2. TotTotééžž prpráávo vo čči povinnost lze uloi povinnost lze uložžit pouze 1x.it pouze 1x.

SPRSPRÁÁVNVNÍÍ ŘŘÁÁDD
úústnstníí jednjednáánníí -- §§ 4949

1.1. Pouze stanovPouze stanovíí--li tak zli tak záákon nebo kon nebo 
povapovažžujeuje--li to sprli to spráávnvníí orgorgáánn
(z objektivn(z objektivníích dch důůvodvodůů) za nutn) za nutnéé..

2.2. ZZáásadnsadněě je je neveneveřřejnejnéé..
3.3. O veO veřřejnejnéé úústnstníí jednjednáánníí mmůžůže e žžáádat dat 

úúččastnastnííkk uvedený v uvedený v §§ 27 odst. 1.27 odst. 1.

SPRSPRÁÁVNVNÍÍ ŘŘÁÁDD
podklady pro vydpodklady pro vydáánníí rozhodnutrozhodnutíí
•• NutnNutnéé ke zjike zjiššttěěnníí stavu vstavu věěci (ci (§§ 3) 3) ––

odpovodpovííddáá sprspráávnvníí orgorgáán.n.
•• Povinnost zjistit okolnosti ve prospPovinnost zjistit okolnosti ve prospěěch i v ch i v 

neprospneprospěěch povinnch povinnéého.ho.
•• ZZáásada volnsada volnéého hodnocenho hodnoceníí ddůůkazkazůů..
1.1. NNáávrhy vrhy úúččastnastnííkkůů
2.2. DDůůkazykazy
3.3. SkuteSkuteččnosti znnosti znáámméé z z úúřřednedníí ččinnostiinnosti
4.4. Podklady od jiných orgPodklady od jiných orgáánnůů
5.5. SkuteSkuteččnosti obecnnosti obecněě znznáámméé
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SPRSPRÁÁVNVNÍÍ ŘŘÁÁDD
dokazovdokazováánníí

1.1. DDůůkaz listinoukaz listinou
–– definice definice veveřřejnejnéé listinylistiny ((§§ 53 odst. 3)53 odst. 3)
–– momožžnost nost nahraditnahradit ppřředloedložženeníí listiny listiny ččestným estným 

prohlprohlášášeneníím nebo svm nebo svěědeckou výpovdeckou výpověěddíí, , 
stanovstanovíí--li tak zvlli tak zvlášáštntníí zzáákonkon

2.2. DDůůkaz ohledkaz ohledáánníímm
–– povinnost ppovinnost přředloedložžit vit věěc nebo strpc nebo strpěět ohledt ohledáánníí

na mna mííststěě
–– ppřřizvizváánníí nestranných osobnestranných osob

SPRSPRÁÁVNVNÍÍ ŘŘÁÁDD
dokazovdokazováánníí

3.3. DDůůkaz svkaz svěědeckou výpovdeckou výpověěddíí
–– povinnost vypovpovinnost vypovíídat mdat máá kakažždý mimo dý mimo 

úúččastnastnííkkůů
–– zzáákaz výslechu kaz výslechu –– utajovanutajovanéé skuteskuteččnosti a nosti a 

povinnost mlpovinnost mlččenlivostienlivosti
–– momožžnost odepnost odepřřeneníí výslechu výslechu –– nebezpenebezpeččíí

trestntrestníího nebo sprho nebo spráávnvníího stho stííhháánníí
4.4. DDůůkaz znaleckým posudkemkaz znaleckým posudkem

–– subsidisubsidiáárnrníí uužžititíí

SPRSPRÁÁVNVNÍÍ ŘŘÁÁDD
ppřředbedběžěžnnáá ototáázka zka -- §§ 5757

1.1. Nutnost vyNutnost vyřřeeššit otit otáázku, o kterzku, o kteréé dosud dosud 
nebylo pravomocnnebylo pravomocněě rozhodnutorozhodnuto

2.2. MoMožžnosti nosti řřeeššeneníí::
1.1. PodnPodněět pt přřííslusluššnnéému orgmu orgáánunu
2.2. Výzva Výzva úúččastnastnííkovi, aby podal kovi, aby podal žžáádost o dost o 

zahzaháájenjeníí řříízenzeníí ppřřed ped přřííslusluššným orgným orgáánemnem
3.3. MoMožžnost unost uččinit si init si úúsudek (výjimky sudek (výjimky –– trestntrestnéé

ččiny, osobniny, osobníí stav)stav)
3.3. PPřříípustnost i jepustnost i je--li k li k řřeeššeneníí ototáázky zky 

ppřřííslusluššný týný týžž sprspráávnvníí orgorgáánn
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SPRSPRÁÁVNVNÍÍ ŘŘÁÁDD
zajizajiššťťovacovacíí prostprostřředkyedky

1.1. PPřředvoledvoláánníí
2.2. PPřředvedenedvedeníí
3.3. PPřředbedběžěžnnéé opatopatřřeneníí
4.4. ZZááruka za splnruka za splněěnníí povinnostipovinnosti
5.5. PoPořřáádkovdkováá opatopatřřeneníí

1.1. PoPořřáádkovdkováá pokutapokuta
2.2. VykVykáázzáánníí z mz míísta konsta konáánníí úúkonukonu

SPRSPRÁÁVNVNÍÍ ŘŘÁÁDD
zajizajiššťťovacovacíí prostprostřředkyedky

1.1. PPřředvoledvoláánníí
1.1. UUžžije se, jeije se, je--li li úúččast osoby past osoby přři uri urččititéém m úúkonu konu 

nutnnutnáá..
2.2. PPíísemnsemnéé, doru, doruččovanovanéé do vlastndo vlastníích rukou.ch rukou.
3.3. PouPouččeneníí o no náásledcsledcíích nedostavench nedostaveníí se se 

(po(pořřáádkovdkováá pokuta, ppokuta, přředvedenedvedeníí).).
4.4. Kdo se nemKdo se nemůžůže dostavit, je povinen se e dostavit, je povinen se 

omluvit s uvedenomluvit s uvedeníím dm důůvodvodůů..

SPRSPRÁÁVNVNÍÍ ŘŘÁÁDD
zajizajiššťťovacovacíí prostprostřředkyedky

2.2. PPřředvedenedvedeníí
1.1. Po nedostavenPo nedostaveníí se na pse na přředvoledvoláánníí bez omluvy bez omluvy 

čči dostatei dostateččných dných důůvodvodůů..
2.2. VydVydáávváá se o nse o něěm usnesenm usneseníí..
3.3. ZajiZajiššťťuje Policie uje Policie ČČR nebo ozbrojený sbor, o R nebo ozbrojený sbor, o 

nněěmmžž to stanovto stanovíí zzáákon; v kon; v řříízenzeníí ppřřed orged orgáány ny 
obcobcíí ttééžž obecnobecníí policie.policie.
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SPRSPRÁÁVNVNÍÍ ŘŘÁÁDD
zajizajiššťťovacovacíí prostprostřředkyedky

3.3. PPřředbedběžěžnnéé opatopatřřeneníí
1.1. DDůůvody:vody:

1.1. PotPotřřeba zateba zatíímnmněě upravit pomupravit poměěryry
2.2. OhroOhrožženeníí pozdpozděějjšíšího provedenho provedeníí exekuceexekuce

2.2. Lze pLze přřikikáázat nzat něěco vykonat, zdrco vykonat, zdržžet se, strpet se, strpěět t 
nebo zajistit vnebo zajistit věěc.c.

3.3. NaNařřizuje se rozhodnutizuje se rozhodnutíím, odvolm, odvoláánníí nemnemáá
odkladný odkladný úúččinek.inek.

SPRSPRÁÁVNVNÍÍ ŘŘÁÁDD
zajizajiššťťovacovacíí prostprostřředkyedky

4.4. ZZááruka za splnruka za splněěnníí povinnostipovinnosti
1.1. ZZááruka se uklruka se uklááddáá zzáásadnsadněě za splnza splněěnníí

povinnosti, kterpovinnosti, kteráá mmůžůže být v e být v řříízenzeníí ulouložžena.ena.
2.2. Na poNa požžááddáánníí úúččastnastnííka nebo stanovka nebo stanovíí--li tak li tak 

zzáákon.kon.
3.3. PenPeněžěžititáá nebo nepennebo nepeněžěžititáá..
4.4. UklUklááddáánníí rozhodnutrozhodnutíím; odvolm; odvoláánníí nemnemáá

odkladný odkladný úúččinek.inek.

SPRSPRÁÁVNVNÍÍ ŘŘÁÁDD
zajizajiššťťovacovacíí prostprostřředkyedky

5.5. PoPořřáádkovdkováá opatopatřřeneníí
1.1. PoPořřáádkovdkováá pokutapokuta

1.1. DDůůvody ulovody uložženeníí::
1.1. ZtZtěžěžovováánníí postupu postupu řříízenzeníí

1.1. nedostavennedostaveníím se na pm se na přředvoledvoláánníí
2.2. ruruššeneníím pom pořřáádku navzdory napomenutdku navzdory napomenutíí
3.3. neuposlechnutneuposlechnutíím pokynu m pokynu úúřřednedníí osobyosoby

2.2. UUččininěěnníí hrubhruběě ururáážžlivlivéého podho podáánníí

2.2. Sazba: do Sazba: do 50 00050 000 KKčč i opakovani opakovaněě; v; vžždy dy 
vvššak nutno dbak nutno dbáát na pomt na poměěr ke r ke 
zpzpůůsobensobenéému nmu náásledku a významu sledku a významu 
ppřředmedměětu tu řříízenzeníí..
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SPRSPRÁÁVNVNÍÍ ŘŘÁÁDD
zajizajiššťťovacovacíí prostprostřředkyedky

2.2. VykVykáázzáánníí z mz míísta konsta konáánníí úúkonukonu
1.1. DDůůvod: ruvod: ruššeneníí popořřáádku zejmdku zejmééna pna přři i úústnstníím m 

jednjednáánníí nebo ohlednebo ohledáánníí na mna mííststěě nepnepřříístojným stojným 
chovchováánníím.m.

2.2. Vynucuje opVynucuje opěět zpravidla Policie t zpravidla Policie ČČR nebo obecnR nebo obecníí
policie.policie.

3.3. Nelze vykNelze vykáázat osobu, kterzat osobu, kteráá mmáá uužžíívacvacíí prpráávo k vo k 
prostoru, kde se prostoru, kde se úúkon konkon konáá..

SPRSPRÁÁVNVNÍÍ ŘŘÁÁDD
ppřřerueruššeneníí řříízenzeníí

•• Stav, kdy Stav, kdy lhlhůůtyty k provk prováádděěnníí úúkonkonůů v v řříízenzeníí
nebneběžěžíí..

•• Lze Lze ččinit jen ninit jen něěkterkteréé úúkony.kony.
DDůůvody:vody:
1.1. Výzva k odstranVýzva k odstraněěnníí nedostatknedostatkůů žžáádostidosti
2.2. Výzva k zaplacenVýzva k zaplaceníí sprspráávnvníího poplatkuho poplatku
3.3. ŘŘíízenzeníí o po přředbedběžěžnnéé ototáázcezce
4.4. ČČekekáánníí na ustanovenna ustanoveníí opatrovnopatrovnííkaka
5.5. PoPožžááddáánníí úúččastnastnííkaka
6.6. DalDalšíší ddůůvody stanovenvody stanovenéé zzáákonemkonem

SPRSPRÁÁVNVNÍÍ ŘŘÁÁDD
zastavenzastaveníí řříízenzeníí

DDůůvody v vody v řříízenzeníí o o žžáádostidosti
1.1. ZpZpěětvzettvzetíí žžáádostidosti
2.2. ZjevnZjevněě prpráávnvněě nepnepřříípustnpustnáá žžáádostdost
3.3. NeodstranNeodstraněěnníí podstatných vad podstatných vad žžáádostidosti
4.4. NezaplacenNezaplaceníí sprspráávnvníího poplatkuho poplatku
5.5. PPřřekekáážžka ka litispendencelitispendence
6.6. Smrt nebo zSmrt nebo záánik nik žžadatele, zadatele, záánik vnik věěci ci čči i 

prpráávava
7.7. ŽŽáádost se stala bezpdost se stala bezpřředmedměětnoutnou
8.8. DalDalšíší ddůůvody stanovenvody stanovenéé zzáákonemkonem
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SPRSPRÁÁVNVNÍÍ ŘŘÁÁDD
zastavenzastaveníí řříízenzeníí

DDůůvody v vody v řříízenzeníí z moci z moci úúřřednedníí
1.1. PPřřekekáážžka litispendenceka litispendence
2.2. OdpadnutOdpadnutíí ddůůvodu vodu řříízenzeníí, zejm, zejméénana

–– smrt nebo zsmrt nebo záánik nik úúččastnastnííkaka
–– zzáánik vnik věěci nebo prci nebo prááva, jehova, jehožž se se řříízenzeníí týktýkáá

SPRSPRÁÁVNVNÍÍ ŘŘÁÁDD
rozhodnutrozhodnutíí ((§§ 67 67 –– 76)76)

= = úúkon v urkon v urččititéé vvěěci vci vůčůči jmenoviti jmenovitěě ururččenenéé
osobosoběě ((„„sprspráávnvníí aktakt““))

1.1. KonstitutivnKonstitutivníí –– zaklzaklááddáá, m, měěnníí nebo runebo rušíší
prprááva nebo povinnostiva nebo povinnosti

2.2. DeklaratornDeklaratorníí –– prohlaprohlaššuje, uje, žže osoba pre osoba prááva va 
nebo povinnosti mnebo povinnosti máá nebo nemnebo nemáá

3.3. ProcesnProcesníí (v(vžždy formou dy formou usnesenusneseníí))

SPRSPRÁÁVNVNÍÍ ŘŘÁÁDD
rozhodnutrozhodnutíí

NNááleležžitosti rozhodnutitosti rozhodnutíí
1.1. VýrokovVýrokováá ččáástst

•• VedlejVedlejšíší ustanovenustanoveníí

2.2. OdOdůůvodnvodněěnníí
3.3. PouPouččeneníí
4.4. NNááleležžitosti pitosti píísemnsemnéého vyhotovenho vyhotoveníí

•• Oprava zOprava zřřejmých nesprejmých nespráávnostvnostíí
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SPRSPRÁÁVNVNÍÍ ŘŘÁÁDD
rozhodnutrozhodnutíí

VydVydáávváánníí, oznamov, oznamováánníí, , úúččinkyinky
1.1. vydvydáánníí rozhodnutrozhodnutíí -- §§ 71 odst. 271 odst. 2
2.2. lhlhůůta pro vydta pro vydáánníí rozhodnutrozhodnutíí

−− bez zbytebez zbyteččnnéého odkladuho odkladu
−− do 30 dndo 30 dnůů + lze p+ lze přřipoipoččíítat daltat dalšíší dobydoby

SPRSPRÁÁVNVNÍÍ ŘŘÁÁDD
rozhodnutrozhodnutíí

3.3. oznamovoznamováánníí rozhodnutrozhodnutíí
1.1. dorudoruččeneníím stejnopisu pm stejnopisu píísemnsemnéého vyhotovenho vyhotoveníí

do vlastndo vlastníích rukouch rukou
•• Lze vydat takLze vydat takéé pouze stejnopis výroku (pouze stejnopis výroku (§§ 69 69 

odst. 4)odst. 4)

2.2. úústnstníím vyhlm vyhlášášeneníímm
1.1. StanovStanovíí--li tak zli tak záákon, nebokon, nebo
2.2. pokud se pokud se úúččastnastníík vzdk vzdáá prprááva na va na ppííss. vyhotoven. vyhotoveníí
•• Nutný zNutný zááznam do spisu (znam do spisu (§§ 67 odst. 2)67 odst. 2)
•• Na poNa požžááddáánníí –– ppíísemnsemnéé potvrzenpotvrzeníí obsahujobsahujííccíí jen jen 

výrok (výrok (§§ 67 odst. 3)67 odst. 3)

SPRSPRÁÁVNVNÍÍ ŘŘÁÁDD
rozhodnutrozhodnutíí

4.4. prpráávnvníí mocmoc
−− OznOznáámenmenéé rozhodnutrozhodnutíí, proti n, proti něěmumužž nelze nelze 

podat odvolpodat odvoláánníí
−− ZZáásadnsadněě zzáávaznvaznéé pro pro úúččastnastnííky a vky a vššechny echny 

sprspráávnvníí orgorgáány ny 
5.5. vykonatelnost a jinvykonatelnost a jinéé prpráávnvníí úúččinky inky 

rozhodnutrozhodnutíí
6.6. dolodoložžka prka práávnvníí moci nebo vykonatelnostimoci nebo vykonatelnosti

−− Povinnost vyznaPovinnost vyznaččit ve spise a na poit ve spise a na požžááddáánníí
úúččastnastnííka.ka.



21

SPRSPRÁÁVNVNÍÍ ŘŘÁÁDD
usnesenusneseníí

•• Je zvlJe zvlášáštntníím druhem rozhodnutm druhem rozhodnutíí..
•• VydVydáávváá se, jen kdyse, jen kdyžž to stanovto stanovíí zzáákon.kon.
1.1. UsnesenUsneseníí oznamovanoznamovanéé stejnstejněě jako jinjako jináá

rozhodnutrozhodnutíí..
2.2. UsnesenUsneseníí, kter, kteréé se pouze poznamense pouze poznamenáá do do 

spisu (tspisu (tíím nabývm nabýváá prpráávnvníí moci).moci).
–– významný prvek odformalizovvýznamný prvek odformalizováánníí
–– ppřřitom je zachovitom je zachováána dokumentace na dokumentace úúkonu pro konu pro 

pozdpozděějjšíší ppřřezkoumatelnostezkoumatelnost
–– ÚÚččastnastnííci se ci se vyrozumvyrozumíí „„vhodným zpvhodným způůsobemsobem““

SPRSPRÁÁVNVNÍÍ ŘŘÁÁDD
ppřřííkazkaz -- §§ 150150

1.1. Povinnost lze uloPovinnost lze uložžit pit píísemným psemným přřííkazem v kazem v 
řříízenzeníí z moci z moci úúřřednedníí a ve sporna ve spornéém m řříízenzeníí..

2.2. Ve lhVe lhůůttěě 8 dn8 dnůů lze podat lze podat odporodpor. T. Tíím se pm se přřííkaz kaz 
rurušíší a a řříízenzeníí pokrapokraččuje.uje.

3.3. NebylNebyl--li podli podáán odpor, stn odpor, stáávváá se pse přřííkaz kaz 
pravomocným a vykonatelným pravomocným a vykonatelným rozhodnutrozhodnutíímm..

4.4. ZvlZvlášáštntníí typ typ –– ppřřííkaz vydaný na mkaz vydaný na mííststěě (d(dřřííve ve 
„„blokovblokovéé řříízenzení“í“..

SPRSPRÁÁVNVNÍÍ ŘŘÁÁDD
daldalšíší typy rozhodnuttypy rozhodnutíí

•• MezitMezitíímnmníí rozhodnutrozhodnutíí a rozhodnuta rozhodnutíí v v 
ččáásti vsti věěci ci -- §§ 148148

•• RozhodnutRozhodnutíí podmpodmíínněěnnéé zzáávazným vazným 
stanoviskem stanoviskem -- §§ 149149

•• VydVydáánníí dokladu dokladu -- §§ 151151
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SPRSPRÁÁVNVNÍÍ ŘŘÁÁDD
daldalšíší typy rozhodnuttypy rozhodnutíí

1.1. MezitMezitíímnmníí rozhodnutrozhodnutíí a rozhodnuta rozhodnutíí v v 
ččáásti vsti věěcici

−− mezitmezitíímnmníí rozhodnutrozhodnutíí = o z= o záákladu kladu 
vvěěcici

−− v v ččáásti vsti věěci = o prci = o práávech nvech něěkterých kterých 
úúččastnastnííkkůů nebo jen o nnebo jen o něěkterých kterých 
prpráávechvech

SPRSPRÁÁVNVNÍÍ ŘŘÁÁDD
daldalšíší typy rozhodnuttypy rozhodnutíí

2.2. RozhodnutRozhodnutíí podmpodmíínněěnnéé zzáávazným vazným 
stanoviskemstanoviskem

−− ZZáávaznvaznéé stanovisko = stanovisko = úúkon, který kon, který 
nenneníí rozhodnutrozhodnutíím ve sprm ve spráávnvníím m řříízenzeníí
a jehoa jehožž obsah je zobsah je záávazný pro výrokvazný pro výrok

−− ZvlZvlášáštntníí pravidla pro odvolacpravidla pro odvolacíí řříízenzeníí
−− Lze je revidovat v pLze je revidovat v přřezkumnezkumnéém m 

řříízenzeníí

SPRSPRÁÁVNVNÍÍ ŘŘÁÁDD
daldalšíší typy rozhodnuttypy rozhodnutíí

3.3. VydVydáánníí dokladudokladu
−− PPřři vyhovi vyhověěnníí žžáádosti o pdosti o přřizniznáánníí prprááva, va, 

kterkteréé se osvse osvěěddččuje doklademuje dokladem
−− doklad se vyddoklad se vydáá mmíísto psto píísemnsemnéého ho 

vyhotovenvyhotoveníí rozhodnutrozhodnutíí
−− ppřřevzetevzetíí dokladu = prdokladu = práávnvníí moc moc 
−− po zrupo zruššeneníí rozhodnutrozhodnutíí pozbývpozbýváá doklad doklad 

platnostiplatnosti
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SPRSPRÁÁVNVNÍÍ ŘŘÁÁDD
ochrana pochrana přřed need neččinnostinnostíí

1.1. ProvProvááddíí ji nadji nadřříízený sprzený spráávnvníí orgorgáán.n.
2.2. Z moci Z moci úúřřednedníí nebo na nebo na žžáádost dost 

úúččastnastnííka.ka.
3.3. DDůůvody:vody:

1.1. NevydNevydáánníí rozhodnutrozhodnutíí v zv záákonnkonnéé lhlhůůttěě
2.2. NezahNezaháájenjeníí řříízenzeníí z moci z moci úúřřednedníí
3.3. JeJe--li z okolnostli z okolnostíí zjevnzjevnéé, , žže nastane e nastane 

ddůůvod vod čč. 1 nebo 2.. 1 nebo 2.

SPRSPRÁÁVNVNÍÍ ŘŘÁÁDD
ochrana pochrana přřed need neččinnostinnostíí

4.4. Typy opatTypy opatřřeneníí::
1.1. PPřřikikáázzáánníí nnáápravypravy
2.2. PPřřevzetevzetíí vvěěcici
3.3. PovPověřěřeneníí jinjinéého podho podřříízenzenéého sprho spráávnvníího ho 

orgorgáánunu
4.4. PPřřimiměřěřenenéé prodlouprodloužženeníí lhlhůůty, jety, je--li to li to 

výhodnvýhodněějjšíší

SPRSPRÁÁVNVNÍÍ ŘŘÁÁDD
nnááklady klady řříízenzeníí

1.1. ZZáásadnsadněě nese kanese kažždý svdý svéé nnááklady.klady.
2.2. VyhlVyhlášáška upravka upravíí nnááhradu nhradu náákladkladůů

svsvěědkdkůům, opatrovnm, opatrovnííkkůům apod.m apod.
3.3. PauPaušášálnlníí úúhrada nhrada náákladkladůů řříízenzeníí

vyvolanvyvolanéého poruho poruššeneníím povinnosti.m povinnosti.
4.4. Povinnost nahradit Povinnost nahradit úúřřadu adu „„vvíícencenáákladyklady““..
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SPRSPRÁÁVNVNÍÍ ŘŘÁÁDD
zvlzvlášáštntníí typy typy řříízenzeníí

1.1. SpoleSpoleččnnéé řříízenzeníí
2.2. SpornSpornéé řříízenzeníí
3.3. ŘŘíízenzeníí o uro urččeneníí prpráávnvníího vztahuho vztahu
4.4. ŘŘíízenzeníí na mna mííststěě
5.5. ŘŘíízenzeníí s velkým pos velkým poččtem tem úúččastnastnííkkůů
6.6. ŘŘíízenzeníí s ps přředstihem edstihem žžáádostidosti
7.7. ŘŘíízenzeníí o výbo výběěru ru žžáádostidosti

SPRSPRÁÁVNVNÍÍ ŘŘÁÁDD
zvlzvlášáštntníí typy typy řříízenzeníí

1.1. SpoleSpoleččnnéé řříízenzeníí -- §§ 140140
−− MoMožžnost nebo povinnost sprnost nebo povinnost spráávnvníího orgho orgáánunu
−− VylouVylouččeneníí řříízenzeníí ze spoleze společčnnéého ho řříízenzeníí
−− PPřřííslusluššnost k odvolacnost k odvolacíímu mu řříízenzeníí, vz, vzáájemnjemněě

podmpodmíínněěnnéé výrokyvýroky
−− DalDalšíší ddůůvod obnovy vod obnovy řříízenzeníí

SPRSPRÁÁVNVNÍÍ ŘŘÁÁDD
zvlzvlášáštntníí typy typy řříízenzeníí

2.2. SpornSpornéé řříízenzeníí -- §§ 141141
–– Spory z veSpory z veřřejnoprejnopráávnvníích smluv a ch smluv a 

soukromoprsoukromopráávnvníích vztahch vztahůů
–– Navrhovatel a odpNavrhovatel a odpůůrce, vedlejrce, vedlejšíší úúččastnastníícici
–– DokazovDokazováánníí, z, záásada formsada formáálnlníí pravdypravdy
–– Výslech Výslech úúččastnastnííkaka
–– SmSmíírr
–– ZZáásada omezensada omezenéé apelaceapelace
–– NNááhrada nhrada náákladkladůů řříízenzeníí
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SPRSPRÁÁVNVNÍÍ ŘŘÁÁDD
zvlzvlášáštntníí typy typy řříízenzeníí

3.3. ŘŘíízenzeníí o uro urččeneníí prpráávnvníího vztahu ho vztahu -- §§ 142142
–– Pravomoc k vydPravomoc k vydáánníí deklaratorndeklaratorníího ho 

rozhodnutrozhodnutíí
–– SubsidiaritaSubsidiarita ustanovenustanoveníí
–– DokazovDokazováánníí jako ve spornjako ve spornéém m řříízenzeníí

SPRSPRÁÁVNVNÍÍ ŘŘÁÁDD
zvlzvlášáštntníí typy typy řříízenzeníí

4.4. ŘŘíízenzeníí na mna mííststěě -- §§ 143143
–– Pravomoc oprPravomoc opráávnvněěných ných úúřřednedníích osobch osob
–– TaxativnTaxativněě stanovenstanovenéé ddůůvodyvody
–– ÚÚstnstněě vyhlavyhlaššovanovanéé rozhodnutrozhodnutíí
–– OdvolOdvoláánníí zzáásadnsadněě nemnemáá odkladný odkladný úúččinekinek

SPRSPRÁÁVNVNÍÍ ŘŘÁÁDD
zvlzvlášáštntníí typy typy řříízenzeníí

5.5. ŘŘíízenzeníí s velkým pos velkým poččtem tem úúččastnastnííkkůů -- §§
144144

–– ŘŘíízenzeníí s vs vííce nece nežž 30 30 úúččastnastnííkyky
–– VyuVyužžititíí veveřřejnejnéé vyhlvyhlášáškyky
–– ZveZveřřejnejněěnníí konceptu rozhodnutkonceptu rozhodnutíí
–– ZvlZvlášáštntníí postavenpostaveníí úúččastnastnííkkůů podle podle §§ 27 27 

odst. 1odst. 1
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SPRSPRÁÁVNVNÍÍ ŘŘÁÁDD
zvlzvlášáštntníí typy typy řříízenzeníí

6.6. ŘŘíízenzeníí s ps přředstihem edstihem žžáádosti dosti -- §§ 145145
–– ZpZpůůsob ursob urččeneníí popořřadadíí žžáádostdostíí
–– VedenVedeníí řříízenzeníí o prvno prvníí a dala dalšíších ch žžáádostechdostech

SPRSPRÁÁVNVNÍÍ ŘŘÁÁDD
zvlzvlášáštntníí typy typy řříízenzeníí

7.7. ŘŘíízenzeníí o výbo výběěru ru žžáádosti dosti -- §§ 146146
–– SpoleSpoleččnnéé řříízenzeníí na zna záákladkladěě zvl. zzvl. záákonakona
–– ÚÚprava vyhlprava vyhlášášeneníí řříízenzeníí
–– OmezenOmezeníí prprááva nahlva nahlíížžet do spisuet do spisu
–– LhLhůůta pro vydta pro vydáánníí rozhodnutrozhodnutíí
–– RozhodnutRozhodnutíí na zna záákladkladěě doporudoporuččeneníí komisekomise

SPRSPRÁÁVNVNÍÍ ŘŘÁÁDD
NNááprava vadných rozhodnutprava vadných rozhodnutíí

1.1. ProhlProhlášášeneníí nicotnosti nicotnosti §§§§ 77,7877,78
2.2. OdvolOdvoláánníí a rozklad a rozklad §§§§ 81 a n., 15281 a n., 152
3.3. PPřřezkumnezkumnéé řříízenzeníí §§§§ 94 a n.94 a n.
4.4. Obnova Obnova řříízenzeníí §§ 100100
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SPRSPRÁÁVNVNÍÍ ŘŘÁÁDD
nicotnostnicotnost rozhodnutrozhodnutíí

§§ 77 77 -- §§ 7878
1.1. MMůžůže prohle prohláásit nadsit nadřříízený zený sprspráávnvníí orgorgáánn (i na (i na 

podnpodněět t úúččastnastnííka)ka)
–– jen z djen z důůvodu absolutnvodu absolutníí vvěěcncnéé nepnepřřííslusluššnostinosti

2.2. MMůžůže prohle prohláásit sit jen soudjen soud z dz důůvoduvodu
1.1. vnitvnitřřnníí rozpornostirozpornosti
2.2. prpráávnvníí čči fakticki faktickéé neuskuteneuskuteččnitelnostinitelnosti
3.3. jiných vad, pro njiných vad, pro něžěž je nelze vje nelze vůůbec povabec považžovat za ovat za 

rozhodnutrozhodnutíí
•• U soudu platU soudu platíí pro podpro podáánníí žžaloby 2aloby 2--mměěssííččnníí lhlhůůta od ta od 

oznoznáámenmeníí rozhodnutrozhodnutíí. . (S(SŘŘS)S)

SPRSPRÁÁVNVNÍÍ ŘŘÁÁDD
odvolacodvolacíí řříízenzeníí

1.1. OdvolOdvoláánníí
1.1. Lze se odvolat proti rozhodnutLze se odvolat proti rozhodnutíí (v(vččetnetněě

usnesenusneseníí),), pokud zpokud záákon nestanovkon nestanovíí jinak.jinak.
2.2. Nelze se odvolat jen proti odNelze se odvolat jen proti odůůvodnvodněěnníí..
3.3. K novým skuteK novým skuteččnostem se pnostem se přřihlihlíížžíí, pokud , pokud 

nemohly být uplatnnemohly být uplatněěny dny dřřííve. ve. 
4.4. PodPodáávváá se u orgse u orgáánu, který rozhodnutnu, který rozhodnutíí vydal, vydal, 

v potv potřřebnebnéém pom poččtu stejnopistu stejnopisůů..

SPRSPRÁÁVNVNÍÍ ŘŘÁÁDD
odvolacodvolacíí řříízenzeníí

2.2. OdvolacOdvolacíí lhlhůůtata
1.1. 15 dn15 dnůů ode dne oznode dne oznáámenmeníí rozhodnutrozhodnutíí
2.2. V pV přříípadpaděě nesprnespráávnvnéého pouho pouččeneníí –– nejvnejvííce 90 ce 90 

dndnůů ode dne oznode dne oznáámenmeníí rozhodnutrozhodnutíí
3.3. V pV přříípadpaděě neoznneoznáámenmeníí rozhodnutrozhodnutíí

–– úúččastnastnííkkůům podle m podle §§ 27 odst. 1 (nepominuteln27 odst. 1 (nepominutelníí) ) ––
rozhodnutrozhodnutíí nemnemůžůže nabýt pre nabýt práávnvníí mocimoci

–– ostatnostatníímm úúččastnastnííkkůům m –– platplatíí subjektivnsubjektivníí lhlhůůta 30 ta 30 
dndnůů a a objektivnobjektivníí lhlhůůta 1 rokta 1 rok
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SPRSPRÁÁVNVNÍÍ ŘŘÁÁDD
odvolacodvolacíí řříízenzeníí

3.3. ÚÚččinky odvolinky odvoláánníí
1.1. SuspensivnSuspensivníí (odkladný) (odkladný) úúččinekinek

•• NenastNenastáávajvajíí prpráávnvníí úúččinky rozhodnutinky rozhodnutíí
•• SprSpráávnvníí orgorgáán ho mn ho můžůže vyloue vylouččit ze it ze 

stanovených dstanovených důůvodvodůů; proti tomu se nelze ; proti tomu se nelze 
odvolatodvolat

2.2. DevolutivnDevolutivníí úúččinekinek
•• PPřřííslusluššnost k rozhodnutnost k rozhodnutíí zzáásadnsadněě ppřřechecháázzíí

na nejblna nejblíížže nade nadřříízený sprzený spráávnvníí orgorgáán, n, 
nedojdenedojde--li k li k autoremeduautoremeduřřee

SPRSPRÁÁVNVNÍÍ ŘŘÁÁDD
odvolacodvolacíí řříízenzeníí

4.4. Postup sprPostup spráávnvníích orgch orgáánnůů
1.1. ZajiZajiššttěěnníí vyjvyjááddřřeneníí úúččastnastnííkkůů a doplna doplněěnníí

řříízenzeníí ((§§ 86).86).
2.2. MoMožžnnáá autoremeduraautoremedura ((§§ 87).87).
3.3. PPřřededáánníí spisu odvolacspisu odvolacíímu orgmu orgáánunu
−− lhlhůůta 30 dnta 30 dnůů
−− v tv tééto fto fáázi mzi můžůže orge orgáán 1. stupnn 1. stupněě řříízenzeníí

zastavit, nastanezastavit, nastane--li nli něěkterý z který z 
vyjmenovaných dvyjmenovaných důůvodvodůů zastavenzastaveníí řříízenzeníí

SPRSPRÁÁVNVNÍÍ ŘŘÁÁDD
odvolacodvolacíí řříízenzeníí

4.4. PPřřezkoumezkoumáávváánníí rozhodnutrozhodnutíí a pa přředchozedchozíího ho 
řříízenzeníí
–– ZZáákonnost konnost –– plný pplný přřezkumezkum
–– SprSpráávnostvnost = spr= spráávnvníí uvuváážženeníí –– v rozsahu v rozsahu 

nnáámitek a vemitek a veřřejnejnéého zho záájmujmu
–– K vadK vadáám m řříízenzeníí, kter, kteréé nemohly mnemohly míít vliv na t vliv na 

rozhodnutrozhodnutíí, se nep, se nepřřihlihlíížžíí..
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odvolacodvolacíí řříízenzeníí

5.5. RozhodnutRozhodnutíí o odvolo odvoláánníí -- §§ 90 90 -- 9292
1.1. ZruZruššeneníí rozhodnutrozhodnutíí nebo jeho nebo jeho ččáásti a sti a 

zastavenzastaveníí řříízenzeníí..
2.2. ZruZruššeneníí rozhodnutrozhodnutíí a vra vráácenceníí vvěěcici k novk novéému mu 

projednprojednáánníí..
−− odvolacodvolacíí orgorgáán vyslovn vyslovíí prpráávnvníí nnáázor, jzor, jíímmžž

je je provostupprovostupňňovýový orgorgáán vn váázzáánn
−− proti novproti novéému rozhodnutmu rozhodnutíí se lze opse lze opěět t 

odvolatodvolat

SPRSPRÁÁVNVNÍÍ ŘŘÁÁDD
odvolacodvolacíí řříízenzeníí

3.3. ZmZměěnana rozhodnutrozhodnutíí nebo jeho nebo jeho ččáásti.sti.
−− zzáákaz zmkaz změěny z dny z důůvodu ztrvodu ztrááty moty možžnosti nosti 

odvolodvoláánníí
−− úúččastnastnííci se vyjadci se vyjadřřujujíí jen k novjen k nověě zzíískaným skaným 

podkladpodkladůůmm
−− lze zmlze změěnit odnit odůůvodnvodněěnníí
−− nelze zmnelze změěnit rozhodnutnit rozhodnutíí obce obce čči kraje v i kraje v 

samostatnsamostatnéé ppůůsobnostisobnosti
−− zzáákaz reformace in kaz reformace in peiuspeius

SPRSPRÁÁVNVNÍÍ ŘŘÁÁDD
odvolacodvolacíí řříízenzeníí

4.4. ZamZamíítnuttnutíí odvolodvoláánníí a potvrzena potvrzeníí rozhodnutrozhodnutíí..

•• ZastavenZastaveníí řříízenzeníí v odvolacv odvolacíím m řříízenzeníí
•• PlatPlatíí lhlhůůty v ty v §§ 7171

6.6. NepNepřříípustnpustnéé a opoa opožždděěnnéé odvolodvoláánníí
–– §§ 86 odst. 2, 86 odst. 2, §§ 88 odst. 1, 88 odst. 1, §§ 9292
–– OdvolacOdvolacíí orgorgáán ho zamn ho zamíítne, zkoumtne, zkoumáá ddůůvody pro vody pro 

ppřřezkumnezkumnéé řříízenzeníí, obnovu nebo nov, obnovu nebo novéé rozhodnutrozhodnutíí
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SPRSPRÁÁVNVNÍÍ ŘŘÁÁDD
odvolacodvolacíí řříízenzeníí

7.7. ÚÚččinky rozhodnutinky rozhodnutíí o odvolo odvoláánníí
1.1. Proti rozhodnutProti rozhodnutíí se nelze dse nelze dáále odvolatle odvolat
2.2. PPřředbedběžěžnnáá vykonatelnost napadenvykonatelnost napadenéého ho 

rozhodnutrozhodnutíí –– nutno stanovit nutno stanovit úúččinky zruinky zruššeneníí
3.3. ZpZpěětvzettvzetíí odvolodvoláánníí = = řříízenzeníí je zastaveno je zastaveno 

dnem dnem zpzpěětvzettvzetíí, n, náásledujsledujííccíím dnem nabývm dnem nabýváá
rozhodnutrozhodnutíí prpráávnvníí moci.moci.
−− odvolodvoláánníí lze vzlze vzíít zpt zpěět do vydt do vydáánníí

odvolacodvolacíího rozhodnutho rozhodnutíí

SPRSPRÁÁVNVNÍÍ ŘŘÁÁDD
odvolacodvolacíí řříízenzeníí –– řřííz. o rozkladuz. o rozkladu

6.6. RozkladRozklad -- §§ 152152
1.1. Proti rozhodnutProti rozhodnutíí úúststřřed. spr. ed. spr. úúřřadu, jeho adu, jeho 

vedoucvedoucíího nebo stho nebo stáátntníího tajemnho tajemnííka.ka.
2.2. Rozhoduje ministr nebo vedoucRozhoduje ministr nebo vedoucíí úúřřadu.adu.
3.3. VVěěttššina ina ččlenlenůů rozkladovrozkladovéé komise musejkomise musejíí být být 

neznezáávislvislíí odbornodborníícici..
4.4. RozhodnutRozhodnutíí lze zrulze zruššit nebo zmit nebo změěnit, jen nit, jen 

pokud se tpokud se tíím rozkladu plnm rozkladu plněě vyhovvyhovíí + + 
ochrana dalochrana dalšíších ch úúččastnastnííkkůů. Jinak lze rozklad . Jinak lze rozklad 
pouze pouze zamzamíítnouttnout..

SPRSPRÁÁVNVNÍÍ ŘŘÁÁDD
ppřřezkumnezkumnéé řříízenzeníí -- §§ 94 a 94 a nnááslsl..

1.1. PPřřezkoumezkoumáánníí zzáákonnostikonnosti pravomocných pravomocných 
rozhodnutrozhodnutíí z moci z moci úúřřednedníí..

2.2. NenNeníí na nna něěj prj práávnvníí nnáárokrok..
3.3. Lze je zahLze je zaháájit nejpozdjit nejpozděěji do 1 roku a ji do 1 roku a 

ukonukonččit do 15 mit do 15 měěssííccůů od prod práávnvníí moci moci 
rozhodnutrozhodnutíí (ve v(ve věěci).ci).
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SPRSPRÁÁVNVNÍÍ ŘŘÁÁDD
ppřřezkumnezkumnéé řříízenzeníí

4.4. NepNepřříípustnostpustnost –– nelze pnelze přřezkoumat:ezkoumat:
1.1. RozhodnutRozhodnutíí povolujpovolujííccíí soukromoprsoukromopráávnvníí úúkon kon 

nebo vklad do katastru.nebo vklad do katastru.
2.2. RozhodnutRozhodnutíí o osobno osobníím stavu.m stavu.
3.3. RozhodnutRozhodnutíí vydanvydanáá v pv přřezkumnezkumnéém m řříízenzeníí..
4.4. UsnesenUsneseníí nelze pnelze přřezkoumat samostatnezkoumat samostatněě, s , s 

výjimkou usnesenvýjimkou usneseníí o odloo odložženeníí vvěěci a zastavenci a zastaveníí
řříízenzeníí..

5.5. V pV přříípadpaděě, , žže by e by úújma osoby, kterjma osoby, kteráá nabyla prnabyla prááv v 
v dobrv dobréé vvíířře, byla výrazne, byla výrazněě vvěěttšíší, ne, nežž úújma jma 
zpzpůůsobensobenáá vadným rozhodnutvadným rozhodnutíím.m.

6.6. Nelze pNelze přřezkoumat pezkoumat přředbedběžěžnnéé opatopatřřeneníí po po 
vykonatelnosti rozhodnutvykonatelnosti rozhodnutíí ve vve věěci.ci.

SPRSPRÁÁVNVNÍÍ ŘŘÁÁDD
ppřřezkumnezkumnéé řříízenzeníí

5.5. RozhodnutRozhodnutíí v pv přřezkumnezkumnéém m řříízenzeníí
1.1. ZruZruššeneníí rozhodnutrozhodnutíí..
2.2. ZruZruššeneníí rozhodnutrozhodnutíí a vra vráácenceníí vvěěci k novci k novéému mu 

projednprojednáánníí ((novnověě).).
3.3. ZmZměěna rozhodnutna rozhodnutíí..

6.6. ZkrZkráácencenéé ppřřezkumnezkumnéé řříízenzeníí
7.7. ÚÚččinky rozhodnutinky rozhodnutíí v pv přřezkumnezkumnéém m řříízenzeníí

SPRSPRÁÁVNVNÍÍ ŘŘÁÁDD
obnova obnova řříízenzeníí

1.1. Obnova Obnova řříízenzeníí ukonukonččenenéého pravomocným ho pravomocným 
rozhodnutrozhodnutíím ve vm ve věěci.ci.

2.2. Lze provLze provéést do 3 let od prst do 3 let od práávnvníí moci moci 
rozhodnutrozhodnutíí ve vve věěci.ci.

3.3. Na Na žžáádostdost úúččastnastnííka ka –– ddůůvody vody (pokud (pokud 
nemohl uplatnit dnemohl uplatnit dřřííve):ve):

1.1. NovNovéé skuteskuteččnosti nebo dnosti nebo důůkazykazy
2.2. ZruZruššeneníí čči zmi změěna podkladovna podkladovéého rozhodnutho rozhodnutíí..
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SPRSPRÁÁVNVNÍÍ ŘŘÁÁDD
obnova obnova řříízenzeníí

4.4. Z moci Z moci úúřřednedníí
1.1. StejnStejnéé ddůůvody jako na vody jako na žžáádost dost úúččastnastnííka, jeka, je--li li 

na novna novéém m řříízenzeníí veveřřejný zejný záájem.jem.
2.2. RozhodnutRozhodnutíí dosadosažženenéé trestným trestným ččinem.inem.

5.5. ŘŘíízenzeníí o povoleno povoleníí obnovy obnovy –– orgorgáán, který n, který 
rozhodl v poslednrozhodl v posledníím stupni.m stupni.

6.6. NovNovéé řříízenzeníí –– orgorgáán pn přřííslusluššný k ný k 
ppůůvodnvodníímu mu řříízenzeníí v prvnv prvníím stupni.m stupni.

SPRSPRÁÁVNVNÍÍ ŘŘÁÁDD
novnovéé „„novnovéé rozhodnutrozhodnutíí““

1.1. MoMožžnost vydnost vydáánníí novnovéého rozhodnutho rozhodnutíí, i , i 
kdykdyžž ve vve věěci jici jižž pravomocnpravomocnéé rozhodnutrozhodnutíí
existuje.existuje.

2.2. Nejde o nNejde o náápravu vadnpravu vadnéého rozhodnutho rozhodnutíí..
3.3. Novým rozhodnutNovým rozhodnutíím se pm se půůvodnvodníí zpravidla zpravidla 

nerunerušíší..
4.4. Pouze z taxativnPouze z taxativněě stanovených dstanovených důůvodvodůů..

•• NapNapřř. . vyhovvyhověěnníí ddřřííve zamve zamíítnuttnutéé žžáádostidosti, , 
prominutprominutíí popořřáádkovdkovéé pokuty, dodatepokuty, dodateččnnéé
stanovenstanoveníí lhlhůůtyty ke splnke splněěnníí povinnosti.povinnosti.

SPRSPRÁÁVNVNÍÍ ŘŘÁÁDD
uspokojenuspokojeníí navrhovatele navrhovatele -- §§ 153153
•• Po podPo podáánníí žžaloby ve spraloby ve spráávnvníím soudnictvm soudnictvíí

1.1. ZmZměěnou nebo zrunou nebo zruššeneníím rozhodnutm rozhodnutíí v v 
ppřřezkumnezkumnéém m řříízenzeníí

2.2. VyslovenVysloveníím nicotnosti rozhodnutm nicotnosti rozhodnutíí
3.3. VydVydáánníím novm novéého rozhodnutho rozhodnutíí

•• RozhodnutRozhodnutíí vydvydáávváá žžalovaný spralovaný spráávnvníí
orgorgáán po souhlasu svn po souhlasu svéého nadho nadřříízenzenéého.ho.

•• Je vylouJe vylouččeno odvoleno odvoláánníí i pi přřezkumnezkumnéé
řříízenzeníí..
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ExekuceExekuce

•• VVžždy mody možžnost nost popožžáádat o provedendat o provedeníí
exekuce soud nebo soudnexekuce soud nebo soudníího exekutoraho exekutora

1.1. Exekuce na penExekuce na peněžěžititáá plnplněěnníí
1.1. ProvProvááddíí zzáásadnsadněě sprspráávce danvce daněě..
2.2. ObecnObecníí nebo krajský nebo krajský úúřřad, jdead, jde--li o li o 

rozhodnutrozhodnutíí orgorgáánu obce nebo kraje.nu obce nebo kraje.
3.3. ObecnObecníí úúřřad mad můžůže poe požžáádat o provedendat o provedeníí

exekuce sprexekuce spráávce danvce daněě..
4.4. Postupuje se Postupuje se podle zpodle záákona o sprkona o spráávvěě dandaníí..

SPRSPRÁÁVNVNÍÍ ŘŘÁÁDD
ExekuceExekuce

2.2. Exekuce na nepenExekuce na nepeněžěžititáá plnplněěnníí
1.1. ZZáásadnsadněě ppřřííslusluššný sprný spráávnvníí orgorgáán, který n, který 

rozhodnutrozhodnutíí vydalvydal; jde; jde--li napli napřř. o fyzickou . o fyzickou 
osobu povosobu pověřěřenou výkonem enou výkonem veveřř. spr. spráávy, vy, 
provede exekuci obecnprovede exekuci obecníí úúřřad obce s ad obce s 
rozrozšíšířřenou penou půůsobnostsobnostíí..

2.2. §§ 108 108 –– vymvymááhháánníí vvůčůči jini jinéé osobosoběě, ne, nežž je je 
uvedena v exekuuvedena v exekuččnníím titulu,m titulu,
-- lhlhůůty pro naty pro nařříízenzeníí a prova prováádděěnníí exekuceexekuce

SPRSPRÁÁVNVNÍÍ ŘŘÁÁDD
ExekuceExekuce

3.3. ExekuExekuččnníí výzvavýzva
−− PPřřed naed nařříízenzeníím exekuce urm exekuce urččíí nnááhradnhradníí lhlhůůtu pro tu pro 

splnsplněěnníí..
−− VydVydáávváá se usnesense usneseníím se stanovenými m se stanovenými 

nnááleležžitostmi.itostmi.
−− OdvolOdvoláánníí je vylouje vylouččeno. eno. 

4.4. ExekuExekuččnníí ppřřííkazkaz
−− Je zpJe způůsobem nasobem nařříízenzeníí exekuce.exekuce.
−− Forma usnesenForma usneseníí..
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ExekuceExekuce

5.5. OdloOdložženeníí a pa přřerueruššeneníí exekuceexekuce
6.6. ZastavenZastaveníí exekuceexekuce
7.7. ExekuExekuččnníí nnáákladyklady

−− HradHradíí zzáásadnsadněě povinnýpovinný
−− PauPaušášálnlníí ččáástka 2 000 Kstka 2 000 Kčč + n+ nááhrada hotových hrada hotových 

výdajvýdajůů

8.8. NNáámitkymitky proti proti úúkonkonůům v exekuci (m v exekuci (§§ 117).117).
−− VVžždy kdydy kdyžž nelze podat odvolnelze podat odvoláánníí
−− Ze stanovených dZe stanovených důůvodvodůů majmajíí odkladný odkladný úúččinek.inek.

SPRSPRÁÁVNVNÍÍ ŘŘÁÁDD
ExekuceExekuce

9.9. ZpZpůůsoby provedensoby provedeníí exekuce na nepenexekuce na nepeněžěžititáá
plnplněěnníí
1.1. NNááhradnhradníí výkon výkon –– zastupitelnzastupitelnáá plnplněěnníí
2.2. PPřříímméé vynucenvynuceníí, zejm, zejméénana

–– vyklizenvyklizeníí
–– odebrodebráánníí movitmovitéé vvěěcici
vv osobnosobníí prohlprohlíídka a prohldka a prohlíídka bytu dka bytu 

–– ppřředvedenedvedeníí
3.3. DonucovacDonucovacíí pokuty pokuty -- §§ 129129

SPRSPRÁÁVNVNÍÍ ŘŘÁÁDD
ExekuceExekuce

NNááhradnhradníí výkon výkon -- §§ 119119
−− Jde o prJde o prááci nebo výkon, kterou mci nebo výkon, kterou můžůže   e   

provprovéést i nst i něěkdo jiný nekdo jiný nežž povinnýpovinný
−− Provede se na nProvede se na nááklad a nebezpeklad a nebezpeččíí

povinnpovinnééhoho
−− MoMožžnost uskladnnost uskladněěnníí vvěěccíí povinnpovinnééhoho
−− MoMožžnost ulonost uložžit usnesenit usneseníím m úúhradu nhradu náákladkladůů

ppřředemedem
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ExekuceExekuce

PPřříímméé vynucenvynuceníí -- §§ 120 120 –– 128128
1.1. VyklizenVyklizeníí
−− VyrozumVyrozumíí se povinný a obecse povinný a obec
−− VVžždy pdy přříítomnost ptomnost přřizvanizvanéé osobyosoby
−− PPřříítomnost osoby v ohrotomnost osoby v ohrožženeníí zdravzdravíí ––

nepnepřříípustnost vyklizenpustnost vyklizeníí
−− Objekt slouObjekt sloužžííccíí k bydlenk bydleníí –– bytovbytováá nnááhradahrada
−− OdstranOdstraněěnníí movitých vmovitých věěccíí a vyka vykáázzáánníí osobosob
−− VVěěci se na 6 mci se na 6 měěssííccůů uskladnuskladníí, pak je lze , pak je lze 

prodatprodat

SPRSPRÁÁVNVNÍÍ ŘŘÁÁDD
ExekuceExekuce

2.2. OdebrOdebráánníí movitmovitéé vvěěcici
−− VVěěc se odebere povinnc se odebere povinnéému a odevzdmu a odevzdáá

opropráávnvněěnnéému nebo do mu nebo do úúschovyschovy
−− Lze provLze provéést i v nepst i v nepřříítomnosti povinntomnosti povinnééhoho
−− Protokol se seznamem vProtokol se seznamem věěccíí nebo se nebo se 

sdsděělenleníím m žže povinný nene povinný neníí ochoten vochoten věěc c 
vydatvydat

SPRSPRÁÁVNVNÍÍ ŘŘÁÁDD
ExekuceExekuce

•• OsobnOsobníí prohlprohlíídka a prohldka a prohlíídka bytudka bytu
−− Povinný je povinen umoPovinný je povinen umožžnit pnit přříístup na stup na 

dandanáá mmíístasta
−− OprOpráávnvněěnnáá úúřřednedníí osoba si mosoba si můžůže zjednat e zjednat 

ppřříístup do mstup do míístnosti povinnstnosti povinnééhoho
−− JinJináá osoba neosoba nežž povinný je rovnpovinný je rovněžěž povinna povinna 

vvěěc vydatc vydat
−− PPřřizvanizvanáá osoba u osobnosoba u osobníí prohlprohlíídkydky
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ExekuceExekuce

3.3. PPřředvedenedvedeníí
−− ExekuExekuččnníí ppřřííkaz se dorukaz se doruččuje puje přředvedváádděějjííccíím m 

orgorgáánnůům (viz m (viz §§ 60 odst. 2)60 odst. 2)
−− PlatPlatíí obdobnobdobněě §§ 60, v tomto p60, v tomto přříípadpaděě vvššak ak 

nejde o zajinejde o zajiššťťovacovacíí prostprostřředek.edek.

•• PPřřizvanizvanéé osoby osoby -- §§ 128 128 –– ppřři kai kažžddéém m 
ppřříímméém vynucenm vynuceníí lze plze přřizvat nestrannizvat nestrannéé
osoby.osoby.

SPRSPRÁÁVNVNÍÍ ŘŘÁÁDD
ExekuceExekuce

DonucovacDonucovacíí pokuty pokuty -- §§ 129129
−− SubsidiSubsidiáárnrníí prostprostřředekedek
−− Do výDo výšše ne náákladkladůů na nna nááhradnhradníí výkon nebo výkon nebo 

do výdo výšše 100 000 Ke 100 000 Kčč..
−− UklUkláádajdajíí se rozhodnutse rozhodnutíím se splatnostm se splatnostíí

nejmnejméénněě 15 dn15 dnůů..
−− ExekuExekuččnníí sprspráávnvníí orgorgáán pokutu vybere n pokutu vybere 

nebo provede jejnebo provede jejíí exekuci.exekuci.

SPRSPRÁÁVNVNÍÍ ŘŘÁÁDD
vyjvyjááddřřeneníí, osv, osvěěddččeneníí a sda sděělenleníí

•• ÚÚprava pro prava pro úúkony mimo formkony mimo formáálnlníí sprspráávnvníí
řříízenzeníí..

•• ObdobnObdobnéé poupoužžititíí vybraných ustanovenvybraných ustanoveníí..
•• RuRuššeneníí vadných vadných úúkonkonůů usnesenusneseníím.m.
•• Konverze.Konverze.
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SPRSPRÁÁVNVNÍÍ ŘŘÁÁDD
veveřřejnoprejnopráávnvníí smlouvysmlouvy

•• veveřřejnoprejnopráávnvníí smlouva = smlouva = „„dvoustranný nebo dvoustranný nebo 
vvíícestranný prcestranný práávnvníí úúkon, který zaklkon, který zaklááddáá, m, měěnníí
nebo runebo rušíší prprááva a povinnosti vva a povinnosti v oblasti oblasti 
veveřřejnejnéého prho práávava““

•• musmusíí být vbýt vžždy v souladu s vedy v souladu s veřřejným zejným záájmemjmem
•• ccíílem je plnlem je plněěnníí veveřřejných ejných úúkolkolůů
•• odliodliššnost od soukromoprnost od soukromopráávnvníích smluv ch smluv –– zzáásada sada 

kontinutitykontinutity veveřřejnejnéé sprspráávy, dvy, důůraz na prraz na práávnvníí
jistotujistotu

SPRSPRÁÁVNVNÍÍ ŘŘÁÁDD
veveřřejnoprejnopráávnvníí smlouvysmlouvy

•• druhy vedruhy veřřejnoprejnopráávnvníích smluvch smluv
–– veveřřejnoprejnopráávnvníí smlouva koordinasmlouva koordinaččnníí

−−kvasikoordinakvasikoordinaččnníí smlouva mezi sprsmlouva mezi spráávnvníími orgmi orgáányny

–– veveřřejnoprejnopráávnvníí smlouva subordinasmlouva subordinaččnníí
–– veveřřejnoprejnopráávnvníí smlouva mezi smlouva mezi úúččastnastnííkyky

•• uzavuzavíírráánníí smlouvy (smlouvy (§§ 163 a163 ažž 164)164)

SPRSPRÁÁVNVNÍÍ ŘŘÁÁDD
veveřřejnoprejnopráávnvníí smlouvysmlouvy

•• zruzruššeneníí pro nesoulad s prpro nesoulad s práávnvníími pmi přředpisyedpisy
–– Obdoba pObdoba přřezkumnezkumnéého ho řříízenzeníí
–– ZachovZachováánníí platnosti platnosti úúkonkonůů vvůčůči ti třřetetíím osobm osobáám m 

(viz smlouvy podle obecn(viz smlouvy podle obecníího zho zřříízenzeníí))

•• zmzměěna obsahu, výpovna obsahu, výpověďěď, zru, zruššeneníí smlouvysmlouvy
–– ZruZruššeneníí po souhlasu vpo souhlasu vššech stranech stran
–– ZruZruššeneníí rozhodnutrozhodnutíím pm přřííslusluššnnéého orgho orgáánunu
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SPRSPRÁÁVNVNÍÍ ŘŘÁÁDD
veveřřejnoprejnopráávnvníí smlouvysmlouvy

•• souhlas tsouhlas třřetetíích osobch osob
•• sporyspory ((„„zzáávazkyvazky““) z ve) z veřřejnoprejnopráávnvníích smluvch smluv

–– nejprve rozhoduje sprnejprve rozhoduje spráávnvníí orgorgáánn
–– nnáásleduje mosleduje možžnost podat proti rozhodnutnost podat proti rozhodnutíí

žžalobu k soudualobu k soudu

•• poupoužžititíí obobččanskanskéého zho záákonkonííkuku
–– s vyjmenovanými výjimkamis vyjmenovanými výjimkami

SPRSPRÁÁVNVNÍÍ ŘŘÁÁDD
opatopatřřeneníí obecnobecnéé povahypovahy

•• AbstraktnAbstraktněě –– konkrkonkréétntníí akty akty §§ 171171
•• Vzor nVzor něěmeckmeckéého plho pláánovacnovacíího ho řříízenzeníí
•• ZveZveřřejnejněěnníí na na úúřřednedníí desce desce 
•• Kdokoliv:Kdokoliv:

–– PPíísemnsemnéé nebo nebo úústnstníí ppřřipomipomíínkynky
–– SprSpráávnvníí orgorgáán se jimi zabývn se jimi zabýváá jako podkladem pro jako podkladem pro 

rozhodnutrozhodnutíí
•• VlastnVlastnííci nemovitostci nemovitostíí::

–– PPíísemnsemněě ododůůvodnvodněěnnéé nnáámitkymitky
–– SprSpráávnvníí orgorgáán o  nich rozhodujen o  nich rozhoduje

SPRSPRÁÁVNVNÍÍ ŘŘÁÁDD
ststíížžnosti nosti §§ 175175

•• VlVláádndníí vyhlvyhlášáška 150/1958 ka 150/1958 ÚÚ.l..l.
•• neposkytujeneposkytuje--li tento zli tento záákon jiný prostkon jiný prostřředek edek 

ochrany ochrany 
•• proti nevhodnproti nevhodnéému chovmu chováánníí úúřřednedníích osob ch osob 
•• proti postupu sprproti postupu spráávnvníího orgho orgáánu nu 

•• nesmnesmíí být stbýt stěžěžovateli na ovateli na úújmu jmu 
•• OO vyvyřříízenzeníí ststíížžnosti musnosti musíí být stbýt stěžěžovatel v lhovatel v lhůůttěě

60 dn60 dníí vyrozumvyrozuměěn n 
•• MMáá--li stli stěžěžovatel za to, ovatel za to, žže ste stíížžnost nebyla nost nebyla řřáádndněě

vyvyřříízena, mzena, můžůže poe požžáádat naddat nadřříízený sprzený spráávnvníí
orgorgáán o pn o přřeeššetetřřeneníí zpzpůůsobu vysobu vyřříízenzeníí ststíížžnosti.nosti.
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SPRSPRÁÁVNVNÍÍ ŘŘÁÁDD

ppřřechodnechodnáá a za záávvěěrereččnnáá
ustanovenustanoveníí
§§§§ 179179--183183

SPRSPRÁÁVNVNÍÍ ŘŘÁÁDD

od 1. 1. 2006od 1. 1. 2006


