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1 Úvod 

Tématem mé diplomové práce je ,,Správní řízení vedené na základě Zákona o 

pozemních komunikacích“. Práce je rozdělena na tři kapitoly, z nichž první dvě jsou pojaty 

teoreticky a třetí prakticky, kdy je popsán modelový příklad s použitím vzorů protokolů, 

které jsou součásti přílohy. 

Toto téma jsem si vybrala hned z několika důvodů. Jako hlavní důvod je, že v mém 

okolí figuruje několik firem, které tímto řízením procházejí a nedávno se toto téma dotklo i 

mého otce, jako živnostníka. Dalším důvodem je to, že rozhodování ve správním řízení se 

začalo vyznačovat pomalosti, složitosti a formalismem. Úřady vyžadují od účastníků řízení 

velké množství podkladů a zbytečně natahují rozhodovací proces, kdy se na jejich rozhodnutí 

mnohdy čeká i několik týdnů. Všechny tyto důvody pak vedou ve veřejné správě ke korupci, 

která je v České republice čím dál tím častější. Proto je mým zájmem objasnit postup, který 

může správní řízení urychlit a je přijatelný pro obě strany řízení. 

První kapitola diplomové práce je věnována výkladu základních pojmů týkajících se 

systému organizace veřejné správy v České republice. Nejprve jsem se zaměřila na 

charakteristiku veřejné správy, vč. funkčního a organizačního pojetí. Dále jsem se snažila o 

ucelený výklad o organizaci veřejné správy, kde jsem popisovala přímou, nepřímou a 

nezávislou státní správu, vč. subjektů, které v ní figurují. Dále je zde popsána samospráva 

územní a zájmová, kde opět podrobněji popisuji jejich orgány či subjekty. 

Druhá kapitola je zaměřena na správní řízení vedené správními orgány. Je rozdělena na 

tři části a do několika podkapitol. První část popisuje jednotlivé zásady správního řízení. Druhá 

část se věnuje subjektům správního řízení, kteří jsou rozděleni na správní orgány a účastníky 

řízení. Ve třetí části je popsáno správní řízení  I. stupně, kde jsou charakterizovány jednotlivé 

kroky. 

Třetí kapitola nazvaná ,,Zvláštní užívání veřejného prostranství a místních komunikací 

v praxi“ je pojatá jako praktická část. V kapitole je vytvořen modelový příklad, ve kterém jsem 

se snažila názorně a přehledně zpracovat postup správního řízení. Je zde obsaženo také 

doporučení a postup, jak správní řízení urychlit. Každý postup je podrobněji popsán 

v podkapitolách a popsané protokoly jsou následně přiloženy v příloze. 

Cílem mé práce je analyzovat jednotlivé kroky správního řízení vedeného na základě 

Zákona o pozemních komunikacích. 

Ke zjištění závěru vyplývajícího z mé diplomové práce použiji metodu analýzy, která 

bude východiskem pro mé zhodnocení a doporučení. Prostřednictvím ní budu analyzovat 
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jednotlivé kroky správního řízení, které se bude týkat zvláštního užívání veřejného prostranství 

a místních komunikací. Konkrétně se jedná o stavbu lešení, které bude zasahovat na místní 

komunikaci, přesněji chodník. 
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2 Systém organizace veřejné správy v České republice 

2.1 Charakteristika veřejné správy 

Veřejná správa může být vymezována různými způsoby, což způsobuje fakt, že se 

považuje za velmi složitý společenský jev, který může být zkoumán z mnoha hledisek 

různými vědními obory. Nejčastěji je vymezena jako činnost a souhrn institucí, které tuto 

činnost vykonávají, a to ve veřejném zájmu. V první řadě takovou činnost vykonává stát a 

dále jiné subjekty, které k tomu byly státem zákonem zmocněny. Veřejná správa 

prostřednictvím takových subjektů obstarává řízení, organizování a kontrolu veřejných 

záležitostí a plní úkoly ve všeobecně prospěšném zájmu. Veřejná správa je také 

charakteristická svým dynamickým charakterem, což znamená, že se neustále mění a 

vyvíjí se, především v oblasti její činnosti a v menší míře i v její organizaci. 

Průcha definuje veřejnou správu jako správu společnosti, správu státu jako celku i 

jeho jednotlivých územních jednotek, jako složek územní organizace státu, tzn. správu 

veřejných záležitostí ve společnosti zorganizované ve stát, která je projevem realizace 

výkonné moci ve státě včetně specifického postavení, tzv. veřejnoprávní samosprávné 

moci. Veřejná správa se tak člení na státní správu a samosprávu. Veřejná moc se dále člení 

na moc státní a na zbývající veřejnou moc. 

Státní mocí se rozumí veřejná moc, kterou disponuje sám stát a zabezpečuje ji 

prostřednictvím aparátu, který je označován jako státní mechanismus. 

Zbývající veřejná moc (veřejná moc v užším slova smyslu) je od státní moci v 

jistém smyslu odvozena a nemůže s ní být v rozporu. Takovou mocí disponují zejména 

subjekty územní samosprávy vykonávající specifickou formu správy státu. 

Pojem státní moci je úzce spjat s pojmem suverenity státu. Suverenitou neboli 

svrchovaností státu, se rozumí neomezenost jinou veřejnou moc a nezávislost na jiné 

veřejné moci. Suverenita státu má svou vnitřní a vnější stránku.  

Vnější stránka suverenity znamená utváření vztahů mezi státy na smluvním 

principu, zásadě dobrovolnosti a reciprocity. Vnitřní stránka suverenity rozhoduje o její 

vnější stránce. Stát nemůže být suverénní navenek, pokud není suverénní uvnitř. Vnitřní 

stránka se pak projeví v postavení státu při tvorbě práva a vázanosti právem. Státní moc 

není vázaná žádnými prameny práva, které jsou tvořeny nezávisle na vůli této státní moci. 
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Nositelem státní moci a státní suverenity je státní mechanismus. Státní 

mechanismus je představován různými složkami, zejména se jedná o státní orgány, úřední 

osoby, určité státní organizace a zařízení.
1
 

2.1.1 Funkční, organizační pojetí 

Pojem veřejná správa je chápán ve dvojím smyslu, a to funkčním (materiálním) a 

organizačním (institucionální). Funkční pojetí veřejné správy znamená určitý druh 

činnosti, která je vykonávaná ve veřejném zájmu. Jako příklad lze uvést vydávání 

stavebních povolení, vyplácení sociálních dávek, zapisování do matriční knihy apod. 

Organizační pojetí je vymezeno jako soustava orgánů, které takovou činnost vykonávají. 

Orgány veřejné správy jsou ministerstva a ostatní ústřední orgány jako je např. Úřad vlády 

České republiky, Úřad pro ochranu hospodářské soutěže, Český statistický úřad apod. 
2
 

 

2.2 Organizace veřejné správy 

2.2.1 Státní správa 

Státní správa je součástí veřejné správy vykonávaná státem a jeho orgány, kterými 

jsou vláda, ministerstva a další ústřední orgány státní správy. Stát plní své úkoly buď 

přímo, nebo nepřímo. Přímý výkon státní správy provádí prostřednictvím orgánů státní 

moci nebo jim podřízených územních pracovišť. Nepřímý výkon státní správy uskutečňuje 

prostřednictvím jiných nositelů veřejné správy.  

Státní správa je organizační a nařizovací činností, která je vymezena právními 

předpisy, které za její výkon činí odpovědné určité instituce. Má výkonný, podzákonný a 

nařizovací charakter, což znamená, že státní správa ve své činnosti vykonává zákony, je 

vázána zákony a uplatňuje mocenské nástroje, takže její správní akty jsou závazné a 

vynutitelné.
3
 

 

 

                                                 
1
 PRŮCHA, P. Správní právo, obecná část. 7. doplněné a aktualizované vydání. Brno: Doplněk, 2007. s. 47-

55. ISBN 978-80-7239-207-0 
2
 SCISKALOVÁ, M. GONGOL, T. Základy správního práva a veřejné správy, Slezská univerzita v Opavě 

Obchodně podnikatelská fakulta v Karviné,  Karviná, 2006 – studijní modul. s.11 
3
 HORZINKOVÁ, E. FIALA Z. Správní právo hmotné. Obecná část. Praha: Leges, 2010. s. 41. ISBN 978-

80-87212-55-4. 
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2.2.1.1 Přímá 

2.2.1.1.1 Prezident  

,,Mezi vykonavatele státní správy se řadí též hlava státu, neboť práva daná jí 

Ústavou tomu mohou nasvědčovat. Pokud jde o prezidenta ČR, nutno rozlišovat pravomoc 

vydávat rozhodnutí, která nevyžadují k platnosti kontrasignaci předsedy vlády nebo jím 

pověřeného člena vlády, a pravomoc vydávat rozhodnutí, jejichž platnost je podmíněna 

zmíněnou kontrasignací. Většina rozhodnutí prezidenta z oblasti výkonné moci (státní 

správy) patří do skupiny druhé, jako např. úkony spojené s funkcí vrchního velitele 

ozbrojených sil nebo jmenovací akty. A právě s kontrasignací předsedy vlády nebo jím 

pověřeného člena vlády je spojena odpovědnost vlády za tyto prezidentovy akty. Proto 

nelze o prezidentovi republiky jednoznačně prohlásit, že je vykonavatelem státní správy, 

byť v omezeném rozsahu, ale se stejnou odpovědností, jaká se přičítá jiným 

vykonavatelům.“
4
 

2.2.1.1.2 Vláda 

Vláda je vrcholný orgán výkonné moci. ,,Skládá se z předsedy vlády, 

místopředsedů vlády a ministrů. Předsedu vlády jmenuje prezident republiky a na jeho 

návrh jmenuje ostatní členy vlády a pověřuje je řízením ministerstev a jiných úřadů. 

Vláda je kolegiálním orgánem, který rozhoduje ve sboru formou usnesení. K přijetí 

usnesení vlády je třeba souhlasu nadpoloviční většiny všech jejích členů. Organizace 

činnosti vlády a řízení schůzí přísluší jejímu předsedovi, kterého zastupuje místopředseda 

vlády nebo jím pověřený člen vlády. Vydané usnesení má charakter interního aktu, který je 

závazný pro podřízené subjekty.
5
  

Ústava ČR neuvádí úkoly, o nichž vláda rozhoduje, není tedy ve své výkonné 

působnosti omezena na určitou věcně vymezenou oblast. V Ústavě jsou úkoly vlády 

vymezeny pouze obecně a konkretizovány jsou pro jednotlivé oblasti státní správy v 

dalších zákonech. Vláda tedy plní v oblasti veřejné správy především řídící a 

normotvornou funkci. Činnost vlády představuje kolektivní činnost, v jejímž rámci 

především dbá na ochranu zájmů státu a plní své programové prohlášení. Vláda si svou 

činnost organizuje samostatně v souladu s platnými právními předpisy a mezinárodními 

smlouvami, přičemž by měla dbát i na naplnění svého programového prohlášení. 

                                                 
4
 HENDRYCH, D. Správní právo. 7. vydání. Praha: C.H. Beck, 2009. S. 96. ISBN 978-80-7400-049-2. 

5
  HORZINKOVÁ, E. NOVOTNÝ, V. Základy organizace veřejné správy v ČR, 2. upravené vydání. Plzeň: 

Aleš Čeněk, 2010. s. 35. ISBN 978-80-7380-263-9. 



 

 10 

Administrativu spojenou s odborným, organizačním a technickým zabezpečením 

vlády zabezpečuje Úřad vlády České republiky, který je ústředním orgánem státní správy. 

Je zřízen na základě kompetenčního zákona a zákona č. 219/2002 Sb. Úřad vlády ČR řídí a 

navenek zastupuje jeho vedoucí, který je jmenován a odvoláván vládou a za výkon své 

funkce je odpovědný vládě a předsedovi vlády.   

Vláda může zřídit tzv. poradní orgány (někdy označovány jako pomocné orgány), 

jejichž členy mohou být zástupci různých zájmových skupin, vědci a jiní externí odborníci 

nebo členové vlády apod. Pomocné orgány mohou být zřizovány jako trvalé nebo dočasné, 

záleží na charakteru problematiky, kterou se zabývají. Poradním orgánem může být jak 

sbor, tak jednotlivá fyzická osoba. 

Vláda má celostátní územní kompetenci a je orgánem se všeobecnou věcnou 

působností. Do její působnosti patří určování zásad vnitrostátní i zahraniční politiky, právo 

předkládat návrhy zákonů a právo vyjadřovat se k ostatním návrhům zákonů. Vláda k 

provedení zákona je oprávněná vydávat nařízení, které mají normativní povahu a 

podzákonný charakter.  

Vláda řídí, kontroluje a sjednocuje činnost ministerstev a dalších správních úřadů a 

prostřednictvím Ministerstva vnitra také řídí a kontroluje činnost krajských úřadů. Také 

jmenuje vedoucí nebo členy jednotlivých správních úřadů, a dále jmenuje a odvolává vyšší 

státní úředníky (např. vedoucího Úřadu pro průmyslové vlastnictví nebo předsedu Českého 

baňského úřadu). Na úseku státního rozpočtu kontroluje hospodaření s prostředky státního 

rozpočtu a státních fondů a přebírá státní záruky za závazky příspěvkových organizací. 

Vláda je oprávněná zřídit při mimořádných situacích zvláštní orgány, jako je např. 

Ústřední povodňová komise, kterou zřizuje vláda, která též schvaluje její statut. Předsedou 

Ústřední povodňové komise je ministr životního prostředí a místopředsedou ministr 

vnitra.
6
 

                                                 
6
 HORZINKOVÁ, E. NOVOTNÝ, V. Základy organizace veřejné správy v ČR, 2. upravené vydání. Plzeň: 

Aleš Čeněk, 2010. s. 35-37. ISBN 978-80-7380-263-9. 
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2.2.1.1.3 Ministerstva 

V současné době působí v České republice tyto ministerstva: 

 Ministerstvo pro místní rozvoj, 

 Ministerstvo životního prostředí, 

 Ministerstvo práce a sociálních věcí, 

 Ministerstvo vnitra, 

 Ministerstvo zahraničních věcí, 

 Ministerstvo obrany, 

 Ministerstvo průmyslu a obchodu, 

 Ministerstvo zdravotnictví, 

 Ministerstvo spravedlnosti, 

 Ministerstvo financí, 

 Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy, 

 Ministerstvo dopravy, 

 Ministerstvo zemědělství 

 Ministerstvo kultury.  

,,Ministerstvo je ústředním správním úřadem s dílčí věcnou působností. 

Ministerstvo je monokratickým orgánem v tom smyslu, že v jeho čele stojí ministr, který 

ministerstvo řídí, vykonává pravomoci v rozsahu působnosti ministerstva a odpovídá za 

jeho činnost. Ministr je na základě svého pověření řídit ministerstvo nadán pravomocí 

delegovat určité pravomoci na vedoucí pracovníky ministerstva. Tím se však nezbavuje 

odpovědnosti za rozhodnutí učiněná na základě takové delegace. 

Působnost ministerstev je stanovena jednak rámcově a podle jednotlivých 

ministerstev nebo úřadů v zákoně ČNR č. 2/1969 Sb., o zřízení ministerstev a jiných 

ústředních orgánů státní správy České republiky, ve znění pozdějších právních předpisů, 

jednak v dalších zákonech hmotněprávní povahy.“
7
 Zmíněný kompetenční zákon obsahuje 

také zásady, které se vztahují na všechny ústřední správní úřady, včetně zásad o vzájemné 

spolupráci správních úřadů a rovněž vymezuje vztah vlády a ministerstev, a to tak, že 

činnost ministerstev řídí, kontroluje a sjednocuje vláda České republiky.  

Pokud jde o vnitřní organizaci ministerstva, tak její provedení je výhradně v 

pravomoci ministra. Pro svou činnost si ministr zřizuje různé poradní orgány z řad 

                                                 
7
 HENDRYCH, D. Správní právo. 7. vydání. Praha: C.H. Beck, 2009. S. 95. ISBN 978-80-7400-049-2. 
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pracovníků ministerstva a jiných orgánů, podle jejich odbornosti a jsou voleni právě 

ministrem. Kromě těchto poradních orgánů se zřizují také různé pracovní skupiny. 

Ministerstva, jiné správní úřady a orgány územní samosprávy vykonávají 

nařizovací činnost, mohou tedy na základě zákona a v jeho mezích vydávat právní 

předpisy, jsou-li k tomu zákonem zmocněny. Jimi vydané právní předpisy se úředně 

označují jako vyhlášky.       

Pro ministerstva a jiné ústřední správní orgány předepisuje kompetenční zákon v  

§ 20-27 některá základní pravidla pro jejich činnost. Ministerstva a ostatní ústřední 

orgány státní správy musí plnit v okruhu své působnosti úkoly stanovené v zákonech a v 

jiných obecně závazných právních předpisech, přičemž se řídí ústavními a ostatními 

zákony a usneseními vlády a taktéž plní úkoly vyplývající z členství ČR v Evropské unii a 

v ostatních integračních seskupeních a mezinárodních organizacích, pokud jsou pro ČR 

závazné. Ministerstva v okruhu své působnosti zkoumají společenskou problematiku, 

analyzují dosahované výsledky a provádí opatření k řešení všech aktuálních otázek. Dále 

zpracovávají koncepce rozvoje svěřených odvětví a řešení stěžejních otázek, které 

následně předkládají vládě. O návrzích pak přiměřeným způsobem informují veřejnost. 

Mezi povinnosti ministerstev dále patří předkládat podklady potřební pro sestavení návrhů 

státních rozpočtů a zaujímají stanovisko k návrhům jiných ministerstev, pokud se týkají 

okruhu jejích působnosti. Pečují o náležitou právní úpravu věcí v jejich působnosti, 

připravují návrhy zákonů a jiných právních předpisů a dbají o zachovávání zákonnosti v 

okruhu své působnosti a činí potřebná opatření k nápravě. Zabezpečují ve své působnosti 

úkoly související se sjednáváním mezinárodních smluv, s rozvojem mezistátních styků a 

mezinárodní spolupráce a dále úkoly vyplývají pro ČR z mezinárodních smluv, jakož i z 

členství v mezinárodních organizacích. Ministerstva si mezi sebou vyměňují potřebné 

informace a podklady a nižší orgány státní správy podávají zprávy a sdělují údaje, které si 

příslušná ministerstva vyžádají.
8
 

2.2.1.1.4 Další ústřední správní úřady řízené vládou 

,,Nejblíže ministerstvům jsou jiné správní úřady s celostátní působností řízené 

vládou, které kompetenční zákon označuje jako ústřední správní úřady. Rozdíl mezi nimi 

ministerstvy spočívá v zásadě v tom, že: 

                                                 
8
 SLÁDEČEK, V. Obecné správní právo. 2. vydání. Praha: ASPI, 2009. s.264-271. ISBN 987-80-7357-382-

9. 
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 v jejich čele není ministr, ale vedoucí jmenovaný vládou, popř. prezidentem 

republiky,  

 obor působnosti je užší a vztahuje se na odborně technickou problematiku 

vyžadující zvláštní úřad.“
9
 

 

Mezi další ústřední správní úřady patří: 

 Český statistický úřad, 

 Český úřad zeměměřický a katastrální, 

 Český báňský úřad, 

 Úřad průmyslového vlastnictví, 

 Úřad pro ochranu hospodářské soutěže, 

 Správa státních hmotných rezerv, 

 Státní úřad pro jadernou bezpečnost, 

 Národní bezpečnostní úřad, 

 Energetický regulační úřad, 

 Úřad vlády České republiky, 

 Český telekomunikační úřad. 

Ústřední správní úřady vykonávají speciální působnost na vyhrazeném úseku státní 

správy. Kompetenční zákon pouze tyto úřady vyjmenovává a upravuje jejich postavení. 

Působnost a postavení pak konkrétně upravují zvláštní zákony. Co se týká organizačního 

členění těchto orgánů a zřizování jejich poradních orgánů, tak pro ně platí stejné zásady 

jako pro ministerstva.
10

 

 

2.2.1.1.5 Regionální správní úřady 

Regionální správní úřady jsou specializované správní úřady s celostátní působnosti 

a přímo odvozené od některých ústředních orgánů státní správy. Jsou zřizovány zejména z 

důvodu specializace a s ohledem na zcela zvláštní charakter správní činnosti. Postavení 

těchto správních úřadů není v některých případech zcela jednoznačné. Zpravidla jsou 

podřízeny určitému ministerstvu, ministrovi, ústřednímu správnímu úřadu a v některých 

případech i správnímu orgánu, který nemá charakter ústředního správního úřadu. 

                                                 
9
 HENDRYCH, D. Správní právo. 7. vydání. Praha: C.H. Beck, 2009. S. 95. ISBN 978-80-7400-049-2. 

10
 HORZINKOVÁ, E. NOVOTNÝ, V. Základy organizace veřejné správy v ČR, 2. upravené vydání. Plzeň: 

Aleš Čeněk, 2010. s. 38-39. ISBN 978-80-7380-263-9. 
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Jejich existence a působnost je vždy založena zákonem, nikoli pokyny nadřízeného 

správního orgánu nebo vnitřním předpisem. Úřady jsou vymezeny druhově, a to jako 

soustava jednostupňová (např. úřady práce), nebo vícestupňová (finanční ředitelství a 

finanční úřady). V čele těchto Úřadů stojí vedoucí, který je jmenován a odvoláván 

zpravidla vedoucím bezprostředně nadřízeného úřadu.  

Hlavní náplň regionálních správních úřadů tvoří prvoinstanční rozhodování ve 

správním řízení a ve vícestupňové soustavě též přezkoumávání správních aktů. Dále do 

jejich pravomocí spadá také uzavírání veřejnoprávních smluv a výkon správního dozoru. 

Zcela výjimečně mohou vydávat místní právní předpisy a to na základě speciálního 

zmocnění v zákoně a v jeho mezích.
11

  

V současné době se vytvářejí dva druhy správních úřadů s celostátní působností, 

které jsou řízeny ministerstvem nebo jiným ústředním správním orgánem: 

a) ,,Správní úřady, které jsou podřízeny některému ústřednímu správnímu úřadu. 

Dekoncentrované správní úřady s celostátní působnosti se vytvářejí jako 

organizační jednotka, která je součástí některého ústředního správního úřadu. Tyto 

úřady nemají pravomoc vydávat právní předpisy. Ministerstvu průmyslu a obchodu 

je např. podřízen Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní 

zkušebnictví, Česká obchodní inspekce, Puncovní úřad, Státní energetická inspekce 

a další. Ministerstvu zdravotnictví je podřízen Státní ústav pro kontrolu léčiv, 

Ministerstvu dopravy Drážní inspekce, Státní plavební správa a Úřad pro civilní 

letectví apod. 

b) Zákonem jsou zřízeny vnitřní organizační jednotky, které mají postavení správního 

úřadu a jsou části některého ústředního správního úřadu. Součástí Ministerstva 

financí je Generální ředitelství cel. Součástí ministerstva vnitra je Generální 

ředitelství Hasičského záchranného sboru České republiky nebo inspekce 

ministerstva vnitra. Jako vnitřně dekoncentrované správní orgány Ministerstva 

zdravotnictví vystupují Hlavní hygienik České republiky nebo Český inspektorát 

lázní a zřídel. Ústředí pozemkový úřad je vnitřní organizační složkou Ministerstva 

zemědělství“
12

  

                                                 
11

 SLÁDEČEK, V. Obecné správní právo. 2. vydání. Praha: ASPI, 2009. s.271-274. ISBN 987-80-7357-382-

9. 
12

 HORZINKOVÁ, E. NOVOTNÝ, V. Základy organizace veřejné správy v ČR, 2. upravené vydání. Plzeň: 

Aleš Čeněk, 2010. s. 42. ISBN 978-80-7380-263-9. 
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2.2.1.1.6 Územní odborné správní úřady 

,,Územní odborné správní úřady jsou vykonavateli státní správy ve věcech a na 

území, které stanoví zákon nebo jiný akt příslušného státního orgánu na základě zákona. 

Těmto úřadům se přiznává pravomoc vydávat správní akty (např. povolení), vykonávat 

dozorčí a kontrolní činnost, vybírat poplatky, ukládat pokuty apod. Který z těchto úkonů je 

oprávněn vykonávat konkrétní územní odborný úřad a vůči komu, stanoví vždy zákon. 

Těmto úřadům se však zásadně nedává pravomoc vydávat nařízení jako abstraktní právní 

akty.“
13

 

Mezi specializované územní orgány zejména patří finanční ředitelství a finanční 

úřady, krajské hygienické stanice, okresní správy sociálního zabezpečení, úřady práce, 

krajské správy, okresní ředitelství a obvodní oddělení Policie České republiky a další.  

Územně specializované správní úřady doplňují strukturu orgánů krajů a obcí jako 

subjektů státní správy a samosprávy v místech a společně s nimi tvoří ucelený systém 

místní správy.
14

  

2.2.1.1.7 Veřejné bezpečnostní sbory 

Za určitých okolností mohou být vykonavateli státní správy též veřejné 

bezpečnostní sbory, které je možno rozdělit na veřejné ozbrojené sbory nebo veřejné 

neozbrojené sbory, ve smyslu zákona č. 361/2003 Sb. o služebním poměru příslušníků 

bezpečnostních sborů, ve znění pozdějších předpisů. Veřejným bezpečnostním sborem se 

rozumí Policie České republiky, Hasičský záchranný sbor České republiky, Celní správa 

České republiky, Vězeňská služba České republiky, Bezpečnostní informační služba a 

Úřad pro zahraniční styky a informace, Vojenská policie, vojenské zpravodajské orgány a 

obecní policie.  

 Těmito sbory se výkon státní správy uskutečňuje především ve věcech správního 

dozoru, a to zpravidla příslušníky těchto sborů, kterým přímo zákon stanoví jejich 

povinnosti a oprávnění.  Příslušníci se podílejí na výkonu veřejné správy za podmínek a 

způsobem, které jim stanoví jednotlivé zákony a to v celostátním měřítku. Výjimku tvoří 

městská policie, která je zřizována obecně závaznou vyhláškou jako orgán obce. 

                                                 
13

 HENDRYCH, D. Správní právo. 7. vydání. Praha: C.H. Beck, 2009. S. 96. ISBN 978-80-7400-049-2. 
14

 PRŮCHA, P. Správní právo, obecná část. 7. doplněné a aktualizované vydání. Brno: Doplněk, 2007. s. 

178-179. ISBN 978-80-7239-207-0 
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Mezi veřejné ozbrojené sbory jako vykonavatele státní správy nezařazujeme 

armádu, protože v této oblasti státní správu vykonává přímo ministerstvo, též 

prostřednictvím svých územních organizačních celků.
15

 

 

2.2.1.2 Nepřímá 

Nepřímo zajišťují výkon státní moci orgány jiných správních subjektů než je stát na 

základě zákonné delegace. ,,Delegace může spočívat v přenesení nebo propůjčení výkonu 

státní správy se všemi atributy, které s rozsahem delegace souvisejí.“
16

 

Pokud mluvíme o veřejnoprávních korporacích, tak na ně může být delegována 

působnost pouze zákonem, zatímco na jiné subjekty i na základě správního rozhodnutí. 

Výkon veřejné moci může být svěřen také právnickým a fyzickým osobám. 

Mezi nepřímé vykonavatelé patří zejména: 

 ,,krajské úřady, popř. jiné orgány kraje (např. rada kraje při vydávání nařízení), 

 obecní úřady, popř. jiné orgány obce (např. přestupková komise, rada obce). 

Vzhledem k rozsahu v jakém byl na obce přenesen výkon státní správy, 

rozeznáváme obce: 

I. obce prvního stupně, tj. obce, které vykonávají přenesenou působnost v 

základním rozsahu a pouze na svém území, 

II. obce druhého stupně, tj. obce s obecním úřadem s pověřenou působností, 

III. obce třetího stupně, tj. obce s obecním úřadem s rozšířenou působností. 

 Právnické osoby, jimž byl výkon státní správy propůjčen - např. stanice technické 

kontroly, 

 Fyzické osoby, jimž byl výkon státní moci propůjčen – např. myslivecká stráž, lesní 

stráž, notáři nebo finanční arbitr.“
17

 

 

                                                 
15

 SLÁDEČEK, V. Obecné správní právo. 2. vydání. Praha: ASPI, 2009. s.275-278. ISBN 987-80-7357-382-

9. 
16

 HENDRYCH, D. Správní právo. 7. vydání. Praha: C.H. Beck, 2009. s. 97. ISBN 978-80-7400-049-2 
17

 HORZINKOVÁ, E. FIALA Z. Správní právo hmotné. Obecná část. Praha: Leges, 2010. s. 43-44. ISBN 

978-80-87212-55-4. 
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2.2.1.3 Nezávislá 

2.2.1.3.1 Nezávislé správní úřady 

Nezávislé správní úřady jsou vykonavateli státní správy, které stojí mimo 

organizační soustavu státní správy. Obsahují v sobě na první pohled dva protikladné prvky 

a to nezávislost a výkon státní správy. Ačkoliv jsou tyto úřady organizačními složkami 

státu a jsou financovány ze státního rozpočtu, tak nejsou součástí hierarchické soustavy 

státní správy řízené vládou a nejsou vládě ani ministerstvu nebo jinému správnímu úřadu 

podřízeny. Nezávislost těchto správních úřadů především spočívá v tom, že jim vláda ani 

jiný správní úřad nemůže dávat instrukce či příkazy pro jejich činnost a rozhodování. Ve 

většině případů zahrnují ve své působnosti funkce dozoru, rozhodovací a sankční, přičemž 

jejich působnost může spočívat pouze v některé z nich. Co se týká územní působnosti, tak 

mají zpravidla působnost na celém území státu. 

Nezávislé správní úřady mohou mít částečně povahu správních úřadu nebo se může 

jednat o specifické kontrolní instituce výkonné moci, ale mohou také působit i mimo sféru 

státní moci. Jejich působnost vyplývá přímo z Ústavy, nebo na základě zvláštních zákonů. 

Řadíme zde i nezávislé orgány pro poskytování veřejnoprávních služeb. 

Podle uvedených kritérií a českého právního řádu mezi tyto vykonavatele státní 

správy patří zejména Rada České republiky pro rozhlasové a televizní vysílání, Úřad pro 

ochranu osobních údajů, Nejvyšší kontrolní úřad, Finanční arbitr, Veřejný ochránce práv. 

Z hlediska postavení můžeme uvést také Úřad pro ochranu hospodářské soutěže, Český 

statistický úřad, Český telekomunikační úřad nebo Energetický regulační úřad.
18

 

 

2.2.2 Samospráva 

,,Samospráva je veřejná správa vykonávána jinými veřejnoprávními subjekty než 

státem, pokud je zákonem do jejich odpovědnosti svěřena. Tyto veřejnoprávní korporace 

vystupují vlastním jménem, ve své působnosti a za účelem naplnění svěřených úkolů zřizují 

vlastní orgány. Samospráva je projevem decentralizace vymezených úkolů správy státu na 

samostatné, státem uznané a na státu nezávislé veřejnoprávní subjekty.“
19
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 HORZINKOVÁ, E. FIALA Z. Správní právo hmotné. Obecná část. Praha: Leges, 2010. s. 50-54. ISBN 

978-80-87212-55-4. 
19

 SCISKALOVÁ, M. GONGOL, T. Základy správního práva a veřejné správy, Slezská univerzita v Opavě 

Obchodně podnikatelská fakulta v Karviné,  Karviná, 2006 – studijní modul. s.18 
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V souvislosti s pojmovým vymezením samosprávy se rozlišují dvě základní pojetí 

samosprávy a to politické a právní. Politickým pojetím samosprávy se rozumí forma 

realizace veřejné správy občany. V podstatě se jedná o situace, kdy subjektem správy 

zůstává stát, ale státní správu vykonávají jak státní úředníci, tak i občané. Jde o účast 

občanů na činnosti státních orgánů a občanských podnětů. Právní pojetí samosprávy 

znamená, že výkon veřejné správy náleží objektu odlišnému od státu a že samospráva se 

uskutečňuje poměrně samostatně na státní správě. Prakticky toto pojetí značí, že určitou 

oblast veřejné správy spravuje někdo jiný a to veřejnoprávní svazy či veřejnoprávní 

korporace.  

Samospráva se dělí podle její působnosti na územní (místní) a zájmovou. Územní 

samospráva je představována veřejnoprávními právnickými osobami, a to obcemi a kraji. 

Má svůj územní základ, který tvoří území samosprávného celku a osobní základ, který 

tvoří obyvatelstvo. Mezi obcemi a kraji neexistuje vztah nadřízenosti a podřízenosti a 

zásah vyššího územního samosprávného celku do činnosti obce je možný jen na základě 

zákona. Zájmovou samosprávu můžou vykonávat různé zájmové komory, např. advokátní 

komora, lékařská komora atd., je tedy spjata s určitou lidskou činností. Můžeme ji dělit na 

profesní samosprávu, samosprávu bez nucené příslušnosti a akademickou správu vysokých 

škol.
20

 

 

2.2.2.1 Územní samospráva 

Podle ústavy jsou nositeli územní samosprávy obce, které jsou základními 

územními samosprávnými celky a kraje jako vyšší územní samosprávné celky. ,,Územní 

samosprávné celky jsou územními společenstvími občanů, která mají právo na 

samosprávu, jsou veřejnoprávními korporacemi, které mohou mít vlastní majetek a 

hospodaří podle vlastního rozpočtu. Stát může zasahovat do činnosti územních 

samosprávných celků, jen vyžaduje-li to ochrana zákona, a jen způsobem stanoveným 

zákonem. Vytvořit nebo zrušit vyšší územní samosprávný celek lze jen ústavním 

zákonem.“
21

 

Územní samospráva je spravování daného území, menšího než je stát, podle 

zákonem stanovené působnosti a ekonomických podmínek. Základní principy územní 

samosprávy určí ústava a příslušné zákony. Územní samospráva se liší od státní správy 

                                                 
20

 PRŮCHA, P. Správní právo, obecná část. 7. doplněné a aktualizované vydání. Brno: Doplněk, 2007. s. 64-

69. ISBN 978-80-7239-207-0 
21

 Článek 100, zákon č. 1/1993 Sb, Ústava České republiky 
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formami výkonu veřejné správy. Uvnitř samosprávy využívá prostředky, které nemají 

povahu státně mocenských prostředků.  

Za přednosti samosprávy můžeme uvést, že je vykonávána přímo občany, nebo 

nepřímo prostřednictvím demokraticky volených orgánů, je nejblíže občanům a je přímo 

pod kontrolou občanů.
22

  

 

2.2.2.1.1 Obec 

,,Obec je základním územním samosprávným společenstvím občanů; tvoří územní 

celek, který je vymezen hranicí území obce. Obec je veřejnoprávní korporací, má vlastní 

majetek, vystupuje v právních vztazích svým jménem a nese odpovědnost z těchto vztahů 

vyplývající, pečuje o všestranný rozvoj svého území a o potřeby svých občanů; při plnění 

svých úkolů chrání též veřejný zájem.“
23

  

Podle Koudelky (2007) se obec považuje za právnickou osobu veřejného práva, 

která má právní subjektivitu a při provádění svých pravomocí má povahu veřejného úřadu.   

,,Charakteristickými znaky obce tedy jsou: 

 vlastní území (územní základ obce), 

 obyvatelstvo obce (personální základ obce), 

 soustava orgánů, jimiž jedná a uskutečňuje svou vůli, 

 právní subjektivita (vystupování v právních vztazích svým jménem) a 

právotvorba – vydávání právních předpisů (právní základ obce), 

 vlastní majetek a hospodaření podle vlastního rozpočtu (ekonomický základ 

obce).“
24

 

Obec je považována za město, pokud má alespoň 3 000 obyvatel a stanoví tak tak 

na návrh obce předseda Poslanecké sněmovny po vyjádření vlády. Zákon o obcích 

přiznává zvláštní postavení velkým a významným městům, které se označují jako statutární 

město. Statutární města se mohou členit na městské obvody či městské části, které mají 

vlastní orgány samosprávy. Uspořádání správy je vnitřní věcí statutárního města a provádí 

se na základě vydání obecně závazné vyhlášky. Speciální právní úpravu má hlavní město 

                                                 
22

 KOUDELKA, Z. Právní předpisy samosprávy. 2. Aktualizované a přepracované vydání. Praha: Linde, 

2008. s 16-17. .ISBN 978-80-7201-690-7 
23

 § 1,2,3, zákon č.128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení) 
24

 KOUDELKA, Z. Právní předpisy samosprávy. 2. Aktualizované a přepracované vydání. Praha: Linde, 

2008. s 20. ISBN 978-80-7201-690-7 
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České republiky Praha, které je upraveno zákonem č. 131/2000 Sb., o hlavním městě 

Praze.  

Pro výkon veřejné správy obce má zásadní význam její působnost. Působnost může 

být samostatná nebo přenesená. Do samostatné působnosti obce patří všechny záležitosti, 

které jsou v zájmu obce a občanů obce. K výkonu samostatné působnosti je obec 

oprávněna vydávat obecně závazné vyhlášky nebo činit jiná oprávnění. Při výkonu 

samostatné působnosti se obec řídí zákonem a jinými právními předpisy vydanými na 

základě zákona. Přenesená působnost obce se především týká územního nebo stavebního 

řízení nebo jiného správního řízení, týkajícího se ochrany přírody a krajiny. Obce 

vykonávají činnost jménem státu a plní jeho úkoly, vykonávají tedy státní správu, která jim 

byla svěřena státem. Při výkonu přenesené působnosti se obce řídí právním řádem, 

usneseními vlády a dále také směrnicemi ústředních správních úřadů. Výjimku tvoří 

rozhodování o právech, právem chráněných zájmech a povinnostech osob a při vydávání 

nařízení obce, kdy se řídí pouze právním řádem.
25

 

 

2.2.2.1.1.1 Orgány obce 

Za orgány obce se označují zastupitelstvo obce, rada obce, starosta, obecní úřad, 

zvláštní orgány obce, komise, pokud jim byl svěřen výkon přenesené působnosti a dále i 

obecní policie podle zákona o obecní policii. 

 Zastupitelstvo obce 

Zastupitelstvo obce je kolektivní orgán, který je složený z členů zastupitelstva 

volených v přímých volbách občany obce. Dosavadní zastupitelstvo stanoví počet členů, 

vždy před vyhlášením voleb na další období, nejpozději však 85 dnů přede dnem voleb. 

Zastupitelstvo je nejvyšším orgánem obce, jemuž náleží v oblasti samostatné 

působnosti rozhodující oprávnění. Rozhoduje v těch záležitostech, které jsou mu 

vyhrazeny zákonem o obcích zejména v § 84 a § 85, dále si může vymezit v rámci 

samostatné působnosti obce další pravomoc, kromě pravomoci, které jsou zákonem 

vyhrazeny radě. Zastupitelstvu obce je takto např. vyhrazeno vydávat obecně závazné 

vyhlášky, rozhodovat o vyhlášení místního referenda, schvalovat rozpočet, zřizovat a rušit 

příspěvkové organizace, rozhodovat o založení či zrušení právnických osob, apod. 

                                                 
25

 KOUDELKA, Z. Právní předpisy samosprávy. 2. Aktualizované a přepracované vydání. Praha: Linde, 
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Podstatné je oprávnění zastupitelstva rozhodovat o jistých majetkoprávních úkonech obce, 

např. o nabytí a převodu nemovitých věcí a jejich zastavení. Zastupitelstvo dále volí ze 

svých řad starostu, místostarosty a další členy rady obce a odvolává je z funkce.  

Co se týká přenesené působnosti, tak zastupitelstvo není oprávněno, až na zákonné 

výjimky, rozhodovat v přenesené působnosti obce.  

Zastupitelstvo vykonává svou působnost na svých zasedáních, které je veřejné a 

tudíž se ho může zúčastnit každý fyzická osoba. Schází se podle potřeby, nejméně však 

jedenkrát za tři měsíce. Pokud se zastupitelstvo nesejde po dobu delší jak šest měsíců, tak 

aby bylo schopno se usnášet, Ministerstvo vnitra jej rozpustí. Pokud se tak stane, tak do 

doby, než bude zvoleno nové zastupitelstvo, vykonává pravomoci potřebné pro zajištění 

základních věcí a chodu obecního úřadu rada obce, případně starosta, pokud ještě rada 

nebyla zvolena.  

Zasedání zastupitelstva svolává a zpravidla řídí starosta. Starosta svolává zasedání 

vždy, pokud není ze zákona svěřeno svolání jinému členu zastupitelstva. ,,Starosta je 

povinen svolat zasedání zastupitelstva, pokud o to požádá alespoň jedna třetina členů 

zastupitelstva nebo hejtman kraje. Zastupitelstvo je schopno se usnášet, je-li přítomna 

nadpoloviční většina všech jeho členů. K platnému hlasování (usnesení, rozhodnutí nebo 

volbě) je třeba souhlasu nadpoloviční většiny všech členů zastupitelstva, nestanoví-li zákon 

jinak O průběhu zasedání zastupitelstva se pořizuje zápis, který podepisuje starosta nebo 

místostarosta a zastupitelstvem určení ověřovatelé. Členové zastupitelstva mají právo 

podávat námitky proti zápisu.“
26

  

Zákon rozlišuje dvě skupiny členů zastupitelstva, a to uvolněné členy a neuvolněné 

členy zastupitelstva. Uvolněnými členy zastupitelstva jsou ti, kteří jsou pro výkon funkce 

dlouhodobě uvolněni z hlediska pracovního práva a ti, kteří nebyli v pracovním poměru 

před zvolením do funkce, ale vykonávají funkci ve stejném rozsahu. Neuvolnění členové 

nejsou pro výkon této veřejné funkce dlouhodobě uvolněni ze svého pracovního poměru, 

vykonávají tak svou funkci vedle svého pracovního či jiného obdobného poměru.
27

 

 

                                                 
26

 HENDRYCH, D. Správní právo. 7. vydání. Praha: C.H. Beck, 2009. s. 122. ISBN 978-80-7400-049-2 
27

 HENDRYCH, D. Správní právo. 7. vydání. Praha: C.H. Beck, 2009. s. 121-122. ISBN 978-80-7400-049-2 
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 Rada obce 

,,Rada obce je výkonným orgánem obce v oblasti samostatné působnosti a ze své 

činnosti odpovídá zastupitelstvu obce. V oblasti přenesené působnosti přísluší radě obce 

rozhodovat, jen stanoví-li tak zákon.“
28

  

Rada obce je kolegiální orgán, který tvoří starosta, místostarosta, popř. 

místostarostové a další členové, kteří jsou voleni z řad svých členů zastupitelstvem. Počet 

členů rady je lichý, činí nejméně 5 a nejvíce 11 členů a nesmí přesahovat jednu třetinu 

počtu členů zastupitelstva. Rada se nevolí v obcích, které nemají v zastupitelstvu více jak 

15 členů. Členy rady volí a odvolává zastupitelstvo. 

Rada se schází ke schůzím podle potřeby, které jsou neveřejné.  Rada je schopna se 

usnášet, jen pokud je přítomna nadpoloviční většina všech členů. K platnému usnesení 

nebo rozhodnutí je třeba souhlasu nadpoloviční většina všech členů rady. 

Rada má na starosti otázky vnitřní organizace obecního úřadu, např. stanovuje 

rozdělení pravomocí v obecním úřadu, zřizuje a ruší odbory a oddělení obecního úřadu a 

odvolává vedoucí odborů obecního úřadu. Dále je jí vyhrazeno zabezpečování hospodaření 

obce dle schváleného rozpočtu, plní funkci zakladatele či zřizovatele vůči právnickým 

osobám a organizačním složkám, které založilo nebo zřídilo zastupitelstvo. Do pravomoci 

rady náleží taky ukládání pokut právnickým a fyzickým osobám, které jsou podnikateli, ve 

věcech samostatné působnosti obce.
29

 

 

 Starosta 

Starosta je funkce, kterou vykonává osoba zvolená do čela obce či její samosprávné 

části nebo jiné korporace, např. občanského sdružení. Starostu volí do funkce 

zastupitelstvo obce z řad svých členů. Starosta je ze své funkce odpovědný zastupitelstvu 

obce. Musí být občanem České republiky a zastupuje obec navenek.  Starostovi náleží i 

některé samostatné funkce a oprávnění. V pravomoci starosty je jmenovat a odvolávat 

tajemníka obecního úřadu se souhlasem ředitele krajského úřadu a podle zvláštních 

předpisů stanovit jeho plat. Dále svolává a zpravidla i řídí zasedání zastupitelstva a rady 

obce, spolu s ověřovateli podepisuje zápisy z jejich jednání. Pokud je v obci zřízena funkce 

tajemníka, tak starosta jmenuje a odvolává tajemníka obecního úřadu. Pokud tato funkce 

stanovena není, plní jeho úkoly starosta.  

                                                 
28

 § 99, zákon č. 128/2000 Sb., o obcích 
29

 HORZINKOVÁ, E. NOVOTNÝ, V. Základy organizace veřejné správy v ČR, 2. upravené vydání. Plzeň: 

Aleš Čeněk, 2010. s. 148-149. ISBN 978-80-7380-263-9. 
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Ostatní pravomoci jsou starostovi vyhrazeny v zákoně o obcích, např. ,,plní úkoly 

zaměstnavatele podle zvláštních předpisů, uzavírá a ukončuje pracovní poměr se 

zaměstnanci obce a stanoví jim plat podle zvláštních předpisů, může požadovat po Policii 

České republiky spolupráci při zabezpečení místních záležitostí veřejného pořádku, 

odpovídá za informování veřejnosti o činnosti obce.“
30

  

Pokud se starosta domnívá, že usnesení rady je nesprávné, je oprávněn její výkon 

pozastavit, s tím, že věc pak předloží k rozhodnutí nejbližšímu zasedání zastupitelstva. 

Podle zákona zastupuje starostu místostarosta. Zastupitelstvo může zvolit i více 

místostarostů, kterým svěří některé úkoly. V takovém případě má zastupitelstvo určit, který 

místostarosta bude zastupovat starostu v době jeho nepřítomnosti nebo v době, kdy starosta 

svou funkci nevykonává.
31

 

 

 Obecní úřad 

,,Obecní úřad tvoří starosta, místostarosta (místostarostové), tajemník obecního 

úřadu, je-li tato funkce zřízena, a zaměstnanci obce zařazení do obecního úřadu. V čele 

obecního úřadu je starosta.“
32

 V čele obecního úřadu figuruje starosta. Pro jednotlivé 

úseky činnosti obecního úřadu může rada zřídit odbory a oddělení. 

Obecní úřad v oblasti samostatné působnosti plní úkoly, které mu byly uloženy 

zastupitelstvem nebo radou, výborům a komisím pomáhá v jejich činnosti, a rozhoduje v 

případech stanovených tímto nebo zvláštním zákonem. Přenesenou působnost vykonává 

podle zákona 128/2000 Sb. § 61 odst. 1 písm. a) kromě věcí, které patří do působnosti 

jiného orgánu obce. Funkce tajemníka obecního úřadu se zřizuje v obcích s pověřeným 

obecním úřadem a v obcích s rozšířenou působností. Tajemník je zaměstnanec obecního 

úřadu a do funkce ho jmenuje a odvolává starosta na základě souhlasu ředitele krajského 

úřadu. Tajemník je odpovědný starostovi za plnění úkolů obecního úřadu v samostatné i 

přenesené působnosti. Tajemník např. zajišťuje výkon přenesené působnosti, plní úkoly 

uložené mu zastupitelstvem, radou nebo starostou obce, plní úkoly statutárního orgánu 

zaměstnavatele vůči zaměstnancům obce zařazeným do obecního úřadu. Tajemník se 

zúčastňuje zasedání zastupitelstva a schůzí rady s hlasem poradním.
33
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 § 103, zákon č. 128/2000 Sb., o obcích 
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 Zvláštní orgány obce  

V případech, které stanoví zvláštní zákon, může starosta zřídit pro výkon přenesené 

působnosti zvláštní orgány obce, kde zároveň jmenuje a odvolává jejich členy. Příkladem 

může být komise pro projednávání přestupků zřízena na základě zákona o přestupcích. 

Postavení zvláštního orgánu má také povodňová komise, kdy ji jako fakultativní orgán 

zřizuje rada obce, obligatorně je zřízena starostou jako povodňová komise obce 

s rozšířenou působností.
34

 

 

2.2.2.1.1.2 Orgány kraje 

Organizace krajů svou strukturou v zásadě odpovídá organizaci obcí, která byla 

charakterizována výše. Za orgány kraje se považuje zastupitelstvo kraje, rada kraje, 

hejtman kraje, krajský úřad a zvláštní orgán kraje. 

 

 Zastupitelstvo kraje 

Zastupitelstvo kraje je základní orgán kraje v záležitostech územní samosprávy. 

Zastupitelstvo rozhoduje ve věcech, které patří do samostatné působnosti a ve věcech 

přenesené působnosti pouze, pokud tak stanoví zákon. Zastupitelstvu náleží určitá 

pravomoc rozhodovat, která nemůže být přenesena na jiný orgán kraje. Vyhrazené 

pravomoci zastupitelstva lze rozdělit do dvou skupin, a to: 

 záležitosti veřejnoprávní, např. právo předkládat Poslanecké sněmovně návrhy 

zákonů, předkládat Ústavnímu soudu návrhy na zrušení právních předpisů, pokud 

se domnívá, že jsou v rozporu se zákonem, vydávat obecně závazné vyhlášky, 

schvalovat program územního rozvoje kraje, rozpočet a závěrečný účet kraje, volit 

a odvolávat hejtmana, náměstka hejtmana a další členy rady, rozhodovat o založení 

a rušení právnických osob, apod.   

 záležitosti, které se týkají rozhodování o majetkoprávních úkonech kraje. 

Zastupitelstvo si může v samostatné působnosti vyhradit i další pravomoci 

kraje, mimo pravomoci, které jsou zákonem vyhrazené radě.
35
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 Rada kraje 

V samostatné působnosti je výkonným orgánem kraje rada. Rozhodování ve věcech 

přenesené působnosti náleží radě, stanoví-li tak zákon. Podobným způsobem jako tomu je 

u zastupitelstva vyhrazuje krajské zřízení pravomoci v samostatné působnosti kraje 

v záležitostech veřejnoprávních a majetkoprávních. Jedná se např. o zabezpečení 

hospodaření podle schváleného rozpočtu a kontrolu, určuje počet zaměstnanců kraje, 

zřizuje a ruší komise rady, jmenuje a odvolává jejich předsedy a členy, jmenuje a odvolává 

vedoucí odborů krajského úřadu na návrh ředitele krajského úřadu. Při výkonu své 

působnosti je rada odpovědna zastupitelstvu.
36

 

 

 Hejtman 
 

Hejtman kraje je volen zastupitelstvem kraje ze svých členů a musí být občanem 

České republiky. Hejtman za výkon své funkce odpovídá zastupitelstvu. Rada může 

hejtmanovi ukládat úkoly pouze v rozsahu své působnosti. Působnost hejtmana je 

stanovena taxativně v Zákoně o krajích, např. svolává a zpravidla i řídí zasedání 

zastupitelstva a rady, podepisuje právní předpisy kraje, jmenuje a odvolává ředitele 

krajského úřadu po předchozím souhlasu ministra vnitra, zřizuje pro výkon přenesené 

působnosti zvláštní orgány a vykonává další úkoly v samostatné nebo přenesené 

působnosti, pokud tak stanoví zákon nebo jsou mu svěřeny zastupitelstvem či radou. Dále 

je hejtman oprávněn pozastavit výkon usnesení rady, pokud se domnívá, že je nesprávné, a 

následně věc předložit k rozhodnutí nejbližšímu zasedání zastupitelstva. 

Hejtman zastupuje kraj navenek a úkony které vyžadují schválení zastupitelstva, 

nebo rady, může hejtman provést pouze po jejich předchozím schválení. Hejtmana 

zastupuje náměstek hejtmana, který je taky volen zastupitelstvem. Zastupitelstvo může 

zvolit i více náměstků hejtmana, kterým svěří některé úkoly. Náměstek hejtmana, 

zastupuje hejtmana v době jeho nepřítomnosti nebo v době, kdy nevykonává funkci.
37

 

 

 Krajský úřad 

Krajský úřad má rozhodující význam pro zabezpečení výkonu veřejné správy na 

území kraje. Krajský úřad je složen z ředitele a dalších zaměstnanců kraje, kteří se člení na 

odbory a oddělení. Ředitel krajského úřadu odpovídá za plnění úkolů svěřených krajskému 
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úřadu v samostatné a přenesené působnosti hejtmanovi. Krajské zřízení stanoví řediteli 

krajského úřadu jeho pravomoci, jiná oprávnění a povinnosti, jako např. zajišťuje úkoly v 

přenesené působnosti kraje, plní funkci statutárního orgánu zaměstnavatele, podává 

Ministerstvu vnitra návrhy na pozastavení obecně závazných vyhlášek obcí a nařízení, 

vydává organizační a pracovní řád, má právo se zúčastňovat zasedání zastupitelstva a 

schůzí rady s poradním hlasem, plní úkoly, které mu stanoví zastupitelstvo, rada nebo 

hejtmanem. 

V samostatné působnosti plní krajský úřad úkoly, které mu uložení zastupitelstvo a 

rada, rovněž napomáhá činnosti výborů a komisí. Vykonává přenesenou působnost kraje, s 

výjimkou těch záležitostí, které byly zákonem svěřeny zastupitelstvu, radě nebo zvláštnímu 

orgánu.
38

 

 

 Zvláštní orgány kraje 

,,V případech stanovených zákonem zřizuje hejtman pro výkon přenesené 

působnosti kraje zvláštní orgány. V čele zvláštního orgánu může být jen osoba, která 

prokázala zvláštní odbornou způsobilost v oblasti přenesené působnosti, pro jejíž výkon byl 

zvláštní orgán zřízen. Zvláštní zákon ale může určit, že v čele zvláštního orgánu stojí přímo 

hejtman“
39

 např. hejtman je předsedou bezpečnostní rady kraje nebo je předsedou 

povodňové komise kraje.  
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2.2.2.2 Zájmová samospráva 

Vykonavateli ostatní veřejné správy mohou být také právní subjekty zájmové 

samosprávy, v rozsahu samostatné působnosti a pravomoci jim svěřené zákonem. Mezi 

subjekty zájmové samosprávy patří zejména profesní komory a vysoké školy. 

2.2.2.2.1 Profesní komory 

V současné době působí v České republice tyto profesní komory: 

 ,,Česká advokátní komora, 

 Česká lékařská komora, 

 Česká stomatologická komora, 

 Česká lékárnická komora,  

 Komora veterinárních lékařů České republiky, 

 Česká komora architektů, 

 Česká komora autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě, 

 Notářská komora České republiky, 

 Komora daňových poradců České republiky,  

 Komora patentových zástupců, 

 Komora auditorů České republiky, 

 Komora soudních exekutorů.“
40

 

Profesní komory můžeme charakterizovat jako stavovské veřejnoprávní korporace, 

které jsou zřizovány zákonem. Základním znakem je zde nucené členství. Členem profesní 

komory se může stát fyzická osoba, která musí splnit určité předpoklady. Jedná se o 

dosažení určitého vzdělání, absolvování předepsaní praxe a složení předepsaných 

profesních zkoušek. Výjimečně členství může vzniknout na základě právní skutečnosti 

nezávisle na vůli příslušného orgánu profesní komory a uchazeče o členství. Pokud zaniká 

členství v komoře, automaticky zaniká také možnost vykonávat danou profesi. 

,,Za nejdůležitější úkoly a odpovědnost komory jsou tradičně považovány tři 

oblasti: 

 stanovení podmínek pro výkon profese, 

 dohled nad výkonem profese, 

 ochrana stavovských zájmů.“
41
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Členové komor jsou vázáni právními předpisy, které činnost komory upravují a tzv. 

stavovskými předpisy. Pokud členové komor poruší dané předpisy, hrozí jim kárné 

potrestání. Členové profesních komor mají povinnost platit členské příspěvky, které jsou 

hlavním zdrojem příjmů komor.  

Profesní komory jsou spravovány svými orgány, které nejsou z hlediska názvu 

vždy stejné. Mezi orgány komor ve většině případů patří sněm, představenstvo, předseda 

nebo prezident, kontrolní rada, kárná nebo disciplinární komise a někdy též zkušební 

komise.
42

 

2.2.2.2.2 Vysoké školy 

Mezi subjekty zájmové samosprávy se řadí také veřejné a státní školy. Jejich 

činnost se řídí podle zákona č. 111/1998 Sb. o vysokých školách, ve znění pozdějších 

předpisů. Dále se vysoké školy řídí podle svých vlastních předpisů, z nichž je nejdůležitější 

statut vysoké školy. Vysoké školy provádí samosprávu např. v oblasti počtu přijatých 

studentů, organizace studia, rozhodování o právech a povinnostech studentů apod. 

Mezi orgány vysokých škol patří zejména rektor, prorektoři, akademický senát, 

vědecká rada a disciplinární komise. V pravomoci vysoké školy je také členění na 

jednotlivé fakulty.
43
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3 Správní řízení vedené správními orgány 

Legální definice správního řízení je uvedena v § 9 zákona č. 500/2004 Sb., správní 

řád a zní: ,, Správní řízení je 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.“
44

 

3.1 Zásady správního řízení 

 ,,zásada zákonnosti, 

 zásada zákazu zneužití správního uvážení, též zásada uplatňování pravomoci 

v souladu s účelem, k němuž byla správnímu orgánu zákonem nebo na základě 

zákona svěřena, 

 zásada ochrany dobré víry, 

 zásada ochrany veřejného zájmu, 

 zásada individuálního posouzení každé věci, 

 zásada legitimního (oprávněného) očekávání, 

 zásada materiální pravdy,  

 zásada užitečnosti a vstřícnosti veřejné správy, též zásada veřejné správy jakožto 

služby veřejnosti, 

 zásada poučovací povinnosti správního orgánu, 

 zásada smírného vyřešení věci, 

 zásada rychlosti, 

 zásada hospodárnosti a flexibility správního orgánu, 

 zásada procesní rovnosti účastníků, 

 zásada nestrannosti správního orgánu, 

 zásada vzájemného souladu souvisejících řízení, 

 zásada spolupráce správních orgánů, 

 zásada rozhodování příslušným a nepodjatým správním orgánem, 

 zásada dispoziční, 

 zásada oficiality.“
45

 (Hrabák, Nahodil, 2006) 
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Nejdůležitější zásada veřejné správy, je zásada legality (zákonnosti) a je jí vázána 

veškerá činnost veřejné správy. Již Listina stanoví, že státní moc je uplatňována jen 

v případech a v mezích stanovených zákonem, a to způsobem, který stanoví zákon.  

Zásada zákazu zneužití správního uvážení představuje zákonem stanovené 

oprávnění správního orgánu provést volbu jedné z mnoha možných zákonem předvídaných 

variant, přičemž každá tato volba bude po právu. Zákon např. poskytuje správnímu orgánu 

prostor, aby rozhodl, zda učiní jisté kroky, nebo ne (např. zda vydá povolení či ne, zakáže 

výkon určité činnosti, či ne apod.), nebo umožňuje správnímu orgánu zvolit jeden 

z různých postupů (např. nařídit odstranění anebo opravu a apod.). Správní orgán má pro 

správní uvážení celkem vždy volné pole působnosti. Účel svěřených pravomocí mu přitom 

brání zneužívání pravomoci při výkonu jeho působnosti. 

Zásada ochrany veřejného zájmu říká, že výkon veřejné správy nikdy není činností 

soukromých osob, ale činností správních orgánů, oprávněných úředních osob. Veřejný 

zájem je ve správním právu považován za neurčitý pojem, jehož konkrétní obsah se 

dokazuje v každém jednotlivém případu právě z jeho okolností. 

Zásada individuálního posouzení každé věci uvádí důležitost zvláštních okolností 

každého případu. 

Zásada legitimního očekávání zdůrazňuje, že správní orgán musí brát na zřetel, aby 

při rozhodování skutkově shodných, nebo podobných případů nevznikaly rozdíly bez 

důvodu, čímž se vytvoří předpoklady pro předvídatelnost činnosti veřejné správy. Tato 

zásada tedy říká, že správní orgán by měl sledovat svá předchozí rozhodnutí ve skutkově si 

blízkých situacích.
46

 

 

3.2 Subjekty správního řízení 

Subjekty správního řízení jsou nositelé procesních práv a povinností, kteří mají vliv 

na průběh a výsledek správního řízení.  

Mezi hlavní subjekty správního řízení patří: 

1) správní orgány – subjekty správního řízení vybavené určitou pravomocí 

(vykonavatelé veřejné moci), 

2) účastníci řízení – subjekty, vůči nimž je pravomoc správních orgánů vykonávaná a 

o nichž je ve správním řízení rozhodováno (adresáti veřejnoprávních působení). 
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3.2.1 Správní orgány 

Jako správní orgán je označován orgán, který realizuje výkon veřejné moci. Podle § 

1 odst. 1 správního řádu se jedná o orgány moci výkonné (např. ministerstva), orgány 

územních samosprávných celků (kraje, obce, městské obvody nebo městské části) a jiných 

orgánů, fyzických a právnických osob, pokud vykonávají působnost v oblasti veřejné 

správy.
47

 

 

3.2.1.1 Příslušnost správních orgánů 

Příslušnost správních orgánů vyjadřuje, jaký orgán veřejné moci projednává a 

rozhoduje konkrétní případ. V souladu se základními zásadami správního řízení, musí 

správní řízení splňovat zákonem dané požadavky a nároky. Příslušný je jen ten správní 

orgán, který je příslušný věcně, místně i funkčně. Tyto pravidla nejsou závazná jen pro 

správní orgán, ale také pro účastníky řízení. 

 

3.2.1.1.1 Věcná příslušnost 

Věcná příslušnost správních orgánů určuje, který konkrétní správní orgán bude 

jednat a rozhodovat v konkrétních druhově určených věcech (např. o žalobách rozhoduje 

soud, přestupky řeší správní úřad, daň vyměřuje finanční úřad, apod.) a to konstitutivní 

nebo deklaratorní formou správního aktu. Věcná příslušnost musí být stanovena vždy 

zvláštním zákonem, popř. právními předpisy, které mají nižší právní sílu. 

Pokud je věc jednou svěřena k projednání a rozhodnutí věcně příslušnému 

správnímu orgánu, tak stejnou věc již nemůže projednávat správní orgán vyššího stupně 

nebo jiné kategorie. Pokud by konkrétní věc byla projednána a rozhodnuta správním 

orgánem, kterému to nepřísluší, hrozilo by zrušení rozhodnutí a muselo by být provedeno 

opětovné projednání věci a vydání nového rozhodnutí. Existují však případy, kdy může ve 

věci rozhodovat správní orgán vyššího stupně místo orgánu nižšího stupně, musí však být 

splněny zákonem stanovené podmínky. Jedná se např. o případ ochrany před nečinností 

nebo o změnu příslušnosti správního orgánu.
48
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3.2.1.1.2 Místní příslušnost 

Místní příslušnost správních orgánů určuje, který konkrétní správní orgán stejného 

stupně může jednat a rozhodovat v určitých druhově určených věcech formou rozhodnutí 

konstitutivního nebo deklaratorního. Na rozdíl od věcné příslušnosti, místní příslušnost 

správních orgánů určí správní řád na základě několika podmínek: 

a) v řízení, které se týká činnosti účastníků správního řízení, je místně příslušným 

správním orgánem ten, v jehož místě vykonává účastník svoji činnost. Toto 

vymezení se netýká podnikatelské činnosti fyzických a právnických osob. 

b) u správního řízení, které se týká nemovitostí, se řídí příslušnost správního orgánu 

místem, v jehož územním obvodu se nemovitost nachází, 

c) je-li účastníkem řízení fyzická osoba, která podniká, je místně příslušným správním 

orgánem ten, v jehož územním obvodu má podnikající fyzická osoba místo svého 

podnikání, 

d)  v ostatních správních řízeních, která se týkají fyzických osob, bez jakékoliv 

podnikatelské činnosti, je místně příslušným správním orgánem ten, u kterého má 

fyzická osoba místo svého trvalého pobytu, resp. místo pobytu, jedná-li se o 

cizince. Pokud však nemá fyzická osoba místo svého trvalého pobytu na území 

České republiky, je v jejím řízení místně příslušným správním orgánem ten, v jehož 

územním obvodu měla fyzická osoba své poslední známé místo pobytu, 

e) v ostatních případech, které se týkají právnických osob, je místní příslušnost určená 

obvodem, kde má právnická osoba své sídlo, resp. kde je sídlo její organizační 

složky. Pokud se jedná o zahraniční právnickou osobu, je místně příslušným 

správním orgánem ten, v jehož územním obvodu má sídlo zahraniční organizační 

složka na území České republiky. 

Správní řád není jediný, kdo může stanovit místní příslušnost správního orgánu. 

Existují i jiné zákony, které mohou stanovit místní příslušnost dle jiných kritérií, např. 

celní zákon nebo přestupkový zákon. Jedná se o zvláštní ustanovení místní příslušnosti, 

která má přednost před ustanovením správního řádu.
49

 

3.2.1.1.3 Funkční příslušnost 

Pokud existuje více správních orgánů, je potřeba určit, který bude ve věci 

rozhodovat. Jedná se o zvláštní případ, který stanoví věcně i místně příslušný orgán v 

                                                 
49

 HORZINKOVÁ, E. NOVOTNÝ, V. Správní právo procesní. 2. aktualizované vydání. Praha: Leges, 2008, 

s. 51-52. ISBN 978-80-87212-01-1 



 

 33 

rámci hierarchie správních úřadů. V současné době připadá funkční příslušnost na obce a 

kraje, popř. profesní komory. U obcí může provádět správní řízení obecní úřad, rada obce, 

komise a zvláštní orgány. V krajích se jedná o krajské úřady, popř. zvláštní orgány 

(v případech, které vyplývají ze zvláštních zákonů).
50

  

 

3.2.1.2 Postoupení pro nepříslušnost 

Konkrétní správní řízení musí projednávat vždy příslušně správní orgán, tj. musí 

být dodržena věcná a místní příslušnost. V případě, že by v konkrétní věci rozhodoval 

nepříslušný správní orgán, mohli by se účastníci řízení domáhat zrušení řízení, opětovného 

projednání věci a vynesené rozhodnutí již příslušným správním orgánem. 

Dojde-li správnímu orgánu podání, které mu nepřísluší, bezodkladně postoupí věc 

příslušnému správnímu orgánu a zároveň o postoupení uvědomí toho, kdo podání učinil. 

Správní orgán, jemuž bylo postoupeno, může opět usnesením postoupit dalšímu správnímu 

orgánu nebo ho vrátit zpět, ale pouze se souhlasem svého nařízeného správního orgánu.  

 

3.2.1.3 Kompetenční spory (spory o věcnou nebo místní příslušnost) 

Kompetenční spory mohou být dvojí povahy, a to kompetenční spory pozitivní a 

kompetenční spory negativní. Pokud se jedná o pozitivní kompetenční spory, tak 

k provedení správního řízení připadá v úvahu více správních orgánů. V tomto případě platí, 

že pokud se příslušné správní orgány nedohodnou jinak, tak řízení vykoná ten správní 

orgán, který jej zahájil jako první, jedná se o tzv. předstižení. 

V případě negativního kompetenčního sporu přichází v úvahu více příslušných 

orgánů, ale každý z nich odmítá řízení provést. 

 

3.2.1.3.1 Spory o věcnou příslušnost 

 Spory o věcnou příslušnost mezi správními orgány řeší správní řád v § 133. Pokud 

se jedná o pozitivní kompetenční spory, rozhodne o věcné příslušnosti správní orgán, který 

je nejblíže společně nadřízený v rozhodované věci. Pokud nemají správní orgány společně 

nadřízený správní orgán, projednají spor o příslušnost ústřední ty správní úřady, které jsou 

nadřízeny těmto správním orgánům. Pokud ovšem nedojde v dohodovacím řízení mezi 

ústředními správními orgány k dohodě do 15 dnů, od jeho zahájení, vznikne kompetenční 

spor, který ukládá povinnost podat bezodkladně žalobu u Nejvyššího správního soudu.  
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Vznikne-li negativní kompetenční spor, může správní orgán, nebo ten, kdo byl 

účastníkem řízení, podat žalobu přímo k soudu. 

Uvedené dva postupy pro řešení sporů o příslušnost nelze uplatnit při řešení 

vzájemných sporů územních samosprávných celků navzájem a sporů územních 

samosprávných celků s jinými správními orgány. V těchto případech se uplatní režim 

správního soudnictví nebo se uplatní přímo postup u Nejvyššího správního soudu. 

V tomto výkladu je třeba ještě uvést, že po dobu trvání kompetenčního sporu neběží 

lhůty, které se týkají provádění úkonů v řízeních.
 51

 

 

3.2.1.3.2 Spory o místní příslušnost 

Kompetenční spory o místní příslušnost se řeší v § 11 odst. 2 správního řádu. 

V případě pozitivního sporu, provede řízení ten správní orgán, který jej jako první zahájil, 

za předpokladu, že se orgány dohodnou. V případě, že se nedohodnou, rozhodne ten 

správní orgán, který zahájil jako první a to buď na základě žádosti, nebo z úřední moci. 

Pro případ negativního sporu, provede řízení usnesením společně nadřízený správní 

orgán. V momentě, kdy takový orgán není, rozhodne správní orgán, opět usnesením, 

správní úřad, do jehož působnosti určitá věc náleží. Usnesení se pak oznamuje účastníkům 

správního řízení, kteří se mohou proti němu odvolat a dále všem správním orgánům, již se 

toto usnesení dotýká.
52

 

 

3.2.1.4 Změny příslušnosti 

Správní řízení je vždy vedeno správním orgánem, který je k tomu věcně, místně a 

funkčně příslušný. Správní řád, ale uvádí i taková řízení, v jejichž případě je nutné anebo 

vhodné, aby správní řízení provedl a rozhodl jiný správní orgán, než jaký je k určitému 

řízení příslušný. Dále je třeba uvést, že pro využití všech změn příslušnosti, které budou 

níže popsány, stanoví zákon obecný limit v podobě přiměřenosti v jejich použití. Správní 

orgány totiž musí dle zákona dbát na to, aby ke všem změnám docházelo pouze 

v důvodných případech a dále aby řízení, kde byla provedena změna příslušnosti 

nezatěžovala účastníky více, než kdyby k takové změně příslušnosti nedošlo. 

U ústředních správních orgánů se změny jejich příslušnosti neupravují. Je to 

z důvodu neexistence nadřízeného správního orgánu, nebo jiného věcně příslušného 
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správního orgánů. Navíc se u ústředních správních orgánů předpokládá vyšší jistota 

souladu jejich rozhodování s veřejným zájmem. 

Změny správní příslušnosti jsou regulovány správním řádem, který v § 131 odst. 1 

říká, že nadřízený správní orgán může převzít věc místo podřízeného správního orgánu a 

rozhodnout jako správní orgán nižšího stupně a to buď na podnět příslušného správního 

orgánu, nebo na požádání účastníka. Hovoříme o tzv. atrakci věci na žádost, resp. podnět. 

O atrakci rozhoduje správní orgán na základě usnesení, které se oznamuje veřejnou 

vyhláškou. Základní předpoklady atrakce jsou tyto skutečnosti: 

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, nebo 

c) u věci, u níž lze mít důvodně za to, že výrazně ovlivní právní poměry účastníků ve 

správních obvodech více podřízených správních orgánů.“
53

 

Další možnost změny místní příslušnosti je uvedeno v § 131 odst. 2, kde se hovoří 

o tzv. delegaci. Nadřízený správní orgán má možnost usnesením pověřit projednáním a 

následným rozhodnutím věci jiný věcně příslušný správní orgán, který se nachází v jeho 

obvodu. I v tomto případě bude dán podnět ke změně účastníkem řízení nebo správním 

orgánem, který by mohl věc projednat a rozhodnout. Správní orgán opět oznamuje o 

delegaci prostřednictvím veřejné vyhlášky a účastníci se o tom vhodným způsobem 

vyrozumí. Důvody k delegaci jsou následující: 

a) ,,u věci, u níž lze mít důvodně za to, že ovlivní právní poměry účastníků řízení 

v obvodu pověřovaného správního orgánu výrazně větší měrou než v obdvodu 

příslušného správního orgánu, nebo 

b) za účelem spojení jednotlivých řízení ve společném řízení, aby byla zajištěna 

potřebná věcná shoda nebo návaznost rozhodnutí.
54

 

Je nutno uvést, že ustanovení v § 131 odst. 1 a 2, tzn. možnost změny 

příslušnosti atrakcí nebo delegací se nevztahují na orgány územních samosprávných 

celků při výkonu jejich samostatné působnosti.  

V § 131 odst. 4 se dále uvádí, že ,,nadřízený správní orgán svým usnesením 

pověří k projednání a rozhodnutí věci jiný k tomu věcně příslušný sobě podřízený 

správní orgán, jestliže jinak k věci příslušný správní orgán není z důvodu vyloučení 
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všech úředních osob nebo všech členů kolegiálního orgánů způsobilý věc projednat a 

rozhodnout.“
55

 

Kromě výše uvedených možností se dále v zákoně uvádí i možnost změny 

příslušnosti prostřednictvím postoupení věci. To znamená, že věc postoupí usnesením 

jeden správní orgán druhému věcně příslušnému správnímu orgánu a to za předpokladu 

vhodnosti změny. Aby správní úřad mohl postoupit věc druhému správnímu úřadu 

z důvodu vhodnosti, musí si od něj vyžádat souhlas s tímto postoupením. Pokud ovšem 

má žadatel v územním obvodu správního orgánu, kterému se věc postupuje, bydliště 

nebo se zde zdržuje, není potřeba jeho předchozího souhlasu. Považuje-li správní orgán 

za účelné a potřebné oznámit změnu příslušnosti, provede to opět veřejnou 

vyhláškou.
56

 

 

3.2.1.5 Dotčené orgány 

Ve smyslu správního řádu, dotčené orgány jsou: 

a) ,,orgány, o kterých to stanoví zvláštní zákon, a 

b) správní orgány a jiné orgány veřejné moci příslušné k vydání závazného stanoviska 

nebo vyjádření, které je podkladem rozhodnutí správního orgánu.“
57

 

Za dotčené orgány se také považují územní samosprávné celky, pokud se věc, 

která je předmětem řízení, týká práva územního samosprávného celku na samosprávu. 

Podle správního řádu nebo podle právních předpisů může být územní samosprávný 

celek účastníkem v mnoha řízeních. Pokud obec nebo kraj není účastníkem řízení, 

může být podle §136 správního řádu dotčeným orgánem, záleží na konkrétní situaci. 

Zda je orgán územního samosprávného celku dotčeným orgánem, je posuzováno podle 

samostatné působnosti územního samosprávního celku. 

Dotčené orgány mají také svá práva a povinnosti, zejména: 

 jsou povinny správnímu orgánu, který vede určité správní řízení poskytnout 

všechny důležité informace pro dané řízení, nesmí tím být však porušena 

povinnost stanovená zvláštním zákonem, 

 mají právo nahlížet do spisu a obdržet kopii všech materiálů, které tvoří 

součást spisu, pokud jsou pro výkon jejich působnosti podstatné. Toto právo 
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se týká otázky, zda zahájit řízení s probíhajícím správním řízením nebo 

s výkonem dozoru. 

 mají právo také podat podnět k zahájení přezkumného řízení. 

Podle správního řádu může správní orgán, který správní řízení vede, spolu 

s dotčeným orgánem činit společné úkony v mezích jejich působnosti, s výjimkou vydání 

rozhodnutí. Rovněž správní řád umožňuje využití výsledků úkonu dotčeného orgánu, 

pokud s tím správní a dotčený orgán souhlasí a pokud tím nebude účastníkům správního 

řízení způsobena újma na jejich právech. 

V souvislosti řešení otázky, jež je předmětem rozhodování může dojít k rozporům 

mezi správním orgánem, který vede řízení a dotčeným orgánem, jakož i mezi dotčenými 

orgány navzájem. V těchto případech se postupuje přiměřeně podle ustanovení o řešení 

sporů o příslušnosti. Nutno podotknout, že nejprve by se měl správní orgán, který vede 

řízení, pokusit odstranit rozpor, podle ustanovení § 5 správního řádu a teprve následně 

využít výše uvedený postup, podle §136 odst. 6 správního řádu. V případě bezvýslednosti 

dohodovacího řízení, musí ústřední správní úřad předložit zprávu o průběhu řízení 

společně s návrhy jednotlivých ústředních správních orgánů. 

Spory územních samosprávných celků, jakožto dotčených orgánů, pokud se věc 

týká práva územního samosprávného celku na samosprávu, se řeší podle zvláštního zákona 

prostřednictvím ústavní stížnosti. 

I zde platí, že po dobu řešení sporů mezi správními a dotčenými orgány neběží 

lhůty týkající se provádění úkonů v řízení.
58

 

 

3.2.2 Účastníci řízení 

Zákon č. 500/2004 Sb., správní řád dělí účastníky řízení na dvě skupiny, a to na 

účastníky neopominutelné a ostatní osoby (vedlejší osoby).  

Do první skupiny patří ty osoby, kterým má rozhodnutí v řízení založit, změnit či 

zrušit právo nebo povinnost nebo prohlásit, že právo nebo povinnost mají nebo nemají. 

Vedlejší účastníci jsou takové osoby, které mohou být rozhodnutím přímo dotčeni ve 

svých právech nebo povinnostech. 

Neopomenutelným účastníkem je v řízení o žádosti žadatel a další dotčené osoby, 

na které se vztahuje rozhodnutí správního orgánu. V řízení, které je vedené z úřední moci, 
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jsou účastníky dotčené osoby, kterým má rozhodnutí změnit, založit či zrušit právo nebo 

povinnost nebo prohlásit, že právo nebo povinnost mají. 

Podle § 27 odst. 2 správního řádu znamená slabší procesní postavení účastníků 

řízení, že se na ně nevztahují některá procesní oprávnění nebo postupy správního orgánu, 

protože se vztahují výslovně na účastníky hlavní. Nemají ovšem odlišné postavení, pokud 

se jedná o dostupnost opravných a mimořádných opravných prostředků nebo podmínek 

exekuce. 

Třetí a poslední skupinou účastníků jsou osoby, o kterých to stanoví zvláštní zákon. 

Ve zvláštních zákonech má vymezení účastníků správního řízení přednost před obecnou 

úpravou, kde můžeme nalézt vymezení účastníků odchylně. Pokud není zvláštním 

zákonem stanovené jinak, mají účastníci, kteří jsou uvedeni ve zvláštních zákonech 

postavení účastníků vedlejších. Jen v případě, jestliže má těmto účastníkům rozhodnutí 

založit, zrušit či změnit právo nebo prohlásit, že povinnost nebo právo mají nebo nemají, 

mají postavení účastníků hlavních. 

Postavení účastníka v řízení nemá svědek, tlumočník, znalec nebo osoba, která má 

listinu, důležitou k ohledání, nebo vlastník či uživatel takové věci. Postavení účastníka 

mají pouze tam, kde se rozhoduje o jejich právech a povinnostech. 

V průběhu správního řízení je správní orgán povinen zkoumat, zda daná osoba 

splňuje podmínky pro účastníka řízení, tzn., zda je či není účastníkem řízení. Správní orgán 

může také zjistit v průběhu řízení další subjekty, kterým náleží postavení účastníka řízení. 

Pokud konkrétní osoba prohlásí, že je účastníkem řízení, platí vyvratitelná domněnka, že je 

účastníkem, dokud se neprokáže jinak. 

Potom, co se rozhodne, zda daná osoba je či není účastníkem řízení, vydá příslušný 

správní orgán usnesení, které oznámí pouze tomu, koho se oznámení týká. Ostatní 

účastníky řízení správní organ pouze vyrozumí o této skutečnosti. Pokud bylo o určité 

osobě rozhodnuto, že není účastníkem řízení, podala proti tomuto rozhodnutí odvolání a 

bylo jí vyhověno, má právo učinit zmeškaný úkon do 15-ti dnů od oznámení rozhodnutí o 

odvolání. Pak správní orgán doplní řízení ve smyslu úkonu, jehož zmeškání bylo 

prominuto.
59
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3.2.2.1 Procesní způsobilost  

Procesní způsobilost je upravena správním řádem v § 29. ,,Každý je způsobilý činit 

v řízení úkony samostatně v tom rozsahu, v jakém mu zákon přiznává způsobilost 

k právním úkonům .“
60

 

Správní řád nepřiznává procesní způsobilost fyzickým osobám, kterým byla 

způsobilost k právním úkonům odebrána soudem. Pokud byla procesní způsobilost soudem 

pouze omezena, nemají dotyčné osoby procesní způsobilost právě v rozsahu tohoto 

omezení, jinak řečeno, takové osoby mají procesní způsobilost pouze co do rozsahu, 

v jakém jim zbývá způsobilost k právním úkonům. Důvody soudu pro omezení 

způsobilosti jsou kromě duševní poruchy, která není jen přechodná, také nadměrné 

používání alkoholických nápojů nebo omamných látek a jedů. 

U osob, které jsou zbaveny způsobilosti, zvyšuje správní řád jejich ochranu 

možností se k věci v průběhu řízení vyjádřit, pokud to umožní povaha věci. Správní orgán 

následně k vyjádření přihlédne, a to v rozsahu, který odpovídá samotné možnosti 

přihlédnout k vyjádření osoby, která nemá procesní způsobilost. 

V řízeních, ve kterých je účastníkem nezletilé dítě, které je schopno formulovat své 

názory, poskytne správní orgán možnost, aby bylo vyslyšeno, a to přímo, prostřednictvím 

svého zástupce nebo orgánu sociálně právní ochrany dětí. Toto ustanovení vyplývá 

z požadavků Úmluvy o právech dítěte vyhlášené sdělením Federálního ministerstva 

zahraničních věcí č. 104/1991 Sb., článek 12. V případě, že je to v zájmu dítěte, lze jeho 

názor vyslechnout i bez přítomnosti rodičů nebo osob zodpovědných za jeho výchovu. 

V takovém případě zákon vyžaduje, aby byla přítomná jiná vhodná dospělá osoba. Za 

vhodnou osobu se považuje dospělá osoba, která je vhodná především ve vztahu 

k výslechu nezletilé osoby, např. má zkušeností s výchovou dětí apod. 

Úkony, které se týkají společných práv nebo věcí činí účastníci společně za 

předpokladu, že ze zvláštního zákona nevyplývá něco jiného. Za zvláštní zákon je zde 

považován občanský zákoník.
61

 

 

3.2.2.2 Zastupování účastníků 

Účastníci správního řízení mohou figurovat ve správním řízení osobně nebo 

prostřednictvím svého zástupce. Zákonného zástupce si účastník řízení volí v případě, že 
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sám nemá procesní způsobilost. Pokud procesně nezpůsobilý účastník správního řízení 

nemá svého zákonného zástupce, přidělí mu jej správní orgán. 

Při zastoupení jedná zástupce za zastoupeného jeho jménem a úkony, které 

zástupce učiní, jsou považovány za úkony zastoupeného, zároveň z úkonů zástupce 

vznikají přímo zastoupenému práva a povinnosti. V případě zastupování ve správním 

řízení, jsou písemnosti doručovány zástupci účastníka, s výjimkou případů, kdy má 

účastník řízení něco osobně vykonat. V tomto případě, pokud nebude zákonem stanoveno 

jinak, nemá doručení zastoupenému účinky pro běh lhůt. 

Zástupcem účastníka může být: 

1. zákonný zástupce, a to: 

a) rodič, jako zákonný zástupce dítěte, podle zákona o rodině (§ 36), 

b) manžel, jako zákonný zástupce druhého manžela, podle zákona o rodině (§ 21 

odst. 1), 

c) zástupce při zákonném zastupování mezi společnými nájemci bytu, podle 

občanského zákoníku (§ 701), atd. 

2. opatrovník, jehož zastupování vzniká na základě rozhodnutí správního orgánu, 

3. zmocněnec, na základě plné moci mezi zmocnitelem a zmocněncem. 

První dvě zastoupení (zástupe nebo opatrovník) se označují jako obligatorní 

zastoupení, kdy účastník řízení zastoupen být musí. V případě třetí formy zastoupení 

hovoříme o tzv. fakultativním zastoupení, kdy je pouze na účastníkovi, zda využije 

možnost být zastoupen, není jeho povinnost být zastoupen.
62

  

3.2.2.2.1 Obligatorní zastupování 

Mezi formy obligatorního zastupování řadíme zastupování zákonným zástupcem a 

procesním opatrovníkem. 

 

 Zákonný zástupce 

Zákonný zástupce zastupuje účastníka v takovém rozsahu, v jakém nemá procesní 

způsobilost. Zákonný zástupce zastupuje nezletilé osoby a osoby, které byly zbaveny 

způsobilosti k právním úkonům soudem, nebo jejichž způsobilost k právním úkonům byla 

omezena. Jak již bylo uvedeno dříve, kdo je zákonným zástupcem nezletilého dítěte, je  

upraveno v zákoně č. 94/1963 Sb, zákon o rodině, ve znění pozdějších předpisů. 
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Zákonným zástupcem nezletilého dítěte jsou jeho rodiče. Ve správním řízení jsou 

oprávnění zastupovat nezletilé dítě oba jeho rodiče, pokud jsou plně způsobilý k právním 

úkonům a nebyli zbaveni svých práv. Pokud hrozí, že by mohlo dojít ke střetu zájmů mezi 

rodiči a dítětem nebo ke střetu zájmů dětí týchž rodičů, nesmí žádný z rodičů dítě 

zastoupit. V případě, že by mohly být ohroženy majetkové zájmy dítěte, ustanoví soud 

opatrovníka dítěte, aby byla zajištěna zvýšená ochrana jeho jmění.   

Zákonným zástupcem dítěte mohou být také osvojitelé, v případě, že je dítě 

osvojeno, nebo poručníci, v případě, že rodiče dítěte zemřeli, byli zbaveni rodičovské 

zodpovědnosti, byl pozastaven výkon jejich rodičovské zodpovědnosti, nebo nemají 

v plném rozsahu způsobilost k právním úkonům. Poručník bude nezletilé dítě vychovávat, 

zastupovat jej a spravovat jeho majetek místo rodičů. 

Pokud se jedná o fyzickou osobu, která byla zbavená způsobilosti k právním 

úkonům soudem nebo jí byla způsobilost k právním úkonům soudem omezena, bude 

ustanoven opatrovník soudem.
63

 

 

 Opatrovník 

V § 32 odst. 2 správního řádu jsou uvedeny případy, kdy správní orgán je povinen 

usnesením stanovit opatrovníka. Opatrovník je stanoven: 

1. ,,účastníkovi, který má bát zastoupen zákonným zástupcem, avšak zákonného 

zástupce nemá, dále může-li ho zákonný zástupce zastupovat anebo nemá-li 

opatrovníka podle zvláštního zákona, 

2. osobám, kterým brání jiná právní překážka, aby v řízení samy činily úkony, jestliže 

si nezvolily zmocněnce, 

3. právnické osobě, která nemá orgán způsobilý za ni jednat, popřípadě jemuž lze 

doručovat, event.  je-li v jiném řízení předmětem sporu, kdo tímto orgánem 

právnické osoby je, 

4. osobám neznámého pobytu nebo sídla a osobám, jimž se prokazatelně nedaří 

doručovat, 

5. osobám, které nejsou známy, 

6. osobám zvlášť těžce zdravotně postiženým, s nimiž se nelze dorozumět ani 

prostřednictvím tlumočníka nebo prostředníka podle § 16 odst. 5, 
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7. osobám stiženým přechodnou duševní poruchou, která jim brání samostatně v 

řízení jednat, je-li to nezbytné k hájení jejich práv; v těchto případech správní 

orgán rozhoduje na základě odborného lékařského posudku, 

8. účastníkům uvedeným v § 27 odst. 1, kterým se nepodařilo oznámit zahájení řízení z 

moci úřední (§ 46 odst. 2), nebo 

9. účastníkům, o nichž tak stanoví zvláštní zákon.“
64

 

O ustanovení opatrovníka rozhoduje správní orgán formou usnesení, které se 

oznamuje pouze tomu, kdo je jako opatrovník ustanovován a též opatrovanci, nevylučuje-li 

to povaha věci nebo stav. Správní orgán je při rozhodování o ustanovení opatrovníka 

povinen zjišťovat, zda osoba, která má být za opatrovníka ustanovena, nemá takový zájem 

na výsledku řízení, který vzbuzuje obavu, že nebude zájmy opatrovance řádně hájit. Pokud 

takovéto podezření nastane, zákon přímo vylučuje, aby tato osoba funkci opatrovníka 

vykonávala. Za opatrovníka bude především ustanovena osoba, u které je optatrovanec 

v řádné péči, nebo jiná vhodná osoba. Pokud takovým osobám nebrání závažné osoby, jsou 

povinny funkci opatrovníka přijmout.  

Funkce opatrovníka může zaniknout ze dvou důvodů, které uvádí správní řád. 

Prvním z nich je zánik přímo ze zákona, kdy zastoupený začal být zastupován zákonným 

zástupcem, nabyl procesní způsobilost anebo pominuly důvody, pro které byl opatrovník 

ustanoven. Jakmile se tak stane, správní orgán tuto skutečnost zaznamená do spisu. 

Druhou možností je zrušení usnesení o ustanovení opatrovníka, který se volí 

v případě, kdy opatrovník nedbá o ochranu práv či zájmu opatrovance, nebo má-li správní 

orgán za to, že opatrovník má takový zájem na výsledku řízení, který odůvodňuje obavu, 

že nebude řádně hájit zájmy opatrovance. Pokud se tak stane, správní orgán je povinen 

současně se zrušením usnesení ustanovit jiného opatrovníka účastníku řízení, aby v řízení 

mohla být účinně hájena jeho práva.
65

 

3.2.2.2.2 Fakultativní zastupování 

Fakultativní zastupování zahrnuje případ, kdy záleží na vůli účastníka řízení, zda 

využije možnost být zastoupen nebo nikoli. Mezi fakultativní, tzv. nepovinné zastoupení 

řadíme zastoupení na základě plné moci a zastoupení prostřednictvím společného 

zmocněnce nebo zástupce.  
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 Zastoupení na základě plné moci 

Účastník řízení si může zvolit zmocněnce, tzn. osobu, která jej bude v řízení 

zastupovat. Zmocnění k zastupování se prokazuje na základě plné moci. ,,Plná moc je 

jednostranný právní úkon, který zmocnitel adresuje správnímu orgánu a zakládá oprávnění 

zástupce činit úkony jménem zmocnitele.“
66

 Plná moc může být udělena jak fyzické, tak 

právnické osobě, přičemž musí být dodržena podmínka, že v téže věci může mít účastník 

řízení současně pouze jednoho zmocněnce. Zmocněnec může také udělit plnou moc jiné 

osobě, pouze je-li to výslovně dovoleno v plné moci, a pokud zvláštní zákon nestanoví 

jinak. Správní řád dále stanovuje, že plná moc může být udělena písemně i ústně do 

protokolu.  

,,Zmocnění může být uděleno 

a) k určitému úkonu, skupině úkonů nebo pro určitou část řízení, 

b) pro celé řízení, 

c) pro neurčitý počet řízení s určitým předmětem, která budou zahájena v určené době 

nebo bez omezení v budoucnu; podpis na plné moci musí být v tomto případě vždy 

úředně ověřen a plná moc musí být do zahájení řízení uložena u věcně příslušného 

správního orgánu, popřípadě udělena do protokolu, nebo 

d) v jiném rozsahu na základě zvláštního zákona.“
67

 

Plná moc může být udělena ke všem úkonům pro celé řízení, tzv. generální plná 

moc nebo jen pro část řízení, pro určitý druh úkonů nebo jen pro jednotlivé úkony, tzv. 

speciální plná moc. Správní řád dále umožňuje udělení plné moci pro neurčitý počet řízení 

s určitým předmětem, která budou zahájena ve stanovené době nebo někdy v budoucnu. 

Pro tento případ je podmínka úředně ověřeného podpisu a uložení plné moci u věcně 

příslušného správního orgánu.
68

 

 

 Společný zmocněnec a společný zástupce 

Tento způsob řízení lze využít především tam, kde vystupuje větší množství 

účastníků, kteří uplatňují společný zájem. V takovém případě může správní orgán vyzvat 

účastníky řízení ke zvolení společného zmocněnce a udělit jim k tomu přiměřenou lhůtu. 
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Ustanovený společný zmocněnec v řízení vystupuje jménem všech účastníků, které 

zastupuje, jsou mu doručovány všechny písemnosti, kromě případů, kdy mají účastníci 

něco osobně vykonat. Podle zákona si mohou účastníci řízení zvolit i více společných 

zmocněnců v daném řízení, kteří budou jednat jménem dané skupiny účastníků. 

V případě, že ve stanovené lhůtě společný zmocněnec zvolen nebyl, má správní 

orgán možnost společného zmocněnce určit. Správní orgán určí společného zástupce 

formou usnesení. Společným zástupcem může být zvolen kterýkoli z účastníků, který je 

fyzickou osobou, nebo fyzickou osobou, která je oprávněna zastupovat právnickou osobu 

před soudem. Funkce společného zástupce zaniká v okamžiku, kdy účastníc řízení oznámí 

správnímu orgánu, že společného zmocněnce již zvolili.
69

 

 

3.3 Správní řízení v I. stupni 

3.3.1 Zahájení správního řízení 

Zahájení správního řízení je jedním z nejdůležitějších kroků celého správního 

řízení. Správní řízení může být zahájeno dvěma možnými způsoby a to buď na žádost 

účastníka, tzv. dispoziční zásada, nebo z úřední povinnosti, tzv. zásada oficiality. V prvním 

případě dochází k zahájení řízení ze strany účastníka řízení a předmětem řízení je obvykle 

rozhodování o přiznání práva nebo jeho změny. V druhém případě dochází k zahájení 

řízení z moci úřední, kdy se předmětem řízení stává rozhodování o povinnosti. Otázku, ve 

kterých případech se ta která forma použije, upravují zvláštní předpisy správního práva. 

Řízení je tedy možno zahájit na návrh účastníka, z úřední povinnosti a v některých 

případech je možno použít oba dva způsoby.  

V den zahájení řízení přísluší účastníkům všechna procení práva a povinnosti a 

správnímu orgánu začíná běžet lhůta stanovená zákonem pro vydání správního 

rozhodnutí.
70

 

3.3.1.1 Řízení o žádosti 

,,Řízení o žádosti je zahájeno dnem, kdy žádost nebo jiný návrh, kterým se zahajuje 

řízení došel věcně a místně příslušnému správnímu orgánu.“
71

 Pokud je žádost podána u 

správního orgánu, který není místně ani věcně příslušný pro její vyřízení, správní řízení 
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zahájeno není. Řízení je zahájeno až v okamžiku, kdy žádost obdrží příslušný správní 

orgán. V okamžiku zahájení správního řízení je účastník oprávněn realizovat svá procení 

oprávnění, správní orgán začíná provádět úkony směřující k řádnému vyřízení věci, a to 

vše v zákonem stanovené lhůtě, která začíná běžet v okamžiku zahájení řízení ve věci. O 

zahájení řízení je správní orgán povinen uvědomit všechny účastníky správního řízení, 

kteří jsou mu známy. O průběhu správního řízení je správní orgán povinen uvědomit i 

toho, kdo se stal účastníkem až po zahájení řízení, pokud se nejedná o osobu, která se sama 

jako účastník do řízení přihlásila. 

V řízení o žádosti není správní orgán oprávněn ovlivnit okamžik zahájení řízení, 

jelikož se zde jedná výlučně o realizaci práva účastníka. Existuje ale výjimka, kdy může 

být řízení přerušeno a to v případě, že se jedná o žádost neúplnou. 

  Pokud dojde ze zákona nebo z povahy věci k případu, že žádost může podat jen 

více žadatelů společně, není povinnost, aby podání učinili současně. Pro zahájení řízení je 

rozhodný okamžik, kdy tak učinil poslední z nich. Správní orgán následně o zahájení řízení 

vyrozumí ostatní žadatelé.  

Náležitosti žádosti jsou stanoveny přímo zákonem a v podstatě odpovídají obsahu  

§ 37 odst. 2 správní řád. Žádost tedy musí nutně splňovat podmínky pro podání stanovené 

v § 37, a to jak obsahové, tak formální. Kromě těchto podmínek musí žádost dále 

obsahovat, co žadatel žádá nebo čeho se domáhá a označení účastníků správního řízení, 

kteří jsou žadateli známi. Žádost může mít podobu volně psané žádosti nebo formuláře a 

ve většině případů je třeba doložit také doklady stanovené zvláštními předpisy. 

Pokud má žádost nedostatky, není to důvod pro její zamítnutí nebo nepřijetí. 

V případě, že žadatel podává žádost osobně a správní orgán má možnost hned posoudit její 

správnost a úplnost, mohou být nedostatky žádosti odstraněny přímo na místě. V ostatních 

případech správní orgán vyzve žadatele k jejich odstranění, ve stanovené lhůtě a zároveň 

ho informuje o nedostatcích, které má opravit, popřípadě, co má k žádosti doplnit. Pokud 

tak žadatel učiní, má se za to, že žádost byla bez závad. Naopak v případě kdy nejsou 

odstraněny podstatné vady žádosti, které brání v pokračování řízení, je důvod k zastavení 

řízení.
72
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3.3.1.2 Zahájení řízení z moci úřední 

Řízení z moci úřední je zahájeno správním orgánem, který tak učiní na základě 

oznámení o zahájení řízení, které je adresováno účastníkům řízení, formou doručení 

oznámení nebo ústním prohlášením. Zákon klade na oznámení obsahové požadavky, musí 

tedy obsahovat označení správního orgánu, předmět řízení, jméno, příjmení, funkci nebo 

služební číslo a podpis oprávněné úřední osoby.  

Správní řízení je zahájeno dnem, kdy správní orgán zahájení řízení oznámil 

účastníkovi, u kterého se má založit, změnit nebo zrušit právo či povinnost nebo prohlásit, 

že právo či povinnost má nebo nemá. V případě, že takový účastník není správnímu orgánu 

znám, je správní řízení zahájeno doručením oznámení nebo ústním prohlášením jinému 

z účastníků řízení. Pokud v řízení figuruje více účastníků, má význam pro zahájení řízení 

oznámení prvnímu z nich. To znamená, že pozdější oznámení o zahájené správního řízení 

ostatním účastníkům není podstatné pro určení zahájení řízení. Oznámení o zahájení řízení 

lze zveřejnit také na úřední desce správního orgánu. 

Okruh účastníků stanovuje správní orgán a musí ho zkoumat po celou dobu řízení. 

Znamená to, že pokud se objeví v průběhu řízení další účastník, musí být seznámen 

s probíhajícím řízením a informován o tom, že je účastníkem řízení.
73

 

 

3.3.2 Překážky řízení 

Aby mohlo být správní řízení zahájeno, nesmí existovat žádné překážky řízení. 

Správní řád v § 48 definuje dva druhy překážek řízení, a to: 

1. ,,Zahájení řízení u některého správního orgánu brání tomu, aby o téže věci z téhož 

důvodu bylo zahájeno řízení u jiného správního orgánu.  

2. Přiznat totéž právo nebo uložit tutéž povinnost lze z téhož důvodu téže osobě pouze 

jednou.“
74

 

Překážka uvedená jako bod číslo jedna je překážkou litispendence. Pokud je správní 

řízení již zahájeno, u některého správního orgánu, je vyloučeno, aby bylo zahájeno správní 

řízení v téže věci jiným správním orgánem. V případě, že taková situace nastane, správní 

řízení, které bylo zahájeno později, je nutné zastavit usnesením. Pokud bylo řízení 

zahájeno z moci úřední, usnesení je pouze poznamenáno do spisu. 
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Překážka uvedena jako bod číslo dva je překážka rei iudicatae. Jedná se o překážku 

věci rozhodnuté, kdy téže osobě lze přiznat totéž právo a uložit tutéž povinnost z téhož 

důvodu pouze jednou. Pokud již bylo v dané věci meritorně rozhodnuto a správní orgán to 

zjistí, nemůže v takovém případě správní řízení zahájit. Otázka, zda se jedná o shodnou 

osobu, shodný důvod a stejné právo či povinnost, je na posouzení správního orgánu. 

V případech, kdy se objeví nové, dosud neznámé důkazy nebo skutečnosti, lze dosáhnout 

změny rozhodnutí. Lze k tomu využít zvláštního mimořádného opravného prostředku, tzv. 

návrh na obnovu řízení.
75

 

 

3.3.3 Ústní jednání 

Správní řízení je ze své povahy písemné a neveřejné. Správní řád stanoví, že 

,,jednotlivé úkony v řízení se činí písemně, pokud zákon nestanoví jinak nebo pokud to 

nevylučuje povaha věci.“
76

 ,, Ústní jednání nařídí správní orgán v případech, kdy to 

stanoví zákon, a dále tehdy, jestliže je to ke splnění účelu řízení a uplatnění práv účastníků 

nezbytné.“
77

 V případech, kdy se správní orgán rozhoduje, zda ústní jednání bude či 

nebude nařízeno, je nutno brát ohled na prospěch všech účastníků řízení. Bude-li se ústní 

jednání konat, má správní orgán povinnost uvědomit účastníky řízení o jeho konání, a to 

vždy nejméně pět dní dopředu, ledaže se účastníci svého práva účasti na ústním jednání již 

vzdali předem. 

Ústní jednání je zásadně neveřejné. Odchylky určí buď zvláštní zákon, nebo sám 

správní orgán. Pokud se koná ústní jednání veřejně z rozhodnutí správního orgánu, má 

správní orgán povinnost dbát ochrany utajovaných informací na základě zákona o ochraně 

utajovaných informací a ochrany práv účastníků, především práva na ochranu osobnosti a 

mravnosti. Z důvodu ochrany mravnosti mohou být z účasti na ústním jednání vyloučeny 

osoby mladší 18 let, ukáže-li se to v průběhu řízení jako vhodné. Je-li tak rozhodnuto, 

správní orgán o tom učiní usnesení, které poznamená do spisu. 

Žadatel a dotčené osoby jsou oprávněni navrhnout správnímu orgánu, aby se ve 

věci konalo ústní jednání veřejné. Pokud správní orgán usoudí, že ústním jednáním nebude 

ostatním účastníkům způsobena újma, takovému návrhu vyhoví. Rozhodnutí, kterým bylo 

takovému návrhu vyhověno, se považuje po formální stránce za usnesení, které se 
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účastníkům nedoručuje, ale pouze se poznamenává do spisu. I zde se uplatní povinnost 

správního orgánu dbát v průběhu jednání na ochranu utajovaných informací, ochrany 

osobnosti účastníků, jakož i ochrany mravnosti.
78

 

 

3.3.4 Podklady pro vydání rozhodnutí 

Správní orgán můře ve věci rozhodnout teprve tehdy, seznámí-li se s jejím 

skutkovým stavem. Se skutkovým stavem se správní orgán seznámí na základě podkladů 

opatřených a předložených mu v dané věci účastníky správního řízení, resp. opatřených 

z úřední moci i bez návrhu přímo jím samotným.  

Demonstrativní výčet podkladů pro vydání rozhodnutí uvádí § 50 odst. 1. Jejich 

výčet, ale není a nemůže být kompletní, neboť by jinak byla možnost užití jiného než zde 

výslovně uvedeného podkladu nepřípustně vyloučena. ,,Podklady pro vydání rozhodnutí 

správního orgánu mohou být zejména: 

 návrhy účastníků řízení, 

 důkazní prostředky uvedené v § 53 až § 56, 

 skutečnosti známé správnímu orgánu z úřední činnosti (např. dřívější již 

pravomocná rozhodnutí ve věci), 

 podklady od jiných správních orgánů nebo orgánů veřejné moci, nejčastěji 

policejních orgánů, soudů a notářů, 

 skutečnosti obecně známé tzv. notorieta, která není třeba pro jejich obecnou 

známost dokazovat.“
79

 

Podklady pro vydání rozhodnutí ve věci opatřuje sám správní orgán. Jestliže to 

nemůže ohrozit účel řízení, mohou dále opatřovat podklady účastníci řízení, pokud to 

na jejich požádání správní orgán připustil. Nestanoví-li zvláštní zákon jinak, musí 

účastníci řízení poskytovat při opatřování podkladů pro vydání rozhodnutí správnímu 

orgánu veškerou potřebnou součinnost. 

Správní orgán má dále povinnost zjistit všechny okolnosti, které jsou důležité 

pro ochranu veřejného zájmu.  V řízení, v němž má být uložena povinnost z moci 

úřední, je správní orgán povinen zjistit všechny rozhodné okolnosti, které svědčí ve 

                                                 
78

 HRABÁK, J. NAHODIL, T. Nový správní řád a zákon související s odkazy, výkladovými poznámkami a 

vybranou judikaturou. 2. aktualizované vydání. Praha: ASPI a.s., 2006, s. 156-157. ISBN 80-7357-180-3 
79

 HRABÁK, J. NAHODIL, T. Nový správní řád a zákon související s odkazy, výkladovými poznámkami a 

vybranou judikaturou. 2. aktualizované vydání. Praha: ASPI a.s., 2006, s. 158-159. ISBN 80-7357-180-3 



 

 49 

prospěch i v neprospěch toho, komu má být taková povinnost uložena a to i bez 

návrhu.  

Pokud není zákonem stanoveno, že jistý podklad je pro správní orgán závazný, 

hodnotí správní orgán podklady, zvláště pak důkazy, podle své úvahy. Při hodnocení 

podkladů je povinen správní orgán pečlivě přihlížet ke všemu, co vyšlo v řízení dané 

věci najevo, včetně všeho, co uvedli účastníci.
80

 

 

3.3.5 Dokazování 

 ,,Dokazování je právem upravený postup správního orgánu, kterým získává 

poznatky o rozhodných skutečnostech sloužících pro meritorní rozhodnutí, tedy právo 

vyhledat důkazy o těchto skutečnostech, tyto důkazy provést, získané poznatky procesně 

zajistit a zhodnotit.“
81

 K provedení důkazu je možno využít všech důkazních prostředků, 

které jsou vhodné ke zjištění stavu věci a které nebyly získány nebo provedeny v rozporu 

s právními předpisy, tzv. zásada legality. 

V závislosti na typu, jsou důkazy prováděny v rámci nařízeného ústního jednání či 

mimo ně. Pokud je důkaz prováděn mimo ústní jednání, je nutno účastníka o tom včas 

vyrozumět. Výjimkou je hrozba nebezpečí z prodlení nebo skutečnost, že se účastník vzdal 

práva na dokazování. 

Účastník řízení má možnost se seznámit s provedenými důkazními prostředky 

nahlédnutím do spisu, který obsahuje protokol o prováděných důkazech.  

Mezi nejčastější důkazní prostředky se řadí: 

 listiny,  

 ohledání,  

 svědecká výpověď, 

 znalecký posudek.
82
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 Důkaz listinou 

Důkaz listinou je spolu s důkazem svědeckou výpovědí zpravidla nejčastějším 

důkazním prostředkem, který je ve správním řízení využíván. Důkaz listinou se ve 

správním řízení provádí dvěma způsoby, podle toho, zda má být proveden v přítomnosti 

účastníků, zúčastněných osob nebo veřejnosti, anebo nikoliv. V prvním případě se listina 

přečte nebo se sdělí její obsah. Ve druhém případě správní orgán důkaz listinou vyhodnotí 

a provede o tom záznam do spisu ve věci, v níž byl důkaz listinou proveden. 

Každá osoba, která vlastní listinu nezbytnou k provedení důkazu, má povinnost ji 

na výzvu předložit správnímu orgánu, je stíhána tzv. ediční povinností. Správní orgán 

dotyčnou osobu vyrozumí o vyzvání k předložení listiny usnesením, které je doručováno 

výhradně jí. Každá osoba je takovému vyzvání povinna vyhovět, ledaže by jí bylo 

předložením listiny upřeno totéž právo, jehož může využít ve správním řízení svědek podle 

§ 55 odst. 2 až 5. 

,,Listiny vydané soudy České republiky nebo jinými státními orgány nebo orgány 

územních samosprávných celků v mezích jejich pravomoci, jakož i listiny, které jsou 

zvláštními zákony prohlášeny za veřejné, potvrzují, že jde o prohlášení orgánu, který 

listinu vydal, a není-li dokázán opak, potvrzují i pravdivost toho, co je v nich osvědčeno 

nebo potvrzeno.“
83

 

Pokud není stanoveno jinak, tak pro ověřování pravosti úředních razítek a podpisů 

na veřejných listinách vydaných orgány cizích států platí, že jejich pravost musí být 

ověřena k tomu příslušnými orgány. V případě, že mezinárodní smlouva, která je součástí 

českého právního řádu stanoví jinak, se tak neužije.  

Důkaz listinou je možno nahradit čestným prohlášením účastníka nebo svědeckou 

výpovědí, a to pouze v případech a za podmínek, které stanoví zvláštní zákon. Čestné 

prohlášení důkaz listinou nahrazuje, což znamená, že danou skutečnost pouze osvědčuje a 

nikoli dokazuje.
84
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 Důkaz ohledáním 

Ohledání je důkazní prostředek, který spočívá v prohlídce movitých či nemovitých 

věcí a provádí ji správní orgán. K takovému opatření se přistupuje tehdy, nelze-li skutečný 

stav věci zjistit jinak. V případě místního šetření, pokud není věc dobrovolně předložena, 

nebo se věc nemůže ohledat na místě, správní orgán má právo takovou povinnost uložit 

usnesením. Pokud jsou k místnímu šetření přizvány nestranné osoby, nepovažují se za 

účastníky řízení. Správné orgán má povinnost dbát na to, aby přizvané osoby nebyly 

potencionální subjekty v řízení a aby nemohly zapříčinit pochybnosti o nepodjatosti 

správního orgánu.  

Pokud chce správní orgán ohledání provést, musí nařídit ohledání usnesením, které 

oznámí pouze vlastníkovi věci, nebo té osobě, která má věc momentálně u sebe. ,,Ohledání 

nelze provést nebo může být odepřeno z důvodů, pro které nesmí být svědek vyslechnut 

nebo pro které je svědek oprávněn výpověď odepřít“
85

 Hrozí-li nebezpečí z prodlení, pak 

se postupuje na základě ustanovení v § 138 správního řádu o zajištění důkazu. 

O provedení ohledání musí správní orgán sepsat protokol, v němž musí být 

uvedeny obecné náležitosti, jako je místi, datum, čas konání, v případě ohledání 

nemovitostí nebo místa i počasí, označení správního orgánu, osob, který byly přítomny u 

ohledání, předmět ohledání, důvod ohledání, přítomné osoby, vyjádření účastníků řízení, 

přizvaných osob a výsledek ohledání.
86

 

 

 Důkaz svědeckou výpovědí 

Každá osoba, která není účastníkem, má povinnost po předvolání správním 

orgánem vypovídat jako svědek. Musí tak činit pravdivě a nesmí nic zamlčet. Pokud se 

svědek po předvolání nedostaví, může být správním orgánem předveden a může mu být 

uložena pořádková pokuta. 

Výslech svědka, který má povinnost zachovávat mlčenlivost o utajovaných 

informacích, je správním řádem zakázán. Výjimka existuje v případě, kdy je svědek 

mlčenlivosti zproštěn na základě zvláštního zákona. Svědek nesmí být vyslýchán též, 

pokud by svou výpovědí porušil uloženou nebo uznanou povinnost mlčenlivosti. I zde 

existuje výjimka, kdy může být svědek mlčenlivostí zproštěn zvláštním zákonem. 
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Správní řád opravňuje odepřít výpověď té osobě, která se domnívá, že by mohla 

svou výpovědi způsobit sobě nebo osobě blízké nebezpečí stíhání pro trestný čin nebo 

správní delikt. Podle zákona jsou osoby blízké příbuzní v přímé řadě, sourozenci a manžel 

či manželka a mimo jiné také osvojitel a osvojenec. 

Správní řád dále ukládá správnímu orgánu povinnost poučit svědka před započetím 

výslechu o skutečnostech, jíž jsou důvody, pro které nesmí být vyslýchán, právo odepřít 

výpověď, povinnost vypovídat pravdivě a nic nezamlčet a o právních následcích, pokud 

nebude vypovídat pravdu, nebo podá neúplnou výpověď.
87

 

 

 Důkaz znaleckým posudkem 

Správní orgán ustanoví znalce v případech, kdy je rozhodnutí závislé na posouzení 

skutečností, k nimž je potřeba odborných znalostí, kterými úřední osoby nedisponují a 

odborné posouzení není schopen opatřit ani jiný správní orgán. Pokud má oprávněná 

úřední osoba potřebné znalosti, které nabyla vzděláním nebo v předchozím zaměstnání, 

nemusí důkaz provádět znaleckým posudkem. Znalec je vždy ustanoven formou usnesení a 

je vybírán ze seznamu znalců, který vede krajský soud. Usnesení se vždy oznamuje pouze 

znalci a je v něm uložena povinnost vypracovat znalecký posudek, který je následně 

předložen ve stanovené lhůtě. Pokud si to žádá situace, tak znalec může být také 

vyslechnut o skutečnostech, vyplývajících ze znaleckého posudku. Jakmile je znalec 

ustanoven nebo se jedná teprve o záměr, musí být účastníci o této skutečnosti vyrozumění 

vhodným způsobem.  

Pokud je znalec v případě ustanoven, tak se ke lhůtě pro vydání rozhodnutí 

připočítá doba, která je nutná ke zpracování znaleckého posudku.
88

 

 

3.3.6 Předběžná otázka 

Předběžná otázka je otázka, která není předmětem řízení, ale na jejím vyřešení je 

závislé rozhodnutí, které má být učiněno správním orgánem.  
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Nikdy nemůže být předmětem řízení, je však způsobilá být samotným předmětem 

v jiném řízení. V případě, že vydání rozhodnutí závisí na řešení otázky, o které správní 

orgán nemůže rozhodnout a o které dosud nebylo pravomocně rozhodnuto, může správní 

orgán dát podnět příslušnému správnímu orgánu, aby řízení o této otázce zahájil. Správní 

orgán vyzve účastníka řízení, aby učinil nutné kroky k zahájení řízení, a k tomu stanoví 

přiměřenou lhůtu. ,,Jestliže nelze zahájit řízení u jiného správního orgánu, nebo orgánu 

veřejné moci, může si o prejudiciální otázce správní orgán učinit úsudek sám s výhradou, 

že si takový úsudek nemůže učinit o tom, zda byl spáchán trestný čin, přestupek nebo jiný 

správní delikt a kdo za něj odpovídá, ani o otázkách osobního stavu.“
89

 

Jakmile příslušný správní orgán vydá o předběžné otázce pravomocné rozhodnutí, 

je tím správní orgán vázán. To stejné platí pro rozhodnutí, které je předběžně 

vykonatelné.
90

 

 

3.3.7 Zajištění účelu a průběhu řízení 

K zajištění řádného průběhu správního řízení je správní orgán oprávněn využít 

prostředky, jako je předvolání, předvedení, předběžné opatření, možnost uložit pořádkovou 

pokutu či vykázat osobu z místa jednání. 

 

3.3.7.1 Předvolání 

Pokud se správní orgán domnívá, že k provedení úkonu je nutná účast dané osoby, 

takovou osobu předvolá. Předvolání musí mít vždy písemnou formu, musí být doručeno do 

vlastních rukou s dostatečným předstihem. Předvolání musí obsahovat tyto náležitosti: 

 kdo se má dostavit,  

 kdy se má dostavit, 

 kam se má dostavit, 

 v jaké věci je osoba předvolána, 

 důvod předvolání,  

 právní následky, v případě, že se nedostaví. 

Na předvolání se musí dané osoba dostavit, omluvit se může pouze ze závažných 

důvodů, které jsou na posouzení správního orgánu.
91
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3.3.7.2 Předvedení 

Předvedení svým způsobem navazuje na předvolání a lze ho použít jen v případě 

splnění následujících podmínek: 

 jde o účastníka nebo svědka, 

 předvolání bylo řádně provedeno, 

 předvolaná osoba se bez náležité omluvy nedostavila, 

 bylo vydáno usnesení o předvedení. 

O předvedení osoby může požádat správní orgán Policii české republiky nebo jiný 

ozbrojený sbor dle zvláštního zákona. V řízení, které provádí orgány obce, zajišťuje 

předvedení obecní policie.
92

 

 

3.3.7.3 Předběžné opatření 

 

Předběžné rozhodnutí lze nařídit jednak z moci úřední (i bez návrhu z vůle 

samotného správního orgánu) a jednak na návrh účastníka řízení. Předběžné opatření je 

přípustné nařídit výhradně pouze před skončením řízení ve věci. Správní řád žádá ,,aby 

bylo předběžné opatření nařizován toliko tehdy, vyvstane-li v průběhu řízení potřeba 

zatímní úpravy poměrů účastníků správního řízení, nebo hrozí-li obava ohrožení realizace 

exekuce. Z jiných důvodů není přípustné předběžné opatření nařídit.“
93

 

V případě, že má být předběžné opatření nařízeno k návrhu účastníka správního 

řízení, je stanovena nepřekročitelná desetidenní lhůta, v níž musí příslušný správní úřad o 

požádání rozhodnout. Požádání účastníka o předběžné opatření musí být dostatečně 

konkrétní, aby případné předběžné opatření mohlo dostatečně spolehlivě upravit poměry 

účastníků, nebo zabránit ohrožení výkonu exekuce. Každý účastník by proto měl 

k takovému nařízení uvést dostatečný důvod.  

Každé rozhodnutí o předběžném opatření se oznamuje osobě, které se to týká a taky 

jinému účastníkovi, který o rozhodnutí vydání požádal. Proti rozhodnutí správního orgánu 
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o předběžném opatření lze podat opravný prostředek, tedy odvolání. Takové odvolání 

může podat pouze účastník řízení, kterému bylo rozhodnutí oznámeno. 

Osoba, které bylo oznámeno rozhodnutí o zajištění věci, má povinnost věc v tomto 

rozhodnutí označenou vydat správnímu orgánu k tomu určené lhůtě. Neučiní tak, může být 

věc, kterou správní orgán požaduje, odňata osobě, která ji má u sebe. Zákon uvádí, že věc 

může být odňata jak jejímu vlastníkovi, tak jejímu držiteli. O vydání a odnětí věci se 

sepisuje protokol, ve kterém je věc dostatečně popsána.
94

 

 

3.3.7.4 Vykázání z místa konání úkonu 

Toto opatření se využívá v případě, že se koná ústní řízení nebo ohledání na místě, 

případně i jiný úkon, kdy daná osoba ruší pořádek. Osoba může být vykázána z místa, kde 

se úkon koná jen po předchozím upozornění. O vykázání se rozhoduje formou usnesení, 

které je vyhlášeno ústně, je okamžitě vykonatelné a jeho součásti musí být poučení o 

následcích neuposlechnutí. Osobě může být uložena pořádková pokuta nebo vynucení 

vykázání pomocí Policie či jiných ozbrojených složek v režimu zvláštního zákona. 

Výjimku, kdy osoba nesmí být vykázána, tvoří osoby, které mají vlastnické nebo 

užívací právo k prostoru, kde se úkon koná.
95

 

 

 

3.3.8 Přerušení řízení a zastavení řízení 

3.3.8.1 Přerušení řízení 

Důvody, které mohou vést k přerušení řízení, jsou uvedeny v zákoně taxativně. 

Správní orgán může usnesením řízení přerušit: 

 ,,jakmile dal podnět k zahájení řízení před příslušným správním orgánem nebo 

orgánem veřejné moci, 

 současně s výzvou účastníkovi (jiné osobě), aby byla podána žádost o zahájení 

řízení, 

 současně s výzvou, aby byly odstraněny nedostatky podané žádosti, 

 nemůže rozhodnout, protože rozhodnutí závisí na řešení otázky, k jejímuž řešení je 

sice správní orgán příslušný, o níž však nelze rozhodnout ve společném řízení, 
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 do doby ustanovení opatrovníka procesně nezpůsobilému účastníkovi, 

 z dalších důvodů stanovených zákonem.“
96

 

V řízení z moci úřední, je v pravomoci správního orgánu přerušit řízení z důležitých 

důvodů, pouze pokud to není v rozporu s veřejným zájmem a požádá-li o to účastníka, 

pokud s tím všichni účastníci souhlasí. Řízení lze přerušit na dobu nezbytně nutnou, 

přičemž musí správní orgán přihlédnout k návrhu od účastníka. 

Přerušení znamená, že příslušný správní orgán nenařizuje jednání, neprovádí 

dokazování nebo ve věci nevydává rozhodnutí. Pokud je řízení přerušeno z důvodu 

nedostatků žádosti, musí být stanovená lhůta pro odstranění nedostatků. Lhůta pro vydání 

rozhodnutí přestává běžet v den, kdy nastal některý zákonem daný důvod a neskončí dříve 

jak patnáct dní ode dne, kdy skončilo přerušení řízení. 

Jakmile začne řízení opět běžet, musí správní orgán vyrozumět o zahájení všechny 

účastníky řízení. Pokračování je zaznamenáno do spisu a účastníci jsou vyrozumění 

formou neformálního dopisu. 

Správní orgán, jakmile odpadne překážka, kvůli které bylo přerušeno řízení, bude 

pokračovat v řízení. To samé platí také, pokud uplyne lhůta určená správním orgánem. 

Pokud bylo řízení přerušeno na požádání, správní orgán může pokračovat také na požádání 

tohoto účastníka.
97

 

 

3.3.8.2 Zastavení řízení 

Důvody pro zastavení řízení jsou dány zákonem. Správní orgán musí řízení 

zastavit, jakmile nastane některý z důvodů daný zákonem.  

,,Řízení o žádosti správní orgán procesním usnesením obligatorně zastaví, jestliže:  

 žadatel vzal svou žádost zpět a ostatní žadatelé s tím souhlasí, 

 byla podaná žádost zjevně právně nepřípustná, 

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

v řízení, 

 žadatel ve stanovené lhůtě nezaplatil správní poplatek, 

 pro překážku řízení, 
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 žadatel zemřel nebo zanikl, pokud v řízení nepokračují právní nástupci nebo pokud 

není více žadatelů, 

 zanikla-li věc nebo právo, kterého se řízení týká,  

 žádost se stala zjevně bezpředmětnou, 

 z dalších důvodů stanovených zákonem.“
98
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4 Zvláštní užívání veřejného prostranství a místních komunikací 

v praxi 

Praktická část je zaměřena na konkrétní správní řízení vedené na základě Zákona o 

pozemních komunikacích. Jedná se o fiktivní společnost a konkrétní správní orgán s cílem 

poukázat na konkrétní kroky v průběhu správního řízení a možnost urychlení správního 

řízení formou vzdání se odvolení. V praktické části je hlavně zmíněn postup při získání 

daného povolení pro účely podnikání společnosti. Celá praktická část je zaměřena na 

zvláštní užívání veřejného prostranství a místních komunikací, což je téma mé bakalářské 

práce. 

 

4.1 Základní právní úprava 

Základní úprava problematiky správy pozemních komunikací je obsažena v zákoně 

č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů a vyhlášce 

Ministerstva dopravy České republiky č. 104/1997 Sb., kterou se provádí zákon o 

pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů.  

   Zákon č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích ,,upravuje kategorizaci 

pozemních komunikací, jejich stavbu, podmínky užívání a jejich ochranu, práva a 

povinnosti vlastníků pozemních komunikací a jejich uživatelů a výkon státní správy ve 

věcech pozemních komunikací příslušnými silničními správními úřady.“
99

 Vyhláška 

konkretizuje některá ustanovení zákona o pozemních komunikacích a specifikuje zvláštní 

správní postupy dle tohoto zákona. Na tento zákon pak navazuje řada dalších právních 

předpisů, které upravují technické podmínky provozu silničních vozidel a orientují se na 

bezpečnost a plynulost provozu na pozemních komunikacích.  

 

4.2 Představení obce Poruba 

4.2.1 Základní údaje 

Městský obvod Poruba je součástí 23 městských obvodů statutárního města 

Ostravy. Má 70 tisíc obyvatel, což z něj dělá druhý nejlidnatější obvod a rozkládá se v 

severozápadní části Ostravy. Samotný název Poruba je spojen s kácením – rubáním stromů 

a vznikem porubů. Až v 50. letech minulého století, byl katastr obce vybrán k výstavbě 
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nového samostatného městského celku nazvaného Nová Ostrava, čímž taky vzrostl její 

význam. Z původní zemědělské obce se tak Poruba stala moderním urbanistickým celkem, 

který se skládá z původní zástavby Poruby a osmi postupně budovaných stavebních 

obvodů. Poruba láká návštěvníky nejen architekturou, mezi jejíž největší skvosty patří 

vstupní brána do Poruby zvaná Oblouk, soubor obytných domů Věžičky, či 1,6 kilometrů 

dlouhá Hlavní třída, vystavěná v architektonickém stylu sorely, ale také volnočasovými 

atrakcemi jako je největší letní koupaliště ve střední Evropě nebo moderní zimní stadion. 

Poruba je obvod bez velkého průmyslu, pyšní se tedy minimálně znečištěným ovzduším. 

Městský obvod je také lákadlo pro mnoho firem, které sídlí převážně v průmyslové zóně 

Areál nad Porubkou. Dále disponuje také kvalitním a širokým zázemím pro sportovní i 

kulturní vyžití a poskytuje také hustou síť vzdělávacích i zdravotnických zařízení. Poruba 

je považována za jednu z nejkvalitnějších lokalit v Ostravě, také díky velkým zeleným 

plochám a odpočinkovým zónám, které dotváří poklidnou atmosféru. 

 

4.3 Odbory ÚMOb Poruba 

,,Odbory ÚMOb Poruba 

 

 Odbor ekonomický 

 Odbor péče o občany 

 Odbor právních vztahů, výstavby a životního prostředí 

 Odbor správních činností a bytového hospodářství 

 Odbor technický a provozní 

 Odbor vnitřních věcí 

 Útvar prezentace a vztahů k veřejnosti 

 Útvar civilní ochrany 

 Útvar interního auditu a finanční kontroly“
 100

 

 

4.3.1 Odbor technický a provozní            

Odbor technický a provozní se skládá z následujících oddělení: 

 Oddělení přípravy projektů, rozvoje, fondů a veřejných zakázek – např. vede 

přehledy a zpracovává projekty staveb s cílem získání prostředků, zajišťuje účast 

obvodu na programech vyhlášených a podporovaných Evropskou unií, zajišťuje 
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studie proveditelnosti rozvojových záměrů, koordinuje činnosti ovlivňující rozvoj 

městského obvodu, zajišťuje přípravu veřejných zakázek, kde výše peněžitého 

závazku přesahuje 2 mil. Kč, zajišťuje a koordinuje činnosti vyplývající z vyhlášení 

městského obvodu Poruba městskou památkovou zónou. 

 

 Oddělení realizace investic, dopravy a komunálních služeb – např. zajišťuje 

provoz a údržbu nemovitostí jako jsou mateřské a základní školy, kulturní zařízení 

pro mládež a provozní budovy, provádí opravy i rozsáhlejší rekonstrukce, spravuje 

místní komunikace III. a IV. třídy v souladu se zvláštními předpisy, vyjadřuje se k 

uzavírkám a objížďkám, k umístění autobusových zastávek, vydává povolení 

zvláštního užívání komunikací podle zákona o pozemních komunikacích 

(provádění stavebních prací, zřizování vyhrazeného stání, umísťování, skládání a 

nakládání věcí nebo materiálů nesloužících k údržbě nebo opravám komunikací), 

udržuje dopravního značení komunikací. 

 Oddělení údržby zeleně a veřejných prostranství – např. zabezpečuje údržbu a 

obnovu veřejných prostranství, údržbu trávníků, deratizaci veřejných prostranství, 

údržbu a obnovu pískovišť a zajišťuje čistotu městského obvodu. 

  

 Oddělení pracovních činností – např. čistí veřejné prostranství, provádí údržbu 

laviček, zábradlí, prolézaček apod., provádí čištění odvodňovacích stružek a 

kanalizačních vpustí a zaměstnávají i osoby odsouzené k výkonu obecně 

prospěšných prací.   

 

4.3.1.1 Zvláštní užívání místních komunikací 

Tato oblast technického a provozního odboru se zabývá správním řízením ve věci 

užívání vozovek a chodníků k jiným účelům, než ke kterým byly určeny, tj. k chůzi a jízdě. 

Zvláštním užíváním se rozumí např. umístění prodejního stánku, zahrádky před 

restauračním zařízením, reklamní zařízení, zařízení staveniště, např. lešení, kontejner, 

mobilní WC, boudy apod. a prokopání těchto komunikací. 

Ve správních řízeních se postupuje podle § 25 Zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních 

komunikacích, v platném znění. Pro správný chod řízení jsou potřeba formuláře, které jsou 
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k dispozici na internetových stánkách ÚMOb Poruba a také u odboru technického a 

provozního ÚMOb Poruba.
101

 

 

4.4 Základní charakteristika společnosti 

Společnost STAVOS Ostrava s.r.o. byla založena v roce 1998 se záměrem 

realizovat stavby pozemního stavitelství včetně jejich oprav, rekonstrukcí a sanací.  

Hlavní činností společnosti jsou inženýrsko - dodavatelské služby ve výstavbě, 

zajištění dodávek projektových a komplexních stavebních prací v oboru občanské a 

průmyslové výstavby v rozsahu jednotlivých objektů i ucelených staveb.  

Společnost klade velký důraz na kvalitu prováděných prací s vysokou odborností 

jednotlivých profesí pod profesionálním vedením odborně zdatných techniků. V průběhu 

let dosáhla společnost stabilního postavení na trhu a její práce se stala synonymem kvality. 

Právě vysoká kvalita produkce a úsilí o maximální spokojenost zákazníků umožnily 

společnosti získávat v průběhu let certifikáty kvality. Je držitelem certifikátu č. 1177/2010, 

který potvrzuje shodu systému managementu jakosti v souladu s požadavky normy ČSN 

EN ISO 9001:2009, certifikátu č. 94/2009, který potvrzuje shodu systému managementu 

bezpečnosti a ochrany zdraví v souladu s požadavky normy ČSN OHSAS 18001:2008 a 

certifikátu č. 257/2009, který potvrzuje shodu systému environmentálního managementu v 

souladu s požadavky normy ČSN EN ISO 14001:2005. 

 

 Nabídka služeb 

 realizace staveb, 

 opravy a rekonstrukce staveb, 

 opravy balkónů, 

 zateplování fasád, 

 rekonstrukce střech, 

 výměny rozvodů zdravotechniky a elektroinstalace, 

 zajištění potřebné dokumentace, 

 projekční činnost. 
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4.5 Postup správního řízení na základě Zákona o pozemních 

komunikacích 

Společnost STAVOS Ostrava s.r.o. získala zakázku na zateplení budovy v Ostravě-

Porubě, na ulici Klimkovická 55. Pro vykonání práce, tedy zateplení budovy je nezbytné 

postavení lešení okolo domu, které bude zasahovat také na místní chodník ve vlastnictví 

ÚMOb Poruba. Aby podnikatel mohl zabrání chodníku provést, musí k tomu mít příslušné 

povolení. Musí získat souhlas vlastníka chodníku či silnice a povolení silničního správního 

úřadu ke zvláštnímu užívání chodníku či silnice ve smyslu § 25 zák. č. 13/1997 Sb., o 

pozemních komunikacích. 

Povolení vydává právnické nebo fyzické osobě příslušný silniční správní úřad s 

předchozím souhlasem vlastníka dotčené pozemní komunikace a se souhlasem příslušného 

orgánu Policie České republiky. Silničním úřadem, který vydává povolení ke zvláštnímu 

užívání místních komunikací vč. chodníků a veřejně přístupných účelových komunikací, je 

obecní úřad, konkrétně ÚMOb Poruba. Povolení se vydává na základě písemné žádosti na 

dobu určitou a v rozhodnutí jsou stanoveny podmínky zvláštního užívání. Povolení ke 

zvláštnímu užívání uživatele nezbavuje povinnosti k náhradám za poškození nebo 

znečištění dálnice, silnice nebo místní komunikace.  

 

 Návrh na urychlení správního řízení  

Z důvodu dodržení termínu zakázek má podnikatel zájem o urychlení správního 

řízení. Čekají ho i další zakázky, proto si nemůže dovolit velké zdržení. Jelikož při řízení 

musí všichni účastníci dodržovat zákonem dané termíny, jediná možnost, jak řízení 

urychlit je vzdání se práva na vyjádření a odvolání.  

Vzdát se práva na vyjádření mohou zástupci ÚMOb Poruba po podání žádosti 

podnikatelem, tím že podepíši protokol o vzdání se práva vyjádřit se k podkladům 

rozhodnutí a o vyjádření souhlasu vlastníka. Ve druhém případě podepisují jak podnikatel, 

tak zástupci ÚMOb Poruba protokol o vzdání se práva podat odvolání. Tento protokol se 

podepisuje po vydání rozhodnutí, kdy se žádosti vyhovuje.  

Tento způsob urychlení není nijak výjimečný, zaměstnanci ÚMOb Poruba, odboru 

technického a dopravního se s ním setkávají poměrně často, dalo by se říct, že se tak děje 

ve většině případů. Proto tento způsob urychlení řízení podnikateli doporučuji. 

Oba zmíněné protokoly jsou níže podrobněji popsány a vzory jsou přiloženy 

v příloze. 
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4.5.1 Žádost o povolení zvláštního užívání místních komunikací vč. 

příloh 

Podmínkou žádosti je písemné podání zvláštního užívání na předepsaném tiskopise. 

Podnikatel zahájí řešení ve věci, tzv. řešení životní situace osobním projednáním situace a 

následným podáním vyplněné žádosti s požadovanými přílohami, a to nejpozději 30 dnů 

před započetím prací. Uvedené úkony provede u odboru technického a provozního Úřadu 

městského obvodu Poruba, Klimkovická 55/28, 708 56  Ostrava-Poruba. 

Náležitosti žádosti o povolení zvláštního užívání dálnice, silnice a místní 

komunikace stanoví vyhláška č. 104/1997 Sb., kterou se provádí zákon o pozemních 

komunikacích v § 40. V souvislosti s umístěním lešení jsou dány náležitosti žádosti podle 

§ 25 odst. 6 zákona o pozemních komunikacích (vyhláška č. 104/1997 Sb. § 40 odst. 5): 

a) ,,přesné určení místa, účelu a doby zvláštního užívání a způsobu jeho realizace 

(jaký druh stavebních prací, jaký způsob prodeje a v jakém zařízení, jaký rozsah 

akce apod.),  

b) jméno a příjmení toho, kdo má za průběh zvláštního užívání zodpovídat, jeho datum 

narození, telefon a adresa (u právnických osob jejich název, sídlo a IČO), 

c) odhadovaný vliv zvláštního užívání (popřípadě ruchu tímto užíváním vyvolaného) 

na bezpečnost a plynulost provozu na dotčeném úseku komunikace a návrh na 

řešení vzniklé situace, 

d) povolení k provozování předmětu činnosti v rámci zvláštního užívání, pokud je 

takové povolení zapotřebí podle zvláštních předpisů,  

e) stanovisko dotčených správních úřadů, pokud je to zapotřebí podle zvláštních 

předpisů.“ 

K žádosti dále přiloží podnikatel tyto přílohy: 

 snímek mapy s vyznačením trasy, 

 výpis z obchodního z rejstříku, 

 souhlas Policie ČR DI Ostrava, Výstavní 55, Ostrava – Vítkovice, 

 kopie pokladního dokladu o zaplacení správního poplatku, 

 pokud bude žadatel zastupován, doloží také plnou moc. 

Uhrazení poplatku se řídí podle zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, 

pol. 36, písm. a). Podnikatel musí uhradit poplatek před zahájením správního řízení, tj. 
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v den kdy podá žádost. Kopii o zaplacení správního poplatku přiloží k žádosti. Správní 

poplatek je stanoven podle délky zvláštního užívání:  

do 10 kalendářních dnů.....................100,- Kč 

do ½ roku...........................................500,- Kč 

déle jak ½ roku................................1.000,- Kč 

Poplatek je splatný v den podání žádosti a platí se v hotovosti na pokladně ÚMOb 

Poruba, Klimkovická 28/55. Po zaplacení správního poplatku je žádost opatřena razítkem 

s podatelny, kde je uvedeno datum, kdy byla žádost podána na podatelnu (datum zahájení 

řízení) a je uděleno číslo jednací. 

Lhůta pro vyřízení je 30 dní a ve zvlášť složitých případech 60 dní. 

 

4.5.2 Protokol o vzdání se práva vyjádřit se k podkladům rozhodnutí  

Protokol o vzdání se práva vyjádřit se k podkladům rozhodnutí a o vyjádření 

souhlasu vlastníka podepisuje jednající osoba jménem Statutárního města Ostrava – 

Městského obvodu Poruba a oprávněná úřední osoba, která celou žádost vyřizuje. 

V protokolu ÚMOb Poruba prohlašují, že se vzdávají práva vyjádřit se k podkladům 

rozhodnutí ve smyslu ustanovení § 36 odst. 3 zákona č. 500/2004 Sb. správního řádu, kde 

se uvádí ,,Nestanoví-li zákon jinak, musí být účastníkům před vydáním rozhodnutí ve věci 

dána možnost vyjádřit se k podkladům rozhodnutí; to se netýká žadatele, pokud se jeho 

žádosti v plném rozsahu vyhovuje, a účastníka, který se práva vyjádřit se k podkladům 

rozhodnutí vzdal.“
102

 

 

4.5.3 Uvědomění o zahájeném řízení 

Jakmile podnikatel splní všechny podmínky, podá žádost se všemi požadovanými 

přílohami, zaplatí správní poplatek, a ostatní účastníci podepíši protokol o vzdání se práva 

vyjádřit se k podkladům rozhodnutí a o vyjádření souhlasu vlastníka, oprávněná úřední 

osoba vydá uvědomění o zahájeném řízení, čímž správní řízení zahájí. Uvědomění se 

oznamuje všem účastníkům řízení. 

Uvědomění o zahájení řízení se vydává podle ustanovení § 40 odst. 5 písmene c) 

zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích v platném znění a obecně závazné 
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vyhlášky č. 11/2000, kterou se vydává Statut města Ostravy v platném znění podle 

ustanovení § 47 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád ve znění pozdějších předpisů. ´ 

Silniční správní úřad ÚMOb Poruba sděluje všem účastníkům řízení, že byly 

shromážděny veškeré potřebné doklady pro vydání rozhodnutí. Podle § 36 odst. 3 

správního řádu ,,nestanoví-li zákon jinak, musí být účastníkům před vydáním rozhodnutí ve 

věci dána možnost vyjádřit se k podkladům rozhodnutí; to se netýká žadatele, pokud se 

jeho žádosti v plném rozsahu vyhovuje, a účastníka, který se práva vyjádřit se k podkladům 

rozhodnutí vzdal.“ To znamená, že účastník má právo se vyjádřit k jeho podkladům pro 

rozhodnutí v předmětné věci a to i ke způsobu jejich zjištění, popř. může navrhnout jejich 

doplnění, a to nejpozději ve lhůtě do pěti dnů ode dne doručení tohoto oznámení. 

Na základě § 38 zákona č. 500/2004 Sb., správního řádu mají účastníci správního 

řízení a jejich zástupci právo v průběhu řízení nahlížet do spisu, pořizovat si z něj výpisy a 

ve stejné lhůtě pěti dnů uplatnit své připomínky nebo námitky. Po uplynutí uvedené lhůty 

bude ve věci rozhodnuto. Do spisu a podkladů může podnikatel nahlédnout v sídle úřadu, 

tzn. na ulici Klimkovická 28, 708 56 Ostrava-Poruba, budova A, kancelář č. 412, odbor 

technický a provozní. V uvědomění se dále uvádí úřední hodiny (pondělí až středa od  

8.00 h do 12.00 h a od 13.00 h do 17.00 h), kdy mohou účastníci do spisu nahlížet. 

Kromě úředních hodin je v uvědomění uvedeno, že mimo úřední hodiny mohou účastníci 

do spisu nahlížet po vzájemné telefonické domluvě. Pokud se nechá žadatel zastupovat při 

nahlížení do spisu, předloží jeho zástupce úřadu plnou moc. 

Na závěr je uvedena úředně oprávněna osoba, která celý spis ve věci povolení 

zvláštního užívání místní komunikace IV. třídy komunikace pro pěší povede. V praktickém 

případě jí je Ivana Nováková, která je také pod celým Uvědoměním o zahájení řízení 

podepsána jako oprávněna úřední osoba. 

 

4.5.4 Rozhodnutí 

Rozhodnutí o povolení se řídí podle ustanovení § 40 odst. 5 písmene c) zákona č. 

13/1997 sb. o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů a obecně závazné 

vyhlášky č. 11/2000, kterou se vydává Statut města Ostravy úplné znění, po předchozím 

souhlasu vlastníka místní komunikace a Policie České republiky – DI Ostrava podle 

ustanovení § 25 odstavce1, 2, 6 písmena c) zákona a podle příslušných ustanovení 

vyhlášky č. 104/1997 Sb., kterou se provádí zákon o pozemních komunikacích ve znění 

pozdějších předpisů. 
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Rozhodnutím se podnikateli povoluje zvláštní užívání místní komunikace III. třídy 

a části místní komunikace IV. třídy, komunikace pro pěší, ulice Klimkovická před 

bytovým domem č. p. 55 v Ostravě – Porubě za účelem stavby lešení. 

V rozhodnutí se pro zvláštní užívání místní komunikace, komunikace pro pěší dále 

stanovují tyto podmínky: 

1. ,,Zvláštní užívání části místní komunikace III. třídy ve dvorní části podél bytových 

domů č.p. 55 a části místní komunikace IV. třídy, komunikace pro pěší  ulice 

Klimkovická, spočívá ve stavebních pracích, kdy při opravě fasády, balkónů a 

komínů bude na předmětné místní komunikaci postaveno lešení. 

2. Zvláštní užívání se povoluje od….. do…….. 

3. Na části místní komunikace pro pěší ulice Klimkovická musí být zachován průchod 

v minimální šíři 2 m tak, aby byl umožněn průjezd mechanizmům zimní údržby. 

V opačném případě zajistí žadatel zimní údržbu dotčeného úseku na vlastní 

náklady. 

4. Na komunikaci pro pěší nebude umístěn žádný stavební materiál. 

5. Předmětná komunikace nesmí být znečištěna barvami, tmely, lepidly, apod. 

6. Nesmí být poškozeny součásti a příslušenství předmětných místních komunikací. 

7. Doprava lešení a komunikace pro pěší se uskuteční z přilehlého parkoviště. Není 

povolen pojezd vozidel. 

8. Bude dodržen příkaz o dočasném dopravním značení vydaný zdejším odborem 

technickým a provozním. 

9. Toto povolení ke zvláštnímu užívání nezbavuje uživatele povinnosti k náhradám za 

poškození nebo znečištění předmětných místních komunikací. 

10. Musí být zachován přístup k nemovitosti. 

11. Nejpozději poslední den platnosti tohoto povolení požádáte o přejímku místní 

komunikace zástupce odboru technického a provozního. Kontrolou na místě samém 

budou dotčené místní komunikace protokolárně vzájemně předány. 

12. Nesmí dojít k ohrožení chodců, musí být dodržena ustanovení zákona a vyhlášky, 

zákona č. 361/2000 Sb. o provozu na pozemních komunikacích a vyhlášky č. 

30/2001 Sb., pravidla provozu na pozemních komunikacích. 

13. Toto povolení musí být při kontrole předloženo kontrolním orgánům (SMO-ÚMOb 

Poruba, odbor technický a provozní, MěP, Policie ČR Ostrava). 

14. V souladu s ustanovením §25 odst. 3) zákona při porušení podmínek stanovených 

v tomto rozhodnutí, rozhodne silniční správní úřad o odnětí povolení. Toto povolení 
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ke zvláštnímu užívání nezbavuje uživatele povinnosti k náhradám za poškození nebo 

znečištění místních komunikací. 

15. Za případné škody či znečištění místních komunikací III. a IV. třídy zodpovídá 

Daniel Kolář, jednatel společnosti STAVOS Ostrava, s.r.o., tel. 724 853 091.
103

 

Uvedené podmínky je podnikatel povinen dodržovat v plném rozsahu. Pokud 

podmínky nedodrží, tak toto rozhodnutí zakládá u právnické osoby skutkovou podstatu 

správního deliktu podle § 42a odst. 1 písm. b) zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních 

komunikacích, kde se uvádí, že pokud užije místní komunikaci (chodník) jiným než 

obvyklým způsobem nebo k jiným účelům, než pro které jsou určeny, anebo nedodrží 

podmínky stanovené v povolení zvláštního užívání, dopustí se přestupky a může být za to 

postižen správní pokutou.  

Dále je v Rozhodnutí popsáno odůvodnění pro povolení postavení lešení. Správní 

orgán uvádí, že neshledal důvody, které by bránily vydání tohoto rozhodnutí za 

předpokladu splnění výše uvedených podmínek. 

Na závěr je uvedeno poučení, které obsahuje podmínky pro odvolání proti tomuto 

rozhodnutí, které lze provést do patnácti dnů ode dne jeho oznámení k odboru dopravy 

Magistrátu města Ostravy, podáním u odboru technického a provozního ÚMOb Poruba. 

V odvolání musí podnikatel označit rozhodnutí, proti kterému odvolání směřuje, rozsah, 

v jakém je rozhodnutí napadeno, a uvede, v čem vidí rozpor s právními předpisy nebo 

nesprávnost rozhodnutí či řízení, které mu předcházelo. Aby mohl podnikatel podat, musí 

mít potřebný počet kopií, aby silniční správní úřad a každý účastník řízení obdrželi po 

jednom stejnopisu. Pokud tak neučiní, vyhotoví je správní orgán na náklady účastníka. 

Podané odvolání má odkladný účinek, což znamená, že když se podnikatel odvolá, nemusí 

se řídit rozhodnutím, proti němuž stížnost podal. Lhůta pro odvolání se počítá ode dne 

následujícího po doručení písemného vyhotovení rozhodnuté, ale nejpozději po uplynutí 

desátého dne ode dne, kdy bylo nedoručené a uložené rozhodnutí připraveno k vyzvednutí. 

Pod rozhodnutím je podepsána oprávněná úřední osoba, Ivana Nováková a jsou 

uvedeni také Ostatní účastníci řízení SMO-Mob Poruba, zmocněn vedoucí odboru 

technického a provozního a dotčený orgán státní správy Policie ČR, MŘ, DI Ostrava. 

V rozhodnutí je také uvedeno zaplacení správního poplatku, který byl zaplacen podle 

zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích ve výši 500 kč. 
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Proti vydanému rozhodnutí se lze odvolat do patnácti dnů ode dne jeho oznámení  k 

odboru dopravy  Magistrátu města Ostravy,  podáním učiněným u odboru technického a 

provozního. Podané odvolání má odkladný účinek. 

 

4.5.5 Protokol o vzdání se práva podat odvolání 

Protokol o vzdání se práva podat odvolání podepisuje jak uživatel, tak oprávněná 

úřední osoba a silniční správní úřad zastoupený jednající osobou. Protokoly jsou sepsány 

na základě § 81 odst. 2 zákona č. 500/2004 Sb., správního řádu, kde se uvádí, že ,,právo 

podat odvolání nepřísluší účastníkovi, který se po oznámení rozhodnutí tohoto práva 

písemně nebo ústně do protokolu vzdal.“
104

 

Pokud se všichni účastníci řízení vzdají práva na odvolání, tak se opět urychluje 

proces správního řízení. Účastníci jsou si vědomi, že tím ztrácí právo podat odvolání proti 

rozhodnutí, v případě, že s ním nesouhlasí, ale ve většině případů volí spíše volbu 

urychlení řízení, jelikož to přináší určité výhody pro jejich podnikání, tak jako v případě 

společnosti STAVOS Ostrava s.r.o.. 

 

4.5.6 Zápis z předání komunikace 

Jako poslední dokument, který silniční správní úřad v zastoupení vydává je Zápis z 

předání komunikace. Tím uživatel předává nazpět komunikaci (chodník), kterou využíval 

k výkonu své práce, a to v takovém stavu, v jakém byla, než ji začal využívat. Správní úřad 

na komunikaci provede kontrolu, a pokud je vše v pořádku, oba účastníci zápis podepíši a 

věc se považuje za uzavřenou. 

 

 

Dokumenty a přílohy, které jsou v  praktické části podrobněji popsány, jsou 

uvedeny v přílohách mé diplomové práce, jako příloha č. 1 až 7. 
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5 Závěr 

Základním cílem mé diplomové práce bylo podat ucelený výklad v oblasti státní 

správy a správního řízení, které mu jsem se v poslední části věnovala formou modelového 

případu.  

V první kapitole jsem podle mého názoru popsala dostatečně podrobně státní 

správu a samosprávu. Kapitola by měla sloužit aspoň k částečné orientaci ve veřejné 

správě, pro případ, že by se čtenář někdy v budoucnu s touto oblastí setkal. 

Druhá kapitola zase pojednává o zásadách správního řízení, následně subjektech 

řízení a v neposlední řadě o správním řízení v I. stupni, kterého se následně týkala i 

praktická část. Problematika správního řízení v sobě zahrnuje poměrně širokou právní 

oblast, proto jsem se ji snažila srozumitelně popsat, protože účastníkem správního řízení se 

občan chtě nechtě může stát poměrně často. Ať už se to týká oblasti školství, přestupků, 

správních poplatků, ochrany životního prostředí, vydávání občanských průkazů a mnoho 

dalších.  

Proto, abych si udělala ucelený přehled na danou problematiku a následně byla 

schopná v modelovém případu podat doporučení, jaká je možnost urychlení správního 

řízení, jsem byla navštívit ÚMOb Poruba a nahlédla do spisu, ze kterého mi bylo dovoleno 

udělat si kopie těch protokolů a příloh, které jsou uvedeny v příloze mé diplomové práce.  

Výsledkem mé analýzy tedy je, že i v dnešní době, kdy správní řízení bývá 

zbytečně protahováno, je možnost jej urychlit formou vzdání se práva vyjádřit se k 

podkladům rozhodnutí a o vyjádření souhlasu vlastníka a protokolu o vzdání se práva 

podat odvolání, čímž odpadají další formality a podnikatelé se mohou věnovat svému 

podnikání a ne běhání po úřadech. Což, jak již bylo zmíněno v úvodu, napomáhá taky boji 

s narůstající korupcí ve státní sféře. 

Na závěr je možno říci, že problematika nebyla v diplomové práci obsažena 

kompletně, vybrala jsem si pouze určité oblasti, které mi byly blízké a považovala jsem za 

důležité je rozebrat.  
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