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ZASTOUPENÍ NA ZÁKLADĚ PLNÉ MOCI 

1. V téže věci může mít účastník současně pouze 
jednoho zmocněnce – § 33 odst. 1   
Postup při doručení více právních mocí ? 

 

2. Zmocnění může být uděleno 

a) k úkonu či pro část řízení 

b) pro celé řízení 

c) pro neurčitý počet řízení s určitým předmětem 

d) v jiném rozsahu na základě zvláštního zákona 

 Generální plná moc pravděpodobně není 
možná 



VYJÁDŘENÍ K PODKLADŮM 

  36 odst. 3 

 Výzvu lze podle situace spojit s postupem 

podle  36 odst. 1 nebo např. s oznámením o 

zahájení řízení. 

 Doplnění dalších podkladů po seznámení podle 

 36 odst. 3 – nutno postup zopakovat a dát 

účastníkovi novou možnost vyjádření. 

 Srov. rozhodnutí č. 2073 Sbírky r. NSS   

(č. j. 8 Afs 21/2009 – 243) 



PODÁNÍ 

 § 

 p 

   



PODKLADY PRO VYDÁNÍ ROZHODNUTÍ 

 

Síla důkazů předložených žadatelem 

 hodnocení důkazů správním orgánem 

 poučovací povinnost 

 

 

 



PODKLADY PRO VYDÁNÍ ROZHODNUTÍ 

Skutečnosti obecně 

známé  

 není nutno uvádět 

zdroj, zásadně se 

nedokazují 

 

 

 

Viz. rozh. č. 2312 Sbírky 

r. NSS  

(č. j. 1 As 33/2011 – 58) 

Podklady z úřední 

činnosti 

 je nutno uvést 

konkrétní zdroj 

Podklady z internetu  

 musí být zachyceny 

a označeny datem.  

 



PODKLADY PRO VYDÁNÍ ROZHODNUTÍ 

Tlumočníci 

 nejde-li o soudního tlumočníka – nutno 

ustanovit usnesením 

  

Předběžná otázka 

 není jakékoli shromažďování podkladů 



ZASTAVENÍ ŘÍZENÍ - § 66 

Smrt účastníka 

1. Oznamování „zastavení“  

a) v řízení o žádosti s více účastníky - ostatním 

b) v řízení o žádosti s 1 účastníkem 

a v řízení z moci úřední - usnesení se poznamená do 

spisu 

 

2. Smrt po vydání rozhodnutí (před oznámením) 

a) platí stejná pravidla 

b) rozhodnutí nikdy nenabude právní moci 

Srov. závěr poradního sboru ke správnímu řádu č. 87.  

 



ODVOLACÍ ŘÍZENÍ 

Zásada koncentrace - § 82 odst. 4 

 obecně se v praxi uplatňuje, a to i v případě 

posouzení podmínek autoremedury  

srov. rozhodnutí NSS 6 Ads 132/2011 - 93 

        X 

 neuplatní se v řízení o přestupcích (správních 

deliktech)  

- srov. rozhodnutí NSS 2 As 17/2009 - 60 



ODVOLACÍ ŘÍZENÍ 

Odvolání podané osobou, která není účastníkem 

1. zamítnutí pro nepřípustnost - § 92 odst. 1  

     nebo 

2. sdělení, resp. posouzení podání podle 
skutečného obsahu: Je-li zcela nepochybné, že 
podatel není účastníkem, neboť 

a) účastenství je striktně řešeno zvláštním zákonem 

b) otázka  účastenství podatele byla již řešena v předchozím 
řízení 

 Srov. - závěr poradního sboru č. 64 
    - rozsudek NSS 3 Ans 38/2010 - 122 



ODVOLACÍ ŘÍZENÍ 

Certifikát autorizovaného inspektora 

 Správní akt přezkoumatelný ve správním 

soudnictví podle § 65 SŘS 

Srov. r. NSS č. j. 9 As 63/2010 - 111 

 

 Nelze se proti němu odvolat. 

Srov. r. NSS č. j. 2 As 37/2011 - 85 



OBNOVA ŘÍZENÍ 

Změna judikatury není důvodem obnovy  

(ad § 100 odst. 1 písm. a) 

R. č. 2144 Sbírky r. NSS (čj. 6 As 39/2009-74) 

 

Přiznání odkladného účinku žádosti o obnovu 

- forma usnesení. Zákon ho sice nepředvídá, ale 

úkon má přímé účinky na vykonatelnost 

rozhodnutí, tj. dopad do práv osob. 



ZÁVAZNÉ STANOVISKO 

Pojem 

Viz závěr poradního sboru č. 31 

 

Vydávání a náležitosti závazného stanoviska 

 podle části čtvrté (viz závěr por. sboru č. 71) 

 přiměřené užití náležitostí rozhodnutí 

viz r. č. 2381 Sbírky r. NSS (čj. 9 As 21/2009-

150) 

 

 



ZÁVAZNÉ STANOVISKO 

Odvolání proti obsahu závazného stanoviska 

 Vynechání postupu podle § 149 odst. 4 - důvod 
pro zrušení rozhodnutí.  

 Srov. r. č. 2167 Sbírky r. NSS 
 

Vyřizování námitek příslušný orgánem 

 postupuje podle části čtvrté SŘ → záv. stanovisko 

 neběží lhůta pro vydání odvolání podle  
§ 90 odst. 6 
 

Srov. závěry poradního sboru č. 71 a 97. 



ZÁVAZNÉ STANOVISKO 

Přezkumné řízení podle § 149 odst. 5 

 příslušný nadřízený správní orgán 

 postup (v zásadě) podle části druhé (§ 94 - 99)  

→ rozhodnutí 

 

Srov. závěr poradního sboru č. 71. 

 



KONEC 

 

Děkuji Vám za pozornost. 

 

 

 

 

Tuto prezentaci lze volně užívat k nekomerčním účelům. 
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