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NEČINNOST PREZIDENTA REPUBLIKY VE SVĚTLE AKTUÁLNÍ 
JUDIKATURY 

Martin Adamec 

Univerzita Karlova, Právnická fakulta 
 
 

Abstract: This article deals with the inactivity of the President of the Republic in the procedural 
position of „the administrative body sui generis“ from the point of view of current case law, which is 
more and more often the subject of interest not only of academical discussions. 
 
Abstrakt: Tento příspěvek se zabývá nečinností prezidenta republiky v procesním postavení 
„správního orgánu sui generis“ z pohledu aktuální judikatury, která se stále častěji stává předmětem 
zájmu nejen odborných akademických diskuzí. 
 
Key words: inactivity, President of the Republic, administrative body, case law 
 
Klíčová slova: nečinnost, prezident republiky, správní orgán, judikatura 
 
 
1 ÚVOD1 

Příspěvek se věnuje specifické formě nezákonné nečinnosti při výkonu působnosti v oblasti 
veřejné správy, resp. při rozhodování o právech a povinnostech v oblasti veřejné správy – 
nečinnosti prezidenta republiky v procesním postavení správního orgánu. Specifičnost je dána již 
samotným postavením prezidenta republiky jako hlavy státu, kdy právní nauka není jednotná 
v otázce, zda lze vůbec na (z výkonu své funkce neodpovědnou) hlavu státu nahlížet jako na 
správní orgán. S ohledem na jeho postavení a obsahovou stránku jeho pravomocí nebudou učiněné 
závěry k této problematice ve své většině aplikovatelné na nečinnost ostatních správních orgánů, 
která má zpravidla odlišné příčiny, průběh i důsledky. Nečinnost prezidenta republiky bývá téměř 
vždy způsobena jeho vnitřním nesouhlasem s určitým úkonem (odlišné příčiny samozřejmě nelze 
vyloučit), kdežto u ostatních správních orgánů jsou příčiny různorodé a svůj základ mohou mít jak 
v právním řádu, tak i mimo něj. Nesouhlasný postoj hlavy státu se pak často stává předmětem 
zájmu veřejného dění, zvláště pak sdělovacích prostředků, které spatřují určitou senzaci v tom, 
pokud se kterákoliv dotčená osoba ocitne ve sporu s nejvyšším ústavním činitelem. Navíc je 
poměrně běžné, že prezident republiky svoji neaktivitu avizuje a odůvodňuje právě prostřednictvím 
médií a jedná se tak o jediný způsob komunikace, kterým se dotčená osoba a ostatně i veřejnost 
mohou seznámit s jeho postojem v konkrétní věci. 

I přesto, že se tato problematika výrazně dostává do popředí až v několika posledních letech 
a mohlo by se tak zdát, že se jedná o téma nové, je třeba podotknout, že pro právní nauku nejde 
o téma neznámé. Zejména v období tzv. První republiky byla tato problematika předmětem mnoha 
akademických diskuzí. V současné době je jedním z nejdůležitějších zdrojů poznání této specifické 
formy nečinnosti judikatura správních soudů a Ústavního soudu, proto bude vybrané téma 
akcentováno právě ve světle aktuální judikatury, která prochází postupným vývojem. 

 
2 OBECNĚ K NEČINNOSTI 

Nečinnost lze v té vůbec nejobecnější rovině chápat jako záporné vyjádření činnosti, resp. 
jako její opak. Činností se rozumí záměrné vyvíjení aktivity směřující ke sledovanému cíli, zpravidla 
jde o konání nebo působení, kdy aktivní subjekt je přímo zúčastněn na požadované (záměrné) 
činnosti. Pro nečinnost tedy platí opak uvedené charakteristiky. Jedná se tak o pasivitu (liknavost), 
která je v přímém rozporu se sledovaným cílem. Pasivní (liknavý) subjekt, jenž má vykonat určitou 

                                                 
1 Tento příspěvek vznikl v rámci projektu specifického vědeckého výzkumu č. 260 358 s názvem 
„Kritická analýza pramenů práva se zřetelem na problémy jejich interpretace a retroaktivitu“. 
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aktivitu, k ní z různorodých důvodů nesměřuje. Výkladové jazykové slovníky v souvislosti 
s nečinností hovoří o neprojevování činnosti, nekonání, pasivitě,2 klidu či zahálení.3 Příruční slovník 
jazyka českého z let 1938–1940 dokonce pojem nečin označuje za „špatný, hanebný čin.“4 

Mají-li být tyto lingvistické závěry i právně relevantními, je třeba nečinnost vztahovat k jednání 
určitého subjektu, které je právním řádem nebo na jeho základě presumováno, přičemž jeho 
nenaplnění bude způsobilé právních následků.5 

Pojem nečinnost prochází právním řádem v různých významech na několika místech. Ať se 
jedná o hmotněprávní či procesněprávní předpisy práva veřejného nebo soukromého (např. správní 
řád,6, 7 soudní řád správní,8, 9 daňový řád,10 stavební zákon,11 zákon o Veřejném ochránci práv,12 
školský zákon,13 občanský soudní řád,14 občanský zákoník,15 autorský zákon16 či zákon 
o ochranných známkách17), pojem nedisponuje legální definicí a jeho význam je tak nutno 
dovozovat z textu právních předpisů, důvodových zpráv k nim nebo z odborné literatury. 

Nejvíce prostoru věnují problematice nečinnosti právní předpisy upravující postupy veřejné 
správy. Na veřejnou správu je nahlíženo jako na (aktivní) kontinuální činnost, která směřuje 
k naplnění úkolů stanovených právním řádem. Ostatně z výkladového hlediska je činnost obsažena 
již v obecném významu pojmu správa. Jednoduše vyjádřeno slovy Jiřího Pražáka: „Správa značí 
nám vůbec činnost nesoucí se za trvalým účelem, řídit ty které záležitosti.“18 Vzhledem k rozsahu 
úkolů a povinností veřejné správy by bylo lze uvažovat o značném množství rozmanitých situací, 
v nichž by nečinnost mohla nabývat různých podob, přičemž společným znakem bude způsobení 
negativního (protiprávního) stavu.19 

Nejrozšířenější (a naukou i praxí nejvíce skloňovanou) formou nečinnosti veřejné správy je 
nečinnost v procesním významu, tedy nečinnost v řízení před správními orgány, resp. nečinnost 
správních orgánů v řízení před nimi. V rámci tohoto typu řízení se lze setkat i s nečinností ostatních 
subjektů (např. účastníků řízení, jejich zástupců, znalců nebo tlumočníků), avšak charakterizují ji 
odlišné znaky, příčiny a zejména důsledky. 

                                                 
2 HAVRÁNEK, B. (ed.). Slovník spisovného jazyka českého III. M–O. 2. vyd., s. 295. 
3 Příruční slovník jazyka českého. Díl III. N–O, s. 312. 
4 Ibid. 
5 K právní relevancí nekonání ve vztahu k předpokládanému chování osob a jiných subjektů srov. 
např. KNAPP, V. Teorie práva, s. 76–77. 
6 Zákon č. 500/2004 Sb., správní řád (dále jen „správní řád“ či „SpŘ“). 
7 Srov. § 6 odst. 1, § 80, § 148 odst. 3 SpŘ. 
8 Zákon č. 150/2002 Sb., soudní řád správní (dále jen „soudní řád správní“ či „SŘS“). 
9 Srov. § 4 odst. 1 písm. b), § 56 odst. 3, §§ 79–81 SŘS. 
10 Srov. § 19 odst. 1 písm. b), § 38, § 107 odst. 6 zákona č. 280/2009 Sb., daňový řád. 
11 Srov. § 98 odst. 1, § 144 odst. 3 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu 
(stavební zákon). 
12 Srov. § 1 odst. 1, § 19 písm. b) zákona č. 349/1999 Sb., o Veřejném ochránci práv. 
13 Srov. § 175 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším 
odborném a jiném vzdělávání (školský zákon). 
14 Srov. § 101 odst. 2, § 104b odst. 2 zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád. 
15 Srov. § 1429 odst. 1, § 1464, § 1466 odst. 2, § 1740 odst. 1, §§ 2378–2381 zákona č. 89/2012 
Sb., občanský zákoník. 
16 Srov. § 72a zákona č. 121/2000 Sb., o právu autorském, o právech souvisejících s právem 
autorským a o změně některých zákonů (autorský zákon). 
17 Srov. § 31 odst. 1 písm. b), § 45 zákona č. 441/2003 Sb., o ochranných známkách a o změně 
zákona č. 6/2002 Sb., o soudech, soudcích, přísedících a státní správě soudů a o změně některých 
dalších zákonů (zákon o soudech a soudcích), ve znění pozdějších předpisů, (zákon o ochranných 
známkách). 
18 PRAŽÁK, J. Rakouské právo správní. Čásť první: Všeobecná čásť práva správního, s. 1. 
19 Negativní (protiprávní) stav je třeba chápat v kontextu nazírání na veřejnou správu jako na aktivní 
a nepřetržitou činnost, přičemž z pohledu dotčených osob se v určitých případech nutně nemusí 
jednat o stav s negativním následkem, zejména pokud právní řád nečinnost správních orgánů 
fakticky připouští (např. fikce rozhodnutí nebo o tzv. ohlašovací režimy). 
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Obecným právním předpisem upravujícím nečinnost v řízení před správními orgány je 
správní procesní kodex – správní řád. Z jeho ustanovení explicitně vyplývá, že zákonodárce pod 
nečinností rozumí situace, kdy správní orgán nečiní úkony v zákonem stanovené lhůtě nebo ve 
lhůtě přiměřené, není-li zákonná lhůta stanovena (§ 6 odst. 1 SpŘ). Konkrétně jde pak o situace, 
kdy příslušný správní orgán nevydá v zákonné lhůtě rozhodnutí ve věci (§ 80 odst. 1 SpŘ), nezahájí 
řízení ve lhůtě třiceti dnů ode dne, kdy se dozvěděl o skutečnostech odůvodňujících zahájení řízení 
z moci úřední (§ 80 odst. 2 SpŘ), a dále situace, kdy je z okolností zjevné, že správní orgán 
nedodrží lhůtu stanovenou pro vydání rozhodnutí o žádosti nebo nezahájí řízení z moci úřední, příp. 
nebude v řízení řádně pokračovat (§ 80 odst. 3 SpŘ). Správní řád zakotvuje pro tyto situace 
ochranné instituty, přičemž pokud by jejich prostřednictvím nedošlo ke zjednání nápravy, dotčené 
osoby se mohou domáhat svého práva ve správním soudnictví. 

Z teoretických přístupů lze citovat např. Kateřinu Frumarovou, která nezákonnou nečinnost 
veřejné správy vymezuje jako: „protiprávní jednání (postup) orgánu veřejné správy spočívající 
v porušení zákonem stanovené (uložené) povinnosti (aktivně) konat, zejména vydat rozhodnutí či 
provést jiný úkon, a to v zákonem stanovené, popř. přiměřené lhůtě.“20 
 
3 PREZIDENT REPUBLIKY – POSTAVENÍ, PRAVOMOCI A JEJICH DĚLENÍ 

Prezident republiky je z hlediska systematiky Ústavy ČR21 zařazen do hlavy třetí upravující 
moc výkonnou (čl. 54–66 Ústavy ČR). Většina autorů na něj proto nahlíží jako na součást moci 
výkonné, k tomu se přiklonil i Ústavní soud.22 Někteří ostatní autoři tyto (z jejich pohledu 
formalistické23) úvahy odmítají a zastávají naopak názor, že prezident je samostatnou, resp. tzv. 
čtvrtou (neutrální) mocí ve státu.24 

Marek Antoš poukazuje na to, že zařazení prezidenta republiky v rámci ústavního systému je 
velmi důležitým východiskem pro interpretaci ustanovení Ústavy ČR, v nichž jsou zakotveny jeho 
pravomoci. Základní otázkou podle něho je, zda je prezident republiky při výkonu svých pravomocí 
skutečným tvůrcem rozhodnutí a může postupovat relativně samostatně, přičemž může být omezen 
jen případnou podmínkou kontrasignace, anebo zda se jeho role vyčerpává převážně tím, že 
učiněnému aktu dodá toliko prestiž,25 ale skutečným orgánem oprávněným rozhodovat je vláda, 
příp. jiný ústavní orgán, v součinnosti s nímž prezident koná.26 Dochází k tomu, že odpovědět na 
položenou otázku nelze univerzálně, ale je třeba zkoumat jednotlivé pravomoci samostatně a u 
každé zvlášť hledat důvody pro restriktivní, doslovný či dokonce extenzivní výklad.27 S tímto 
závěrem se ztotožňuji a dodávám, že pouze individualizací jeho pravomocí budou moci být jeho 
jednotlivé kroky, které v rámci nich učiní, považovány za (ne)legitimní. 

Ústava ČR charakterizuje prezidenta republiky v čl. 54 jako hlavu státu, je volen v přímé 
volbě a ze své funkce je neodpovědný, přičemž neodpovědnost je s ohledem na ustanovení čl. 65 
odst. 2 Ústavy ČR relativní. Označení „hlava státu“ pak může vést k závěrům o samostatném 
postavení prezidenta republiky (vedle moci výkonné), avšak domnívám se, že takovými úvahami 
dochází pouze k přeceňování jeho skutečného postavení.28 

                                                 
20 FRUMAROVÁ, K. Ochrana před nečinností veřejné správy, s. 289. 
21 Ústavní zákon č. 1/1993 Sb., Ústava České republiky (dále jen „Ústava ČR“). 
22 Nález Ústavního soudu ze dne 11. července 2006, sp. zn. Pl. ÚS 18/06 (publikován pod 
č. 397/2006 Sb.; N 130/42 SbNU 13). 
23 JIRÁSKOVÁ, V. Hlava státu. In: PAVLÍČEK, V. a kol. Ústavní právo a státověda. I. díl: Obecná 
státověda. 2., nezměněné vyd., s. 275. 
24 Srov. např. PAVLÍČEK, V. Prezident republiky. In: PAVLÍČEK, V. a kol. Ústavní právo a 
státověda. II. díl: Ústavní právo České republiky. 2., aktualizované vyd., s. 851. 
25 Karel Schelle poukazuje na to, že prezident republiky je monokratický ústavní orgán moci 
výkonné, jemuž přísluší především reprezentativní funkce, se kterou souvisí i mnoho symbolických, 
ceremoniálních a protokolárních zvyklostí. (Schelle, K. Dějiny ústavního práva. 2., aktualizované 
vyd., s. 334.) 
26 ANTOŠ, M. Pravomoci prezidenta republiky po zavedení přímé volby. Acta Universitatis Carolinae 
Iuridica, 2004, č. 4, s. 30 an. 
27 Ibid., s. 41. 
28 K tomu např. František Weyr: „[o]značení toto jest výlučně dekorativní, poněvadž z něho nelze 
odvozovati žádných důsledků co do jednotlivých povinností a práv presidentových.“ (WEYR, F. 
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Pravomoci prezidenta republiky jsou vymezeny zejména v ustanoveních čl. 62 a 63 Ústavy 
ČR a lze je členit z různých hledisek, nejčastěji podle toho, zda při jejich výkonu postupuje 
samostatně nebo zda jejich výkon podléhá kontrasignaci.29 

Pravomoci, jejichž výkon nepodléhá kontrasignaci, jsou zakotveny v  čl. 62 a zčásti i v čl. 63 
Ústavy ČR. Prezident republiky při jejich výkonu postupuje samostatně, což neplatí bezvýhradně. 
Zcela samostatně postupuje pouze pokud jde o právo svolat po volbách zasedání Poslanecké 
sněmovny, vrátit Parlamentu přijatý zákon (s výjimkou zákona ústavního), jmenovat členy Bankovní 
rady České národní banky a právo udělovat milost. Při výkonu ostatních „nekontrasignovaných“ 
pravomocí jde o určitou formální autonomii rozhodování, jelikož většina těchto pravomocí je 
realizována za součinnosti dalších ústavních orgánů nebo vázána na splnění Ústavou ČR 
stanovených podmínek, příp. vázána na dodržení zavedených postupů parlamentní formy vlády, a 
požadavek na kontrasignaci by z logiky věci nebyl účelný.30, 31 

Pravomoci, jejichž výkon podléhá kontrasignaci předsedy vlády nebo jím pověřeného člena 
vlády jsou stanoveny v ustanovení čl. 63 odst. 1, 2 Ústavy ČR. Odstavec první uvedeného 
ustanovení obsahuje taxativní výčet pravomocí a odstavec druhý jej následně rozšiřuje i na výkon 
ostatních pravomocí, které nejsou v ústavním zákoně výslovně uvedeny, pokud tak stanoví zákon 
(např. jmenování předsedy a místopředsedy Nejvyššího správního soudu,32 rektorů veřejných 
vysokých škol,33 vysokoškolských profesorů,34 předsedy Akademie věd ČR,35 předsedy Českého 
statistického úřadu36 či předsedy Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže37). Požadavek na 
kontrasignaci je zakotven v ustanovení čl. 63 odst. 3 Ústavy ČR, podle kterého „rozhodnutí 
prezidenta republiky vydané podle odstavce 1 a 2 vyžaduje ke své platnosti spolupodpis předsedy 
vlády nebo jím pověřeného člena vlády“. Za tato rozhodnutí prezidenta republiky odpovídá vláda 
jako celek (čl. 63 odst. 4 Ústavy ČR). I při výkonu těchto pravomocí prezident republiky postupuje 
samostatně, nicméně platnost jeho rozhodnutí již nezáleží na něm samotném, ale je limitován 
součinností vlády. Požadavek na kontrasignaci se podle čl. 63 odst. 3 Ústavy ČR vztahuje pouze na 
vydaná rozhodnutí podle odstavce 1 a 2 tohoto ustanovení. Tedy nejedná se o veškeré zde 
vymezené pravomoci, ale pouze o ty, jejichž výkonem se „mění nebo potvrzuje právní stav“. K tomu 
srov. nález Ústavního soudu ze dne 12. dubna 1994, sp. zn. Pl. ÚS 43/93: „Článek 63 odst. 2 
Ústavy obsahuje globální vyjádření blíže neurčeného rozsahu (potenciálních) pravomocí, jež mohou 
být zákonem svěřeny prezidentu republiky. Naproti tomu § 63 odst. 3 Ústavy stanoví, ve kterých 
případech výkon těchto pravomocí (svěřených podle odst. 2 prezidentu republiky) vyžaduje 
spolupodpis předsedy nebo jím pověřeného člena vlády. Je tomu tak nikoli generelně při jakémkoli 
způsobu výkonu pravomocí podle § 63 odst. 2, ale pouze při takovém způsobu výkonu těchto 

                                                                                                                                       
Československé právo ústavní, s. 189.) Obdobně pak Jiří Jirásek: „[o]značení hlavy státu jako 
prezidenta je formálním projevem republikánského státního zřízení, výrazem pro monokratický 
státní orgán.“ (JIRÁSEK, J. Prezident republiky. In: JIRÁSEK, J. a kol. Ústavní základy organizace 
státu, s. 174.) 
29 Z ostatních hledisek je lze členit např. pole podílu na fungování jednotlivých mocí (zákonodárné, 
výkonné, soudní) anebo podle oblastí, kterých se týkají (mezinárodní vztahy, obrana, vnitřní 
politika). (Srov. JIRÁSEK, J. Prezident republiky. In: JIRÁSEK, J. a kol. Ústavní základy organizace 
státu, s. 188.) Nebo též např. podle obsahu na reprezentační, garanční a moderační, přičemž 
některé pravomoci mají charakter brzdy v systému dělby moci a lze je nazývat vyvažovacími. (Srov. 
WINTR, J. Prezident republiky jako reprezentant sátu, garant řádu a moderátor politických sporů. In: 
ŠIMÍČEK, V. (ed.). Postavení prezidenta v ústavním systému České republiky, s. 27 an.) 
30 JIRÁSEK, J. Prezident republiky. In: JIRÁSEK, J. a kol. Ústavní základy organizace státu, s. 189. 
31 K tomu je třeba dodat, že právo podepsat schválený zákon je současně i prezidentovou 
povinností. 
32 Srov. § 13 odst. 2 SŘS. 
33 Srov. § 10 odst. 2 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších 
zákonů (zákon o vysokých školách). 
34 Srov. § 73 odst. 1 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších 
zákonů (zákon o vysokých školách). 
35 Srov. § 10 odst. 2 zákona č. 283/1992 Sb., o Akademii věd České republiky. 
36 Srov. § 3 odst. 2 zákona č. 89/1995 Sb., o státní statistické službě. 
37 Srov. § 1 odst. 3 zákona č. 273/1996 Sb., o působnosti Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže. 
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pravomocí, který prezident republiky realizuje formou "vydaného rozhodnutí" (čl. 63 odst. 3 Ústavy). 
Tato formulace zdůrazňuje objektivně-právní povahu takového rozhodnutí: jde o onen výkon 
pravomoci, kterým se mění nebo potvrzuje právní stav (byť i jednotlivých osob). "Vydané 
rozhodnutí" nelze proto chápat jako jakékoli "se rozhodnutí" k určitému chování.“38 

 
4 PREZIDENT REPUBLIKY JAKO SPRÁVNÍ ORGÁN A PROBLEMATIKA NEČINNOSTI 

Z výše uvedeného výkladu je patrné, že prezident republiky je primárně ústavním orgánem. 
I přes výsostné ústavní postavení dochází k situacím, kdy při výkonu svých pravomocí vystupuje 
v procesním postavení správního orgánu a rozhoduje o právech a povinnostech konkrétních osob 
v oblasti veřejné správy. Tento závěr není v právní nauce všeobecně přijímán, někteří autoři se 
neztotožňují s tím, aby na nejvyššího ústavního činitele mohlo být nahlíženo jako na správní orgán, 
jelikož by tím bylo fakticky popřeno jeho samostatné postavení jako hlavy státu.39 S těmito závěry se 
neztotožňuji, jelikož pokud prezident republiky při výkonu svých pravomocí autoritativně zasahuje do 
právní sféry konkrétních osob, není důvodu, pro který by se na něj nemělo hledět jako na správní 
orgán. K tomuto dospěl i František Weyr: „Vycházíme-li z tradiční trojčlennosti státních orgánů 
(funkcí) a je-li nezbytno, zařaditi presidenta republiky jakožto nesporný státní orgán do jedné 
z těchto tří skupin, pak nutno jej, pokud vykonává podle § 64 úst. list. nesporné správní funkce, 
prohlásiti za správní orgán či úřad. Vždyť obecně má se za to, že pojem správního úřadu jest svou 
podstatou negativní, což znamená, že jest jím každý orgán, který není zákonodárným nebo 
soudním.“40 

Správní orgán je procesní označení subjektu veřejné správy, jedná se o legislativní zkratku, 
kterou zákonodárce zakotvil ve správním řádu a v soudním řádu správním. 

Podle ustanovení § 1 odst. 1 SpŘ se správním orgánem rozumí orgány moci výkonné, 
orgány územních samosprávných celků a jiné orgány, právnické a fyzické osoby, pokud vykonávají 
působnost v oblasti veřejné správy. 

Soudní řád správní v ustanovení § 4 odst. 1 písm. a) pod pojmem správní orgán rozumí 
orgány moci výkonné, orgány územních samosprávných celků, fyzické nebo právnické osoby, příp. 
jiné orgány, pokud jim bylo svěřeno rozhodování o právech a povinnostech fyzických a právnických 
osob v oblasti veřejné správy. 

Obecným procesním předpisem upravujícím postup správních orgánů při výkonu působnosti 
v oblasti veřejné správy je správní řád. Jeho aplikace je subsidiární (§ 1 odst. 2 SpŘ), přičemž 
pokud ji zvláštní zákon vyloučí a současně nestanoví úpravu odpovídající základním požadavkům 
na postup správních orgánů – základním zásadám činnosti správních orgánů zakotvených 
v ustanoveních §§ 2-8 SpŘ –, aplikují se přinejmenším tyto základní zásady (§ 177 odst. 1 SpŘ). 

Účelem správního řízení, resp. správního řízení v užším smyslu (tzv. formálního správního 
řízení) je vydání individuálního správního aktu, 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 (§ 9 SpŘ). 

Vzhledem k vybranému tématu je základní otázkou, zda prezident republiky může při výkonu 
některých svých pravomocí představovat správní orgán ve výše uvedeném legislativním významu, a 
in eventum zda lze na jeho postup aplikovat správní řád,41 příp. zda lze výkon jeho pravomocí 
podrobit soudnímu přezkumu ve správním soudnictví. Již v úvodu svého příspěvku a ostatně 
i v úvodu této kapitoly jsem naznačil, že prezident republiky může vystupovat v postavení správního 
orgánu, byť se samozřejmě nejedná o jeho výhradní postavení a při výkonu většiny svých 
pravomocí je ústavním orgánem. Ústava ČR v ustanovení čl. 63 odst. 3 výslovně stanoví, že 
prezident republiky vykonává část svých (kontrasignovaných) pravomocí „vydáním rozhodnutí“. 
Pokud je takovým rozhodnutím zasahováno do právní sféry konkrétních osob, jedná se o výkon 

                                                 
38 Nález Ústavního soudu ze dne 12. dubna 1994, sp. zn. Pl. ÚS 43/93 (publikován pod č. 91/1994 
Sb.; N 16/1 SbNU 113). 
39 Srov. např. PAVLÍČEK, V. Prezident republiky. In: PAVLÍČEK, V. a kol. Ústavní právo a 
státověda. II. díl: Ústavní právo České republiky. 2., aktualizované vyd., s. 851. 
40 WEYR, F. Československé právo ústavní, s. 191. 
41 K tomu srov. MIKULE, V. Prezident republiky jakožto správní orgán? In: KLÍMA, K., JIRÁSEK, J. 
(eds.). Pocta Jánu Gronskému, s. 164 an. 
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působnosti v oblasti veřejné správy.42 Typickým příkladem je výkon kreačních pravomocí, např. 
jmenování soudců, rektorů veřejných vysokých škol či vysokoškolských profesorů. Na tato 
rozhodnutí je třeba nahlížet jako na individuální správní akty.43 

Ke shodným závěrům dospěla i „prvorepubliková“ právní nauka. Srov. např. František Weyr: 
„Jmenování někoho úředníkem (profesorem, soudce, důstojníkem atd.) bývá naší praxí považováno 
za individuální a konkrétní správní akt, jímž se jmenovanému propůjčuje určité služební místo 
(systemisované). Je to tudíž akt t. zv. „konstitutivní“ na rozdíl od aktů, kterými se pouze rozhodují 
sporné otázky, jako na př. výše požitků, jež jsou spojeny s tím či oním propůjčeným místem a pod. 
[...] Jmenováním na určité služební místo nabývá jmenovaný subjektivní právo na ně. Nelze přitom 
tvrditi, že v právu jmenovati funkcionáře je obsaženo i právo propouštěti, resp. pensionovati jej, 
poněvadž předpoklady pro takové propouštění (pensionování) jsou příslušnými organisačními 
předpisy (disciplinárními a jinými) přesně stanoveny.“44 Obdobně pak Jiří Hoetzel: „President 
republiky, pokud vydává obyčejné správní akty a contrario aktů vládních, podléhá kontrole nejv. 
správního soudu.“45 

Je patrné, že prezident republiky nerozhoduje o „běžných záležitostech“, jeho agenda je 
věcně specifická. Zapojení prezidenta republiky do rozhodování v sobě zahrnuje nesporný 
slavnostní prvek, což ostatně vychází z historických souvislostí.46 V tomto ohledu je třeba položit si 
otázku ohledně autonomie prezidenta republiky při vydávání rozhodnutí, kdy lze uvažovat o dvou 
situacích. Zaprvé prezident republiky může být v procesním postavení správního orgánu 
s rozhodovací autonomií, zadruhé může být pouhým ceremoniářem, který se de facto nemůže 
zapojit do rozhodování a toliko (slavnostně) stvrzuje to, co mu bylo postoupeno jiným subjektem. 
Vždy bude záležet na konkrétní zákonné úpravě a z ní vyplývající úloze prezidenta republiky,47 
nicméně v těch případech, kdy prezident republiky vydává rozhodnutí týkající se právního stavu 
konkrétních osob, by měl vystupovat jako správní orgán nadaný samostatnou rozhodovací 
autonomií, a tedy měl by být oprávněn přezkoumávat splnění zákonných podmínek pro jím vydané 
rozhodnutí. Uvedené však neznamená, že by prezident republiky mohl při rozhodování vyvíjet 
libovůli, to by bylo v přímém rozporu jednak s ustanoveními čl. 2 odst. 3 Ústavy ČR a čl. 2 odst. 2 
Listiny základních práv a svobod,48 a jednak i s obsahem jeho slibu (čl. 59 odst. 2 Ústavy ČR).  

I přesto, že podle ustanovení čl. 63 odst. 4 Ústavy ČR nese odpovědnost za kontrasignovaná 
rozhodnutí prezidenta republiky vláda, tato skutečnost nemá vliv na procesní postavení prezidenta 
republiky při jejich vydávání a ani na jejich eventuální soudní přezkum. K tomuto závěru dospěl 
i František Weyr: „Že by stížnosti proti aktu presidenta republiky překážela instituce jeho politické a 

                                                 
42 Josef Vedral uvádí, že výkon pravomocí prezidenta republiky je výkonem ústavních pravomocí, 
které je přinejmenším problematické přirovnávat ke standardním rozhodnutím orgánů moci výkonné 
v oblasti veřejné správy. (VEDRAL, J. Správní řád. Komentář. 2., aktualizované a rozšířené vyd., s. 
29.) 
43 Opačný názor zastává např. Václav Pavlíček, podle kterého jsou akty prezidenta republiky 
zásadně akty ústavními (jedná se o obdobu prerogativ monarchů), které lze vnitřně členit na 
rozhodnutí, jiné právní akty, politické akty. Podle jeho názoru se nikdy nemůže jednat o individuální 
správní akty, jelikož prezident republiky nevystupuje jako správní orgán. (Srov. PAVLÍČEK, V. 
Prezident republiky. In: PAVLÍČEK, V. a kol. Ústavní právo a státověda. II. díl: Ústavní právo České 
republiky. 2., aktualizované vyd., s. 850–854. Taktéž PAVLÍČEK, V. Prerogativy nebo správní akty 
prezidenta republiky?. In: ŠIMÍČEK, V. (ed.). Postavení prezidenta v ústavním systému České 
republiky, s. 144–148.)  
44 WEYR, F. Československé právo ústavní, s. 202. 
45 HOETZEL, J. Československé správní právo: část všeobecná. 2., přepracované vyd., s. 114. 
46 JANSTOVÁ, K. K postavení prezidenta republiky v ústavním systému ČR – vybrané problémy. In: 
SUCHÁNEK, R., JIRÁSKOVÁ, V. a kol. Ústava České republiky v praxi: 15 let platnosti základního 
zákona, s. 153. 
47 K postupu při jmenování soudců prezidentem republiky srov. např. BARTOŇ, M. Rozhodování 
prezidenta republiky na návrh a rozhodování s kontrasignací – několik poznámek k rozhodnutí NSS 
ve věci justičních čekatelů. In: ŠIMÍČEK, V. (ed.). Postavení prezidenta v ústavním systému České 
republiky, s. 120–125. 
48 Usnesení předsednictva České národní rady ze dne 16. prosince 1992, o vyhlášení LISTINY 
ZÁKLADNÍCH PRÁV A SVOBOD jako součásti ústavního pořádku České republiky. 



_____Zborník z medzinárodnej vedeckej konferencie Bratislavské právnické fórum 2018____ 
 

14 
 

trestní neodpovědnosti, nelze tvrditi, poněvadž zde, t. j. při vydávání správních aktů nejde ani 
o politickou, ani trestní odpovědnost“.49 Nutno však podotknout, že jeho výklad měl oporu v zákonu 
č. 164/1937 Sb., o nejvyšším správním soudě, který výslovně připouštěl stížnost proti rozhodnutí 
nebo opatření prezidenta republiky. 

Jak již bylo uvedeno, prezident republiky má v procesním postavení správního orgánu 
specificky vymezenou věcnou agendu, přičemž právní řád k jeho postupům neobsahuje žádná 
podrobnější ustanovení. V této souvislosti se proto nabízí otázka, zda má v případech, kdy 
vystupuje v procesním postavení správního orgánu, postupovat podle správního řádu. Podle Josefa 
Vedrala se správní řád na výkon pravomocí prezidenta republiky zásadně nevztahuje, a to zejména 
s ohledem na jeho postavení v rámci moci výkonné dané Ústavou ČR, charakter jeho působnosti 
stanovený rovněž převážně Ústavou, a taktéž s ohledem na účel správního řádu a charakter 
pravidel v něm obsažených (regulace výkonu vrchnostenské veřejné správy směřující vůči 
konkrétním adresátům veřejné správy).50 

Taktéž se domnívám, že by nebylo účelné, aby prezident republiky postupoval podle 
správního řádu. Kromě výše uvedených důvodů by to ostatně nebylo ani proveditelné. Jen velmi 
obtížně si lze představit, že by jím vydanému rozhodnutí předcházelo např. ústní jednání, 
navrhování důkazů účastníky řízení, které by prezident republiky prováděl, předvolávání či 
předvádění osob nebo rozhodování o opravných prostředcích. Po vyloučení veškerých fakticky 
neaplikovatelných ustanovení správního řádu by jich pro postup prezidenta republiky zbylo skutečně 
nemnoho. I přesto však zůstává otázkou, zda by měl být správní řád vyloučen jako celek anebo zda 
by měly být aplikovány alespoň základní zásady činnosti správních orgánů.51 Podle mého názoru by 
většina z těchto zásad měla být aplikována i na postup prezidenta republiky, přičemž povinnost 
jejich dodržování vyplývá ze samotného slibu prezidenta republiky (čl. 59 odst. 2 Ústavy ČR) jakož 
i z ustanovení čl. 2 odst. 3 Ústavy ČR a čl. 2 odst. 2 Listiny základních práv a svobod. 

Shodně jako u kteréhokoliv jiného správního orgánu může i u prezidenta republiky docházet 
k situacím, kdy bude nečinný, tedy nebude vyvíjet aktivitu směřující k vydání rozhodnutí ve smyslu 
čl. 63 odst. 3 Ústavy ČR. S přihlédnutím k tomu, jaké konkrétní situace nečinnosti stanovil 
zákonodárce ve správním řádu, lze u prezidenta republiky uvažovat toliko o tom, že bez zbytečného 
odkladu nevydá rozhodnutí ve věci. S ohledem na vyloučení aplikace správního řádu nelze 
uvažovat o tom, že by mohlo být uplatněno některé z opatření proti nečinnosti podle § 80 správního 
řádu, ostatně vzhledem k postavení prezidenta republiky by to postrádalo logiku. Dotčené osoby se 
tak mohou domáhat svého práva výhradně u soudu. 

 
5 SOUDNÍ PŘEZKUM NEČINNOSTI PREZIDENTA REPUBLIKY JAKO SPRÁVNÍHO 

ORGÁNU 
Každý, kdo tvrdí, že byl na svých právech zkrácen rozhodnutím orgánu veřejné správy, může 

v souladu s ustanovením čl. 36 odst. 2 Listiny základních práv a svobod požadovat přezkum 
zákonnosti takového rozhodnutí soudem. S tímto pak úzce souvisí odstavec třetí uvedeného článku 
Ústavy ČR, podle kterého má každý právo na náhradu škody způsobené mu nezákonným 
rozhodnutím soudu, jiného státního orgánu či orgánu veřejné správy nebo nesprávným úředním 
postupem, pod který lze podřadit právě i nečinnost. 

Základní otázkou však je, zda je vůbec dána pravomoc soudů přezkoumávat rozhodnutí 
prezidenta republiky vydaná v procesním postavení správního orgánu.52 Právní nauka v tomto není 
jednotná, což úzce souvisí s tím, zda lze na prezidenta republiky nahlížet jako na správní orgán či 
nikoliv (srov. výše). Jsem toho názoru, že každé rozhodnutí vydané prezidentem republiky by mělo 
být posuzováno individuálně, měla by být pečlivě zkoumána obsahová stránka této jeho konkrétní 

                                                 
49 WEYR, F. Československé právo ústavní, s. 191. 
50 VEDRAL, J. Správní řád. Komentář. 2., aktualizované a rozšířené vyd., s. 24. 
51 Josef Vedral uvádí, že pokud jsou některé akty prezidenta republiky přezkoumatelné ve správním 
soudnictví, je přinejmenším sporné, lze-li nadále dovozovat, že se na výkon jeho pravomocí 
nevztahuje správní řád. (VEDRAL, J. Správní řád. Komentář. 2., aktualizované a rozšířené vyd., s. 
29.) 
52 K tomu srov. např. KREJČÍ, J. Podléhají právní akty presidenta republiky kontrole nejvyššího 
správního soudu? In: HEXNER, E. (ed.). Pocta k šesdesiatym narodeninám Dr. Karla Laštovku, 
221–232. 
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pravomoci, zákonná úprava, a na základě toho by měla být zodpovězena otázka, zda při výkonu té 
které pravomoci autoritativně rozhoduje o veřejných subjektivních právech konkrétních osob či 
nikoliv. Pokud bude odpověď na tuto otázku kladou, bude dána i přezkumná pravomoc správních 
soudů. Ztotožňuji se s názorem Nejvyššího správního soudu, podle kterého pro posouzení právní 
povahy „správních úkonů“ prezidenta republiky není primárně určující, čím je založena předmětná 
pravomoc prezidenta republiky, ale jak je regulován její výkon.53 

Nejvyšší správní soud označil prezidenta republiky při výkonu některých pravomocí jako 
„správní úřad sui generis“.54 Pokud „prezident republiky vystupuje jako reprezentant moci výkonné, 
který autoritativně aplikačně rozhoduje v oblasti právně garantovaných a také determinovaných 
veřejných subjektivních práv vně stojících subjektů, se závaznými právními důsledky pro tyto 
subjekty“.55 Neshledávám proto důvod, pro který by výkon jeho pravomocí tímto způsobem neměl 
podléhat soudnímu přezkumu ve správním soudnictví. Pokud by se tím soudy odmítaly zabývat, 
jednalo by se o denegatio iustitiae. 

Ve správním soudnictví poskytují soudy ochranu veřejným subjektivním právům fyzických 
i právnických osob (§ 2 SŘS) a ve vztahu k výkonu pravomocí prezidenta republiky jako správního 
orgánu lze uvažovat o rozhodování o 1/ žalobách proti rozhodnutí správního orgánu56, 57, 2/ ochraně 
proti nečinnosti správního orgánu, 3/ ochraně před nezákonným zásahem správního orgánu. 

Ve svém dalším výkladu se budu věnovat výhradně rozhodování o ochraně proti nečinnosti 
prezidenta republiky jako správního orgánu a tuto problematiku přiblížím ve světle aktuální 
judikatury správních soudů a Ústavního soudu. 
 
5.1 Odmítnutí prezidenta republiky Václava Klause jmenovat některé justiční čekatele 

do funkce soudce 
V roce 2005 došlo v moderní historii České republiky vůbec poprvé k situaci, kdy prezident 

republiky odmítl jmenovat některé z navržených justičních čekatelů do funkce soudce, přičemž 
splňovali veškeré požadavky stanovené právním řádem pro jejich jmenování (konkrétně se jednalo 
o 30 z navržených 55 kandidátů).58 Prezident republiky argumentoval tím, že v době, kdy měli být 
jmenováni, nedosáhli zákonem stanovené minimální věkové hranice 30 let, a tedy podmínky pro 
jejich jmenování nebyly z jeho pohledu splněny. Nicméně minimální věková hranice 30 let byla 
zavedena až s účinností od 1. července 2003,59 do této doby byla stanovena na 25 let, a na justiční 
čekatele, jejichž pracovní poměr vznikl před 1. červencem 2003, se nově stanovená věková hranice 
nevztahovala. Navržení justiční čekatelé mladší 30 let proto podle platné a účinné právní úpravy 
splňovali podmínky pro jmenování do funkce soudce. Prezident republiky však trval na tom, že tyto 
kandidáty nejmenuje a veřejně projevoval názor, že zkušenosti a vlastnosti takto mladých kandidátů 
nedávají záruku, že budou funkci soudce řádně vykonávat. Ač se s tímto názorem prezidenta 
republiky ztotožňuji, je třeba podotknout, že právní řád nevytvářel pro odmítavý postoj prezidenta 
republiky prostor, jeho postup byl proto contra legem. 

Prezident republiky v této věci neučinil žádný krok, pouze reagoval dopisem adresovaným 
ministru spravedlnosti, v němž jej informoval o svém postoji, a ten následně vyrozuměl 
nejmenované justiční čekatele. Otevřel se proto prostor pro úvahy, zda se v tomto případě jednalo 
o nezákonnou nečinnost anebo zda dopis adresovaný ministru spravedlnosti představoval 

                                                 
53 Rozsudek Nejvyššího správního soudu ze dne 27. dubna 2006, č. j. 4 Aps 3/2005–35 (publikován 
pod č. 905/2006 Sb. NSS). 
54 Rozsudek Nejvyššího správního soudu ze dne 27. dubna 2006, č. j. 4 Aps 4/2005–42. 
55 Rozsudek Nejvyššího správního soudu ze dne 27. dubna 2006, č. j. 4 Aps 3/2005–35 (publikován 
pod č. 905/2006 Sb. NSS). 
56 K tomu srov. např. MIKULE, V. Soudní ochrana proti rozhodnutí, jímž byl předseda soudu 
odvolán z funkce – nová otázka. Právní zpravodaj, 2006, roč. VII, č. 3, s.14–16. 
57 Srov. též nález Ústavního soudu ze dne 12. září 2006, sp. zn. II. ÚS 53/06 (N 159/42 SbNU 305). 
58 SLÁDEČEK, V. Prezident republiky a soudní moc: Ustanovování soudců. In: ŠIMÍČEK, V. (ed.). 
Postavení prezidenta v ústavním systému České republiky, s. 112. 
59 Srov. zákon č. 192/2003 Sb., kterým se mění zákon č. 6/2002 Sb., o soudech, soudcích, 
přísedících a státní správě soudů a o změně některých dalších zákonů (zákon o soudech a 
soudcích), ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 283/1993 Sb., o státním zastupitelství, ve znění 
pozdějších předpisů, a některé další zákony. 
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rozhodnutí, z jehož obsahu bylo seznatelné, že prezident republiky pro uvedené důvody odmítl 
jmenovat konkrétní justiční čekatele soudci. Kromě toho se rozvinula i obecnější diskuze 
o postavení prezidenta republiky, o jeho povinnostech, autonomii rozhodování, a taktéž o tom, zda 
justičním čekatelům vůbec vzniká subjektivní veřejné právo na jmenování a s ním související otázka 
možného soudního přezkumu (ne)jmenovacího aktu prezidenta republiky.60 

Někteří justiční čekatelé, které prezident odmítl jmenovat, se svého práva domáhali u soudu. 
Část z nich podala správní žalobu proti nečinnosti u Městského soudu v Praze, a část ústavní 
stížnost. Pokud jde o ústavní stížnosti, jak uvádí Vladimír Sládeček,61 je znám osud pouze jediné 
z nich, která byla jako nepřípustná odmítnuta s odkazem na to, že stěžovatelka nevyčerpala 
veškeré prostředky, které jí zákon poskytuje k ochraně práv.62 

Pokud jde o správní žaloby proti nečinnosti podané u Městského soudu v Praze, většina 
z nich byla odmítnuta s odůvodněním, že jmenovací akt do funkce soudce není individuálním 
správním aktem o veřejném subjektivním právu, proto není ani dána pravomoc k přezkoumání 
takového úkonu ve správním soudnictví, přičemž se v těchto případech nemělo jednat ani 
o nezákonný zásah či nečinnost.63 

Mezi odmítnutými žalobami byla i žaloba justičního čekatele Petra Langera, jenž rozhodnutí 
Městského soudu v Praze64 napadl kasační stížností, které Nejvyšší správní soud vyhověl, 
rozhodnutí Městského soudu v Praze zrušil a věc mu vrátil k dalšímu řízení.65 Ze všech 
nejmenovaných justičních čekatelů se jednalo o nejvýraznější případ, a to nejen z důvodu 
průlomového rozhodnutí Nejvyššího správního soudu, ale i proto, že Petr Langer k této 
problematice (a ostatně i ke své věci) publikoval několik textů.66 

Městský soud v Praze následně vydal nové rozhodnutí,67 v němž již konstatoval nečinnost 
prezidenta republiky ve věci nejmenování justičního čekatele Petra Langera. Po provedeném 
dokazování (kromě podkladů z veřejně dostupných zdrojů byla opatřena i korespondence 
prezidenta republiky s Ministerstvem spravedlnosti ČR) bylo konstatováno, že v žádném 
z provedených důkazů nebylo materiálně spatřováno rozhodnutí ve věci. Z tohoto důvodu se 
Městský soud v Praze přiklonil k závěru o nečinnosti prezidenta republiky a stanovil mu povinnost 
vydat o (ne)jmenování Petra Langera do funkce soudce rozhodnutí, a to ve lhůtě 6 měsíců od 
právní moci rozsudku. Městský soud v Praze tak učinil s plným vědomím toho, že se ve vztahu 
k prezidentu republiky bude jednat o pouhý morální apel.68, 69 Prezident toto rozhodnutí napadl 
kasační stížností, kterou Nejvyšší správní soud zamítl.70 

                                                 
60 SLÁDEČEK, V. Prezident republiky a soudní moc: Ustanovování soudců. In: ŠIMÍČEK, V. (ed.). 
Postavení prezidenta v ústavním systému České republiky, s. 112. 
61 Ibid., s. 113. 
62 Usnesení Ústavního soudu ze dne 20. prosince 2006, sp. zn. I.ÚS 284/05. 
63 SLÁDEČEK, V. Prezident republiky a soudní moc: Ustanovování soudců. In: ŠIMÍČEK, V. (ed.). 
Postavení prezidenta v ústavním systému České republiky, s. 113. 
64 Usnesení Městského soudu v Praze ze dne 16. června 2005, č. j. 5 Ca 148/2005–9. 
65 Rozsudek Nejvyššího správního soudu ze dne 27. dubna 2006, č. j. 4 Aps 3/2005–35 (publikován 
pod č. 905/2006 Sb. NSS). 
66 Srov. LANGER, P. Nad jedním správním rozhodnutím Městského soudu v Praze. Právní 
rozhledy, 2005, roč. XIII, č. 20, s. 755–761. Dále srov. LANGER, P. Ještě jednou k problematice 
jmenování soudců, tentokrát ve světle rozsudku Nejvyššího správního soudu. Právní rozhledy, 
2006, roč. XIV, č. 13, s. 485–490. 
67 Rozsudek Městského soudu v Praze ze dne 15. června 2007, č. j. 5 Ca 127/2006–122. 
68 „Za situace, kdy správnímu soudnictví nepřísluší volat k odpovědnosti prezidenta republiky, ale 
toliko posuzovat jeho akty, potom ten, který případný výrok soudu však může ve skutečnosti 
znamenat toliko morální apel na prezidenta republiky, mířící na demokratické a právní cítění daného 
ústavního činitele při plnění jeho poslání jako součásti moci výkonné. Nicméně přesto, a zřejmě i 
právě proto, nelze ani za těchto okolností podle názoru Nejvyššího správního soudu rezignovat na 
poslání a funkci správního soudnictví, které míří, ve spojení s ochranou zákonnosti v rozhodování 
„správních orgánů“, na celkovou kultivaci výkonné moci (jejíž součástí prezident republiky je) ve 
smyslu obecně uznávaných a také převážně respektovaných principů demokratického a právního 
státu, a je třeba danou věc ve správním soudnictví řádně posoudit a ve věci meritorně rozhodnout.“ 
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Pokud jde o nezákonnou nečinnost, Nejvyšší správní soud se sice v prvním rozsudku, kterým 
zrušil rozhodnutí Městského soudu v Praze, zabýval výhradně otázkami přípustnosti soudní 
ochrany, ale i přesto o nečinnosti stručně uvažoval. Uvedl, že z obsahu spisu nebylo přesně možné 
zjistit skutkový stav v posuzované věci, proto bylo uvažováno o tom, že by se mohlo jednat 
o nečinnost, nezákonné rozhodnutí71 nebo o nezákonný zásah. K nečinnosti pak uvedl, že by 
připadala v úvahu, pokud by se prezident republiky opomněl návrhem na jmenování zabývat. 
„V případě event. zjištěné nečinnosti je podmínkou podle § 79 s. ř. s. bezvýsledné vyčerpání 
prostředků, které procesní předpis platný pro řízení u správního orgánu stanoví k ochraně účastníka 
proti nečinnosti správního orgánu, a za tohoto stavu věci se účastník může se žalobou domáhat, 
aby soud uložil správnímu orgánu povinnost vydat rozhodnutí ve věci samé nebo osvědčení. V dané 
věci žádné prostředky procesní předpis k ochraně účastníka nestanovil, a proto přichází v úvahu 
přístup k soudu přímo. Soud však nemůže přikázat, aby bylo rozhodnuto určitým způsobem, může 
pouze vyslovit, že daný orgán má bezodkladně vydat rozhodnutí. Bude-li takové rozhodnutí kladné 
či záporné, to soudu nepřísluší předvídat.“72, 73 

Ve druhém rozsudku, kterým Nejvyšší správní soud zamítl kasační stížnost prezidenta 
republiky, se ve vztahu k nečinnosti zabýval problematikou lhůt při rozhodování prezidenta 
republiky, které nejsou konkrétně stanoveny. Dospěl k závěru, že prezident republiky by měl 
s ohledem na vázanost principy, které jsou shodné pro veškerý výkon státní moci, rozhodovat bez 
zbytečných průtahů: „Je pravda, že žádný předpis nestanoví prezidentovi republiky lhůtu, v níž by 
měl na podnět vlády adekvátně reagovat jmenováním předložených kandidátů, anebo vydáním 
formálního písemného aktu, v němž také odůvodní, proč jmenování neprovede. Stejně tak je nutné 
přisvědčit argumentaci žalovaného v tom, že čl. 38 odst. 2 Listiny se vztahuje pouze na rozhodování 
orgánů soudních a nikoliv na rozhodovací činnost správních orgánů. Jak však Nejvyšší správní 
soud již výše poukázal, rozhodování prezidenta republiky se neodehrává v právním vakuu, ale je 
vázáno stejnými principy jako veškerý výkon státní moci: striktní zákonností, zákazem libovůle a z 
toho plynoucími požadavky na konzistenci a předvídatelnost rozhodování. Jedním z logických 
atributů požadavků na rozhodování orgánů veřejné moci v právním státě je také rozhodování v 
přiměřeném čase, respektive rozhodování bez zbytečných průtahů.“74 

V tomto druhém rozsudku Nejvyšší správní soud současně přinesl úvahy o tom, že nečinnost 
prezidenta republiky vůči podnětu vlády o jmenování justičních čekatelů do funkce soudce může být 

                                                                                                                                       
(Rozsudek Nejvyššího správního soudu ze dne 27. dubna 2006, č. j. 4 Aps 3/2005–35 (publikován 
pod č. 905/2006 Sb. NSS). 
69 K doktrinální argumentaci o nemožnosti užití výkonu rozhodnutí vůči prezidentu republiky srov. 
např. MALENOVSKÝ, R. K problematice soudní kontroly aktů prezidenta republiky. Právník, 2010, 
roč. CIL, č. 1, s. 31an. 
70 Rozsudek Nejvyššího správního soudu ze dne 21. května 2008, č. j. 4 Ans 9/2007–197 
(publikován pod č. 1717/2008 Sb. NSS). 
71 Nezákonné rozhodnutí by v tomto případě představoval dopis ministra spravedlnosti, jímž bylo 
Petru Langerovi oznámeno, že prezident odmítl jeho návrh na jmenování soudcem z důvodu jeho 
věku. 
72 Rozsudek Nejvyššího správního soudu ze dne 27. dubna 2006, č. j. 4 Aps 3/2005–35 (publikován 
pod č. 905/2006 Sb. NSS). 
73 Toto rozhodnutí vyvolalo i širokou odbornou diskuzi. Např. Vladimír Sládeček vyslovil názor, že 
původní rozhodnutí Městského soudu v Praze o odmítnutí správní žaloby bylo správné, jelikož akt 
jmenování soudcem nepovažuje s ohledem na jeho charakter za akt správní, ale nahlíží na něj jako 
na akt ústavní. Současně připouští, že nesporně existují i akty prezidenta republiky, při jejichž 
vydávání postupuje jako správní orgán sui generis, a taková rozhodnutí pak podléhají kognici 
správních soudů. Domnívá se, že všechny rozhodovací akty prezidenta republiky založené „pouze“ 
na ustanovení obyčejného zákona (nevyplývající z Ústavy), mají povahu správních aktů. Pravomoci 
prezidenta republiky výslovně založené Ústavou ČR (ať již podléhají kontrasignaci či nikoliv) 
považuje za akty ústavní, které nelze přezkoumávat ve správním soudnictví. (SLÁDEČEK, V. 
Prezident republiky a soudní moc: Ustanovování soudců. In: ŠIMÍČEK, V. (ed.). Postavení 
prezidenta v ústavním systému České republiky, s. 117–119.) 
74 Rozsudek Nejvyššího správního soudu ze dne 21. května 2008, č. j. 4 Ans 9/2007–197 
(publikován pod č. 1717/2008 Sb. NSS). 
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s ohledem na typ žalobce předmětem přezkumu ve dvou větvích moci soudní: „před Ústavním 
soudem v rámci řízení ve sporu o rozsah kompetencí dvou státních orgánů tehdy, pokud by byla 
žalobcem vláda podle čl. 87 odst. 1 písm. k) Ústavy, respektive § 120 odst. 2 písm. a) zákona o 
Ústavním soudu, a dále pak ve správním soudnictvím tehdy, pokud stejná nečinnost je k újmě práv 
třetích osob a dotčená osoba se domáhá soudní ochrany.“75, 76 

 
5.2 Odmítnutí prezidenta republiky Miloše Zemana jmenovat navržené docenty 

vysokoškolskými profesory 
Ke druhému případu nečinnosti prezidenta republiky, která byla (a ostatně v současné době 

stále je) předmětem zájmu veřejnosti, došlo v roce 2015, kdy odmítl jmenovat tři navržené docenty 
vysokoškolskými profesory.77, 78 

V březnu 2015 postoupil ministr školství, mládeže, tělovýchovy a sportu prezidentu republiky 
návrhy vědeckých rad vysokých škol na jmenování 45 docentů vysokoškolskými profesory. 
Prezident republiky zhruba po uplynutí jednoho měsíce od postoupení návrhů odeslal ministru 
školství, mládeže, tělovýchovy a sportu rozhodnutí o jmenování 42 navržených docentů profesory a 
tři z nich jmenovat odmítl. Jednalo se o docenty Ivana Ošťádala, Jana Eichlera a Jiřího Fajta. 
Prezident republiky následně umístil na své webové stránky tiskovou zprávu, v níž uvedl, že tyto 
kandidáty vysokoškolskými profesory nejmenuje. Pokud jde o důvody jejich nejmenování, prezident 
republiky je opakovaně a veřejně konstatoval. U Ivana Ošťádala se jednalo o údajné kontakty 
s komunistickou státní bezpečností před rokem 1989, u Jana Eichlera o údajné působení 
v propagandistických armádních útvarech, u Jiřího Fajta o údajný požadavek Národní galerie, v jejíž 
čele stojí, na sponzorující Komerční banku o příspěvek na platy zaměstnanců včetně odměny 
generálního ředitele. 

Nejvýraznějším a nejvíce diskutovaným je případ Ivana Ošťádala, docenta na Matematicko-
fyzikální fakultě Univerzity Karlovy, jehož vědecká rada této fakulty navrhla jmenovat profesorem pro 
obor fyzika – fyzika povrchů a plazmatu, společně s Univerzitou Karlovou podali správní žalobu na 
ochranu proti nečinnost prezidenta republiky u Městského soudu v Praze, v níž se domáhali, aby 
tento soud uložil prezidentu republiky povinnost vydat rozhodnutí ve věci jmenování doc. Ošťádala 
profesorem, a to ve lhůtě jednoho měsíce od právní moci rozsudku. Během soudního řízení 
prezident republiky doložil dopis ze dne 19. ledna 2016, který adresoval ministryni školství, 
mládeže, tělovýchovy a sportu, v němž vyjádřil své rozhodnutí nejmenovat profesory trojici 
kandidátů, přičemž pokud jde o důvody jejich nejmenování, odkázal na tiskovou zprávu umístěnou 
na svém webu. Městský soud v Praze žalobu zamítl s odkazem na to, že zaslaný dopis ministryni 

                                                 
75 Rozsudek Nejvyššího správního soudu ze dne 21. května 2008, č. j. 4 Ans 9/2007–197 
(publikován pod č. 1717/2008 Sb. NSS). 
76 V případě výkonu kontrasignovaných pravomocí vzniká otázka, zda se jedná o akt prezidenta 
republiky nebo o akt vlády. Kontrasignace však nic nemění na tom, že původcem rozhodnutí 
vydaných podle ustanovení § 63 odst. 1, 2 Ústavy ČR je prezident republiky, který je i skutečně 
vyhotovuje. (HERC, T. Čl. 63. Prezidentské pravomoci vykonávané v součinnosti s vládou. In: 
RYCHETSKÝ, P., LANGÁŠEK, T., HERC, T., MLSNA, P. a kol. Ústava České republiky. Ústavní 
zákon o bezpečnosti České republiky. Komentář, s. 637.) Dále srov. např. František Weyr: „Podle ní 
(monarchistické ideologie, která se uplatňuje i při výkladu demokraticko–republikánských právních 
řádů – pozn. autora) má se totiž za to, že akty, k jejichž platnosti je třeba souhlasného projevu dvou 
samostatných činitelů, t. j. hlavy státu a kontrasignující vlády, pocházejí pouze od jednoho, t. j. od 
hlavy státu, ačkoliv se stejným oprávněním mohlo by býti tvrzeno, že pocházejí (normativně) od 
druhého, t. j. od vlády. Je jasné, že v takových případech možno mluviti i o novém orgánu, 
složeném z dvou orgánů dílčích.“ (WEYR, F. Československé právo ústavní, s. 191.) 
77 K obdobné situaci došlo v roce 2013, kdy prezident republiky Miloš Zeman odmítl jmenovat 
vysokoškolským profesorem Martina C. Putnu, docenta na Fakultě humanitních studií Univerzity 
Karlovy, který patřil mezi výrazné kritiky Miloše Zemana. Prezident republiky zůstal nečinným 
zhruba dva týdny a poté v důsledku určitého tlaku (značný mediální zájem ve spojení kritiky z řad 
akademiků i politiků) od nejmenování ustoupil s tím, že jmenovací akt nepředá osobně, ale učiní tak 
namísto něj ministr školství, mládeže, tělovýchovy a sportu. 
78 K tomu srov. KOPECKÝ, M. Jmenování vysokoškolským profesorem – správněprávní a 
ústavněprávní otázky. Časopis pro právní vědu a praxi, 2017, roč. XXV, č. 3, s. 421–435. 
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školství, mládeže, tělovýchovy a sportu byl jasným projevem vůle prezidenta republiky, tedy vůlí 
nejmenovat trojici kandidátů, přičemž byl adresován tomu, kdo mu návrh podal, a v materiálním 
smyslu se jednalo o rozhodnutí ve věci.79 Městský soud v Praze dovodil z judikatury, že pokud je 
rozhodnutí vydáno, eventuální nedostatek oznámení některému z účastníků není nedostatkem 
vydání rozhodnutí, nýbrž nedostatkem v oznámení. 

Doc. Ošťádal a Univerzita Karlova napadli rozsudek Městského soudu v Praze kasační 
stížností, kterou následně Nejvyšší správní soud jako nedůvodnou zamítl. Nejvyšší správní soud se 
ztotožnil se závěry Městského soudu v Praze, podle kterého se nemohlo jednat o nečinnost, jelikož 
prezident republiky svůj záměr jasně vyjádřil a jeho dopis tak lze v materiálním smyslu považovat za 
rozhodnutí.80 

Doc. Ošťádal a Univerzita Karlova podali proti oběma rozhodnutím ústavní stížnost, kterou 
Ústavní soud zamítl a ztotožnil se s argumentací správních soudů: „Ústavní soud má proto za to, že 
přesně ve shora popsaných intencích posoudily oba správní soudy nyní projednávaný případ. 
Pokud totiž dospěly k závěru, že prezident republiky o podaném návrhu rozhodl a byť toto 
rozhodnutí nebylo vydáno ve formalizované podobě a nemělo obvyklou strukturu rozhodnutí 
správního orgánu, je zcela zřejmé, že prezident republiky učinil jednoznačný úkon, který byl 
způsobilý zasáhnout právní sféru stěžovatelů (otázka, zda k tomu skutečně došlo, by ovšem mohla 
a musela být zodpovězena teprve v případě, když by byla podána správní žaloba splňující všechny 
podmínky řízení) a zároveň byl učiněn seznatelným a srozumitelným způsobem. V tomto směru pro 
stručnost postačuje poukázat na velmi přesvědčivé odůvodnění napadeného rozsudku Nejvyššího 
správního soudu, kde je dostatečně vyloženo, jakým způsobem prezident republiky zveřejnil svoje 
rozhodnutí nejmenovat tři navržené profesory a jakým způsobem toto svoje rozhodnutí odůvodnil. 
Za rozhodující je v daném kontextu označen dopis prezidenta republiky ministryni školství, mládeže 
a tělovýchovy ze dne 19. 1. 2016, v němž je jasně vyjádřen projev vůle nejmenovat doc. Ošťádala 
profesorem, takže nejpozději tímto dopisem byla nečinnost prezidenta republiky ukončena. Na dané 
věci nemůže nic podstatného změnit ani okolnost, že předmětné rozhodnutí nebylo stěžovatelům 
doručeno prezidentem republiky. Jak totiž správně uvedl Nejvyšší správní soud, chyba v doručení 
nemůže založit nečinnost orgánu veřejné moci, nýbrž jedině nezákonný zásah (bod 22). I takové 
rozhodnutí, které nebylo účastníkovi řízení předáno, totiž bylo vydáno, a tedy existuje a není proto 
případné namítat nečinnost rozhodujícího orgánu.“81 

K tomuto usnesení Ústavního soudu předložil odlišné stanovisko soudce Pavel Rychetský, 
k němuž se připojili soudci Jan Musil a Jiří Zemánek. Důvodem byl nesouhlas s podporou 
přepjatého formalismu v rozhodnutích správních soudů, jakož i v předmětném usnesení Ústavního 
soudu. K nečinnosti prezidenta republiky se pak v odlišném stanovisku uvádí následující: „Správní 
soudy však pochybily v další části svých úvah, když hodnotily vlastní činnost či nečinnost prezidenta 
republiky. Podle mého názoru totiž dopis ze dne 19. ledna 2016, kterým měl být vypořádán návrh 
vědecké rady na jmenování stěžovatele profesorem, žádným rozhodnutím není. Tento dopis nemá 
náležitosti individuálního správního aktu, což vyplývá již z toho, že nebyl ani jednomu ze stěžovatelů 
adresován. Jde o pouhé sdělení, kterým byla tehdejší ministryně školství, mládeže a tělovýchovy 
informována o stanovisku prezidenta republiky, respektive o součást vzájemné komunikace mezi 
těmito ústavními činiteli. [...] Ze všech těchto důvodů nesouhlasím s přijatým nálezem. Mám za to, 
že správní soudy přiznaly povahu rozhodnutí takovému úkonu prezidenta republiky, který nemá 
nezbytné formální náležitosti rozhodnutí. Prezident republiky zároveň nemá žádnou ústavní nebo 
zákonnou pravomoc, na jejímž základě by mohl vydat rozhodnutí o tom, že uchazeče navrženého 
vědeckou radou nejmenuje profesorem. Právní závěr vyslovený v napadených rozhodnutích, že 
netrvá nečinnost prezidenta republiky, je tudíž neudržitelný, a zatěžuje napadené rozsudky takovým 
způsobem, že jimi došlo k porušení základního práva stěžovatelů na soudní ochranu podle čl. 36 
odst. 1 Listiny.“ 

Vzhledem k tomu, že správní soudy i Ústavní soud považují dopis prezidenta republiky 
adresovaný ministryni školství, mládeže, tělovýchovy a sportu za rozhodnutí ve věci, doc. Ošťádal a 
Univerzita Karlova podali správní žalobu k Městskému soudu v Praze, kterou tedy toto „rozhodnutí“ 

                                                 
79 Rozsudek Městského soudu v Praze ze dne 21. září 2016, č. j. 10 A 186/2015–83. 
80 Rozsudek Nejvyššího správního soudu ze dne 2. března 2017, č. j. 7 As 242/2016–43. 
81 Usnesení Ústavního soudu ze dne 7. listopadu 2017, sp. zn. Pl. ÚS 12/17. 
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napadli. Městský soud v Praze žalobu z důvodu opožděnosti odmítl,82 přičemž Nejvyšší správní 
soud toto usnesení zrušil s tím, že byl nesprávně určen počátek běhu lhůty pro podání žaloby.83 
Následně Městský soud v Praze tuto žalobu opět odmítl pro opožděnost,84 přičemž Nejvyšší správní 
soud toto usnesení opět ze stejného důvodu zrušil.85 Městský soud v Praze doposud v této věci 
nevydal žádné rozhodnutí. 

Rovněž i Jan Eicher a Jiří Fajt se domáhali svého práva u soudu. Žaloba Jana Eichlera a 
Vysoké školy ekonomické v Praze proti nečinnosti prezidenta republiky byla posléze oběma žalobci 
vzata zpět a řízení bylo zastaveno.86 Žaloba Jiřího Fajta a Univerzity Karlovy proti nečinnosti 
prezidenta republiky byla Městským soudem v Praze (ze shodných důvodů jako v případě Ivana 
Ošťádala) zamítnuta,87 stejný osud měla i následná kasační stížnost.88 Obě rozhodnutí byla 
napadena ústavní stížností, kterou však posléze oba stěžovatelé vzali zpět a řízení bylo 
zastaveno.89 

K nejmenování Ivana Ošťádala, Jana Eichlera a Jiřího Fajta je třeba podotknout, že všichni 
splňovali zákonem stanovené požadavky pro jmenování vysokoškolskými profesory. Prezident 
republiky byl podle mého názoru oprávněn toliko přezkoumat, zda jsou splněny zákonné podmínky 
pro jejich jmenování, a pokud by dospěl ke kladnému závěru, neexistoval zde žádný prostor pro 
jeho subjektivní úvahy, které promítl do rozhodování. Rovněž se domnívám, že správní soudy 
včetně Ústavního soudy neposkytly v této věci dostatečnou ochranu, a naopak podpořily přepjatý 
formalismus. V tomto ohledu se plně ztotožňuji s odlišným stanoviskem Pavla Rychetského. 
 
6 ZÁVĚR 

Tento příspěvek si kladl za cíl přinést úvahy o specifické formě nezákonné nečinnosti ve 
veřejné správě – nečinnosti prezidenta republiky v procesním postavení správního orgánu. Již 
v úvodu příspěvku jsem předestřel, že učiněné závěry k této problematice nebudou ve své většině 
aplikovatelné na nečinnost ostatních správních orgánů, zejména pro odlišnosti příčin, průběhu i 
důsledků. Závěrem na tyto odlišnosti stručně poukážu, čímž současně shrnu základní 
charakteristiky této formy nečinnosti. 

Příčiny nečinnosti mohou být u ostatních správních orgánů skutečně velmi různorodé a 
mohou mít svůj základ jak v právním řádu, tak i mimo něj. U prezidenta republiky se až doposud 
vždy jednalo o příčiny mimoprávní, které souvisely s jeho osobním negativním postojem vůči 
konkrétním osobám, což se promítlo právě v nevydání rozhodnutí o veřejných subjektivních právech 
těchto osob. 

Z hlediska průběhu nečinnosti je u prezidenta republiky dáno specifikum převážně tím, že 
dochází k prezentaci jeho postupu ve veřejném prostoru za aktivní součinnosti sdělovacích 
prostředků. Prezident republiky své nekonání často „zdůvodňuje“ právě prostřednictvím mediálních 
výstupů a dotčené osoby se s jeho postupem mohou seznámit převážně takto. Je minimálně 
nedůstojné, aby komunikace mezi správním orgánem a dotčenými osobami probíhala právě tímto 
způsobem, navíc často ve zcela osobní (a nikoliv věcné) rovině. Další specifikum je v tom, že 
prezident republiky zůstává nečinným úmyslně, tedy za plného vědomí, že by měl vydat rozhodnutí, 
a navíc tento protiprávní stav veřejně konstatuje. U ostatních správních orgánů zpravidla k ničemu 
obdobnému nedochází. 

A konečně pokud jde o důsledky nečinnosti, vždy dochází k porušení principu legality, který 
představuje základ pro výkon veřejné správy. Kromě toho dochází i k zásahu do principu právní 
jistoty konkrétních osob a do jejich legitimního očekávání. V situaci, kdy je nečinný prezident 
republiky a o tomto stavu veřejně hovoří s plným vědomím toho, že jedná v rozporu s právním 
řádem, mohou mít tyto důsledky mnohem závažnější společenský rozměr než v případě nečinnosti 
ostatních správních orgánů. 

                                                 
82 Usnesení Městského soudu v Praze ze dne 14. října 2016, č. j. 10 A 174/2016–28. 
83 Rozsudek Nejvyššího správního soudu ze dne 2. března 2013, č. j. 1 As 288/2016–64. 
84 Usnesení Městského soudu v Praze ze dne 11. srpna 2017, č. j. 10 A 174/2016–88. 
85 Rozsudek Nejvyššího správního soudu ze dne 15. února 2018, č. j. 1 As 311/2017–37. 
86 Usnesení Městského soudu v Praze ze dne 25. dubna 2016, č. j. 3 A 139/2015–50 
87 Rozsudek Městského soudu v Praze ze dne 25. listopadu 2015, č. j. 9 A 235/2015–92. 
88 Rozsudek Nejvyššího správního soudu ze dne 6. září 2017, č. j. 6 As 41/2017–34. 
89 Usnesení Ústavního soudu ze dne 27. února 2018, sp. zn. Pl. ÚS 33/17. 
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Vybranou problematiku jsem se pokusil přiblížit jak v teoretické, tak i v aplikační rovině. 
Z hlediska teoretického by pro jakékoliv další úvahy neměla zůstávat opomíjena odborná literatura 
z období tzv. První republiky, v níž byla tato problematika obsáhle diskutována.90 Z hlediska 
aplikačního byla problematika analyzována prostřednictvím aktuální judikatury, která představuje 
cenný zdroj poznání tohoto specifického typu nečinnosti, přičemž se ukazuje, že současný přístup 
správních soudů včetně Ústavního soudu nezohledňuje skutečnou podstatu věci. 
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ZÁUJMY ŠTÁTU V KONANIACH S CUDZÍM PRVKOM1  

Michal Aláč 

Trnavská univerzita v Trnave, Právnická fakulta 
 
 

Abstrakt: The procedure for granting international protection is a specific act in which two opposing 
interests are often faced with each other. On the one side, there is an interest in providing refuge to 
people who have been the subject of persecution in their home country and need international 
protection. On the other side, it is both an interest and a duty of the State to ensure the protection of 
its citizens, in particular by selecting applicants for international protection through the verification of 
their potential danger to State security or its citizens. The legislator must very carefully set 
standards, both substantive and procedural, which will regulate the procedure of the administrative 
authorities when examining and deciding on applications for international protection. Similar interest 
also arises in proceedings concerning residence questions. 
 
Abstrakt: Konanie o poskytnutí medzinárodnej ochrany je špecifickým konaním, v ktorom proti sebe 
často stoja dva protichodné záujmy. Na jednej strane je záujem poskytnúť útočisko osobám, ktoré 
sa stali vo svojom domovskom štáte objektom prenasledovania a potrebujú medzinárodnú ochranu. 
Na druhej strane je záujem a zároveň povinnosť štátu zabezpečiť ochranu svojich občanov, a to 
najmä prostredníctvom selekcie žiadateľov o poskytnutie medzinárodnej ochrany realizovanej 
prostredníctvom preverenia ich potenciálnej nebezpečnosti pre bezpečnosť štátu, resp. jeho 
občanov. Zákonodarca musí veľmi citlivo nastaviť normy, a to tak hmotnoprávne ako aj 
procesnoprávne, ktoré budú upravovať postup správnych orgánov pri skúmaní žiadostí 
o poskytnutie medzinárodnej ochrany a pri rozhodovaní o nich. Obdobný stret záujmov nastáva aj 
pri konaniach týkajúcich sa pobytových otázok. 
 
Kľúčové slová: asylum, right to fair trial, equality of the parties, national security, intelligence, 
threat. 
 
Kľúčové slová: azyl, právo na spravodlivý proces, rovnosť účastníkov konania, národná 
bezpečnosť, spravodajská činnosť, hrozba. 
 
 
1 ÚVOD 

Inštitút azylu, resp. doplnkovej ochrany patrí v súčasnosti medzi aktuálne, často diskutované 
a verejnosťou veľmi citlivo vnímané témy, a to najmä v nadväznosti na migračné vlny, ktorým museli 
členské štáty Európskej únie čeliť. Masová migrácia a možnosti jej riešenia boli predmetom 
rozsiahlych politických aj odborných diskusií s často protichodnými závermi. Jednotlivé štáty sa 
zaviazali poskytnúť pomoc a „útočisko“ osobám pred nejakou formou nebezpečenstva, resp. ujmy 
na ich základných právach, ktorá im hrozí v ich domovskej krajine. Ide o demokratickým svetom 
plne akceptovaný a rešpektovaný prejav ľudskosti a solidárnosti. Tento inštitút je však často 
zneužívaný osobami, ktoré sa podieľali alebo podieľajú na určitej forme všeobecne 
neakceptovateľnej protispoločenskej činnosti, resp. opustili svoju domovskú krajinu s úmyslom 
páchať nejakú protispoločenskú činnosť v zahraničí. Najčastejšie ide o osoby páchajúce trestnú 
činnosť. Aby štáty eliminovali vstup takýchto osôb na ich územie, vykonávajú selekciu žiadateľov 
prostredníctvom skúmania ich bezpečnostnej rizikovosti v rámci posudzovania ich žiadosti.  

 

                                                 
1 Tento referát je výstupom v rámci grantu VEGA č. 1/0200/18  "Aktuálne otázky azylového práva v 
Slovenskej republike - právna úprava a právna prax" 



_____Zborník z medzinárodnej vedeckej konferencie Bratislavské právnické fórum 2018____ 
 

24 
 

2 BEZPEČNOSTNÝ ZÁUJEM ŠTÁTU V AZYLOVOM KONANÍ  
Ako už bolo uvedené, jedným zo selektívnych faktorov žiadateľov o azyl alebo doplnkovú 

ochranu je bezpečnostná rizikovosť žiadateľa, ktorá je posudzovaná na základe vyjadrení 
bezpečnostných zložiek dotknutého štátu, t. j. štátu, ktorý rozhoduje o žiadosti.  

Podľa § 19a ods. 9 zákona č. 480/2002 Z. z. o azyle a o zmene a doplnení niektorých 
zákonov v znení neskorších predpisov si Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky (ďalej len 
„ministerstvo“), do ktorého pôsobnosti patrí problematika azylu, na účely posúdenia žiadosti 
o udelenie azylu vyžiada vyjadrenie od Slovenskej informačnej služby. Pri posudzovaní žiadostí 
v iných konaniach podľa zákona č. 480/2002 Z. z. sa aplikuje § 32 ods. 3 zákona č. 71/1967 Zb. 
o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov. Zároveň je možné aplikovať 
ust. § 2 ods. 6 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 46/1993 Z. z. o Slovenskej informačnej 
službe v znení neskorších predpisov, a to napríklad v prípade, že už bolo o žiadosti rozhodnuté 
avšak Slovenská informačná služba pri plnení svojich úloh zistila informácie, ktoré odôvodňujú 
záver, že osoba žiadateľa predstavuje nebezpečenstvo pre bezpečnosť Slovenskej republiky. 

Slovenská informačná služba osobu žiadateľa preverí v kontexte informácií, ktoré získala, 
sústredila a vyhodnotila pri plnení svojich úloh na úseku ochrany ústavného zriadenia, vnútorného 
poriadku, bezpečnosti štátu a ochrany zahraničnopolitických a hospodárskych záujmov Slovenskej 
republiky. Ide o informácie o 

a) činnosti ohrozujúcej ústavné zriadenie, územnú celistvosť a zvrchovanosť Slovenskej 
republiky, 

b) činnosti smerujúcej proti bezpečnosti Slovenskej republiky, 
c) aktivite cudzích spravodajských služieb, 
d) organizovanej trestnej činnosti, 
e) terorizme, vrátane informácií o účasti na terorizme, jeho financovaní alebo podporovaní, 
f) politickom a náboženskom extrémizme, extrémizme prejavujúcom sa násilným spôsobom a 

škodlivom sektárskom zoskupení, 
g) aktivitách a ohrozeniach v kybernetickom priestore, ak ohrozujú bezpečnosť štátu, 
h) nelegálnej medzinárodnej preprave osôb a migrácii osôb, 
i) skutočnostiach spôsobilých vážne ohroziť alebo poškodiť hospodárske záujmy Slovenskej 

republiky, 
j) ohrození alebo úniku informácií a vecí chránených podľa osobitného predpisu alebo 

medzinárodných zmlúv alebo medzinárodných protokolov. 
 
Vzhľadom na krátku lehotu na poskytnutie vyjadrenia nie je možné osobu žiadateľa 

spravodajsky rozpracovať, a preto pôjde vo väčšine prípadov len o preverenie v evidenciách 
a informačných systémoch. Slovenská informačná služba de facto preverí, či pri vykonávaní 
spravodajskej činnosti nezískala informácie, na základe ktorých je možné dospieť k záveru, že 
žiadateľ o azyl je z pohľadu bezpečnosti Slovenskej republiky nebezpečnou osobou. Zákon 
nedefinuje, akú osobu možno považovať za nebezpečnú pre bezpečnosť Slovenskej republiky, 
a preto je posúdenie tejto skutočnosti na správnom orgáne v rámci jeho správnej úvahy. 
V uvedenom kontexte je však dôležité upozorniť na skutočnosť, že Slovenská informačná služba 
nerozhoduje, či žiadateľa možno odôvodnene považovať za nebezpečného pre bezpečnosť 
Slovenskej republiky, pretože Slovenská informačná služba nie je správny orgán, ktorý vedie 
konanie a na účely zákona č. 480/2002 Z. z. vôbec nemá postavenie správneho orgánu. Týmto 
správnym orgánom je ministerstvo, resp. Migračný úrad Ministerstva vnútra Slovenskej republiky.  

Zároveň je potrebné upozorniť na skutočnosť, že Slovenská informačná služba neposudzuje 
osobu žiadateľa len z pohľadu, či ide o osobu páchajúcu trestnú činnosť, ale posudzuje komplexne, 
či môže predstavovať hrozbu. Vo vzťahu k trestnej činnosti, resp. trestnej zodpovednosti žiadateľa 
sa skúma reciprocita, či bol trestaný a za aký trestný čin. Samozrejme, skutočnosť, že bola osoba 
právoplatne odsúdená za nejaký trestný čin, neznamená to, že bude automaticky označená za 
osobu predstavujúcu nebezpečenstvo pre bezpečnosť Slovenskej republiky. Dôležitým faktorom je 
napríklad to, o aký trestný čin išlo. Posudzuje sa materiálny prvok trestného činu, resp. jeho 
nebezpečnosť pre spoločnosť. Môže ísť o trestný čin, ktorý svojou nebezpečnosťou nepredstavuje 
nebezpečenstvo pre bezpečnosť Slovenskej republiky. Napríklad trestný čin zanedbania povinnej 
výživy by nemusel predstavovať nebezpečenstvo pre bezpečnosť Slovenskej republiky. Taktiež, ak 
by osoba bola odsúdená za nejaký neúmyselný trestný čin. Alebo môže nastať aj situácia, že 
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predmetný skutok je podľa právneho poriadku Slovenskej republiky len priestupkom alebo nie je 
vôbec považovaný za protiprávne konanie. A contrario môže však nastať aj situácia, že osoba sa vo 
svojej domovskej krajine nedopúšťala žiadnej protiprávnej činnosti, avšak na území Slovenskej 
republiky by jej konanie bolo považované za trestný čin. Ako hrozba resp. ako nebezpečná pre 
bezpečnosť Slovenskej republiky môže byť napríklad vyhodnotená osoba patriaca k určitej sekte 
alebo náboženskému zoskupeniu, ktoré šíria radikálne spoločensky a často aj trestnoprávne 
neakceptovateľné názory.  

Slovenská informačná služba pri posudzovaní osoby neskúma činnosť osoby 
z trestnoprávneho hľadiska na účely uloženia sankcie, nerozhoduje meritórnym spôsobom, či skutok 
je trestným činom, kto je zaň zodpovedný. Slovenská informačná služba len posúdi činnosť 
žiadateľa v kontexte toho, či je spôsobilá predstavovať nebezpečenstvo pre bezpečnosť Slovenskej 
republiky a svoje závery zašle ministerstvu. Tu je dôležité upozorniť na skutočnosť, že predmetné 
stanovisko Slovenskej informačnej služby nie je pre ministerstvo záväzné a tvorí len jeden 
z mnohých podkladov pre rozhodnutie. Ministerstvo vnútra posúdi predmetné podklady vo 
vzájomných súvislostiach a meritórne rozhodne.  

Ak ministerstvo na základe získaných podkladov dospeje k záveru, že žiadateľa možno 
odôvodnene považovať za nebezpečného pre bezpečnosť Slovenskej republiky, vydá negatívne 
meritórne rozhodnutie. Negatívne rozhodnutie z dôvodu existencie nebezpečenstva pre bezpečnosť 
Slovenskej republiky však nie je možné považovať za rozhodnutie, ktorým sa ukladá žiadateľovi 
sankcia za protiprávne konanie, ktorá by spočívala v neudelení azylu. Rozhodnutie s negatívnym 
enunciátom nemá sankčný charakter, ale ide o rozhodnutie, v ktorom ministerstvo konštatuje 
existenciu zákonnej prekážky vyhovenia žiadosti.  

Vo vzťahu k vydaniu negatívneho rozhodnutia z bezpečnostných dôvodov ustanovuje zákon 
č. 480/2002 Z. z. osobitný právny režim a vylučuje aplikáciu § 47 ods. 3 Správneho poriadku. Podľa 
§ 52 ods. 2 zákona č. 480/2002 Z. z. v odôvodnení rozhodnutia ministerstva o neudelení azylu 
podľa § 13 ods. 5 písm. a), neposkytnutí doplnkovej ochrany podľa § 13c ods. 2 písm. d), odňatí 
azylu podľa § 15 ods. 3 písm. a), zrušení doplnkovej ochrany podľa § 15b ods. 1 písm. b) z dôvodu 
podľa § 13c ods. 2 písm. d), nepredĺžení doplnkovej ochrany podľa § 20 ods. 3 z dôvodu podľa § 
13c ods. 2 písm. d) a zrušení poskytovania dočasného útočiska podľa § 33 písm. c) sa uvedie iba 
skutočnosť, že ide o bezpečnostný záujem Slovenskej republiky. Ide o špeciálny režim, ktorého 
úlohou je zabezpečiť ochranu záujmov Slovenskej republiky, zdrojov Slovenskej informačnej služby, 
jej príslušníkov alebo o ochranu iných skutočností dôležitých z pohľadu bezpečnosti Slovenskej 
republiky. 

V nadväznosti na uvedený procesný postup ministerstva podal Najvyšší súd Slovenskej 
republiky podľa čl. 125 ods. 1 písm. a) Ústavy Slovenskej republiky Ústavnému súdu Slovenskej 
republiky návrh na začatie konania o súlade právnych predpisov s Ústavou Slovenskej republiky, s 
Dohovorom o ochrane ľudských práv a základných slobôd a s Chartou základných práv Európskej 
únie, a to ustanovenia § 52 ods. 2 zákona č. 480/2002 Z. z. s čl. 1 ods. 1, čl. 12 ods. 1, ods. 2 a čl. 
13 ods. 4 v spojení s čl. 46 ods. 1 a ods. 2, čl. 47 ods. 3 a s čl. 48 ods. 2 Ústavy Slovenskej 
republiky, s čl. 6 ods. 1, čl. 13 a čl. 8 ods. 1 Dohovoru o ochrane ľudských práv a základných slobôd 
a s čl. 47 Charty základných práv Európskej únie. 

Podľa návrhu Najvyššieho súdu Slovenskej republiky ustanovenie § 52 ods. 2 zákona č. 
480/2002 Z. z. je v rozpore s ústavnou požiadavkou rovnosti účastníkov, ako aj s ich právom na 
spravodlivé konanie, nakoľko na základe tohto ustanovenia ministerstvo uvedie v odôvodnení 
rozhodnutia iba skutočnosť, že ide o bezpečnostný záujem Slovenskej republiky, ak ide o 
rozhodnutie uvedené v § 52 ods. 2. Účastník konania, t. j. žiadateľ sa z odôvodnenia rozhodnutia 
migračného úradu dozvie, že ministerstvo sa oboznámilo s vyjadreniami Slovenskej informačnej 
služby, pričom informácie v nich uvedené podliehajú utajeniu v zmysle zákona č. 215/2004 Z. z. o 
ochrane utajovaných skutočností a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších 
predpisov a že s predmetnými informáciami je oprávnený oboznámiť sa iba sudca v súdnom 
prieskume rozhodnutia, resp. advokát, ktorý žiadateľa bude zastupovať v rámci správneho 
súdnictva za predpokladu, že riaditeľ Slovenskej informačnej služby udelí advokátovi súhlas na 
jednorazové oboznámenie sa s utajovanou skutočnosťou. Na udelenie uvedeného súhlasu však nie 
je právny nárok a je výlučne na posúdení riaditeľa Slovenskej informačnej služby, ako osoby 
poverenej zabezpečením ochrany predmetnej informácie, či súhlas udelí alebo nie. 
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Uvedený postup, t. j. aplikácia špeciálneho režimu vo vzťahu k odôvodneniu rozhodnutia 
nijakým spôsobom nenarúša procesnú rovnosť účastníkov, pretože je tu už spomínaná možnosť 
udeliť jednorazový súhlas a zároveň je tu zabezpečená súdna kontrola realizovaná nestranným 
súdom. Z judikatúry tak vnútroštátnej ako aj európskej vyplýva, že garantom spravodlivého súdneho 
procesu je súd. V ústavnom systéme Slovenskej republiky je ochrana ľudských práv a základných 
slobôd v prvom rade úlohou súdov, a to tak všeobecných, ako aj Ústavného súdu Slovenskej 
republiky. Osobitne možno zdôrazniť povinnosť všetkých súdov chrániť jednotlivcov pred zásahmi 
verejnej moci. Ak je súd oboznámený s dôkazmi, ktoré sa účastník konania nedozvedel z dôvodu, 
že išlo o utajované skutočnosti, možno konštatovať, že rozhodovací proces vyhovel, tak ako to len 
bolo možné, požiadavkám kontradiktórnosti a rovnosti zbraní a že bol sprevádzaný zárukami 
spôsobilými chrániť záujmy účastníka konania. 

V tejto súvislosti je potrebné poukázať na čl. 23 smernice Európskeho parlamentu a Rady č. 
2013/32/EÚ o spoločných konaniach o poskytovaní a odnímaní medzinárodnej ochrany, ktorý 
ustanovuje, že členské štáty zabezpečia právnemu zástupcovi alebo inému poradcovi, ktorého ako 
takého pripúšťa alebo povoľuje vnútroštátne právo a ktorý pomáha žiadateľovi alebo ho zastupuje 
podľa ustanovení vnútroštátneho práva, prístup k informáciám v žiadateľovom spise, na základe 
ktorých je alebo bude prijaté rozhodnutie. Členské štáty môžu urobiť výnimku v prípade, ak by 
sprístupnením informácií alebo zdrojov ohrozili národnú bezpečnosť, bezpečnosť organizácií alebo 
osôb, ktoré tieto informácie poskytli, alebo bezpečnosť osôb, ktorých sa tieto informácie týkajú, 
alebo ak by sa tým ohrozili záujmy na vyšetrovaní týkajúce sa posúdenia žiadostí o medzinárodnú 
ochranu príslušnými orgánmi členských štátov alebo medzinárodné vzťahy členských štátov. V 
týchto prípadoch členské štáty umožnia prístup k takýmto informáciám alebo zdrojom orgánom 
uvedeným v kapitole V smernice, t. j. súdom. V čl. 46 ods. 3 cit. smernica ustanovuje, že v záujme 
dosiahnutia súladu s odsekom 1 členské štáty zabezpečia, aby účinný opravný prostriedok zahŕňal 
posúdenie skutkových aj právnych otázok v plnom rozsahu ex nunc vrátane prípadného posúdenia 
potrieb medzinárodnej ochrany podľa smernice 2011/95/EÚ, a to aspoň v rámci konania o 
opravnom prostriedku pred súdom prvého stupňa.   

Per analogiam si dovoľujeme poukázať na nález Ústavného súdu Slovenskej republiky sp. 
zn. II. ÚS 480/2014, ktorým zamietol sťažnosť na porušenie ústavných práv Aslama Khana, 
štátneho občana Pakistanskej islamskej republiky. 

Predmetom veci bolo posúdenie ústavnosti právnej situácie, v ktorej sťažovateľ – cudzinec – 
nemôže procesne pred nezávislým súdom oponovať tvrdeniu Slovenskej informačnej služby a 
príslušného policajného útvaru, že jeho trvalý pobyt na území Slovenskej republiky je nebezpečný 
pre Slovenskú republiku – t. j. pri svojom pobyte ohrozí bezpečnosť štátu, verejný poriadok alebo 
verejné zdravie.  

Podstatou sťažovateľových námietok bol čl. 48 ods. 2 Ústavy Slovenskej republiky (ďalej len 
„ústava“), ktorý zakotvuje právo každého, aby sa mohol vyjadriť ku všetkým vykonávaným dôkazom. 
Ústavný súd Slovenskej republiky po posúdení námietok v kontexte právnych a skutkových 
okolností konštatoval, že zákony, ktoré konkretizujú ústavné hodnoty, môžu modifikovať rozsah 
aplikácie čl. 48 ods. 2 ústavy. V predmetnej veci zákon dokonca vylučuje vykonávanie dôkazov 
pochádzajúcich od Slovenskej informačnej služby, a preto je aj vylúčená možnosť vyjadrenia sa k 
nim. Vyjadrenie od Slovenskej informačnej služby možno dokonca vnímať ako zákonnú podmienku, 
ktorá nepodlieha dokazovaniu, a je teda mimo režim čl. 48 ods. 2 ústavy. 

Dikcia relevantných zákonných ustanovení je natoľko jednoznačná, že neumožňuje taký 
posun výkladu smerom k procesným článkom ústavy, aby sa sťažovateľ mohol kontradiktórne 
konfrontovať s poznatkami v správach Slovenskej informačnej služby.  

Najvyšší súd Slovenskej republiky a Ústavný súd Slovenskej republiky vo svojej 
rozhodovacej činnosti našli zákonný priestor pre širšiu súdnu ochranu pozície cudzincov. Týmto 
miestom prieniku je ustanovenie zákona č. 215/2004 Z. z. umožňujúce sudcom oboznamovať sa s 
utajovanými skutočnosťami a taktiež advokátom so súhlasom riaditeľa Slovenskej informačnej 
služby a pod podmienkou mlčanlivosti. Napríklad v rozhodnutí sp. zn. 1 Sža 39/2010 sa krajský súd 
oboznámil s utajovanými informáciami a zrušil rozhodnutie policajného útvaru, pretože tento sa 
uspokojil len s príliš všeobecnými informáciami o cudzincovi dodanými Slovenskou informačnou 
službou.  
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V predmetnej veci konajúce súdy využili možnosť oboznámiť sa s ťažiskovou informáciou, 
nezatvárali pred ňou oči a akceptovali ju. Ústavný súd už uviedol,2 že ochrana ľudských práv a 
základných slobôd je v našom ústavnom systéme v prvom rade úlohou súdov, a to tak všeobecných 
súdov, ako aj ústavného súdu. Osobitne možno ešte zvýrazniť povinnosť všetkých súdov chrániť 
jednotlivcov pred zásahmi verejnej moci. V preskúmavanej veci sa všeobecné súdy iniciatívne 
nevyhýbali oboznámeniu sa s utajenými skutočnosťami, a tak poskytli vertikálnu ochranu 
sťažovateľovi. Realizovali to síce bez možnosti sťažovateľa oponovať, ale ako už bolo uvedené, 
zákon oponovanie neumožňuje.  

Závery vyplývajúce z nálezu II. ÚS 480/2014 majú oporu aj v ustálenej judikatúre Európskeho 
súdu pre ľudské práva, ktorý v rámci svojej rozhodovacej činnosti konštatoval, že právo na 
oznámenie relevantných dôkazov nie je právom absolútnym. Ide napr. o rozhodnutie vo veci Rowe 
a Davis proti Spojenému kráľovstvu, Fitt proti Spojenému kráľovstvu, Jasper proti Spojenému 
kráľovstvu. V predmetných rozhodnutiach konštatoval Európsky súd pre ľudské práva nasledovné 
právne závery: 

- právo na oznámenie všetkých dôkazov nie je absolútne, 
- ak sú sledované legitímne ciele ako je ochrana národnej bezpečnosti, právo na oznámenie 

všetkých dôkazov môže podliehať obmedzeniam,  
- za určitých okolností môže byť vo verejnom záujme vylúčená dotknutá osoba a jej právny 

zástupca z konania o zverejnení dôkazov, 
- v niektorých prípadoch môže byť nevyhnutné zatajiť dotknutej osobe ako aj právnemu 

zástupcovi určité dôkazy,  
- procesné záruky obmedzenia oznámenia dôkazov vykonáva súd,  
- súdy posudzujú tieto obmedzenia aj z hľadiska prípadného rozporu so spravodlivosťou 

resp. rovného postavenia účastníkov v sporovom konaní, 
- súd nenahrádza správnu úvahu správneho orgánu, súd preskúmava či rozhodnutie 

nevybočilo z medzí a z hľadísk ustanovených zákonom. Súd neposudzuje účelnosť a vhodnosť 
správneho rozhodnutia. Správny orgán vlastnou myšlienkovou činnosťou posudzuje vykonané 
dôkazy z hľadiska ich závažnosti (pravdivosti a dôležitosti) pre rozhodnutie.3. 

Z uvedených judikátov ďalej vyplýva, že je úlohou súdu kontrolovať, či rozhodovací proces 
vyhovel, tak ako je to len možné, požiadavkám kontradiktórnosti a rovnosti zbraní a bol sprevádzaný 
zárukami spôsobilými chrániť záujmy obžalovaného (judikát Fitt proti Spojenému kráľovstvu). 

Taktiež si dovoľujeme poukázať na rozhodovaciu prax Najvyššieho súdu Slovenskej 
republiky, ktorý v konaní vedenom pod sp. zn. 1Sža/51/2014 potvrdil rozsudok Krajského súdu v 
Bratislave sp. zn. 6S/141/2013. Ťažiskom odvolania žalobcu boli argumenty týkajúce sa práva na 
rodinný a súkromný život, nakoľko mal na území Slovenskej republiky manželku a dve deti – 
rešpektovanie rodinného a súkromného života si vyžaduje pobyt žalobcu na území Slovenskej 
republiky. Zároveň poukazoval na právo na spravodlivé súdne konanie – nemohol sa vyjadriť ku 
skutočnostiam podstatným pre rozhodnutie vo veci a nemal možnosť oboznámiť sa s obsahom 
utajovanej informácie Slovenskej informačnej služby. Zákonodarca nadradil bezpečnostný záujem 
štátu nad všeobecne platné zásady administratívneho konania obsiahnuté v správnom poriadku – 
ust. § 120 ods. 2 písm. b) zákona č. 404/2011 Z. z. o pobyte cudzincov v znení neskorších 
predpisov je vo vzťahu k Správnemu poriadku lex specialis – správny orgán v odôvodnení svojho 
rozhodnutie neuvádza konkrétne dôvody, uvedie len, že ide o bezpečnostný záujem Slovenskej 
republiky. Ide o rovnaký bezpečnostný záujem a rovnaký postup správneho orgánu ako v konaní 
podľa zákona č. 480/2002 Z. z.  

Najvyšší súd Slovenskej republiky po oboznámení sa s obsahom utajovanej písomnosti 
Slovenskej informačnej služby dospel k názoru, že je dostatočne konkrétna; podklady, na základe 
ktorých Slovenská informačná služba vydala stanovisko, že žalobca pri svojom pobyte ohrozí 
bezpečnosť štátu, sú udržateľné. Najvyšší súd Slovenskej republiky konštatoval, že právo na 
rešpektovanie rodinného života podľa čl. 8 Európskeho dohovoru o ochrane ľudských práv a 
základných slobôd nezahŕňa všeobecný záväzok zmluvných štátov rešpektovať výber manželov, 
pokiaľ ide o ich usídlenie sa na území toho – ktorého štátu v tom zmysle, že by bol dotknutý štát bez 

                                                 
2 Nález Ústavného súdu Slovenskej republiky sp. zn. II. ÚS 111/2008 
3 Rozsudok Krajského súdu v Bratislave sp. zn. 1S/94/2005, rozsudok Najvyššieho súdu Slovenskej 
republiky sp. zn. 4Sž/38/2003 
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ďalšieho povinný akceptovať usídlenie sa partnera, ktorý nie je jeho štátnym občanom. Predmetný 
článok negarantuje právo na rodinný život v konkrétnej krajine, ale len právo na skutočný rodinný 
život ako taký.4 

V tejto súvislosti uvádzame aj ďalšiu judikatúru súdov Slovenskej republiky vo veciach 
rozhodovania v konaní o pobyte v súvislosti s negatívnym enunciátom, napr. na rozsudok Krajského 
súdu v Bratislave sp. zn. 2S/338/2010, podľa ktorého je plne postačujúce, cit. „ak správny orgán 
uvedie v dôvodoch rozhodnutia iba skutočnosť, že ide o bezpečnostný záujem Slovenskej republiky 
za predpokladu, že policajt, ktorý koná vo veci pobytu, je s konkrétnymi zisteniami Slovenskej 
informačnej služby dostatočne oboznámený.5 V danom prípade, ako už súd uviedol, bol s 
relevantnou utajovanou skutočnosťou oboznámený jednak správny orgán konajúci vo veci a tiež 
následne aj konajúci súd.“ „Podstatnou skutočnosťou stále podľa názoru súdu zostáva, že zo spisu 
správneho orgánu, a napokon aj zo súdneho spisu je zrejmé, na základe čoho príslušné správne 
orgány rozhodovali, aj keď bez explicitne uvedeného dôvodu v odôvodnení rozhodnutia.“  

Ako vyplýva z vecne súvisiacej judikatúry, garantom spravodlivého procesu v predmetných 
konaniach je súd realizujúci súdny prieskum rozhodnutia v rámci správneho súdnictva. Vyplýva to, 
okrem iného, z nálezu Ústavného súdu Slovenskej republiky sp. zn. II. ÚS 11/2008, v ktorom 
konštatoval, že ochrana ľudských práv a základných slobôd je v našom ústavnom systéme v prvom 
rade úlohou súdov, tak všeobecných, ako aj Ústavného súdu Slovenskej republiky. Vychádzajúc z 
uvedeného, súd realizujúci konanie má možnosť oboznámiť sa s relevantnými skutočnosťami a 
poskytuje tak vertikálnu ochranu práv účastníkovi konania. 

 
3 ZÁVER 

Na základe analýzy judikatúry Európskeho súdu pre ľudské práva, ako aj judikatúry 
Ústavného súdu Slovenskej republiky a Najvyššieho súdu Slovenskej republiky, možno konštatovať, 
že ust. § 52 ods. 2 zákona č. 480/2002 Z. z. nijakým spôsobom nepredstavuje porušenie zásady 
rovnosti účastníkov ani práva účastníka na spravodlivé konanie. Skutočnosť, že účastníkovi konania 
nie je daná možnosť oboznámiť sa s dôkazmi, ktoré požívajú ochranu podľa zákona č. 215/2004 Z. 
z., a teda nemá možnosť vyjadriť sa k nim, neznamená, že účastníkovi nie je poskytnutá ochrana 
jeho práv podľa Ústavy Slovenskej republiky, resp. podľa Dohovoru o ochrane ľudských práv a 
základných slobôd a Charty základných práv Európskej únie. Ako vyplýva z uvedenej judikatúry, 
garantom spravodlivého súdneho procesu je súd. Ak je súd oboznámený s dôkazmi, s ktorými sa 
nemohol oboznámiť účastník konania z dôvodu, že išlo o utajované skutočnosti, možno konštatovať, 
že rozhodovací proces vyhovel, tak ako to len bolo možné, požiadavkám kontradiktórnosti a rovnosti 
zbraní a že bol sprevádzaný zárukami spôsobilými chrániť záujmy účastníka konania. Súd je 
nezávislým a nestranným orgánom a vychádzajúc z názoru Európskeho súdu pre ľudské práva 
právo na oznámenie všetkých dôkazov nie je absolútne a ak sú sledované legitímne ciele, ako je 
ochrana národnej bezpečnosti, právo na oznámenie všetkých dôkazov môže podliehať 
obmedzeniam.  

Z uvedených rozhodnutí súdov jednoznačne vyplýva záver, že legitimita zásahov do 
dotknutých základných práv jednotlivca v prípade, ak ide o národnú bezpečnosť, nie je 
spochybnená, avšak tieto zásahy musia byť vedené dosiahnutím legitímneho cieľa a musia sa riadiť 
zásadou primeranosti a účelnosti. Tieto zásahy alebo opatrenia nesmú zasiahnuť do samotnej 
podstaty dotknutého práva, nemôžu ho teda spraviť neúčinným. Zároveň súdy zdôrazňujú zásadu 
súdneho prieskumu zákonnosti a účelnosti zásahu (opatrenia), vrátane práva na účinnú obranu.  
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Abstrakt: The right to property as a constitutionally guaranteed right can be restricted only under 
certain conditions. One of such condition according to article 11, par. 4 Charter of fundamental 
rights and freedoms of Czech republic, as well as according to article 20, par. 4, Charter of 
fundamental rights and freedoms of Slovak republic, is that such limitation is allowed only if it is in 
public interest. However, public interest presents indeterminate legal concept which is not defined 
by legal provisions. Therefore, in every particular case, the competent authority must examine and 
assess if the public interest exists in that particular case. The paper describes the fact in which 
public interest is defined in practice. The aim of this paper is to present how public interest is 
regarded in Czech and Slovak case law, as well as in case law of European Court of Human Rights. 
 
Abstrakt: Vlastnické právo jakožto ústavně garantované právo lze nuceně omezit jen za určitých 
podmínek. Jednou z takových podmínek je dle článku 11 odst. 4 Listiny základních práv a svobod 
České republiky, stejně tak i dle článku 20 odst. 4 Ústavy Slovenské republiky to, že takové 
omezení je možné pouze ve veřejném zájmu. Veřejný zájem však představuje neurčitý právní 
pojem, který právní normy nedefinují. V každém konkrétním případě proto musí příslušný orgán 
vždy náležitě zkoumat a posoudit, zda zde veřejný zájem existuje. Příspěvek se proto zabývá tím, 
jak je pojem veřejný zájem v praxi vymezován. Cílem příspěvku je představit, jak je na veřejný 
zájem v souvislosti s nuceným omezením vlastnického práva nahlíženo v rámci soudní judikatury, a 
to nejen dle judikatury české a slovenské, ale i z pohledu judikatury Evropského soudu pro lidská 
práva. 
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1 ÚVOD 

Vlastnické právo, jakožto jedno ze základních přirozených práv, které je garantované 
na národní úrovni Listinou základních práv a svobod, potažmo Ústavou Slovenské republiky a 
Listinou základných práv a slobôd, a na evropské úrovni pak Dodatkovým protokolem k Úmluvě 
o ochraně lidských práv a základních svobod, lze nuceně omezit jen za určitých podmínek.  

Jednou z nich je dle uváděných dokumentů, konkrétně dle článku 11 odst. 4 Listiny 
základních práv a svobod, dle článku 20 odst. 4 Ústavy Slovenské republiky, dle článku 11 odst. 4 
Listiny základných práv a slobôd a dle článku 1 Dodatkového protokolu, podmínka existence 
veřejného zájmu.  

Veřejný zájem však představuje neurčitý právní pojem, který právní normy nedefinují. 
Příspěvek se proto zabývá tím, jak je pojem veřejný zájem v praxi vymezován. Cílem příspěvku je 
též představit, jak je na veřejný zájem v souvislosti s nuceným omezením vlastnického práva 
nahlíženo v rámci soudní judikatury, a to nejen dle judikatury české a slovenské, ale i z pohledu 
judikatury Evropského soudu pro lidská práva. 

 
2 VEŘEJNÝ ZÁJEM 

Přestože se pojem veřejný zájem objevuje v celé řadě předpisů, jedná se o pojem, který není 
právním řádem konkrétně vymezen či definován. Je tomu tak proto, že neurčité právní pojmy, 
kterým právě veřejný zájem je, zahrnují jevy nebo skutečnosti, jež nelze s úspěchem zcela přesně 
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právně definovat. Jejich obsah a rozsah se může měnit a často bývá podmíněn časem a místem 
aplikace normy. Zákonodárce tak vytváří správnímu orgánu prostor, aby posoudil, zda konkrétní 
případ patří do rozsahu neurčitého pojmu či nikoli. Mnohdy mu pak dává vodítko tím, že se snaží 
uvést co nejvíce charakteristických znaků věcí nebo jevů, které má neurčitý právní pojem 
zahrnovat.1  

Deklarování veřejného zájmu v konkrétně určené věci zákonem pak bylo Ústavním soudem 
České republiky shledáno jako protiústavní, když Ústavní soud svými nálezy zrušil konkrétní 
ustanovení zákona o vnitrozemské plavbě a zákon o výstavbě vzletové a přistávací dráhy letiště 
Praha Ruzyně, které veřejný zájem v konkrétně určené věci definovaly.2 

Ústavní soud ve svých nálezech dospěl k závěru, že deklarování veřejného zájmu zákonem 
v konkrétně určené věci je neslučitelné s principy právního státu, když zde není respektován 
požadavek obecnosti zákona či základní principy dělby moci. Zjišťování veřejného zájmu 
v konkrétním případě je typicky pravomocí moci výkonné, nikoliv moci zákonodárné, v uvedených 
případech tedy došlo k zásahu moci zákonodárné do moci výkonné. Dále je takovým konkrétním 
deklarováním veřejného zájmu způsobena nemožnost zjišťovat veřejný zájem v průběhu daného 
řízení, v rámci kterého mají být poměřovány či zkoumány jednotlivé zájmy a zvažovány všechny 
rozpory či připomínky. V neposlední řadě je pak podstatně omezeno i právo na soudní přezkum, 
neboť konkrétní definice veřejného zájmu v určité věci téměř vylučuje možnost soudního přezkumu, 
zda správní orgány při aplikaci pojmu veřejný zájem v konkrétní situaci nepřekročily zákonem 
stanovené meze správního uvážení.3 Z uvedených důvodů je tak zřejmé, že veřejný zájem ani 
právním řádem konkrétně definován být nemůže. 

V právní praxi samozřejmě existuje mnoho definic pojmu veřejný zájem, ale v souladu s již 
uváděnými závěry mohou být tyto pouze obecné a nesmějí se vztahovat na konkrétně určenou věc. 
Příkladem obecného deklarování veřejného zájmu zákonem je např. ustanovení § 58 zákona 
o ochraně přírody a krajiny4, který stanovuje, že ochrana přírody a krajiny je veřejným zájmem, 
stejně tak lze obecné vymezení veřejného zájmu nalézt v ustanovení § 33 lázeňského zákona.5 
V rámci české soudní judikatury pak platí, že ne každý kolektivní zájem lze označit za veřejný zájem 
a že veřejný zájem je třeba chápat jako takový zájem, který by bylo možno označit za obecný či 
obecně prospěšný zájem.6  

Ve vztahu k obecnému zájmu je pak na místě připomenout, že pojmy veřejný a obecný 
zájem nejsou synonyma, což vyplývá již ze samotného znění čl. 11 Listiny, když dle odstavce 3 
tohoto článku platí, že vlastnictví nesmí být zneužito na újmu práv druhých anebo v rozporu se 
zákonem chráněnými obecnými zájmy, samotné vyvlastnění či nucené omezení vlastnického práva 
je pak dle odstavce 4 možné pouze ve veřejném zájmu. Z vymezení jednotlivých omezení 
vlastnického práva dle uvedených ustanovení a výše uvedené definice veřejného zájmu pak lze 
dovodit, že veřejný zájem představuje podmnožinu zájmu obecného, tedy že pojem obecný zájem je 

                                                 
1 Rozsudek Nejvyššího správního soudu ze dne 23.10.2003, č.j. 2 As 11/2003-164. 
2 Konkrétně ustanovení § 3a zákona č. 114/1995 Sb., o vnitrozemské plavbě, ve znění zákona 
č. 118/2004 Sb., které stanovovalo, že „Rozvoj a modernizace vodní cesty vymezené vodním tokem 
Labe od říčního km 129,1 (Pardubice), na státní hranici se Spolkovou republikou Německo a 
vodním tokem Vltava od říčního km 91,5 (Třebenice) včetně plavebního kanálu Vraňany – Hořín po 
soutok s vodním tokem Labe včetně výústní části vodního toku Berounky po přístav Radotín, je ve 
veřejném zájmu,“ a dále pak zákon č. 544/2005 Sb., který v ustanovení § 1 stanovil, že:  „Vzletová a 
přistávací dráha 06R – 24L letiště Praha Ruzyně, odpovídající svým umístěním platnému územnímu 
plánu hlavního města Prahy a platnému územnímu plánu města Hostivice, a dále všechny stavby, 
které budou v oblasti technické infrastruktury zajišťovat její provoz, jsou veřejným zájmem.“ 
3 Nálezy Ústavního soudu České republiky ze dne 28.6.2005, sp.zn. Pl.ÚS 24/04, a ze dne 
17.3.2009, sp.zn. Pl.ÚS 24/08. 
4 Zákon č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů. 
5 Ustanovení § 33 odst. 1 zákona č. 164/2001 Sb., lázeňský zákon, ve znění pozdějších předpisů, 
stanovuje, že: „Vlastnická práva k nemovitostem lze omezit nebo nemovitosti lze vyvlastnit pouze ve 
veřejném zájmu. Veřejným zájmem se pro tyto účely rozumí zájem na vyhledávání a využití zdroje 
k léčebným účelům a zájem na ochraně zdrojů v zájmu zachování jejich kvalitativních a 
kvantitativních vlastností a zdravotní nezávadnosti.“ 
6 Nález Ústavního soudu České republiky ze dne 28.3.1996, sp. zn. I. ÚS 198/95. 
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pojmu veřejný zájem nadřazen.7 Evropský soud pro lidská práva však ve své judikatuře, ačkoliv 
ustanovení článku 1 Dodatkového protokolu též používá pojmy jak veřejný zájem, tak zájem 
všeobecný, mezi těmito pojmy rozdíly nedělá,8 v praxi pak tedy opět záleží na konkrétním 
posouzení daného případu, nežli na tom, zda se jedná o obecný či veřejný zájem. 

Evropský soud pro lidská práva považuje pojem veřejný zájem za pojem svou povahou dosti 
široký.9 Z uvedeného důvodu proto ponechává jednotlivým státům poměrně vysokou míru volné 
úvahy pro určení toho, co je veřejný zájem. Evropský soud pro lidská práva totiž dospěl k názoru, že 
díky bezprostřední znalosti dané společnosti a jejích potřeb jsou vnitrostátní orgány schopny 
v zásadě lépe než soudce mezinárodního soudu posoudit, co je ve veřejném zájmu. V systému 
ochrany zavedeném Úmluvou proto přísluší v prvé řadě právě vnitrostátním orgánům, aby se jako 
první vyslovily k existenci otázky veřejného zájmu, která by odůvodňovala přijetí příslušných 
opatření. Stejně jako v ostatních oblastech, na které se vztahují záruky stanovené Úmluvou, mají 
vnitrostátní orgány i zde jistý prostor pro uvážení. Evropský soud pro lidská práva proto považuje za 
přirozené, že rámec volné úvahy ponechaný zákonodárci při uskutečňování sociální a hospodářské 
politiky by měl být široký. Z uvedeného důvodu proto bude soud respektovat vnitrostátní orgán 
v jeho úsudku, co je veřejný zájem, ledaže by tento úsudek zjevně postrádal rozumný základ.10  

S ohledem na uvedené závěry Evropského soudu pro lidská práva lze konstatovat, že tento 
sice ponechává státům značný prostor pro určení toho, co je ve veřejném zájmu, nicméně ve vztahu 
k české právní úpravě je tento samozřejmě limitován zejména požadavkem obecnosti, tj. 
nemožností deklarovat veřejný zájem v konkrétně určené věci. 

K uvedené problematice se v rámci svého rozhodování vyjádřil též Nejvyšší správní soud, 
který v souladu s již výše uváděnými závěry Ústavního soudu konstatoval, že zásada ochrany 
veřejného zájmu neznamená, že by správní orgány měly veřejný zájem samy formulovat, když toto 
je zásadně úkolem moci zákonodárné. Úkolem správních orgánů je při aplikaci zákonů, které 
jednotlivé veřejné zájmy definují, v jednotlivých případech takto obecně formulované veřejné zájmy 
konkretizovat.11 Konkrétní veřejný zájem tedy má být nalezen v procesu rozhodování o určité 
otázce, když z odůvodnění správního rozhodnutí pak musí zřetelně vyplynout, proč veřejný zájem 
převážil nad řadou jiných partikulárních zájmů.12 Obdobné závěry lze nalézt i v judikatuře 
Nejvyššího soudu, který ve svých rozhodnutích uvádí, že veřejný zájem nelze definovat, ale že tento 
musí být vždy dohledáván pro konkrétní účel daný právním předpisem.13 

Obdobně pak k vymezení veřejného zájmu přistupují i soudy slovenské, kdy i s odkazy 
na judikaturu Ústavního soudu České republiky zastávají názor, že veřejný zájem není vždy totožný 
se zájmem kolektivním, který v některých případech může být dokonce v rozporu s obecnými zájmy 
společnosti, a proto je potřebné veřejný zájem chápat jako zájem, který lze označit za zájem 
všeobecně prospěšný. Dle slovenské judikatury pak platí, že veřejný zájem je možné vymezit jen 
ke konkrétnímu základnímu právu či svobodě. Ve vztahu k omezení vlastnického práva pak platí, že 
podmínka veřejného zájmu je splněna, pokud účelu zamýšleného omezením vlastnického práva 
nelze dosáhnout prostředky, které zasahují do vlastnického práva mírněji, a současně, pokud je 
veřejný zájem nadřazený a objektivizovaný vůči zájmům vlastníka.14 Stejně pak přistupují slovenské 
soudy i k posuzování veřejného zájmu v konkrétním případě, kdy jeho zjištění je předmětem úvahy 
správních orgánů, které musejí v rámci svého rozhodování zvažovat nejrůznější partikulární zájmy, 
všechny rozpory i připomínky. Z uvedeného důvodu tedy spadá zjišťování veřejného zájmu i 
dle judikatury slovenské do pravomoci výkonné moci, nikoliv moci zákonodárné.15 Ve vztahu 

                                                 
7 PRŮCHOVÁ, I., CHYBA, J. Omezení vlastnického práva k pozemku z důvodu obecného zájmu. 1. 
vyd. Brno: Masarykova univerzita, 1998, str. 31. 
8 Rozsudek Evropského soudu pro lidská práva ze dne 19.6.2006 ve věci Hutten-Czapska proti 
Polsku, stížnost č. 35014/97. 
9 Obdobné platí pro pojem obecný zájem, viz Hutten-Czapska proti Polsku. 
10 Rozsudek Evropského soudu pro lidská práva ze dne 21.2.1986 ve věci James a další proti 
Spojenému království, stížnost č. 8793/79. 
11 Rozsudek Nejvyššího správního soudu ze dne 10.5.2013, č.j. 6 As 65/2012-161. 
12 Nález Ústavního soudu České republiky ze dne 28.6.2005, sp.zn. Pl. ÚS 24/04. 
13 Usnesení Nejvyššího soudu ze dne 27.4.2017, sp.zn. 28 Cdo 349/2017. 
14 Nález Ústavného súdu Slovenskej republiky ze dne 20.12.1995, sp.zn. Pl. ÚS 33/1995. 
15 Nález Ústavného súdu Slovenskej republiky ze dne 26.1.2011, sp.zn. Pl. ÚS 19/09. 
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k vymezení veřejného zájmu v konkrétním zákoně je na místě ještě poukázat na poměrně zajímavý 
názor Ústavního soudu Slovenské republiky, dle kterého postačí, že obsah veřejného zájmu bude 
zřejmý z účelu zákona. Jinými slovy řečeno, dle tohoto názoru není nezbytné, aby byl veřejný zájem 
v zákoně výslovně stanoven, ale postačí, aby bylo možné veřejný zájem odvodit z cíle a celkového 
smyslu a podstaty daného zákona. Pokud pak lze s ohledem na cíle konkrétního zákona dovodit, že 
určitá činnost je ve veřejném zájmu, je nutné existenci takového veřejného zájmu potvrdit.16 

Vzhledem k výše uvedenému lze dospět k závěru, že je žádoucí, aby byl pojem veřejný 
zájem v zákonech blíže vymezen, resp. aby byl stanoven jeho obecný rámec, je však současně 
nezbytné, aby zákonodárci při jeho formulování dodrželi základní principy právního státu, a to 
zejména požadavek obecnosti právních norem. Bližší vymezení veřejného zájmu pak může pro 
orgán aplikující právo představovat určité ulehčení pro posuzování dané situace, vždy je však 
nezbytné v každém konkrétním případě veřejný zájem příslušným orgánem náležitě zkoumat a 
posoudit, zda v takovém případě, v konkrétně řešené záležitosti, veřejný zájem skutečně existuje.17 
Veřejný zájem je třeba vyvodit nejen z konkrétní právní úpravy a jejích cílů, ale i z právní politiky a 
též z posouzení různých hodnotových hledisek podle úkolů správy v příslušných oblastech (např. 
sociální, kulturní či ochrana životního prostředí).18 Dle závěru Nejvyššího správního soudu pak lze 
to, co je veřejným zájmem, vysledovat i z politických a zákonodárných aktů legitimních orgánů, 
z politického diskursu nebo z veřejného diskursu k nejrůznějším odborným otázkám.19   
 
3 NUCENÉ OMEZENÍ VLASTNICKÉHO PRÁVA  

Z uváděných ustanovení Listiny, Ústavy Slovenské republiky i Dodatkového protokolu 
k Úmluvě je zřejmé, že nuceně omezit vlastnické právo lze jen ve veřejném zájmu. Nuceným 
omezením na tomto místě rozumíme jak vyvlastnění, které představuje nucené odnětí vlastnického 
práva, tak i omezení v tom smyslu, že dojde k zásahu do vlastnického práva určité osoby, nicméně 
tato osoba i nadále zůstává vlastníkem. Článek 1 Dodatkového protokolu k Úmluvě pak hovoří 
o zbavení majetku, když nikdo nemůže být zbaven svého majetku s výjimkou veřejného zájmu a 
za podmínek, které stanoví zákon a obecné zásady mezinárodního práva, nicméně v souladu 
s judikaturou Evropského soudu pro lidská práva se i zde zbavením majetku rozumí též jiné zásahy, 
kdy je vlastník sice ve svém vlastnickém právu omezen, ale i nadále zůstává vlastníkem.  

Evropský soud pro lidská práva pak za zbavení majetku ve smyslu článku 1 Dodatkového 
protokolu považuje jak situace, kdy dochází k tzv. vyvlastnění de facto, tak i omezení vlastnického 
práva, které nesplňuje požadavek přiměřenosti.20 

Tzv. vyvlastněním de facto se Evropský soud pro lidská práva zabýval např. ve sporu 
Papamichalopoulos a další proti Řecku. Předmětem tohoto řízení byl spor o pozemky, které byly ve 
vlastnictví stěžovatelů a kteří měli záměr na těchto pozemcích vybudovat hotelový komplex, když za 
tímto účelem již získali příslušná povolení. S nástupem vojenské diktatury v Řecku v roce 1967 však 
začaly být předmětné pozemky zabírány řeckým válečným námořnictvem, které zde, aniž by došlo 
k formálnímu procesu vyvlastnění, postavilo vojenskou základnu a rekreační letovisko pro 
důstojníky. Stěžovatelé tak fakticky přišli o možnost své pozemky užívat či je prodat, zatížit je 
hypotékou nebo darovat, ačkoliv byli z právního hlediska nadále vlastníky. Evropský soud pro lidská 
práva konstatoval, že takovou situaci je nezbytné posuzovat jako vyvlastnění de facto, tedy že i 
takové omezení spadá pod zbavení majetku ve smyslu článek 1 Dodatkového protokolu k Úmluvě. 

Ve vztahu k ostatním zásahům do vlastnického práva, které by bylo možné zařadit 
pod zbavení majetku, jenž je možné ve veřejném zájmu, je nebytné v souladu s judikaturou 
Evropského soudu pro lidská práva posuzovat též kritérium přiměřenosti. K tomuto závěru dospěl 
Evropská soud pro lidská práva v případu Sporrong a Lönnroth proti Švédsku, když uvedené 
rozhodnutí vytvořilo interpretační pravidla pro článek 1 Dodatkového protokolu. Dle těchto pravidel 

                                                 
16 Nález Ústavného súdu Slovenskej republiky ze dne 3.4.1996, sp.zn. Pl. ÚS 36/95. 
17 KOCOUREK, T. Omezení vlastnického práva k pozemkům ve prospěch ochrany životního 
prostředí. 1. vyd. Praha: Leges, 2012, str. 25. 
18 VOPÁLKA, Vladimír. Správní řád. In HENDRYCH, D., a kol. Správní právo. Obecná část. 9. vyd. 
Praha: C.H. Beck, 2016, str. 447. 
19 Rozsudek Nejvyššího správního soudu ze dne 13.1.2017, č.j. 2 As 207/2016-46. 
20 ŠIMÁČKOVÁ, K. In WAGNEROVÁ, E., ŠIMÍČEK, V., LANGÁŠEK, T., POSPÍŠIL, I. a kol. Listina 
základních práv a svobod. Komentář. Praha: Wolters Kluwer a.s., 2012, str. 315. 
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obsahuje čl. 1 Dodatkového protokolu tři různé normy, které nejsou bez vzájemného vztahu a které 
musejí být interpretovány ve světle principu zakotveného v první normě, kterým je právo každého 
pokojně užívat svůj majetek. Rozhodnutí ve věci Sporrong a Lönnroth proti Švédsku se stalo 
rozhodnutím, na jehož závěry je nejen v judikatuře Evropského soudu pro lidská práva, ale i v rámci 
rozhodovací praxe českých a slovenských soudů hojně odkazováno.  

V daném případě se jednalo o nemovitosti ve Stockholmu, jejichž vlastníci byli omezeni 
dvěma opatřeními, v prvé řadě to byla vyvlastňovací povolení, která stanovovala, že předmětné 
nemovitosti budou v určitém časovém horizontu vyvlastněny, druhým opatřením byla několikaletá 
stavební uzávěra, která vlastníkům nemovitostí znemožnila provádět na dotčených nemovitostech 
jakékoliv stavební práce. Obě uvedená opatření podstatně omezila možnost stěžovatelů 
s nemovitostmi nakládat, zejména prodej těchto nemovitostí byl podstatně složitější. Na místě je 
nezbytné dodat, že za celou dobu, kdy byly nemovitosti stěžovatelů přijatými opatřeními zatíženy 
(což např. v případě pana Sporronga bylo více než 20 let), nedostali jejich vlastníci za toto omezení 
žádnou náhradu. V rámci posuzování daného případu pak Evropský soud pro lidská práva dospěl 
k závěru, že Švédsko takovým omezením vlastnického práva porušilo článek 1 Dodatkového 
protokolu. V odůvodnění rozsudku pak soud poskytl interpretační pravidla pro výklad článku 1 
Dodatkového protokolu, když důležitou roli při posuzování zásahu do vlastnického práva hraje též 
požadavek přiměřenosti. Dle tohoto kritéria pak platí, že jakýkoli zásah do práva na ochranu 
majetku musí zachovávat spravedlivou rovnováhu mezi požadavky obecného zájmu společnosti a 
požadavky na ochranu základních práv jednotlivce. V případě, že dotčená osoba nese zvláštní a 
nadměrné břemeno, není zde požadovaná rovnováha zachována.21 Ve vztahu k existenci veřejného 
zájmu by tak mělo být v souladu s těmito závěry v každém případě zkoumáno, zda z důvodu 
omezení vlastnického práva musí dotčená osoba nést takové nepřiměřené břemeno. S uvedenými 
závěry koresponduje i judikatura Ústavního soudu ČR, který ve vztahu ke spravedlivé rovnováze a 
omezení vlastnického práva zastává názor, že zde musí existovat rozumný (opodstatněný) vztah 
proporcionality mezi použitými prostředky a sledovanými cíli.22 Ve vztahu ke slovenské právní 
úpravě je pak nezbytné uvést, že požadavek přiměřenosti týkající se omezení vlastnického práva 
vyplývá již ze samotného znění čl. 20 odst. 4 Ústavy Slovenské republiky, který stanovuje, že 
nucené omezení vlastnického práva je možné „iba v nevyhnutnej miere a vo verejnom záujme.“  
 
4 LEGITIMITA OMEZENÍ VLASTNICKÉHO PRÁVA 

Při nuceném omezení vlastnického práva musí být splněna též podmínka legitimity omezení, 
když dle judikatury Evropského soudu pro lidská práva platí, že každý zásah do výkonu práv 
přiznaných Úmluvou musí sledovat legitimní cíl.23 Podmínkou legitimity se pak rozumí ta podmínka, 
že zásah do vlastnického práva je ve veřejném či obecném zájmu. V rámci svého rozhodování by 
proto soudy, právě v souladu s judikaturou Evropského soudu pro lidská práva, měly zjišťovat, zda 
zbavení majetku v konkrétním případě sledovalo legitimní cíl, tj. zda zde existoval důvod veřejného 
či obecného zájmu.24 

Jak již bylo výše uvedeno, Evropský soud pro lidská práva ponechává jednotlivým státům při 
výkladu toho, co je veřejný zájem, značný prostor. Evropský soud pro lidská práva je proto schopen 
akceptovat jakýkoliv veřejný zájem uváděný státem, pokud tento zjevně nepostrádá rozumný základ 
a má alespoň nějakou racionální souvislost s napadeným opatřením. Jednotlivé státy mají tudíž při 
interpretaci veřejného zájmu skutečně značný prostor pro vlastní uvážení. S ohledem na tento 
prostor a přístup Evropského soudu pro lidská práva k výkladu veřejného zájmu je možné 

                                                 
21 Rozsudek Evropského soudu pro lidská práva ze dne 23.9.1982 ve věci Sporrong a Lönnroth 
proti Švédsku, stížnosti č. 7151/75 a 7152/75. 
22 Nález Ústavního soudu ČR ze dne 30.6.2005, sp.zn. IV. ÚS 333/04, obdobně nález Ústavního 
soudu ze dne 2.12.2013, sp.zn. 2485/13. 
23 Rozsudek Evropského soudu pro lidská práva ze dne 19.6.2006 ve věci Hutten-Czapska proti 
Polsku, stížnost č. 35014/97. 
24 Rozsudek Evropského soudu pro lidská práva ze dne 5.11.2002 ve věci Pincová a Pinc proti 
České republice, stížnost č. 36548/97. 
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konstatovat, že ve většině případů nebývá pro jednotlivé státy obtížné podmínku legitimity jakožto 
podmínku nuceného omezení vlastnického práva splnit.25 

Vedle existence legitimního zájmu je dále nezbytné, aby při zásahu do vlastnického práva 
byla splněna též podmínka legality (tj. že zásah do vlastnického práva musí proběhnout na základě 
zákona) a dále též již výše uváděná podmínka spravedlivé rovnováhy, tedy že vlastníkovi nemůže 
být, a to ani s odkazem na veřejný či obecný zájem, uloženo nést nadměrné či nepřiměřené 
břemeno. 

 
5 VEŘEJNÝ ZÁJEM V KONKRÉTNÍM PŘÍPADĚ 

Zjišťování veřejného zájmu je úkolem správního orgánu v konkrétním případě, kdy v rámci 
daného řízení musí náležitě posoudit veškeré okolnosti. Dospěje-li správní orgán k závěru, že je zde 
veřejný zájem na nuceném omezení vlastnického práva dán, musí správní orgán tento veřejný 
zájem konkretizovat a v odůvodnění rozhodnutí se vypořádat též s tím, z jakého důvodu v daném 
případě veřejný zájem převážil nad řadou jiných partikulárních zájmů. Jaké otázky a okolnosti tedy 
musí správní orgány, potažmo následně soudy ve správním soudnictví při přezkumu napadených 
rozhodnutí, v konkrétním případě zkoumat? 

Dle zákona o vyvlastnění, který podrobněji upravuje podmínky pro nucené omezení 
vlastnického práva, platí, že vyvlastnění je přípustné jen tehdy, jestliže veřejný zájem na dosažení 
účelu vyvlastnění (který je stanoven zvláštním zákonem) převažuje nad zachováním dosavadních 
práv vyvlastňovaného a že tento veřejný zájem musí být prokázán ve vyvlastňovacím řízení.26 

Otázky, které musí správní orgán v rámci vyvlastňovacího řízení zkoumat, budou přiblíženy 
na konkrétním soudním rozhodnutí. Častou problematikou, kterou se správní orgány při nuceném 
omezení vlastnického práva zabývají, je omezení z důvodu výstavby veřejně prospěšných staveb. 
Takovou stavbou byl např. Obchvat silnice III/11724 Rokycany – Kamenný Újezd – Hrádek, kdy 
za uskutečněním této stavby bylo nezbytné odejmout vlastnické právo k vymezeným pozemkům. 
V rámci tohoto vyvlastňovacího řízení se musel správní orgán – Městský úřad Rokycany – 
vypořádat s existencí veřejného zájmu, kdy v tomto se musel zabývat mimo jiné tím, zda realizace 
stavby je v souladu s cíli a úkoly územního plánování. Posuzováno bylo nejen odůvodnění vydání 
územního rozhodnutí pro umístění předmětné stavby, ale byly zvažovány i další možné varianty 
řešení dané situace, když za tímto účelem si správní orgán vyžádal např. vyjádření projektanta dané 
stavby. Správní orgán při posuzování uvedené otázky vycházel též z toho, co je účelem stavby. 
V předmětném řízení bylo zjištěno, že účelem stavby je odlehčení obyvatelům přilehlých obcí 
od osobní a zejména nákladní dopravy v regionu, tedy že se jedná o stavbu, která má jednoznačně 
ze své povahy sloužit potřebám předem neurčenému počtu osob. Dále se správní orgán musel 
zabývat i otázkou povahy pozemků určených k vyvlastnění, resp. tím, k čemu jsou pozemky určeny, 
když bylo prokázáno, že vyvlastňované pozemky jsou dle zásad územního rozvoje určeny ke stavbě 
předmětného obchvatu. Další skutečností, kterou se musel správní orgán zabývat, byla hluková 
zátěž, resp. vliv předmětné stavby na hluk v daném místě, když na základě hlukové studie bylo 
zjištěno, že při porovnání se současným stavem bude provedení předmětné stavby znamenat velmi 
výrazné snížení hluku. Po posouzení všech těchto otázek pak správní orgán dospěl k závěru, že 
v daném případě byla převaha veřejného zájmu nad soukromým prokázána, když se závěry 
správního orgánu se následně ztotožnil i Nejvyšší správní soud, který dospěl k názoru, že existence 
veřejného zájmu a jeho převaha nad zachováním dosavadních práv vyvlastňovaného, byla 
ve vyvlastňovacím řízení náležitě prokázána.27  

Kromě zjišťování veřejného zájmu v konkrétním případě se správní orgány musí v praxi 
často vypořádat též s otázkou kolize jednotlivých veřejných zájmů. Typickým příkladem takové 
kolize může být kolize veřejného zájmu na výstavbě určité pozemní komunikace a veřejného zájmu 
v podobě ochrany přírody a krajiny. V takových případech správní orgán musí posoudit, jaký 
z  veřejných zájmů převažuje nad druhým, kdy samozřejmě musí nejprve každý z těchto veřejných 
zájmů řádně vymezit a konkretizovat. Pokud zde bude např. existovat veřejný zájem na ochraně 

                                                 
25 BOBEK, Michal. Ochrana Majetku. In KMEC, Jiří, David KOSAŘ, Jan KRATOCHVÍL a Michal 
BOBEK. Evropská úmluva o lidských právech. Komentář. 1. vyd. Praha: C.H. Beck, 2012, str. 1277. 
26 Ustanovení § 3 odst. 1 a § 4 odst. 2 zákona č. 184/2006 Sb., o odnětí nebo omezení 
vlastnického práva k pozemku nebo ke stavbě, ve znění pozdějších předpisů. 
27 Rozsudek Nejvyššího správního soudu ze dne 12.10.2016, č.j. 5 As 125/2015-86. 
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zvláště chráněných druhů rostlin a živočichů, bude nezbytné, aby se správní orgán při posuzování 
kolize veřejných zájmů vypořádal též s posouzením, zda navrhovaná trasa dálnice představuje 
optimální řešení pro ochranu zvláště chráněných druhů rostlin a živočichů.28 Výrazná převaha jiného 
veřejného zájmu nad zájmem ochrany přírody totiž může být dána pouze tam, kde tento jiný veřejný 
zájem nemůže být uspokojen jinak, tedy aniž by došlo ke škodlivému zásahu do přirozeného vývoje 
zvlášť chráněných druhů. Správní orgán je tak mimo jiné povinen posoudit důsledky škodlivosti 
spočívající ve výstavbě dané komunikace, a to právě ve vztahu ke konkrétním ohroženým 
druhům.29 Při porovnávání závažnosti kolidujících veřejných zájmů pak musí správní orgán při svém 
rozhodování zohledňovat tu skutečnost, že zásah do některého z chráněných veřejných zájmů 
nesmí svými negativními důsledky přesahovat pozitiva. Při řešení kolize veřejných zájmů je 
nezbytné, aby bylo zachováno maximum z každého kolidujícího zájmu, přičemž dle názoru 
Nejvyššího správního soudu by správní orgán měl identifikovat jádro a periferii kolidujícího 
veřejného zájmu a z každého veřejného zájmu, který je předmětem rozhodování, by právě mělo být 
zachováno alespoň toto jejich jádro.30 

Z výše uvedených příkladů je zřejmé, že zjišťování a formulace veřejného zájmu 
v konkrétním případě skutečně není jednoduchou záležitostí, když se správní orgány musí v rámci 
svého rozhodování ve vztahu k existenci veřejného zájmu vypořádat s řadou více či méně 
důležitých otázek a zejména se pak musí náležitě vypořádat se všemi okolnostmi daného případu. 
Jakýmkoliv pochybením či nevypořádáním se s určitými námitkami pak dává správní orgán větší 
prostor osobám, jejichž vlastnické právo má být v daném řízení nuceně omezeno, proto, aby proti 
tomuto omezení brojily a případně byly v následných soudních sporech úspěšnými. 
 
6 ZÁVĚR 

Pojem veřejný zájem představuje pojem se skutečně širokým rozsahem, kdy s ohledem 
na základní principy právního státu ani není možné, aby byl tento pojem zákonem pro konkrétní 
případy deklarován. Na základě výše uvedených příkladů je nezbytné konstatovat, že veřejný zájem 
nelze obsahově přesně vymezit a že jeho aplikace proto závisí na posouzení konkrétních 
skutkových okolností. Samotné posouzení existence veřejného zájmu tak náleží správním orgánům, 
které se musejí v rámci konkrétního řízení vypořádat se všemi okolnostmi daného případu, se všemi 
připomínkami či případnými rozpory. S důvody shledání či neshledání veřejného zájmu se pak musí 
správní orgán náležitě vypořádat v rámci předmětného rozhodnutí, na jehož základě bude konkrétní 
vlastnické právo nuceně omezeno.  
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PRINCIPY PŘI UKLÁDÁNÍ SPRÁVNÍCH TRESTŮ 
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Abstrakt: The paper defines and analyses the principles which are relevant to imposing 
administrative penalties. It is an issue which is very actual and important because of the 
effectiveness of new regulations of offences in the Czech Republic and the considered recodification 
in the Slovak Republic. The paper also enumerates these principles and specifies their content, 
evaluates their importance and expression in the valid legal regulation. Moreover, it mentions their 
expression in administrative criminal proceedings by administrative bodies, eventually in reviewing 
the decisions by administrative courts Special attention is given to constitutional principles. 
 
Abstrakt: Příspěvek vymezuje a analyzuje principy relevantní při ukládání správních trestů. Jedná 
se tak o téma navýsost aktuální již jen s ohledem na účinnost nové právní úpravy přestupků v 
České republice a zvažovanou rekodifikaci ve Slovenské republice. V příspěvku bude tudíž 
poukázáno na tyto principy a specifikován jejich obsah, zhodnocen jejich význam a projev v platné 
právní úpravě. Taktéž bude zmíněn jejich projev při projednání správních deliktů (přestupků) 
správními orgány, případně přezkumu jejich rozhodnutí správními soudy.  
 
Kľúčové slová: offence, administrative criminal proceedings, misdemeanour, constitutional 
principles, principles of administrative punishment, administrative punishment. 
 
Kľúčové slová: správní delikt, správní řízení trestní, přestupek, ústavní principy, principy správního 
trestání, správní trestání. 
 
 
1 ÚVOD 

Tento příspěvek se zabývá principy (zásadami1) v oblasti správního trestání, jež jsou 
uplatňovány při ukládání správních trestů. Problematika je o to aktuálnější, že v současné době má 
již Česká republika první zkušenosti s výsledky rekodifikace správního trestání, neb je již více než 
půl roku účinný zákon č. 250/2016 Sb., o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich (dále též jen 
„přestupkový zákon“). 

Současná odborná literatura věnovaná správnímu právu trestnímu hovoří výlučně 
o principech správního práva, nikoliv o principech ukládání správních trestů2. Naproti tomu odborná 
literatura věnovaná trestnímu právu soudnímu, kteréžto je správnímu právu trestnímu velmi blízká, 
rozlišuje principy obecné trestnímu právu a principy specifické pro ukládání správních trestů3. 

S ohledem na blízkost obou právních úprav, východiska přestupkového zákona pocházející 
z trestního práva soudního4 a též skutečnosti, že judikatura správních soudů výslovně dospěla 
k závěru, že v určitých případech je přípustná analogie s trestním právem5, se stanovení 
a uplatňování (do jisté míry specifičtějších) principů pro ukládání správních trestů výslovně nabízí.  

                                                 
1 Autor podotýká, že pro účely tohoto příspěvku považuje pojem principu a zásady za totožný, byť si 

je vědom, že řada autorů tyto pojmy odlišuje. 
2 Srov. PRÁŠKOVÁ, Helena. Nové přestupkové právo, s. 27 a násl. 
3 Srov. ŠÁMAL, Pavel et al. Trestní právo hmotné, s. 374 a násl., JELÍNEK, Jiří et al. Trestní právo 

hmotné : obecná část, zvláštní část, s. 427 a násl. 
4 Blíže viz důvodová zpráva k návrhu zákona. Dostupné z: 

https://www.psp.cz/sqw/text/orig2.sqw?idd=115252 
5 Mezi nejvýznamnější pak patří rozsudek Nejvyššího správního soudu ze dne 31. 5. 2007, 

č.j. 8 As 17/2007 – 135. 
 

https://www.psp.cz/sqw/text/orig2.sqw?idd=115252
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Autor tedy v tomto svém příspěvku pojednává o těchto principech, jejich zakotvení 
a projevech jak v platné právní úpravě, přičemž zvláštní pozornost věnuje samozřejmě principům 
ústavním. Zároveň autor průběžně komparuje zakotvení těchto principů v rámci trestněprávních 
předpisů, neboť mezi trestním právem soudním a správním právem trestním panuje poměrně 
odlišný přístup ve vztahu k jejich výslovnému právnímu zakotvení. 

 
2 PRINCIPY PRO UKLÁDÁNÍ SPRÁVNÍCH TRESTŮ 
2.1 NĚKOLIV ÚVODNÍCH POZNÁMEK KE SPRÁVNÍM DELIKTŮM V ČESKÉ REPUBLICE 

Úvodem je vhodné poznamenat, že právní úprava přestupků dostála v České republice 
značné změny ve formě rekodifikace, a to účinností přestupkového zákona dne 1. 7. 2017. Do této 
doby byla právní úprava správního trestání velmi roztříštěná, kdy byly rozlišovány především jednak 
přestupky jakožto subjektivní správní delikty fyzických osob nepodnikajících6, jednak tzv. jiné 
správní delikty fyzických osob, fyzických osob podnikajících a právnických osob, jež byly založeny 
na objektivním pojetí odpovědnosti. Nadto byly do určité míry samostatnou kategorií disciplinární 
delikty a pořádkové delikty, které si i po rekodifikaci udržují určitou míru samostatnosti7. 

Jiné správní delikty, ač za ně bylo možné uložit pokuty i několik desítek milionů korun, 
neměly obecnou právní úpravu procesní ani hmotnou. V podstatě každý zvláštní zákon obsahoval 
hmotněprávní ustanovení a v rámci procesu byl aplikován nepříliš pro trestání vhodný obecný zákon 
o správním řízení, tedy zákon č. 500/2004 Sb., správní řád8. 

Dle přestupkového zákona rekodifikující celou oblast správních deliktů (vyjma deliktů 
disciplinárních a pořádkových) se již pod pojmem „přestupek“ rozumí správní delikty jak fyzických, 
tak fyzických osob podnikajících či právnických osob, ať již jsou založeny na objektivním či 
subjektivním pojetí odpovědnosti9. 

 
2.2 VÝCHODISKA PRINCIPŮ 

Ve vztahu k principům pro ukládání správních trestů, ale i pro správní trestání jako takové je 
vhodné předně akcentovat, že současná Ústava ČR10, ani Listina základních práv a svobod11 
neobsahuje samostatný výčet principů pro oblast správního trestání.  Naproti tomu čl. 3912 a čl. 4013 
Listiny základních práv a svobod zakotvuje některé principy, avšak expressis verbis hovoří o 
trestných činech. 

Na druhou stranu je možné celou řadu dále uvedených principů odvozovat nejen z Ústavy 
a Listiny základních práv a svobod, ale též z mezinárodních dokumentů. Příkladmo je možné 
poukázat na Mezinárodní pakt o občanských a politických právech či Úmluvu o ochraně lidských 
práv a základních svobod (dále jen „Evropská úmluva“). V souvislosti s Evropskou úmluvou je nutné 
vyzdvihnout tolik diskutovanou judikaturu k výkladu pojmu „trestní obvinění“ dle čl. 6 za využití 
tzv. Engelova testu14. 

                                                 
6 Tyto správní delikty měly obecnou právní úpravu především v zákoně ČNR č. 200/1990 Sb., o 

přestupcích, ve znění pozdějších předpisů.  
7 Pro úplnost autor poznamenává, že Petr Průcha řadil pořádkové a disciplinární delikty do kategorie 

jiných správních deliktů v širším pojetí. Srov. PRŮCHA, Petr. Správní právo: obecná část, s. 409 a 
násl. 

8 Příkladmo je možné poukázat na nevhodné ust. § 82 odst. 4 správního řádu, jež zakotvuje zásadu 
koncentrace řízení pro řízení odvolací, v důsledku které není možné v odvolacím řízení uplatnit 
nové skutečnosti a návrhy na provedení nových důkazů, mohl-li je uplatnit účastník již v řízení 
před orgánem I. stupně. Nejvyšší správní soud ve svém rozhodnutí ze dne 27.11.2012, 
č.j. 1 As 136/2012-23, že se pro řízení o správním deliktu tato zásada koncentrace neuplatní. 

9 Srov. § 5 přestupkového zákona. 
10 Ústavní zákon č. 1/1993 Sb., o Ústavě České republiky, ve znění pozdějších předpisů. 
11 Usnesení předsednictva ČNR č. 2/1993 Sb., o vyhlášení LISTINY ZÁKLADNÍCH PRÁV A 

SVOBOD jako součásti ústavního pořádku České republiky. 
12 Zásada nullum crimen sine lege, nullum poena sine lege. 
13 Procesní garance trestního řízení (např. presumpce neviny, právo obviněného odepřít výpověď, 

práva obviněného etc.). 
14 Blíže viz rozsudek Evropského soudu pro lidská práva ve věci rozsudek ve věci Engel a ostatní 

proti Nizozemsku. 
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Nadto, jak již autor zmínil v úvodu, judikatura Nejvyššího správního soudu dospěla k závěru, 
že: „Trestnost správních deliktů se řídí obdobnými principy jako trestnost trestných činů.“ 15 Mimo 
jiné s poukazem na toto rozhodnutí následně Nejvyšší správní soud uplatňuje řadu principů 
zakotvených pro trestní právo i pro oblast správního práva trestního.16 Blízkost obou těchto kategorií 
pak zdůraznil tento soud ve svém rozhodnutí, když uvedl: „Kategorie správních deliktů je kategorií 
trestního práva v širším slova smyslu, tudíž se pro všechny správní delikty, nejen pro přestupky, 
uplatní povinnost správního orgánu zkoumat nejen naplnění formálních znaků správního deliktu, ale 
také, zda jednání vykazuje daný stupeň společenské škodlivosti, tudíž materiální stránku správního 
deliktu.“17 

Autor tedy při vymezení dále specifikovaných principů (zásad) vychází právě z předestřených 
východisek, jež stanovila jak judikatura, tak praxe, na kteréžto se shoduje i odborná veřejnost. 
V souvislosti s Evropskou úmluvou a jejím relevantním čl. 6 je vhodné dodat, že elementární právní 
záruky a právní principy ve vztahu k trestání je třeba uplatňovat bez ohledu na to, zda zákonodárce 
(při své relativně svobodné úvaze) postihuje určité protiprávní jednání prostředky trestního práva 
soudního nebo správního práva trestního. 

 
Mezi principy pro ukládání správních trestů tedy autor řadí vycházejíce i z trestněprávní 

doktríny P. Šámala18 následující principy (zásady): 

 zásada nullum poena sine lege, 

 princip přiměřenosti (proporcionality), 

 princip subsidiarity (přísnějšího) správního trestu, 

 princip humánnosti (ochrany lidské důstojnosti), 

 zásada neslučitelnosti některých správních trestů, 

 princip jednoty prevence a represe, 

 princip rovnosti, 

 princip ne bis in idem, 

 zásady uplatňované při mnohosti přestupků. 
 

3 JEDNOTLIVÉ PRINCIPY PRO UKLÁDÁNÍ SPRÁVNÍCH TRESTŮ 
3.1 ZÁSADA NULLUM POENA SINE LEGE 

Jedná se o klasickou zásadu trestního práva jako celku i specifickou zásadu pro ukládání 
trestu v rámci trestního práva. Je třeba totiž vycházet z obecného východiska při jakékoliv činnosti 
nejen správních, ale veškerých orgánů veřejné moci, kteréžto ji uplatňuji. Touto obecnou zásadou je 
zásada legality, jež má své výslovně zakotvení v čl. 2 odst. 3 Ústavy ČR (mutatis mutandis v čl. 2 
odst. 2 Listiny základních práv a svobod) dle které: „Státní moc slouží všem občanům a lze ji 
uplatňovat jen v případech, v mezích a způsoby, které stanoví zákon.“ 

Pro správní právo trestní z ní plyne princip, že nelze uložit správní trest jiný než ten, jenž je 
výslovně stanoven zákonem. S ohledem na tuto zásadu pak je nutné důsledně vyloučit to, aby 
správní tresty byly zakotveny v podzákonných právních předpisech. Pokud by tak zákonodárce 
učinil, pak by se jednalo dle autora o protiústavní postup. 

Jak autor zmínil již v úvodu, ačkoliv se nová právní úprava správního trestání zásadním 
způsobem inspirovala v úpravě trestního práva soudního (některá ustanovení jsou z trestněprávních 
předpisů dokonce s lehkými úpravami převzata) v přestupkovém zákoně výslovné zakotvení této 

                                                 
15 Např. rozsudek Nejvyššího správního soudu ze dne 31. 5. 2007, č.j. 8 As 17/2007 – 135 a na něj 

navazující. 
16 Např. v rozsudku Nejvyššího správního soudu ze dne 16. 11. 2016, č.j. 5 As 104/2013 – 46, tento 

soud uvedl: „Rozhoduje-li krajský soud ve správním soudnictví o žalobě proti rozhodnutí správního 
orgánu, kterým bylo rozhodnuto o vině a trestu za správní delikt v situaci, kdy zákon, kterého bylo 
použito, byl po právní moci správního rozhodnutí změněn nebo zrušen, je povinen přihlédnout k 
zásadě vyjádřené ve větě druhé čl. 40 odst. 6 Listiny základních práv a svobod, podle níž se 
trestnost činu posoudí a trest ukládá podle právní úpravy, která nabyla účinnosti až poté, kdy byl 
trestný čin spáchán, je-li to pro pachatele příznivější.“ 

17 Viz rozsudek Nejvyššího správního soudu ze dne 31. 10. 2008, č.j. 7 Afs 27/2008 – 46. 
18 Srov. ŠÁMAL, Pavel et al. Trestní právo hmotné, s. 374 a násl. 
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zásady nalézt nelze. Naproti tomu v trestních předpisech19 je tato zásada výslovně zakotvena, 
neboť se jedná o velmi významnou zásadu pro ukládání trestů. 

Projev této zásady lze spatřovat v podstatě ve dvou rovinách. První rovinou je stanovení 
kritérií pro uložení správních trestů (srov. § 37 a násl. přestupkového zákona). Ve vztahu k těmto 
kritérií je vhodné poukázat na jejich demonstrativní výčet, ať již jsou reflektovány přitěžující či 
polehčující okolnosti či další okolnosti rozhodné pro posouzení povahy a závažnosti přestupku. Je 
otázkou, zda s poukazem na právní jistotu a princip rovnosti, by tyto výčty měly být demonstrativní. 
Mohlo by to totiž vést k nejistotě obviněných osob, jaké další okolnosti budou (třeba i v neprospěch) 
obviněných některými správními orgány aplikovány. Naproti tomu si lze představit i případ opačný, 
kdy některé správní orgány budou vůči některým obviněným (za totožné přestupky) aplikovat i další 
polehčující okolnosti, což povede k uložení méně přísného trestu. 

Druhá rovina pak spočívá projevech u konkrétních správních trestů, zpravidla se jedná o 
stanovení ještě dalších konkrétních podmínek pro jejich udělení. Tak např. pro udělení správního 
trestu zákazu činnosti a správního trestu zveřejnění rozhodnutí o přestupku je nutné výslovné 
umožnění uložení tohoto správního trestu zvláštním zákonem20. Některé správní tresty pak je 
možné uložit toliko některým osobám, příkladmo zveřejnění rozhodnutí o přestupku může být 
uloženo toliko fyzické osobě podnikající nebo právnické osobě21. 

 
3.2 PRINCIP PŘIMĚŘENOSTI (PROPORCIONALITY) 

Tento princip vychází z toho, že správní právo trestní (stejně jako trestní právo soudní) 
postihuje různorodá protiprávní jednání. Je totiž nutné si uvědomit, že prostředky trestního práva 
soudního i správního práva trestního jsou postihovány jak protiprávní jednání velmi závažná, tak i 
protiprávní jednání spíše bagatelní závažnosti, které ovšem naplňují onu minimální intenzitu tak, 
aby je bylo možné ještě postihnout. 

V trestním zákoníku jej opět nalezneme explicite vyjádřený22. Naproti tomu v přestupkovém 
zákoně své výslovné zakotvení nemá. Nicméně jeho projevy v přestupkovém zákoně lze spatřovat 
hned v několika aspektech. Předně se projevuje při výběru jak druhu správního trestu, tak i jeho 
výměry. V řadě případů pak to, že zvláštní zákon uložení takového správního trestu připouští 
(typicky půjde o zveřejnění rozhodnutí o přestupku) samo o sobě není dostačující pro jeho samotné 
uložení.  

Z těchto úvah pak plyne požadavek na správní orgán, aby při výběru jak druhu, tak i výměry 
správního trestu důsledně dbal na to, aby ukládaný správní trest co nejvíce odpovídal konkrétním 
okolnostem daného případu. Tento požadavek pak souvisí s tzv. individualizací správního trestu. 

S přiměřeností správních trestů pak souvisí nepochybně i poměry pachatele, ať již jde o 
poměry osobní, majetkové či další. Především ve vztahu k majetkovým poměrům bývá často 
diskutováno to, jakým způsobem by měla být stanovena sazba pokuty, a to zejména v souvislosti s 
principem rovnosti. Aktuální právní úprava zásadně vychází z pevných sazeb pokuty, byť lze nalézt i 
výjimky, kdy jsou majetkové poměry pachatele podstatně více reflektovány (typicky se ukládá 
pokuta odpovídající několika procent z obratu23 apod.) 

 
3.3 PRINCIP SUBSIDIARITY (PŘÍSNĚJŠÍHO) SPRÁVNÍHO TRESTU 

Tento princip úzce souvisí s principem přiměřenosti při ukládání správních trestů. I tento 
princip lze nalézt zakotvený výslovně v trestním právu24, naopak v případě přestupkového zákona 
tento princip výslovně upravený nalézt nelze. 

Projev tohoto principu je možné spatřovat na obecné úpravě správního trestání. V tomto 
směru jde o to, že vlastní uložení správního trestu má místo především tam, kde nepostačují jiné 
prostředky nápravy vztahů (pod jinými prostředky je možné chápat určité ekonomické nástroje, 
občanskoprávní náhradu škody apod.).  

                                                 
19 Srov. např. § 37 odst. 1 zákona č. 40/2009 Sb., trestní zákoník. 
20 Srov. § 47 odst. 2 a § 50 odst. 1 přestupkového zákona. 
21 Srov. § 50 odst. 1 přestupkového zákona. 
22 Srov. § 38 trestního zákoníku. 
23 Např. § 36c zákona č. 21/1992 Sb., o bankách, ve znění pozdějších předpisů. 
24 Viz § 38 odst. 2 trestního zákoníku. 
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V případě užšího pohledu se pak tento princip projevuje tak, že přísnější správní trest má 
prostor pouze tam, kde nepostačuje uložení méně přísného správního trestu. Tedy např. pokuta je 
ukládána tam, kde se (především morálně působící) správní trest napomenutí nejeví jako 
dostatečný. V určitých případech pak sám zvláštní zákon stanovuje spodní hranici pokuty, neboť 
zákonodárce určité protiprávní jednání považuje za natolik společensky nebezpečné, že pouhé 
napomenutí nelze shledat za dostatečné a trvá na uložení správního trestu25. U stanovení spodních 
hranic pokuty je ovšem třeba dodat, že v řadě případů Ústavní soud shledal, že tento postup není 
ústavně konformní26. 

Projevem tohoto principu je pak nepochybně i zakotvení možnosti správního orgánu upustit 
od uložení správního trestu, případně podmínečně upustit od uložení správního trestu (§ 42, § 43 
přestupkového zákona). Taktéž jej lze spatřovat v tom, že správní orgán může za splnění dalších 
podmínek uvažovat o mimořádném snížení pokuty (§ 44 přestupkového zákona). 

Tento princip je pak významný nejen pro aplikační praxi, ale též pro legislativu. I zákonodárce 
by měl při kriminalizaci určitého protiprávního jednání důsledně zvažovat, zda je nutné postihovat 
takové jednání správním trestem. Nadto – jak ostatně uvádí i citovaná judikatura Ústavního soudu – 
je možné si představit, že určité přestupky jsou natolik společensky závažné, že je nutné vždy uložit 
alespoň nějaký správní trest s minimální spodní hranicí. Při obou těchto úvahách ovšem 
zákonodárce musí opravdu důsledně dbát toho, aby uložení správního trestu bylo opravdu 
nezbytné. Pokud by to tak nebylo, pak by bylo možné shledat (jak se již ostatně stalo) takové 
ustanovení za ústavně nekonformní a bylo by Ústavním soudem zrušeno. 

 
3.4 PRINCIP HUMÁNNOSTI (OCHRANY LIDSKÉ DŮSTOJNOSTI) 

Východiska tohoto principu lze spatřovat již na ústavní úrovni, konkrétně se jedná o ochranu 
lidské důstojnosti, osobní cti, dobré pověsti a ochranu jména dle čl. 10 Listiny základních práv 
a svobod. Princip humánnosti se povětšinou spojuje především v trestním právu, které jej výslovně 
upravuje27, avšak dle autora (mimo jiné i s poukazem na Ústavu, mezinárodní smlouvy chránící 
lidská práva a i analogickou aplikaci trestněprávních předpisů) se tento princip rozhodně uplatní i 
v oblasti ukládání správních trestů. Na druhou stranu je zřejmé, že se tento princip nebude 
uplatňovat natolik výrazně jako v trestním právu, neboť nelze jako správní trest za spáchaný 
přestupek uložit trest odnětí či omezení osobní svobody. 

Tento princip se ovšem – ač výslovně nezakotven – projevuje v řadě institutů či hledisek při 
ukládání správního trestu. Předně je možné uvést zvláštní ustanovení o trestání mladistvých osob 
nepodnikajících (§ 55 a násl. přestupkového zákona). V rámci těchto ustanovení jsou stanovena 
další kritéria při ukládání správních trestů (věk, rozumová a mravní vyspělost), horní hranice sazby 
pokuty, zákazu činnosti a další, speciální, důvod pro upuštění od uložení správního trestu. Tato 
odchylná ustanovení vycházení z toho, že mladiství jsou zpravidla osoby blízké věku dítěte (ve 
smyslu osoby do dovršení 15. roku, pročež je třeba u těchto osob zvláštního zacházení, nejinak je 
tomu v případě správního trestání. 

Taktéž se tento princip projevuje v tom, že jedním z kritérií při určení druhu a výměry 
správního trestu je též osoba pachatele a jeho poměry. Obdobně již zmíněné instituty podmínečné 
upuštění od uložení správního trestu, upuštění od uložení správního trestu a mimořádné snížení 

                                                 
25 Tak tomu je např. v případě některých přestupků na úseku dopravy, kde jsou stanoveny minimální 

pokuty, jež je možné uložit. Je vhodné též poznamenat, že Ústavní soud se ústavní konformitou 
minimálních pokut již zabýval, kdy ve svém nálezu Ústavního soudu ze dne 25. 10. 2011, 
sp.zn. Pl. ÚS 14/09, uvedl: „Ústavní předpisy nevyžadují, aby zákonodárce při zákonném 
stanovení sankční sazby vždy upustil od spodního ohraničení výměry sankce. Typová závažnost 
(škodlivost) deliktního jednání daného druhu může být obecně tak vysoká, že nepřipouští ani v 
individuálním případě stanovit "nulovou" hodnotu výměry sankce. Posouzení spodní hranice 
sankční sazby je zásadně věcí zákonodárce. Ústavní předpisy neobsahují ohledně otázky dolní 
hranice sankční sazby žádnou direktivu - musí být ovšem dodržen příkaz proporcionality mezi 
typovou závažností deliktního jednání a výší sankční sazby.“ 

26 Srov. např. nález Ústavního soudu ze dne 16.9.2017, sp.zn. Pl. ÚS 52/13, kdy byla spodní 
hranice pokuty 250.000 Kč za správní delikt dle zákona o zaměstnanosti shledá jako ústavně 
nekonformní. 

27 Srov. § 37 odst. 2 trestního zákoníku. 
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pokuty jsou oním dalším projevem principu humánnosti při ukládání správního trestu. Tyto 
mimořádné instituty umožňují správnímu orgánu – při reflexi principu humánnosti – uložit správní 
trest nejvhodnější, neboť to, že lze v konkrétním případě dle zvláštního zákona ve spojení 
s přestupkovým zákonem určitý správní trest uložit, neznamená i povinnost správního orgánu jej 
uložit. 

 
3.5 PRINCIP NESLUČITELNOSTI NĚKTERÝCH SPRÁVNÍCH TRESTŮ 

Jedná se opětovně o princip společný jak trestnímu právu28, tak správnímu právu trestnímu. 
V případě správního práva trestního je výslovně zakotven (§ 36 přestupkového zákona), kdy platí, 
že v zásadě všechny správní tresty je možné uložit vedle sebe. Výjimku ovšem tvoří pokuta a 
napomenutí, kdy tyto správní tresty nemohou být uloženy společně. 

Neslučitelnost těchto správních trestů dle autora plyne především z odlišné povahy těchto 
správních trestů. Napomenutí je třeba považovat za prostředek spíše morálního charakteru, resp. 
morálního odsouzení, jež se zásadně nedotýká majetkové sféry pachatele. Naproti tomu smysl a 
účel pokuty je zásah do majetkové sféry pachatele tak, aby intenzivněji pocítil negativní důsledky 
spojené se spácháním přestupku. 

 
3.6 PRINCIP JEDNOTY PREVENCE A SPRÁVNĚPRÁVNÍ REPRESE 

Tento princip vyplývá z toho, že jedním z účelů správního práva trestního je (obdobně jako 
v případě trestního práva soudního) výchova pachatele a předejití tomu, aby pokračoval v dalším 
protiprávním jednání. Správní právo trestní by taktéž mělo odrazovat pachatele před samotným 
pácháním přestupků. 

Ukládání správních trestů, resp. uložené správní tresty tedy musí působit jednak preventivně 
tak, aby se předešlo další protiprávní činnosti pachatele, jednak musí působit represivně tak, aby 
byla ochráněna společnost a její zájmy před tímto protiprávním jednání. Nicméně ani jedna ze 
složek by neměla působit samostatně, neboť cílem není uložit exemplární trest a tím předejít dalším 
protiprávním jednání v určité oblasti. Naopak ovšem nelze opomenout skutečnost, že za přestupky 
lze uložit i ochranná opatření, jež mohou snoubit právě preventivní složku a složku represivní. 

 
3.7 PRINCIP ROVNOSTI 

Princip rovnosti má své zakotvení nejen na ústavní úrovni, a to v čl. 1 Ústavy ČR, ale taktéž 
v dalších mezinárodních smlouvách, jejichž předmětem je ochrana základních lidských práv a 
svobod. Z tohoto principu pak vyplývá i rovnost před zákonem, byť absolutní rovnosti dosáhnout 
nelze, jak sám potvrzuje i český Ústavní soud, jehož judikatura29 vychází z toho, že pro případnou 
nerovnost musí být dány legitimní důvody. 

V případě ukládání správních trestů lze tento princip spatřovat v požadavku na to, aby druh a 
výše správního trestu za obdobné přestupky byla taktéž odlišná. Odlišné (nerovné) zacházení při 
ukládání správního trestu má pak své místo v případě různých přestupků. Nelze tedy akceptovat 
situaci, kdy v zásadě za totožný přestupek jsou ukládány odlišné správní tresty (není-li třeba důvod 
pro tento rozdílný přístup v osobě pachatele, kdy jeden z nich bude recidivistou). 

 
3.8 PRINCIP NE BIS IN IDEM 

Tento princip je velmi diskutovaným principem v oblasti správního práva trestního a lze jej 
aplikovat na obecné úrovni. Jeho výslovné zakotvení lze nalézt i v trestním právu30. Naproti tomu 
jeho výslovnou úpravu v přestupkovém zákoně ve vztahu k ukládání správních trestů nalézt nelze. 

Z tohoto principu plyne obecný zákaz toho, aby určitá okolnost či skutečnost byla pachateli 
přičítána (ať již v jeho prospěch či neprospěch) dvakrát. Je-li tedy znakem skutkové podstaty 
způsobení určité škody, jež odůvodňuje uložení přísnějšího trestu, pak nelze tuto okolnost aplikovat 
ještě jako samostatnou přitěžující okolnost.  

Příkladmo je možné uvést, že pokud je znakem skutkové podstaty překročení maximální 
povolené rychlosti o více než 40 km/h, pak toto nelze samo o sobě považovat i za přitěžující 
okolnost. Naproti tomu, pokud řidič překročí rychlost o 60 km/h, oněch 20 km/h již není znakem 

                                                 
28 Srov. § 53 trestního zákoníku. 
29 Viz nález Ústavního soudu ze dne 6. června 2006, sp.zn. Pl. ÚS 42/04. 
30 Srov. § 39 odst. 4 trestního zákoníku. 
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skutkové podstaty a je možno toto ještě intenzivnější překročení rychlosti považovat za přitěžující 
okolnost. 

 
3.9 ZÁSADY UPLATŇOVANÉ PŘI MNOHOSTI PŘESTUPKŮ 

Jak v praxi trestního práva soudního, tak i správního práva trestního dochází k souběhu 
několika přestupků. Při souběhu několika přestupků se nabízí uplatnění některé ze tří zásad, a to 
zásada kumulační (sčítací), zásada absorpční (pohlcovací) a zásada asperační (zostřovací). Tyto 
zásady se uplatňují v rámci trestního práva soudního31, přičemž jejich projev je možné spatřovat i 
v přestupkovém zákoně. 

Současná právní úprava přestupkového zákona uplatňuje více či méně všechny tři tyto 
zásady. Zásada kumulační se projevuje v tom, že lze uložit společně více správních trestů 
(nevylučuje-li to zákon; § 41 odst. 3 přestupkového zákona). Zásada absorpční tkví v tom, že 
přísnější správní trest pohlcuje správní trest mírnější, a tedy za souběh několika přestupků bude 
pachatel potrestán trestem nejpřísnějším, kterýžto je možné uložit za některý ze správních trestů (§ 
41 odst. 1 přestupkového zákona). I zásada asperační má své umožňuje správnímu orgánu zvýšit 
sazbu pokuty za přestupek nejpřísněji trestný, a to až o polovinu, přičemž takto zvýšená sazba 
nesmí přesáhnout součet horních sazeb pokut za jednotlivé společně projednávané přestupky (§ 41 
odst. 2 přestupkového zákona). 

 
4 ZÁVĚR 

Autor v tomto příspěvku věnoval svoji pozornost principům při ukládání správních trestů. Jak 
plyne ze shora uvedeného, i v rámci správního práva trestního lze (obdobně jako v případě 
trestního práva soudního) nalézt řadu právních principů, jež jsou do určité míry specifické pro 
ukládání správních trestů 

Původ, vstupní zakotvení těchto právních principů v řadě případů lze nalézt již v ústavních 
předpisech (v podmínkách České republiky typicky Listina základních práv a svobod) 
a mezinárodních smlouvách, jejichž předmětem je ochrana základních lidských práv a svobod 
(např. již zmíněná Evropská úmluva či Mezinárodní pakt o občanských a politických právech). Nadto 
je třeba zdůraznit závěr správních soudů, kteréžto uvedly, že se při správním trestání uplatňují 
obdobné principy jako v případě trestního práva soudního. 

Přestupkový zákon, jenž nabyl účinnosti dne 1.7.2017, rekodifikoval dosavadní právní úpravu 
přestupků, přičemž se značně přiblížil právní úpravě trestního práva soudního (zákonodárce 
aplikoval obdobné principy, přestupkový zákon užívá řadu obdobných či zcela totožných institutů 
apod.). Právě i toto přiblížení přispívá k aplikaci totožných právních principů pro obě složky či „pilíře“ 
trestání v České republice. 
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CONSTITUTIONAL PRINCIPLES IN PUBLIC ADMINISTRATOR’S 
DECISION-MAKING UNDER THE CASE LAW OF THE SUPREME 

ADMINISTRATIVE COURT OF LITHUANIA 

Ieva Deviatnikovaitė 

(Mykolas Romeris University, Faculty of Law) 
 
Abstract: This paper serves few purposes. First, it examines the principles of public administration 
in Lithuania. Good administration principle is analysed as constitutional principle relying on the case 
law of the Supreme Administrative Court of Lithuania. Second, it explores impact of the decisions of 
Constitutional Court of the Republic of Lithuania to the contemporary judicial review of Lithuanian 
administrative courts. Therefore, one of the latest rulings of the Supreme Administrative Court of 
Lithuania related to the spelling of names and family names in the passports of citizens of the 
Republic of Lithuania will be reviewed.  
 
Key words: constitutional principle, good administration, public administration 
 
1.        INTRODUCTION 

The Law on Public Administration was adopted in Lithuania in 19991. This act is important 
because of several reasons.  

First, it establishes the notion of public administration. Article 5 of the Law on Public 
Administration governs five main spheres of the activity of public administration entities. These five 
spheres are: administrative regulation (adopting of administrative acts, namely regulatory), control of 
subordinate entities and supervision of non-subordinate entities, provision of administrative services 
(licensing, authorizing, submission of information, provision of consultations, etc.), administration of 
the provision of public services (services in the sphere of education, healthcare, science, culture, 
sport, etc.), internal administration of public administration entity.  

Second, Article 4 of the Law on Public Administration establishes system of public 
administration entities in Lithuania. It is composed of state administration entities and entities of 
municipal administration. State administration bodies are institutions of executive power and 
independent regulatory bodies. There are 59 municipalities in Lithuania and all of them have their 
own organs of municipal administration. 

Third, Article 8 of the Law on Public Administration governs general requirements for 
individual administrative acts. They are: an act should be based on objective data (facts) and the 
provisions of legal acts, if sanctions are applied by the act then reasons should be established, 
rights and duties should be clearly established or granted in the act, an act must be signed by a 
competent authority. Each person to whom an act is designated or whose rights and duties are 
directly affected, not later than within three working days of its adoption, should be notified in writing 
about the adoption of the act and receive a copy of this act. In contrast, requirements to regulatory 
administrative act are governed by different act – Act on the Basis of Law-making2.  

Fourth, Article 3 provides principles which should be followed by public administrators. They 
are: the supremacy of law, objectivity, proportionality, absence of abuse of power, institutional 
assistance, efficiency, subsidiarity, “one-desk” principle, equality, transparency, responsibility for the 
adopted decisions, novelty and openness to change, principle of completeness or particularity. 
Among these principles easily could be identified constitutional principles. For example, the 
supremacy of law, proportionality, equality of persons before the law.  

Following the aforementioned provisions of the Law on Public Administration of the Republic 
of Lithuania we can draw some conclusions. First, areas of activity of Lithuanian public 
administrators are regulated by the law, they do not stem from case law of national courts. Second, 
Lithuanian public administrators system consists of state administration and municipal bodies. Third, 

                                                 
1 Law on Public Administration. 17 June 1999 No VIII-1234, Vilnius. 
2 Act on the Basis of Law-making. 18 September 2012 No XI-2220, Vilnius. 
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Article 8 of the Law on Public Administration is the main provision according to which Lithuanian 
administrative courts make judicial review over individual administrative acts. Fourth, Article 3 of the 
Law on Public Administration does not provide principle of good administration, except we can find 
some similarities with Article 41 of the EU Charter of Fundamental Rights. Thus, the report is mainly 
dedicated to analyze the principle of good administration as a constitutional principle.  
 For the introduction of this discourse we gave some legal backgrounds on the legal 
framework of Lithuanian public administration.  
 
2.        PRINCIPLE OF GOOD ADMINISTRATION AS A CONSTITUTIONAL PRINCIPLE 

In Lithuania there are no commentaries on the Law on Public Administration or the Law on   
Administrative Proceedings3. However, the Supreme Administrative Court of Lithuania published a 
set of case law when the provisions of the Law on Public Administration are applied4.  

Consequently, one chapter in this publication was dedicated to principles of public 
administration. Above we noticed that there is no definition of the principle of good administration in 
the Law on Public Administration, the Supreme Administrative Court in its publication begins the 
chapter on principles of good administration with Article 41 of the Charter of Fundamental Rights of 
the EU5 which establishes the right to good administration. According to Article 41 the right to good 
administration includes the right to be heard before the individual decision could be taken, the right 
to have access to his or her file, reasoning decisions of public administrator. Moreover, 
administration should be impartial, fair and reasonably organize the time of decision-making.  

The Supreme Administrative Court in its case law emphasizes that the principle of good 
administration is set in the main national acts and the Charter of Fundamental Rights of the EU6. 
Here the Court as the “main national acts” meant namely Article 5(3) of the Constitution of the 
Republic of Lithuania: “State institutions shall serve the people”. Thus, Supreme Administrative 
Court states that “Notwithstanding the fact that the principle of good administration is not directly 
enshrined in the Law on Public Administration, according to the case law of the Supreme 
Administrative Court of Lithuania it comes from the provisions of the Constitution”7. The institutions 
of public administration are bound by the principle of good administration with the help of which 
Article 5(3) of the Constitution is implemented8. Consequently, the principle of good administration 
could be considered as a constitutional principle9.  

According to the case law of Lithuanian administrative courts the principle of good 
administration contains various imperatives10. Each of them will be briefly described. 

First, the obligation of public administrators to state reasons. This imperative reflects Article 
8 of the Law on Public Administration and Article 41 of the Charter of Fundamental Rights of the EU. 
In the case law it is stated, that “an individual administrative act, which does not sufficiently detail 
the circumstances and legal provisions on which the legal act is based, does not <…> comply with 
the principle of good administration”11. Moreover, the principle of good administration obliges a 

                                                 
3 Law on Public Administration or Law on Administrative Proceedings. 14 January 1999 No VIII-
1029, Vilnius. 
4 Case law of the Supreme Administrative Court of Lithuania 
applying the provisions of the Law on Public Administration of the Republic of Lithuania. Approved 
by the justices of the Supreme Administrative Court of Lithuania in 1st of June, 2016. 
5 Charter of Fundamental Rights of the European Union (2000/C 364/01). 
6 Case law of the Supreme Administrative Court of Lithuania 
applying the provisions of the Law on Public Administration of the Republic of Lithuania, p. 464-465. 
7 Case law of the Supreme Administrative Court of Lithuania 
applying the provisions of the Law on Public Administration of the Republic of Lithuania, p. 465. 
8 Supreme Administrative Court of Lithuania. Administrative case No eA-1245-662/2015. 
9 EUCJ in its case law regards the principle of good administration as part of the general principles. 
See: Supreme Administrative Court of Lithuania. Administrative case No A858-47/2014. 
10 Case law of the Supreme Administrative Court of Lithuania 
applying the provisions of the Law on Public Administration of the Republic of Lithuania, p. 465-472. 
11 Supreme Administrative Court of Lithuania. Administrative case No A444-878/2013. 
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public administration entity to make a decision on the matter and to specify the whole set of the facts 
and legal rules on the basis of which the decision was made12. 

Second, the duty of public administrators to interpret the procedure for appeal of an 
administrative act. According to the Supreme Administrative Court, the principle of good public 
administration and the principle enshrined in the Constitution that public authorities serve people 
does not coincide with the failure to explain the procedure for appealing against an administrative 
act13. 

Third, the obligation of public administrators to inform about an infringement of public 
interests. The Court emphasizes that public administrators shall inform the prosecutor or other 
competent entity about the possible violations of the public interest14. 

Fourth, a duty to be impartial. It means that the priority in decision-making is in the public 
interest. This principle should prevent the emergence and spread of corruption in civil service. One 
of the instruments in order to prevent corruption in civil service are the provisions of the Law on the 
Coordination of Public and Private Interests15.  

Fifth, the duty of public administrators to take active steps, help and act diligently. This 
means that public administrators shall act with care and diligence when making administrative 
decisions. Moreover, they have to comply with applicable legal provisions are complied with during 
the administrative procedure. This also means that a public administrator must provide the person 
concerned with objective and correct information on a matter of his/ her interest16. 

Sixth, cooperation between the parties. It is related with the availability of administrative 
services. The latter means that a public administration entity is required to advise an applicant on 
how to initiate a process on an issue and provide information to help a private person to find the 
most effective ways of achieving the goal17.  

Seventh, the right to be heard and informed. This imperative means that public 
administrator in the decision-making process if it negatively and directly affects the rights of 
individuals must give the opportunity within a reasonable time and in a manner prescribed by laws to 
express their views. Lithuanian administrative courts rely on Article 41 of the Charter of 
Fundamental Rights of the EU, Article 8 of the Law on Public Administration of the Republic of 
Lithuania and Article 14 of Recommendation to Member States on Good Administration18 explaining 
this right of individuals.  

Eighth, the right to effectively protect individual’s rights. This principle, according to national 
administrative courts is related to “one-desk” principle. This principle is established in Article 3(8) of 
the Law on Public Administration: “person shall receive information, submit an application, a 
complaint or a notification and receive an answer to them at one workplace. An entity of public 
administration who is considering an application, a complaint or a notification and adopting an 
administrative decision shall consider the application, complaint or notification and shall receive 
information from its administrative units, subordinate entities and, where necessary, from other 
entities of public administration, and shall not impose such obligation on a person who has 
submitted the application, complaint or notification”.  

          

                                                 
12 Case law of the Supreme Administrative Court of Lithuania 
applying the provisions of the Law on Public Administration of the Republic of Lithuania, p. 466. 
13 Supreme Administrative Court of Lithuania. Administrative case No AS858-284/2014. 
14 Supreme Administrative Court of Lithuania. Administrative case No A146-335/2008. 
15 Law on the Coordination of Public and Private Interests. 2 June 1997 No VIII-371, Vilnius. 
16 Supreme Administrative Court of Lithuania. Administrative case No eA-2142-624/2015;  Case law 
of the Supreme Administrative Court of Lithuania 
applying the provisions of the Law on Public Administration of the Republic of Lithuania, p. 467.  
17 Supreme Administrative Court of Lithuania. Administrative case No A822-2220/2012; Supreme 
Administrative Court of Lithuania. Administrative case No A143-1486/2014; Supreme Administrative 
Court of Lithuania. Administrative case No eA-2266-858/2015; Case law of the Supreme 
Administrative Court of Lithuania applying the provisions of the Law on Public Administration of the 
Republic of Lithuania, p. 470. 
18 Recommendation CM/Rec(2007)7 of the Committee of Ministers to Member States on Good 
Administration.  
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3.           ON THE SPELLING OF NAMES AND FAMILY NAMES IN THE PASSPORTS OF 
CITIZENS OF THE REPUBLIC OF LITHUANIA 
According to Article 72 of the Law on Constitutional Court of the Republic of Lithuania19,  

the rulings of the Constitutional Court are binding on all authorities, courts, all enterprises, 
institutions and organizations, officials and citizens. However, in the last few years a new trend has 
occurred. The Lithuanian courts, including administrative courts appeal less to the Constitutional 
Court and instead rely on the jurisprudence of the EUCJ and ECHR.  

This new development can be found in the case concerning the writing of foreign names 
and surnames in passports of Lithuanian citizens20.  

The Constitutional Court in 1999 rendered a decision in which it ruled that: 
• “Attention should be paid to the fact that individuals residing in Lithuania regard themselves 

as belonging to more than a hundred nationalities. Various characters are used in their 
languages which often are totally or in part different from Lithuanian characters. In case 
legal norms provided that the names and family names of these citizens had to be written 
in other, non-Lithuanian characters, then not only the constitutional principle of the state 
language would be denied but also the activity of state and municipal institutions, that of 
other enterprises, establishments and organisations would be disturbed. Due to this 
citizens would face more difficulties in implementing their rights and legitimate interests and 
the principle of their equality before the law established in the Constitution would be 
violated”. 

• “Writing entries in the passport of a citizen of the Republic of Lithuania in the state 
language does not deny the right of citizens regarding themselves as belonging to various 
national groups to write their names and family names in any language as long as it is not 
linked with the sphere of the use of the state language pointed out in the law”21. 

In less than 10 years Lithuanian courts in contrast to above-mentioned decision of  
the Constitutional Court instructed the migration and other competent authorities to issue passports 
of the Republic of Lithuania with the original characters of foreign names and surnames. The panel 
of justices of the Supreme Administrative Court ruled that: 

• “The jurisprudence of supranational courts has revealed that the use of a person name and 
surname is an integral part of the right to private and family life and state interference, 
prohibiting the original spelling of the person's name and surname, can only be carried out 
if there is a proportionate measure for achieving legitimate aims”22. 
The panel of justices relying on the preliminary ruling of the EUCJ23 noted that it would be  

inconvenienced for a person to be able to write his or her surname on his identity card and passport 
of the Republic of Lithuania differently from his father's surname. Moreover, justices relied also on 
the jurisprudence of the ECHR24.  

In May of 2017 the ECHR asked the Government of Lithuania for explanations regarding the 
writing of names and surnames in personal documents of Lithuanian citizens because the petition of 
Lithuanian woman married to Austrian man was filed to the ECHR. The woman argued a breach of 
her right since she was not able to enter her surname with the character “W” in the passport and 
marriage certificate. The Strasbourg court pointed out that these decisions cannot be enforced until 

                                                 
19 Law on Constitutional Court of the Republic of Lithuania. 31 May 1994 No I-480, Vilnius. 
20 There are no „q“, „x“, „w“ characters in Lithuanian language alphabet.  
21 Ruling of Constitutional Court of the Republic of Lithuania on the spelling of names and family 
names in the passports of citizens of the Republic of Lithuania, 21 October,1999. Case No 14/98. 
22 Supreme Administrative Court of Lithuania. Administrative case No eA-2176-662/2017; other case 
related to the same topic: Supreme Administrative Court of Lithuania. Administrative case No A-
2445-624/2017. 
23 Malgožata Runevič-Vardyn and Łukasz Paweł Wardyn v Vilniaus miesto savivaldybės 
administracija and Others. Case C-391/09; ECLI:EU:C:2011:291.  
24 Znamenskaya v. Russia - 77785/01 [2005] ECHR 361 (2 June 2005); Johansson v. Finland, no. 
10163/02, ECtHR (Fourth Section) (6 September 2007);  Mentzen v. Latvia, no. 71074/01, ECtHR 
(Fourth Section) (7 December 2004); Bulgakov v. Ukraine, no. 59894/00, ECtHT (11 September 
2007). 
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the law is amended25. In spring of 2017 several drafts of the Law on the Writing of Names and 
Surnames were released. However, the new law is still not adopted. The current law is adopted in 
199126 and it governs that the name and surnames of non-native persons are written in Lithuanian 
characters when a passport of the Republic of Lithuania is issued.   
 
4.        CONCLUSIONS 

1. There is no a definition of good administration in Lithuanian legal regulation. The 
Supreme  

Administrative Court of Lithuania presumes that it could be derived from Article 5(3) of the 
Constitution of the Republic of Lithuania where it is stated that “State institutions shall serve the 
people”. According to the jurisprudence of the Supreme Administrative Court, the principle of good 
public administration includes 8 imperatives: obligation to state reasons, the duty to interpret the 
procedure for appeal of an administrative act, obligation to inform about a public interest 
infringement, impartiality, the duty to act carefully, cooperation between the parties, the right to be 
heard and informed, and the right to effectively protect individual’s rights. 

2. A new development in the Lithuanian courts has occurred. The Lithuanian courts,  
including administrative courts, rely less on the case law of the Constitutional Court and rely more 
on the jurisprudence of the EUCJ and ECHR.  
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PRÁVO NA INFORMÁCIE A PROBLÉMY JEHO VYNUTITEĽNOSTI  
V PRAXI ORGÁNOV VEREJNEJ SPRÁVY. 

Marianna Džačková 

Univerzita Komenského v Bratislave, Právnická fakulta  
 
 

Abstrakt: Právo na poskytnutie informácie orgánmi verejnej správy je základným právom, 
garantovaným Ústavou SR. Autorka sa v článku zaoberá právnou ochranou tohto základného 
práva, ktorú poskytuje zákon o slobodnom prístupe k informáciám. Zameriava sa najmä na aktuálne 
problémy, ktoré sa vyskytli v aplikačnej praxi prejednávania priestupkov na úseku slobodného 
prístupu k informáciám. 
 
Abstrakt: The right to information is fundamental right guaranted by the Constitution of SR. The 
author deals with legal defence of this fundamental right, ensured by act. She focused on currently 
problems, which in aplication practice of administrative offences on violation of free access to 
information.   
 
Kľúčové slová: právo na informácie, infozákon, priestupky, súdny prieskum správnych rozhodnutí 
 
Key words: right to information, infoAct, administrative offences, judicial review od administrative 
decisions 
 
 
1 ÚVOD 

Právo na informácie patrí k základným právam a slobodám, ktoré sú neodmysliteľnou 
súčasťou demokratického štátu. Je garantované Ústavou1, ako aj medzinárodnými zmluvami.    
Právny rámec uplatnenia tohto práva predstavuje zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k 
informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode informácií) (ďalej len ZSI) 
ktorý zaviedol princíp publicity verejnej správy, t. j. otvorenosti a znamená, že „čo nie je tajné, je 
verejné“ a verejná správa musí verejnosti sprístupniť všetky informácie, ktoré má k dispozícii okrem 
tých, ktoré musí chrániť vo verejnom záujme (tie zákon zo sprístupnenia vyložene vylučuje).2 

 Tento zákon upravuje  postup pri sprístupňovaní žiadosti, podmienky sprístupňovania 
informácií a zodpovednosť za porušenie povinností ustanovených zákonom. Práve posledné 
spomínané predstavuje kľúčový problém pri sprístupňovaní informácií. Pri každom práve je 
najdôležitejšou zložkou jeho vymožiteľnosť. Akékoľvek  práva môžu byť priznané fyzickej 
a právnickej osobe, ale pokiaľ je zákon „bezzubý“ a nedokáže nositeľovi oprávnenia zabezpečiť 
vynútiteľnosť práva, potom aj samostatné priznanie práva je zbytočné. Vymožiteľnosť platného 
práva a práva a povinnosti stanovené platným právom tvoria neoddeliteľnú jednotu a medzi 
základné úlohy štátu, štátnej moci v oblasti verejnej správy patria aj aktivity zamerané na 
vymožiteľnosť právnych povinností v oblasti verejnej správy3.  

Predkladaný článok sa zameriava na aktuálne problémy, ktoré sa vyskytli v aplikačnej praxi 
pri prejednávaní priestupkov na úseku práva na prístup k informáciám. Poukazujem v ňom na 
problémy účinnej právnej úpravy, najmä na zdĺhavú vymožiteľnosť a neefektívnosť pri vyvodzovaní 
zodpovednosti za porušenie povinnosti vyplývajúcich zo ZSI.           

 
 

                                                 
1 Ústavný zákon č. 460/1992 Zb. Ústava Slovenskej republiky v znení neskorších zmien. 
2 LATIKOVÁ, Z.: Vybrané problémy pri aplikácii infozákona. IN: Míľniky práva v stredoeurópskom 
priestore. – Bratislava : Univerzita Komenského v Bratislave, Právnická fakulta,  2014 . s. 490-495. 
3 Bližšie k vymožiteľnosti práva pozri napr. TÓTHOVÁ, K.: IN: VRABKO, M. a kol. Správne právo 
hmotné. Všeobecná časť. 1.vyd. Bratislava: C.H.Beck. 2012 S. 352 
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2 ÚSTAVNOPRÁVNY A EURÓPSKY KONTEXT PRÁVA NA INFORMÁCIE 

Ústavnoprávne základy práva na informácie nachádzame v  čl. 26 ods.1 Ústavy, kde je 
ustanovené, že právo na informácie sa zaručuje. Ústavný rámec nadväzuje na medzinárodné 
a európske dokumenty, ktorými je SR viazaná a ktoré rovnako garantujú fyzickým a právnickým 
osobám právo na informácie. Svojim charakterom patrí k politickým právam.   

Následne čl.26 ods.5 ustanovuje povinnosť orgánov verejnej moci primeraným spôsobom 
poskytovať informácie o svojej činnosti v štátnom jazyku. Možno ho chápať ako protipól k právu 
jednotlivcov na informácie, ktoré by bez zákonnej povinnosti na strane verejnej moci strácalo 
význam. 

Základné právo na informácie možno obmedziť iba zákonom, za splnenia Ústavou 
stanovených podmienok, t. z. ak ide o opatrenia v demokratickej spoločnosti nevyhnutné na 
ochranu práv a slobôd iných, bezpečnosť štátu, verejného poriadku, ochranu verejného zdravia a 
mravnosti.4 
  Povinnosť SR garantovať právo na informácie ako esenciálny súčasť demokracie vyplýva 
aj z viacerých medzinárodných dokumentov. SR je ako členský štát Rady Európy viazaný 
Európskym dohovorom o ľudských právach (ďalej len Dohovor), ktorý zaručuje právo na informácie 
v čl. 10 ako súčasť slobody prejavu. „Toto právo zahŕňa slobodu zastávať názory a prijímať a 
rozširovať informácie alebo myšlienky bez zasahovania štátnych orgánov a bez ohľadu na hranice“.5 
Dohovor ustanovuje aj možnosť obmedzenia práva na informácie – z dôvodu národnej bezpečnosti, 
územnej celistvosti alebo verejnej bezpečnosti, na predchádzanie nepokojom alebo zločinnosti, 
ochranu zdravia alebo morálky, ochranu povesti alebo práv iných, zabránenia úniku dôverných 
informácií alebo zachovania autority a nestrannosti súdnej moci.6 Dohovor v porovnaní s Ústavou 
výslovne neustanovuje povinnosť orgánov verejnej moci poskytovať informácie, no túto povinnosť 
možno odvodiť napr. z rozhodovacej činnosti Európskeho súdu pre ľudské práva (ďalej len ESĽP). 

Priamo Ústavný súd SR (nález sp. zn. PL.ÚS 1/09) zdôraznil význam Dohovoru, keď uviedol, 
že „ESĽP vo svojej nedávnej judikatúre významným spôsobom rozšíril pojem „slobody prijímať 
informácie“ obsiahnutý v čl. 10 Dohovoru, keď výslovne uznal existenciu Dohovorom zaručeného 
práva na informácie......uviedol, že povinnosť štátu vo veciach slobody tlače zahŕňa elimináciu 
prekážok pre novinársku činnosť tam, kde vo veciach verejného záujmu existujú len z dôvodu 
informačného monopolu orgánov verejnej moci (rozsudok Társásag a Szabadságjogokért proti 
Maďarsku). 7     

ESĽP vo svojej rozhodovacej praxi sa zaoberal prípadom, keď žiadateľ žiadal od rakúskeho 
štátneho orgánu sprístupnenie všetkých rozhodnutí v určitej veci (radovo išlo o stovky rozhodnutí), 
po ich anonymizácií a na náklady žiadateľa. ESĽP v danom prípade konštatoval, že úplné 
odmietnutie žiadosti z dôvodu nákladovosti a ochrany funkčnosti orgánu bolo síce relevantné (lebo 
zákon ho predpokladal), ale nebolo dostatočné (sufficient). ESĽP považoval sťažnosť za 
opodstatnenú a že zásah do žiadateľovho práva garantovaného čl. 10 Dohovoru nebolo možné 
v demokratickej spoločnosti považovať ako nevyhnutný.8   

Na úrovni Rady Európy bolo vydaných viacero rezolúcií, odporúčaní, ktoré upravujú právo na 
prístup k oficiálnym informáciám ako súčasť práva na slobodu prejavu a informácií. Napr.  

Odporúčanie R (81) 19 o prístupe k informáciám orgánov verejnej správy 
Odporúčanie Rec (2002) 2 o prístupe k úradným dokumentom.9 
Na úrovni EÚ právo na informácie zaručuje Charta základných práv. V čl. 51 sa uvádza, že 

jej ustanovenia sú adresované inštitúciám Únie a organizáciám ňou zriadenými, ako aj členským 

                                                 
4 Čl. 26 ods. 4 Ústavy 
5Čl. 10 ods. 1 Dohovor 
6 Čl. 10 ods. 2 Dohovoru 
7 Bližšie pozri IKRENYI, P. a kol.: Zákon o slobodnom prístupe k informáciám (zákon o slobode 
informácií). Komentár. Bratislava: Wolters Kluwer. 2015, s.29 
8 Österreichische vereinigung zur erhaltung, stärkung und schaffung eines wirtschaftlich gesunden 
land- und forstwirtschaftlichen grundbesitzes proti Rakúsku ( no. 39534/07). 
9 Bližšie pozri napr. KOŠIČIAROVÁ S.: Princípy dobrej verejnej správy a Rada Európy. Bratislava : 
Iura Edition,2012. 
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štátom len pri implementácií práva Únie.10 Podľa čl. 52 ods. 3  Charty je význam a rozsah týchto 
práv rovnaký ako podľa dohovoru. Toto ustanovenie nebráni tomu, aby právo únie priznalo širší 
rozsah ochrany týchto práv, avšak obmedzenia práv nesmú prekročiť ustanovenie čl. 10 ods. 2 
Dohovoru. V práve EÚ nie je právo vyhľadávať a získavať informácie ani povinnosť orgánov verejnej 
moci sprístupňovať informácie o svojej činnosti explicitne a komplexne upravené. Všeobecné 
zásady a obmedzenia upravujúce práva na prístup k dokumentom ustanovuje v zmysle ZFEÚ EP 
a Rady EÚ.11   

Bližšie právo na informácie na úrovni EÚ konkretizuje Nariadenie – 1049/2001, ktorého 
cieľom je čo najúčinnejšie uplatňovanie práva verejnosti na prístup k informáciám a dokumentom. 
V zmysle tohto nariadenia majú jednotlivci za splnenia podmienok ustanovených v tomto nariadení 
prístup k informáciám a dokumentom zo všetkých oblastí činnosti EÚ12     

Právo verejnosti na informácie o činnosti orgánov verejnej moci má v demokratickej 
spoločnosti nespochybniteľný význam. Upravuje ho nielen Ústava SR, ale aj mnohé európske 
dokumenty na úrovni rady Európy aj EÚ. Má zabezpečiť predovšetkým kontrolnú funkciu verejnej 
moci občanmi a zabrániť jej zneužitiu. V takomto duchu sa vyjadril aj Najvyšší súd SR (ďalej len 
NSSR) vo svojej rozhodovacej činnosti: „Zmyslom informovanosti občanov o verejnej moci je pre 
túto moc samu esenciálnou  spätnou väzbou, kvalitatívnym faktorom a zároveň aj poistkou proti jej 
zneužitiu. Ďalším nepopierateľným významom subjektívneho, a tým aj vynútiteľného práva na 
informácie je jeho funkcia kontrolná vo vzťahu k fungovaniu verejnej moci. Dostatočne rozsiahly, 
jednoduchý a rýchly prístup k informáciám má tiež priaznivý vplyv na dôveru občanov 
v demokratické inštitúcie a na ich ochotu podieľať sa na verejnom živote“.13 Z názoru NSSR vyplýva, 
že pokiaľ má byť základný význam práva na informácie naplnený, nestačí „iba“ jeho ústavné 
a zákonné vyjadrenie, ale je nevyhnutné zabezpečiť aj jeho včasnú a spoľahlivú vynútiteľnosť.      

 
3 NIEKOĽKO POZNÁMOK K PODÁVANIU ŽIADOSTÍ O SPRÍSTUPNENIU INFORMÁCIÍ 

PODĽA ZSI 
Realizáciu ústavného práva na informácie upravuje na zákonnej úrovni ZSI. Ide o prvý 

právny predpis, účinný na území SR, ktorý stanovuje presný procesný postup a podmienky 
sprístupňovania informácií pre všetky osoby, pričom podrobne upravuje právo na prístup 
k informáciám14, ktoré majú k dispozícií orgány verejnej moci a iné verejné inštitúcie.  

Povinnosť zverejňovať informácie sa vzťahuje na tzv. povinné osoby15. Ide o inštitúcie, resp. 
organizácie, a v určitých prípadoch aj fyzické osoby, ktoré vykonávajú verejnú správu, rozhodujú 
o právach a povinnostiach občanov, hospodária s verejnými prostriedkami alebo vykonávajú činnosť 
vo verejnom záujme16. Všetky tieto subjekty disponujú informáciami, o ktorých by mala byť verejnosť 
informovaná. Zákon priznáva právo na informácie „každému“, t. z. nekladie na osoby realizujúce 
právo na informácie osobitné požiadavky (napr. z hľadiska občianstva, veku, pobytu)17 a priznáva 
ho explicitne aj PO.18  

 ZSI predstavuje všeobecnú právnu úpravu. „Infozákon nepokrýva všetky aspekty práva na 
prístup k informáciám. Vo vzťahu k iným predpisom pôsobí ako lex generalis ; príslušný špeciálny 

                                                 
10IKRENYI, P. a kol.: Zákon o slobodnom prístupe k informáciám (zákon o slobode informácií). 
Komentár. Bratislava: Wolters Kluwer. 2015, s..32 
11 IKRENYI P. a kol.: Zákon o slobodnom prístupe k informáciám (zákon o slobode informácií). 
Komentár. Bratislava: Wolters Kluwer. 2015, s. 32 ISBN: 978-80-8168-228-5. 
12 Tamtiež. Bližšie pozri napr. GRMAN, J.: Právo na informácie a prístup k dokumentom inštitúcií 
a orgánov EÚ v zmysle judikatúry Súdneho dvora EÚ. In: Notitiae ex Bratislavensi Iurisprudentiae. . 
2011, č. 1/2011, s. 66-84. 
13 Rozsudok NSSR 5Sži 1/2011 z 15.12. 2011 
14Bližšie k pojmu informácia pozri napr. WILFLING, P.: Zákon o slobodnom prístupe k informáciám, 
prvé vydanie, VIA IURIS – Centrum pre práva občana, Pezinok, 2012, s. 17 a nasl. 
15 Bližšie pozri § 2 ZSI 
16 WILFLING, P.: Zákon o slobodnom prístupe k informáciám, prvé vydanie, VIA IURIS – Centrum 
pre práva občana, Pezinok, 2012, s. 23 
17  IKRENYI P. a kol.: Zákon o slobodnom prístupe k informáciám (zákon o slobode informácií). 
Komentár. Bratislava: Wolters Kluwer. 2015, s. 73 
18 § 4 ZSI 
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zákon deroguje jeho postavenie len v takom rozsahu, v ktorom sám upravuje problematiku 
poskytovania informácií.19 Vzťah špeciality môže vyústiť do zúženého prístupu k informáciám“20     

Zákon upravuje dva spôsoby sprístupňovania informácií. Prvým je sprístupňovanie informácií 
na základe žiadosti. A druhým je tzv. povinné zverejňovanie informácií, kedy musí povinná osoba 
zverejniť informácie bez toho, aby ju o to niekto vopred požiadal. 21 Ide o okruh osobitne určených 
informácií ktoré musia povinné osoby aktívne zverejňovať.22 Na účely tohto príspevku sa budeme 
venovať iba prvému spôsobu – zverejňovaniu  informácii na základe žiadosti.  Žiadosť podáva FO 
alebo PO, oprávnená na jej podanie, adresuje ju spravidla povinnej osobe, o ktorej sa domnieva, že 
disponuje požadovanou informáciou.23 Žiadosť musí mať predpísané náležitosti, v opačnom prípade 
povinná osoba vyzve žiadateľa na jej doplnenie.24 Rozhodovanie povinnej osoby o sprístupnení 
informácie predstavuje samostatný rozhodovací proces v oblasti verejnej správy.25       

   
4 SPÔSOBY VYBAVENIA ŽIADOSTI O SPRÍSTUPNENIE INFORMÁCIE 

§ 18 ZSI upravuje zákonné spôsoby vybavenia žiadosti o sprístupnenie informácie. 
Vybavením žiadosti o sprístupnenie informácie sa rozumie buď poskytnutie požadovaných 
informácií v zákonom stanovenej lehote alebo vydanie písomného rozhodnutia o nesprístupnení 
informácie v zákonom stanovenej lehote.  

 V prípade, že povinná osoba úplne vyhovie žiadosti bez akýchkoľvek obmedzení 
sprístupnenia, vydá rozhodnutie zápisom v spise. Z hľadiska hospodárnosti konania je zbytočné 
vydávať rozhodnutie a súčasne poskytovať informácie (aj keď je bežné, že žiadosť o sprístupnenie 
informácií sa vybaví sprístupnením príslušných informácií ku čomu sa pripojí sprievodný list)26. Proti 
rozhodnutiu zápisom v spise, teda proti vyhoveniu žiadosti o sprístupnenie informácií sa nemožno 
odvolať. 

V druhom prípade, ak povinná osoba nevyhovie žiadosti o sprístupnenie informácie, vydá 
rozhodnutie o nesprístupnení informácie. Rovnaký režim platí aj v prípade čiastočného 
sprístupnenia informácií požadovaných v žiadosti. Proti negatívnemu rozhodnutiu je žiadateľ 
oprávnený podať opravný prostriedok podľa § 19 ods.1  a je preskúmateľné v správnom súdnictve .   

 Vybavením žiadosti o informácie sa rozumie buď poskytnutie požadovaných informácií, 
alebo vydanie písomného rozhodnutia o nesprístupnení informácií. Aby došlo k zákonnému 
vybaveniu žiadosti, povinná osoba musí sprístupniť informácie v požadovanom rozsahu a 
v zákonnej lehote, prípadne v rovnakej lehote vydať rozhodnutie o nesprístupnení informácie. 

Pre prípad, že správny orgán ostane nečinný, a nevybaví žiadosť v zákonnej lehote, zákon 
poskytuje žiadateľovi ochranu v podobe § 18 ods. 3, ktorý upravuje tzv. fikciu negatívneho 
rozhodnutia. Podľa tohto ustanovenia sa predpokladá, že povinná osoba vydala odmietavé 
rozhodnutie, pokiaľ v lehote na vybavenie žiadosti informáciu nesprístupnila a ani nevydala 
rozhodnutie27.  

V aplikačnej praxi sa vyskytli problémy s týmto ustanovením, kedy správne orgány využívali 
inštitút fikcie a nekonali. Najvyšší súd vo viacerých svojej rozhodnutiach označil fiktívne rozhodnutie 

                                                 
19 Rozsudok NSSR z 15.marca 2011, sp, zn. 4 Sži 1/2010. 
20 IKRENYI P. a kol.: Zákon o slobodnom prístupe k informáciám (zákon o slobode informácií). 
Komentár. Bratislava: Wolters Kluwer. 2015, s. 26 ISBN: 978-80-8168-228-5. 
21 WILFLING, P.: Zákon o slobodnom prístupe k informáciám, prvé vydanie, VIA IURIS – Centrum 
pre práva občana, Pezinok, 2012, s. 23 
22 Bližšie pozri § 5-6 ZSI 
23 ZSI neuvádza príslušnosť na konanie, ale predpokladá sa, že pokiaľ žiadateľ má záujem na 
kladnom vybavení svojej žiadosti, adresuje ju povinnej osobe, o ktorej sa domnieva, že disponuje 
požadovanou informáciou. Ak povinná osoba nedisponuje touto informáciou, podľa  § 15 ZSI 
postúpi žiadosť povinnej osobe, ktorá má žiadané informácie k dispozícií. 
24 §14 ZSI 
25 VAČOK J. IN: VRABKO, M. a kol. Správne právo procesné. Osobitná časť. Šamorín: Heuréka, 
2015. 352 s.  
26IKRENYI P. a kol.: Zákon o slobodnom prístupe k informáciám (zákon o slobode informácií). 
Komentár. Bratislava: Wolters Kluwer. 2015, s.355 
27 VAČOK J. IN: VRABKO, M. a kol. Správne právo procesné. Osobitná časť. Šamorín: Heuréka, 
2015.S 262. 
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vydané podľa § 18 ods. 2  ZSI za nezákonne. Nezákonnosť postupu správneho orgánu spočíva 
v tom, že žiadateľ o sprístupnenie informácie má právo, aby správny orgán, pokiaľ nemieni jeho 
žiadosti vyhovieť, rozhodol rozhodnutím tak, ako je to ustanovené v § 18 ods. 2 ZSI, ktoré by 
obsahovalo náležitosti rozhodnutia podľa § 47 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny 
poriadok) v znení neskorších zmien, z ktorého odôvodnenia by sa žiadateľ mohol dozvedieť dôvody, 
pre ktoré nebolo jeho žiadosti vyhovené. V prípade, že je správny orgán nečinný a dôjde 
k uplatneniu fikcia negatívneho rozhodnutia, dôjde k porušeniu práva žiadateľa na súdnu a inú 
právnu ochranu, zaručeným čl. 46 Ústavy.28 Takéto rozhodnutie musí byť zrušené ako 
„nepreskúmateľné pre nezrozumiteľnosť a nedostatok dôvodov“.29  Podľa názoru NSSR  

„Účelom fiktívneho rozhodnutia je ochrana účastníka konania pred nečinnosťou správneho 
orgánu a nie legalizácia nečinnosti povinných osôb pri rozhodovaní o žiadostiach podľa zákona o 
slobode informácií. Ak je správny orgán nečinný a nerozhodne o žiadosti o sprístupnenie informácií 
v zákonnej lehote, fikcia vydania zamietavého rozhodnutia dáva navrhovateľovi priestor napadnúť 
jeho nečinnosť opravným prostriedkom. Tento inštitút však nepredstavuje nástroj na zjednodušenie 
činnosti správnych orgánov spočívajúcej v nevydávaní riadnych rozhodnutí....Zákon o slobode 
informácií neumožňuje povinným osobám zostať nečinnými, naopak, výslovne im v § 18 ods. 2 
Zákona o slobode informácií, ukladá povinnosť vždy o nesprístupnení informácií vydať písomné 
rozhodnutie. Zákon o slobode informácií síce predpokladá vydanie fiktívneho rozhodnutia ako 
následok nečinnosti povinnej osoby, avšak takýto postup povinnej osoby nie je zákonom 
dovolený, je teda nezákonný, pričom každé fiktívne rozhodnutie musí byť odvolacím orgánom 
alebo súdom zrušené, pretože neobsahuje odôvodnenie a je nepreskúmateľné.“30  

 
5 ZODPOVEDNOSŤ ZA PORUŠENIE ZÁKONA SLOBODNOM PRÍSTUPE K 

INFORMÁCIÁM 
V prípade, že povinná osoba nesprístupní žiadateľovi informácie v súlade so zákonom, 

poruší právnu normu a je (malo by byť) možné vyvodiť administratívnoprávnu zodpovednosť voči 
zodpovednej osobe. ZSI predpokladá vyvodenie administratívnoprávnej zodpovednosti vo forme 
priestupku. Na konanie sa subsidiárne použije zákon č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení 
neskorších zmien (ďalej len PZ).  

Podľa § 21a ods. 1 ZSI sa priestupku dopustí ten, kto vedome vydá a zverejní nepravdivé 
alebo neúplné informácie; vydaním rozhodnutia alebo vydaním príkazu, alebo iným opatrením 
zapríčiní porušenie práva na sprístupnenie informácií, poruší inú povinnosť ustanovenú týmto 
zákonom31 (ďalej len „porušenie práva na prístup k informáciám“). Konanie sa začína výlučne na 
návrh. Za porušenie zákona, ktorý zakladá priestupkovú zodpovednosť možno v zmysle judikatúry 
NSSR považovať aj nečinnosť povinnej osoby, v zmysle „využitia“ fikcie negatívneho rozhodnutia 
podľa § 18 ods.3.  

Zákon neupravuje zodpovednosť právnickej osoby, ale iba zodpovednosť fyzickej osoby.  
V zmysle PZ, ako aj ustálenej praxe a vedy správneho práva je priestupok zavinené protiprávne 
konanie, za ktoré môže byť zodpovedná výlučne fyzická osoba.32 Pri vyvodzovaní priestupkovej 
zodpovednosti za povinnosť, ktorú ZSI ukladá povinnej osobe, sa subsidiárne využije § 6 PZ .33 
Priestupkovo zodpovedná bude FO, ktorá „konala alebo mala konať v mene povinnej osoby, 

                                                 
28 Bližšie pozri: rozsudok  NSSR sp. zn. 6 Sži 1/2010 zo dňa 16.6.2010; 5 Sži 1/2011 zo dna 
15.15.2011;  
29 Bližšie pozri: rozsudok  NSSR sp. zn.7 Sž 180/01  zo dňa 13.6.2002. 
30 Rozsudok najvyššieho súdu SR sp. zn. 3 Sžo 267/2015 22. 3. 2017. Obdobne pozri aj (pozri aj 
rozsudok Najvyššieho súdu SR sp. zn. 5 Sži 3/2011 zo dňa 03.05.2011 a 6Sži 1/2010 zo dňa 
16.6.2010); 
31 Na tomto mieste je vhodné dodať, že právny poriadok upravuje skutkové podstaty deliktov na 
úseku porušenia práva na prístup k informáciám duplicitne a ustanovenie § 21a ZSI je v zásade 
zhodné s § 42a PZ.  Na účely tohto článku používam v nasledujúcom texte iba skutkovú podstatu § 
21a písm. b) porušenie práva na prístup k informáciám, no uvedené sa vzťahuje aj na ostatné 
skutkové podstaty § 21a ZSI ako aj § 42a PZ.    
32 Bližšie k definícii priestupku pozri  § 2 ods.1 PZ 
33 Za porušenie povinnosti uloženej právnickej osobe zodpovedá podľa tohto zákona ten, kto za 
právnickú osobu konal alebo mal konať, a ak ide o konanie na príkaz, ten, kto dal na konanie príkaz. 
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a v prípade ak by šlo o konanie na príkaz, ten, kto dal na toto protiprávne konanie príkaz“. Môže ísť 
buď o vedúceho alebo zamestnancov poverených plniť úlohy súvisiace so sprístupňovaním 
informácií podľa ZSI.34  

 Domnievam sa, že na mieste je potrebné posúdiť vhodnosť a opodstatnenosť tejto právnej 
úpravy. Myslím si, že charakter tohto protiprávneho konania nezodpovedá charakteru a podstate 
priestupkového konania.35 Pri vyvodzovaní priestupkovej zodpovednosti dochádza k vyvodzovaniu 
zodpovednosti spravujúcich subjektov (konajúcich v mene štátu) voči subjektom spravovaným, t. z,  
voči FO ktoré stoja mimo štruktúru orgánov verejnej správy. Spravidla ide o protiprávne konanie, 
ktorého skutková podstata predpokladá všeobecne určený subjekt. 

 Na vyvodzovanie zodpovednosti voči osobám v pracovnom pomere k subjektu verejnej 
správy sa využívajú (príp. mali by) iné druhy administratívnoprávnej zodpovednosti, napr. 
disciplinárnej. Domnievam sa, že v prípade porušenia povinnosti ustanovenej ZOS by mala byť 
primárne zodpovedným subjektom povinná osoba ako nositeľ povinnosti informovať verejnosť 
o svojej činnosti a nie konkrétny zamestnanec. V praxi je bežné, že konkrétnu agendu má na 
starosti viacero zamestnancov, nie len jeden, príp. celé oddelenie; pridelený zamestnanec môže byť 
práceneschopný, na dovolenke,....a je zastupovaný iným. 

A ak už zákonodarca chce sankcionovať konkrétnu FO, malo by ísť o sankciu súvisiacu 
s výkonom pracovných činností. Inak povedané zodpovednosť by mala byť viazaná na plnenie 
pracovných úloh zamestnanca, keďže došlo k porušeniu jeho povinností vyplývajúcich z 
pracovného pomeru, príp. iného obdobného pomeru. Práve disciplinárna zodpovednosť má 
vnútroorganizačný charakter a vzniká len vo vnútri organizačnej štruktúry určitého subjektu, ktorej je 
fyzická osoba členom, zamestnancom, príslušníkom, funkcionárom alebo je v obdobnom postavení, 
pričom nemá vonkajšie účinky.36 Povinnosť konkrétnej fyzickej osoby plniť povinnosti ustanovené 
ZSI nevznikajú primárne zákonom (ako je to u iných priestupkov), ale až na základe vzniku 
povinnosti vyplývajúcej z pracovného, príp. iného obdobného pomeru.    

Obdobný názor zastáva napr. aj Horvat, ktorý tvrdí, že skutkové podstaty deliktov podľa §21a 
ZSI by mali byť vyňaté spod pôsobnosti PZ a mali by byť chápané ako disciplinárne previnenia.37    

V praxi je pomerne časté, že priestupkové konania podľa § 21a ZSI končia buď zastavením 
konania, alebo uznaním zamestnanca povinnej osoby za nevinného, napr. z dôvodu, že navrhovateľ 
v návrhu nesprávne určil osobu páchateľa a orgán príslušný na prejednanie priestupku nezistil, 
ktorá FO bola páchateľom priestupku.           

 
6 K PROBLÉMU PODANIA NÁVRHU NA PREJEDNANIE PRIESTUPKU PODĽA § 21a ZSI 
6.1 K povinnosti navrhovateľa preukázať spáchanie priestupku 

V tejto časti príspevku by som rada poukázala na problémy, ktoré nastali (resp. môžu nastať) 
v aplikačnej praxi správnych orgánov pri prejednávaní priestupkov na úseku porušenia práva na  
prístup k informáciám.   

Priestupok podľa § 21a ZSI je návrhový delikt, čiže konanie môže začať iba na návrh 
žiadateľa, voči ktorému došlo k porušeniu práva na prístup k informáciám, príp. iných osôb38 (ďalej 
len „navrhovateľ“). V aplikačnej praxi orgánov, príslušných na prejednanie priestupkov nastali 
problémy s časovým okamihom, kedy je možné podať návrh na prejednanie priestupku, keďže to 

                                                 
34 WILFLING, P.: Zákon o slobodnom prístupe k informáciám, prvé vydanie, VIA IURIS – Centrum 
pre práva občana, Pezinok, 2012, s. 238 
35 Napr. Machajová  vidí  základný účel priestupkového konania vo všeobecnosti ako ochranu 
spoločnosti pred páchateľmi priestupkov, ktorý sú (majú byť predovšetkým) občania, pričom 
prejednávanie priestupkov má predstavovať prostriedok, ktorým správne orgány vedú občanov k 
dodržiavaniu právnych povinností . Bližšie pozri MACHAJOVÁ J.: Základy priestupkového práva. 
Šamorín: Heuréka,1998 s.15. 
36 VRABKO, M. a kol. Správne právo hmotné. Všeobecná časť. 1.vyd. Bratislava: C.H.Beck. 2012 S. 
307. 
37 HORVAT, M.: Aktuálne otázniky aplikačnej praxe povinných  osôb vo vzťahu k právu na 
informácie. IN: MASLEN, M. (eds.): Verejná správa,  právny štát a ochrana  základných ľudských 
práv a slobôd. Krakow: Spolok Slovákov v Poľsku,2004,s.91-102. 
38 K ďalším osobám oprávnením na podanie návrhu bližšie pozri § 68 ods. 1 PZ 
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zákon výslovne neustanovuje (napr. po negatívnom rozhodnutí prvostupňového, odvolacieho, 
súdu,...atď.). Odvolacie orgány zaujali nasledovnú rozhodovaciu prax: 

Pri návrhovom priestupku navrhovateľ, na návrh ktorého bolo konanie o priestupku podľa 
ustanovenia § 68 ods. 1 zákona o priestupkoch začaté, musí preukázať svoje tvrdenie, že 
povinná osoba mu poskytla neúplnú, nepravdivú informáciu, pričom porušenie tejto povinnosti 
nemôže preukázať iba svojím tvrdením, pretože správny orgán, ktorý priestupok prejednáva, nie 
je oprávnený vzhľadom na osobitnú úpravu v zákone o slobode informácií sám rozhodnúť, či 
povinná osoba bola povinná informácie poskytnúť a v akom rozsahu, či poskytnuté informácie 
boli pravdivé alebo nepravdivé, pretože podľa ustanovenia § 19 ods. 2 zákona o slobode informácií 
o tom rozhoduje nadriadený povinnej osoby. Ak ide o rozhodnutie obecného úradu, o odvolaní 
rozhoduje starosta obce. Odmietnutie žiadosti je preskúmateľné prostredníctvom žaloby v správnom 
súdnictve. Z uvedeného dôvodu je navrhovateľ povinný preukázať porušenie zákona zo strany 
páchateľa priestupku na úseku práva na prístup k informáciám právoplatným rozhodnutím 
správneho orgánu alebo súdu. Na posudzovanie predmetu žiadosti o poskytnutie o informácie a 
spôsobu jej vybavenia teda správny orgán prejednávajúci priestupky nie je oprávnený. 

Ustálená rozhodovacia prax odvolacích orgánov sa formuje na základe názorov  
uvedených v rozhodnutiach NSSR, ako aj stanoviska Ministerstva vnútra SR.  

Odvolacie orgány pritom poukazujú na právnu vetu z rozsudku Najvyššieho súdu 
Slovenskej republiky zo dňa 17.02.2010, sp. zn. 6 Sžo 77/2009, cit.: „Navrhovateľ, ktorý podáva 
návrh na začatie konania o priestupku podľa ustanovenia § 42a zákona o priestupkoch je 
povinný preukázať, že skutočne došlo k priestupku na úseku práva na prístup k informáciám, 
a to právoplatným rozhodnutím správneho orgánu alebo súdu, ktoré rozhodovali 
o zverejnení alebo nezverejnení informácie.“39 

Rozhodovacia prax NSSR, ako aj mnohé rozhodnutia správnych orgánov prejednávajúcich 
priestupky porušenia práva na prístup k informáciám poukazujú na stanovisko MV SR k aplikácií § 
42a ZoP vydaného 26. Septembra 2009, z ktorého vyplýva: „Keďže ide o návrhový priestupok a 
navrhovateľ má záujem na jeho prejednanie, je potrebné, aby navrhovateľ preukázal, že skutočne 
došlo k priestupku, lebo označený páchateľ mal povinnosť mu požadovanú informáciu poskytnúť, 
ale tak neurobil. Preto je navrhovateľ povinný preukázať porušenie zákona zo strany páchateľa 
buď právoplatným rozhodnutím správneho orgánu alebo súdu. Len takéto rozhodnutia môžu 
preukázať skutočnosť, že páchateľ bol povinný podať informáciu, mal ju k dispozícií, ale ju 
nesprístupnil.“40 
 
6.2 Úvaha o možných problémoch pri ochrane práva na informácie prostredníctvom 

priestupkového konania 
Predchádzajúce poznatky by som rada zhrnula do reálneho postupu, ktorým sa môže 

navrhovateľ  brániť proti porušenia práva na prístup k informáciám. 
  

6.2.1 Súdna ochrana práva na prístup k informáciám 
V prípade, ak je povinná osoba nečinná, dopúšťa sa protiprávneho konania a platí fikcia 

negatívneho rozhodnutia. Nečinnosť povinnej osoby a vydanie fiktívneho rozhodnutia v dôsledku 
tejto nečinnosti nie je podľa ustálenej rozhodovacej praxe NSSR zákonným a legitímnym spôsobom 
vybavenia žiadosti o informácie, musí byť odvolacím orgánom alebo súdom zrušené ako 
nepreskúmateľné pre nedostatok dôvodov.41  Na základe takéhoto rozhodnutia odvolacieho orgánu 
môže následne žiadateľ podať úspešný návrh na prejednanie priestupku podľa § 21a ZSI. 
V prípade, že by odvolací orgán zostal rovnako nečinný (aj v takomto prípade by sa uplatnila fikcia 
aj na druhom stupni konania)42, navrhovateľ by musel brániť svoje právo na prístup k informáciám 

                                                 
39 Rovnaký právny názor vyjadril NSSR aj v rozhodnutí  Sp. zn. 7Sži 44/2014 zo dňa: 17. 12. 2015 
40Rozsudok NSSR zo dňa 17.02.2010, sp. zn. 6 Sžo 77/2009. 
41 WILFLING, P.: Zákon o slobodnom prístupe k informáciám, prvé vydanie, VIA IURIS – Centrum 
pre práva občana, Pezinok, 2012, s. 172; SPIŠIAKOVÁ, H.: Zákon o priestupkoch. Bratislava: 
Wolters Kluwer, 2015. s. 238 a nasl. 
42 K fikcii odvolacieho orgánu pozri napr. VAČOK, J.  IN: VRABKO, M. a kol. Správne právo 
procesné. Osobitná časť. Šamorín: Heuréka, 2015. S. 266. 
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prostredníctvom správnej žaloby, rovnako ako v prípade negatívneho vybavenia žiadosti o 
sprístupnenie informácie.       

Rozhodnutie o nesprístupnení informácie je preskúmateľne v správnom súdnictve podľa 
zákona č. 162/2015 Z. z. Správny súdny poriadok v znení nehorších predpisov(ďalej len SSP), po 
vyčerpaní opravného prostriedku. SSP obsahuje osobitné ustanovenie, v zmysle ktorého môže 
správny súd uložiť povinnej osobe podľa ZSI povinnosť sprístupniť informáciu, v prípade, že sa 
nepreukáže existencia dôvodov na nesprístupnenie informácie.43 Presne takýto druh rozhodnutia 
(okrem zrušujúceho rozhodnutia odvolacieho orgánu) predstavuje v zmysle stanoviska MV SR z r. 
2005, ako aj rozhodnutí NSSR prílohu k návrhu na prejednanie priestupku podľa § 21a ZSI, ktorou 
navrhovateľ dostatočne preukáže, že došlo k spáchaniu priestupku. 
V prípade, že sa navrhovateľ rozhodne brániť súdnou cestou, môže naraziť na problém s dĺžkou 
súdneho konania. Podľa verejne dostupných štatistík Ministerstva spravodlivosti SR o rýchlosti 
konania v správnych veciach, bola priemerná dĺžka konania na správnych súdoch v r. 2016 14,83 
mesiaca, avšak v prípadoch rozhodovania o žalobách proti rozhodnutiam a postupom správnych 
orgánov bola priemerná dĺžka až 23,71 a napr. v prípadoch priestupkov 21,34 mesiacov.44  
Obdobne podľa prehľadu o rýchlosti konania v správnych veciach v roku 2015 bola priemerná dĺžka 
konania na správnych súdoch 13,89 ale z toho v prípadoch rozhodovania o žalobách proti 
rozhodnutiam a postupom správnych orgánov 23,4 a napr. v prípadoch priestupkov  24,92.45 

 
6.2.2 Plynutie času v priestupkovom konaní   

Na tomto mieste by som rada poukázala na osobitnú právnu úpravu plynutia času pri 
návrhových priestupkoch, kde plynie súčasne subjektívna lehota na podanie návrhu na prejednanie 
priestupku, aj objektívna, ktorý znamená zánik priestupkovej zodpovednosti.  

Priestupok podľa § 20 PZ nemožno prejednať, ak od jeho spáchania uplynuli dva 
roky.46 Na právnu úpravu návrhových deliktov sa vzťahuje osobitná úprava, pričom návrh na 
prejednanie priestupku porušenia práva na prístup k informáciám možno podať príslušnému 
správnemu orgánu najneskôr do troch mesiacov odo dňa, keď sa navrhovateľ o priestupku 
dozvedel.47 Uplynutie zákonných lehôt – či už subjektívnych alebo objektívnych – má z hmotného 
hľadiska za následok zánik zodpovednosti za daný skutok a z procesného hľadiska zase 
procesnoprávne kódexy ukladajú príslušným orgánom zastaviť z dôvodu uplynutia lehôt už začaté 
konanie.48     

Obdobný názor zastávajú viacerí autori. Na návrhové priestupky podľa § 21a ZoP sa 
vzťahuje nielen trojmesačná subjektívna lehota ale aj dvojročná prekluzívna lehota podľa § 20 PZ. 
Po uplynutí obidvoch týchto lehôt nemožno priestupok prejednať. Po uplynutí subjektívnej lehoty 
zaniká navrhovateľovi právo podať návrh na prejednanie priestupku a po uplynutí objektívnej 
dochádza k zániku zodpovednosti za priestupok. Obe tieto lehoty sú zákonné a prekluzívne, 
správny orgán ich nemôže predĺžiť na základe rozhodnutia alebo vôle správneho orgánu, prípadne 
na žiadosť iného subjektu. 49 Prejednacia lehota znamená, že správny orgán príslušný na 
prejednanie priestupku je povinný ukončiť priestupkové konanie tak, aby rozhodnutie v ňom vydané 
nadobudlo právoplatnosť najneskôr v posledný deň plynutia tejto dvojročnej lehoty.50   

                                                 
43 Bližšie pozri  § 193 SSP  
44ŠTATISTICKÁ ROČENKA 2016. Dostupné online na:   
˂http://www.justice.gov.sk/stat/roc/17/index.htm>. [cit 15.2.2018] 
45ŠTATISTICKÁ ROČENKA 2015. Dostupné online na:    
˂http://www.justice.gov.sk/stat/roc/16/index.htm>. [cit 15.2.2018] 
46 § 20 ods. 2 PZ 
47 § 68 ods. 2 PZ 
48 NSSR sp. zn. 2Sž-o-KS 63/04 zo dňa 28.2.2005. 
49 Bližšie pozri: SREBALOVA IN: SREBALOVA, M. a kol. :Zákon o priestupkoch. Komentár. 
Bratislava: C.H.Beck,2015. s.345. Obdobne  pozri aj HAŠANOVÁ J. IN: POTÁCH,HAŠANOVÁ J. 
a kol. Vybrané správne procesy.3.vyd. Bratislava: EUROKÓDEX, s.r.o a Paneurópska vysoká škola, 
2013. S 229;  
50 HORVAT,M. IN: SREBALOVA, M. a kol. :Zákon o priestupkoch. Komentár. Bratislava: 
C.H.Beck,2015. s 101-102. 
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Myslím si, že zohľadnenie plynutia času pri priestupkoch porušenia práva na prístup 
k informáciám je nevyhnutné vzhľadom na vyššie uvedený postup, ktorý musí navrhovateľ 
absolvovať pred podaním úspešného návrhu na prejednanie priestupku porušenia práva na prístup 
k informáciám. Dôležité je najmä zohľadnenie dĺžky súdneho konania, ku ktorej sa samozrejme 
pripočíta aj dĺžka priestupkového konania. 

Z dôvodu komplexného rozboru danej problematiky považujem za nevyhnutné poukázať aj 
na osobitné ustanovenia, kedy prekluzívne lehoty spočívajú,51 najmä § 71 ods. 1  SSP, podľa 
ktorého ak osobitný predpis, upravujúci správne delikty ustanovuje lehotu na zánik zodpovednosti, 
tá počas trvania súdneho konania spočíva.52 Myslím si však, že toto ustanovenie nemožno 
aplikovať v prípade konania o žalobe vo veci sprístupnenia informácie, ktoré by v zmysle judikatúry 
a stanoviska MV malo predchádzať začatiu konania o návrhovom priestupku podľa § 21a ZSI. 
Podľa môjho názoru ustanovenie § 71 ods. 1 SSP bude aplikované iba v prípade súdneho 
prieskumu samotného rozhodnutia o správnom delikte (o vine a sankcií za priestupok), nie konanie, 
ktorému predchádza.  

Účelom tohto ustanovenia je zabezpečiť, aby v prípade zrušenia rozhodnutia orgánu VS, 
ktorého predmetom je preskúmanie zákonnosti rozhodnutia o správnom delikte, nebránila orgánu 
verejnej správy vo veci znovu konať a rozhodovať prekážka zániku zodpovednosti z dôvodu 
uplynutia prekluzívnej lehoty.53 
 
7 ZÁVER 

Na základe vyššie uvedených údajov a skutočností by som sa rada zamyslela nad úvahou 
o opodstatnenosti a efektívnosti právnej úpravy priestupkového konania vo veciach porušenia práva 
na prístup k informáciám podľa § 21a ZSI, kde vidím viacero aplikačných problémov.    

V prvom rade by som chcela poukázať na zaradenie tohto druhu deliktov. Myslím si, že 
porušenie povinnosti, ako je formulované v § 21a ZSI (§ 42a PZ) by nemali byť kategorizované ako 
priestupky, ale mali by byť sankcionované na úrovni disciplinárnej zodpovednosti. Hlavným 
dôvodom, že špecifický subjekt, zamestnanec, príp. vedúci povinnej osoby, v ktorého pracovnej 
náplni je vybavovanie sťažností podľa ZSI.      
 Ďalší problém vidím v spôsobe prejednávania priestupkov na úseku slobodného prístupu 
k informáciám. Ide o návrhový delikt, ktorý začína výhradne na návrh postihnutej osoby (príp. iných, 
určených zákonom). V súlade s rozhodovacou činnosťou NSSR, ktorá sa odvoláva na stanovisko 
MV SR, je navrhovateľ povinný preukázať spáchanie priestupku na úseku práva na prístup 
k informáciám buď právoplatným rozhodnutím správneho orgánu alebo súdu. 

 V prípade prvej alternatívy – právoplatné rozhodnutie správneho orgánu je situácia 
jednoduchšia, spravidla by šlo o rozhodnutie odvolacieho orgánu, ktorý zrušil predchádzajúce 
negatívne rozhodnutie o nesprístupnení. Obdobne by sa postupovalo aj v prípade tzv. fikcie 
negatívneho rozhodnutia, ktorú judikatúra charakterizuje ako nezákonnosť a porušenie práva na 
odôvodnenie rozhodnutia. 

V prípade druhej alternatívy by šlo o súdne rozhodnutie, potvrdzujúce, že správny orgán 
porušil právo žiadateľa na sprístupnenie informácií. Ak by sa neúspešný žiadateľ dožadoval ochrany 
na správnom súde, súdnemu konaniu by muselo predchádzať rozhodnutie odvolacieho orgánu, 
s ktorým by žiadateľ nebol spokojný (spravidla potvrdzujúce).   

Pri tejto druhej možnosti je podľa môjho názoru vhodný priestor na diskusiu o efektívnosti 
a účinnosti tohto prostriedku ochrany práva na informácie. Domnievam sa, že spomínaná právna 
úprava priestupkov na úseku slobodného prístupu k informáciám neposkytuje v dostatočnej miere 
efektívnu ochranu žiadateľovi o sprístupnenie informácie. Neúspešný žiadateľ je povinný (v zmysle 
judikatúry a stanoviska MV) pred podaním návrhu na prejednanie priestupku „brániť svoje právo“ na 
súde. Pokiaľ na súde uspeje – súd zaviaže správny orgán sprístupniť mu požadovanú informácie t. 
z. žiadateľ sa k požadovanej informácií dostane. Spravodlivosti bolo učinené zadosť. 

                                                 
51 V prvom rade je to podľa § 20 ods. 2 doba počas ktorej sa viedlo trestné stíhanie pre ten istý 
skutok.  
52 Bližšie pozri § 71 ods. 1 SSP 
53 BARICOVÁ J.,FEČÍK M., ŠTEVČEK M.,FILOVÁ M. a kol. :Správny súdny poriadok. Komentár. 
Bratislava: C.H. Beck, 2018, s.437. 
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 Nemyslím si, že je v takomto prípade efektívne sankcionovať zamestnanca povinnej osoby 
v priestupkovom konaní, ak tak „iba“ za pochybenie disciplinárne, keďže ide o povinnosť, ktorá aj 
keď vyplýva zo ZSI, tomuto zamestnancovi vzniká až na základe uzavretia pracovného, 
štátnozamestnaneckého, resp. iného obdobného pomeru.  

Za ďalší problém pri priestupkovom konaní na úseku slobodného prístupu k informáciám 
vidím dĺžku objektívnej prekluzívnej lehoty v rámci ktorej možno priestupok prejednať, t. j. 2 roky od 
spáchania, vo vzťahu k priemernej dĺžke súdneho konania. Za moment spáchania považujeme deň 
neposkytnutia informácie zamestnancov, pričom priemerná dĺžka konania v správnom súdnictve 
bežne prekračuje 2 roky. To znamená, že žiadateľ by podanie návrhu na prejednanie priestupku 
nemusel stihnúť.                

Právna úprava uplatňovania práva na informácie vykazuje viaceré nedostatky, ktoré 
sa prejavujú v aplikačnej praxi správnych orgánov. Za najväčší problém považujem nejasnosť 
a nepresnosť viacerých ustanovení, ktoré by bolo vhodné odstrániť efektívnejšou právnou úpravou.  
Na základe vyššie uvedených argumentov si myslím, že aktuálne účinná právna úprava priestupkov 
na úseku slobodného prístupu k informáciám nenapĺňa v dostatočnej miere svoj základný účel, t. z. 
dostatočnú ochranu práva na prístup k informáciám o činnosti orgánov verejnej správy. Celý tento 
proces je pre žiadateľa o informáciu časovo náročný a neefektívny a v konečnom dôsledku nemusí 
splniť svoj základný účel – motivovať orgány verejnej správy k dodržiavaniu ZSI a tým zabezpečenia 
ústavného práva na informácie.  
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UPLATŇOVANIE PRINCÍPOV SPRÁVNEHO TRESTANIA 
PRI VÝKONE ÚRADNEJ KONTROLY POTRAVÍN 

Katarína Eliášová 

Univerzita Karlova, Právnická fakulta 
 

Abstrakt: The official control of foodstuffs can be described as part of the system of human health 
protection and consumer protection against negative effect of unhealthy or poor quality foodstuffs. 
Administrative bodies, performing the official control of foodstuffs, are limited not only by law 
of foodstuffs as a basic law, but also by the constitutional principles, and by the principles 
of administrative punishment relating to the imposition of administrative sanctions. The aim of the 
paper is attempt to answer the question, whether the administrative bodies are obliged to comply 
with the selected principles.  
 
Abstrakt: Úradnú kontrolu potravín možno označiť ako súčasť systému ochrany zdravia ľudí 
a ochrany spotrebiteľa pred negatívnym účinkom zdravotne a akostne závadných potravín. 
Pri výkone úradnej kontroly sú však správne orgány limitované nielen zákonom o potravinách, ktorý 
primárne túto kontrolu upravuje, ale aj ústavnými princípmi, a pri ukladaní sankcií za správne delikty 
aj princípmi správneho trestania. Cieľom príspevku je pokúsiť sa zodpovedať otázku, do akej miery 
sú správne orgány pri výkone úradnej kontroly potravín povinné vybrané princípy dodržiavať.  
 
Kľúčové slová: official control of foodstuffs, administrative punishment, principle of legality 
 
Kľúčové slová: úradná kontrola potravín, správne trestanie, princíp legality 
 
 
1 ÚVOD 

Sú potraviny, ktoré konzumujeme bezpečné? Akým spôsobom je zabezpečovaná kontrola 
potravín? Je vykonávaná kontrola potravín dostatočná? Tieto otázky by si z času na čas mal klásť 
každý z nás, a to bez ohľadu na to, či sme odborná verejnosť alebo bežní konzumenti. Potraviny 
a ich bezpečnosť a kvalita sú témou, ktorá sa dotýka každého jedného občana, obyvateľa, 
spotrebiteľa a jeho zdravia, a preto je úlohou štátu, aby bola bezpečnosť a nezávadnosť potravín 
dostatočne kontrolovaná. Výkon tejto kontroly je preto zverený špecifickým štátnym orgánom, 
ktorých oprávnenia nie sú vo vzťahu ku kontrolovaným subjektom absolútne, ale tak ako všetky 
štátne orgány môžu konať iba na základe ústavy, v jej medziach a v rozsahu a spôsobom, ktorý 
ustanoví zákon a sú zároveň limitované aj právnymi princípmi. Cieľom príspevku je priblížiť výkon 
úradnej kontroly potravín najmä z pohľadu uplatňovania princípov ústavných a princípov správneho 
trestania pri zásahoch do práv kontrolovaných subjektov. Práve nájdenie správneho balansu medzi 
zabezpečením ochrany zdravia ľudí a ochranou kontrolovaných subjektov pred prílišným zásahom 
do ich práv a slobôd je podľa názoru autora najdôležitejšie pre posúdenie zákonnosti resp. 
ústavnosti výkonu úradnej kontroly potravín.  

 
2 ÚRADNÁ KONTROLA POTRAVÍN AKO SÚČASŤ POTRAVINOVÉHO PRÁVA 
2.1 Stručný historický pohľad a súčasná právna úprava 

Vlastnosti potravín uvádzaných na trh a podmienky obchodu s nimi boli na našom území 
pomerne skoro predmetom právnej regulácie. Ku koncu 19. storočia boli položené systematickejšie 
základy potravinového práva1, ktoré sledovalo ciele zdravotné ako aj hospodárske.  

                                                 
1 V Rakúsku bol prijatý zákon č. 89/1897 r. z. o obchode s potravinami a niektorými úžitkovými 
predmetmi, ktorý bol súčasťou Codex Alimentarius Austriacus a v Uhorsku bola táto problematika 
upravená v rámci zákonnej úpravy verejného zdravotníctva (zák. čl. XIV/1876), doplnenej osobitným 
zák. č. XLVI/1895 o zákaze falšovania poľnohospodárskych plodín, výrobkov a potrieb 
a vykonávacími predpismi. 
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Významnou legislatívnou prácou bol najmä Codex Alimentarius Austriacus vydaný v troch 
zväzkoch v rokoch. 1911, 1912 a 1917, ktorý zachytil pre jednotlivé výrobky platné predpisy, popis 
tovaru, jeho zloženie, skúšanie, atď. Tento vysoko hodnotený predpis však vyšiel len v nemeckom 
jazyku a dlhé obdobie platil len na území Rakúska.   

Po vzniku Československej republiky spadala revízia potravinového práva pod kompetenciu 
ministerstva zdravotníctva, preto jeho akt z decembra 1934 (výnos Ministerstva zdravotnictví č. 
22541/1934) rozšíril právnu záväznosť a pôsobnosť doterajšieho Codexu Alimentarius Austriacus aj 
na Slovensko a Podkarpatskú Rus pod názvom Potravinový kódex československý.2  

Zmena spoločenských pomerov po skončení 2. svetovej vojny sa dotkla aj oblasti 
potravinového práva, keď došlo k zrušeniu viacerých právnych predpisov.  V rámci potravinového 
práva bola vytvorená sústava technických noriem, ktorá postupne nahradila aj spomenutý 
potravinový kódex československý. Záväznosť technických noriem bola daná len politickým 
rozhodnutím prostredníctvom výnosov, rozhodnutí, opatrení a podobných aktov ministerstiev či 
nižších organizačných inštitúcií.3 Po novembri 1989 bola otázna záväznosť týchto technických 
noriem vyriešená prijatím zákona č. 142/1991 Zb. o československých technických normách, ktorý 
rušil záväznosť predchádzajúcich technických noriem. U všetkých týchto technických noriem však 
bolo možné v rámci revízie po prevedení na slovenské technické normy (STN) „zozáväzniť“ niektoré 
kritériá.4  

Z dôvodu postupnej liberalizácie právnej úpravy obchodu s potravinami po roku 1989 sa 
čoraz viac objavovala potreba úpravy dozoru a kontroly potravín. Bezpečnosť potravín je prvoradou 
úlohou štátu pri riadení potravinového reťazca a je tiež významným aspektom zabezpečovania 
(podpory) ochrany zdravia, a preto bolo potrebné vybudovať funkčný a jednotný systém, ktorý by 
tieto úlohy plnil.  

Snaha o zaistenie ďalšieho vývoja v potravinovej bezpečnosti Slovenskej republiky, vrátane 
podmienok pre zavedenie jednotného, obsahovo celistvého potravinového práva viedla k prijatiu  
zákona č. 152/1995 Z. z. o potravinách v znení neskorších predpisov, ktorý možno z hľadiska 
vnútroštátneho práva považovať za najdôležitejší právny predpis pre oblasť úradnej kontroly 
potravín. Základným účelom zákona je ustanovenie podmienok výroby, manipulácie a uvádzania 
do obehu, ako aj úloh potravinového dozoru nad dodržiavaním tohto zákona a organizácie v záujme 
ochrany zdravia ľudí a ochrany spotrebiteľa pred negatívnym účinkom zdravotne a akostne 
závadných a neplnohodnotných potravín. Z hľadiska rozsahu platí pre všetky potraviny; pričom 
pojem potravina je zadefinovaný ako látka alebo výrobok, ktoré sú spracované, čiastočne 
spracované alebo nespracované a sú určené na ľudskú spotrebu alebo pri ktorých sa odôvodnene 
predpokladá, že budú požité ľuďmi, vrátane nápojov, žuvačiek, všetkých látok vrátane pitnej vody, 
ktoré sú zámerne pridávané do potravín počas ich výroby, prípravy alebo úpravy, prídavných látok 
určených na predaj spotrebiteľom a potravín na osobitné výživové účely vrátane dietetických 
potravín na osobitné medicínske účely ustanovené osobitným predpisom.  

Ďalším významným právnym predpisom pre túto oblasť je Potravinový kódex Slovenskej 
republiky5. Je vykonávacím predpisom zákona o potravinách a je rozdelený do troch častí, a to 
Vymedzenie pojmov a spôsob skúšania potravín a tabakových výrobkov, Všeobecné požiadavky 
a Komoditné hlavy. Potravinový kódex upravuje požiadavky na zdravotnú neškodnosť, hygienu, 
požiadavky na zloženie a kvalitu potravín, zložky, ako aj technologické postupy používané pri ich 
výrobe a požiadavky na balenie jednotlivých potravín, ich skupín alebo všetkých potravín, rozsah 
a spôsob ich označovania, ich skladovanie, prepravu, manipuláciu s nimi a ich obeh, ako aj zásady 
na odber vzoriek a ich vyšetrovanie. Požiadavky ustanovené v potravinovom kódexe je povinný 
dodržiavať každý, kto potraviny vyrába, manipuluje s nimi a umiestňuje ich na trh.6 

Súčasný systém potravinového práva v Slovenskej republike je tvorený nielen právom 
vnútroštátnym, ale bezpochyby aj právom medzinárodným, predovšetkým právom európskym.  

                                                 
2 ŠKOPEK, B. Průvodce legislativou potravin. I. díl. Praha : ÚZPI, 2005. s. 9. ISBN 80-7271-160-1. 
3 ŠKOPEK, B. Průvodce legislativou potravin. I. díl. Praha : ÚZPI, 2005. s. 10. ISBN 80-7271-160-1. 
4 Všeobecná časť, bod 2.1 Dôvodovej správy k zákonu č. 152/1995 Z. z. o potravinách. 
5 Tvorený výnosmi Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky a Ministerstva zdravotníctva 
Slovenskej republiky. 
6 Potravinový kódex Slovenskej republiky [cit. 2018-02-23]. Dostupné na internete: 
<http://www.svps.sk/legislativa/legislativa_kodex.asp>. 

http://www.svps.sk/legislativa/legislativa_kodex.asp
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Čo sa týka medzinárodného práva významné miesto pre národné potravinové právo 
Slovenskej republiky ako členskej krajiny Organizácie pre výživu a poľnohospodárstvo (FAO) 
a Svetovej zdravotníckej organizácie (WHO) má Spoločný program FAO/WHO o potravinových 
normách.  

Význam európskeho potravinového práva je so zreteľom na voľný pohyb tovaru čoraz 
markantnejší, a preto Európska únia dbá na zjednocovanie právnej úpravy bezpečnosti potravín, čo 
sa prejavuje vydávaním nariadení pre túto oblasť. Základným nariadením pre oblasť potravinového 
práva je Nariadenie (ES) č. 178/2002 Európskeho parlamentu a Rady z 28. januára 2002, ktorým sa 
ustanovujú všeobecné zásady a požiadavky potravinového práva, zriaďuje Európsky úrad 
pre bezpečnosť potravín a stanovujú postupy v záležitostiach bezpečnosti potravín.  

Toto nariadenie obsahuje definíciu pojmu potraviny, pod ktorými chápe akékoľvek látky 
alebo výrobky, či už spracované, čiastočne spracované alebo nespracované, ktoré sú určené 
na ľudskú spotrebu alebo o ktorých sa predpokladá, že sú na ňu určené. Potraviny znamenajú tiež 
nápoje, žuvačky a všetky látky vrátane vody, zámerne pridávanej do potravín počas ich výroby, 
prípravy alebo úpravy.7 Rovnako obsahuje definíciu pojmu potravinové právo, pod ktorým rozumie 
zákony, iné právne predpisy a správne opatrenia, upravujúce potraviny vo všeobecnosti, a najmä 
potravinovú bezpečnosť, či už na úrovni spoločenstva alebo na vnútroštátnej úrovni; vzťahuje sa 
na všetky stupne výroby, spracúvania a distribúcie potravín a tiež krmív vyrábaných pre zvieratá 
určené na produkciu potravín alebo pre zvieratá určené na kŕmenie takýchto zvierat (t. j. určených 
na produkciu potravín).  

Z hľadiska úradnej kontroly potravín nemožno opomenúť Nariadenie Európskeho parlamentu 
a Rady č. 882/2004 z 29. apríla 2004 o úradných kontrolách uskutočňovaných za účelom 
zabezpečenia overenia dodržiavania potravinového a krmivového práva a predpisov o zdraví zvierat 
a o starostlivosti o zvieratá stanovuje všeobecné pravidlá pre vykonávanie úradných kontrol 
za účelom overovania dodržiavania predpisov prevádzkovateľmi a ustanovuje členským štátom, aby 
pravidelne vykonávali úradné kontroly potravín a zabezpečili primerané finančné prostriedky na ich 
realizáciu. Ďalej upravuje všeobecné povinnosti organizovania úradných kontrol potravín, 
menovanie príslušných orgánov a ich prevádzkové kritériá, delegovanie osobitných úloh súvisiacich 
s úradnými kontrolami potravín, uskutočňovanie auditov, metódy odberu vzoriek a analýzy, kritériá 
na úradné laboratóriá, národné referenčné laboratóriá a ich menovanie, tvorbu pohotovostných 
plánov a viacročného integrovaného plánu kontroly členského štátu, administratívnu spolupráca 
orgánov úradnej kontroly potravín v rámci Spoločenstva ako aj podmienky a kontrolu importu 
potravín. 

Právna úprava potravinového práva sa naďalej rozširuje. V období posledného polroka je 
čoraz živšia na území krajín Vyšehradskej štvorky aj debata týkajúca sa dvojitej kvality potravín 
a otázky ako jej predchádzať, zabrániť a ako zabezpečiť postih zodpovedných subjektov, pričom 
Európska komisia v tejto súvislosti odporučila, aby sa vo veci postupovalo podľa Smernice 
Európskeho parlamentu a Rady 2005/29/ES z 11. mája 2005 o nekalých obchodných praktikách 
podnikateľov voči spotrebiteľom na vnútornom trhu a ktorou sa mení a dopĺňa smernica Rady 
84/450/EHS, smernice Európskeho parlamentu a Rady 97/7/ES, 98/27/ES a 2002/65/ES 
a nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 2006/2004. 

   
2.2 Pojem úradnej kontroly potravín 

Aby bolo možné ustáliť, aké princípy je nutné pri výkone úradnej kontroly dodržiavať a kde sú 
limity zásahu do práv a slobôd subjektov, musíme najprv správne vymedziť pojem úradná kontrola 
potravín. Čo možno teda chápať pod úradnou kontrolou potravín a kto sú subjekty výkonu úradnej 
kontroly potravín?  

Ako bolo už spomenuté, úradná kontrola potravín je zakotvená v zákone č. 152/1995 Z.z 
o potravinách, konkrétne v štvrtej časti nazvanej Úlohy úradnej kontroly potravín, piatej časti  
upravujúcej Organizáciu úradnej kontroly potravín a časti šiestej upravujúcej Správne delikty. 

 Úradná kontrola potravín sa vykonáva na všetkých stupňoch výroby, spracúvania potravín 
a ich distribúcie, nad dovozom potravín z tretích krajín a vývozom, nad dodržiavaním podmienok 

                                                 
7 Článok 2 Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 178/2002 z 28. januára 2002, ktorým 
sa ustanovujú všeobecné zásady a požiadavky potravinového práva, zriaďuje Európsky úrad pre 
bezpečnosť potravín a stanovujú postupy v záležitostiach bezpečnosti potravín. 



_____Zborník z medzinárodnej vedeckej konferencie Bratislavské právnické fórum 2018____ 
 

66 
 

zdravotnej spôsobilosti podľa osobitných predpisov určujúcich požiadavky na osobnú hygienu 
a hygienu osôb priamo alebo nepriamo zúčastnených na výrobe potravín, manipulácii s nimi a ich 
umiestnení na trh a nad dodržiavaním zákazu klamlivej reklamy potravín. 

Úradnou kontrolou potravín sa overuje dodržiavanie požiadaviek ustanovených týmto 
zákonom a osobitnými predpismi, pričom tento zákon vylučuje svoju pôsobnosť, ak ide 
o metrologickú kontrolu a metrologický dozor, veterinárne kontroly podľa osobitného predpisu,  ako aj 
kontrolu krmív podľa osobitného predpisu. Zároveň stanovuje, že úradná kontrola potravín sa môže 
vykonávať nepretržite; v prípadoch ohrozenia života a zdravia osoby vykonávajúcej kontrolu aj 
za účasti príslušníkov Policajného zboru.  

Z jednotlivých ustanovení zákona o potravinách je zrejmé, že orgány úradnej kontroly 
potravín majú široko koncipované oprávnenia. Orgán úradnej kontroly potravín prijíma opatrenia, 
ktorými sú napríklad nariadenie hygienických postupov, obmedzenie alebo zákaz uvádzať tieto 
krmivá, potraviny alebo zvieratá na trh, dovážať ich alebo vyvážať, sledovanie a v prípade potreby 
nariadenie o stiahnutí krmív a potravín z obehu, odňatí a/alebo ich zničení ako aj pozastavenie 
prevádzky alebo zatvorenie celého príslušného podniku alebo jeho časti na primerané obdobie.8 
Orgán úradnej kontroly potravín môže okrem týchto opatrení zakázať používanie prístrojov 
a zariadení negatívne ovplyvňujúcich bezpečnosť a kvalitu potravín a ak bola uložená pokuta, môže 
podať podnet na zrušenie živnostenského oprávnenia alebo pozastavenie prevádzkovania živnosti.  

Orgány úradnej kontroly potravín môžu odoberať vzorky výrobkov na analýzy a hodnotenia 
v nevyhnutnom množstve a rozsahu, na základe ktorých vydávajú posudky. Zamestnanci orgánov 
úradnej kontroly potravín sú oprávnení vstupovať v prevádzkovom čase a mimo prevádzkového 
času do priestorov, v ktorých sa preukázateľne zdržiavajú osoby a v ktorých sa potraviny vyrábajú, 
manipuluje sa s nimi alebo sa umiestňujú na trh a požadovať od prevádzkovateľov vysvetlenie, 
informácie, údaje, doklady a iné písomnosti potrebné na výkon kontroly a nazerať do nich 
a vyhotovovať z nich kópie alebo výpisy, ako aj vyhotovovať fotografickú dokumentáciu, ak to 
považujú za potrebné.  

Opatrenie sa oznamuje ústne príslušnému zodpovednému pracovníkovi prevádzkovateľa 
a bezodkladne sa vyhotoví záznam. Ak prevádzkovateľ s uloženým opatrením nesúhlasí, môže 
podať námietky, o ktorých písomne rozhodne vedúci zamestnanec orgánu kontroly.  

Pri zistení ohrozenia života a zdravia spotrebiteľov sú oprávnenia orgánov úradnej kontroly 
potravín ešte výraznejšie. Následkom môže byť nariadenie okamžitého stiahnutia potraviny z trhu, 
zničenie potraviny na náklady prevádzkovateľa, znehodnotenie potraviny použitím chemických 
prostriedkov alebo mechanických prostriedkov, ktoré znemožňujú opätovné umiestenie takejto 
potraviny na trh, oznámenie upozornenia na riziká nebezpečných potravín, či pozastavenie 
prevádzky alebo zatvorenie prevádzkarne, celkom alebo sčasti, ak nie je možné odstrániť zistené 
nedostatky bezodkladne.  

Zákon ďalej stanovuje, kto sa považuje za orgány štátnej správy vo veciach úradnej kontroly 
potravín. Sú to Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky,  Ministerstvo 
zdravotníctva Slovenskej republiky, orgány verejného zdravotníctva9, štátna veterinárna 
a potravinová správa a regionálne veterinárne a potravinové správy.10 

 Orgány úradnej kontroly potravín v rámci svojej pôsobnosti ukladajú opatrenia a pokuty 
a prerokúvajú priestupky, ktoré zistia pri výkone úradnej kontroly potravín. Výkon úradnej kontroly 
potravín môžu vykonávať len kvalifikovaní a odborne spôsobilí zamestnanci s ukončeným stredným 
odborným vzdelaním v príslušnom odbore alebo s ukončeným vysokoškolským vzdelaním prvého 
alebo druhého stupňa v príslušnom odbore.  

Zákon o potravinách obsahuje v ďalšej časti úpravu správnych deliktov, pričom zákon 
obsahuje zákonné rozpätie pokút, ktoré možno za porušenie zákona resp. osobitných predpisov 

                                                 
8 Článok 54 Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 882/2004 z 29. apríla 2004 
o úradných kontrolách uskutočňovaných s cieľom zabezpečiť overenie dodržiavania potravinového 
a krmivového práva a predpisov o zdraví zvierat a o starostlivosti o zvieratá. 
9 Úrad verejného zdravotníctva, Regionálne úrady verejného zdravotníctva. 
10 V zmysle § 21a zákona č. 152/1995 Z. z. o potravinách sú orgánmi úradej kontroly v niektorých 
prípadoch aj iné subjekty, a to v ozbrojených silách Ministerstvo obrany Slovenskej republiky, 
v Policajnom zbore Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky a v Zbore väzenskej a justičnej stráže 
Slovenskej republiky Generálne riaditeľstvo Zboru väzenskej a justičnej stráže. 
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uložiť fyzickej osobe, fyzickej osobe podnikateľovi alebo právnickej osobe. V prípade opätovného 
porušenia povinnosti v rámci jedného roka je výška pokuty dvojnásobná.  

Orgán úradnej kontroly potravín pri určení výšky pokuty prihliada na závažnosť, trvanie, 
následky protiprávneho konania, minulosť prevádzkovateľa a na to, či ide o opakované protiprávne 
konanie. 

Zákon zároveň stanovuje, že konanie o uložení pokuty možno začať do jedného roka odo 
dňa, keď orgán úradnej kontroly potravín zistil porušenie povinnosti (subjektívna lehota), najneskôr 
však do troch rokov odo dňa, keď došlo k porušeniu povinnosti (objektívna lehota). Na rozdiel 
od iných oblastí správneho práva trestného, kde je stanovená lehota na uloženie pokuty, teda 
deliktuálna zodpovednosť zaniká, ak nedôjde v subjektívnej alebo objektívnej lehote ku 
konečnému rozhodnutiu o pokute11, zákon o potravinách výslovne stanovuje len podmienku začatia 
konania.  

Zákon o potravinách taktiež rozoznáva priestupky fyzickej osoby na úseku úradnej kontroly 
potravín.  

Možno teda uzavrieť, že úradná kontrola potravín je upravená v zákone o potravinách vcelku 
komplexne. Orgánom úradnej kontroly potravín je pri výkone zverené značné množstvo oprávnení 
smerujúce k zisteniu nedostatkov, označeniu zodpovedného subjektu a uloženiu pokuty, ktoré však 
na strane druhej nie sú v zákone dostatočne vyvážené oprávneniami kontrolovaných subjektov. 
Netreba však opomínať, že kontrolované subjekty, ktoré sú z dôvodu zabezpečenia bezpečnosti 
a bezvadnosti potravín povinné zákon o potravinách dodržiavať, majú právo na ochranu pred 
„neštandardnými“ zásahmi v rámci výkonu kontroly, pričom táto ochrana nemusí vyplývať priamo 
zo zákona, ale je možné ju nájsť v právnych princípoch, či už princípoch ústavných alebo princípoch 
správneho trestania. 

Práve tu je nutné vidieť limity vykonávania úradnej kontroly potravín príslušnými orgánmi.  
 
3 VÝKON ÚRADNEJ KONTROLY POTRAVÍN VO SVETLE UPLATŇOVANIA ÚSTAVNÝCH 

PRINCÍPOV A PRINCÍPOV SPRÁVNEHO TRESTANIA 
Pri výkone úradnej kontroly potravín je zrejmý stret dvoch záujmov, a to záujem spoločnosti 

resp. štátu na ochrane zdravia ľudí prostredníctvom zabezpečenia bezpečnosti a bezvadnosti 
potravín vykonávaním kontrol a zároveň záujem prevádzkovateľa na vytváraní zisku predajom 
potravín spotrebiteľom. Prevádzkovateľ musí úradnú kontrolu strpieť, avšak len za predpokladu, že 
je vykonávaná v súlade so zákonom.  

Vzhľadom na to, že na základe vykonanej kontroly môže byť vyvodená 
administratívnoprávna zodpovednosť prevádzkovateľa za porušenie príslušných ustanovení zákona 
o potravinách a uložená sankcia, je nutné na túto oblasť aplikovať aj princípy správneho trestania.    

Univerzálne princípy správneho trestania majú základ vo všeobecných princípoch 
demokratického a právneho štátu a v požiadavkách obsiahnutých v medzinárodných zmluvách, 
predovšetkým však v Dohovore o ochrane ľudských práv a základných slobôd (ďalej len „Dohovor“). 
Kľúčovú úlohu v presadzovaní týchto princípov zohráva aktivita Európskeho súdu pre ľudské práva 
a Výboru ministrov Rady Európy.12 

Z tohto dôvodu predmetom vedy správneho práva je taktiež výskum, či platná zákonná 
regulácia procesných postupov vo verejnej správe spĺňa požiadavky, ktoré uvádza Dohovor, ktorý je 
priamo aplikovateľnou medzinárodnou zmluvou, ako aj požiadavky, ktoré boli formulované 
v odporúčaniach Výboru ministrov Rady Európy. Odporúčania Výboru ministrov Rady Európy síce 
nemajú právnu záväznosť, Slovenská republika aj Česká republika ako členské štáty Rady Európy 
však majú politický záväzok transponovať ich požiadavky do svojich právnych poriadkov.   

 Význam požiadaviek formulovaných odporúčaniami Výboru ministrov Rady Európy treba 
vidieť v tom, že podrobnejšie konkretizujú osobitné trestnoprocesné záruky spravodlivého 
prerokovania veci pred správnymi orgánmi, ktoré sú vo všeobecnosti vyjadrené v čl. 6 Dohovoru a, 

                                                 
11 Napríklad daňové konanie. 
12 KOŠIČIAROVÁ, S. Právo na riadne dokazovanie a konanie o priestupkoch. In: PŘESTUPKY A 
ŘÍZENÍ O NICH Z POHLEDU TEORIE A PRAXE sborník z mezinárodní vědecké konference 
konané dne 4. října 2013. Praha : Policejní akademie České republiky v Praze, 2014. s. 106. ISBN 
978-80-7251-408-3. 
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pokiaľ ide o postup pri prejednávaní správnych deliktov, tiež v čl. 7 Dohovoru a v Protokole č. 7 
k Dohovoru.   

Odporúčanie R (91) 1 o správnych sankciách vyjadruje nasledujúce princípy správneho 
trestania: nullum crimen sine lege, nulla poena sine lege, zákaz retroaktivity, ne bis in idem, 
povinnosť správneho orgánu prihliadať na sankciu uloženú iným správnym orgánom.  

 Ďalšie princípy uvedené v odporúčaní R (91) 1 sú súčasťou práva osoby na spravodlivý 
proces. Ide o: princíp konania o správnom delikte v primeranej lehote, právo na ukončenie konania 
o správnom delikte rozhodnutím, špeciálne princípy, ktoré sa aplikujú popri princípoch zakotvených 
rezolúciou (77) 31 Výboru ministrov o ochrane jednotlivca vo vzťahu k aktom správnych orgánov 
(právo osoby byť informovaná o obvinení a dôvodoch tohto obvinenia, právo mať primeraný čas 
na prípravu obhajoby, právo osoby byť informovaná o dôkazoch proti nej, právo osoby byť vypočutá, 
právo na odôvodnenie rozhodnutia, ktorým sa ukladá správna sankcia, princíp, že dôkazné 
bremeno v konaní spočíva na správnom orgáne, princíp preskúmateľnosti rozhodnutia orgánu, 
ktorým sa ukladá správna sankcia).13 

Zvyšujúci sa tlak na dodržiavanie uvedených princípov správnymi orgánmi, teda v tomto 
prípade orgánmi úradnej kontroly potravín je spôsobený nielen legislatívou, ale najmä 
rozhodovacou činnosťou správnych súdov. 

Zaujímavým fenoménom v tejto oblasti je výrazný nárast počtu súdnych rozhodnutí 
týkajúcich sa preskúmavania zákonnosti rozhodnutí vydaných v rámci úradnej kontroly potravín 
za posledné roky. Tento stav je z nášho pohľadu iste zapríčinený aj tým, že bolo vykonaných 
omnoho viac kontrol zameraných na zisťovanie porušení zákona o potravinách, ale zároveň aj tým, 
že sú si kontrolované subjekty sa vo väčšej miere domáhajú ochrany pred zásahmi do ich práv 
a slobôd.  

Regionálne veterinárne a potravinové správy, resp. štátna veterinárna a potravinová správa 
vykonala za rok 2017 celkovo 51348 kontrol, pri ktorých v približne 4390 prípadoch boli zistené 
pochybenia.   

 

 
Tabuľka 1: Prehľad o počte vykonaných úradných kontrol za rok 201714 

 
V súčasnosti prebieha na Najvyššom súde Slovenskej republiky niekoľko desiatok konaní, 

ktoré sa týkajú práve zákonnosti vykonávanej kontroly, resp. preskúmavania rozhodnutia o uložení 
administratívnej sankcie, pričom sa jedná o pokuty udelené regionálnymi veterinárnymi 
a potravinovými správami, resp. štátnou veterinárnou a potravinovou správou v hodnote niekoľko 
miliónov eur.  

Najmä z pohľadu uplatňovania zásad správneho trestania bude veľmi zaujímavé sledovať 
práve aktuálnu rozhodovaciu činnosť správnych súdov, predovšetkým Najvyššieho súdu Slovenskej 
republiky. V tejto súvislosti je nutné zdôrazniť, že nový procesný kódex v oblasti správneho 
súdnictva – zákon č. 162/2015 Z.z. Správny súdny poriadok zaviedol osobitný typ žaloby, ktorým je 
žaloba vo veciach správneho trestania (ustanovenia § 194 až 198 SSP). 

                                                 
13 Tamtiež. 
14 Správa o úradnej kontrole potravín za mesiac december 2017 [cit. 2018-02-23]. Dostupné na 
internete: <http://www.svssr.sk/dokumenty/potraviny/UKP_december_2017.pdf>. 
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Vzhľadom na to, že správne trestanie nie je v právnom poriadku Slovenskej republiky 
kodifikované, právna úprava preskúmavania rozhodnutí orgánov verejnej správy vo veciach 
správneho trestania aj na základe ustálenej súdnej judikatúry, vrátane judikatúry Európskeho súdu 
pre ľudské práva, zakotvuje taktiež osobitné zásady súdneho prieskumu, ktoré vyplývajú 
zo základných zásad konania a rozhodovania v trestných veciach. Na správne trestanie sa vzťahujú 
čl. 6, 7 a 13 Dohovoru, ako aj čl. 2 a 4 Protokolu č. 7 k Dohovoru, ktoré ustanovujú kritériá 
spravodlivého súdneho konania v trestných veciach, zákaz trestu bez zákona, ale aj právo 
na účinné opravné prostriedky, právo na odškodnenie za nezákonné odsúdenie a právo nebyť 
súdený alebo trestaný v tej istej veci dvakrát. Zásady konania a rozhodovania v trestných veciach 
vyplývajú aj z čl. 50 Ústavy Slovenskej republiky.  

Ustanovenie § 195 SSP explicitne stanovuje, kedy správny súd nie je viazaný v konaní 
vo veciach správneho trestania rozsahom a dôvodmi žaloby. Táto právna úprava vyplynula aj 
zo súčasnej súdnej praxe uplatňujúcej plnú jurisdikciu v správnom trestaní na základe čl. 6 ods. 1 
Dohovoru a ustanovenia § 250i ods. 1, 2 a 3 zák. č. 99/1963 Zb. Občiansky súdny poriadok v znení 
neskorších predpisov.  

Nová právna úprava v Správnom súdnom poriadku tak dáva súdu bez ohľadu na rozsah 
a dôvody žaloby priamo povinnosť zaoberať sa otázkou zistenia skutočného stavu veci [§ 195 písm. 
a) SSP], otázkami zániku zodpovednosti za správny delikt [§ 195 písm. b) SSP], ale aj otázkami 
druhu a výšky sankcie z toho hľadiska, či nevybočila z rozsahu správnej úvahy danej orgánu 
verejnej správy znením zákona [§ 195 písm. c) SSP].  

Rozhodovanie správneho súdu vo veciach správneho trestania sa však ďalej približuje 
výkonu trestného súdnictva aj tým, že hoci zákon nekonkretizuje, ktoré zo základných zásad 
trestného konania podľa Trestného poriadku [§ 195 písm. c) SSP] a zo zásad ukladania trestov 
podľa Trestného zákona [§ 195 písm. d) SSP] budú v rámci správneho trestania použiteľné, môžu 
práve úvahy o aplikácii týchto zásad tvoriť podstatu súdneho prieskumu zákonnosti rozhodnutí 
o zodpovednosti za správne delikty a o uložených sankciách.15 Doterajšiu judikatúru treba naďalej 
považovať za inšpiratívnu a vo väčšine prípadov aj naďalej použiteľnú.  

Ďalej by sme sa radi v príspevku poukázali na zopár rozhodnutí Najvyššieho súdu 
Slovenskej republiky, na ktorých je možné sledovať trend uplatňovania ústavných princípov, najmä 
princípu legality a princípov správneho trestania a z nich vyplývajúcich práv, napríklad nullum 
crimen sine lege, nulla poena sine lege, právo na ukončenie konania o správnom delikte 
rozhodnutím, právo osoby byť informovaná o obvinení a dôvodoch tohto obvinenia, právo osoby byť 
informovaná o dôkazoch proti nej, právo osoby byť vypočutá, právo na odôvodnenie rozhodnutia, 
ktorým sa ukladá správna sankcia, princíp, že dôkazné bremeno v konaní spočíva na správnom 
orgáne  a princíp in dubio pro reo a pod.  

Princíp legality, ktorý vychádza z čl. 2 ods. 2 Ústavy Slovenskej republiky, je 
neopomenuteľným princípom a je ho nutné vnímať najmä v súvislosti s kompetenciou orgánov 
úradnej kontroly potravín.  

Najvyšší súd Slovenskej republiky v rozsudku z 8. novembra 2016 sp. zn. 4Sžo/231/2015 
zdôraznil:  

„V oblasti administratívneho trestania a ukladania správnych sankcií princíp legality zaväzuje 
správne orgány, aby dôsledne dodržiavali premisu, že nikto nebude potrestaný inak, ako z dôvodu 
a spôsobom, ktorý ustanovuje platný zákon. Správnym deliktom nemôže byť akékoľvek porušenie 
práva, ale porušenie práva musí byť protiprávne konanie, a to aj vtedy keď zákon nevyžaduje 
zavinenie, ale predpokladá objektívnu zodpovedať. Analógia v správnom trestaní v neprospech 
páchateľa je vylúčená (in malom parteus). Pokiaľ sa vyskytnú vo vykonávaní dôkazov pochybnosti, 
je nutné rozhodnúť v prospech fyzickej osoby alebo právnickej osoby (tzv. pravidlo „in dubio pro 
reo“).“  

Princíp, že dôkazné bremeno v konaní spočíva na správnom orgáne úzko súvisí s princípom 
in dubio pro reo. Ak orgán úradnej kontroly potravín nevie bez pochybností preukázať porušenie 
povinností vyplývajúcich zo zákona o potravinách, dôsledkom je neuznanie prevádzkovateľa 
zodpovedného zo spáchania správneho deliktu, pričom dôkazné bremeno zaťažuje orgán úradnej 

                                                 
15 HANZELOVÁ, I., RUMANA, I., ŠINGLIAROVÁ, I. Správny súdny poriadok – komentár. Bratislava 
: Wolters Kluwer s.r.o., 2016. s. 309 . ISBN 978-80-8168-468-5. 
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kontroly potravín, ktorý má z tohto dôvodu dostatočný rozsah oprávnení na zabezpečenie dôkazov 
pri výkone kontroly.  

K základným podmienkam, ktoré musia byť splnené, aby nedošlo k zásahu do ústavou 
zaručených práv kontrolovaného subjektu sa vyjadril Ústavný súd Slovenskej republiky v náleze 
II. ÚS 792/2016-62 z 9. mája 2017 nasledovne: 

„Po prvé (k legalite zásahu), zákon o potravinách celkom jednoznačne a explicitne ukladá 
príslušným orgánom kontroly, ktorými sú aj regionálne veterinárne a potravinové správy či štátna 
veterinárna a potravinová správa, vykonávať kontrolu dodržiavania príslušných ustanovení zákona 
o potravinách, konkrétne dodržiavania požiadaviek stanovených zákonom o potravinách 
a nariadením. Štátna veterinárna a potravinová správa Slovenskej republiky ako orgán štátnej 
správy oprávnený na vykonávanie úradnej kontroly potravín, resp. jej zamestnanci sú oprávnení 
pri výkone kontroly vstupovať do priestorov, v ktorých sa potraviny vyrábajú, manipuluje sa s nimi či 
sa umiestňujú na trh, a to v prevádzkovom čase i mimo neho, a to bez predchádzajúceho 
rozhodnutia súdu. Zákon o potravinách a taktiež ani nariadenie neobsahujú žiadne ustanovenie, 
v zmysle ktorého by bolo potrebné vopred informovať príslušný kontrolovaný subjekt o plánovanej 
kontrole, resp. neobsahujú požiadavku prítomnosti tretích osôb pri vykonaní kontroly s výnimkou 
ustanovenia § 18 ods. 3 zákona o potravinách.  

Po druhé (k legitimite), kontrola vykonávaná priamo v prevádzke sťažovateľky mala za cieľ 
preveriť dodržiavanie ustanovení zákona o potravinách, keďže ich porušením môže dôjsť 
k priamemu ohrozeniu či poškodeniu ľudského zdravia a života.  

Po tretie (k nevyhnutnosti zásahu), ústavný súd zastáva názor, že len výnimočne možno 
tvrdiť, že úradná kontrola zameraná na dodržiavanie podmienok stanovených v zákone 
o potravinách nie je nevyhnutná, keďže nedodržiavaním ustanovení zákona o potravinách môže 
dôjsť k priamemu ohrozeniu či poškodeniu ľudského zdravia a života. To, či podnikateľ dodržiava 
ustanovenia zákona o potravinách, nie je možné zistiť dôsledne inak ako fyzickou kontrolou potravín 
na mieste. Cieľom kontrol je predchádzať ohrozeniu či poškodeniu života a zdravia. Právny poriadok 
neobsahuje takú právnu normu, ktorá by RVPS ukladala povinnosť pred začatím tohto druhu 
kontroly žiadať súd o vydanie súhlasu s kontrolou alebo vydanie povolenia na vstup 
do prevádzkarne predajne s potravinami na - účely vykonania kontroly. V tomto prípade 
vnútroštátne právo oprávňuje orgány kontroly vykonať vstup do prevádzky, ako aj kontrolu bez 
súdneho príkazu.“  

Pri vykonaní kontroly v prevádzke zo strany orgánov verejnej moci – orgánov úradnej 
kontroly potravín musí byť predmetný zásah v súlade s právom, musí teda sledovať legitímny cieľ 
a musí byť nevyhnutný v demokratickej spoločnosti.   

Právo na ukončenie konania o správnom delikte rozhodnutím je zakotvené priamo v zákone 
o potravinách, kde je stanovená objektívna a subjektívna lehota na začatie konania o správnom 
delikte. Zaujímavosťou je, že je tu stanovená lehota len na začatie konania, nie na vydanie 
rozhodnutia, čo môže spôsobiť značné predĺženie správneho konania (či už z dôvodov na strane 
orgánu kontroly alebo kontrolovaného subjektu). 

Právo osoby byť informovaná o obvinení a dôvodoch tohto obvinenia a právo osoby byť 
informovaná o dôkazoch proti nej sa prejavuje predovšetkým pri vyhotovovaní záznamu o kontrole, 
uložení opatrenia na mieste, pri vydávaní posudkov na základe oprávnenia odobrať vzorky výrobkov 
na analýzy a hodnotenia, ktoré sú podkladom pre uloženie sankcie.  

Ani na právo na odôvodnenie rozhodnutia, ktorým sa ukladá správna sankcia nemožno 
pri ukladaní sankcie za správny delikt na úseku kvality potravín zabúdať, pričom je nutné uviesť, že 
nedostatočné vymedzenie skutku v rozhodnutí je dôvodom na jeho zrušenie v správnom súdnictve. 

Ako vyplýva z viacerých rozhodnutí Najvyššieho súdu Slovenskej republiky, podstatné 
pre posúdenie zákonnosti rozhodnutia o uložení sankcie je aj dostatočné odôvodnenie výšky 
pokuty. Radi by sme preto poukázali na rozsudok Najvyššieho súdu Slovenskej republiky z 12. júla 
2017 sp. zn. 6Sžo/10/2016, v zmysle ktorého je pre dostatočné odôvodnenie nutné sa vysporiadať 
s hľadiskami uvedenými v ustanovení § 28 ods. 9 zákona č. 152/1995 Z.z. o potravinách t. z. 
špecifikovať v čom konkrétne boli splnené jednotlivé hľadiská, a to závažnosť, trvanie, následky 
protiprávneho konania, minulosť prevádzkovateľa a opakované protiprávne konanie.  

Z rozsudku Najvyššieho súdu Slovenskej republiky z 25. októbra 2016 sp. zn. 8Sžo/90/2014 
vyplýva, že nie je možné zabúdať pri ukladaní sankcií na absorpčnú zásadu, ktorá nie je síce 
v správnom konaní upravená výslovne, čo však nevylučuje jej aplikáciu.  
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Z tohto rozsudku vyplýva, že: 
„Je teda zrejmé, že žalobca sa dopustil viacerých správnych deliktov podľa zákona 

o potravinách. V danej chvíli tak možno hovoriť o súbehu týchto deliktov. Čo sa určovania výšky 
pokuty, ako sankcie za toto protiprávne konanie, týka, podobne ako prvostupňový súd, zastávame 
názor, že správny orgán použil vhodne absorpčnú zásadu. Na rozdiel od Trestného zákona, právne 
predpisy, ktoré zakotvujú skutkové podstaty správnych deliktov, neupravujú postup správnych 
orgánov pri postihu za súbeh viacerých deliktov. Pri súbehu viacerých správnych deliktov (viacčinný 
súbeh) pri nedostatku špeciálnej úpravy je potrebné použiť „analogiae legis“, tzv. absorpčnú zásadu. 
Jej podstata tkvie v absorpcii sadzieb (teda prísnejší trest pohlcuje miernejší). Zbiehajúce sa delikty 
sú tak postihnuté len trestom určeným pre najťažší z nich, čo znamená, že správny orgán posúdi 
závažnosť deliktu a úhrnný trest uloží podľa sadzby za najzávažnejší z týchto deliktov (závažnosť 
pritom treba posudzovať predovšetkým s ohľadom na charakter individuálneho objektu deliktu, čiže 
záujem, proti ktorému delikt smeruje a ku ktorému je ochrana právnym predpisom určená).“ 

Dôležité z hľadiska vyvodenia zodpovednosti za správny delikt je učenie zodpovedného 
subjektu. Týmto subjektom je prevádzkovateľ potravinárskeho podniku, pričom však nie je 
rozhodujúce, či je zároveň vlastníkom prevádzkových priestorov. Podstatné je to, kto vykonáva 
činnosti upravené zákonom o potravinách a osobitnými predpismi, a kto je oprávnený nakladať 
s tovarom ponúkaným na predaj v týchto priestoroch. Tento subjekt má zároveň povinnosť 
registrovať svoju činnosť vykonávanú v dotknutej prevádzkarni a táto činnosť podliehala úradnej 
kontrole potravín.16 

Záverom by sme radi v skratke poukázali na najčastejšiu námietku kontrolovaných subjektov, 
a to porušenie článku 8 Dohovoru, teda zásah do práva na súkromný a rodinný život.  

V súvislosti s namietaním porušenia práva na rešpektovanie súkromného a rodinného života 
zakotvenom v článku 8 Dohovoru bola na Najvyššom súde Slovenskej republiky riešená otázka, či 
nie je pri výkone kontroly, kde sa výrazným spôsobom zasahuje do práv kontrolovaného subjektu 
potrebný predchádzajúci súhlas súdu na vykonanie kontroly.  

V rozsudku Najvyššieho súdu Slovenskej republiky z 2. februára 2016 sp. zn. 4 Sžnz/5/2015 
(publikovanom aj v Zbierke stanovísk Najvyššieho súdu a rozhodnutí súdov SR pod R 72/2016) 
Najvyšší súd uzavrel, že ak osobitný právny predpis, ktorým je zákon č. 152/1995 Z.z. o potravinách 
v znení neskorších predpisov, nevyžaduje predchádzajúci súhlas súdu na vstup orgánu verejnej 
správy do prevádzky podnikateľov za účelom výkonu kontrolnej činnosti, je potom námietka 
kontrolovaného subjektu o nedostatku súhlasu súdu na prehliadku obchodných priestorov právne 
irelevantná a s uvedenou námietkou sa súd zaoberá ex post facto.  

Najvyšší súd zastáva názor, že: „len výnimočne možno tvrdiť, že úradná kontrola zameraná 
na dodržiavanie podmienok stanovených v zákone o potravinách nie je nevyhnutná, nakoľko 
nedodržiavaním ustanovení zákona o potravinách môže dôjsť k priamemu ohrozeniu, či poškodeniu 
ľudského zdravia a života. Ľudské zdravie a ľudský život podliehajú najvyššej ochrane a je preto 
viac ako nevyhnutné, aby dochádzalo k častým a intenzívnym kontrolám, ktorých cieľom je 
predchádzať ohrozeniu, či poškodeniu života a zdravia.  

Právny poriadok Slovenskej republiky neobsahuje také ustanovenie, ktoré by odporkyni 
ukladalo povinnosť pred začatím tohto druhu kontroly žiadať súd o vydanie súhlasu s kontrolou, 
alebo vydanie povolenia na vstup do prevádzkarne - predajne s potravinami za účelom vykonania 
kontroly.“ 

Na základe uvedeného právneho názoru Najvyššieho súdu Slovenskej republiky nie je teda 
pri výkone kontroly potrebná predbežná súdna kontrola oprávnenosti/zákonnosti úradnej kontroly 
potravín a pre zachovanie práva na súdnu ochranu v zmysle čl. 46 Ústavy Slovenskej republiky 
postačí kontrola následná, teda prieskum rozhodnutia orgánov úradnej kontroly potravín. 

Za akých podmienok nedochádza k porušeniu článku 8 Dohovoru uviedol Najvyšší súd 
Slovenskej republiky v rozsudku z 27. septembra 2017 sp. zn. 7Sžo/262/2015, kde bolo v tejto 
súvislosti konštatované: 

„Na základe vyššie uvedeného podľa odvolacieho súdu jednoznačne vyplýva, že 
vykonávanie úradných kontrol potravín a odber vzoriek vykonávajú v rámci svojho pôsobenia 

                                                 
16 Rozsudok Najvyššieho súdu Slovenskej republiky z 25. októbra 2016 sp. zn. 8Sžo 90/2014, kde 
bol zdôraznený aj účel registrácie, a to umožniť orgánu úradnej kontroly potravín, aby vedel, kde sa 
prevádzkarne pod jeho kontrolou nachádzajú, čím sa zaoberajú a kto vykonáva túto činnosť. 
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regionálne veterinárne a potravinové správy prostredníctvom inšpektorov a ich vykonávaním 
v súlade so zákonom o potravinách, tak ako tomu bolo v prejednávanom prípade nemohlo byť 
porušené v danej veci právo na súkromie podľa článku 8 dohovoru. Taký výklad, aký uvádza 
žalobca by nepochybne šiel nad rámec jeho dikcie, pretože keby tomu tak bolo, každý spotrebiteľ by 
už vstupom do prevádzky zasiahol do súkromia a nedotknuteľnosti žalobcu, čo by bolo v rozpore 
so samotným účelom ním vykonávanej činnosti, ktorou je predaj potravín. Odvolací súd preto 
považuje úradnú kontrolu potravín vykonanú 14. januára 2014 v čase od 15.00 hod. do 21.15 hod. 
v prevádzkovej jednotke za zlučiteľnú s obmedzením práva na rešpektovanie súkromného 
a rodinného života podľa článku 8 ods. 2 dohovoru, ktoré prislúcha žalobcovi.“  

Zásah do práva na rodinný a súkromný život je však len jednou z otázok, ktorá môže byť 
zo strany kontrolovaných subjektov namietaná, pričom podľa nášho názoru bola tejto otázke 
v rozhodnutiach správnych súdov venovaná primeraná pozornosť. To sa však nedá povedať o iných 
námietkach porušenia zákonnosti, ako je možný rozpor s európskou legislatívou (povolená odchýlka 
hnilobných vecí pri kontrole dovážaného ovocia a zeleniny) a aj porušenie princípu dvojinštančnosti 
konania, keď je pri výkone prítomný okrem kontrolóra príslušnej regionálnej veterinárnej 
a potravinovej správy aj kontrolór štátnej veterinárnej a potravinovej správy, ktorá je voči regionálnej 
veterinárnej a potravinovej správy orgánom odvolacím. Bude preto zaujímavé sledovať, aký bude 
ďalší vývoj v tejto oblasti a najmä, či a ako sa budú správne orgány a správne súdy týmito otázkami 
vo vzťahu k zákonnosti vykonávania úradnej kontroly potravín zaoberať.  

 
4 ZÁVER 

Hlavným cieľom potravinovej legislatívy je bezpochyby zabezpečenie vysokej úrovne 
ochrany zdravia ľudí a záujmov spotrebiteľov vo vzťahu k potravinám. Úradná kontrola je presne 
definovaný proces, ktorého cieľom je zistiť, či kontrolovaný subjekt plní povinnosti určené zákonom. 
Výsledky tohto procesu je príslušný orgán povinný zaznamenať spôsobom určeným v osobitnom 
predpise a oboznámiť s nimi prevádzkovateľa, ktorý má možnosť zaujať stanovisko k jednotlivým 
zisteniam, prípadne podať vysvetlenie, informácie. Na základe takto zdokumentovaného stavu 
orgán úradnej kontroly posúdi, či sú dôvody na uloženie sankcie.  

Za tejto ideálnej situácie, keď orgány neprekračujú svoje oprávnenia a rešpektujú práva 
kontrolovaných subjektov pri výkone kontroly môžeme hovoriť o naplnení záruk a princípov, ktoré sú 
na správe orgány kladené v demokratickom a právnom štáte. 

Treba si však uvedomiť, že reálny výkon úradnej kontroly potravín neprebieha, aj vzhľadom 
na ich vysoký počet ideálne a hranicu medzi ochranou zdravia ľudí a ochranou kontrolovaného 
subjektu nie je možné stanoviť tak jednoducho, ako by sa zdalo.  

Je preto úlohou aj správnych súdov, aby tieto hranice objasňovali svojou rozhodovacou 
činnosťou, a tým vytvárali jasnejšie limity pre orgány úradnej kontroly potravín. 
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ORGÁNOV VEREJNEJ SPRÁVY 
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Abstract: The paper provides a reader with partial information on selected legal instruments for law 
enforcement purposes in public administration with a view to analysing the legal instruments in 
question and highlight the areas of concern relating to law enforcement in public administration. The 
article also provides an analysis of the current legal situation by virtue of the case law of the 
Constitutional Court wherein the inactivity of a public administration authority means its passivity in 
the matters, which have been submitted to it for making decisions, even though it faces no legal or 
factual obstacle to taking actions and decisions. Therefore, a failure to act shall have to be contrary 
to the specific statutory provision that includes an order for an administrative authority to proceed, 
act, carry out certain procedures and decide. 

Abstrakt: Príspevok poskytuje čitateľovi čiastkové informácie z vybraných právnych nástrojov 
vymožiteľnosti práva vo verejnej správy s cieľom analyzovať predmetné právne nástroje a poukázať 
na problémové oblasti vymožiteľnosti práva vo verejnej správe. Článok taktiež analyzuje súčasný 
právny stav v zmysle judikatúry Ústavného súdu, kde pod nečinnosťou orgánu verejnej správy sa 
rozumieme jeho pasivita vo veciach, ktoré mu boli dané na rozhodnutie, aj keď niet žiadnej zákonnej 
alebo faktickej prekážky, aby konal a rozhodol. Čiže, nekonanie musí byť v rozpore s konkrétnym 
zákonným ustanovením, ktoré obsahuje príkaz pre správny orgán postupovať, konať, vykonávať 
určité procesné úkony a rozhodovať.  

Keywords: inactivity of public administration authorities, law enforcement, public administration, 
Administrative Procedure Code, legal instruments for protection, law enforcement guarantees, 
administrative judiciary, law enforcement instruments in public administration. 

Kľúčové slová: nečinnosť orgánov verejnej správy, vymožiteľnosť práva, verejná správa, správny 
poriadok, právne nástroje ochrany, garancie vymožiteľnosti práva, správne súdnictvo, právne 
prostriedky vymožiteľnosti práva vo verejnej správe. 

1 ÚVOD   
Z hľadiska štatistiky Európskej únie je Slovenská republika z pohľadu vymožiteľnosti práva v 

červených číslach v porovnaní s ostatnými členskými štátmi, čo je deklarované aj spracovanou 
štúdiou Svetového ekonomického fóra a Európskej komisie. Vymožiteľnosť práva vo verejnej správe 
je jednou zo záruk právneho štátu, ktorým Slovenská republika nepochybne je a preto je potrebné 
jej venovať významnú pozornosť. Najčastejšími problémami sú nepochybne aplikačné aspekty 
právnych predpisov, činnosť verejnej správy a korupcia. Vplyv slabej vymožiteľnosti práva vo 
verejnej správe sa odráža na adresátoch FO a PO, ich dôveryhodnosti pri ochrane ich práv a slobôd 
a nepochybne aj na samotnom podnikateľskom prostredí. Zefektívnenie vymožiteľnosti by sa 
odrazilo v rôznorodých oblastiach, cez rozpočet, odstránenie byrokracie, až k lepšej garancii 
ochrany vlastníckych a iných práv a pod.  

 
2  VEREJNÁ SPRÁVA VS. VYMOŽITEĽNOSŤ PRÁVA 

Verejná správa je chápaná ako služba verejnosti, pričom často krát má aj donucovací 
charakter, ale vždy len za účelom zabezpečenia verejného záujmu. Obsahovo je teda vecou 
verejnej správy všetko, čo je všeobecne uznávané za predmet záujmu verejnosti. Vykonávaná 
verejná moc v štáte predstavuje takú moc, ktorá autoritatívne rozhoduje o právach a povinnostiach 
subjektov. Podľa vykonávateľov sa delí na moc štátnu a zostávajúcu verejnú moc. Verejná správa je 
teda výkonnou a nariaďovacou činnosťou štátu a ďalších verejnoprávnych subjektov pri spravovaní 
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verejných záležitostí, vo verejnom záujme, na verejný účet, regulovaných právnymi predpismi 
verejného práva (tento pojem zahrňuje verejnú správu tak v organizačnej, ako aj vo funkčnej 
rovine). V organizačnom poňatí verejnú správu predstavuje najmä štát reprezentovaný vlastnými 
orgánmi a verejnoprávne subjekty ako predstavitelia a nositelia verejnej moci. Vo funkčnom chápaní 
predstavuje výkonnú činnosť orgánov verejnej správy, ktoré iniciatívne plnia úlohy zverené a 
stanovené právnymi predpismi. Verejná správa je komplexne osobitná výraznou iniciátorskou 
činnosťou, a to z pohľadu možností i počtov prípadov realizovaných pri uplatnení práva vo verejnej 
správe, z pohľadu štruktúry verejnej správy, metód i foriem jej činnosti. Iniciatíva sa prejavuje aj v 
kontrolnej činnosti dodržiavania zákonov vo vzťahoch medzi NR SR a vládou, pričom alternatívy ich 
iniciatívneho prejavenia sú obmedzené vnútornými väzbami, ktoré vyplývajú z deľby moci v každom 
demokratickom štáte. Iniciátorská činnosť nie je výlučne obmedzená len v rámci sústavy verejnej 
správy, ale aj vo vzťahu k politickému pluralizmu1, alebo navonok prezentovaná ako iniciatíva zo 
strany občanov. Podmienky, predpoklady a možnosti jej uplatnenia závisia od kvantity úloh, ktorú 
verejná správa plní ako napr. pri zabezpečovaní osobného stavu občanov, realizácii policajnej 
správy, školskej či zdravotníckej správy a pod. Pre dynamicky sa rozvíjajúci prvok iniciatívnej 
činnosti je nevyhnutné považovať verejnú správu za službu sui generis. Verejná správa je taktiež 
jedným z termínov súčasnej „administrativistiky“. Pre aktuálnu verejnú správu je v podmienkach SR 
typická dynamickosť zmien, pluralitný charakter správnych subjektov ako aj administratívnoprávnych 
vzťahov, či osobitosť jej výkonu v jednotlivých zložkách verejnej správy. Sumarizáciou možno 
konštatovať, že VS predstavuje výkonnú činnosť štátu realizovanú prostredníctvom jeho orgánov, 
výkonnú činnosť ostatných verejnoprávnych subjektov pri správe verejných vecí. Jej úlohy spočívajú 
v priamom poskytovaní určitých verejných služieb alebo v ich zabezpečovaní. Podľa vecnej oblasti v 
ktorej sa realizujú ich delíme na úlohy v administratívno-politickej oblasti, hospodárskej 
(ekonomickej) oblasti, kultúrno-sociálnej oblasti a environmentálnej oblasti. V rámci celého systému 
verejnej správy sa uplatňuje celý rad pravidiel, princípov, či zásad ako morálnych, tak i právnych. 
Medzi vybrané možno zaradiť: 

• princípy organizačnej výstavby VS (princíp centralizácie, decentralizácie, koncentrácie, 
dekoncentrácie, územnej a vecnej špecializácie, princíp monokratickosti a kolektívnosti...) 

• princípy zamestnávania vo VS (profesionalita, politická neutralita, nestrannosť, efektivita, 
stabilita štátnozamestnaneckého pomeru, etika), 

• princípy reforiem VS (princíp občianskej spoločnosti, subsidiarity, decentralizácie, efektívnosti, 
transparentnosti, flexibility... ), 

• princípy práva životného prostredia (princíp trvalo udržateľného rozvoja, najvyššej ochrany, 
integrácie, prevencie, prípustnej miery znečistenia, únosného zaťaženia územia, princíp 
vzdelávania, výchovy a osvety, ...), 

• zásady správneho konania (zásada zákonnosti, rovnosti, súčinnosti, zásada objektívnej pravdy, 
precedenčná zásada...), 

• princípy európskeho správneho priestoru (subsidiarita, demokratizácia, decentralizácia...), 

• princípy good governance (princíp rešpektovania základných práv a slobôd,  

• princíp zákonnosti (legality),  

• princíp demokratickosti a transparentnosti,  

• princíp verejného záujmu, rovnosti adresátov správy, objektívnosti a nestrannosti, systémovosti, 
primeranosti,  

• princíp subsidiarity, hospodárnosti, efektívnosti, flexibility,  

• princíp legitímneho očakávania a predvídateľnosti, racionality a včasnosti rozhodovania, 

• princíp preskúmateľnosti rozhodnutí).2  
Verejná správa sa skladá z troch základných zložiek, a to zo štátnej správy, samosprávy a 

ostatnej verejnej správy, resp. verejnoprávnych korporácii. Postavenie každej zložky verejnej správy 
je typické svojou nezastupiteľnosťou, relatívne samostatnou realizáciou verejného záujmu. 

                                                 
1 TÓTHOVÁ, K. a kol.: Základy správneho práva hmotného, VO PF UK, Bratislava 1992, s. 20 a 
nasl.  
2 Pozri odporúčania Výboru ministrov Rady Európy o dobrej správe prijaté 20.6.2007, Kódex 
dobrého administratívneho správania. 
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Vymožiteľnosť práva býva frekventovane spomínaná ako pojem v spoločnosti, médiách, vo 
verejnom i súkromnom práve, pričom viacerí autori mali snahu vyšpecifikovať, aké pojmové znaky ju 
tvoria. Stav vymožiteľnosti práva odzrkadľuje samotnú právnu kultúru štátu, ako aj dosiahnutý stav 
občianskej spoločnosti. Vymožiteľnosť možno chápať vo všeobecnosti ako snahu nositeľa práv o 
dosiahnutie splnenia záväzku (povinnosti korešpondujúc k jeho právam) zo strany nositeľa právnej 
povinnosti. Vymožiteľnosť v sebe subsumuje viaceré roviny, zahŕňa aj používanie mimo procesných 
inštitútov, prevenciu, garanciu úcty k právam a povinnostiam pod hrozbou právnych následkov.  

V užšom chápaní možno kategorizovať pod vymožiteľnosť práva činnosť orgánov štátu, 
ochrany práva a ostatných inštitúcii upravených právnymi normami, ktorá vyúsťuje do vydania 
individuálneho právneho aktu vo vzťahu k naplneniu práva, tzn. včasné vymáhanie povinnosti resp. 
vynútenie práva. Právna istota, primeranosť práva a zákonnosť majú vo vzťahu k vymožiteľnosti 
významné postavenie. Podstata právnej istoty sa spája s dôverou v právo, a to najmä v poskytnutí 
efektívnej právnej ochrany, rovnocennosť pri oboznamovaní sa s právom, poskytnutie pomoci pri 
realizácii práva, postih subjektu za porušenie právneho predpisu.3  

Každý by mal mať v právnom štáte istotu, že iura quasita (práva nadobudnuté) nebudú 
zákonom odňaté a lex retro non agit (právo nebude pôsobiť retroaktívne).4 Právo na spravodlivý 
proces je garantované aj v čl. 6 ods.1 Dohovoru o ochrane ľudských práv a základných slobôd a 
musí byť interpretované vo svetle preambuly Dohovoru, ktorá sa hlási k princípu právneho štátu, 
ktorý stojí na princípe právnej istoty a vyžaduje, aby tam, kde súd s konečnou platnosťou 
právoplatne rozhodol v merite veci, nebolo také rozhodnutie spochybňované. Súd pritom nereagoval 
na prípustnosť alternatívy z obidvoch strán sporu o použitie zásahu generálneho prokurátora, ktorý 
v konečnom dôsledku spôsobil (na podnet jednej strany) zrušenie právoplatného a záväzného 
rozhodnutia, ktoré ESĽP vyhodnotil ako priťažujúci faktor (podanie mimoriadneho dovolania 
spočívalo výlučne na voľnej úvahe generálneho prokurátora).5 Zákonnosť sa má odrážať v 
absolútnej povinnosti všetkých subjektov, a teda aj štátu, dodržiavať právnu úpravu. Primeranosť sa 
práve spája s prípustnosťou, resp. neprípustnosťou nad hranicu primeranosti presahujúceho 
využívania (zneužívania) práva. Komparáciou pojmov vymožiteľnosť práva s vynútiteľnosťou a 
vymáhateľnosťou ho možno považovať z obsahového hľadiska za najširší. Vo svojich pojmových 
znakoch zahŕňa nielen proces aktivít vedúcich k dôslednej realizácii platného práva, ale aj 
uskutočnenú realizáciu práva do právnych pomerov v oblasti verejnej správy, neraz aj s uplatnením 
donucovacej moci štátu.6 Oproti uvedenému pojem vynútiteľnosť práva je v podstate najužším z 
pojmov, a realizuje sa za pomoci dovoleného priameho alebo nepriameho donútenia. 

Z ústavnoprávneho hľadiska vidíme zakotvenie vymožiteľnosti vo viacerých ustanoveniach, 
pričom za najvýraznejšie možno označiť práve čl. 46 Ústavy Slovenskej republiky (ďalej len „ÚSR“), 
v ktorom je deklarované právo domáhať sa svojho práva na nezávislom a nestrannom súde alebo 
na inom orgáne SR, a to zákonom ustanoveným spôsobom. Pod iným orgánom rozumieme práve 
orgán verejnej správy. Z čl. 46 ÚSR taktiež vyplýva právo na súdne preskúmanie zákonnosti 
rozhodnutia orgánu verejnej správy a právo na náhradu škody spôsobenej nezákonným 
rozhodnutím alebo nesprávnym postupom orgánu verejnej správy, súdu alebo iného štátneho 
orgánu. Následne z pohľadu činnosti orgánov verejnej správy poukazuje na vymožiteľnosť práva vo 
verejnej správe aj čl. 2 ods. 2 ÚSR, ktorý konštatuje viazanosť orgánov verejnej správy konať v 
rozsahu a spôsobom ustanoveným zákonom, ale aj ostatnými podzákonnými právnymi aktmi. 
Okrem ÚSR garanciu vymožiteľnosti ako vyššie uvádzam vymedzuje aj čl. 6 dohovoru o ochrane 
ľudských práv a základných slobôd, ako aj Charta základných práv EÚ (právo na účinnú ochranu 
pred nezávislým a nestranným súdom).7  

                                                 
3 PRUSÁK, J.: Štátny režim a právny štát. In Prusák, J.: Teória práva. Bratislava 1995, s.160 a nasl. 
4 FICOVÁ, S., CIRÁK, J., FEKETE, I. Teoretické vymedzenie pojmu vymožiteľnosť práva. In: 
Vymožiteľnosť práva v SR. Bratislava: Justičná akadémia, 2010, s. 16. 
5 Rozsudok ESĽP z 23.septembra 2008 vo veci Tripon proti Rumunsku a rozsudok ESĽP z 24. júla 
2003 vo veci Ryabykh proti Rusku 
6 ŠKULTÉTY, P. et al. Správne právo hmotné. Všeobecná časť, Všeobecná časť. Bratislava: 
Heuréka, 2004, s. 202. 
7 209/1992 Zb. Dohovor o ochrane ľudských práv a základných slobôd a v znení protokolov č. 3, 5 a 
8. Podľa čl. 46 Charty základných práv EÚ má každý právo na to, aby jeho záležitosti riešili orgány, 
inštitúcie a agentúry EÚ nestranne, spravodlivo a v primeranej lehote. V zmysle čl. 47 každý, koho 
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Na nedostatočnú vymožiteľnosť práva poukazujú rôzne odborné i vedecké zdroje, pričom 
konštatujú práve jej negatívny vplyv na ďalší rozvoj ekonomiky. Napriek tomu, že od roku 1995 má v 
porovnaní so súčasným stavom stúpajúcu tendenciu, nemožno stále hovoriť o dokonalom stave.  

Pre ukážku možno uviesť tabuľku vymožiteľnosti práva vo vzťahu k ekonomickej slobode, 
pričom SR práve v oblasti „vláda zákona“ (čo je de facto vymožiteľnosť práva) má o skoro polovicu 
nižší počet bodov ako priemer zaznamenaný v krajinách EÚ. Najväčším problém je napr. korupcia a 
ochrana vlastníckych práv. 

 

  

Tabuľka: Vymožiteľnosť práva na SR a v EÚ      Zdroj: Heritage Foundation8   

Osobitnou subkategóriou vymožiteľnosti je vymožiteľnosť práva vo verejnej správe. Z 
legislatívneho hľadiska rozumieme pod vymožiteľnosťou práva komplex jurisdických garancií 
verejnej správy konajúcej v súlade s právnymi predpismi a normami. Predmetný systém možno 
kategorizovať na rôzne subsystémy s ohľadom na to, či ide o vymožiteľnosť zo strany občanov, pred 
nečinnosťou i nezákonnosťou verejnej správy, pri náhrade škody alebo zo strany samotných 
orgánov. Ide teda o určitý systém právnych mechanizmov, ktoré slúžia na ochranu verejných práv a 
oprávnených záujmov adresátov verejnej správy, ktoré sú nezákonnosťou dotknuté na svojich 
právach. Pod vymožiteľnosťou rozumieme aj súhrn právnych prostriedkov, ktoré môže aplikovať 
adresát na svoju ochranu pred nezákonnosťou verejnej správy, ako aj na odstránenie uvedeného 
negatívneho stavu (nezákonnosti, prípadne nečinnosti). Pre vymožiteľnosť práva vo verejnej správe 
je typický proces aktivít, ktoré komplexne vedú k dôslednej realizácii práva v oblasti verejnej správy, 
pričom osobitnou črtou je značný prvok donucovacej moci štátu. 

Na relevanciu efektívnej vymožiteľnosti existuje viacero prípadov, a to nielen v SR. 
Postupným vývojom vznikla a bola akceptovaná nutnosť aplikácie interpretačných rozsudkov 
Najvyššieho súdu SR, a to aj zo strany orgánov verejnej správy. Ako príklad možno uviesť prípad 
Januch vz. Colné riaditeľstvo SR, o uložení neprimerane vysokej sankcie v súlade so zákonom, 
avšak v jasnom rozpore so zásadou proporcionality.9 Podstatné je aj posúdiť, či ide o verejné právo 
nárokovateľné alebo verejné subjektívne právo (tzn. umožnenie osobe uplatniť právny nárok vo 
vzťahu k štátu či inému verejnoprávnemu subjektu). Verejné subjektívne práva sú častokrát 
upravené kogentnými právnymi normami pričom ich nositeľ sa ho môže domôcť cestou práva, 
najmä súdnou cestou.10 Existujú rôzne právne i mimoprávne faktory11 ovplyvňujúce účinnosť 
právnych prostriedkov vo vzťahu k vymoženiu práva vo verejnej správe (prípadne verejného práva a 
súkromného subjektívneho práva), najmä ak je podmienkou ich uplatnenia predchádzajúce 
rozhodnutie či iný správny úkon správneho orgánu (napríklad povolenie, súhlas, osvedčenie).12 Je 
potrebné si uvedomiť, že nie každé verejné právo je právne nárokovateľné. 

V danom prípade možno hovoriť o nesprávnej organizačnej štruktúre verejnej správy, častých 
zmenách, absencia technického vybavenia, personálneho substrátu, nevhodný model vzdelávania, 
kvalifikačného rastu a zamestnancov, byrokracia, a pod. Ústava SR v čl. 1 ods. 1 ukladá povinnosť 

                                                                                                                                       
práva a slobody zaručené právom EÚ boli porušené, má právo na účinnú právnu ochranu pred 
nezávislým a nestranným súdom ustanoveným podľa zákona. 
8 http://www.heritage.org/index/country/slovakia 
9 Rozsudok Najvyššieho súdu SR 3Sžf 32/2007 Januch vz. Colné riaditeľstvo SR 
10 HENDRYCH, D. Správní právo. Obecná část, SEVT, Praha, 1994 s. 89 a 90. 
11V danom prípade možno hovoriť o nesprávnej organizačnej štruktúre verejnej správy, častých 
zmenách, absencia technického vybavenia, personálneho substrátu, nevhodný model vzdelávania, 
kvalifikačného rastu a zamestnancov, byrokracia, a pod.  
12 MACHAJOVÁ, J. et al. Všeobecné správne právo. Bratislava: Eurokodex, s.r.o. 2010, s. 278. 
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chrániť princípy materiálneho právneho štátu vrátane právnej istoty. Jedným z jej prvkov je aj 
zrozumiteľnosť právnych noriem a na nej založená predvídateľnosť konania orgánov verejnej moci. 
Jedným zo základných princípov právneho štátu má byť rešpektovanie zásady predvídateľnosti 
zákona a vylúčenie priestoru pre prípadnú svojvôľu zo strany výkonnej moci. 

Rovnako dôležitá je precedenčná zásada (zásada materiálnej rovnosti, zásada legitímneho 
očakávania), ktorá spočíva v tom, aby v rámci rozhodovacej činnosti správneho orgánu nevznikali 
excesívne odklony v skutkovo zhodných alebo podobných prípadoch, pričom ide nie len o extrémne 
odklony, ale aj akékoľvek iné nepodstatné obchody majúce parciálny charakter. Precedenčná 
zásada je v konečnom dôsledku aj prostriedkom ochrany pred svojvôľou správneho orgánu, pred 
neprimeraným a nezákonným uplatňovaním správnej úvahy. Je preto dôležité, aby správny orgán z 
vlastnej iniciatívy kontroloval svoju skoršiu rozhodovaciu činnosť v kontexte aktuálnych rozhodnutí. 
Akceptácia uvedených zásad a princípov má osobitný význam aj vo vzťahu k vymožiteľnosti práva 
vo verejnej správe. 

 
3  PRÁVNE PROSTRIEDKY VYMOŽITEĽNOSTI PRÁVA VO VEREJNEJ SPRÁVE 

Existuje množstvo právnych nástrojov, a to administratívnoprávnych, súdnych i 
mimosúdnych, ktorými je možné zabezpečiť vymožiteľnosť práva vo verejnej správe. Taktiež na 
jednotlivé právne prostriedky možno nahliadať z uhla použiteľnosti FO alebo PO, teda adresáta, 
alebo z hľadiska aplikácie orgánmi verejnej správy. V predmetnej časti príspevku sa pokúsim urobiť 
stručný a bodovitý prehľad právnych nástrojov, ktoré majú k dispozícii osoby, voči ktorým výkon 
verejnej správy smeruje, ako aj tých, ktoré aplikujú orgány verejnej správy. Predmetná oblasť je 
značnej obsiahlou problematikou, a preto následne precizujem pozornosť na vybrané právne 
nástroje vymožiteľnosti práva vo verejnej správe, ktoré sú v prevažnej miere využívané FO i PO. 
V tomto príspevku nemôžem upriamim podrobnú analýzu na vybrané otázky ochrany pred 
nečinnosťou orgánu verejnej správy a to konkrétne na právo na prístup k informáciám, vybrané 
ustanovenia správneho poriadku, sťažnosti a petície nakoľko som viazaný rozsahom strán čo by si 
tieto vyžiadali. Súčasťou analyzovaného právneho stavu bude určitá kritická analýza vybraných 
inštitútov vo vzťahu ku garantovanej efektívnosti i účinnosti, pričom sa pokúsim na záver každej 
analýzy a sumarizácie nadobudnutých a komparovaných poznatkov prezentovať úvahy de lege 
ferenda.  
Medzi právne prostriedky vymožiteľnosti práva vo verejnej správe využívané primárne zo strany FO 
a PO zaraďujeme: 

1. Právne nástroje ochrany pred nečinnosťou orgánom verejnej správy 
2. Opravné prostriedky proti rozhodnutiam orgánov verejnej správy podľa Správneho 

poriadku (odvolanie, obnova konania, preskúmanie rozhodnutia mimo odvolacieho 
konania, rozklad) 

3. Sťažnosti a petície (ktorú možno subsumovať aj pod nástroje ochrany pred nečinnosťou 
orgánov verejnej správy, majú širšie použitie) 

4. Právo na slobodný prístup k informáciám (využitie z pohľadu vymožiteľnosti práva vo 
verejnej správe je širšie a možno ho čiastočne zaradiť aj pod nástroj ochrany pred 
nečinnosťou orgánu verejnej správy) 

5. Dozor prokurátora 
6. Verejný ochranca práv 
7. Súdnictvo (správne, trestné, ústavné, ESĽP, Súdny systém EÚ) 
8. Zodpovednosť za škodu spôsobenú pri výkone verejnej správy (a to spôsobenú 

nezákonným rozhodnutím alebo nesprávnym úradným postupom). 
Právnymi nástrojmi vymožiteľnosti práva vo verejnej správe aplikované orgánmi verejnej správy sú: 

1. Výkon rozhodnutia vykonávaný správnymi orgánmi 
2. Výkon rozhodnutia realizovaný súdnymi exekútormi 
3. Výkon rozhodnutia na peňažné sankcie v členských štátoch EÚ 
4. Vymáhanie sankcií uložených správnymi orgánmi 
5. Regresná náhrada. 

Uvedené rozsiahle skupiny majú množstvo subkategórii právnych prostriedkov vymožiteľnosti práva 
vo verejnej správe. Ak hovoríme napr. o nástrojoch ochrany pred nečinnosťou orgánov verejnej 
správy komplexne, do danej skupiny patrí: 

• právna úprava lehôt v správnom konaní, 
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• devolúcia a atrakcia kompetencie, 

• fikcia rozhodnutia, ale nepochybne aj 

• sťažnosti, 

• petície, 

• upozornenie prokurátora13, 

• podnet verejnému ochrancovi práv14. 

Z pohľadu aplikácie súdnych prostriedkov patrí do danej podskupiny aj žaloba proti 
nečinnosti orgánu verejnej správy15, ústavná sťažnosť16, individuálna sťažnosť na nečinnosť podaná 
na ESĽP v Štrasburgu a žaloba na nečinnosť Európskeho parlamentu, Rady, Komisie alebo 
Európskej centrálnej banky. Súdne nástroje by však mali predstavovať prostriedky ultima ratio a 
mali by byť aplikované až po vyčerpaní ostatných nástrojov poskytovaných primárne 
administratívnoprávnymi normami. Historickým vývojom sa vykryštalizovali správno-právne 
opatrenia proti nečinnosti verejnej správy inštitúty, akými sú devolúcia kompetencie, určenie lehoty 
na vybavenie, fikcia pozitívneho rozhodnutia, fikcia negatívneho vybavenia, sťažnosť na nečinnosť, 
disciplinárna zodpovednosť, pokuta za nečinnosť, príkaz konať.17 

Z pohľadu zákona č. 153/2001 Z. z. o prokuratúre v znení neskorších predpisov medzi 
právne prostriedky, ktorými vykonáva dozor prokurátor nad dodržiavaním zákonov a ostatných 
všeobecne záväzných právnych predpisov orgánmi verejnej správy, sú: 
a) protest prokurátora, 
b) upozornenie prokurátora, 
c) správna žaloba a žaloba na správny súd, 
d) vstup do konania pred správnym súdom, 
e) previerky zachovávania zákonnosti v orgánoch verejnej správy, 
f) preskúmavanie zákonnosti správnych aktov orgánov verejnej správy, 
g) oprávnenia generálneho prokurátora podať žalobu, opravný prostriedok a stanovisko, 
h) návrh generálneho prokurátora na začatie konania o súlade právnych predpisov, ak predmetom   

posudzovania je všeobecne záväzný právny predpis vydaný orgánom verejnej správy. 
Ak by sme to chceli zhrnúť, vzhľadom na rozsiahlosť témy príspevku pozornosť upriamime na 

vybrané právne nástroje ochrany pred nečinnosťou orgánov verejnej správy a parciálne na otázky 
správneho súdnictva. Problematika vymožiteľnosti práva vo verejnej správe na SR je značne 
diskutovaná a samotní jej reprezentanti vyvíjajú značné úsilie na jej zefektívnenie. Osobitosti sú 
zjavné aj v tzv. osobitných konaniach, a to vymožiteľnosť na úseku správy daní, v priestupkovom 
konaní, a pod. Z hľadiska vymedzenia systému právnych prostriedkov vymožiteľnosti vo verejnej 
správe vidíme de facto fungujúci mechanizmus nástrojov. V danom bode je otázne, či za devalváciu 
vymožiteľnosti práva môžu komplikovane naformulované právne normy, ktoré obsahujú viaceré tzv. 
legislatívne medzery, alebo či za daným stavom sú zamestnanci orgánov verejnej správy, ktorí 
častokrát využívajú zastarané a zaužívané spôsoby uplatňovania práva, ktoré nerešpektujú vždy 
zákonom stanovené pravidlá správania sa. Alebo či problémy vo vymožiteľnosti nespôsobujú 
samotní občania, ktorí majú snahu nachádzať inovatívne spôsoby obchádzania práva, resp. 
využívania neprecizovaných ustanovení s cieľom nerešpektovať zákonom stanovené normy. 
 
4  PRÁVNE NÁSTROJE OCHRANY PRED NEČINNOSŤOU ORGÁNOV VEREJNEJ 

SPRÁVY 
Ako uvádzam v závere predchádzajúcej stati, právne prostriedky ochrany pred nečinnosťou 

orgánov verejnej správy sú variabilné, pričom môžeme ich analyzovať z viacerých uhlov pohľadu. 
Niektoré majú preventívny charakter pôsobenia, iné nastupujú až ex post nečinnosti orgánu verejnej 
správy. Z dispozičného hľadiska samotného subjektu sú uvedené právne prostriedky buď v priamej 

                                                 
13 Pozri § 28 a § 29 zákona č.153/2001 Z. z. o prokuratúre v znení neskorších predpisov 
14 Pozri § 11 a nasl. zákona č. 564/2001 Z. z. o verejnom ochrancovi práv v znení neskorších 
predpisov 
15 § 242 až 251 zákona č. 162/2015 Z. z. Správny súdny poriadok v znení neskorších predpisov 
16 Čl. 127 Ústavy Slovenskej republiky 
17 TÓTHOVÁ, K., VRABKO, M. Niekoľko úvah k „fikcii doručenia“ ako opatreniu na vymožiteľnosť 
práva; Justičná revue, 67, 2015, č. 10, s. 1135 – 1147 



_____Zborník z medzinárodnej vedeckej konferencie Bratislavské právnické fórum 2018____ 
 

80 
 

individuálnej kompetencii občanov, alebo nezávislých orgánov. Nepochybne ako uvádzam, 
predstavujú rozsiahlu plejádu právnych nástrojov, pričom v článku rozanalyzujem len vybrané z 
nich, s ktorými sa spájajú rôzne zmeny či aplikačné otázky. V zmysle judikatúry Ústavného súdu 
pod nečinnosťou orgánu verejnej správy rozumieme jeho pasivitu vo veciach, ktoré mu boli dané na 
rozhodnutie, aj keď niet žiadnej zákonnej alebo faktickej prekážky, aby konal a rozhodol.18 

Formy nečinnosti možno vidieť v opomenutí správneho orgánu vykonať predpísaný úkon 
alebo v zbytočných prieťahoch v postupe, ale môže spočívať aj v tom, že namiesto rozhodnutia 
orgán tvrdí nedostatok svojej právomoci a vec vybaví iba listom alebo informáciou, prípadne 
záznamom v spise. V poslednom prípade musí byť obsahom návrhu na začatie konania tvrdenie, že 
v konaní niet žiadnej prekážky na úkony správneho orgánu, a napriek tomu správny orgán nekoná, 
a toto nekonanie je nečinnosťou. Nekonanie musí byť v rozpore s konkrétnym zákonným 
ustanovením, ktoré obsahuje príkaz pre správny orgán postupovať, konať, vykonávať určité 
procesné úkony a rozhodovať.19  

Cieľom právnych prostriedkov na konanie proti nečinnosti orgánov verejnej správy je 
možnosť eliminovať prieťahy v konaní a taktiež domôcť sa svojich práv. S nečinnosťou orgánu 
verejnej správy sa môžeme stretávať v priebehu celého správneho konania, pričom dôležitým z 
pohľadu súdov je využiť všetky dostupné iné prostriedky pred podaním samotnej žaloby. Nečinnosť 
orgánu verejnej správy je nepochybne nežiaduci jav, ktorý vytvára prekážky pri dosiahnutí cieľa 
konkrétneho konania a verejnej správy. Aj preto je dôležité, aby právna úprava adekvátne 
garantovala ochranu subjektov pred negatívnymi následkami nečinnosti správnych orgánov. Príčiny 
nečinnosti orgánu verejnej správy sú rôzne, od procesných prekážok, cez nedostatky personálneho 
a materiálneho substrátu, neochoty zamestnancov orgánov verejnej správy a pod. V niektorých 
prípadoch najmä z pohľadu zaujatosti zamestnanca správneho orgánu možno použiť inštitút 
vylúčenia osoby zo správneho konania, čo však nie je možné aplikovať bez obmedzenia (napr. 
výnimkou sú veci, o ktorých rozhoduje priamo starosta obce). Na základe štúdia rôznych prípadov 
môžeme konštatovať, že najčastejším prejavom nečinnosti je nezačatie konania napriek 
skutočnosti, že správny orgán je povinný konať (napr. začatie stavebného konania na návrh 
stavebníka, ale aj prípady keď orgán je povinný začať ex offo, napr. priestupkové konania). Druhým 
frekventovaným prejavom nečinnosti sú prieťahy v konaní a nevydanie rozhodnutia v predmetnom 
konaní v zákonom stanovenej lehote. 
 
5  ADMINISTRATÍVNOPRÁVNE NÁSTROJE VYMOŽITEĽNOSTI PRÁVA PODĽA 

SPRÁVNEHO PORIADKU – LEHOTY V SPRÁVNOM KONANÍ 
Pre občana z pohľadu ochrany pred nečinnosťou orgánu verejnej správy majú lehoty 

nepochybne svoj osobitný význam, pretože určujú správnemu orgánu dokedy je povinný rozhodnúť 
vo veci alebo vykonať konkrétny úkon. Relevancia lehôt vyplýva aj z § 3 ods. 4 Správneho poriadku, 
základných pravidiel konania, a to v povinnosti správneho orgánu sa svedomite a zodpovedne 
zaoberať každou vecou, ktorá je predmetom konania, vybaviť ju včas a bez zbytočných prieťahov. 
Následkom porušenia predmetného pravidla je nezákonnosť, s ktorou súvisí aj vyvodenie právnych 
dôsledkov. 
Lehoty v správnom konaní sú:  
- zákonné a záväzné pre všetkých, pričom uvedené lehoty nemožno meniť (napr. odvolanie v lehote 

pätnásť dní, trojročná lehota na nariadenie obnovy konania) 
- poriadkové, ktoré na vykonanie konkrétneho úkonu určuje správny orgán (napr. na doplnenie 

podania do siedmich dní, pričom ak uvedená lehota nebude dodržaná, bude to mať za následok 
pokračovanie konania, prípadne zastavenie konania). 

Jedným z prípadov nečinnosti býva nevydanie rozhodnutia v správnom konaní v zákonom, 
resp. na základe zákona stanovenej lehote. V uvedenej lehote je povinnosťou nielen rozhodnúť, ale 
taktiež oznámiť predmetné rozhodnutie účastníkom konania zákonom stanoveným spôsobom. 
Uplatnenie zásady subsidiarity vidíme aj pri akceptovaní lehôt pre vydanie rozhodnutia, tzn. ak nie 
sú upravené v osobitných predpisoch, aplikujeme lehoty pre rozhodnutie podľa správneho poriadku 

                                                 
18 Pozri napr. III. ÚS 282/08, I. ÚS 225/08 
19 Pozri rozhodnutia Ústavného súdu Slovenskej republiky sp. zn. I. ÚS 225/08, sp. zn. III. ÚS 
282/08, sp. zn. III. ÚS 70/09 
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(pokiaľ nie je vylúčené jeho použitie).20 Lehoty podľa § 49 správneho poriadku zaväzujú správny 
orgán dokedy je povinný rozhodnúť vo veci samej, tzn. v jednoduchých veciach bezodkladne21, v 
ostatných prípadoch do 30 dní od začatia konania, v zvlášť komplikovaných prípadoch do 60 dní a v 
prípade, ak ani uvedená lehota nie je postačujúca, môže ju v primeranej miere predĺžiť odvolací 
orgán, o čom musí byť účastník konania upovedomený. Pod zvlášť zložitým prípadom rozumieme 
také, ktoré si vyžadujú rozsiahle dokazovanie, prípadne ide o konanie s viacerými účastníkmi, alebo 
je potrebná výmena informácií s cudzinou, prípadne podkladmi budú stanoviská iných orgánov. V 
prípadoch predĺženia lehoty nad 60 dní zo strany odvolacieho orgánu (správneho orgánu 
rozhodujúcom o rozklade) nie je právny nárok na predĺženie uvedenej zákonnej lehoty, pričom 
odvolací orgán posudzuje osobitosť zložitého prípadu, časové limity, o ktoré bude musieť predĺžiť 
pôvodnú zákonnú lehotu. Pri predĺžení lehoty je potrebné brať do úvahy aj princíp proporcionality22. 
Lehoty na vydanie rozhodnutia o postihu za správny delikt v právnom štáte predstavujú jeden z 
mechanizmov obmedzujúci prieťahy v správnom konaní, ktorý je súčasne prostriedkom ochrany 
účastníka správneho konania proti postupu orgánu verejnej moci.23 S ohľadom na nečinnosť v 
správnom konaní má nepochybne dôležité postavenie prerušenie konania, počas ktorého lehoty 
neplynú, pričom opakovane začnú pokračovať až po odstránení prekážok, na základe ktorých došlo 
k prerušeniu konania. A tu by som poukázal na dva aplikačné problémy. Prvým je krátkosť a 
obmedzenosť lehôt, pričom alternatívou riešenia by pro futuro bolo, aby sa plynutie lehôt zastavilo 
dňom odovzdania rozhodnutia o prerušení konania na poštovú prepravu a nie až dňom oznámenia 
účastníkom konania (s daným prípadom sa stretávame pri doručovaní do cudziny). Problematické 
ustanovenia právnych predpisov upravujúcich správne konanie, v ktorých ako účastník konania 
vystupuje cudzinec. Na druhej strane niektoré správne orgány prerušia konanie s tým, že vyzvú 
účastníka konania na predloženie dokladov, ktoré nemôžu požadovať (napr. preukazujúce 
vysporiadanie vzťahov k pozemku v kolaudačnom konaní), čiže dôjde k prerušeniu konania bez 
zákonného dôvodu. V danom prípade de facto dôvod na prerušenie konania neexistoval a v zmysle 
§ 29 ods. 4 správneho poriadku má správny orgán povinnosť v konaní pokračovať z vlastného 
podnetu bez potreby formálneho zrušenia rozhodnutia o prerušení konania. Možno teda 
konštatovať, že lehoty počas celej predmetnej doby plynuli, keďže neexistoval zákonný dôvod a 
teda reálne k prerušeniu konania neprišlo. Na druhej strane nie je právne precizované vymedzenie 
pojmu „v primeranej lehote“ v § 27 ods.1 správneho poriadku.24 A teda môže nastať určenie 
primeranej lehoty zo strany správneho orgánu s ktorou účastník konania nemusí súhlasiť. Občan 
však disponuje právom dovolať sa včasného vydania rozhodnutia prípadne vykonania iného 
úkonu, a to najmä s odkazom na Európsky dohovor o ľudských právach a základných 
slobodách, opierajúc sa o judikatúru ESĽP.25 Účastník konania disponuje aj právom požiadať 
o odpustenie zmeškanej lehoty v zmysle § 28 správneho poriadku. Nemá však k dispozícii 
alternatívu podania žiadosti o predĺženie lehoty, čo skonštatoval krajský súd.26 

Inštitút odpustenia zmeškanej lehoty sa v právnej praxi vzťahoval k zmeškaniu zákonných 
lehôt, pri zmeškaní ktorých neexistuje iná možnosť nápravy pochybenia. Z ustanovenia § 28 ods. 1 
správneho poriadku vyplýva, že účastník konania priamo so žiadosťou o odpustenie zmeškania 
lehoty urobí aj zmeškaný úkon. V prípade, keď sa účastník konania domáha predĺženia, či 
stanovenia lehoty iným spôsobom, bola by požiadavka na spojenie žiadostí o odpustenie zmeškanej 
lehoty s úkonom, pre ktorý sa žiada predĺženie lehoty absurdná. O odpustení zmeškania lehoty 
rozhoduje správny orgán na návrh účastníka konania alebo jeho zástupcu. Ak správny orgán zistí, 

                                                 
20 § 49 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov. 
21 § 49 ods.1 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších 
predpisov: V jednoduchých veciach, najmä ak možno rozhodnúť na podklade dokladov 
predložených účastníkom konania, správny orgán rozhodne bezodkladne. 
22 Viď rozsudok NS SR sp. zn. 1 Sža 23/2011 zo dňa 14.6.2011 
23 Rozsudok Najvyššieho súdu Slovenskej republiky sp. zn. 6 Sžf/51/2010 z 22. júna 2011 
24 § 27 ods. 1 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších 
predpisov: Ak je to potrebné, správny orgán určí na vykonanie úkonu v konaní primeranú lehotu, 
pokiaľ ju neustanovuje tento zákon alebo osobitný zákon. 
25 Napr. rozsudok ESĽP z 13. novembra 2008 k sťažnosti č. 6830/05 pre porušenie článku 6 ods. 1 
Dohovoru (Pijevschi proti Portugalsku)  
26  Rozsudok NS SR sp.zn. 4 Sžo 32/2014 zo dňa 20. Februára 2014 
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že sú splnené zákonné podmienky na odpustenie zmeškania lehoty, zmeškanie lehoty odpustí. 
Správny orgán však nemôže odpustiť zmeškanie hmotnoprávnych lehôt.27 Odpustenie, resp. 
neodpustenie zmeškania lehoty sa realizuje formou procesného rozhodnutia s náležitosťami podľa § 
47 správneho poriadku, ktoré sa musí účastníkom konania riadne oznámiť. Z gramatickej 
konštrukcie právnej normy vyplýva, že správny orgán má vyhovieť odpusteniu zmeškanej lehoty, ak 
sú splnené zákonné dôvody. Správna úvaha je preto aplikovateľná len v rámci posudzovania 
závažnosti dôvodu, nie pri posudzovaní toho, či sa odpustí zmeškanie lehoty ako také (v prípade, že 
závažný dôvod existuje). Čo je závažným dôvodom na odpustenie zmeškanej lehoty správny 
poriadok nedefinuje a vychádza sa z ustálenej praxe, pričom sú posudzované konkrétne okolnosti 
prípadu, ako napr. úraz, živelná pohroma, vážne ochorenie, dopravná nehoda a pod., čiže ich 
dôsledkom bola zjavne negovaná možnosť účastníkovi konania zrealizovať úkon. Omyl pri výpočte 
lehoty na podanie odvolania žalobcom nemožno podľa názoru odvolacieho súdu za takýto závažný 
dôvod považovať.28 
 
6  ATRAKCIA A DEVOLÚCIA KOMPETENCIE 

Ďalšie z opatrení proti nečinnosti správneho orgánu je zákonne vymedzené v § 50 správneho 
poriadku, v zmysle ktorého ak to dovoľuje povaha veci a ak nápravu nemožno dosiahnuť inak, 
správny orgán, ktorý by bol inak oprávnený rozhodnúť o odvolaní, sám vo veci rozhodne, pokiaľ 
správny orgán príslušný na rozhodnutie nezačal konanie, hoci je na to povinný alebo pokiaľ 
nerozhodol v lehote ustanovenej v § 49 ods. 2 správneho poriadku.  

V prvom rade považujem za relevantné vymedziť rozdiel medzi atrakciou a devolúciou 
kompetencie. Niektorí autori stotožňujú predmetné pojmy a niektorí z nich vyvodzujú a precizujú v 
danom ustanovení obidva spôsoby, ktorých použitie má svoje opodstatnenie v boji proti nečinnosti 
orgánu verejnej správy. Jakab v svojom príspevku precizuje uvedené pojmy, pričom pod devolúciou 
rozumie automatický prechod pôsobnosti na nadriadený správny orgán ex lege, čo je typické pre 
odvolanie. Atrakciu vymedzuje ako zákonom predpokladaný prechod kompetencie z podriadeného 
správneho orgánu na nadriadený orgán, a to na základe prejavenej vôle nadriadeného správneho 
orgánu.29 Hermann atrakciu obdobne definuje, ako oprávnenie nadriadeného orgánu byť činným 
namiesto podriadeného, tzn. právo stiahnuť na seba vecnú pôsobnosť.30 Machajová rozdeľuje 
devolúciu ex lege (presun kompetencie v správnej veci na inštančne nadriadený správny orgán, ku 
ktorému dochádza zo zákona, v dôsledku uplynutia záväznej lehoty na vydanie rozhodnutia) a ex 
negotiae (účastník konania po márnom uplynutí lehoty na rozhodnutie právo na devolúciu výslovne 
uplatní na správnom orgáne vyššieho stupňa).31 Na základe uvedeného je zjavný podstatný rozdiel 
a to, že v prípade atrakcie kompetencie prejaví nadriadený správny orgán aktívne vôľu na prevzatie 
kompetencie (často sa uvedené spája aj so splnením ostatných zákonných podmienok, ktoré 
vyhodnotí nadriadený), devolúcia kompetencie nastane automaticky zo zákona po splnení určených 
podmienok. Ak podnet na atrakciu dá niektorí z účastníkov konania, nemá právny nárok na to, aby 
druhostupňový orgán stiahol na seba právomoc vo veci rozhodnúť. Atrakcia kompetencie je 
zákonná povinnosť odvolacieho správneho orgánu pri splnení zákonných predpokladov, ktorý 
upravuje vzťah kompetencií medzi dvoma správnymi orgánmi tak, ako to upravuje ustanovenie § 50 
Správneho poriadku bez akéhokoľvek významu existencie právneho nároku FO na uplatnenie jej 
subjektívnych práv v konkrétnom správnom konaní.32  
Ak by som chcel podrobnejšie analyzovať ustanovenia § 50 správneho poriadku, v danom 
ustanovení nachádzame okrem už vyššie spomínaných inštitútov aj opatrenie tzv. vplývania na 

                                                 
27 POTASCH, P., HAŠANOVÁ, J., MILUČKÝ J., VALLOVÁ J. Všeobecné správne konanie. 
Bratislava: Eurokódex 2017, s. 187 
28 Rozsudok NS SR sp. zn. 6Sžo/181/2010 
29 JAKAB R. Atrakcia - prostriedok ochrany pred nečinnosťou v správnom konaní. In: Zborník z 
medzinárodnej konferencie " Právo ako zjednocovateľ Európy". Bratislava: PF UKv Bratislave, 
2010.s. 153 
30 HERRMANN, U.C.: Verwaltungsverfahrensrecht, ein Lehrbuch für Studium und Praxis. Köln, 
Berlin, Bonn, München: Heymann, 1995, str. 85 
31 MACHAJOVÁ, J. et al. Všeobecné správne právo. Bratislava: Eurokodex, s.r.o. 2010, s. 282 
32 Uznesenie Krajského súdu v Košiciach sp. zn. 6S/148/2015 
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správny orgán prostriedkami inštančného dozoru, aby nečinný vecne a miestne príslušný 
prvostupňový orgán vo veci konal a rozhodol.33  
Atrakcia kompetencie je prípustná v prípade splnenia zákonných podmienok, a to: 

• ak správny orgán vecne a miestne príslušný na rozhodnutie vo veci nezačal konanie, napriek 
tomu, že je na to zo zákona povinný, 

• nápravu nemožno dosiahnuť iným spôsobom, 

• dovoľuje to povaha veci (tzn. spravidla nehovoríme o prípadoch, kde je nutné rozsiahle 
dokazovanie, ústne pojednávanie a pod.). 

Druhoinštančný správny orgán môže rozhodnúť namiesto prvostupňového orgánu, ak 
nezačal konanie, na ktoré bol povinný alebo ak nedodržal lehotu na vydanie rozhodnutia. 
Druhostupňový orgán disponuje právom prisvojiť si príslušnosť na rozhodnutie vo veci v prvom 
stupni, tzn. nejde o odňatie právomoci.34 Aplikačné problémy pri uplatňovaní atrakcie súvisia často s 
nepresnosťou pojmov a extenzívnym výkladom zákonných podmienok zo stany nadriadeného 
správneho orgánu (napr. povaha veci). Som názoru, že logický výklad a contrario by bol vhodnejší, 
tzn. splnenie podmienky by malo byť vymedzené vždy, okrem prípadov, keď to povaha veci 
nedovoľuje. Príkladom je nemožnosť vydania určitého dokladu pre absenciu technického vybavenia. 
Obmedzenia pri vysvetlení „povahy veci“ sú jasné aj v prípade nemožnosti atrahovania kompetencie 
a to napr. pri rozhodovaní obcí a vyšších územných celkov35, ale aj v prípade, ak by atrakciou došlo 
k zrušenia možnosti použitia opravného prostriedku.36 Frumárová vidí problém vtedy, ak osobitný 
zákon určí lehoty pre rozhodnutie, avšak osobitne neupravuje opatrenia proti nečinnosti.37 Vtedy je 
de facto vylúčená pôsobnosť § 50 správneho poriadku, keďže je striktne uvedené „pokiaľ 
nerozhodol v lehote podľa § 49 ods. 2 správneho poriadku“. Predmetné negatívum v praxi zužuje 
možnosti použitia opatrenia proti nečinnosti.  

Podľa môjho názoru a s ohľadom na uvedené, právna úprava opatrenia proti nečinnosti v 
správnom poriadku nie je jasne precizovaná a pre efektívnejšie dosiahnutie cieľov vo verejnej 
správe by bolo možno vhodné jej venovať väčšiu pozornosť. Taktiež navrhujem upraviť subsidiaritu 
použitia uvedeného ustanovenia v prípade počítania lehôt podľa osobitných právnych predpisov. 
Bolo by vhodné presnejšie upraviť postup, v prípade ak orgán verejnej správy je nečinný, tzn. 
nezačal konanie i keď mal, a v akej lehote je povinný nadriadený orgán začať správne konanie. 
Predpokladám, že v danom prípade máme postupovať podľa primeranej lehoty, pričom ako vyššie 
uvádzam, ani daný pojem nie je vymedzený legislatívne. V uvedenom ustanovení absentuje presne 
zadefinovaná povinnosť nadriadeného orgánu uskutočniť opatrenia proti nečinnosti. Preto 
posledným návrhom zmien je presne stanoviť, kedy vznikne obligatórna povinnosť nadriadenému 
orgánu prikázať nečinnému orgánu aby začal konať, uložiť mu lehoty na nápravu. Ak by správny 
orgán bol naďalej nečinný, prípadne neakceptoval by stanovenú lehotu a nezrealizoval by nápravu, 
ex lege by vznikla povinnosť nadriadenému orgánu použiť ďalšie opatrenie proti nečinnosti, a to 
atrahovanie kompetencie, prípadne ak by to povaha veci nepripúšťala, delegovanie kompetencie 
inému vecne príslušnému správnemu orgánu. Osobitné je upravený postup pri nečinnosti obce pri 
prenesenom výkone štátnej správy podľa § 5 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení 
neskorších predpisov. V prípade, že obec najmenej šesť mesiacov nerealizuje svoju pôsobnosť v 
rámci preneseného výkonu štátnej správy a neurobila žiadne opatrenie na zabezpečenie jej výkonu, 
okresný úrad v sídle kraja ju písomne vyzve na nápravu s tým, že jej určí na to lehotu. Ak obec 
nezrealizuje nápravu v stanovenej lehote, na konanie je príslušný orgán miestnej štátnej správy 
oprávnený konať podľa osobitného predpisu, pričom obec mu uhradí finančné prostriedky súvisiace 

                                                 
33 KOŠIČIAROVÁ, S. Správny poriadok. Komentár. Bratislava: Heuréka, 2013, s.244 
34  Uznesenie Najvyššieho súdu SR sp. zn. 3 Sžo117/2010 zo dňa 28.1.2010  
35 V danom prípade možno hovoriť o porušení Ústavy SR a uvedené konanie by predstavovalo 
neústavný zásah do veci územnej samosprávy postihnuteľný v zmysle čl. 127a Ústavy SR.   
36 Uvedené je možné, ak je príslušné na konanie v prvom stupni ministerstvo alebo iný ústredný 
orgán štátnej správy a atrakciou by prešla kompetencia na odvolací orgán, tzn. v rámci rozkladu to 
je minister alebo vedúci ústredného orgánu, ktorý rozhoduje na základe ustanovenej rozkladovej 
komisie. 
37 FRÚMAROVÁ K. Ochrana před nečinností veřejné správy v českém právnim řádu. Praha: Linde 
Praha, a.s. 2005, s. 64 
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s výkonom jeho činnosti. S uvedeným ustanovením sa spája viacero odborných otázok. Napr. v čl. 
71 ods.2 ÚSR je uvedené, že prenesený výkon štátnej správy na obec zákonom riadi a kontroluje 
vláda. Absentuje nám ujasnenie, či môže mať okresný úrad v sídle kraja riadiace a kontrolné 
oprávnenia a taktiež, ako daný orgán zistil takýto stav nečinnosti. S určením lehoty sa totiž podľa § 
5 zákona o obecnom zriadení jasne spája právny následok. Finančná zodpovednosť za nečinnosť 
obce je určitým špecifikom aj vo vzťahu k čl. 71 ods.1 ÚSR, kde je uvedené, že náklady 
preneseného výkonu štátnej správy uhrádza štát. Otáznym ostáva, že v prípade nečinnosti obce je 
povinná uhradiť orgánu miestnej štátnej správy peňažné prostriedky z vlastných príjmov a taktiež 
ako bude kalkulovaná výška predmetnej činnosti. Musím však zdôrazniť, že nepriama forma 
donútenia konať pod hrozbou finančnej zodpovednosti je nepochybne pozitívnym nástrojom na 
lepšiu vymožiteľnosť práva. Nevysvetliteľným ostáva fakt, že predmetné opatrenie proti nečinnosti 
nie je upravené aj pre vyššie územné celky. Nemal by byť iný spoločenský záujem na vymožiteľnosti 
práva v kompetenčnej rovine obce ako v kompetenčnej rovine vyššieho územného celku. Nečinnosť 
oboch inštitucionálnych foriem samosprávy rovnakou mierou vplýva na vymožiteľnosť práva FO a 
PO, a preto aj opatrenie proti nečinnosti by malo byť uplatniteľné v rozhodovaní oboch 
samosprávnych jednotiek rovnako.38 Nadriadené správne orgány v aplikačnej praxi často 
nedisponujú dostatočnými informáciami o nečinnosti podriadených orgánov, o včasnosti 
vybavovania vecí a frekventovaným zdrojom podnetov sú samotní účastníci konania, ktorí sú celou 
situáciou osobne dotknutí (čakajú na vydanie rozhodnutia). Uvedenému by pro futuro napomohla 
elektronizácia, prípadne informačný systém, ktorý by detekoval jednotlivé porušenia. Argumenty, 
ktoré neraz odznievajú, že ide o porušenie „iba“ procesných právnych noriem, v právnom štáte 
nemajú miesta a vôbec neobstoja. V budúcnosti treba upriamiť väčšiu pozornosť na dodržiavanie 
lehôt na vybavenie veci, lebo nesporne vedú k lepšej a efektívnejšej vymožiteľnosti práva v oblasti 
verejnej správy.39 Vynútenie dodržiavania procesných lehôt by mohli uskutočňovať aj 
prostredníctvom vyvodzovania disciplinárnej zodpovednosti voči konkrétnemu zamestnancovi 
správneho orgánu, ktorá sa podľa môjho názoru, v praxi neuplatňuje tak často a tak dôrazne, ako by 
bolo žiaduce. 
 
7  FIKCIA ROZHODNUTIA 

K ďalším z právnych nástrojov ochrany pred nečinnosťou orgánu verejnej správy je podľa 
európskej právnej úpravy a správneho poriadku fikcia rozhodnutia (pozitívneho alebo negatívneho) 
a domnienka rozhodnutia. Rozdiel medzi uvedenými pojmami vidí Košičiarová v tom, že fikcia 
vychádza zo stavu, že rozhodnutie nebolo vydané a pri domnienke, že vydané rozhodnutie nebolo 
doručené účastníkovi konania. Domnieva sa, že pri aplikácii zásady rýchlosti konania, ktorá 
predstavuje parciálny prvok európskeho štandardu základných pravidiel správneho práva, má 
zákonodarca uprednostňovať domnienku rozhodnutia pred fikciou.40 Účinky rozhodnutia podľa 
správneho poriadku sú viazané k okamihu jeho oznámenia účastníkom konania. Účastník konania, 
ako vyššie uvádzame, má právo na vydanie rozhodnutia v zákonnej lehote, tzn. že v uvedenom 
čase by malo nadobudnúť aj platnosť.41 Fikcia by sa mala aplikovať výnimočne v opodstatnených 
prípadoch, napr. kde zákonná lehota na vydanie rozhodnutia správneho orgánu je krátka. Fikcia 
rozhodnutia je stav, ak správny orgán nevydal rozhodnutie v zákonnej lehote, predpokladá sa, že vo 
veci rozhodol pozitívne, tzn. vyhovel účastníkovi konania alebo negatívne, resp. nevyhovel 
účastníkovi. Ako vyššie uvádzam, poznáme fikciu pozitívneho a negatívneho rozhodnutia, pričom sa 

                                                 
38 TÓTHOVÁ, K. Opatrenie proti nečinnosti verejnej správy z pohľadu vymožiteľnosti práva. In: 
Vymožiteľnosť práva v podmienkach Slovenskej republiky. Bratislava : Nadácia profesora Karola 
Planka, 2003, s. 118 – 119 
39 ŠKULTÉTY, P. et al. Správne právo hmotné. Všeobecná časť. Bratislava: Heuréka, 2004, s. 215 
40 KOŠIČIAROVÁ, S. Domnienka a fikcia rozhodnutia v predpisoch environmentálneho práva – 
právny prostriedok presadzovania zásady rýchlosti konania v zmysle odporúčania výboru ministrov 
(2007). In: Právna úprava starostlivosti o životné prostredie. Košice: PF UPJŠ 2009, s. 118 
41 Pozri A 139-SP 6/1996: Ak ustanovuje zákon lehotu, do ktorej musí správny úrad vydať 
rozhodnutie, musí by v tejto lehote rozhodnutie taktiež účastníkovi konania riadne oznámené.“ In: 
SVOBODA, P. Ústavní základy správního řízení v České republice. Linde Praha, a. s., Praha 2007, 
s. 320 
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stretávame aj s fikciou doručenia rozhodnutia. Fikciu doručenia rozhodnutia však nemožno priamo 
považovať za opatrenie proti nečinnosti orgánu verejnej správy, ale skôr naopak. Najznámejší 
prípad fikcie negatívneho rozhodnutia vidíme v § 18 ods. 3 zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom 
prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.42 
Fikcia negatívneho rozhodnutia predikuje vydanie zamietaného, resp. negatívneho rozhodnutia, tzn. 
ak sa v lehote nevydalo rozhodnutie, platí, že sa návrhu nevyhovelo. Osoba sa môže následne 
domáhať uskutočnenia veci len na súde. S fikciou negatívneho rozhodnutia nám vyplýva viacero 
problémov, ktoré sa primárne viažu k otázke vymožiteľnosti svojho práva, keďže reálne rozhodnutie 
osobe nebude doručené. Keďže rozhodnutie nie je vydané, absentuje nepochybne poučovacia 
povinnosť orgánu verejnej správy, ako sa osoba môže domáhať svojej nápravy. 

Konštrukcia fiktívneho rozhodnutia v § 18 ods. 3 a § 19 ods. 3 zákona o slobodnom prístupe 
k informáciám slúži na ochranu práv a právom chránených záujmov žiadateľa o sprístupnenie 
informácie v prípade úplnej nečinnosti povinnej osoby. Cieľom nie je zlegalizovať nečinnosť povinnej 
osoby pri rozhodovaní o žiadostiach. Fikcia rozhodnutia predstavuje reálnu neexistenciu 
rozhodnutia a má sa aplikovať len kým nebolo vo veci vydané vecné rozhodnutie. V opačnom 
prípade by dochádzalo k situáciám, kedy by sa rozhodnutie zrušilo iba pre to, aby sa zopakoval 
proces a odstránili formálne vady, ktoré však vzhľadom na už prejavenú správnu úvahu reálne 
neprivodia iné, či výhodnejšie rozhodnutie pre žiadateľa informácie.43 

Podľa rozsudku Najvyššieho súdu SR, ktorý sa týkal veci rozhodnutia o fiktívnom negatívnom 
rozhodnutí podľa zákona č. 211/200 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám v praxi môže dôjsť k 
situácii, keď povinná osoba vydá písomné rozhodnutie až po uplynutí zákonnej lehoty na vybavenie 
žiadosti, čím vzniklo fiktívne rozhodnutie o nesprístupnení informácie. V jednej veci nemôžu 
existovať dve rozhodnutia a teda dodatočne vydané písomné rozhodnutie nemôže rušiť už 
existujúce fiktívne rozhodnutie.44 Negatívne fiktívne rozhodnutie má za následok, že vec je 
rozhodnutá (res iudicata) a konanie o nej je skončené.45 

Fikcia pozitívneho rozhodnutia predstavuje najvýhodnejšie opatrenie vo vzťahu k FO a PO, 
ktorých práva sú predmetom príslušného konania. Podstata spočíva v stave, že v prípade 
nečinnosti sa de facto činnosť orgánu verejnej správy finguje, resp. považuje sa vybavenú vec, resp. 
rozhodnutú v absolútnom súlade s návrhom (na začatie konania). I keď hovoríme o nástroji ochrany 
pred nečinnosťou orgánov verejnej správy, subsumuje v sebe aj určité negatívne prvky, napr. môže 
vykreovať právny vzťah v rozpore s kogentnými normami a tým ohroziť legalitu verejnej správy. 
Fikciu pozitívneho vybavenia preto treba považovať za nepoužiteľné opatrenie proti nečinnosti 
všade tam, kde by mohlo dôjsť k ohrozeniu dôležitého spoločenského záujmu. Nemožno ju použiť aj 
v konaní, kde sa rozhoduje o kontradiktórnych záujmoch.46  

Typickým ustanovením, kde je upravená fikcia pozitívneho rozhodnutia je § 8 ods. 3 zákona 
č. 83/1990 Zb. o združovaní občanov v znení neskorších predpisov: „Ak splnomocnencovi 
prípravného výboru nebolo do 40 dní od začatia konania doručené rozhodnutie ministerstva o 
odmietnutí registrácie, združenie vznikne dňom nasledujúcim po uplynutí tejto lehoty; tento deň je 
dňom registrácie. Na žiadosť splnomocnenca prípravného výboru mu ministerstvo zašle jedno 
vyhotovenie stanov, na ktorom vyznačí deň registrácie.“ 

Pozitíva fikcie pozitívneho rozhodnutia sú nepochybné a považujem za vhodnú alternatívu 
upraviť obdobné ustanovenia aj v iných právnych predpisoch. Logicky by nielen zabezpečili väčšiu 
garanciu práv FO a PO, ale zároveň by nepriamo nútili orgány konať, byť činný v rozhodnutí vo veci. 
FO a PO by sa v konečnom dôsledku svojho práva dočkali a neboli by nútené obracať sa na iné 
orgány, ako aj vyhľadávať iné právne nástroje, ktorými sa domáhajú svojich práv. 

                                                 
42 Ak povinná osoba v lehote na vybavenie žiadosti neposkytla informácie či nevydala rozhodnutie a 
ani informáciu nesprístupnila, predpokladá sa, že vydala rozhodnutie, ktorým odmietla poskytnúť 
informáciu. Za deň doručenia rozhodnutia sa v tomto prípade považuje tretí deň od uplynutia lehoty 
na vybavenie žiadosti. 
 
43 Rozsudok Najvyššieho súdu SR 5Sžo/144/2015 zo dňa 25.3.2015  
44 Rozsudok Najvyššieho súdu SR sp. zn. 7 Sž 180/01 zo dňa 13.6.2002 
45 Rozsudok Najvyššieho súdu SR sp. zn. 6 A 118/2000 zo dňa 27.11.2003 
46ŠKULTÉTY, P. et al. Správne právo hmotné. Všeobecná časť. Bratislava: Heuréka, 2004, s. 215 – 
216  
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8  KONANIE O ŽALOBE PROTI NEČINNOSTI ORGÁNU VEREJNEJ SPRÁVY 

Žalobca sa môže domáhať žalobou o odstránenie nečinnosti orgánu verejnej správy v 
začatom administratívnom konaní, ak je žalobca účastníkom tohto konania a neúspešne vyčerpal 
možnosť podania sťažnosti alebo podnetu prokurátora.47 Aktívne legitimovaná FO alebo PO, teda 
žalobca, je účastník administratívneho konania namietajúci nečinnosť orgánu verejnej správy, ktorý 
neúspešne použil inštitút sťažnosti alebo podnetu na prokuratúre. Prokurátor disponuje žalobnou 
legitimáciou vtedy, ak orgán verejnej správy porušil povinnosť, keďže nezačal administratívne 
konania ex offo aj po upozornení zo strany prokurátora. Žalobu môže podať aj zainteresovaná 
verejnosť, ak je orgán verejnej správy nečinný v administratívnom konaní, ktoré sa týka oblasti 
životného prostredia podľa osobitného predpisu, pričom podmienka neúspešného vyčerpania 
sťažnosti alebo podnetu na prokuratúre zostáva zachovaná. Na druhej strane pasívne 
legitimovaným, teda žalovaným, je nečinný orgán verejnej správy.   

Žaloba obsahuje všeobecné náležitosti (napr. ktorému súdu je určená, kto ju podáva, akej 
veci sa týka, čo sa ňou sleduje a podpis)48 a osobitné náležitosti (označenie druhu žaloby, 
žalovaného, označenie konania alebo veci, v ktorej sa žalobca domáha odstránenia nečinnosti, 
žalobné body, označenie dôkazov, ktorých sa žalobca dovoláva a žalobný návrh)49. Keďže logicky 
má byť súčasťou žaloby aj preukázanie splnenia podmienok, že FO alebo PO buď neúspešne 
podala sťažnosť, alebo podnet prokurátorovi, jej súčasťou musí byť aj oznámenie o výsledku 
prešetrovania sťažnosti alebo vybavenia podnetu prokurátorom. O žalobe proti nečinnosti orgánu 
verejnej správy rozhoduje krajský súd, v ktorého obvode má orgán verejnej správy, ktorý rozhodol v 
prvom stupni sídlo, ak nie je uvedené v Správnom súdnom poriadku inak, pričom rozhoduje 
uznesením. Ak by orgán verejnej správy odstránil svoju nečinnosť, je to dôvod na zastavenie 
konania. Správny súd uznesením žalobu zamietne, ak pri preskúmaní nezistí nečinnosť orgánu. Pri 
zistení dôvodnosti žaloby správny súd uloží žalovanému, aby v stanovenej lehote konal a rozhodol, 
vydal opatrenie, vykonal úkon, alebo začal z úradnej povinnosti administratívne konanie. Vyhovením 
žaloby a vydaním uznesenia však konanie nekončí, pretože v § 250 ods. 1 Správneho súdneho 
poriadku je ďalej uvedené, že žalovaný je povinný správnemu súdu v ním stanovenej lehote doručiť 
vydané rozhodnutie, opatrenie alebo oznámenie o zrealizovanom úkone alebo o začatí 
administratívneho konania. Lehota je limitovaná vymedzením maximálneho ohraničenia, a tá 
nesmie byť dlhšia ako tri mesiace. Ak svoju nečinnosť žalovaný orgán v lehote bezdôvodne 
neodstráni, správny súd mu i bez návrhu môže uložiť pokutu. Aplikácia žaloby proti nečinnosti 
orgánu verejnej správy predstavuje jednu z posledných inštancií poskytovania súdnej ochrany, 
ktorou je možné zabezpečiť nápravu. Avšak použitie uvedeného právneho prostriedku sa viaže na 
uplynutie určitého časového obdobia od vzniku nečinnosti, konkrétne súdny postup prichádza do 
úvahy až po vyčerpaní iných prostriedkov. Tento časový posun znižuje účinnosť výsledku 
uvedeného konania a je v rozpore s rýchlosťou a bezprostrednosťou riešenia administratívneho 
konania. Oproti staršej právnej úprave, konkrétne štvrtej hlavy piatej časti Občianskeho súdneho 
poriadku (konanie proti nečinnosti orgánu verejnej správy), je uvedená žaloba a konanie rýchlejšie a 
hospodárnejšie, pretože v predchádzajúcej právnej úprave sa vyžadovalo vyčerpanie všetkých 
právnych prostriedkov, ktorých použitie umožňoval osobitný zákon, inak nebol návrh prípustný.50 
 
9  ZÁVER A ÚVAHY DE LEGEFERENDA  

Vymožiteľnosť práva vo verejnej správe má aj z pohľadu záverov dve roviny, a to teoretickú a 
aplikačnú. Postupným vývojom v spoločnosti vznikla a to práve v teoretickej i praktickej rovine 
potreba akceptácie interpretačných rozsudkov Najvyššieho súdu SR, a to na obidvoch stranách, tzn. 
aj FO a PO, ako aj orgánov verejnej správy. Uvedený model má opodstatnenie aj z pohľadu 
dodržiavania precedenčnej zásady, tzn. že v rámci rozhodovacej činnosť orgánu verejnej správy by 
nemali vznikať výrazné rozdiely v skutkovo zhodných alebo podobných prípadoch. Takýmto 

                                                 
47 § 31 zákona č. 153/2001 Z. z. o prokuratúre v znení neskorších predpisov 
48 § 57 Zákona č. 162/2015 Z. z. Správny súdny poriadok v znení neskorších predpisov 
49 §246 Zákona č. 162/2015 Z. z. Správny súdny poriadok v znení neskorších predpisov 
50 SEGEČ, M.: Urýchli nový Správny súdny poriadok rozhodovanie správnych súdov?; Justičná 
revue, 69, 2017, č. 1, s. 87 – 94  
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spôsobom možno zabrániť orgánu verejnej správy nezákonnej činnosti, neprimeraným zásahom, 
prípadne nečinnosti. Aj preto je dôležité, aby orgán verejnej správy uvedenú judikatúru poznal. 
Otázkou je, kde sa k takýmto materiálom dostane? A tu vidíme prvý problém, ktorý spočíva v 
komplikovanosti získania takýchto rozsudkov či uznesení a v častej nevedomosti, že boli 
zverejnené. Najprehľadnejšie informačné systémy, ktoré ich obsahujú prehľadne spracované sú 
finančné značne náročné, čo si spravidla orgán verejnej správy nemôže dovoliť zabezpečiť. A 
možno aj to je dôvod, prečo orgány aj v naozaj podobných veciach vyjadria záver, že ide o skutkovo 
odlišný prípad, ktorý nemá podstatné totožné znaky z predchádzajúcim prípadom. Nepochybne 
konanie orgánov verejnej správy by malo byť predvídateľné.  

Ďalším bodom je možno skutočnosť, že adresát, resp. subjekt si musí uvedomiť, že verejné 
právo nie je právne nárokovateľné. A teda vyžaduje sa tu určité porušenie konkrétnych povinností, 
lehôt, prípadne iných zákonom vymedzených okolností. Práve nečinnosť sa týka správneho 
procesu, ktorý ma nepochybne najcitlivejší dopad na FO a PO. Aj na základe uvedeného si dovolím 
konštatovať, že si vyžaduje riešenie nečinnosti orgánov verejnej správy intenzívnejší prístup. Zo 
všeobecného náhľadu na samotnú nečinnosť možno zhrnúť určité legislatívne podnety. Na jednej 
strane zúžiť priestor nadriadených orgánov na úvahu či využije atrakciu alebo nie, na druhej strane 
možno by bolo vhodné zvážiť možnosť, aby nadriadený orgánu mohol poveriť konaním iný vecne, 
avšak nie miestne príslušný orgán, obdobne ako je tomu pri správe daní. Tým by sa eliminovala 
nemožnosť konania zo strany určitého orgánu. Taktiež by bolo vhodné špecifikovať primeranú 
lehotu, resp. jednoznačne uviesť, čo tým zákonodarca mal na myslí. Zavedením elektronického 
prideľovania vecí sa zagarantuje určitá náhodnosť a nezávislosť a vymedzenie paušálne stanovenej 
výšky trov (napr. pre exekútorov) čo eliminuje rozsiahlu agendu a pochybnosti o uplatňovaní si trov 
zo strany napr. exekútorov.  

Ak by sme išli po jednotlivých častiach, začali by sme lehotami. V uvedenej oblasti okrem 
vymedzenia pojmu primeraná lehota sme identifikovali ďalší problém, a to v rámci prerušenia 
konania. Prvým je krátkosť a obmedzenosť lehôt, pričom alternatívou riešenia by bolo, aby sa 
plynutie lehôt zastavilo dňom odovzdania rozhodnutia o prerušení konania na poštovú prepravu a 
nie až dňom oznámenia účastníkom konania (s daným prípadom sa stretávame pri doručovaní do 
cudziny). Niektoré správne orgány prerušia konanie a vyzvú účastníka konania na predloženie 
dokladov, ktoré nemôžu požadovať (napr. preukazujúce vysporiadanie vzťahov k pozemku v 
kolaudačnom konaní), čiže dôjde k prerušeniu konania bez zákonného dôvodu. V danom prípade 
dôvod na prerušenie konania neexistoval a správny orgán má povinnosť v konaní pokračovať z 
vlastného podnetu bez potreby formálneho zrušenia rozhodnutia o prerušení konania. Pri 
uplatňovaní atrakcie vidíme problémy s nepresnosťou pojmov a ich širokým výkladom zo strany 
správneho orgánu. Napr. splnenie podmienky by malo byť vymedzené vždy, okrem prípadov, keď to 
povaha veci nedovoľuje. Príkladom je nemožnosť vydania určitého dokladu pre absenciu 
technického vybavenia. Obmedzenia pri vysvetlení „povahy veci“ sú jasné aj v prípade nemožnosti 
atrahovania kompetencie a to napr. pri rozhodovaní obcí, ale aj v prípade, ak by atrakciou došlo k 
zrušenia možnosti použitia opravného prostriedku. Právna úprava opatrenia proti nečinnosti v 
správnom poriadku nie je jasne precizovaná a pre efektívnejšie dosiahnutie cieľov by bolo vhodné 
jej venovať väčšiu pozornosť. Navrhujem presnejšie upraviť postup, v prípade ak orgán verejnej 
správy je nečinný, tzn. nezačal konanie i keď mal, a v akej lehote je povinný nadriadený orgán začať 
správne konanie. Predpokladám, že v danom prípade máme postupovať podľa primeranej lehoty, 
pričom ako uvádzam, ani daný pojem nie je vymedzený legislatívne. Posledným návrhom v tejto 
oblasti je presne, kedy vznikne obligatórna povinnosť nadriadenému orgánu prikázať nečinnému 
orgánu aby začal konať, uložiť mu lehoty na nápravu. Ak by správny orgán bol naďalej nečinný, 
prípadne neakceptoval by stanovenú lehotu a nezrealizoval by nápravu, ex lege by vznikla 
povinnosť nadriadenému orgánu použiť ďalšie opatrenie proti nečinnosti, a to atrahovanie 
kompetencie, prípadne ak by to povaha veci nepripúšťala, delegovanie kompetencie inému vecne 
príslušnému správnemu orgánu. Nadriadené správne orgány v aplikačnej praxi často nedisponujú 
dostatočnými informáciami o nečinnosti podriadených orgánov, o včasnosti vybavovania vecí a 
frekventovaným zdrojom podnetov sú samotní účastníci konania, ktorí sú celou situáciou osobne 
dotknutí (čakajú na vydanie rozhodnutia). Uvedenému by pro futuro napomohla elektronizácia, 
prípadne informačný systém, ktorý by detekoval jednotlivé porušenia. 

Jedným z efektívnych opatrení vo vzťahu k FO a PO je fikcia pozitívneho rozhodnutia. 
Napriek tomu, že chráni pred nečinnosťou orgánu verejnej správy, negatívum vidím v možnosti 
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vykreovať právny vzťah v rozpore s kogentnými normami a tým ohroziť legalitu verejnej správy. 
Nemá sa teda použiť tam, kde by mohlo dôjsť k ohrozeniu dôležitého spoločenského záujmu. 
Nemožno ju použiť aj v konaní, kde sa rozhoduje o kontradiktórnych záujmoch. Fikciu pozitívneho 
rozhodnutia považujem za vhodnú alternatívu upraviť aj ustanovenia v iných právnych predpisoch, 
čim by sa logicky zväčšila garancia práva FO a PO, ale orgány by boli nepriamo nútené konať, byť 
činný, inak by sa FO a PO dočkali svojho práva a neboli by nútené obracať sa na ostatné orgány, s 
cieľom domôcť sa svojich práva. 

Zákon o sťažnostiach neobsahuje povinnosť pri prešetrovaní preukázať sa orgánu 
oprávnením. V rámci prešetrovania legislatíva nešpecifikuje možnosť použitia dôkazných 
prostriedkov a ich výpočet, i keď z logiky veci a ostatných ustanovení predpokladá využitie všetkých 
foriem, metód a prostriedkov, ktorými zistí skutočný stav veci a súlad, resp. rozpor s právnymi 
predpismi a teda aj dôkazné prostriedky (napr. výsluch svedka, obhliadka miesta, konfrontácia 
sťažovateľa). Pro futuro by som navrhoval doplniť uvedené ustanovenie do zákona o sťažnostiach. 
Sťažnosť je prešetrená prerokovaním zápisnice o prešetrení sťažnosti. Ak ju nemožno prerokovať, 
sťažnosť je prešetrená doručením jedného vyhotovenia zápisnice o prešetrení sťažnosti orgánu 
verejnej správy, v ktorom bola sťažnosť prešetrovaná. V rámci zákona o sťažnostiach navrhujem aj 
upraviť pojem tzv. poriadková pokuta, a to ustanoviť dva druhy pokút, len štandardnú pokutu 
(náprava nedostatkov ex post) a poriadkovú pokutu (sťažovanie vybavovania sťažností, marenie jej 
vybavenia). Taktiež by bolo vhodné vyriešiť vyššie načrtnutý absurdný stav, v ktorom si orgán má 
sám uložiť pokutu. Efektívnejšie by bolo, aby bola sankcia adresnejšia, nie len voči orgánu, ale 
prípadne samotnému zodpovednému zamestnancovi. Nepochopiteľne hodnotím aj uloženie pokuty 
samosprávnemu orgánu, ktorá predstavuje vlastný príjem ich vlastného rozpočtu. 

Z pohľadu slobodného sprístupňovania informácií je viacero aplikačných otázok a teda aj 
možných návrhov na zefektívnenie právnej úpravy. Poukážem len na niektoré z nich. V praxi 
častokrát povinné osoby nevyhovujú žiadosti o sprístupnenie informácií s argumentáciou, že 
požadované informácie nepatria do skupiny informácií, ktoré v zmysle zákona sú povinné 
sprístupňovať. Interpretačná nejednotnosť sa týka verejných podnikov, ktoré spravidla ani len 
nezačali vybavovať žiadosť o sprístupnenie informácii tvrdiac, že je to v rozpore so zákonom. 
Uvedené podniky by nemali ignorovať predmetné žiadosti, sú povinné ich vybaviť a taktiež by mali 
reflektovať na obsah žiadosti a neodpovedať formálne mimo požadovaného zadania sprístupnenej 
informácie. Povinné osoby by mali byť v zákone konkrétnejšie definované a nie len príkladom, ako 
to je v posledných dvoch skupinách. Taktiež by bolo priamo v zákone potrebné vymedziť plnú a 
obmedzenú informačnú povinnosť. Najvyšší súd SR uviedol, že povinné osoby majú informačnú 
povinnosť v právnom režime tohto zákona v rozsahu zverených úsekov štátnej správy, samosprávy, 
alebo zákonom prenesenej verejnej správy. V oblasti prevádzkovej, vnútornej činnosti orgánov 
verejnej správy senát nezistil právny základ na poskytnutie informácie. Výkladom dochádza k 
zovšeobecneniu, čo by znamenalo reštrikciu práva na informácie a vylúčenie informácií o 
hospodárení s verejnými prostriedkami štátnymi orgánmi, obcami a VÚC. Tiež navrhujem vyriešiť 
problém, kedy FO a PO nadmerne zaťažujú povinné osoby, a to aj opakovanými žiadosťami o 
sprístupnenie informácií. Možným riešením je nástup sankcie a upraviť ju, čo rozumieme v danom 
prípade pod zneužitím práva. 

Vymožiteľnosť práva vo verejnej správe sa nepriamo odráža často v rôznych 
oblastiach a negatívne ovplyvňuje aj samotné postavenie SR v porovnaní s ostatnými, i 
susedskými členskými štátmi EÚ. Je nepochybné že má viacero faktorov existencie, ktoré úzko 
súvisia s korupciou, administratívnou záťažou a byrokraciou. Najcitlivejšie dopady sú práve na FO a 
PO, ktoré v spleti viacerých právnych nástrojov musia disponovať právnymi vedomosťami, ktorý z 
nich možno použiť, či je vhodné ich použiť, aby si chránili vlastné práva, slobody a právom chránené 
záujmy. Vymožiteľnosť práva možno označiť za nežiaduci jav.   

Cieľom príspevku bolo priniesť určitý pohľad na vymožiteľnosť práva vo verejnej správe a 
podrobiť analýze vybrané právne nástroje vymožiteľnosti práva vo verejnej správe, ako aj navrhnúť 
možné riešenia ich zefektívnenia pro futuro. 
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K PRINCIPU NESTRANNOSTI V ŘÍZENÍ VE VĚCECH 
SLUŽEBNÍHO POMĚRU PŘÍSLUŠNÍKŮ BEZPEČNOSTNÍCH 

SBORŮ 

Zdeněk Fiala 

Policejní akademie České republiky v Praze 
 
 

Abstrakt: The aim of this article is to analyze the application of the principle of impartiality, 
respectively institute of bias in the proceedings in matters of service of members of the security 
corps on the basis of analysis and comparison of the decision-making activity and practice of the 
Czech courts. In the first part of the article, the author defines the status of head officer as a subject 
of proceedings. In the second part of the paper, attention is paid to the question of applying the 
institute of bias in this specific proceedings in the point of view of judicial case-law.. 
 
Abstrakt: Cílem tohoto příspěvku je analyzovat uplatnění principu nestrannosti, resp. institutu 
podjatosti v řízení ve věcech služebního poměru příslušníků bezpečnostních sborů, a to na základě 
analýzy a komparace rozhodovací činnosti a praxe českých soudů. V první části příspěvku autor 
vymezuje postavení služebního funkcionáře coby subjektu způsobilého k vedení řízení, v druhé 
části příspěvku je věnována pozornost otázce uplatnění institutu tzv. podjatosti v řízení ve věcech 
služebního poměru ve světle soudní judikatury. 
 
Kľúčové slová: proceedings in matters of service of members of the security corps, principle of 
impartiality, bias. 
 
Kľúčové slová: řízení ve věcech služebních poměru příslušníků bezpečnostních sborů, princip 
nestrannosti, podjatost  
 
1 ÚVOD 

Princip nestrannosti je v současné době již považován za obecný právní princip, a to nejen 
v oblasti soudního rozhodování, ale též i v oblasti rozhodování správních orgánů. 

Nicméně nutno připustit, že na mezinárodní úrovni patrně neexistuje žádný pro Českou 
republiku závazný mezinárodní dokument, na základě kterého by bylo možné v našich podmínkách 
označit nestrannost za obecný či základní princip i v oblasti výkonu veřejné správy. Článek 6 
Evropské úmluvy o ochraně základních lidských práv a svobod se totiž vztahuje jen na ta správní 
řízení, která mají trestně-právní povahu z hlediska tzv. Engelových kritérií, nebo ta, v nichž se 
rozhoduje o občanských právech a závazcích. Na druhou stranu však existuje celá řada právně-
nezávazných mezinárodních dokumentů, které již požadavek na nestrannost správních orgánů 
výslovně zmiňují bez ohledu na charakter daného správního řízení. Poukázat lze v tomto směru 
např. na Doporučení č. R (80) 2 Výboru ministrů Rady Evropy, o správním uvážení, formulující 
kritéria volné úvahy, Doporučení REC (2007)7 o dobré veřejné správě/good governance, jehož 
součástí je i kodex dobré veřejné správy, či Evropský kodex řádné správní praxe z pera Evropského 
veřejného ochránce práv. Ve spojení s těmito dokumenty se často hovoří o tzv. soft law.1 .Byť tyto 
dokumenty postrádají právní vynutitelnost o to větší disponují vynutitelností politickou, spjatou 
s postavením Rady Evropy a respektem, která tato organizace ve světě má.2  

                                                 
1 Podrobněji POMAHAČ, Richard a Olga VIDLÁKOVÁ. Veřejná správa. 1. vyd. Praha: C. H. Beck, 
2002, s. 107. ISBN 80-7179-748-0. 
2 Srov. BOHADLO, David, Lukáš POTĚŠIL a Jan POTMĚŠIL. Správní trestání z hlediska praxe a 
judikatury. Praha: C. H. Beck, 2013, s.19 a násl. ISBN 978-80-7400-413-1; MATES, Pavel. Základy 
správního práva trestního. 5 vyd. Praha: C. H. Beck, 2010, s. 41-48. ISBN 978-80-7400-357-8; 
PRÁŠKOVÁ, Helena. Europeizace trestního práva správního. Právní rozhledy, 2010, č. 13, s. 488. 
ISSN 1210-6410. 



_____Zborník z medzinárodnej vedeckej konferencie Bratislavské právnické fórum 2018____ 
 

92 
 

Pod tímto vlivem se soudní praxe postupně vydala, a to i navzdory neexistenci výslovné 
právní úpravy, a to již úpravy ústavní, cestou, v jejímž smyslu se základní principy, které se váží 
k soudnímu rozhodování, mají stejným způsobem aplikovat i v oblasti rozhodování správních 
orgánů.  

Hovoříme-li konkrétně o nestrannosti, lze uvést, že byť tuto zásadu Ústavní soud ve spojení 
se správními procesy ve svým rozhodnutích příležitostně zmiňoval již v 90. letech 20. století3, teprve 
v roce 2009 výslovně konstatoval, že čl. 36 odst. 1 Listiny je třeba chápat šířeji, než jak by 
nasvědčoval jeho text, přičemž podpůrně poukázal na čl. 1 odst. 1 Ústavy s tím, že nestrannost 
rozhodování patří mezi základní rysy demokratického právního státu.4 

Pokud jde o zákonnou právní úpravu nelze nezmínit, že je nestrannost formulována jako 
jedna ze základních zásad činnosti správních orgánů, a to konkrétně v ustanovení § 7 zákona 
č. 500/2004 Sb., správní řád (dále jen „SŘ“ či „správní řád“): „Dotčené osoby mají při uplatňování 
svých procesních práv rovné postavení. Správní orgán postupuje vůči dotčeným osobám nestranně 
a vyžaduje od všech dotčených osob plnění jejich procesních povinností rovnou měrou. Tam, kde 
by rovnost dotčených osob mohla být ohrožena, správní orgán učiní opatření potřebná k jejímu 
zajištění.“ Zásada nestrannosti úzce souvisí i s dalšími základními zásadami, zejména se zásadou 
zákonnosti a jejími projevy, zvláště pak se zákazem zneužití správního uvážení vyjádřeném 
v ustanovení § 2 odst. 4. SŘ, podle kterého „„správní orgán dbá, aby… při rozhodování skutkově 
shodných nebo podobných případů nevznikaly nedůvodné rozdíly“.  

S ohledem na ustanovení § 177 odst. 1 SŘ, dle kterého se „základní zásady činnosti 
správních orgánů uvedené v § 2 až 8 použijí při výkonu veřejné správy i v případech, kdy zvláštní 
zákon stanoví, že se správní řád nepoužije, ale sám úpravu odpovídající těmto zásadám 
neobsahuje“, mají tyto zásady univerzální charakter, tj. je třeba je aplikovat při všech činnostech 
veřejné správy, pokud není zákonem stanoveno jinak. V této souvislosti lze dokonce mluvit 
o prolomení aplikačního pravidla lex specialis derogat legi generali.5 Aplikovatelnost správního řádu 
v rámci výkonu veřejné správy je tak opravdu velmi široká; a s nadsázkou bývá uváděno, že díky 
§ 177 SŘ a § 180 SŘ není před správním řádem snadné uniknout.6 

Požadavek na nestrannost rozhodování tudíž proniká coby jedna ze základních zásad 
činnosti správních orgánů prakticky do jakéhokoliv řízení před orgánem veřejné správy. 

Obecně tedy platí, že ve správním řízení jménem správního orgánu vystupuje osoba, jejíž 
vztah k rozhodované věci je neutrální. Nástrojem k zajištění tohoto požadavku je pak zejména 
institut vyloučení úřední osoby z projednávání a rozhodování věci pro tzv. podjatost (§ 14 SŘ). 

Z judikatury evropských i českých soudů přitom vyplývá, že se nestrannost, resp. podjatost 
posuzuje ve dvou rovinách. Za prvé ve vztahu k samotné rozhodující osobě a jejímu vlastnímu 
jednání a dále ke skutečnostem (okolnostem), které mohou zavdat u nezávislého pozorovatele 
důvodné pochybnosti o nepodjatosti úřední osoby (např. osobní vztahy, podíl na rozhodování v 
předchozích fázích řízení, zájem na výsledku řízení). 

Cílem tohoto příspěvku je analyzovat uplatnění principu nestrannosti, resp. institutu 
podjatosti v řízení ve věcech služebního poměru příslušníků bezpečnostních sborů, a to na základě 
analýzy a komparace rozhodovací činnosti a praxe českých soudů. 
 

                                                 
3 Srov. Nález sp. zn. III. ÚS 289/95 ze dne 27. 6. 1996; Nález sp. zn. I. ÚS 168/99 ze dne 
21. 9. 1999. 
4 Srov. usnesení sp. zn. II. ÚS 1062/08 ze dne 25. 6. 2009; usnesení sp. zn. Pl. ÚS 30/09 ze dne 2. 
4. 2013. Podrobněji JIRÁSEK, J. Ústavně konformní holič: K podjatosti vedoucích ústředních 
správních úřadů. Jurisprudence. 2013, č. 7, s. 7. 
5 Srov. POTĚŠIL, Lukáš, David HEJČ, Filip RIGEL a David MAREK. Správní řád. Komentář. 1. vyd. 
Praha: C. H. Beck, 2015, s. 767. ISBN 978-80-7400-598-5. 
6 Srov. POTĚŠIL, Lukáš, David HEJČ, Filip RIGEL a David MAREK. Správní řád. Komentář. 1. vyd. 
Praha: C. H. Beck, 2015, s. 6. ISBN 978-80-7400-598-5; JEMELKA, Luboš, Klára PONDĚLÍČKOVÁ 
a David BOHADLO. Správní řád. Komentář. 5. vyd. Praha: C. H. Beck, 2016, s. 23. ISBN 978-80-
7400-607-4. 



_____Zborník z medzinárodnej vedeckej konferencie Bratislavské právnické fórum 2018____ 
 

93 
 

2 K APLIKACI PRINCIPU NESTRANNOSTI V ŘÍZENÍ  VE VĚCECH SLUŽEBNÍHO POMĚRU 
PŘÍSLUŠNÍKŮ BEPEČNOSTNÍCH SBORŮ 
Řízení ve věcech služebního poměru je řízením veřejnoprávním. Ve své podstatě jde 

o specifický druh správního řízení, v němž služební funkcionář rozhoduje o právech a povinnostech 
příslušníků bezpečnostních sborů coby účastníků řízení. Nejedná se zde o realizaci vztahů 
nadřízenosti a podřízenosti uvnitř organizační struktury orgánu veřejné moci, nýbrž o výkon veřejné 
správy sui generis, určený specifickým charakterem státně zaměstnaneckého poměru. Zákon 
č. 361/2003 Sb., o služebním poměru příslušníků bezpečnostních sborů (dále jen „ZOSP“ či „zákon 
o služebním poměru“) pro toto řízení stanoví v určitých aspektech odchylnou právní úpravu od 
obecné úpravy správního řízení obsažené ve správním řádu a to s ohledem na specifika a potřeby 
tohoto řízení a norem v něm aplikovaných. Dvanáctá část zákona o služebním poměru tedy není 
komplexní speciální úpravou tohoto řízení, subsidiárně je nutné aplikovat správní řád. Po vyčerpání 
„běžných“ opravných prostředků, je ochrana subjektivních práv účastníků tohoto řízení poskytována 
ve správním soudnictví.7  

Postavení služebního funkcionáře jako subjektu způsobilého k vedení tohoto řízení je právně 
odvozováno ze zákonného základu. Ustanovení § 2 ZOSP určuje osoby, které jsou oprávněny 
rozhodovat o právech a povinnostech příslušníků ve věcech služebního poměru jménem státu, a 
označuje je termínem služební funkcionář.  

Zjednodušeně lze shrnout, že postavení služební funkcionáře zákon přiznává ministrovi, 
pověřenému členu vlády, předsedovi vlády a řediteli bezpečnostního sboru. Ředitel bezpečnostního 
sboru a ministr vnitra pak mohou tuto svou pravomoc dále delegovat na: 

• vedoucí organizačních jednotek bezpečnostního sboru, 
• ředitele škol a školských zařízení, 
• vedoucí organizačních částí ministerstva, 
• rektora policejní akademie, 
• ředitele organizačních složek státu, které jsou zřízeny k plnění úkolů ministerstva a 
• vedoucí organizačních částí ministerstva. 
Nutno doplnit a zdůraznit, že „Podmínkou výkonu oprávnění rozhodovat jménem České 

republiky ve věcech služebního poměru ve smyslu ustanovení § 2 odst. 1 služebního zákona není 
existence služebního poměru na straně služebního funkcionáře. Ve věcech služebního poměru tedy 
může rozhodovat i osoba, která není ve služebním poměru, ale „pouze“ v pracovněprávním vztahu 
k Policii České republiky - České republice (např. vedoucí personálního odboru nebo ekonomický 
ředitel krajského ředitelství policie). Rozhodující skutečností zakládající její pravomoc, je právě 
delegace této pravomoci ředitelem bezpečnostního sboru.“8 

Obecně lze tedy říci, že věcná příslušnost k provedení řízení v prvním stupni přísluší pouze 
tomu služebnímu funkcionáři, který má ze zákona nebo na jeho základě vydaného služebního 
předpisu či přímo na základě delegace „ad hoc“ pravomoc ve věci rozhodnout. V rozsudku 
Nejvyššího správního soudu ze dne 04. 11. 2004, sp. zn. 3 Ans 2/2004–62 se v této souvislosti 
uvádí, že je v rámci rozhodování ve věcech služebního poměru „…kladen důraz na to, aby 
odpovědnost za rozhodování o služebně právních věcech byla jednoznačně dána konkrétní osobě, 
tj. aby v tomto ohledu v rámci policie existovala pokud možno jednotná a ve vztahu k policistům ve 
služebním poměru jednoznačně čitelná struktura rozhodování.“ 

V aplikační praxi se v této souvislosti často diskutuje o tom, zda může služební funkcionář 
jemu delegovanou pravomoc dále, byt zčásti, delegovat na jiného příslušníka, popř. příslušníky, 
kteří touto pravomocí nedisponují. K tomu lze říci, že služební funkcionář takovýmto oprávněním ze 
zákona nedisponuje, tato pravomoc přísluší jen řediteli bezpečnostního sboru, popř. ministrovi 
vnitra. Proto není ani možné, aby služební funkcionář postoupil věc jinému služebnímu funkcionáři 
z důvodu vhodnosti či rychlosti řízení. Přípustné je však již to, aby jím řízené příslušníky, popř. civilní 

                                                 
7 Srov. např. Nález Ústavního soudu, sp. zn. III. ÚS 2428/13; Nález Ústavního soudu, sp. zn. Pl. ÚS 
25/09; Rozhodnutí Nejvyššího správního soudu, sp. zn. 30 A 51/2013-39; Rozhodnutí Nejvyššího 
správního soudu, sp. zn. 3 Ads 117/2012-26; Rozhodnutí Nejvyššího správního soudu, sp. zn. 6 
Ads 134/2012-47, Rozhodnutí Nejvyššího správního soudu, sp. zn. 6 A 143/2001, Stanovisko 
veřejného ochránce práv, sp. zn. 231/2012/DIS/VP; Stanovisko veřejného ochránce práv, sp. zn. 
2954/2009/VOP/IK, aj. 
8 Rozsudek Nejvyššího správního soudu ČR ze dne 27. 11. 2013, sp. zn. 3 Ads 133/2012. 
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zaměstnance (srov. výše citovaný rozsudek) pověřil provedením úkonů v řízení, s výjimkou vydání 
konečného rozhodnutí ve věci. V „běžném“ správním řízení se v této souvislosti setkáváme 
s rozlišováním mezi zpracovatelem coby osobou, která provádí jednotlivé procesní úkony a se 
kterou mají účastníci řízení v dané věci jednat a na niž se mají v případě potřeby jmenovitě obracet, 
a oprávněnou úřední osobou, jenž za dané správní řízení odpovídá a podepisuje meritorní 
rozhodnutí. V podmínkách rozhodování ve věcech služebního poměru by pak mělo přirozeně platit, 
že služební funkcionář pověří úkony v řízení nadřízeného příslušníka (vedoucího účastníka řízení), 
je-li to s ohledem na okolnosti možné a vhodné.9 Nicméně koho konkrétně v rámci svého útvaru, 
popř. organizačního článku útvaru, provedením úkonů spojených s řízením pověří je výlučně na 
rozhodnutí služebního funkcionáře, pokud tato jeho úvaha není omezena interní akty řízení.10 Zákon 
o služebním poměru a ani interní akty řízení nestanoví formu takového pověření. V každém případě 
však musí být pověřená osoba, popř. osoby poznamenány ve spise a účastníci řízení se o tom 
vyrozumí. Nabízí se proto, aby informace o pověřených osobách byla již součástí oznámení 
o zahájení řízení a při nejbližší příležitosti byli účastníci řízení o této skutečnosti znovu výslovně 
(např. při ústním jednání) informováni a přinejmenším k jejich dotazu jim bylo sděleno, jakou roli 
pověřená osoba, popř. osoby v daném řízení sehrávají. K tomu je třeba zdůraznit, že tato vědomost 
je jednak důležitá pro adresnost následných jednání účastníků a dále souvisí i s případnou úvahou 
o podjatosti daných osob a ve spojení s tím i s řízením o jejich vyloučení z projednávání 
a rozhodování ve věci. 

Služební funkcionář, příp. jednotlivé pověřené osoby, musí v řízení vystupovat vždy 
nestranně. Nástrojem pro zajištění tohoto požadavku je institut vyloučení z projednávání 
a rozhodování ve věci pro tzv. podjatost, jež je obecně pro veškerá správní řízení zakotven 
v ustanovení v § 14 SŘ a to jak pro řízení před orgánem I. stupně, tak i pro odvolací řízení. 
Podjatost přitom může přicházet v úvahu buď s ohledem na poměr služebního funkcionáře, příp. jím 
pověřených osob, k věci, nebo účastníkům řízení či jejich zástupcům, a to ve spojení se zájmem na 
výsledku řízení. Vedle vyloučení pro podjatost přichází v režimu správního řízení v úvahu 
i vyloučení toho, kdo rozhodoval v téže věci v jiném stupni řízení. Podjatost služebního funkcionáře, 
popř. pověřené osoby, je oprávněn namítat účastník řízení, a to od okamžiku, kdy se 
o skutečnostech podjatosti dozví, a musí tak učinit bezodkladně, jinak se k jeho námitce nepřihlíží. 
Námitky podjatosti by měly směřovat k přímému nadřízenému služebního funkcionáře, popř. 
služebnímu funkcionáři, jde-li o námitku podjatosti vůči osobě, kterou provedením řízení pověřil. 

Vedle toho platí, že v případě, kdy se o důvodech podjatosti dozví sám služební funkcionář či 
pověřená osoba, je povinen (povinna) tuto skutečnost neprodleně oznámit. Podjatá osoba je 
oprávněna provést jen takové úkony, které nesnesou odkladu. Jak uvedl Nejvyšší správní soud 
v rozsudku ze dne 11. 3. 2004, čj. 7 A 192/2000 – 76, „vznesení námitky podjatosti způsobuje, že 
v řízení o věci samé nesmí být pracovníkem správního orgánu, proti němuž byla námitka podjatosti 
vznesena, činěny žádné úkony, vyjma úkonů neodkladných. Má-li mít procesní rozhodnutí o tom, 
zda je pracovník správního orgánu vyloučen, smysl, musí předcházet rozhodnutí o věci samé. Je-li 
tedy námitka podjatosti vznesena, je pracovník, jemuž jinak projednání a rozhodnutí ve věci přísluší, 
povinen vyčkat až do rozhodnutí o vznesené námitce; rozhodovat o této námitce dodatečně zákon 

                                                 
9 Podle rozhodnutí Nejvyššího správního soudu ze dne 21. 12. 2016, sp. zn. 1 As 303/2016 – 64: 
„Na základě tohoto úředního záznamu příslušný služební funkcionář plk. K. vydal dne 13. 2. 2013 
(čj. KRPB-35494/ČJ-2013-0600NT). Záznam o zahájení řízení o kázeňském přestupku. Provedením 
úkonů spojených s vedením řízení byl pověřen plk. D. S ohledem na výše popsaná ustanovení tak 
byl plk. D. současně osobou, k jejímuž podnětu bylo řízení zahájeno, oprávněnou úřední osobou 
(pověřeným příslušníkem) a osobou, která měla být v řízení vyslechnuta. Jak již uvedl Nejvyšší 
správní soud ve svém předcházejícím rozsudku, u osoby, z jejíhož podnětu je kázeňské řízení 
zahájeno, se předpokládá jistá míra zájmu na výsledku tohoto řízení. Z výše uvedeného je pak 
zjevné, že objektivně bylo nutno pochybovat o nestrannosti plk. D. Přitom služebnímu funkcionáři 
(plk. K.) nic nebránilo v tom, aby prováděním úkonů v řízení pověřil jiného příslušníka.“ 
10 Srov. např. Pokyn ředitele KŘP Jmk č. 77 ze dne 02. 10. 2012, ve znění změn a doplnění, k dílčí 
úpravě personální a kázeňské pravomoci a k některým postupům ve věcech služebního poměru 
a věcech kázeňských, v článku 3 odst. 4 je stanoveno oprávnění služebního funkcionáře pověřit 
policistu nebo zaměstnance v jeho působnosti (pozn. ve smyslu řízeného útvaru nebo 
organizačního článku) úkony řízení s podmínkou zařazení alespoň v 7. tarifní třídě. 
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neumožňuje. Jiný postup je procesní vadou, která ve svém důsledku mohla mít podstatný vliv na 
zákonnost napadeného rozhodnutí o věci samé, a zakládá důvod pro zrušení rozhodnutí dle § 76 
odst. 1 písm. c) s. ř. s.“ 

O tom, zda je služební funkcionář, popř. osoba pověřená úkony v řízení, z rozhodování ve 
věci vyloučena, rozhoduje přímý nadřízený služebního funkcionáře, příp. jde-li o námitku vůči 
pověřené osobě ten služební funkcionář, který ji pověřil. O vyloučení rozhoduje formou usnesení, 
které se v případě rozhodování k námitce účastníka vyhotovuje písemně a doručuje, a v případě 
rozhodování o oznámení možné podjatosti služebním funkcionářem či pověřenou osobou pouze 
poznamenává do spisu. V případě, že bude služební funkcionář vyloučen z projednávání a rozhodo-
vání věci z důvodu podjatosti, vzniká otázka, kdo určí jiného služebního funkcionáře. Vzhledem ke 
specifické konstrukci ustanovení § 2 ZOSP lze vyslovit názor, že se v tomto případě bude třeba 
odchýlit od znění § 14 SŘ, tj. jiného služebního funkcionáře určí přímo ředitel bezpečnostního 
sboru, případně by ten mohl ve věci rozhodnout sám. Dojde-li „toliko“ k vyloučení pověřené osoby, 
je třeba, aby služební funkcionář učinil potřebná opatření k zajištění řádného provedení dalšího 
řízení, tzn. provedením úkonů v řízení pověří jiného příslušníka či zaměstnance v jím řízeném 
útvaru nebo organizačním článku útvaru, popř. provede řízení sám. 

K problematice možné podjatosti služebního funkcionáře zejména v rámci kázeňského řízení 
se v minulosti vyjadřovala i soudní judikatura. Tak např. již v rozhodnutí Krajského soudu v Hradci 
Králové ze dne 23. 9. 2008, sp. zn. 53 Ca 2/2008 se uvádí: „Nezákonně postupoval i žalovaný, který 
přes námitku podjatosti výslovně uplatněnou žalobkyní v rozhodnutí o odvolání…o této nerozhodl 
a v odůvodnění svého rozhodnutí uvedl, že „pokud jde o tvrzení, že v řízení nebyla řešena otázka 
podjatosti služebního funkcionáře, toto je neopodstatněné, neboť zákon o služebním poměru takový 
institut nezná…a dále uvedl, že právní úprava obsažené ve správním řádě, kterou má odvolatelka 
na mysli, se na řízení ve věcech služebního poměru nevztahuje“ V tomto se však žalovaný mýlí.“  

I přesto se však v aplikační praxi k institutu tzv. podjatosti přistupovalo mimořádně 
zdrženlivě, patrně z obavy že by tento institut mohl paralyzovat institut služební kázně. Tomek ve 
svém článku „Může být služební funkcionář (ne)podjatý“ v této souvislosti vyslovil názor, že by 
„aplikace ustanovení § 14 správního řádu mohla vést až k nesmyslné eskalaci podávání námitek 
pro podjatost služebního funkcionáře.“11 Tomkovi lze v tomto směru přisvědčit v tom smyslu, že 
z postavení služebního funkcionáře jednoznačně vyplývá, že ve vztahu k jeho podřízeným půjde 
vždy o blízký služební styk, který se za dobu společné služby stále prohlubuje, včetně znalosti 
společných zážitků, akcí, apod. Tato skutečnost je již historicky dána. Interpersonální vztahy uvnitř 
bezpečnostních sborů jsou postupně budovány již od základního vzdělávání přes odborné 
vzdělávání a různé odborné kurzy, což se projevuje jak v horizontálních, tak i vertikálních vztazích 
(např. původně podřízený příslušník se stává nadřízeným a naopak). Vzniklé osobní vazby tak 
nelze v žádném případě vyloučit. Na druhou stranu je však třeba uvést, že podle názoru Nejvyššího 
správního soudu vysloveném v rozhodnutí ze dne 27. 11. 2013, sp. zn. 3 Ads 133/2012 – 20. 
„samotný vztah nadřízenosti a podřízenosti služebního funkcionáře a jemu podřízeného příslušníka 
vyplývající ze služebního poměru není sám o sobě takovou skutečností, která by mohla založit 
důvodné pochybnosti o tom, že by služební funkcionář nebyl schopen ve věci služebního poměru 
příslušníka nestranně a objektivně jednat a rozhodnout. Podjatost služebního funkcionáře nemůže 
být dána ani v případě, že služební funkcionář vychází při projednání kázeňského deliktu z vlastních 
zjištění o plnění služebních povinností příslušníkem. Tím by totiž byla popřena samotná podstata 
kázeňské pravomoci služebního funkcionáře. Ke vztahu vyplývajícího ze služebního poměru musí 
přistoupit další skutečnost (např. blízký příbuzenský poměr, vyostřené osobní spory), která by 
založila výrazně pozitivní či negativní poměr služebního funkcionáře k věci, k účastníkům řízení 
nebo jejich zástupcům, z něhož by vyplýval takový jeho zájem na výsledku řízení, že by bylo 
důvodné pochybovat o jeho nepodjatosti“. V citovaném rozhodnutí Nejvyšší správní soud také 
připomněl, že nestrannost nemůže být hodnocena subjektivním hlediskem služebního funkcionáře, 
zda se cítí být podjatým, ale jde o objektivní úvahu o tom, zda lze o jeho podjatosti důvodně 
pochybovat. 

Stejně tak podle Ústavního soudu „Za objektivní ovšem nelze považovat to, jak se 
nestrannost osoby pouze subjektivně jeví vnějšímu pozorovateli, tj. účastníkovi řízení, nýbrž to, zda 

                                                 
11 Srov. TOMEK, P. Může být služební funkcionář (ne)podjatý? In: Naše policie. Číslo 9-10, ročník 
2010, s. 10-11. 
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reálně neexistují objektivní okolnosti, které by mohly objektivně vést k legitimním pochybnostem 
o tom, že tato osoba určitým, nikoliv nezaujatým poměrem k věci disponuje.“12  „Otázka podjatosti 
proto nemůže být postavena nikdy zcela najisto. Nelze ovšem vycházet pouze ze subjektivních 
pochybností osob zúčastněných na řízení, nýbrž i z právního rozboru skutečností, které k těmto 
pochybnostem vedou.“13 Jinak vyjádřeno, při posuzování možné podjatosti služebního funkcionáře, 
popř. jím pověřených osob, není přípustné vycházet pouze z pochybností o poměru k projednávané 
věci nebo k osobám, jichž se řízení přímo dotýká, nýbrž i z hmotně právního rozboru skutečností, 
které k těmto pochybnostem vedly. K vyloučení těchto osob z projednání a rozhodnutí věci může 
dojít teprve tehdy, když je evidentní, že jejich vztah k dané věci, účastníkům nebo jejich zástupcům, 
dosahuje takové povahy a intenzity, že i přes zákonem stanovené povinnosti nebudou moci nebo 
schopni nezávisle a nestranně rozhodovat. Proto také Nejvyšší správní soud ve výše posuzované 
věci shledal vadu řízení v tom, že služební funkcionáři prvního i druhého stupně nepostupovali 
v souladu s § 14 odst. 3 SŘ a bezodkladně poté, co se dozvěděli o okolnostech nasvědčujících, že 
jsou vyloučeni, neuvědomili svého služebně nadřízeného a ve věci rozhodli. Takováto vada 
porušuje právo na spravedlivý proces. Obdobně Nejvyšší správní soud v jiné věci dospěl k názoru, 
že služební funkcionář zatížil řízení vadou, která měla vliv na zákonnost rozhodnutí, když nadále 
jako pověřený příslušník vystupoval plk. D., aniž by byla námitka jeho podjatosti řádně vypořádána, 
přičemž odkaz na to, že zákon o služebním poměru institut poměru nezná a že je pověřený 
příslušník povinen plnit svoje povinnosti nestranně, považoval soud v tomto směru za 
nedostačující.14  

Uvedené závěry potvrzuje i nedávné rozhodnutí Nejvyššího správního soudu ze dne 16. října 
2017, sp. zn. 7 As 281/2016 – 26, v němž se soud vyjadřoval k podjatosti policejního prezidenta: 
„Podle názoru zdejšího soudu lze danou (velmi specifickou) situaci řešit méně invazivním postupem 
(při zachování práv účastníka řízení ve věci služebního poměru). Jak vyplývá ze shora uvedeného, 
pokud bude v řízení ve věci služebního poměru namítána podjatost policejního prezidenta (který má 
rozhodovat o odvolání), je nutno předložit námitku podjatosti ministrovi vnitra k posouzení. Pokud ji 
ministr vnitra shledá důvodnou, je oprávněn (i přes znění § 14 odst. 4 správního řádu) určit 
nepodjatého služebního funkcionáře z řad funkcionářů působících u Policie ČR (např. na základě 
pravidel obsažených ve vnitřním předpisu – viz rozsudek Nejvyššího správního soudu ze dne 27. 
11. 2013, č. j. 3 Ads 133/2012 - 19). Jiný výklad by vedl k faktické nemožnosti určit osobu, která je 
oprávněna rozhodovat ve věcech služebního poměru příslušníků Policie ČR. V této souvislosti lze 
zmínit i to, že podobná situace může nastat u ústředních orgánů státní správy, přičemž 
zákonodárce rovněž nestanoví, že by bylo nutno předat věc systémově nepodjatému orgánu, 
kterému zákon nesvěřil kompetenci rozhodovat (§ 14 odst. 6 správního řádu). Viz výše. Určení 
příslušného služebního funkcionáře ministrem vnitra lze pak považovat i za garanci nestranného 
rozhodování, resp. za pojistku proti příp. ovlivnění služebního funkcionáře (kterému byla daná věc 
přidělena ministrem vnitra) ze strany policejního prezidenta.“ 

 
3 ZÁVER 

Z výše uvedené judikatury vyplývá, že ustanovení § 14 SŘ je plně aplikovatelné i v řízení ve 
věcech služebního poměru. V rámci subordinačních vztahů nemůže podjatost bez dalšího založit 
pouhý vztah nadřízenosti a podřízenosti, ale musí přistoupit též další okolnosti, které objektivně 
zakládají pochybnosti o nepodjatosti příslušného služebního funkcionáře a případně též dalších 
řízením pověřených osob, přičemž tyto pochybnosti (důvody) musí být vždy řádně vypořádány, a to 
postupem, který předjímá správní řád. 
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PREDMET SPRÁVNEHO SÚDNICTVA PODĽA NOVÉHO 
SPRÁVNEHO SÚDNEHO PORIADKU 

Anita Filová 

Krajský súd v Trnave 
 
 

Abstrakt: The purpose of the article is to define the subject matter of administrative jurisdiction with 
emphasis on application of individual  types of legal actions pursuant to Administrative Rules of the 
Court and related jurisdictional exceptions also from the perspective of Section 46 (2) of the 
Constitution of the Slovak Republic.  
 
Abstrakt: : Cieľom príspevku je vymedziť predmet správneho súdnictva s dôrazom na aplikáciu 
jednotlivých druhov žalôb podľa Správneho súdneho poriadku a s tým súvisiace kompetenčné 
výluky aj z pohľadu čl. 46 ods. 2 Ústavy Slovenskej republiky.  
 
Key words: administrative jurisdiction, types of legal actions, jurisdictional exceptions 
 
Kľúčové slová: správne súdnictvo, druhy žalôb, kompetenčné výluky 
 
 
1 ÚVOD 

Nový Správny súdny poriadok je jedným z trojlístka procesných predpisov, ktoré 
s účinnosťou od 1. júla 2016 nahradili Občiansky súdny poriadok a myslím, že je namieste  právom 
ho označiť za prvý samostatný procesný kódex, ktorý je účinným prostriedkom na efektívnu kontrolu 
orgánov verejnej správy súdnou mocou, pričom samostatnosť Správneho súdneho poriadku nie je 
v žiadnom smere dotknutá ani ustanovením § 25, ktorý umožňuje subsidiárne použitie prvej a druhej 
časti Civilného sporového poriadku okrem ustanovení o intervencii v prípadoch, ak konkrétnu otázku 
Správny súdny poriadok neupravuje. Považujem tiež za potrebné na úvod zdôrazniť, že svojím 
obsahom a procesnými inštitútmi Správny súdny poriadok nenadväzuje na procesné predpisy, ktoré 
upravujú jednotlivé druhy administratívneho konania a nie je s nimi v žiadnom smere prepojený. 
V tejto súvislosti je potrebné si uvedomiť zásadnú vec a to, že od 1. júla 2016, teda odkedy správne 
súdy nepreskúmavajú neprávoplatné rozhodnutia orgánov verejnej správy, definitívne správne 
súdnictvo nie je pokračovaním administratívneho konania. Cieľom tohto článku je poukázať na 
význam a opodstatnenie prijatia Správneho súdneho poriadku (ďalej aj ako „SSP“) vo vzťahu k  
samotného predmetu správneho súdnictva, vymedzenie ktorého pochopiteľne vychádzalo 
z predchádzajúcej právnej úpravy, ktorá bola prispôsobená základným tézam nového procesného 
predpisu, v podstatnej miere sa zohľadňovala aj relevantná rozhodovacia činnosť správnych súdov 
a v neposlednom rade sa prejavila aj snaha upraviť niektoré sporné otázky, na ktoré nedala 
definitívnu odpoveď ani judikatúra Najvyššieho súdu Slovenskej republiky. 

 
2 PREDMET SÚDNEHO PRIESKUMU V ŠIRŠOM ZMYSLE 
 Pokiaľ ide o vymedzenie predmetu súdneho prieskumu na úvod by som si pomohla 
výstižnou časťou odôvodnenia rozsudku Najvyššieho súdu SR sp. zn. 5Sžf/31/2011 z 25. augusta 
2011, v ktorej najvyšší súd uviedol nasledovné : „Konanie a rozhodovanie v oblasti verejnej správy 
znamená nezriedka zásah do práv a oprávnených záujmov fyzických a právnických osôb. Správne 
súdnictvo poskytuje súdnu ochranu pred nezákonným rozhodnutím a postupom orgánov verejnej 
správy. Možnosť súdnej kontroly štátnej moci je neoddeliteľným atribútom právneho demokratického 
štátu. Správne súdnictvo v Slovenskej republike vychádza z materiálneho chápania právneho štátu 
(čl. 1 ods. 1 Ústavy SR) vyžadujúceho, aby verejná správa bola pod kontrolou súdnej moci. 
Preskúmavanie rozhodnutí v správnom súdnictve je založené jednak na kontrole verejnej správy v 
tom smere, či táto neprekračuje jej zverené právomoci, a tiež či poskytuje ochranu subjektívnych 
práv osôb, do ktorých bolo zasiahnuté alebo zasahované v rozpore so zákonom. Hlavnou úlohou 
správneho súdnictva by mala byť ochrana verejných subjektívnych práv a jeho cieľom 
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predovšetkým ochrana práv fyzických i právnických osôb a ich prostredníctvom potom aj ochrana 
zákonnosti. Správne súdnictvo je založené na myšlienke súdnej kontroly výkonnej moci štátu v jej 
styku s jednotlivcom (fyzickou osobou alebo právnickou osobou) a je spojené s ochranou verejných 
subjektívnych práv. Subjektívne práva možno charakterizovať ako práva osôb vyplývajúce z 
právnych noriem, pričom ich možno rozdeliť na práva verejné a súkromné. Verejné subjektívne 
práva sú práva vyplývajúce z noriem verejného objektívneho práva, ktoré smerujú k realizácii 
obsahu zákonov vo sfére verejnomocenských právomocí.“ 

Samotný predmet súdneho prieskumu podľa nového Správneho súdneho poriadku možno 
vymedziť v užšom a širšom zmysle. V užšom zmysle ide o vymedzenie konkrétneho predmetu 
v jednotlivých typoch žalôb (napríklad rozhodnutie, opatrenie, uznesenie zastupiteľstva, nečinnosť, 
iný zásah, pozitívny, negatívny kompetenčný konflikt) a v širšom zmysle ide o súhrnné vymedzenie 
predmetu súdneho prieskumu, pri vyjadrení ktorého  vychádzame z ustanovenia  § 6 SSP 
upravujúceho právomoc správnych súdov, pričom je pochopiteľne nevyhnutné striktne prihliadať na 
tzv. kompetenčné výluky ustanovené v § 7 a na materiálnu povahu žalobou napadnutých rozhodnutí 
alebo opatrení orgánov verejnej správy (§ 2 SSP). Správny súdny poriadok v porovnaní 
s predchádzajúcou právnou úpravou (5. časť Občianskeho súdneho poriadku) v rámci osobitných 
konaní pridáva medzi predmet správneho súdneho konania aj tzv. určovacie žaloby, ako napríklad 
žalobu o preskúmanie zániku mandátu poslanca obecného zastupiteľstva, mestského 
zastupiteľstva, miestneho zastupiteľstva alebo zastupiteľstva samosprávneho kraja, žalobu 
o preskúmanie zániku funkcie starostu obce, primátora mesta, starostu mestskej časti a predsedu 
samosprávneho kraja a žalobu o preskúmanie zániku funkcie hlavného kontrolóra podľa § 337 ods. 
2, pričom účelom ich začlenenia do predmetu správneho súdnictva bolo zabezpečenie riadneho 
a efektívneho fungovania orgánov územnej samosprávy. Z ďalších noviniek, ktoré priniesol Správny 
súdny poriadok mi nedá nevyzdvihnúť význam kompetenčnej žaloby (§ 412 a nasl.), ktorá je, podľa 
mojich krátkych praktických skúseností využívaná pochopiteľne najmä v prípadoch tzv. negatívnych 
kompetenčných konfliktov, keď orgány verejnej správy popierajú svoju kompetenciu uskutočniť 
administratívne konanie. Napríklad veľmi zaujímavým a v súčasnosti pertraktovaným negatívnym 
kompetenčným konfliktom je konflikt medzi Sociálnou poisťovňou a Vojenským úradom sociálneho 
zabezpečenia pri rozhodovaní o žiadostiach o priznanie starobného dôchodku, na ktorý vznikol 
bývalým vojakom alebo policajtom nárok podľa predpisov účinných do 31.12.2003.1 Na záver, 
pokiaľ ide o predmet správneho súdnictva v širšom zmysle je namieste spomenúť aj právnu úpravu 
žaloby generálneho prokurátora na rozpustenie politickej strany a osobitnú právnu úpravu konaní vo 
veciach združovania a zhromažďovania občanov. 

 
3 PREDMET SÚDNEHO PRIESKUMU V UŽŠOM ZMYSLE 
 Z užšieho vymedzenia predmetu súdneho prieskumu bude venovaná pozornosť 
rozhodnutiam a opatreniam orgánov verejnej správy a jednotlivým súvislostiam, ktoré sa vyskytujú 
v rámci ich preskúmavania. Správny súdny poriadok vychádzajúc z čl. 142 ods. 1 Ústavy SR 
explicitne popri rozhodnutí určil za predmet súdneho prieskumu aj opatrenie orgánov verejnej 
správy.2 Legálna definícia rozhodnutia a opatrenia orgánu verejnej správy je obsiahnutá v § 3 ods. 1 
písm. b) a c) SSP. Základným identifikačným znakom, ktorý vyplýva z oboch týchto definícii je, že 
spôsobilým predmetom súdneho prieskumu môže byť len taký správny akt (rozhodnutie alebo 
opatrenie), ktorý je výsledkom realizácie výkonu pôsobnosti orgánov verejnej správy v oblasti 
verejnej správy. Uvedené je potrebné na účely správneho súdnictva zdôrazniť z dôvodu, že orgány 
verejnej správy sú účastníkmi aj takých právnych vzťahov, ktoré majú výlučne súkromnoprávny 
charakter a ako také nepodliehajú súdnemu prieskumu podľa § 7 písm. d) SSP3 resp. verejnoprávny 
charakter nemajúci povahu výkonu verejnej správy (napr. postup policajných orgánov v trestnom 
konaní). 
 Rozhodnutie orgánu verejnej správy vydané v oblasti verejnej správy je spôsobilým 
predmetom súdneho prieskumu za splnenia nasledovných podmienok : a) ide o rozhodnutie, ktoré 

                                                 
1 K tomu pozri rozhodnutie Najvyššieho súdu SR sp. zn. 3Komp/1/2016 zo dňa 11.10.2017 
2 Podľa čl. 142 ods. 1 Ústavy SR, Súdy rozhodujú v občianskoprávnych a trestnoprávnych veciach; 
súdy preskúmavajú aj zákonnosť rozhodnutí orgánov verejnej správy a zákonnosť rozhodnutí, 
opatrení alebo iných zásahov orgánov verejnej moci, ak tak ustanoví zákon. 
3 Napríklad nakladanie orgánov štátnej správy s majetkom, pracovnoprávne vzťahy. 
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nadobudlo právoplatnosť po vyčerpaní riadneho opravného prostriedku, ktorý konkrétny 
administratívny predpis pripúšťa; b) nejde o rozhodnutie, ktoré je vylúčené zo súdneho prieskumu 
podľa § 7 SSP (tzv. kompetenčné výluky); c) ide o individuálny správny akt, teda o rozhodnutie, 
ktoré zakladá, mení alebo ruší oprávnenia alebo povinnosti fyzických a právnických osôb alebo 
ktorými môžu byť práva, právom chránené záujmy alebo povinnosti fyzických a právnických osôb 
priamo dotknuté (tzv. materiálna povaha rozhodnutia). Uvedené kritéria sa vzťahujú aj na opatrenia 
orgánov verejnej správy a to aj pokiaľ ide o povinnosť vyčerpania opravného prostriedku, ktoré sú 
zväčša označené ako námietky (napr. námietky voči obnovenému katastrálnemu operátu podľa § 
63, námietky podľa § 170 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení 
niektorých zákonov).  
 Pokiaľ ide o povinnosť vyčerpania riadneho opravného prostriedku, ktorá je odrazom 
subsidiarity správneho súdnictva, Správny súdny poriadok v § 7 písm. a) túto povinnosť explicitne 
neviaže na osobu žalobcu. Je tomu tak preto, lebo v rámci administratívneho odvolacieho konania 
môže pochopiteľne dôjsť k zmene napadnutého rozhodnutia v neprospech účastníka 
administratívneho konania, ktorý opravný prostriedok nepodal. Preto účastník, v ktorého 
neprospech bolo zmenené napadnuté rozhodnutie v rámci odvolacieho konania, hoc nepodal 
opravný prostriedok, disponuje aktívnou žalobnou legitimáciou na podanie správnej žaloby 
smerujúcej proti rozhodnutiu vydanému v rámci odvolacieho konania. V súvislosti s povinnosťou 
vyčerpania riadneho opravného prostriedku, ako zákonnou podmienkou prístupu k správnemu súdu, 
Správny súdny poriadok výslovne ustanovuje, že táto povinnosť sa nevzťahuje na prokurátora 
a zainteresovanú verejnosť, ak táto nebola na podanie riadneho opravného prostriedku oprávnená.4 
Dôvodom takejto explicitnej právnej úpravy bola nejednotná rozhodovacia prax Najvyššieho súdu 
SR, ktorý napríklad v rozhodnutí sp. zn. 2Sžo 180/2010 z 2. septembra 2010 vyžadoval vyčerpanie 
riadneho opravného prostriedku aj od prokurátora, hoci tento nebol účastníkom administratívneho 
konania. 
 Na to, aby konkrétne rozhodnutie alebo opatrenie orgánu verejnej správy bolo spôsobilým 
predmetom súdneho prieskumu je ďalej potrebné, aby sa nejednalo o také rozhodnutie alebo 
opatrenie orgánu verejnej správy, ktoré je spod súdneho prieskumu vylúčené. Ide o tzv. 
kompetenčné výluky. Správny súdny poriadok nadväzujúc na § 248 OSP v § 7 ustanovuje, ktoré 
rozhodnutia alebo opatrenia orgánov verejnej správy nepodliehajú súdnemu prieskumu. 
Z kompetenčných výluk bude z dôvodu ich významu venovaná pozornosť rozhodnutiam 
a opatreniam orgánov verejnej správy predbežnej, procesnej alebo poriadkovej povahy, ak nemohli 
mať za následok ujmu na subjektívnych právach účastníka konania (§ 7 písm. e/). Správny súdny 
poriadok vo vzťahu k rozhodnutiam a opatreniam predbežnej, procesnej a poriadkovej povahy 
doplnil dôležitý dôvetok, ktorý zabezpečuje súdny prieskum tých rozhodnutí a opatrení, ktoré sú 
spôsobilé zasiahnuť do subjektívnych práv žalobcu. Takéto nastavenie vyplýva z rozhodovacej 
činnosti Najvyššieho súdu Slovenskej republiky, ktorý vo svojich viacerých rozhodnutiam vyslovil 
právny názor smerujúci k tomu, že aj rozhodnutia predbežnej a procesnej povahy podliehajú 
súdnemu prieskumu, ak tieto zasahujú do subjektívnych práv tzv. materiálna povaha rozhodnutia. 
Napríklad podľa rozhodnutia Najvyššieho súdu Slovenskej republiky sp. zn. 5Sžf/31/2011 z 25. 
augusta 2011 súdnemu prieskumu podlieha aj protokol o výsledku kontroly dodržiavania zákona 
o verejnom obstarávaní vyhotovený podľa zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o 
zmene a doplnení niektorých zákonov, ktorý možno v súčasnosti kvalifikovať ako opatrenie 
predbežnej povahy. Najvyšší súd SR v uvedenom rozhodnutí skonštatoval, že „... Hoci protokol o 
výsledku inšpekcie sám o sebe nemá povahu rozhodnutia vydaného v správnom konaní a nemá 
formálne náležitosti takého rozhodnutia, je nevyhnutné s ohľadom na jeho účinky vo vzťahu k 
právnemu postaveniu kontrolovaného subjektu, považovať ho za tzv. fiktívne rozhodnutia, avšak len 
v rozsahu vysporiadania sa s vyjadrením kontrolovaného subjektu a v rozsahu uloženia povinnost i 
kontrolovanému subjektu. Protokol potom treba bez ohľadu na jeho formu považovať za procesný 
úkon správneho orgánu, ktorého obsah má autoritatívny vzťah k jeho adresátom (žalobcovi), a 
správny orgán v tomto prípade vystupuje v úlohe vykonávateľa štátnej moci, nie iba v pozícii 
oznamovateľa. Je preto povinnosťou správnych súdov ako justičných orgánov demokratického a 

                                                 
4 Zainteresovaná verejnosť nie je oprávnená na podanie riadneho opravného prostriedku, ak má 
v administratívnom konaní postavenie zúčastnenej osoby podľa § 15a Správneho poriadku, 
napríklad podľa § 67 zákona č. 327/2005 Z. z. o lesoch 
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právneho štátu pri interpretácii zákonov zabrániť faktickému odopretiu spravodlivosti tiež cestou 
aplikácie princípu priority ústavne konformnej interpretácie jednoduchého práva. A tak protokol o 
výsledku inšpekcie, aj keď nie je rozhodnutím vydaným podľa správneho poriadku, nemá jeho 
náležitosti, a teda nie je rozhodnutím, ktoré po vyčerpaní riadnych opravných prostriedkov, ktoré sa 
preň pripúšťajú, nadobudlo právoplatnosť, za uvedených okolností podlieha súdnemu prieskumu.“ 
Pokiaľ ide o protokol ako formu opatrenia orgánu verejnej správy je tiež odôvodnené spomenúť 
protokol vydaný podľa zákona č. 125/2006 Z. z. o inšpekcii práce a v tejto súvislosti poukázať na 
rozhodnutie Najvyššieho súdu SR, ktorý v rozhodnutí sp. zn. 10Sžk/12/2016 z 25. januára 2017, 
publikovanom aj v Zbierke stanovísk najvyššieho súdu a rozhodnutí  súdov Slovenskej republiky 
pod č. 20/2017, v ktorom najvyšší súd uviedol nasledovné : „Keďže protokol o vykonanej inšpekcii 
práce nie je rozhodnutím vydaným v správnom konaní, ale predstavuje len podklad pre začatie 
správneho konania, musí obsahovať náležitosti podľa zákona o inšpekcii práce a teda nie poučenie 
o tom, či možno podať voči nemu opravný prostriedok, ako to vyžaduje pre rozhodnutie správny 
poriadok.“  Najvyšší súd SR taktiež v danom rozhodnutí skonštatoval, že protokol o výsledku 
inšpekcie práce nepodlieha súdnemu prieskumu, avšak súčasne poukázal na svoje rozhodnutie 
vydané pod sp. zn. 5Sžf/31/2011. Podľa môjho názoru, či v konkrétnom prípade protokol či už 
o výsledku inšpekcie práce alebo iný druh protokolu bude podliehať súdnemu prieskumu, bude vždy 
závisieť od dopadu protokolu na subjektívne práva žalobcu.  
 Súdnemu prieskumu podliehajú aj viacerá procesné rozhodnutia orgánov verejnej správy, 
napríklad rozhodnutie o nepriznaní postavenia účastníka v správnom konaní (rozhodnutia 
Najvyššieho súdu SR sp. zn. 5Sžp/41/2009 z 12. apríla 2011, sp. zn. 3Sžp/24/2009 z 2. júna 2011 
alebo sp. zn. 3Sžp/48/2009 z 2. augusta 2011), pričom v tejto súvislosti je potrebné uviesť, že  
judikatúra najvyššieho súdu sa vyvíjala postupne a bola ovplyvnená najmä rozsudkom Súdneho 
dvora EÚ vo veci C-240/09 z 8.marca 2011. Na strane druhej súdnemu prieskumu nepodlieha 
rozhodnutie odvolacieho orgánu, ktorým bolo napadnuté rozhodnutie zrušené a vec mu bola 
vrátená na nové konanie a rozhodnutie podľa § 59 ods. 3 Správneho poriadku, nakoľko toto 
rozhodnutie nie je spôsobilé založiť, meniť alebo rušiť oprávnenia a povinnosti fyzických alebo 
právnických osôb ani nimi nemôžu byť práva, právom chránené záujmy alebo povinnosti fyzických 
alebo právnických osôb priamo dotknuté (rozhodnutie Najvyššieho súdu SR sp. zn. 2Sžf 76/2015). 
 V súvislosti s opatreniami orgánov verejnej správy, ktorých definícia je uvedená v § 3 písm. 
c) SSP môžeme vo všeobecnosti uzavrieť, že ide o individuálne správne akty vydané v rámci 
administratívneho konania, ktoré nie sú pomenované ani považované za rozhodnutia. Opatrenia 
môžu byť vyhovujúce ale aj nevyhovujúce. Vyhovujúcim opatrením je napríklad registrácia 
pozemkového spoločenstva, naopak nevyhovujúcim opatrením je napríklad oznámenie daňového 
úradu o nevydaní osvedčenia o DPH alebo list prvostupňového orgánu o zamietnutí odvolania 
daňového subjektu a to z dôvodu, že je odvolanie neprípustné (§ 73 ods. 4 a 5 Daňového 
poriadku).5 Najvyšší súd SR v rozhodnutí sp. zn. 3Sžo/271/2015 zadefinoval opatrenie vo verejnej 
správe, ako špecifickú, pozitívne bližšie nevymedzenú formu činnosti verejnej správy, má ísť o akty 
orgánov verejnej správy, ktoré nemajú ani povahu správnych rozhodnutí, ani všeobecne záväzných 
nariadení. Za predchádzajúcej právnej úpravy nie zriedka dochádzalo k tomu, že žalobca, ale aj 
správny súd posúdil list alebo iné oznámenie orgánu verejnej správy nemajúce povahu rozhodnutia 
ako nečinnosť alebo nezákonný zásah. Napríklad Najvyšší súd SR práve vo vzťahu k oznámeniu 
o nevydaní osvedčenia o registrácii DPH v rozhodnutiach vydaných pod sp. zn. 3Sžf 63/2014 zo 
dňa 04.08.2015, 3Sžf/117/2014 zo dňa 06.10.2015 a 3Sžf/71/2014 zo dňa 04.08.2015 uzavrel, že 
žalobcovia si svoje právo na ochranu pred nezákonným rozhodnutím a postupom orgánu verejnej 
správy uplatnili nesprávne, pričom oznámenie daňového orgánu nepovažoval za „rozhodnutie“ ( 
podľa Správneho súdneho poriadku „opatrenie“) Podľa názoru najvyššieho súdu v daných veciach 
sa žalobca mal brániť návrhom na konanie proti nečinnosti orgánu verejnej správy podľa § 250t 
OSP, resp. návrhom na ochranu pred nezákonným zásahom orgánu verejnej správy. Ústavný súd 
SR však na základe ústavných sťažností smerujúcich proti citovaným rozhodnutiam najvyššieho 
súdu nálezom sp. zn. III. ÚS 91/2016 zo 17.mája 2016 skonštatoval, práve vo vzťahu k predmetu 
súdneho prieskumu tvoriaceho neformálne oznámenie orgánu verejnej správy, ktorý v konkrétnom 
prípade ani nemal zákonnú povinnosť vydať rozhodnutie, že v prípade, ak správny súd odmietne 

                                                 
5 Podľa § 72 ods. 8 Daňového poriadku, odvolanie je neprípustné, ak je podané po určenej lehote; 
nie je podané oprávnenou osobou; smeruje len proti odôvodneniu rozhodnutia. 
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takéto neformálne oznámenie preskúmať na základe žaloby podľa § 247 OSP, dopúšťa sa 
odopretia spravodlivosti vo vzťahu k žalobcovi. Pokiaľ ide o spomínané rozhodnutia najvyššieho 
súdu je namieste ešte dodať, že najvyšší súd prehodnotil svoje predchádzajúce rozhodnutia 
a následne preskúmal podľa § 247 OSP napadnuté oznámenia o nevydaní osvedčenia o registrácii 
DPH.6 Citovaný nález Ústavného súdu SR je prudko použiteľný práve pokiaľ ide o vymedzenie 
súdneho prieskumu vo vzťahu k opatreniam orgánu verejnej správy, pretože poukazuje nielen na 
konkrétne rozhodnutia Ústavného súdu SR, ale aj na rozhodnutia Európskeho súdu pre ľudské 
práva, ktoré sa týkajú tejto problematiky. 

Vychádzajúc z uvedeného príkladu mi preto nedá nevyzdvihnúť význam legálnych definícii 
uvedených v § 3 SSP, ktorých účelom je práve odstrániť kolidovanie alebo lepšie povedané 
nejasnosti ohľadom režimu súdneho prieskumu v konkrétnej veci.  

V súvislosti s opatrením orgánu verejnej správy považujem ešte za potrebné upozorniť, že 
pokiaľ má byť predmetom súdneho prieskumu na základe všeobecnej správnej žaloby podľa § 177 
a nasl. SSP musí spĺňať definičné znaky opatrenia, vymedzené Správnym súdnym poriadkom v § 3 
písm. c) a ktoré boli podrobne rozobraté vyššie. V rámci mojej krátkej rozhodovacej činnosti som sa 
stretla s tým, že žalobca opatrenie vydané v písomnej forme podľa § 14 ods. 2 písm. b) zákona 
39/2007 Z. z. o veterinárnej starostlivosti, ktoré bezodkladne nariadil veterinárny inšpektor na 
ochranu zdravia zvierat, konkrétne došlo k zhabaniu dvoch koní, napadol súčasne všeobecnou 
správnou žalobou a súčasne aj žalobou proti inému zásahu, pričom iný zásah mal spočívať 
v zhabaní koní. V danom prípade bolo potrebné v prvom rade určiť režim, v rámci ktorého sa bude 
napadnuté opatrenie (zhabanie koní) preskúmavať, pričom sa nejednalo o totožnosť veci 
(litispedenciu). Totožnosť veci (listispedencia) je v zmysle § 98 ods. 1 písm. b) SSP daná 
totožnosťou účastníkov konania  a identickým predmetom konania (napadnutým rozhodnutím alebo 
opatrením). Súčasne však totožnosť vecí, ako neodstrániteľná prekážka konania, nie je daná 
v prípade, ak žalobca rozdielnymi žalobami napáda rovnaké rozhodnutie alebo opatrenie. V prípade 
podania žalôb rôznych typov s totožnými účastníkmi konania a  s totožným predmetom súdneho 
prieskumu, pričom túto možnosť Správny súdny poriadok nevylučuje, môže iba jedna z nich viesť 
k meritórnemu posúdeniu veci. V mojom konkrétnom prípade sa jednalo o iný zásah orgánu verejnej 
správy a to z dôvodu, že išlo o faktické konanie v rámci výkonu pôsobnosti v oblasti verejnej správy, 
teda meritórne mala byť prejednaná žaloba proti inému zásahu, avšak žaloba bola odmietnutá 
podľa § 98 ods. 1 písm. d) SSP, pretože bola podaná oneskorene.   

 
4 Preskúmavanie skôr vydaných rozhodnutí alebo opatrení orgánu verejnej správy (§ 
27 ods. 1 SSP) 
 Správny súdny poriadok nadväzujúc na § 245 ods. 1 OSP umožňuje výlučne na návrh 
žalobcu posúdiť aj zákonnosť skôr vydaného rozhodnutia alebo opatrenia orgánu verejnej správy, 
z ktorého preskúmavané rozhodnutie alebo opatrenie vychádza za podmienky, že toto bolo pre 
preskúmavané rozhodnutie alebo opatrenie záväzné a súčasne nebolo samostatne preskúmateľné 
správnym súdom podľa § 6 ods. 2, teda bolo zo súdneho prieskumu vylúčené, pričom v tejto 
súvislosti prichádza do úvahy ako kompetenčná výluka § 7 písm. e) alebo h) SSP. Typickým skôr 
vydaným opatrením je záväzné stanovisko vydávané podľa § 140b ods. 1 zákona č. 50/1976 Zb. o 
územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon), ktoré nie je rozhodnutím 
s konštitutívnymi účinkami, ale ide v podstate len o jeden z podkladov pre vydanie územného 
rozhodnutia alebo stavebného povolenia a jeho účinky sa prejavia až samotným vydaním 
rozhodnutia. Teda samo o sebe nie je spôsobilé vyvolať právne účinky vo sfére subjektívnych práv 
konkrétnej osoby.7 Na otázku, či záväzné stanoviská podliehali samostatnému súdnemu prieskumu 
alebo sa považovali za tzv. „prv“ vydané rozhodnutia podľa § 245 ods. 1 OSP nebola judikatúrou 
správnych súdov daná jednoznačná odpoveď. Napríklad Najvyšší súd SR v rozhodnutí sp. zn. 
5Sžo/54/2016 z 29. novembra 2016 v bode 19 odôvodnenia skonštatoval, že : „...záväzné 
stanoviská dotknutých orgánov je možné preskúmavať len v rámci súdneho prieskumu územného 
rozhodnutia resp. stavebného povolenia. V tejto súvislosti je potrebné uviesť, že prípadné zrušenie 
rozhodnutia stavebného úradu správnym súdom na základe žaloby by nemalo vplyv na platnosť 

                                                 
6 Pozri napríklad rozhodnutia Najvyššieho súdu SR sp. zn. 3Sžf 118/2014, 3Sžf  70/2014 a 3Sžf 
71/2014. 
7 K tomu pozri napríklad uznesenie Najvyššieho súdu SR sp. zn. 3Sžo/45/2014 zo 4. augusta 2015 
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záväzného stanoviska dotknutého orgánu a to aj napriek tomu, že je súčasťou rozhodnutia 
stavebného úradu. Rovnako sa javí ako nelogické, ak by mal stavebný úrad v prípade zrušenia jeho 
rozhodnutia súdom niesť zodpovednosť za nesprávne závery dotknutého orgánu obsiahnuté v 
záväznom stanovisku, ktoré bol stavebný úrad povinný 
rešpektovať. Z uvedeného vyplýva, že je žalobcovi je potrebné poskytnúť súdnu ochranu jeho 
práv prieskumom záväzného stanoviska dotknutého orgánu ešte pred vydaním rozhodnutia 
stavebného úradu.“  
 Priamo na právne závery najvyššieho súdu dáva odpoveď nový Správny súdny poriadok, 
ktorý na rozdiel od Občianskeho súdneho poriadku, umožňuje, aby správny súd na návrh žalobcu 
skôr vydané rozhodnutie alebo opatrenie orgánu verejnej správy (napríklad záväzné stanovisko) 
zrušil a vec vrátil orgánu verejnej správy, ktorý ho vydal na ďalšie konanie. Táto možnosť je 
zakotvená v    § 191 ods. 3 v spojení s § 191 ods. 4 SSP. Orgán verejnej správy, ktorý napadnuté 
skôr vydané rozhodnutie alebo opatrenie vydal má v správnom súdnom konaní postavenie ďalšieho 
účastníka konania podľa § 32 ods. 3 písm. c) SSP a teda má možnosť si zákonnosť a správnosť 
svojho rozhodnutia alebo opatrenia obhájiť. Pokiaľ správny súd nevyhovie návrhu žalobcu na 
zrušenie skôr vydaného rozhodnutia alebo opatrenia, nerozhoduje o tom samostatným výrokom, 
pretože v prípade, ak by správny súd výrokom zamietol správnu žalobu vo vzťahu k skôr vydanému 
rozhodnutiu alebo opatreniu, v podstate by umožnil jeho samostatný súdny prieskum v rámci 
kasačného konania. Preto pokiaľ správny súd takémuto návrhu nevyhovie, riadne to zdôvodní 
v odôvodnení svojho rozhodnutia. Preto poukazujúc práve na možnosť zrušenia takéhoto 
rozhodnutia alebo opatrenia orgánu verejnej správy, zastávam názor, že Správny súdny poriadok 
práve umožnením zrušenia aj skôr vydaného rozhodnutia alebo opatrenia, výlučne na návrh 
žalobcu, prispel k zjednocovaniu rozhodovacej činnosti správnych súdov, čo má nepochybne veľký 
vplyv na zabezpečenie predvídateľnosti súdnych rozhodnutí a s tým spojenej právnej istoty.   
 
5 Materiálna povaha rozhodnutia 
 Materiálna povaha rozhodnutia je spojená s aktívnou procesnou legitimáciou, ktorá 
v správnom súdnictve svedčí každému, kto tvrdí, že jeho práva alebo právom chránené záujmy boli 
porušené alebo priamo dotknuté rozhodnutím alebo opatrením orgánu verejnej správy. Na to, aby 
bolo rozhodnutie alebo opatrenie orgánu verejnej správy spôsobilým predmetom súdneho 
prieskumu sa vyžaduje okrem existencie rozhodnutia alebo opatrenia aj materiálna povaha 
rozhodnutia. Povedané inými slovami, rozhodnutie alebo opatrenie orgánu verejnej správy, ktoré 
nezasahuje do subjektívnych práv alebo povinností žalobcu, nie je spôsobilým predmetom súdneho 
prieskumu a v takomto prípade sa správna žaloba odmieta nie z dôvodu jej neprípustnosti podľa § 
98 ods. 1 písm. g) SSP, ale z dôvodu, že je podaná zjavne neoprávnenou osobou podľa § 98 ods. 
1písm. e) SSP. V tejto súvislosti by som chcela poukázať na niektoré rozhodnutia Ústavného súdu 
SR, ktoré sa týkajú práve posúdenia aktívnej procesnej legitimácie účastníka priestupkového 
konania, ktorému podľa názoru správnych súdov táto nesvedčala. Išlo o to, že žalobca podal v 
zmysle ustanovenia § 68 zákona SNR č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov 
návrh na prerokovanie priestupku na úseku práva na prístup k informáciám podľa § 42a ods. 1 
zákona o priestupkoch, ktorého sa mal páchateľ dopustiť tým, že nesplnil zákonnú povinnosť 
vyplývajúcu zo zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení 
niektorých zákonov (zákon o slobode informácií) v znení neskorších predpisov sprístupniť 
informácie požadované žalobcom. Rozhodnutím bolo konanie zastavené a proti tomuto rozhodnutiu 
podal žalobca odvolanie, ktoré bolo zamietnuté a napadnuté rozhodnutie bolo potvrdené. 
Rozhodnutie odvolacieho orgánu bolo napadnuté žalobou na správny súd, ktorý konanie podľa § 
250d ods. 3 OSP zastavil s odôvodnením, že žalobca nie je na jej podanie aktívne legitimovaný, 
pretože napadnutým rozhodnutím nebol priamo dotknutý na svojich právach alebo právom 
chránených záujmoch. Na základe odvolania žalobcu, Najvyšší súd SR rozhodnutím vydaným pod 
sp. zn. 5 Sži 2/2011 z 24. februára 2011 napadnuté uznesenie potvrdil. Rozhodnutie najvyššieho 
súdu bolo napadnuté ústavnou sťažnosťou. V súvislosti s uvedeným prípadom je potrebné uviesť, 
že žalobca sa preskúmania zákonnosti rozhodnutia, ktorým bolo odvolanie zamietnuté 
a zastavujúce rozhodnutie potvrdené domáhal viacerými žalobami, ktoré boli následne napadnuté 
ústavnými sťažnosťami. Ústavný súd SR, konkrétne senát IV a I  o  sťažnostiach rozhodoval 
jednotne tak, že ich ako zjavne neopodstatnené odmietal a to z dôvodu, že na aktívnu legitimáciu na 
podanie žaloby o preskúmanie rozhodnutia správneho orgánu podľa druhej hlavy piatej časti 
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Občianskeho súdneho poriadku nestačí, že žalobca bol účastníkom správneho konania, ale zároveň 
musel byť ako účastník správneho konania napadnutým rozhodnutím, ako aj postupom správneho 
orgánu na svojich právach ukrátený.8 Rovnaký názor zastal aj I. senát Ústavného súdu v rozhodnutí 
sp. zn. I. ÚS 166/2011 z 9. júna 2011. II. senát Ústavného súdu SR sa však chcel odchýliť od 
právneho názoru IV. a I. senátu a preto podal návrh na zjednotenie odchylných právnych názorov 
senátov Ústavného súdu SR, ktorý bol plénom zamietnutý uznesením sp. zn. PLz. 1/2012 z 27. júna 
2012. Zaujímavá však bola aj úvaha II. senátu, ktorý v návrhu uviedol, že : „Podľa právneho názoru 
II. senátu ústavného súdu osoba, ktorá je účastníkom správneho konania, má základné právo 
domáhať sa zákonom ustanoveným postupom svojho práva na inom orgáne Slovenskej republiky. 
Inými slovami, účastník správneho konania má právo na spravodlivé konanie vo veci, ktorej je 
účastníkom. Má teda právo na to, aby sa v správnom konaní, ktorého je účastníkom, dodržiavali 
ústavné princípy upravené v druhej hlave siedmom oddiele ústavy. Vzhľadom na čl. 46 ods. 2 druhú 
vetu ústavy z právomoci súdu nesmie byť vylúčené preskúmanie takého rozhodnutia orgánu 
verejnej správy, ktorým mohlo dôjsť k porušeniu základného práva domáhať sa zákonom 
ustanoveným postupom svojho práva na inom orgáne Slovenskej republiky. Pri aplikácii uvedených 
zásadných úvah vychádza II. senát ústavného súdu z tézy, podľa ktorej rozhodovanie všeobecných 
súdov v rámci správneho súdnictva sa nemôže ocitnúť mimo ústavný rámec rešpektu a ochrany 
základných práv jednotlivca. Z ústavného poriadku vyplýva, že ak sú v hre základné práva, musia 
byť ochrániteľné cestou všetkých 4 opravných prostriedkov poskytnutých zákonom účastníkovi 
konania vrátane účastníka správneho konania. To sa musí vzťahovať aj na oprávnenie domáhať sa 
súdneho preskúmania rozhodnutí orgánov verejnej správy postupom podľa druhej hlavy piatej časti 
Občianskeho súdneho poriadku.“  
  
6 Záver 
 Cieľom tohto príspevku bolo vyzdvihnúť význam správneho súdnictva z pohľadu predmetu 
súdneho prieskumu predovšetkým vo svetle nového Správneho súdneho poriadku. Je 
nespochybniteľné, že správne súdnictvo je v demokratickom a právnom štáte nenahraditeľnou 
súčasťou všeobecného súdnictva, ktoré zabezpečuje ochranu každému, kto tvrdí, že jeho práva 
alebo právom chránené záujmy boli porušené alebo priamo dotknuté rozhodnutím orgánu verejnej 
správy, opatrením orgánu verejnej správy, nečinnosťou orgánu verejnej správy alebo iným zásahom 
orgánu verejnej správy, pričom podľa čl. 46 ods. 2 Ústavy SR nesmú byť zo súdneho prieskumu 
vylúčené rozhodnutia orgánov verejnej správy, ktorý sa týkajú základných práv a slobôd. 
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Abstract: The principle of subsidiarity, expressed in the preamble to the Constitution of the 
Republic of  Poland and  developed in its subsequent norms significantly affects the whole system 
of welfare law. The legislator, aiming at emphasizing the subsidiarity principle and giving it an 
exceptional position within the system under discussion, defined welfare aid referring to subsidiarity. 
In accordance with  art. 2 pass. 1 welfare law – welfare aid is the institution of state social policy 
aiming at enabling persons and families to overcome  difficult situations in their lives thast they 
cannot overcome using their own rights, resources and possibilities. The principle of subsidiarity has 
a special significance for administration bodies issuing decisions in the field of welfare law. Rational 
interpreting of the regulations of law in the spirit of subsidiarity gives the possibility to grant aid to the 
most needy persons, and at the same time to minimize granting aid to persons who want to abuse 
the rights they are eligible for. 
 
Key words: welfare law, welfare benefit, the principle of subsidiarity, administrative courts 
judgments 
 
 
1 INTRODUCTION 

The Constitution of the Republic of Poland  of the year 1997 1, which is currently in force, no 
norms can be found, which directly enact the right to social welfare or to a specific performance 
(benefit) arising from it. In spite of the fault that can be noticed here, the constitutional principles, 
norms and values can be indicated, referring to the issues under discussion. 

Among the  whole set of values and norms that regulate the domain of welfare rights, defined 
in the Constitution, in the context of the right to welfare benefits human dignity deserves special 
attention, as it is the foundation of all freedoms and rights. The principles of  subsidiarity and social 
justice are equally important. Dignity, subsidiarity and justice seem to have the deepest reference to 
welfare (social aid) issues. Specifying these principles is expressed in detailed constitutional norms 
regulating the scope of freedom, as well as economic, social and cultural rights.2 It should also be 
emphasized that constitutional values and norms constitute the source of guarantees, and not 
rights. Especially with reference to welfare benefits these rights should be provided for in ordinary 
legislation.3 As to the specification of basic principles according to which the right to welfare aid is 
executed, currently the most significant legal act in Poland is social welfare law of the 12th day of 
March 2004.4  

Right to welfare aid, i.e. to obtaining  appropriate support  by a person or family in difficult 
living conditions and circumstances from public bodies, depends upon meeting conditions specified 
in the indicated law. The prerequisites of granting welfare aid can be divided into the following: basic 
ones – stemming from general regulations of the law, and detailed ones, related to the specific kind 
of performance (e.g.: permanent benefit - art. 37 welfare law, expedient benefit - art. 39, placing in a 
social welfare home - art. 54). 

                                                 
1 Constitution of the Republic of  Poland of the 2nd day of April 1997, Journal of Laws  of 1997 
No.78, item  483  as adjusted and amended. 
2 With reference to welfare special attention should be paid to  art. 67, 68, 69, 71, 72 of the 
Constitution of the Republic of  Poland. 
3 Cf. judgment of Supreme Administrative Court of the 29th day of November 2016, file no.: I OSK 
836/15, LEX No. 2169834. 
4 Consolidated text. Journal of Laws of 2017, item 1769. 
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The general (basic) prerequisites may include: being a Polish citizen  (principally, welfare aid 
is designed for Polish citizens and certain categories of foreigners), meeting the income criterion 
specified in art. 8 pass. 1 welfare law (exceptionally, that criterion is not taken into consideration on 
the basis of special regulations – art. 40 and 41 welfare law), as well as the occurrence of difficult 
living circumstances (examples of such situations are indicated in art. 7 welfare law).  

Besides, the criteria that condition granting all kinds of welfare aid result from the basic 
principles of welfare aid, such as: subsidiarity, individual approach and optional character of 
performances (benefits), as well as cooperation of the eligible persons with welfare authorities. 

In the foregoing article remarks will be presented that refer to  the effect of subsidiarity 
principle upon the jurisprudential practice of welfare authorities. Due to the fact that welfare benefits 
are granted mainly in the form of administrative decisions that are further inspected as to the merits 
by administrative courts, the analysis of these courts’ jurisdiction will prevent demonstrating the 
scope of  subsidiarity principle effect upon the practice of welfare authorities. 

2 DEFINING THE PRINCIPLE OF SUBSIDIARITY 
The principle of subsidiarity, expressed in the preamble to the Constitution of the Republic of  

Poland and  developed in its subsequent norms significantly affects the whole system of welfare 
law. The idea of subsidiarity, drawn from Greek philosophy and developed in the catholic social 
science, like any other principle, assigns duties for public authority and  demarcates limits of 
supporting persons who found themselves in difficult living conditions.5  

Although subsidiarity principle has no legal definition, its content is uniformly decoded in the 
doctrine of law, and its basic dimension is referred to the appropriate relationships between an 
individual, communities and state. The commonly quoted definition of subsidiarity was contained in 
the encyclical by Pope Pius XI „Quadragesimo anno” of the year 1931, where the following was 
indicated: „what an individual can do on their own initiative and by their own strength, should not be 
snatched from them for the benefit of society; similarly, it is an injustice, social harm and disturbance 
of the system to deprive smaller and lower communities  of the tasks they can perform and to 
delegate them to larger and higher communities. Each social action, by its purpose and nature is of 
subsidiary character: it should help the members of the social organism, and not destroy or absorb 
them”. 

The principle under discussion constitutes the basis for dividing tasks between citizens, 
different social structures (associations, foundations), local government and the state.6 From the 
point of view of subsidiarity it is significant to secure the possibility of acting freely to the citizens, 
and only the tasks they are unable to perform on their own should be ascribed to the higher social 
structures: first to the local government and then to the state.7 Subsidiarity principle on one hand 
assumes that citizens are responsible for their own  business and free to accomplish their own 
intentions and plans, which higher structures should respect. On the other hand, in turn,  it  imposes 
upon public subject the necessity to support individuals when they are unable to accomplish their 
tasks and satisfy their basic living needs on their own. 

When referring the subsidiarity principle to the sphere of social rights, we must raise that 
public subjects are obliged to support individuals in securing the minimal level of existence 
corresponding to their dignity, but they cannot do everything for them and replace the individual 
activity.8 In its significance the activity of public subjects is only of auxiliary (subsidiary) nature to the 
activity of an individual. The state and its structure are not, in accordance with the above, appointed 
to satisfy the existential needs of the population, but they are only to support individuals or families 
who, for reasons that are not their fault, found themselves in difficult living conditions.  

                                                 
5 BĄKOWSKI, T.: Administracyjnoprawna sytuacja jednostki w świetle zasady pomocniczości/ 
Administrative-Legal Situation of an Individual in the Light of Subsidiarity Principle, p. 31 and next. 
6 ŁĄCZKOWSKI, W.: Etyczne aspekty finansowania potrzeb socjalnych ze środków 
publicznych/Ethical aspects of financing social needs from public funds/, Ruch Prawniczy, 
Ekonomiczny i Socjologiczny 2004, No. 1, p. 8. 
7 Ibidem. 
8 See more extensively: STOPKA, K.: Zasada pomocniczości w prawie pomocy społecznej/ 
Subsidiarity Principle in Welfare Law/, p. 61. 
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The correct understanding of subsidiarity principle with reference to welfare aid  assumes that 
the aid is of supplementary, accessory nature and can be rendered exclusively to the persons or 
families who cannot satisfy their basic needs.  The welfare aid in the whole system of social security 
is the last of means to overcome difficult situations in life is granted by public authorities after other 
rights have been exhausted.9 

Here it should be emphasized that if the value, which is the dignity of a human being (a 
person), creates the duty of the state to help provide the citizens with the possibility of existence on 
the basic level, then the subsidiarity principle assumes that the activity of public subjects in 
satisfying needs cannot restrict the independence and initiative of the individual.  Welfare services 
should be addressed exclusively to persons who are unable to take care of their basic needs and 
interests on their own. All welfare services, constructed without respect towards subsidiarity principle 
not only break it, but also negatively affect social justice. 

3 THE PRINCIPLE OF SUBSIDIARITY IN THE PRACTICE OF ADMINISTRATIVE COURTS 
As it was raised before, subsidiarity principle assumes the possibility of granting welfare aid 

exclusively in the case when persons or families cease to be self-sufficient and, in spite of their own 
attempts, are unable to overcome difficulties in their lives effectively.10 Subsidiarity, on the grounds 
of welfare law, like in the whole legal area, provides the activity of  local and regional communities in 
executing aid, as well as independence of the individuals.11 Supporting the assistance system on 
the foundation of subsidiarity constitutes the reflection of the constitutional principle of subsidiarity in 
the sphere of  substantive administrative law.12 

The legislator, aiming at emphasizing the subsidiarity principle and giving it an exceptional 
position within the system under discussion, defined welfare aid referring to subsidiarity. In 
accordance with  art. 2 pass. 1 welfare law – welfare aid is the institution of state social policy aiming 
at enabling persons and families to overcome  difficult situations in their lives thast they cannot 
overcome using their own rights, resources and possibilities. Therefore, it can be pointed out that 
any public action in the field of rendering all kinds of aid must depend on real possibilities of 
independent  facing up to problems by an individual or a family. 

The special position of subsidiarity principle in the welfare aid system can be seen in the 
practice of welfare bodies and jurisdiction of administrative courts. Among many utterances of 
administrative courts referring to art. 2 pass. 1 welfare law, the persistent thesis can be noticed that  
„rights stemming from the regulations of u.p.s. are of subsidiary nature, which means that they 
supplement own means, possibilities and rights of a person covered by the system of welfare 
services”. Thus, „a person applying for granting aid is obliged to, first of all, overcome their problems 
on their own, and only when they are unable to do so, they may have aid granted from public 
funds”.13  

                                                 
9 See:. GAPSKI, M.P.: Prawo do pomocy społecznej w orzecznictwie sądów administracyjnych 
(wybrane zagadnienia)/Right to welfare aid in the jurisdiction of administrative courts (selected 
issues), p. 591-592. 
10 See: judgment of  WSA/ Administrative Court/ in Poznan of the 6th day of November 2009, file no.: 
II SA/Po 307/09, Lex no. 531606. 
11  BĄKOWSKI, T.: op. cit, p.  59, as well as KULESZA, M., Zasada subsydiarności jako klucz do 
reform ustroju administracyjnego państw Europy Środkowej i Wschodniej (na przykładzie 
Polski)/Subsidiarity principle as a key to administrative system reforms in Central and Eastern 
European states (on the example of Poland), p. 122-123. 
12 BĄKOWSKI, T.: op. cit., p. 59-60.This author emphasizes that the actual functioning of 
subsidiarity principle as a systemic principle is a consequence of  the primary realization of 
subsidiarity principle in the sphere of substantive law. 
13 Judgment of  NSA /Supreme Administrative Court/  of the 4th  day of November  2008, file no. I 
OSK 1910/07, Lex no. 569575, as well as NSA judgment of the 29th day of August 2008.,file no. I 
OSK 840/07, Lex no. 489090, judgment  of WSA in Olsztyn of the  th day of October 2010,  file no. II 
SA/Ol 734/10, Lex no. 754052. 
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Welfare aid is of supplementary, accessorial nature and can be rendered exclusively to 
persons or families who cannot satisfy their basic needs.14 It was emphasized in the jurisdiction that 
in the whole social security system welfare aid is the last means to overcome difficult living 
circumstances. It is granted by public authorities after other rights have been exhausted.15 

A controversial issue on the grounds of welfare law can be whether obtaining assistance 
depends also on the possibility of support from the relatives. In other words, is it possible to transfer 
the duty of help from public bodies to  the nearest and dearest? It is indicated in the doctrine that 
subsidiarity principle in welfare aid has not been described in the context of family bonds and 
responsibilities.16 In spite of that, administrative court jurisdiction contains utterances allowing a 
different assessment of that issue. The utterances of courts indicate, above all that the legal duty of 
assistance is incumbent on persons obliged to provide maintenance, and thus welfare bodies must 
establish whether the needs of applicants cannot be fully or partially satisfied by persons who are 
obliged to provide maintenance to them.17 It is also emphasized that welfare aid is aimed at 
supporting persons and families in difficult living circumstances they cannot overcome with the use 
of their own rights, resources and possibilities, which also include seeking help from relatives.18 
Therefore, it seems a legitimate conclusion that courts regard the duty of the closest relatives to 
grant aid as more significant than the rights stemming from welfare law. 
When discussing jurisdiction alluding to subsidiarity principle, it is worth paying attention to specific 
states of facts, which, according to courts, support the opinion that the party can overcome difficult 
living circumstances on the basis of their own rights, resources and possibilities. The courts 
indicated, in. a. that failing to use own rights and possibilities may mean that the applicant has at 
their disposal the financial means, substantial savings, valuable proprietary objects, attractive real 
estate, maintenance claim, or a house where apartments are rented.19 Not taking advantage of 
one’s own possibilities may, in turn, assume the form of resigning from the possessed of goods or 
rights,  e.g. entering into an amicable agreement, on the basis of which maintenance obtained for 
the children was decreased;20 the situation is the same if a person decides to get rid of part of their 
property free of charge  – „then they should not expect that this action will cause releasing welfare 
funds for them ”.21 The situation when a person failed to take advantage of their own possibilities is 
also refusal to take up a job, not taking advantage of a job offer, in spite of real possibilities of 
employment.22 

                                                 
14 NSA judgment of the 15th day of January  2008, file no.: I OSK 554/07, Lex no.491370. Similarly: 
NSA  judgment of the 15th day of February 2010, file no. I OSK 61/09, unpublished, available in:: 
http://orzeczenia.nsa.gov.pl. 
15 Judgment of WSA in Warsaw of the 15th day of January 2010.,file no.: I SA/Wa 1176/09, Lex. no. 
600022. see: judgment of  WSA  in Poznań of the 9th day of November 2010, file no. IV SA/Po 
745/10, Lex no.758604, judgment of WSA in Warsaw  of the 25th day of September 2008, file no.. I 
SA/Wa 1019/08, Lex no.535002, judgment of  WSA w Warsaw of the  27th day of May 2008, file no. 
I SA/Wa 346/08, Lex no. 496209.  
16 So SIERPOWSKA, I.: Prawo pomocy społecznej /Welfare Law/, p. 49. 
17 So in the judgment of  WSA  in Poznań of the9th day of November 2010, file no. IV SA/Po 745/10, 
Lex no. 758604 and in the judgment of  WSA  in Poznań of the 25th day of June 2008,  file no. IV 
SA/Po 768/07, Lex no.: 509375. 
18 Judgment of WSA  in Gliwice of the 15th day of April 2008, file no.: IV SA/Gl 155/07, Lex 
no.:509368. 
19 See: judgment of  WSA  in  Poznań  of the 9th day of November 2010 , file no.: IV SA/Po 745/10, 
Lex no.: 758604, judgment of  WSA in  Warsaw of the 25th day of September  2008 , file no: I 
SA/Wa 1019/08, Lex no.: 535002, judgment of WSA in Warsaw of the 27th day of May 2008, file no.: 
I SA/Wa 346/08, Lex no.: 496209, judgment of WSA in Warsaw of the 18th day of March 2010., file 
no.:  I SA/Wa 43/10, Lex no.:606537, judgment of  WSA in Poznań  of the 19th day of June  2008, IV 
SA/Po 124/08, Lex no. 509351.  
20 Judgment of  WSA in Gliwice of the  28th day of November 2007, file no.: IV SA/Gl 404/07, Lex no. 
483723. 
21 Judgment of  NSA  of the 15th day of January 2008, file no.: I OSK 554/07, Lex no. 491370. 
22 Judgment of NSA of the 7th day of September  2007,  file no.: I OSK 1851/06, Lex no.: 467103. 
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The prerequisite conditioning right to services, as well as their scope, is also the amount of 
funds in possession of welfare bodies, i.e. financial possibilities of welfare centers. According to 
courts, welfare services are, in principle, of optional nature. The applicant cannot request payment 
of a benefit in a particular amount, satisfying them, and the task of welfare aid is not to support 
persons who found themselves in difficult living conditions, or to meet all their needs and 
expectations.23 The general principles of granting services also reveal, as it was emphasized in 
many decisions , that the needs of persons and families taking advantage of welfare aid should be 
taken into consideration if they correspond to the goals and are included in the possibilities of 
welfare, which are limited by funds that welfare bodies are in possession of.24 In each case of 
refusal or restriction of granting the service due to insufficient financial means of the welfare center, 
it is necessary to demonstrate that circumstance in justification of that decision by specifying what 
amount was in possession of the center and how it was distributed among the persons in need, as 
well as to support it with specific evidence and documents.25  

Welfare services may be granted only to satisfy the indispensable existential need. That 
term has not been normatively  defined, so it requires individual approach and adjustment to the 
circumstances of the particular case.26 We find numerous guidelines in the jurisdiction, specifying 
which situations are not included in the notion of an indispensable existential need. The courts 
indicated in.a. that within such a need the following cannot be taken into consideration: paying off 
debts,27 satisfying the needs of domestic animals,28 covering the costs of renting a room when 
another shelter has been offered,29 covering the costs of transferring the title to an apartment and 
notarial fees connected with that,30 financing repairs to improve the standard of living,31 support to 
buy a present for a relative32, buying batteries financing photocopying and postal services, buying 
seeds, garden plants, office materials (stationery), a CD, a camera, a bicycle.33 
To sum up the above divagations, it should be remarked that through subsidiarity principle 
administrative courts try to rationalize granting welfare aid  and address it exclusively to  persons 
and families in difficult living conditions they are unable to overcome on their own. The welfare 
bodies are entrusted with reliable and accurate establishing the actual state in any case, so that the 
aid is addressed to the appropriate subjects. The correctly applied subsidiarity principle on one hand 
affects restriction of services towards persons who can satisfy their needs on their own, and on the 

                                                 
23 Judgment of  WSA in Warsaw of the  17th  day of May 2007, file no.: I SA/Wa 272/07, Lex no. 
328249, judgment of  WSA in  Warsaw  of the 6th day of June  2008,  file no. I SA/Wa 527/08, Lex 
no.: 527554. 
24 Judgment of WSA in Łódź of the 13th day of October 2010, file no. II SA/Łd 404/10, Lex 
no.755793, judgment of  WSA in Warsaw of the 21st day of December 2009, file no.  VIII SA/Wa 
592/09, Lex no.:583659. 
25 Judgment of  WSA in Łódź of the 2nd day of April  2008, file no.: II SA/Łd 157/08, Lex no. 509567, 
judgment of WSA in Gdansk of the 13th  day of March  2008 , II SA/Gd 796/07, Lex no.: 369001, 
judgment of  WSA in Krakow of the 30th day of January   2008, file no.: II SA/Kr 925/07, Lex 
no.:500936, judgment of  WSA in Warsaw of the 8th day of December  2006, file no. I SA/Wa 
1515/06, Lex no. 320619. 
26 So judgment of NSA of the 20th day of September 2009, file no.: I OSK 1962/06, Lex no. 467105. 
27 Judgment of  WSA in Wrocław of the 12th day of March  2008,  file no. IV SA/Wr 638/07, Lex no. 
500633. 
28 Judgment of  WSA in Kielce of the  28th day of February  2008,  file no.: II SA/Ke 655/07, Lex 
no.500614. 
29 Judgment of  WSA in Wrocław of the 12th day of February 2008, II SA/Wr 427/07, Lex no. 500734. 
30 Judgment of  WSA in Gorzów Wielkopolski of the 30th  day of April  2008, file no.: II SA/Go 
134/08, Lex no. 500776. 
31Judgment of  WSA in Poznań of the 15th day of January  2009 , file no.: IV SA/Po 152/08, Lex no.: 
475231. 
32 Judgment of  WSA in Warsaw of the 30th day of August  2007.,file no. I SA/Wa 962/07, Lex no. 
382748. 
33 Judgment of  WSA in Poznań of the  17th day of December 2010, file no.: II SA/Po 666/10, Lex no. 
1153125.  
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other orders to effectively secure the welfare needs of persons who objectively need support, who 
found themselves in difficult living conditions without their fault. 

4 SUMMARY 
Welfare aid, which is one of the forms of citizens’ social protection, is rendered exclusively to 

the persons who have found themselves in difficult living conditions and who meet the specific 
statutory prerequisites. The  authorities deciding about granting the aid are obliged to establish the 
applicant’s living, financial and health conditions thoroughly and comprehensively and, only with 
reference to particular circumstances, make the appropriate decision. Simultaneously, it should be 
emphasized that even if the person or family meets all the statutory prerequisites of granting the 
performance does not bring about the obligation to issue a decision of particular contents. Such a 
conclusion comes from the correctly understood principle of subsidiarity, according to which the 
independence of individuals in overcoming problems in their lives is something more desirable than 
the activity of the state. Besides, the budget issues admit refusal to render assistance, if the welfare 
authority has not enough financial means at their disposal. 

The abundant decisions of administrative  court passed on the basis of the regulations of 
welfare law aptly and precisely interpret the prerequisites of granting welfare aid. What is 
noteworthy, is very frequent and correct reference to subsidiarity principle, which becomes the basic 
benchmark of the right of persons and families to welfare performances. Rational interpreting of the 
regulations of law in the spirit of subsidiarity gives the possibility to grant aid to the most needy 
persons, and at the same time to minimize granting aid to persons who want to abuse the rights 
they are eligible for. At the same time one should be aware that granting welfare aid takes place not 
only through administrative instruments verified by the court, but equally frequently it takes the form 
of actual, non-material services rendered by social workers. All activities in the field of  assistance 
should aim at the most effective solutions of basic existential problems  faced by the poorest and  
the incapable, whereas the juridical activity of courts should support social welfare authorities in 
their work at interpreting and  applying the welfare law. 
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Abstrakt: The article deals with the principle of legality within administrative punishment in the form 
of the constitutional principle nullum crimen sine lege, according to which there is no crime without 
law. Attention is paid to the partial principle nullum crimen sine lege scripta, under which conditions 
of liability for an offense, general and specific features of an offense, may be laid down by law only. 
In this context, the article distinguishes between different forms of factual basis of na offense, which 
refer to secondary legislation and also the nature of secondary legislation itself, which becomes the 
source of administrative liability on the basis of the reference contented in factual basis of na 
offense. 
 
Abstrakt: Příspěvek se věnuje zásadě zákonnosti v oblasti správního trestání v podobě ústavního 
principu nullum crimen sine lege, podle kterého není přestupku, aniž by to zákon výslovně stanovil. 
Pozornost je věnována zejména dílčí zásadě nullum crimen sine lege scripta, podle které podmínky 
odpovědnosti za přestupek, obecné i konkrétní znaky skutkové podstaty přestupku mohou být 
stanoveny pouze zákonem. V této souvislosti příspěvek rozlišuje různé podoby skutkových podstat, 
které odkazují na podzákonné právní předpisy a povahu samotných podzákonných právních 
předpisů, které se na základě odkazu obsaženého ve skutkové podstatě přestupku stávají 
pramenem správněprávní odpovědnosti. 
 
Kľúčové slová: Legality, nullum crimen sine lege, offense, factual basis, secondary legislation, 
ordinance, generally binding municipal ordinance.  
 
Kľúčové slová: Zákonnost, nullum crimen sine lege, přestupek, skutková podstata, podzákonný 
právní předpis, nařízení, obecně závazná vyhláška. 
 
 
1 ÚVOD 

Zásada zákonnosti, označovaná také jako zásada legality, je obecnou právní zásadou 
spjatou s koncepcí právního státu, požadující, aby každý orgán veřejné moci při jejím uplatňování 
jednal jen na základě a v mezích zákona v rozsahu zákonem stanovené pravomoci a působnosti a 
způsobem v zákoně stanoveným. Zásada zákonnosti je s ohledem na svůj význam garantována 
ústavním pořádkem České republiky. Konkrétně podle čl. 2 odst. 3 Ústavy ČR „[s]tátní moc slouží 
všem občanům a lze ji uplatňovat jen v případech, v mezích a způsoby, které stanoví zákon“, podle 
čl. 2 odst. 2 Listiny „[s]tátní moc lze uplatňovat jen v případech a v mezích stanovených zákonem, a 
to způsobem, který zákon stanoví“ a podle čl. 4 odst. 1 Listiny „[p]ovinnosti mohou být ukládány 
toliko na základě zákona a v jeho mezích a jen při zachování základních práv a svobod“. 

Jedním ze základních projevů zásady zákonnosti v oblasti trestání je zásada nullum crimen 
sine lege – není žádného trestného činu bez zákona – jako jedna ze základních zásad trestního 
práva. V právním řádu je tato zásada promítnuta nejen do právní úpravy na úrovni zákona, kdy 
podle § 12 odst. 1 zákona č. 40/2009 Sb., trestní zákoník, ve znění pozdějších předpisů, „jen trestní 
zákon vymezuje trestné činy…“, ale je i výslovně garantována v ústavním pořádku, kdy podle čl. 39 
Listiny základních práv a svobod „jen zákon stanoví, které jednání je trestným činem…“. 

Pokud jde o oblast správního trestání, lze reflexi zásady nullum crimen sine lege nalézt 
v samotné legální definici přestupku, podle které je přestupkem (inter alia) čin, který je v zákoně za 
přestupek výslovně označen a který vykazuje znaky stanovené zákonem (§ 5 zákona č. 250/2016 
Sb., o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich, ve znění pozdějších předpisů). Ačkoliv zásada 
nullu crimen sine lege není ve vztahu k přestupkům explicitně formulována v ústavním pořádku, lze 
ji ve vztahu k těmto správním deliktům z ústavního pořádku dovodit. A to jednak právě z čl. 39 
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Listiny základních práv a svobod, neboť jak vyplývá z judikatury Nejvyššího správního soudu, „[t]aké 
trestání za správní delikty musí podléhat stejnému režimu jako trestání za trestné činy…“1 a proto i 
ústavní záruka nullum crimen sine lege, explicitně vyjádřená v čl. 39 Listiny základních práv a 
svobod, dopadá stejnou měrou jak na trestné činy, tak přestupky.2 Podle judikatury Ústavního soudu 
lze však ústavní princip nullum crimen sine lege pro oblast správního trestání dovodit také ze shora 
již vymezené obecné zásady zákonnosti,3 která se neomezuje pouze na oblast trestního práva, ale 
vztahuje se na veškeré uplatňování veřejné moci, tedy včetně správního trestání za přestupky. 

Proto již úvodem lze konstatovat, že Ústavní pravidlo nullum crimen sine lege, vycházející 
z obecněji pojaté zásady zákonnosti, ač bylo primárně formulováno pro oblast trestního práva, 
vztahuje se nejen na soudní, ale i správní trestání, resp. nejen na trestné činy, ale rovněž přestupky. 

Po vzoru doktríny trestního práva lze i pro oblast správního trestání v rámci principu nullum 
crimen sine lege rozlišovat z ní vyplývající požadavky, které mohou být označeny za samostatné, 
byť odvozené, zásady.4 Jde jednak o zásadu nullum crimen sine lege scripta, podle které podmínky 
odpovědnosti za správní delikt, obecné i konkrétní znaky skutkové podstaty správních deliktů 
mohou být stanoveny pouze zákonem. Dále zásada nullum crimen sine lege certa, požadující, aby 
vyjádření skutkových podstat správních deliktů bylo určité, jasné a přesné; zásada nullum crimen 
sine lege praevia, obsahující zákaz retroaktivity přísnějšího zákona a zásada nullum crimen sine 
lege stricta, zakazující analogii v neprospěch pachatele.5 

V následujícím textu je pozornost věnována zásadě nullum crimen sine lege scripta, a to 
s ohledem na skutečnost, že právním pramenem správněprávní odpovědnosti jsou v řadě případů 
vedle zákonů rovněž podzákonné právní předpisy. Vzhledem k soudní judikaturou dovozené 
vzájemné blízkosti trestání za správní delikty a trestání za trestné činy je v této souvislosti v dalším 
textu poukazováno rovněž na případy, kdy jsou podzákonné právní předpisy (vedle zákona) 
pramenem odpovědnosti trestněprávní. 
 
2 NULLUM CRIMEN SINE LEGE SCRIPTA A PODZÁKONNÉ PRÁVNÍ PŘEDPISY 

V případě zásady nullum crimen sine lege scripta jde o tzv. výhradu zákona směrem k 
podmínkám odpovědnosti za přestupky a obecným i konkrétním znakům skutkové podstaty 
přestupku, resp. podle této zásady může být uvedené stanoveno pouze zákonem. Jinak řečeno, 
podmínky odpovědnosti ani znaky skutkových podstat přestupků nesmí být stanoveny 
podzákonnými právními předpisy či obsaženy v jiných právních formách. Jak je vysvětleno 
následovně, tuto výhradu zákona však nelze pojímat absolutně. Doktrína i judikatura připouští, že 
zákon musí stanovit alespoň základ dané odpovědnosti, přičemž není vyloučeno, aby k jejímu 
upřesnění došlo v rámci jiné právní formy, tedy včetně podzákonného právního předpisu. 
Z judikatury Ústavního soudu vyplývá, že každá povinnost, byť její porušení zakládá správněprávní 
odpovědnost, nemusí být stanovena přímo a výhradně zákonem, neboť takový požadavek by zjevně 
vedl k absurdním důsledkům. A to k popření smyslu podzákonné normotvorby, jelikož pojmovou 
součástí každé právní normy je vymezení určitých práv a povinností adresátů normy. 

Podzákonný předpis se však musí vždy pohybovat v mezích zákona, které jsou zákonem 
buď výslovně vymezeny anebo vyplývají ze smyslu a účelu zákona. Na základě zákonného 
zmocnění má prováděcí předpis konkretizovat problematiku upravenou v základních rysech již 
samotným zákonem, ale nikdy nesmí jít mimo zákon.6 Zákon proto nesmí dávat podzákonné právní 
úpravě příliš široký prostor, který má být vyhrazen zákonu. 

Jádrem problému uvedeného vztahu mezi zákonem a podzákonnou normotvorbou je 
nalezení hranice mezi tím, co ještě lze považovat za konkretizaci povinností stanovených zákonem, 

                                                 
1 Rozsudek Nejvyššího správního soudu ze dne 27. 10. 2004, sp. zn. 6 A 126/2002. 
2 Srov. rozsudek Nejvyššího správního soudu ze dne 21. 7. 2010, sp. zn. 3 Ads 42/2010. 
3 Srov. Nález Ústavního soudu ze dne 25. 10. 2011, sp. zn. Pl. ÚS 14/09. 
4 ŠÁMAL, Pavel, Rudolf VOKOUN a Oto NOVOTNÝ. Trestní právo hmotné. 4, Trestní odpovědnost 
právnických osob, změny v trestních zákonech po 1. 1. 2010. Praha: Wolters Kluwer Česká 
republika, 2012. s. 55 a násl. 
5 PRÁŠKOVÁ, Helena. Základy odpovědnosti za správní delikty. V Praze: C.H. Beck, 2013. Právní 
instituty. s. 31. 
6 Srov. nález Ústavního soudu ze dne 16. 10. 2001, sp. zn. Pl. ÚS 5/01. 
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resp. co musí splňovat zákonný základ správněprávní odpovědnosti pro to, aby mohl být 
podzákonnými právními předpisy konkretizován.  

Mezi způsoby, jakými se na základě zákona stávají i podzákonné právní předpisy prameny 
správněprávní odpovědnosti, lze rozlišovat případy, kdy zákon v rámci právní úpravy skutkové 
podstaty obsahuje odkaz na blíže specifikovanou podzákonnou právní úpravu a případy zákonem 
upravených skutkových podstat (blanketních) pouze obecně odkazujících na blíže nespecifikovaný 
podzákonný právní předpis. 
 
2.1 Skutková podstata odkazující na blíže specifikovanou podzákonnou právní úpravu 

 
Mezi skutkové podstaty odkazující na blíže specifikovanou podzákonnou právní úpravy řadím 

pro účely tohoto příspěvku ty skutkové podstaty přestupků, které obsahují výslovný odkaz na určitý 
podzákonný právní předpis, popř. na konkrétní zákonné zmocnění, na jehož základě je vydán. 

 
Příkladem lze uvést skutkovou podstatu přestupku podle § 14a odst. 1 písm. e) zákona č. 

156/1998 Sb., o hnojivech, podle které: 
 

Zemědělský podnikatel se dopustí přestupku tím, že v rozporu s § 3 odst. 2 písm. c) uvede do 
oběhu hnojivo nebo pomocnou látku, u nichž obsah rizikových prvků, rizikových látek nebo 
mikrobiologických parametrů je vyšší než stanoví vyhláška. 

 
Přitom podle ust. § 3 odst. 2 písm. c) zákona o hnojivech (na které je ve skutkové podstatě 
odkázáno), do oběhu je nepřípustné uvést hnojivo, u něhož obsah rizikových prvků, rizikových látek 
nebo mikrobiologických parametrů je vyšší, než stanoví vyhláška, kterou podle odst. 5 téhož 
ustanovení Ministerstvo zemědělství stanoví rizikové prvky, rizikové látky a mikrobiologické 
parametry, jejich limitní hodnoty pro jednotlivé skupiny hnojiv a pomocných látek, jakož i přípustné 
odchylky. 

 
Ve shora uvedeném příkladu je v rámci skutkové podstaty přestupku odkázáno na zákonné 

zmocnění k tomu, aby ministerstvo zemědělství konkretizovalo, co jsou v případě hnojiv rizikové 
prvky a jaké jsou jejich limitní hodnoty, aniž by sám zákon uvedené blíže výslovně vymezoval. 

V této souvislosti je zajímavé poukázat na judikaturu Ústavního soudu k zásadě nullum 
crimen sine lege scripta v oblasti trestných činů, přičemž jak je uvedeno již v úvodu, uplatnění 
tohoto principu ve vztahu k podzákonné normotvorbě jako pramene trestního práva, by z hlediska 
požadavku, aby trestání za přestupky podléhalo stejnému režimu jako trestání za trestné činy, mělo 
v obdobném rozsahu platit i v oblasti správního trestání. Z uvedené judikatury Ústavního soudu 
vyplývá, že podzákonný právní předpis může být pramenem trestního práva, pokud jde „toliko“ o 
konkretizaci zákonné normy upravující danou problematiku alespoň v základních rysech. Tuto 
podmínku podle Ústavního soudu však nesplňovalo zmocňovací ustanovení § 289 odst. 2 trestního 
zákoníku, podle kterého „Vláda nařízením stanoví, co se považuje za jedy ve smyslu § 283, 284 a 
286 a jaké je množství větší než malé u omamných látek, psychotropních látek, přípravků je 
obsahujících a jedů." Přitom předmětná kvantifikace tvoří prvek skutkové podstaty trestných činů 
nedovolená výroba a jiné nakládání s omamnými a psychotropními látkami a s jedy podle § 283 
trestního zákoníku, přechovávání omamné a psychotropní látky a jedu podle § 284 trestního 
zákoníku a výroba a držení předmětu k nedovolené výrobě omamné a psychotropní látky a jedu 
podle § 286 trestního zákoníku. Ústavní soud k závěru o porušení principu nullum crimen sine lege 
scripta dospěl s odůvodněním, že citované ustanovení nestanoví vůbec žádná kritéria, a vláda tak 
na jeho základě nic nekonkretizuje, ale skutkové podstaty přímo doplňuje.7 

Posouzení toho, zda zákon dostatečné meze trestnosti v těchto případech stanoví, je však 
poměrně komplikované, jak o tom dále svědčí soudní judikatura týkající se přestupku, spočívajícího 
v porušení povinnosti v oblasti povinného očkování podle § 29 odst. 1 písm. f) zákona o č. 200/1990 
Sb., o přestupcích, ve znění do 30. 11. 2015. Podle této skutkové podstaty: 
 

                                                 
7 Nález Ústavního soudu ze dne 23. 7. 2013, sp. zn. Pl. ÚS 13/12. 
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Přestupku se dopustí ten, kdo poruší zákaz nebo nesplní povinnosti stanovené nebo uložené k 
předcházení vzniku a šíření infekčních onemocnění. 
 

Přitom § 46 odst. 1 zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví, ve znění pozdějších 
předpisů, stanoví, že tam specifikovaný okruh osob je povinen podrobit se ve vyhlášce ministerstva 
zdravotnictví stanovenému druhu pravidelného očkování. Podzákonný právní předpis tedy stanoví, 
proti jakým nemocem se musí tyto osoby nechat očkovat, a pokud tak neučiní, naplní tím skutkovou 
podstatu uvedeného přestupku. 

Zprvu Nejvyšší správní soud shledal uvedenou právní úpravu z hlediska zásady nullum 
crimen sine lege nevyhovující. V rozsudku ze dne 21. 7. 2010, sp. zn. 3 Ads 42/2010, dospěl 
k závěru, že shora uvedená zákonná právní úprava vytváří veřejné správě zcela neomezený prostor 
pro úvahu, které druhy vakcinace zařadí mezi tzv. "pravidelné“, na něž se bude vztahovat zákonná 
povinnost "podrobit se očkování“, a které nikoli. Výsledkem je pak stav, kdy povinnosti, jejichž 
porušení je sankcionováno v rámci správního trestání, nejsou "blíže specifikovány“, nýbrž originárně 
určovány teprve vyhláškou. 

Následně rozšířený senát Nejvyššího správního soudu dospěl k závěru opačnému, a sice že 
daná právní úprava principu nullum crimen sine lege vyhovuje, neboť samotná skutková podstata 
přestupku je v základních rysech vymezena ve shora citovaném ustanovení o přestupcích ve 
spojení s taktéž shora citovaným ustanovením zákona o ochraně veřejného zdraví a je pouze 
upřesněna v prováděcí vyhlášce (usnesení Nejvyššího správního soudu ze dne 3. 4. 2012, sp. zn. 8 
As 6/2011). Uvedený závěr byl následně aprobován i plenárním nálezem Ústavního soudu, podle 
kterého: „Za pomoci jazykového i systematického výkladu lze proto oprávněně dovodit, že text 
ustanovení § 46 zákona o ochraně veřejného zdraví je dostatečně jasný a srozumitelný a vyplývají z 
něj spolehlivě základní atributy a meze právní úpravy povinného očkování proti infekčním 
nemocem. Zmocnění, jež je v zákonné úpravě poskytnuto prováděcí vyhlášce za účelem regulace 
podrobností spjatých s realizací povinné vakcinace, využívá podzákonná norma v daných mezích, 
aniž by zasáhla do skutkové podstaty obsažené v podstatných znacích v zákoně“ (nález Ústavního 
soudu ze dne 27. 1. 2015, sp. zn. Pl. ÚS 19/14). 

Pro srovnání lze na druhou stranu příkladem uvést skutkovou podstatu přestupku podle § 
92n odst. 1 písm. a) zákona o ochraně veřejného zdraví, odkazující na relativně podrobně zákonem 
specifikovanou podzákonnou právní úpravu. Podle uvedeného ustanovení totiž: 

 
Fyzická, právnická nebo podnikající fyzická osoba se dopustí přestupku tím, že nesplní povinnost 
podle právního předpisu krajské hygienické stanice vydaného podle § 85. 

 
Přitom podle § 85 zákona o ochraně veřejného zdraví lze při epidemii a nebezpečí jejího vzniku 
právním předpisem krajské hygienické stanice (nařízení) stanovit pro její správní obvod nebo jeho 
část mimořádná opatření, jejichž výčet je stanoven v § 69 odst. 1 zákona o ochraně veřejné zdraví.  
 

Uvedená skutková podstata přestupku odkazuje na konkrétní zákonné zmocnění, kterým se 
relativně konkrétně vymezuje možný obsah prováděcího právního předpisu a tím se stanoví i 
mnohem bližší zákonné meze trestnosti za daný přestupek. 

 
2.2 Blanketní skutková podstata odkazující na druhově vymezený podzákonný právní 

předpis 
 

Skutkové podstaty přestupků, které pro účely tohoto příspěvku označuji jako odkazující na 
druhově vymezený podzákonný právní předpis, jsou ty, které na žádné konkrétní zmocňovací 
ustanovení k vydání podzákonného právního předpisu neodkazují, nýbrž daný odkaz se omezuje 
toliko na konstatování existence druhově vymezeného podzákonného právního předpisu. Vedle 
takového odkazu současně tyto skutkové podstaty dále obsah podzákonného právního předpisu 
nijak více nevymezují a v tomto ohledu jsou tedy blanketní. 

 
Příkladem lze uvést skutkovou podstatu přestupku podle § 14a odst. 1 písm. m) zákona č. 

110/1997 Sb., o potravinách a tabákových výrobcích, podle které: 
 



_____Zborník z medzinárodnej vedeckej konferencie Bratislavské právnické fórum 2018____ 
 

115 
 

Provozovatel potravinářského podniku se dopustí přestupku tím, že v rozporu s § 3 odst. 1 písm. n) 
nedodrží lhůty nebo jiné požadavky pro uvádění potravin na trh stanovené prováděcím právním 
předpisem. 
 
Přitom podle § 3 odst. 1 písm. n) téhož zákona je provozovatel potravinářského podniku povinen u 
zabalených i nebalených potravin dodržovat lhůty a další požadavky pro uvádění na trh stanovené 
prováděcím právním předpisem.  

 
Nicméně ani v souvislosti s uvedeným stanovením povinnosti, na které daná skutková 

podstata odkazuje, není příslušný „prováděcí právní předpis“ nijak blíže specifikován. Zmocnění 
k vydání takového prováděcího právního předpisu lze pak dovodit až na základě § 18 téhož zákona, 
které zmocňuje ministerstvo zemědělství k vydání odpovídající vyhlášky. 
  

Dalším příkladem obdobné či snad dokonce ještě o něco více „blanketní“ skutkové podstaty 
přestupku je ust. § 4 odst. 1 zákona č. 251/2016 Sb., o některých přestupcích, podle kterého: 
 
Fyzická, právnická nebo podnikající fyzická osoba se dopustí přestupku tím, že poruší povinnost 
stanovenou v nařízení obce nebo kraje. 
 

S ohledem na to, že i nařízení mohou být podle čl. 79 odst. 3 Ústavy obcemi (či kraji) 
vydána, jen jsou-li k tomu tyto veřejnoprávní korporace zákonem zmocněny, odkazuje uvedená 
skutková podstata na porušení povinností jakéhokoliv nařízení obce (nebo kraje) vydaného na 
základě výslovného zákonného zmocnění. Příkladem lze uvést porušení tzv. tržního řádu (§ 18 
zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání), porušení tzv. parkovacích zón (§ 23 zákona 
č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích), nebo porušení tzv. regulačních řádů k ochraně ovzduší 
(§ 10 zákona č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší). 

Ve světle shora uvedených dílčích závěrů k požadavku zákonem dostatečně stanovených 
mezí trestnosti, vyplývajícího z principu nullum crimen sine lege scripta, lze konstatovat, že 
v případě těchto blanketních skutkových podstat, odkazujícíh na podzákonnou normotvorbu, je 
situace složitejší než v případě skutkových podstat uvedených v předchozí části (2.1), neboť sama 
skutková podstata přestupku příslušnou podzákonnou právní úpravu nijak blíže nespecifikuje, resp. 
žádný konkrétní odkaz neobsahuje. Společné oba typy skutkových podstat mají to, že příslušné 
podzákonné právní předpisy, dotvářející danou skutkovou podstatu přestupku, jsou vydávány na 
základě zákonného zmocnění, resp. výslovné zvláštní zákonné zmocnění je v obou těchto 
případech podmínkou sine qua non. Proto i meze trestnost, resp. požadavek nullum ctimen sine 
lege scripta, je nutno i v případě uvedených blanketních skutkových podstat dovozovat právě 
z příslušných zákonných zmocnění k vydání podzákonného právního předpisu, resp. soulad se 
zásadou nullum crimen sine lege scripta může být v těchto případech dán s ohledem na podobu 
zákonného zmocnění k vydání podzákonného právního předpisu (bez ohledu na blanketnost 
samotné odkazující skutkové podstaty přestupku). Byť nelze současně přehlédnout, že předmětná 
„blanketnost“ nijak nepřispívá dalšímu ze souvisejících požadavků, a sice dílčí zásadě nullum 
crimen sine lege certa, požadující, aby vyjádření skutkových podstat správních deliktů bylo určité, 
jasné a přesné. 

Citované ust. § 4 zákona o některých přestupcích se však nevztahuje jen na nařízení obcí 
(a krajů), nýbrž jeho odst. 2 se týká jejich obecně závaných vyhlášek. Konkrétně: 
 
Fyzická, právnická nebo podnikající fyzická osoba se dopustí přestupku tím, že poruší povinnost 
stanovenou v obecně závazné vyhlášce obce nebo kraje. 
 

Ačkoliv je citovaná skutková podstata formulována obdobně jako v případě nařízení obcí (a 
krajů), ve vztahu k zásadě nullum crimen sine lege srcipta je mezi oběma skutkovými podstatami 
významný rozdíl, související s povahou dané podzákonné normotvorby. 

Zatímco nařízení obcí (a krajů) patří vedle shora uvedených příkladů vyhlášek ústředních 
orgánů státní správy a nařízení dekoncentrovaných orgánů státní správy mezi tzv. podzákonné 
právní předpisy odvozené (derivativní), neboť je lze vydat pouze pokud k jejich vydání existuje 
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zákonné zmocnění (čl. 79 odst. 3 Ústavy), obecně závazné vyhlášky obcí (a krajů)8 jsou 
podzákonné předpisy tzv. originární, neboť zmocnění obcím tvořit právo ve formě vydávání obecně 
závazných vyhlášek vyplývá přímo z čl. 104 odst. 3 Ústavy, podle kterého zastupitelstva mohou v 
mezích své působnosti, tzn. působnosti samostatné, vydávat obecně závazné vyhlášky. K vydávání 
obecně závazné vyhlášky, pokud jí mají být regulovány záležitosti spadající do samostatné 
působnosti obce (viz § 35 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích ve znění pozdějších předpisů), tak již 
obce žádné další zákonné zmocnění nepotřebují, jak vyplývá ze současné judikatury Ústavního 
soudu.9 Tou byla překonána předchozí judikatura Ústavního soudu, ze které vyplývalo, že bez 
výslovného zákonného zmocnění nemohly být vydávány obecně závazné vyhlášky, kterými byly 
ukládány povinnosti.10 Pod vlivem posledně uvedené (překonané) judikatury Ústavního soudu 
vzniklo ustanovení § 10 zákona o obcích, které výslovně stanoví okruhy oblastí samostatné 
působnosti, v rámci kterých mohou být obecně závaznou vyhláškou ukládány povinnosti. V právním 
řádu, resp. zvláštních zákonech se v návaznosti (nejen) na uvedený vývoj vyskytují i další specifická 
výslovná zmocnění k vydání obecně závazných vyhlášek.  

S ohledem na zásadu nullum crimen sine lege scripta však i nadále platí, že obecně závazné 
vyhlášky, byť jako originární, ale stále podzákonné právní předpisy, nemohou samy stanovit 
skutkovou podstatu přestupků. Z toho důvodu právní řád obsahuje shora citovaný § 4 odst. 2 
zákona o některých přestupcích. Obce tak stanovením povinností v obecně závazných vyhláškách 
dotvářejí objektivní stránku dané blanketní skutkové podstaty obsažené v zákoně. 

Pokud jde o otázku dostatečnosti zákonem stanovených mezí trestnosti ve světle požadavku 
plynoucího z principu nullum crimen sine lege scripta, je významné, zda se vydání obecně závazné 
vyhlášky opírá přímo o ústavní zmocnění, resp. zákonem obecně vymezenou samostatnou 
působnost v § 35 zákona o obcích, nebo je obecně závazná vyhláška vydána na základě 
konkrétněji, byť stále relativně neurčitě, zákonem vymezeného prostoru podle § 10 zákona o obcích, 
nebo dokonce na základě specifického zákonného zmocnění, jakým je např. § 16 odst. 5 zákona o 
ochraně ovzduší, na jehož základě mohou obce obecně závaznou vyhláškou „stanovit podmínky 
pro spalování suchého rostlinného materiálu v otevřeném ohništi za účelem jeho odstranění nebo 
jeho spalování zakázat, pokud zajistí jiný způsob pro jeho odstranění podle jiného právního 
předpisu. Při stanovení podmínek nebo zákazu obec přihlíží zejména ke klimatickým podmínkám, 
úrovni znečištění ve svém územním obvodu, vegetačnímu období a hustotě zástavby“.  

V posledně uvedeném případě obecně závazných vyhlášek, které jsou vydávány na základě 
konkrétního zákonného zmocnění – které blíže vymezuje jejich obsah, resp. vymezuje, jaké 
povinnosti mohou být danou obecně závaznou vyhláškou stanoveny – jsou zákonem přesněji 
stanoveny základní meze trestnosti, které jinak samotná blanketní skutková podstata v § 4 odst. 2 
zákona o některých přestupcích neobsahuje. V tomto směru se takové obecně závazné vyhlášky 
příliš neliší od nařízení obcí, které mají povahu odvozených podzákonných právních předpisů, a 
jejich vydání je tak (na rozdíl od vydání obecně závazných vyhlášek) vždy podmíněno výslovným 
zákonným zmocněním. Výjimečně se lze dokonce setkat nejen s výslovným zákonným zmocněním 
k vydání obecně závazné vyhlášky – podle § 17 odst. 1 zákona č. 65/2017 Sb., o ochraně zdraví 
před škodlivými účinky návykových látek obec může obecně závaznou vyhláškou zakázat kouření a 
zakázat používání elektronických cigaret na veřejném prostranství, které se nachází v blízkosti 
školy, školského zařízení nebo jiného prostoru vyhrazeného pro aktivity osob mladších 18 let – ale i 
s jeho současným doplněním o zvláštní skutkovou podstatou přestupku – podle § 35 odst. 1 písm. f) 
a h) téhož zákona fyzická osoba se dopustí přestupku tím, že kouří na místě, na němž je kouření 
zakázáno obecně závaznou vyhláškou obce podle § 17 odst. 1, nebo používá elektronickou cigaretu 
na místě, na němž je její používání zakázáno obecně závaznou vyhláškou obce podle § 17 odst. 1. 
Jakkoliv se uvedený legislativní přístup vymyká z obecného a judikaturou Ústavního soudu 
aprobovaného přístupu k obecně závazným vyhláškám jako k originárním právním předpisům, z 
hlediska zásady nullum crimen sine lege scripta jde o situaci, která žádné pochybnosti nevzbuzuje. 

Jiná je však situace v případech, kdy jsou obecně závazné vyhlášky vydávány na základě 
relativně neurčitého § 10 zákona o obcích nebo dokonce toliko v mezích zákonem vymezené 

                                                 
8 Následující text, vztahující se na obecně závazné vyhlášky obcí, platí obdobně i pro obecně 
závazné vyhlášky krajů. 
9 Nález Ústavního soudu ze dne 11. 12. 2007, sp. zn. Pl. ÚS 45/06. 
10 Nález Ústavního soudu ze dne 19. 1. 1994, sp. zn. Pl. ÚS 5/93. 
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samostatné působnosti podle § 35 zákona o obcích. Blanketní skutková podstata v § 4 odst. 2 
zákona o některých přestupcích totiž pouze odkazuje na obecně závaznými vyhláškami stanovené 
povinnosti, jejichž obsah však zákon vymezuje zpravidla spíše jen obecně. Otázkou proto je, jakým 
způsobem nahlížet na zákonem takto obecně stanovené meze trestnosti z hlediska principu nullum 
crimen sine lege scripta. 

Porušení principu nullum crimen sine lege v souvislosti s obecně závaznou vyhláškou 
vydanou na základě § 10 zákona o obcích konstatoval poměrně nedávno Ústavní soud ve věci tzv. 
„sedacích vyhlášek“, zakazujících sezení na stavebních částech a předmětech na veřejném 
prostranství, které k tomu nejsou určeny.11 V uvedené věci dospěl Ústavní soud k závěru, že 
„[b]lanketní skutková podstata přestupku, obsažená…v § 4 odst. 2 zákona o některých přestupcích, 
ve spojení s § 10 písm. a) zákona o obcích, neposkytují dostatečný zákonný základ tomu, aby 
mohla prostřednictvím obecně závazné vyhlášky, jakožto podzákonného právního předpisu, 
vzniknout skutková podstata předčasně dokonaného přestupku fakticky spočívajícího v jednání, 
které samo o sobě není způsobilé veřejný pořádek narušit a může být jen přípravou k jeho narušení. 
Takový rozšiřující výklad § 10 písm. a) zákona o obcích – na základě kterého by obsah podzákonné 
právní úpravy (obecně závazné vyhlášky) mohl založit trestnost přípravného jednání, kterou právní 
úprava obecných podmínek odpovědnosti za přestupek v zákoně neobsahuje a není zákonem 
stanovena ani zvlášť ve vztahu k povinnostem ukládaným obecně závaznou vyhláškou – se dostává 
do kolize se zásadou zákonnosti…, ze které pro oblast správního trestání vyplývá ústavní princip 
nullum crimen sine lege…“. 

Lze přitom předpokládat, že v případech, kdy se vydání obecně závazné vyhlášky neopírá 
ani o § 10 zákona o obcích, nýbrž vychází „pouze“ ze zákonem o obcích obecně vymezené 
samostatné působnosti (§ 35 zákona o obcích), může být z hlediska principu nullum crimen sine 
lege scripta dostatečnost zákonem stanovených mezí trestnosti v některých případech nejspíše 
ještě problematičtější. K uvedenému je však nutno zdůraznit, že vedle zásady nullum crimen sine 
lege scripta je na druhé straně nutno neztrácet ze zřetele také ústavně garantované právo obcí na 
samosprávu (čl. 8 Ústavy), se kterým je právo obcí stanovit sankciovatelné povinnosti obecně 
závaznou vyhláškou v samostatné povinnosti spjato a při řešení střetu mezi těmito ústavními 
hodnotami je třeba nedopustit upřednostnění pouze jedné z nich na úkor druhé. 

 
3 ZÁVER 

Z hlediska zásady zákonnosti, resp. principu nullum crimen sine lege scripta, není vyloučeno, 
aby pramenem právní úpravy skutkové podstaty přestupku byl vedle zákona i podzákonný právní 
předpis. Nelze proto říci, že pokud skutkové podstaty některých přestupků nejsou bez podzákonné 
právní úpravy kompletní, dostávají se do rozporu s tímto principem. Ovšem pouze za podmínky, že 
sám zákon stanoví dostatečné meze dané právní úpravy. V rámci právního řádu lze pozorovat 
různé varianty skutkových podstat, které odkazují na podzákonnou právní úpravu. A to od těch, 
které výslovně konkretizují, na kterou podzákonnou právní úpravu odkazují až po zcela blanketní 
odkazy na blíže nespecifikovaný podzákonný právní předpis. 

Bez dalšího však nelze říci, že v pořadí na druhém místě uvedená varianta skutkové podstaty 
přestupku a skutkové podstaty jí blízké se nutně dostávají do rozporu se principem nullum crimen 
sine lege scripta, neboť to, co lze ještě považovat za konkretizaci povinností stanovených zákonem, 
resp. co musí splňovat zákonný základ správněprávní odpovědnosti pro to, aby mohl být 
podzákonnými právními předpisy konkretizován, je potřeba hodnotit s ohledem na konkrétní 
zákonnou právní úpravu jak samotné skutkové podstaty přestupku tak i zmocnění, na jehož základě 
byl příslušný podzákonný právní předpis, na který je ve skutkové podstatě (konkrétně či blanketně) 
odkazováno, vydán. 

Na jednu stranu je důležité vyvarovat se takovému přístupu k zásadě nullum crimen sine lege 
scripta, který by fakticky vedl k popření existence podzákonné normotvorby, resp. k popření čl. 78, 
čl. 79 odst. 3 a čl. 104 odst. 3 Ústavy, které s existencí podzákonných právních předpisů výslovně 
počítají. Vždy však musí být respektován zákaz toho, aby se sféra vymezení hranic správněprávní 
odpovědnosti a trestnosti konkrétních přestupků dostala pod pravomoc veřejné správy, když 
(alespoň základní) vymezení toho, které jednání je přestupkem, je ústavním pořádkem svěřeno 
toliko zákonu, resp. zákonodárci. Zákon proto nesmí poskytnout podzákonné normotvorbě příliš 

                                                 
11 Nález Ústavního soudu ze dne 13. 6. 2017, sp. zn. Pl. ÚS 34/15. 
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široký prostor a umožnit jí stanovit odpovědnost za přestupek v podstatných parametrech. Které to 
jsou, bude vždy odvislé od konkrétní posuzované právní úpravy. 
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ÚSTAVNOPRÁVNE ASPEKTY ZÁNIKU TRESTNOSTI 
SPRÁVNEHO DELIKTU PRÁVNICKEJ OSOBY 

Matej Horvat 

Univerzita Komenského v Bratislave, Právnická fakulta 
 
 

Abstract: The article names the basic reasons for extinction of punishability when it comes to 
administrative offences of legal persons. It analyses constitutional background of the reasons for 
extinction of punishability. It takes focus mainly on two of them, i.e. amendment of statute and 
amnesty. 
 
Abstrakt: Príspevok pomenúva základné dôvody zániku trestnosti správneho deliktu právnickej 
osoby. Analyzuje ústavnoprávne aspekty vybraných dôvodov zániku trestnosti správneho deliktu 
právnickej osoby, a to konkrétne zmeny zákona a amnestie. 
 
Key words: administrative punishment, administrative offence of legal persons, right to a fair trial, 
amendment of statute, amnesty. 
 
Kľúčové slová: správne trestanie, správny delikt právnickej osoby, právo na spravodlivý proces, 
zmena zákona, amnestia. 
 
 
1 ZÁNIK TRESTNOSTI AKO TEORETICKÝ POJEM  

Prvotným znakom každého správneho deliktu je, že ide o čin, ktorý je protiprávny. Ak by čin, 
ktorý sa prejavil vo vonkajšom svete, nebol protiprávny, potom by sme nemohli hovoriť o správnom 
delikte, pretože by nebol naplnený jeho základný pojmový znak; išlo by o čin, ktorý je pozitívnym 
právom povolený. Tento záver odôvodňuje aj znenie čl. 2 ods. 3 Ústavy SR, podľa ktorého každý 
môže konať to, čo nie je zákonom zakázané, a nikoho nemožno nútiť, aby konal niečo, čo zákon 
neukladá.  

V právnej praxi sa môžeme stretnúť aj so situáciou, že skutok, ktorý sa prejavil vo vonkajšom 
svete, nesie znaky správneho deliktu, avšak nemôžme hovoriť o správnom delikte, lebo nejde o čin 
protiprávny. Právna teória v tejto súvislosti analyzuje tzv. okolnosti vylučujúce protiprávnosť činu, 
pričom za najtradičnejšie okolnosti vylučujúce protiprávnosť činu sa považujú konanie v krajnej 
núdzi a v nutnej obrane.  

Platí, že okolnosti vylučujúce protiprávnosť činu pôsobia od počiatku (ex tunc), keď bol čin 
spáchaný a spôsobujú, že konanie už v tomto okamihu nie je správnym deliktom. Správny delikt 
nebol spáchaný, a teda nemožno ani vyvodiť administratívnoprávnu zodpovednosť. Ako 
odôvodnenie nevzniknutia potreby vyvodenia zodpovednosti sa uvádza, že v súlade s týmito 
okolnosťami nedochádza k porušovaniu ani ohrozovaniu zákonom chránených záujmov, ale, 
naopak, k ich ochrane. (...) Pri všetkých okolnostiach vylučujúcich protiprávnosť ide o čin dovolený, 
pretože nie je pre spoločnosť škodlivý, ale prospešný.1  

Od okolností vylučujúcich protiprávnosť činu je nevyhnutné odlíšiť aj okolnosti vylučujúce 
zodpovednosť. Tu už platí, že správny delikt spáchaný bol. Čin osoby je protiprávnym činom, ale 
z dôvodu existencie okolnosti vylučujúcej zodpovednosť, nedôjde k vyvodeniu zodpovednosti voči 
páchateľovi. Vo vzťahu k fyzickým osobám ide o situácie, ak osoba nedovŕšila 15 rok svojho veku 
alebo bola nepríčetná v čase spáchania správneho deliktu alebo v tom čase požívala výsady 

                                                 
1 BALÁŽ, P. Trestné právo hmotné. Všeobecná a osobitná časť, s. 122. 



_____Zborník z medzinárodnej vedeckej konferencie Bratislavské právnické fórum 2018____ 
 

120 
 

a imunity podľa medzinárodného práva. Vo vzťahu k právnickým osobám je jedinou okolnosťou 
vylučujúcou protiprávnosť činu ustanovenie § 6 Zákona o priestupkoch.2  

Dôvody, ktoré zakladajú okolnosť vylučujúcu protiprávnosť činu a okolnosti vylučujúce 
zodpovednosť, museli byť prítomné v čase spáchania správneho deliktu. 

Napokon právna teória rozlišuje aj dôvody zániku trestnosti. Aj pri nich možno konštatovať, 
že došlo k spáchaniu správneho deliktu, ale následne po jeho spáchaní nastali určité skutočnosti 
(dôvody), pre ktoré už nemožno páchateľa sankcionovať. Pôvodné protiprávne konanie páchateľa tu 
dodatočne stratilo na svojej spoločenskej škodlivosti, a preto aj škodlivosti a nevyhnutnosti 
sankcionovania.  

Z právnoteoretického hľadiska k zániku trestnosti za správny delikt právnickej osoby môže 
dôjsť (by mohlo dôjsť) v dôsledku:  

a) zmeny zákona,  
b) účinnej ľútosti,  
c) uplynutia lehoty na vyvodenie zodpovednosti,  
d) zániku spoločenskej škodlivosti správneho deliktu, 
e) zániku právnickej osoby,  
f) vyhlásenia amnestie.3 

V tomto článku sa budem venovať vymedzeniu prvého a posledného zmieneného dôvodu 
zániku trestnosti správneho deliktu právnickej osoby. 

 
2 ÚSTAVNOPRÁVNE ASPEKTY ZÁNIKU TRESTNOSTI SPRÁVNEHO DELIKTU 

PRÁVNICKEJ OSOBY 
Zmena zákona nemá svoje výslovné vymedzenie v Ústave SR ako dôvod zániku trestnosti 

správneho deliktu právnickej osoby. Expressis verbis je vymedzený len vo vzťahu k trestným činom, 
a to v článku 50 ods. 6 Ústavy SR a čl. 40 ods. 6 Listiny. Podľa týchto ustanovení sa trestnosť činu 
posudzuje a trest sa ukladá podľa zákona účinného v čase, keď bol čin spáchaný. Neskorší zákon 
sa použije, ak je to pre páchateľa priaznivejšie. V podkapitole 2.1 sa preto budem zaoberať 
možnosťou využitia tejto právnej úpravy aj pre oblasť správneho trestania.  

Amnestia vo vzťahu k správnym deliktom je vymedzená len pri priestupku. Túto skutočnosť 
zachytáva čl. 119 písm. l) Ústavy SR. Zánik trestnosti správneho deliktu právnickej osoby 
vyhlásením amnestie preto v našom štáte možný nie je. V podkapitole 2.2 sa preto budem venovať 
analýze, či tento stav je vhodný a v prípade, ak nie, navrhnem opatrenia de lege ferenda, ako 
zabezpečiť možnosť vyhlásenia amnestia vo veciach správnych deliktov právnických osôb.  

 
2.1 Zmena zákona 

Dôvodom zániku trestnosti za spáchanie správneho deliktu právnickej osoby je zmena 
zákona. Právny poriadok nie je statický, nehybný, ale naopak, podlieha legislatívnym zmenám. 
Zmeny právneho poriadku môžu existovať v podobe novelizácií príslušných právnych predpisov, ale 
aj v ich zrušení (derogovaní), či už celkovo bez náhrady alebo nahradením novším právnym 
predpisom. Spomenuté zmeny sa, samozrejme, môžu týkať aj vymedzenia skutkových podstát 
správnych deliktov. Právne predpisy určité konanie môžu novším predpisom povoliť, alebo naopak 
zakázať (vyhlásiť za protiprávne), prípadne môžu zmeniť aj sankcie (ich druhy, či výmeru) za 
spáchaný protiprávny čin. Z hľadiska právnej istoty je preto nevyhnutné určiť, ako postupovať v 
týchto hraničných situáciách.  

Problémom právnych predpisov upravujúcich správne delikty právnických osôb je to, že 
problematiku zmeny zákona neriešia vôbec.  

Všeobecne z hľadiska správnych deliktov je zmena zákona upravená len v zákone o 
priestupkoch, a to konkrétne v § 7, ktorý upravuje časovú pôsobnosť tohto zákona. Podľa tohto 
ustanovenia sa zodpovednosť za priestupok posudzuje podľa zákona účinného v čase spáchania 
priestupku; podľa neskoršieho zákona sa posudzuje iba vtedy, ak je to pre páchateľa priaznivejšie.  

                                                 
2 K analýze uvedeného pozri HORVAT, M. Okolnosti vylučujúce protiprávnosť činu v priestupkovom 
zákone. In MASLEN, M., HRNČÁROVÁ, N. Trestnoprávna a administratívnoprávna zodpovednosť, 
s. 60 a nasl. 
3 HORVAT, M. Administratívnoprávna zodpovednosť právnických osôb, s. 89. 
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Predmetné ustanovenie upravuje tzv. nepravú retroaktivitu, ktorá nie je v rozpore s princípmi 
právneho štátu, ale, naopak, je s nimi plne v súlade. Jej podstata spočíva v ochrane nadobudnutých 
práv, ktoré môžu byť zasiahnuté v dôsledku zmeny v právnom poriadku. Nejde o spätnú účinnosť v 
pravom slova zmysle. Pri zmene právnej úpravy musí byť vznik právnych vzťahov, a teda 
subjektívnych práv a právnych povinností, posudzovaný vždy podľa zákonov a iných prameňov 
práva účinných v dobe ich vzniku.4 Vo vzťahu k trestaniu (a nielen správnemu) má nepravá 
retroaktivita podobu retroaktivity in mitius alebo retroaktivity in bona partem, ktorej legislatívne 
vyjadrenie nájdeme tak v spomenutom § 7 zákona o priestupkoch, ako aj v Ústave SR.  

Súdna judikatúra pri vymedzení retroaktivity in mitius vychádza z Ústavy SR, a to konkrétne 
zo znenia čl. 50 ods. 6 Ústavy SR, pričom uvádza, že táto zásada určená uvedeným článkom 
ústavy sa vzťahuje na všetky delikty verejného práva.5 

Opomenúť nemožno ani medzinárodnú právnu úpravu. V oblasti Rady Európy zakotvuje 
princíp zákazu retroaktivity čl. 7 Dohovoru o ochrane ľudských práv a základných slobôd (ďalej len 
„Dohovor“) a požiadavku zákazu spätnej pôsobnosti právnych noriem zakladá aj čl. 2 odporúčania 
Výboru ministrov Rady Európy č. (91) 1 o správnych sankciách.6 

Povinnosť aplikovať retroaktivitu in mitius teda možno odvodiť zo znenia čl. 50 ods. 6 Ústavy 
SR, ako aj z medzinárodných záväzkov SR. Ústava síce vychádza zo znenia, ktoré evokuje použitie 
tejto právnej normy len na trestné činy, avšak ak vychádzame zo spomínaného § 7 zákona o 
priestupkoch, ako aj z čl. 6 ods. 1 a čl. 7 Dohovoru a čl. 2 odporúčania Výboru ministrov Rady 
Európy č. (91) 1 a ich aplikácie súdmi, potom treba dospieť k záveru, že retroaktivitu in mitius treba 
aplikovať pre všetky druhy správnych deliktov, nielen pre priestupky, a to aj v prípade, ak osobitné 
právne predpisy tento právny inštitút výslovne neupravujú.  

Podporne taktiež možno povedať aj to, že aplikáciou retroaktivity in mitius nedochádza k 
rozšíreniu podmienok sankčnej zodpovednosti obvineného, ale naopak, sa ňou zužuje, a preto je jej 
analogické využitie pre administratívnoprávnu zodpovednosť možné.  

K uvedeným záverom dospela aj súdna judikatúra, podľa ktorej vzhľadom na to, že správne 
delikty patria do kategórie trestných obvinení podľa čl. 6 ods. 1 Dohovoru, treba pri nedostatku 
špeciálnej právnej úpravy v oblasti správneho trestania vychádzať aj zo zásady, že zodpovednosť 
za správny delikt sa posudzuje podľa právnej normy, ktorá je výhodnejšia pre zodpovednú osobu. 
Trestnoprávna zásada aplikácie neskoršieho zákona, ak je pre páchateľa priaznivejší, sa vzťahuje 
aj na správne delikty, a to aj v prípade, ak to zákon výslovne neustanovuje. Povinnosť aplikácie 
zásady vyplýva priamo z Ústavy SR.7 

Je úlohou správneho orgánu vždy posudzovať, čo sa rozumie pod pojmom „výhodnejšia 
právna úprava pre páchateľa správneho deliktu“. Ak neskorší právny predpis vypustil príslušnú 
skutkovú podstatu zo svojho znenia, potom ide o konanie, ktoré je podľa novšieho právneho 
predpisu v súlade s právnym poriadkom. Preto v tomto prípade nemožno vyvodiť zodpovednosť; ide 
o konanie právom povolené a je povinnosťou správneho orgánu začaté správne konanie zastaviť; 
ak správne konanie ešte nezačalo, tak ho nemožno ani len začať.  

Podľa rozsudku Mestského súdu v Prahe sp. zn. 28 Ca 151/2002 z 10. júna 2002 správny 
orgán musí pri trestaní správnych deliktov rešpektovať princíp uvedený v čl. 40 ods. 6 Listiny 
základných ľudských práv a slobôd. Vyvodenie zodpovednosti a uloženie postihu je preto nutné 
posúdiť podľa právnej úpravy účinnej v dobe, keď ku konaniu došlo, ak nie je úprava účinná v dobe 
rozhodnutia pre delikventa priaznivejšia. Pokiaľ však neskoršia právna úprava pôvodnú skutkovú 
podstatu predmetného deliktu vôbec neprevzala, zanikla trestnosť konania a k vyvodeniu 
zodpovednosti a uloženiu sankcie nemôže dôjsť.8  

                                                 
4 GERLOCH, A. In HENDRYCH, D. a kol. Právnický slovník, s. 765. 
5 Pozri rozsudok NS SR sp. zn. 3 Szd 12/2009 z 18. februára 2010 citované podľa SREBALOVÁ, M. 
In SREBALOVÁ, M. a kol. Zákon o priestupkoch. Komentár, s. 47. 
6 MASLEN, M. Zákaz retroaktivity ako kľúčový princíp správneho trestania. In Cofola 2011, s. 1704. 
7 Rozsudok NS SR sp. zn. 3 Sžf 32/2007 z 24. apríla 2008 a rozsudok NS SR sp. zn. 5 Sžp 2/2012 
z 31. januára 2013 citované podľa SPIŠIAKOVÁ, H. Zákon o priestupkoch. Komentár, s. 65. 
8 Citované podľa ŠIŠKEOVÁ, S., LAVICKÝ, P., PODHRÁZKÝ, M. Přehled judikatury ve věcech 
správního trestání, s. 43. 
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V súčasnosti sme svedkami častých legislatívnych zmien (tzv. legislatívna smršť9), čo môže 
spôsobiť neistotu subjektov práva. Legislatívne zmeny v oblasti správneho trestania preto treba 
vnímať aj cez túto optiku. V predchádzajúcich prípadoch nám dala právna teória a súdna judikatúra 
jednoznačný návod na to, ako postupovať pri určitých zmenách právnych predpisov; v 
nasledujúcom prípade to až také jednoznačné nie je. 

Otázka znie, ako postupovať v prípade, ak správny orgán zastavil konanie, pretože novší 
právny predpis vypustil skutkovú podstatu správneho deliktu, ale ďalšou novelizáciou právny 
predpis opäť zaradil daný čin medzi skutkové podstaty. Inými slovami, čo spraviť, ak sa istý čin v 
dôsledku novelizácie právneho predpisu stal činom povoleným, ale následne na to, ďalšou 
novelizáciou, činom opäť protiprávnym.10  

Domnievam sa, že v prípade, ak v danom medziobdobí uplynula lehota na vyvodenie 
zodpovednosti, potom je riešenie jednoduché a správny orgán nemôže iniciovať správne konanie.  

Iným prípadom je situácia, ak by napríklad išlo o delikt, ktorého lehota na vyvodenie 
zodpovednosti ešte neuplynula, alebo ak by išlo o trváci správny delikt.  

Podstatou trváceho správneho deliktu je vyvolanie a udržiavanie (prípadne len udržiavanie) 
protiprávneho stavu.11 Ak právnická osoba udržiava protiprávny stav aj po oznámení začatia 
správneho konania, pokračovanie v udržiavaní protiprávneho stavu sa hodnotí ako nový čin, pre 
ktorý možno voči nej vyvodiť zodpovednosť.12 Nejde tu teda o porušenie princípu ne bis in idem, 
pretože od okamihu oznámenia o začatí správneho konania dochádza k prerušeniu jednoty skutku, 
a teda prípadné nasledovné správne konanie by už nebolo o totožnom skutku.  

Ak by správny orgán správne konanie začal, ale zastavil by ho, pretože novelizovaný právny 
predpis danú skutkovú podstatu nepozná, potom je na mieste vychádzať najmä z toho, či 
rozhodnutie o zastavení konania zakladá prekážku veci rozhodnutej. Domnievam sa, že v prípade 
správneho trestania rozhodnutie o zastavení konania prekážku res iudicata zakladá. Zastavením 
konania totiž správny orgán dáva najavo, že došlo k odpadnutiu dôvodu konania ako takého. Toto 
posúdenie preto nemožno brať z procesnoprávneho hľadiska, ale z hmotnoprávneho hľadiska, a 
teda by sa malo považovať za rozhodnutie vo veci samej.13 

Predmetné vyjadrenie vždy treba posudzovať vo vzťahu ku konkrétnemu prípadu. Inak by 
napríklad bolo treba posúdiť vec v prípade, ak by došlo napríklad k zastaveniu konania z dôvodu 
späťvzatia návrhu na začatie konania. Aj keď oblasť správneho trestania je primárne vedená 
zásadou oficiality, nemožno vylúčiť ani uplatnenie dispozičnej zásady; pozri napríklad § 63 ods. 1 
zákona o ochrane osobných údajov.  

K tomuto záveru sa prikláňa aj súdna judikatúra, podľa ktorej zastavenie konania o správnom 
delikte podľa § 30 Správneho poriadku je rozhodnutím vo veci samej a zakladá prekážku veci 
rozhodnutej. Bez odstránenia takéhoto rozhodnutia zákonnými prostriedkami nemožno v konaní o 
uložení sankcie pokračovať, ani o tomto skutku začínať konanie nové.14 

Podporne k tomu možno uviesť, že aj trestnoprávna teória dospela k tomuto záveru, keď 
uvádza, že trestnosť činu zaniká, ak skorší zákon ustanoví, že tento čin nie je trestným činom, aj 
keď by ďalší (neskorší) zákon takto konanie opäť posudzoval ako trestný čin.15 

                                                 
9 Legislatívny optimizmus alebo nadprodukcia, legislatívny perfekcionizmus [MAGUROVÁ, H. In 
BEZÁK, M a kol. (eds.) Akademické akcenty, s. 159]. 
10 Pre úplnosť dodávam, že následné myšlienky sa vzťahujú na prípady, keď novší právny predpis 
už nadobudol účinnosť. 
11 Analogicky pozri § 122 ods. 10 Trestného zákona. 
12 Porovnaj aj PRÁŠKOVÁ, H. Základy odpovědnosti za správní delikty, s. 217-218. 
13 Právoplatné rozhodnutie, ktorým sa skončilo správne konanie, ale nemá vplyv na hmotnoprávnu 
pozíciu účastníka konania, nezakladá prekážku rei iudicatae. Naproti tomu rozhodnutie o zastavení 
správneho konania z dôvodu, že sa obvinenému nepodarilo preukázať vinu, zakladá prekážku rei 
iudicatae (KOŠIČIAROVÁ, S. Správne právo procesné. Všeobecná časť, s. 228). 
14 Rozsudok Vrchného súdu v Prahe sp. zn. 6 A 100/94 z 28. januára 1996, citované podľa 
ŠIŠKEOVÁ, S., LAVICKÝ, P., PODHRÁZKÝ, M. Přehled judikatury ve věcech správního trestání, s. 
679. 
15 MENCEROVÁ, I. In MENCEROVÁ, I., TOBIÁŠOVÁ, L., TURAYOVÁ, Y. a kol. Trestné právo 
hmotné. Všeobecná časť, s. 260. 
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Konať v pôvodnej veci preto možno len vtedy, ak by správny orgán využitím mimoriadnych 
opravných prostriedkov zrušil rozhodnutie o zastavení konania.  

Uvedené nevyvracia skutočnosť, že o skutku, ktorý z časového hľadiska spadá pod účinnosť 
najnovšieho právneho predpisu, môže správny orgán konať (začať správne konanie). Pri jeho 
posudzovaní a najmä pri posudzovaní sankcie za spáchaný správny delikt však správny orgán 
nemôže vziať do úvahy skutkový stav, ktorý predchádzal účinnosti tohto najnovšieho právneho 
predpisu.  

Z hľadiska právnej istoty by bolo vhodnejšie, aby predchádzajúce úvahy o retroaktivite in 
mitius boli jednoznačne vyjadrené aj v texte právnej úpravy. Na strane druhej treba pripustiť, že jej 
základy sú upravené priamo v texte Ústavy SR a sú tiež doplnené súdnou judikatúrou. Myslím si 
preto, že právny poriadok SR aj v súčasnom stave korešponduje so znením čl. 7 ods. 1 Dohovoru, 
ktorý taktiež upravuje otázky spojené so zmenou zákona a podľa ktorého nikoho nemožno odsúdiť 
za konanie alebo opomenutie, ktoré v čase, keď bolo spáchané, nebolo podľa vnútroštátneho alebo 
medzinárodného práva trestným činom. Takisto nesmie byť uložený trest prísnejší, než aký bolo 
možné uložiť v čase spáchania trestného činu. 
 
2.2 Amnestia 

Vyhlásenie amnestie je ďalším z právnych inštitútov, ktoré nemožno vo vzťahu k správnym 
deliktom právnických osôb de lege lata aplikovať. Nasledovné riadky predstavujú poznámky k 
tomuto inštitútu a k možnostiam jeho využitia de lege ferenda.  

Ústava SR spomína právny inštitút amnestie na viacerých miestach. Konkrétne ide o čl. 102 
ods. 1 písm. j), čl. 119 písm. l) a čl. 121.  

Podľa čl. 102 ods. 1 písm. j) Ústavy SR prezident SR odpúšťa a zmierňuje tresty uložené 
súdmi v trestnom konaní a zahládza odsúdenie formou individuálnej milosti alebo amnestie.  

Podľa čl. 119 písm. l) Ústavy SR vláda SR rozhoduje v zbore o udelení amnestie vo veciach 
priestupkov.  

Podľa čl. 121 Ústavy SR má vláda SR právo udeľovať amnestiu vo veciach priestupkov. 
Podrobnosti upraví zákon. Ako poznamenáva J. Drgonec tento vykonávací zákon nebol do 
dnešného dňa prerokovaný a schválený v NR SR.16 

Ústava rozdeľuje právomoc amnestovať verejnoprávne protiprávne činy medzi dva subjekty, 
a to prezidenta SR a na vládu SR. Vo vzťahu k prezidentovi treba povedať, že nemá právomoc 
udeliť amnestiu vo veciach administratívnej zodpovednosti. Jeho právomoc sa dotýka výsostne 
trestných činov, čo vyplýva priamo z textu ústavnej právnej normy.17  

Prezident má oprávnenie udeliť amnestiu, ako aj milosť. Rozdiel medzi uvedenými inštitútmi 
spočíva v tom, že milosť má individuálny charakter, zatiaľ čo amnestia hromadný.18 Amnestiu 
poznáme v podobe abolície, agraciácie alebo rehabilitácie. Abolícia predstavuje príkaz prezidenta, 
ktorý spočíva v tom, že pre určitý skutok nemôže začať trestné stíhanie a v prípade, ak bolo začaté, 
toto trestné konanie sa musí zastaviť. Agraciácia predstavuje odpustenie alebo zmiernenie 
uloženého trestu (t. j. nie ochranného opatrenia). Rehabilitácia vo svojej podstate znamená 
zahladenie nepriaznivých účinkov uloženého trestu. K zahladeniu odsúdenia inak dochádza buď na 
základe zákona, alebo na základe rozhodnutia súdu.19 V tomto rozsahu bolo právo prezidenta SR 
udeliť milosť alebo amnestiu až do zmeny Ústavy SR vykonanej ústavným zákonom č. 90/2001 Z. 
z., ktorým došlo k zrušeniu aboličného oprávnenia prezidenta, čo znamená, že prezident už nie je 
oprávnený nariadiť, aby sa trestné konanie nezačínalo, alebo aby sa v už začatom trestnom konaní 
nepokračovalo. Dôvodom zániku trestu je podľa § 89 Trestného zákona iba uplatnenie 
agraciačného oprávnenia prezidenta SR.20 

Vláda SR má oprávnenie udeliť amnestiu vo veciach priestupkov. Usudzuje sa, že táto 
právomoc je zverená vláde a nie prezidentovi z toho dôvodu, že ide o menej závažné protiprávne 
konanie.  

                                                 
16 DRGONEC, J. Ústava Slovenskej republiky, s. 1282. 
17 Porovnaj slová „tresty uložené súdmi“ a „zahládza odsúdenie“. 
18 Pokiaľ ďalej z textu článku nebude vyplývať inak, má sa pod pojmom amnestia na mysli aj milosť. 
19 Pozri viac § 92 Trestného zákona. 
20 KAČÁNI, M. In MENCEROVÁ, I., TOBIÁŠOVÁ, L., TURAYOVÁ, Y. a kol. Trestné právo hmotné. 
Všeobecná časť, s 376-377. 
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Priestupok je jediný druh správneho deliktu, na ktorý možno aplikovať amnestiu. Vzhľadom 
na ústavné vyjadrenie a neexistenciu všeobecného vykonávacieho zákona k čl. 121 Ústavy SR 
možno usúdiť, že vláda SR má oprávnenie udeliť amnestiu vo forme abolície aj agraciácie.21 
Rehabilitácia tu z povahy veci neprichádza do úvahy, pretože s priestupkovou zodpovednosťou sa 
nespájajú také nepriaznivé právne dôsledky, ako je to v prípade trestného činu a zápisu tohto činu 
do výpisu z registra trestov; len trestný čin má dôsledky na posudzovanie bezúhonnosti osoby.  

Konkrétne vyjadrenie amnestie v podobe abolície a agraciácie v texte právneho predpisu 
nájdeme v § 20 ods. 1 zákona o priestupkoch, podľa ktorého priestupok nemožno prejednať, 
prípadne uloženú sankciu alebo jej zvyšok vykonať, ak sa na priestupok vzťahuje amnestia.  

Analýzou uvedených poznatkov možno dospieť k záveru, že v súčasnosti nemožno udeliť 
amnestiu vo veciach správnych deliktov právnických osôb. Je preto na mieste úvaha, či by amnestiu 
vo veciach správnych deliktov právnických osôb nebolo vhodné upraviť de lege lata.  

Som toho názoru, že predmetný právny inštitút by bolo vhodné upraviť. Vedie ma k tomu 
predovšetkým skutočnosť, že od 1. júla 2016 sú trestne zodpovednými subjektmi podľa zákona o 
trestnej zodpovednosti právnických osôb aj právnické osoby. Vzhľadom na ústavné vyjadrenie 
možno dospieť k záveru, že udeľovanie milosti alebo amnestie prezidentom SR vo veciach 
trestných činov sa vzťahuje aj na právnické osoby. Zákon o trestnej zodpovednosti právnických 
osôb špeciálne upravuje právny inštitút zahladenia odsúdenia, ktorý nastáva ex lege.22 V komentári 
k tomuto ustanoveniu sa tiež spomína prepojenie tohto inštitútu na čl. 102 ods. 1 písm. j) Ústavy 
SR, aj keď autor vyslovene nespomína možnosť využitia amnestie vo forme abolície.23 Ak teda 
možno amnestovať právnickú osobu za trestný čin a fyzickú osobu za trestný čin, ako aj priestupok, 
potom neexistuje dôvod, aby právnické osoby nebolo možné amnestovať za správny delikt. Opačný 
prístup by bol prístupom nevyváženým.  

Určite je zaujímavé v tejto súvislosti poukázať na právnu úpravu napríklad v Českej republike. 
Podľa čl. 63 ods. 1 písm. j) Ústavy ČR prezident ČR má ďalej právo udeľovať amnestiu. Slovo 
„ďalej“ tu vyjadruje skutočnosť, že uvedený článok nadväzuje na čl. 62 Ústavy ČR, ktorý taktiež 
vymedzuje prezidentovi ČR konkrétne právomoci. Rozdiel tu spočíva v tom, že v prípade čl. 62 ide o 
výsostnú právomoc prezidenta ČR (tzv. prerogatíva), zatiaľ čo v prípade čl. 63 podliehajú úkony 
prezidenta ČR kontrasignácii predsedom vlády ČR alebo povereným členom vlády ČR.24 
Dôsledkom kontrasignácie je, že vláda ČR bude niesť za dané rozhodnutie politickú zodpovednosť.  

Na rozdiel od slovenského ústavodarcu, ten český bol pri formulovaní prezidentovej 
právomoci oveľa všeobecnejší. Používa sa tu pojem amnestia bez napojenia tohto inštitútu na 
konkrétny typ deliktov. Právna teória preto z toho odvádza, že ustanovenie sa vzťahuje na všetky 
verejnoprávne delikty, teda okrem trestných činov aj na priestupky a na ostatné správne delikty. 
Právomoc udeľovať amnestiu vo veciach priestupkov osôb podliehajúcim vojenskej disciplíne už 
prezident ČR má. Ako je to však pri ostatných priestupkoch, kde je doteraz právo udeľovať amnestiu 
zverené vláde, nie je celkom jednoznačné.25  

Myslím si, že model zvolený českým ústavodarcom, aj keď nie je bez chyby, je vhodnejší, 
než model upravený v Ústave SR. Jeho výhoda spočíva najmä v skutočnosti, že možnosť 
amnestovať pokrýva všetky druhy protiprávnych činov v oblasti verejného práva, čím prispieva k 
vyváženosti právneho poriadku.  

Z hľadiska de lege ferenda je na zvážení, ktorý subjekt by mohol udeľovať amnestiu vo 
veciach správnych deliktov právnických osôb. Správne delikty právnických osôb v istom ohľade 
predstavujú „priestupok“ právnickej osoby. Z tohto hľadiska by mala byť právomoc udeliť amnestiu v 
rukách vlády SR. Na strane druhej však treba poukázať na skutočnosť, že v prípade právnických 
osôb pri ich protiprávnej činnosti ide v istom ohľade o spoločensky nebezpečnejšiu situáciu, pretože 
do podoby právnickej osoby sa zvyčajne spája viacero osôb (či už fyzických alebo právnických), 
pričom porušenie právneho predpisu so sebou nemusí nevyhnutne niesť pochybenie len jednej 

                                                 
21 Porovnaj aj MACHAJOVÁ, J. Základy priestupkového práva. Komentár, s. 196-197. 
22 § 9 zákona o trestnej zodpovednosti právnických osôb. 
23 ZÁHORA, J. In ZÁHORA, J., ŠIMOVČEK, I. Zákon o trestnej zodpovednosti právnických osôb. 
Komentár, s. 147. 
24 Pozri bližšie napríklad HŘEBEJK, J. In GERLOCH, A., HŘEBEJK, J., ZOUBEK, V. Ústavní 
systém České republiky. Základy českého ústavního práva, s. 194 a nasl. 
25 KLÍMA, K. In KLÍMA, K. a kol. Komentář k Ústavě a Listině. 1. díl, s. 494. 



_____Zborník z medzinárodnej vedeckej konferencie Bratislavské právnické fórum 2018____ 
 

125 
 

osoby konajúcej v mene právnickej osoby. Toto pochybenie býva často výrazom reťazenia iných 
pochybení napríklad v rámci riadenia a organizácie právnickej osoby, zanedbania nevyhnutnej 
starostlivosti kladenej na predmet činnosti (podnikania) právnickej osoby a pod. Z tohto hľadiska by 
preto bolo vhodnejšie, aby amnestiu vyhlasoval prezident.  

Amnestiu vo veciach správnych deliktov právnických osôb by zároveň bolo vhodné 
formulovať vo forme agraciácie, kedy by amnestia slúžila na odpustenie alebo zmiernenie 
uloženého trestu. Som toho názoru, že abolícia v právnom štáte nemá svoje opodstatnenie a 
vzhľadom na charakter sankcií a ich právnych dôsledkov pre právnické osoby v oblasti správneho 
práva, nemá svoje opodstatnenie ani rehabilitácia. Individuálnu milosť rovnako nepovažujem za 
vhodné riešenie, pretože by takýto individuálny prístup mohol mať nevhodne tendenčný charakter; 
jej úplné vylúčenie však tiež nemožno akceptovať.  

Z hľadiska subjektu, ktorému by bolo vhodné prisúdiť právomoc vyhlásiť amnestiu, sa 
prihováram za prezidenta. Vládna amnestia má svoje opodstatnenie v prípade priestupkov, kde má 
predovšetkým svoje historické opodstatnenie.26 Navyše, v prípade vlády, ktorá pozostáva z 
predsedu, podpredsedov a najmä ministrov, možno mať aj prípadné pochybnosti ohľadom riadneho 
priebehu správneho konania, pretože jednotlivé ministerstvá sú zároveň služobnými úradmi pre 
zamestnancov, ktorí tieto konania uskutočňujú, sú tu zároveň aj vzťahy nadriadenosti a 
podriadenosti, pri ktorých by mohla vzniknúť obava o objektívnom posúdení skutku, ktorý sa 
právnickej osobe kladie za vinu.  
 
 
3 ZÁVER 

Poslaním článku bolo analyzovať vybrané možnosti zániku trestnosti správneho deliktu 
právnických osôb v podmienkach SR. Nevenoval som sa všetkým dôvodom, ktoré pomenúva 
právna teória, ale len vybraným. Konkrétne išlo o zmenu zákona a amnestiu. Článok vymedzil pojmy 
okolnosť vylučujúca protiprávnosť činu, okolnosť vylučujúca zodpovednosť a dôvody zániku 
trestnosti (všetko vo vzťahu k správnym deliktom právnických osôb) a rozdiely medzi nimi.  

Ako prvému inštitútu som sa venoval zmene zákona. Výslovne v texte Ústavy SR alebo v 
zákonoch vyslovená nie je; formuluje sa len vo vzťahu k trestným činom a priestupkom. Zmena 
zákona ako dôvod zániku trestnosti správneho deliktu právnickej osoby je pritom vítaným inštitútom. 
Právne predpisy totiž podliehajú novelizáciám a derogáciám, a preto by bolo vhodné dať odpoveď 
právnej praxi, ako postupovať v daných situáciách. Problematika vyplýva aj z čl. 1 ods. 1 Ústavy SR, 
konkrétne princípu právneho štátu. Príbuzným inštitútom je v tejto súvislosti retroaktivita in mitius, t. 
j. spätná účinnosť zákona na prospech veci. Retroaktivita in mitius je v súlade s princípom právneho 
štátu. Rovnako tak je retroaktivita in mitius zakotvená aj v medzinárodných predpisoch, osobitne v 
čl. 7 Dohovoru a čl. 2 odporúčania Výboru ministrov Rady Európy č. (91) o správnych sankciách. 
Domnievam sa preto, že je nevyhnutné, aby zmena zákona bola zákonodarcom formulovaná nielen 
pre priestupky, ale pre všetky druhy správnych deliktov. Nedochádza tu totiž k rozšíreniu podmienok 
sankčnej zodpovednosti obvineného, ale, naopak, sa ňou zužuje, a preto je jej analogické využitie 
pre administratívnoprávnu zodpovednosť možné.  

Druhým analyzovaným právnym inštitútom bola amnestia. Tá je zakotvená v Ústave SR v čl. 
102 ods. 1 písm. j), čl. 119 písm. l) a čl. 121. V súčasnosti je možnosť udelenia amnestie rozdelená 
medzi prezidenta (trestné činy) a vládu (priestupky). Možnosť amnestie vo vzťahu k iným správnym 
deliktom naša právna úprava nepozná. Domnievam sa, že tento prístup nie je vhodný. Ak totiž  
možno amnestovať fyzické osoby za trestné činy, ako aj priestupky a právnické osoby za trestné 
činy, nie je odôvodnené, aby nebolo možné amnestovať aj vo vzťahu k iným správnym deliktom. 
Osobitne túto skutočnosť treba vnímať negatívne od 1. júla 2016, keďže odvtedy sú trestne 
zodpovednými subjektmi podľa zákona o trestnej zodpovednosti právnických osôb aj právnické 
osoby. Prečo, ak správne delikty právnických osôb možno z istého uhla pohľadu vnímať ako 
„priestupky“ právnických osôb, nemožno aj tieto amnestovať? V článku som preto analyzoval, že by 
bolo vhodné, aby amnestiu vo veciach správnych deliktov právnických osôb udeľoval prezident, 
pričom by ju udeľoval len ako agarciačné oprávnenie. Individuálnu milosť taktiež nemožno vylúčiť, aj 
keď môžem povedať, že nie som jej zástancom.  

                                                 
26 Pozri bližšie PRÁŠKOVÁ, H. Základy odpovědnosti za správní delikty, s. 387. 
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Záverom mi ostáva dúfať, že článok splnil svoj účel a rozprúdi ďalšiu diskusiu o 
analyzovaných prácnych inštitútoch. 
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PRÁVO VYJÁDŘIT SE K PODKLADŮM VE SVĚTLE 
KONCENTRACE ÚZEMNÍHO ŘÍZENÍ VEDENÉHO PODLE 

ZÁKONA Č. 183/2006 SB. 

Zuzana Jílková 

Univerzita Karlova, Právnická fakulta 
 
 

Abstrakt: The right to comment on documents which are basis for decision is one of the most 
important procedural rights of the parties. A “qualified” type of comments of some parties – 
objections is established in the planning permission procedure pursuant to Sec. 84 et seq. of Act 
No. 183/2006 Coll., on town and country planning and building code (Building Act). However these 
comments are limited by so called time limit concentration. The aim of the article is to find out roots 
of this right in constitutional law and analyse the reasons for adoption of the concentration of 
planning permission procedure and its limits. The aim of the article is also to draw general 
conclusion applicable to other administrative procedures in which is the concentration occurred. 
 
Abstrakt: Právo vyjádřit se k podkladům pro rozhodnutí je jedním z klíčových procesních práv 
účastníků řízení. V územním řízení vedeném podle § 84 a násl. zákona č. 183/2006 Sb., o územním 
plánování a stavebním řádu je zaveden institut námitek představující "kvalifikované" vyjádření 
některých účastníků územního řízení. Právo podávat taková vyjádření je však omezeno tzv. 
časovou koncentrací. Cílem příspěvku je předně vyhledat ústavněprávní kořeny práva vyjádřit se k 
podkladům a dále analyzovat, jaké jsou důvody zavedení koncentrace územního řízení a její 
mantinely. Zároveň si příspěvek klade za cíl vyvodit z konkrétní úpravy územního řízení obecné 
závěry aplikovatelné i na jiná řízení, v nichž je koncentrace uplatňována. 
 
Kľúčové slová: right to comment, objection, concentration of the procedure, planning permission 
procedure 
 
Kľúčové slová: právo vyjádřit se, námitky, koncentrace řízení, územní řízení 
 
1 ÚVOD 

Právo vyjádřit se k podkladům dle § 36 odst. 3 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád (dále jen 
„správní řád“) představuje klíčové procesní právo účastníků řízení. Stěžejním prvkem územního 
řízení je pak podávání námitek účastníky územního řízení dle § 89 zákona č. 183/2006 Sb., o 
územním plánování a stavebním řádu (dále jen „stavební zákon“), přičemž je třeba vzít v potaz, že 
územní řízení je ovládáno koncentrační zásadou. Příspěvek se zaměří na vztah práva vyjádřit se 
k podkladům a koncentrace územního řízení, resp. podávání námitek jeho účastníky. Otázkou je, 
zda koncentrace územního řízení vylučuje možnost účastníků vyjádřit se k podkladům pro vydání 
rozhodnutí? Obsahem příspěvku bude předně analyzovat jmenované instituty a nastínit 
ústavněprávní aspekty této otázky. S ohledem na zjištěné se příspěvek zaměří na vztah mezi těmito 
instituty a na jeho modality.  

 
2 NÁMITKY A TZV. ČASOVÁ KONCENTRACE ÚZEMNÍHO ŘÍZENÍ 

Právo podávat námitky proti stavebnímu záměru je jedním z klíčových prvků územního 
řízení. Námitky jsou specifickým podáním dle § 37 správního řádu, jejichž uplatnění náleží výlučně 
účastníkům územního řízení1 a skrze které tento účastník vyjadřuje výhrady vůči stavebnímu 
záměru. Tyto výhrady tvoří důvody podání námitek. O právu a podmínkách jejich uplatnění musí být 
účastník územního řízení řádně poučen již v oznámení o zahájení řízení. Podstatnou součást 

                                                 
1 Účastníci územního řízení jsou taxativně vypočteni v § 85 stavebního zákona. Dané ustanovení 
však zahrnuje i žadatele, tedy stavebníka, který z logiky věci námitky proti vlastnímu stavebnímu 
záměru nepodává. 
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poučení tvoří právě lhůta pro podání námitek a poučení o následcích neuplatnění námitek v určené 
lhůtě.2 Námitky lze uplatnit nejpozději při ústním jednání; nekoná-li se, tak ve lhůtě stanovené 
stavebním úřadem, která nesmí být kratší než 15 dnů a měla by odrážet okolnosti každého případu 
(§ 89 odst. 1 a § 87 odst. 1 stavebního zákona). 

Územní řízení je tudíž spjato s tzv. časovou3 koncentrací řízení zakotvenou v § 89 odst. 1 
stavebního zákona. To znamená, že stavební úřad nepřihlíží k námitkám podaným po skončení 
ústního, popř. veřejného ústního jednání4, nebo po uplynutí jím stanovené lhůty. Avšak i opožděné 
námitky jsou podáním dle § 37 správního řádu, a stavební úřad by na ně měl v meritorním 
rozhodnutí reagovat tím, že uvede důvody, pro které k takovým námitkám nepřihlížel.5 Koncentrační 
zásada však nevylučuje postup podle § 41 správního řádu. Účastník řízení může stavební úřad 
požádat o prominutí zmeškání úkonu spolu s námitkou, a to do 15 dnů ode dne odpadnutí 
překážky.6 

 
3 PRÁVO VYJÁDŘIT SE K PODKLADŮM 

Právo vyjádřit se k podkladům je zakotveno v § 36 odst. 3 správního řádu a představuje 
jedno ze základních procesních práv účastníků řízení.7 Jeho podstatou je možnost účastníků 
vyjádřit se k podkladům, které byly v průběhu řízení shromážděny a které jsou založeny ve 
správním spise. Účastník se tak seznámí s kompletním spisovým materiálem, a to ještě před 
okamžikem vydání meritorního rozhodnutí, posoudí jeho úplnost a případně navrhne jeho doplnění, 
bude-li dle něj shromážděný spisový materiál nedostatečný. Podklady pro vydání rozhodnutí správní 
řád nedefinuje, avšak uvádí jejich demonstrativní výčet v § 50.8  

Je povinností správních orgánů umožnit účastníkům náležité uplatnění tohoto práva. Avšak 
vyjádřit se k podkladům nepředstavuje povinnost účastníků, naopak jen jejich možnost, které 
mohou, ale nemusí využít. Nevyjádří-li se tedy účastník k podkladům pro rozhodnutí, ačkoli mu to 
bylo ze strany správních orgánů umožněno, nemůže být na svých procesních právech zkrácen.  

Dané procesní právo účastníků má ústavněprávní rozměr. Odborná literatura9 i 
správněprávní judikatura10 se shodují, že právo vyjádřit se k podkladům dle § 36 odst. 3 správního 

                                                 
2 Nebude-li účastník řádně poučen stavebním úřadem o možnosti podat námitky, v jaké lhůtě je 
může podat a o následcích jejich podání po této lhůtě, je třeba k takovým námitkám přihlédnout i po 
zkoncentrování řízení. Účastník nemůže být „sankcionován“ za to, že stavební úřad pochybil a 
účastníka náležitě nepoučil. Srov. rozhodnutí Vrchního soudu v Praze ze dne 2. 7. 2002, č.j. 5 A 
156/2000-25 [SJS 991/2002] a dále Mareček, J. a kol., 2013: s. 366-367.  
3 Odborná literatura pracuje běžně s pojmy věcné a časové koncentrace územního řízení (srov. 
Machačková, J. a kol., 2013; Roztočil, A. a kol., 2013). Věcná koncentrace je zakotvena v § 89 odst. 
2 stavebního zákona a odráží myšlenku, že námitky, které se jakkoli věcně vztahují k určitému typu 
řízení nebo postupu, mohou být uplatněny pouze v rámci takového řízení nebo postupu a nelze jimi 
argumentovat v řízeních nebo postupech jiných. V územním řízení se proto nepřihlíží k námitkám o 
věcech, o kterých bylo rozhodnuto při vydání územněplánovací dokumentace. Stavební zákon 
hovoří o námitkách, o kterých „bylo“ rozhodnuto při vydání územního nebo regulačního plánu. Tato 
dikce může být zavádějící, jelikož se má jednat o námitky, o jejichž obsahu bylo možné rozhodnout 
při vydání územního nebo regulačního plánu, tedy bylo možné věcně se námitkami zabývat, a to 
bez ohledu na to, zda dotčená osoba takové námitky uplatnila, či nikoli. Vhodnější by bylo použití 
sousloví „mohlo být“ rozhodnuto. 
4 Veřejné ústní jednání může být nařízeno, jestliže se jedná o stavební záměr, pro nějž je 
vyžadováno tzv. stanovisko EIA. Musí být však nařízeno vždy, jestliže je umisťován záměr v území, 
ve kterém nebyl vydán územní plán (§ 87 odst. 2 věta prvá a druhá stavebního zákona).  
5 Průcha, P. a kol., 2017: s. 345. 
6 Machačková, J. a kol., 2013: s. 366-367. 
7 Z ustálené judikatury správních soudů srov. například rozhodnutí Nejvyššího správního soudu ze 
dne 20. 6. 2013, č.j. 7 As 11/2013-30, ze dne 13. 11. 2014, č.j. 9 As 42/2014-35 a ze dne 11. 1. 
2018, č.j. 9 Azs 302/2017-41. 
8 Podle tohoto ustanovení jsou podklady zejména návrhy účastníků, důkazy, skutečnosti známé 
správnímu orgánu z úřední činnosti, podklady od jiných správních orgánů nebo orgánů veřejné 
moci, jakož i skutečnosti obecně známé. 
9 Srov. Vedral, J., 2012: s. 402; Jemelka, L. a kol., 2016: s. 173. 
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řádu vyplývá z čl. 38 odst. 2 Listiny základních práv a svobod (dále jen „Listina“). Přestože Listina 
hovoří výslovně toliko o důkazech, je třeba daný článek vnímat tak, že účastník má mít možnost 
vyjádřit se k důkazům, ale i ke všem dalším skutečnostem, které v průběhu řízení vyvstaly.11 

 
4 PROBLEMATICKÉ OTÁZKY VZTAHU KONCENTRACE A PRÁVA VYJÁDŘIT SE K 

PODKLADŮM 
S ohledem na § 192 odst. 1 stavebního zákona, jenž stanoví subsidiární použití správního 

řádu, je třeba i v územním řízení podle § 36 odst. 3 správního řádu postupovat. Zákonem stanovená 
koncentrace územního řízení omezuje právo účastníků podávat námitky. Nemůže však mít vliv na 
právo účastníků vyjádřit se ke všem podkladům pro vydání rozhodnutí. Zásada koncentrace řízení 
sleduje urychlení celého řízení a snaží se zajistit jeho zdárný výsledek,12 avšak skutečnost, že 
zákon určitým způsobem reguluje průběh celého řízení, nemůže být legitimním důvodem pro 
omezení práva účastníků vyjádřit se k podkladům, které vyvěrá z čl. 38 odst. 3 Listiny. Nadto i smysl 
institutu podávání námitek, kterého se koncentrace dotýká, a smysl vyjádření se k podkladům je 
jiný. Smyslem námitek je vyjádřit svůj nesouhlas se stavebním záměrem, naopak účelem vyjádření 
se k podkladům je reakce na kompletní spisový materiál ke stavebnímu záměru shromážděný 
stavebním úřadem.  

Stavební úřad tedy zkoncentruje řízení, po této koncentraci však musí umožnit účastníkům 
vyjádřit se k podkladům rozhodnutí. Vzhledem k uvedenému bude územní řízení zpravidla 
následovat tuto strukturu: 1) poučení účastníků o právu podávat námitky, 2) podání námitek, 3) 
poučení účastníků o právu vyjádřit se k podkladům pro vydání rozhodnutí, 4) vyjádření účastníků 
k podkladům pro vydání rozhodnutí, 5) vydání rozhodnutí. Avšak předestřená struktura může být 
snadno narušena. Lze vysledovat dva případy, kdy k tomu dochází, a to při změně stavebního 
záměru a při doplňování podkladů řízení. 

V prvním případě dochází k úpravě předmětu řízení, a tedy i k zásadní změně podkladů pro 
vydání rozhodnutí o žádosti stavebníka.13 Dojde-li k takové změně až po uplynutí lhůty k podání 
námitek je nezbytné, aby stavební úřad změnu oznámil účastníkům řízení, a umožnil jim znovu 
námitky k takto pozměněnému předmětu řízení uplatnit.14 Jiný postup by byl v rozporu se zákonnou 
úpravou, neboť by účastníkům nebylo v plném rozsahu umožněno podat v územním řízení námitky 
proti stavebnímu záměru. V tomto případě by se tedy opakovaly kroky poučení účastníků řízení o 
možnosti uplatnit námitky a jejich podání. A až poté, co by účastníci znovu podali své námitky, resp. 
by uplynula lhůta pro jejich uplatnění, by stavební úřad mohl činit kroky mající za cíl umožnit 
účastníkům vyjádřit se ke spisovému materiálu a následně vydat rozhodnutí ve věci.  

Druhý případ se týká situace, kdy podkladové materiály nejsou měněny, ale doplňovány tak, 
že se samotný předmět řízení nemění.15 Jestliže k tomu dojde poté, co se účastníci již jednou 
vyjádřili k podkladům, je nezbytné jim znovu uplatnění jejich práva umožnit.16 Zpravidla však nebude 
nezbytné znovu stanovit lhůtu k podávání námitek. Jiný postup by opět znamenal postup v rozporu 
se zákonnou úpravou, neboť účastníkům řízení by nebylo umožněno vyjádřit se ke kompletnímu 
spisovému materiálu. V této souvislosti je třeba zmínit i řízení odvolací, neboť i v odvolacím řízení 

                                                                                                                                       
10 Srov. zejména nález Ústavního soudu ze dne 12. 10. 2000, sp. zn. III. ÚS 58/2000 a ze dne 3. 3. 
2005, sp. zn. II. ÚS 329/04,  
11 Wagnerová, E. a kol., 2012: s. 797.  
12 Srov. Mareček, J. a kol., 2013: s. 221, který hovoří o racionalizaci průběhu územního řízení. A 
dále Kopecký, M., 2007, který poukazuje na omezování protahování řízení ze strany účastníků. 
13 V  daných případech dochází ke změně projektové dokumentace, přičemž stavebník se může pro 
změnu stavebního záměru rozhodnout například v reakci na podané námitky účastníků řízení. 
14 Srov. například rozhodnutí Nejvyššího správního soudu ze dne 22. 7. 2010, č.j. 9 As 36/2010-127 
[Výběr NSS 1488/2010]. Předmětem bylo sice stavební povolení, vzhledem k obdobné úpravě 
podávání námitek ve stavebním a územním řízení, je však možné vztáhnout tyto závěry i na územní 
řízení. Dále lze poukázat na rozhodnutí Krajského soudu v Brně ze dne 8. 2. 2017, č.j. 31 A 
10/2015-166. 
15 Srov. například rozhodnutí Nejvyššího správního soudu ze dne 4. 8. 2016, č.j. 2 As 39/2016-51, 
které se zabývalo případem, kdy byla projektová dokumentace toliko aktualizována. 
16 Srov. například rozhodnutí Nejvyššího správního soudu ze dne 13. 11. 2014, č.j. 9 As 42/2014-
35.   
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může být správní spis doplňován o nové podklady. Jestliže odvolací orgán přistoupí k takovému 
postupu, musí zároveň umožnit účastníkům se s nově doplněnými podklady seznámit a vyjádřit se 
k nim. Takovou povinnost má odvolací orgán na základě § 90 odst. 1 písm. c) správního řádu.17 

 
5 VLIV PORUŠENÍ PRÁVA VYJÁDŘIT SE K PODKLADŮM NA ZÁKONNOST 

ROZHODNUTÍ 
Porušení § 36 odst. 3 správního řádu, a tím i práva garantovaného čl. 38 odst. 2 Listiny18, 

respektive situace, kdy správní orgán neumožní účastníkům vyjádřit se k podkladům, je často 
důvodem pro zrušení správního rozhodnutí v řízení před správními soudy, neboť se dle nich jedná o 
takovou procesní vadu, která mohla mít vliv na zákonnost rozhodnutí.19 S tímto jejich závěrem lze 
v obecné rovině souhlasit, neboť účastníci mohou ve vyjádření reagovat na podkladový materiál, 
poukázat na jeho nedostatky nebo navrhovat jeho doplnění, což by mohlo mít vliv na samotný 
výsledek řízení.  

Na druhou stranu z judikatury20 také vyplývá, že tyto závěry nelze paušalizovat tak, že 
jakékoli nepostupování dle § 36 odst. 3 správního řádu, má vliv na zákonnost správního rozhodnutí. 
K takové situaci dojde například, když správní spis neobsahuje jiné podklady než ty, které jsou 
předloženy účastníkem řízení, a správní orgán tohoto účastníka nepoučí o právu vyjádřit se 
k podkladům dle § 36 odst. 3 správního řádu. V popsaném případě by byl postup dle § 36 odst. 3 
správního řádu ryze formalistický. Tedy nelze učinit prostý závěr, že jakékoli nedodržení postupu dle 
§ 36 odst. 3 správního řádu, a tím práva garantovaného čl. 38 odst. 2 Listiny, by mohlo mít vliv na 
zákonnost správního rozhodnutí. 

Zároveň je nutné zmínit, že právo vyjádřit se k podkladům náleží všem účastníkům územního 
řízení, neboť všichni účastníci mají rovné postavení dle § 7 odst. 1 správního řádu v návaznosti na 
čl. 37 odst. 3 Listiny.21 Stavební úřad proto musí dbát, aby každý účastník měl stejnou možnost 
podat námitky proti stavebnímu záměru a vyjádřit se k podkladům pro vydání rozhodnutí. Neučiní-li 
tak, bude se znovu jednat o závažné procesní pochybení, které by mohlo mít vliv na zákonnost 
rozhodnutí. 

 
6 ZÁVĚR 

Instituty vyjádření se k podkladům a námitky sledují v územním řízení odlišný účel. Stavební 
zákon upravuje za účelem dosažení výsledného rozhodnutí koncentraci, která sice časově omezuje 
podávání námitek účastníky řízení, avšak nemá a nemůže mít vliv na jejich právo vyjádřit se 
k podkladům. Vyjádření se k podkladům musí vždy nastat až poté, co jsou podány námitky a co jsou 
shromážděny všechny podklady. Dojde-li ke změně předmětu územního řízení nebo k doplnění 
podkladů, musí být některé procesní kroky zopakovány tak, aby se účastník mohl vyjádřit k celému 
předmětu řízení i k veškerému spisovému materiálu. Přestože právo vyjádřit se k podkladům vyvěrá 
z čl. 38 odst. 2 Listiny, jeho porušení nemá automaticky vliv na zákonnost rozhodnutí, a není tak bez 
dalšího důvodem pro zrušení správního rozhodnutí správními soudy. 
 
 
 

                                                 
17 Jestliže odvolací orgán nedoplňuje spis o nové podklady, podle § 36 odst. 3 správního řádu 
nepostupuje.  
18 Srov. rozhodnutí Nejvyššího správního soudu ze dne 28. 6. 2005, č.j. 8 As 3/2005-86, ve kterém 
Nejvyšší správní soud sice nepřisvědčil porušení práva vyjádřit se k podkladům, avšak z případného 
porušení práva vyjádřit se k podkladům vyvozuje porušení práva garantovaného čl. 38 odst. 2 
Listiny. 
19 Z poslední doby lze poukázat například na rozhodnutí Nejvyššího správního soudu ze dne 14. 5. 
2015, č.j. 4 As 38/2015-47, ze dne 26. 4. 2017, č.j. 6 As 339/2016-26 nebo ze dne 24. 5. 2017, č.j. 4 
As 76/2017-21.  
20 Například rozhodnutí Nejvyššího správního soudu ze dne 28. 6. 2005, č.j. 8 As 3/2005-86 nebo 
ze dne 18. 6. 2014, č.j. 3 As 87/2013-31. 
21 Srov. Wagnerová, E. a kol., 2012, s. 771. ve kterém se uvádí, že čl. 37 Listiny se týká jakéhokoli 
řízení před orgánem veřejné moci, přestože se zmíněný článek aktivizuje především v soudním 
řízení. 
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PRÁVO NA PŘIMĚŘENÉ POUČENÍ O PRÁVECH A 
POVINNOSTECHVE VEŘEJNÉ SPRÁVĚ 

Martin Kopecký 

Univerzita Karlova, Právnická fakulta 
 

Abstrakt: The paper deals with the duty of the administrative authorities to instruct (advice) the 
concerned persons about their rights and obligations in the area of public administration. The right to 
adequate instruction (advice) is part of a constitutionally guaranteed right to a fair trial demonstrated 
in several forms specifically in administrative proceedings commenced by virtue of office for 
imposing an official duty. The paper shows common as well as different attributes in the instructions 
(advice) of the persons involved in judicial proceedings and administrative procedures. 
 
Abstract: Příspěvek se věnuje povinnosti správních orgánů poučit dotčené osoby o jejich právech a 
povinnostech v oblasti veřejné správy. Právo na poskytnutí přiměřeného poučení je součástí 
ústavně zaručeného práva na spravedlivý proces, projevuje se ve více formách, specificky zejména 
ve správních řízeních o uložení povinnosti z úřední moci. Příspěvek ukazuje na společné rysy a 
odlišnosti v poučování dotčených osob v řízeních soudních a při postupech správních orgánů.  
 
Key words: public administration, duty of advice, participant in proceeding, administrative 
proceedings  
 
Kľúčové slová: veřejná správa, poučovací povinnost, účastník řízení, správní řízení 
 
 
 
1   ZÁKLADNÍ PRÁVO NA PŘIMĚŘENÉ POUČENÍ 

Právo osoby vstupující do vztahů k veřejné správě na poučení o svých právech a 
povinnostech, a to o právech a povinnostech veřejných, z důvodu, aby pro jejich neznalost 
neutrpěla újmu v oblasti majetkové či osobní, je veřejným subjektivním právem, které plyne 
ze zákonné, ale i ústavní úpravy, byť konkrétní obsah tohoto práva nelze jednoznačně vymezit. 
Způsob zajištění a obsah tohoto práva se může lišit v závislosti na osobách, kterým svědčí, na 
oblasti práv a povinností, ke kterým se poučení vztahuje, i na druhu procesních postupů veřejné 
správy, při nichž se poučování uskutečňuje. Právo na poučení o svých právech a povinnostech se 
považuje za součást ústavního práva na právní pomoc, zakotvené v České republice v čl. 37 
odst. 2 Listiny základních práv a svobod („Listina“), ve Slovenské republice v čl. 47 odst. 2 Ústavy 
Slovenské republiky. Obě ústavní normy se ale podstatně odlišují: 

- čl. 37 odst. 2 Listiny: „Každý má právo na právní pomoc v řízení před soudy, jinými státními 
orgány či orgány veřejné správy, a to od počátku řízení.“ 

- čl. 47 odst. 2 Ústavy SR: „Každý má právo na právnu pomoc v konaní pred súdmi, inými 
štátnymi orgánmi alebo orgánmi verejnej správy od začiatku konania, a to za podmienok 
ustanovených zákonom.“ 
Ústava SR váže uplatňování práva na právní pomoc na podmínky stanovené zákonem, 

česká úprava, přebírající úpravu federální, nikoli. Zřejmě lze i ve vztahu ke slovenské úpravě vyložit, 
že zákonné podmínky uplatňování základního práva podle čl. 47 odst. 2 Ústavy SR musí dbát 
podstatu a smysl tohoto práva (srov. čl. 13 odst. 4 Ústavy SR). 

Vyjdeme-li z české ústavní úpravy práva na právní pomoc, nelimitované zákonem 
stanovenými podmínkami, není třeba omezovat toto právo jen na formální řízení, ale lze ho 
vztáhnout i na další úřední postupy veřejných orgánů při výkonu veřejné moci. Právo na právní 
pomoc by mělo svědčit tomu, vůči komu je veřejná moc vykonávána, aby za pomoci tohoto způsobu 
pomoci chránil svá práva a oprávněné zájmy vůči veřejné moci, a to prostřednictvím jiné osoby 
schopné právní pomoc poskytovat, ale i osobně, a to např. poskytování poučení o právech a 
povinnostech.   
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Ústavněprávní výklady vycházejí z toho, že ústavní práva nelze vykládat z podústavního 
práva, postup musí být opačný. „Ústavní úroveň definuje a podústavní úroveň provádí a tam, kde 
podústavní právo mlčí, uplatní se přímo aplikovatelné základní právo.“1 To je samozřejmě formálně i 
věcně správné, nicméně v případech takovýchto práv, v nichž se může pohled na jejich obsah různě 
široce vykládat a tyto výklady se mohou v časové linii měnit, má zákonné vymezení práv často 
základní význam pro jejich konkrétní obsah, když pouze ústavní zakotvení by mělo jen omezený 
normativní dopad. 

Ústavní právo na právní pomoc a jeho součást spočívající v právu na poučení má význam 
pro poskytnutí pomoci dosáhnout právními prostředky aktivní uplatnění práv a pasivní ochrany před 
zásahy veřejné moci. Má jinou povahu než politické právo na informace o činnosti státních orgánů a 
orgánů územní samosprávy, jemuž odpovídá povinnost těchto veřejných institucí poskytovat 
přiměřeným způsobem informace o své činnosti (čl. 17 odst. 5 Listiny, čl. 26 odst. 5 Ústavy SR), 
neboť smysl ústavního práva na informace je především v tom, aby se veřejnosti ve veřejném zájmu 
dostaly informace o činnosti institucí, kterým je svěřen výkon veřejné moci a které disponují 
s veřejnými prostředky. 

Poskytování poučení správními orgány jednotlivcům je nejen odrazem ústavního práva na 
právní pomoc, ale i projevem principu dobré správy. 
 
2 ZÁKLADNÍ ZÁSADA ČINNOSTI SPRÁVNÍCH ORGÁNŮ  

V zákonné úpravě je vymezena povinnost správních orgánů poučit osoby o jejich právech a 
povinnostech v ustanoveních o základních zásadách:  

Správní řád č. 71/1967 Sb. vyjadřoval v základních pravidlech řízení poučovací povinnost 
obecně v § 3 odst. 2 druhé větě: „Občanům a organizacím musí správní orgány poskytovat pomoc a 
poučení, aby pro neznalost právních předpisů neutrpěli v řízení újmu.“ Nynější slovenská verze 
tohoto ustanovení2 zní: „Účastníkom konania, zúčastneným osobám a iným osobám, ktorých sa 
konanie týka, musia správne orgány poskytovať pomoc a poučenia, aby pre neznalosť právnych 
predpisov neutrpeli v konaní ujmu.“, tedy terminologicky jen upravila označení osob, kterým mají být 
pomoc a poučení poskytovány.  

Zákon č. 500/2004 Sb., správní řád („SprŘ“) vymezuje v § 4 odst. 2 tuto základní zásadu 
činnosti správních orgánů: „Správní orgán v souvislosti se svým úkonem poskytne dotčené osobě 
přiměřené poučení o jejích právech a povinnostech, je-li to vzhledem k povaze úkonu a osobním 
poměrům dotčené osoby potřebné.“ 

Jak z dřívější české úpravy (a dosud existující úpravy slovenské), i z české úpravy platné, 
plyne, že se počítá s povinností poskytovat poučení o právech a povinnostech v souvislosti 
s konkrétním řízením či jiným úředním úkonem správního orgánu. Platný český správní řád obecně 
vymezuje rozsah poučovací povinnosti na případy, kdy je to potřebné vzhledem k úkonu (tedy 
potřebné materiálně) a osobním poměrům dotčené osoby (potřebné individuálně).  

Ze soudních procesních kodexů jsme zvyklí na to, že je v nich stanovena povinnost soudů 
poskytovat účastníkům poučení o jejich procesních právech, a contr. není stanovena povinnost 
poučovat o právech a povinnostech jiných (hmotněprávních): 

- § 5 zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řádu, v platném znění („OSŘ“): „Soudy 
poskytují účastníkům poučení o jejich procesních právech a povinnostech.“ 

- § 36 odst. 1 zákona č. 150/2002 Sb., soudní řád správní („SŘS“): „Účastníci mají v řízení 
rovné postavení. Soud je povinen poskytnout jim stejné možnosti k uplatnění jejich práv a 
poskytnout jim poučení o jejich procesních právech a povinnostech v rozsahu nezbytném 
pro to, aby v řízení neutrpěli újmu.“ 
Ovšem v době, kdy byl přijímán správní řád z roku 1967 platilo toto znění § 5 OSŘ: „Soudy 

poskytují občanům i organizacím poučení o jejich právech a povinnostech, pomáhají jim při 
uplatnění jejich práv a dbají všestranně o to, aby nikdo pro nedostatek právních znalostí neutrpěl 
újmu.“ Toto ustanovení nerozlišovalo mezi poučením o procesních a hmotných právech a 
povinnostech, v dobové literatuře a judikatuře byl zaujímán názor, že se poučovací povinnost 
neomezuje jen na procesní práva a povinnosti účastníků. „Pomoc účastníkům při uplatňování jejich 

                                                 
1 BAŇOUCH, H. in WAGNEROVÁ, E., ŠIMÍČEK, V., LANGÁŠEK, T., POSPÍŠIL, I. a kolektiv. Listina 
základních práv a svobod. Komentář. Praha: Wolters Kluwer ČR, 2012, s. 775. 
2 Ve znění zákona č. 527/2003 Z. z. 
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práv spočívá především ve vysvětlení, které procesní úkony by měli podle zákona provést a jakým 
způsobem, aby odpovídaly zákonu. Konkrétní forma této pomoci závisí na dané procesní situaci a 
na postavení účastníka v dané fázi řízení. Proto není-li zákonem stanoveno něco jiného (srov. např. 
poučení o opravném prostředku a o možnosti výkonu rozhodnutí podle § 157 odst. 1), pomoc 
nabývá charakteru poučení, v němž se účastníkovi vysvětluje, jaké právní následky by měl určitý 
procesní úkon a jaké právní následky by nastaly, kdyby určitý procesní úkon nebyl proveden (R 
45/1983). Pomoc i poučení podle § 5 se může vztahovat jak na úkony relevantní z hlediska 
ustanovení procesního práva, tak i z hlediska ustanovení hmotného práva, např. o promlčení. (R 
16/1977, 27/1977).“3 

Znění § 3 odst. 2 správního řádu č. 71/1967 Sb. obsahově navázalo na uvedenou 
poučovací povinnost podle původního znění § 5 OSŘ a v podstatě ji i formulačně převzalo. Nebylo 
důvodu odchylovat se od výkladu úpravy poučovací povinnosti soudů v rámci více formálního řízení, 
než bylo i v té době řízení správní, že nebyla vyloučena ani poučovací povinnost správního orgánu 
týkající se otázek hmotného práva. Literární prameny se v tomto lišily. Např. K. Svoboda 
v komentáři ke správnímu řádu, vydaném krátce po jeho přijetí, psal, že „správní orgán poskytuje 
poučení tím, že občanu (organizaci) vysvětlí, jaká procesní práva mu v řízení náleží a jaké důsledky 
má to, že se určité procesní úkony vykonají nebo nevykonají“,4 o poučování o jiných než procesních 
otázkách se nezmiňoval. R. Ondruš ve zřejmě posledním komentáři k bývalému správnímu řádu 
velmi kategoricky psal, že „poučovací povinnost správního úřadu, který vede řízení podle správního 
řádu, zahrnuje pouze poučení účastníka o jeho procesních právech a povinnostech … Zásady 
poučovací povinnosti vycházejí důsledně z jednotné koncepce poučování účastníků řízení tak, jak ji 
ve vztahu k soudům upravuje § 5 OSŘ. Za poučovací povinnost nelze považovat poučování 
účastníků řízení o jejich hmotných právech, tedy o tom, jak mají v konkrétním řízení svých práva 
hájit, popř. jak mají postupovat ve vztahu k ochraně svých hmotněprávních práv.“5 V komentáři 
k bývalému správnímu řádu, jehož jsem byl spoluautorem, jsme ve vztahu k povinnosti správních 
orgánů poskytovat pomoc a poučení napsali, že „z této zásady vyplývá především povinnost 
poučovat účastníky řízení o jejich právech a povinnostech, ale též povinnost poučovat osoby mimo 
konkrétní správní řízení, pokud to souvisí s působností správního orgánu.“6 

S účinností od 1. 1. 1992 došlo k nahrazení § 5 OSŘ novou úpravou, která vypustila 
povinnost soudů poskytovat účastníkům „pomoc“ a poučovací povinnost omezila na poučování o 
procesních právech a povinnostech účastníků. Důvodová zpráva k návrhu novely OSŘ, přijaté pod 
č. 519/1991 Sb. uvedla: „Dosavadní formulace poučovací povinnosti vedla k závěru, že je třeba 
účastníky poučit např. i o možnosti vznést námitku promlčení. Tak daleko promítnutá poučovací 
povinnost však vedla k tomu, že se počínání soudu muselo účastníkům jevit jako porušení jeho 
nestrannosti.“7 Pozdější novela OSŘ č. 30/2000 Sb. zavedla do občanského soudního řízení 
(sporného) výrazné uplatnění koncentrační zásady, které doprovodilo i zakotvení povinnosti soudu 
poskytnout konkrétní pomoc a poučení při uplatňování procesních práv a plnění procesních 
povinností. Ačkoli text o zásadě poučovací povinnosti v § 5 OSŘ změněn nebyl, bylo do OSŘ 
doplněno více ustanovení o poučovací povinnosti soudu v konkrétních případech (viz zejm. § 118a, 
118b a 118c o. s. ř.). Důvodová zpráva k vládnímu návrhu novely OSŘ, přijaté pod č. 30/2000 Sb., 
k tomu mj. uváděla: „Dosavadní úprava tzv. poučovací povinnosti soudů vůči účastníkům řízení je 
uvedena v § 5, a to ve znění, které bylo přijato novelou občanského soudního řádu provedenou 

                                                 
3 STEINER, V. in HANDL, V., RUBEŠ, J. a kolektiv. Občanský soudní řád. Komentář. I. díl. Praha: 
Panorama, 1985, s. 48. Zkratkou „R“ se rozumí Sbírka soudních rozhodnutí a stanovisek („zelená 
sbírka“). 
4 SVOBODA, K. in Kolektiv autorů (DUNOVSKÝ, J. – hl. red.). Správní řízení. Komentář ke 
správnímu řádu. Praha: TEPS, 1969, s. 20. 
5 ONDRUŠ, R. Správní řád. Komentář. Praha: Linde, 2003, s. 46. 
6 MIKULE, V., KOPECKÝ, M., STAŠA, J. Správní řízení ve věcech stavebních. Stavební právo: 
zákony, analýzy, studie, názory. 1997/3-4, s. 18, 19. 
7 Vládní návrh nového znění § 5 OSŘ zněl: „Soudy poskytují účastníkům poučení o jejich 
procesních právech a povinnostech tak, aby účastníci neutrpěli při provádění svých procesních 
úkonů újmu pro nedostatek právních znalostí." Vládní návrh zákona, kterým se mění a doplňuje 
občanský soudní řád a notářský řád. Federální shromáždění České a Slovenské Federativní 
Republiky. 1991. VI. volební období, tisk č. 679. 
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zákonem č. 519/1991 Sb. Toto ustanovení soudům ukládá poskytovat účastníkům poučení o jejich 
procesních právech a povinnostech; povinnost soudů poskytovat účastníkům poučení o hmotném 
právu byla touto novelou zrušena s odůvodněním, že porušuje jeho nestrannost. Poučovací 
povinnost je v § 5 pojata všeobecně a současně obecně, neodráží potřebu poskytnutí poučení 
účastníků v konkrétní procesní situaci a nebere v úvahu, že účastníci, kteří jsou v řízení zastoupeni 
advokátem, zpravidla pomoc soudu s uplatněním procesních práv a se splněním procesních 
povinností v běžných situacích nepotřebují. Uvedené a některé další nedostatky dosavadní úpravy 
mají mimo jiné za následek, že v rozhodovací činnosti soudů není dosud výklad § 5 náležitě ustálen. 
I když § 5 navrhovaná úprava ponechává v dosavadním znění, ukazuje se potřebné, aby vedle 
tohoto ustanovení byla poučovací povinnost soudů upravena vyčerpávajícím způsobem v 
souvislosti s jednotlivými procesními instituty. Navrhovanou úpravou se sleduje, aby poučení, 
kterého se má účastníkům ze strany soudů dostat, bylo konkrétní a podrobné a aby se jim dostalo v 
takovém stadiu řízení, kdy je to pro vedení řízení potřebné, a za takové situace, kdy bez 
konkrétního a podrobného poučení by mohli pro nedostatek potřebných znalostí procesních pravidel 
utrpět újmu na svých právech. Poučovací povinnost soudu je tedy koncipována tak, aby bylo bez 
pochybností zřejmé, kdy a o čem mají být účastníci poučeni.“8 

 
3 SPECIFIKA POUČOVÁNÍ PŘI ČINNOSTI VEŘEJNÉ SPRÁVY 

Řízení před správními orgány a občanské soudní řízení, a to zejména civilní řízení sporné, 
se v mnohém odlišují. Správní orgán vystupuje v řízení jako subjekt reprezentující veřejný zájem, až 
na výjimky není předmětem řízení spor, působnost správního orgánu v oboru veřejné správy není 
zpravidla uskutečňována pouze vedením řízení, ale i jinými způsoby, a to nejenom mocensky. 
Zatímco v civilním sporném řízení mají strany břemeno tvrzení a břemeno důkazní, jejichž 
neunesení s sebou přináší neúspěch ve sporu, správnímu řízení jsou až na výjimky tato břemena 
cizí.   

Poučovací povinnost správních orgánů vůči adresátům jejich působení lze rozlišit na 
a) obecnou poučovací povinnost, plynoucí ze základních zásad činnosti správních 

orgánů, 
b) konkrétní poučovací povinnost ve stanovených procesních situacích a 
c) zvláštní poučovací povinnost ve vybraných oborech veřejné správy. 
 
Ad a) Formulace základní zásady o povinnosti správního orgánu poskytovat dotčené osobě 

přiměřené poučení o jejích právech a povinnostech, je-li to vzhledem k povaze úkonu a osobním 
poměrům dotčené osoby potřebné (§ 4 odst. 2 SprŘ), se na prvý pohled odlišuje od formulace § 5 
OSŘ (v platném znění) a § 36 odst. 1 SŘS v tom, že neuvádí povinnost poučovat jen o právech a 
povinnostech procesních. Poučovací povinnost se netýká jen správního řízení, ale i jiných postupů 
výkonu veřejné správy. Nicméně není úkolem veřejné správy poskytovat návod, jak účinně 
prosazovat či bránit svá práva tak, aby dotčená osoba dosáhla kýženého účinku. Z judikatury plynou 
závěry o tom, že potřebné poskytování přiměřeného poučení se má týkat především práv a 
povinností procesních. 

Např. podle rozsudku Nejvyššího správního soudu („NSS“) z 14. 10. 2010, čj. 5 As 1/2010-
76, „poučovací povinnost správních orgánů v řízení, která vedou, je obecně zaměřena na poučení o 
procesních právech a povinnostech (ustanovení § 4 odst. 2 správního řádu). Toto obecné pravidlo 
nachází odraz v dalších ustanoveních správního řádu, která přiznávají účastníkům řízení konkrétní 
procesní práva. Do poučovací povinnosti však již nepatří návod, co by účastník řízení měl nebo 
mohl činit, aby dosáhl žádaného výsledku.“ Podle soudu vybočovala z rámce zákonem uložené 
poučovací povinnosti úvaha účastníka řízení o povinnosti vyrozumět ho o možnosti požádat o 
změnu správního orgánu. 

Podle rozsudku NSS z 13. 10. 2010, čj. 1 As 51/2010, „dle § 4 odst. 2 správního řádu 
poskytne správní orgán v souvislosti se svým úkonem dotčené osobě přiměřené poučení o jejích 
právech a povinnostech, je-li to vzhledem k povaze úkonu a osobním poměrům dotčené osoby 
potřebné. Správní řád sice výslovně nestanoví, že poučovací povinnost správního orgánu se 

                                                 
8 Vládní návrh na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve 
znění pozdějších předpisů, a některé další zákony. Parlament České republiky. Poslanecká 
sněmovna. 1999. III. volební období, tisk č. 257. 
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vztahuje pouze na procesní práva a povinnosti, nicméně z povahy správního řádu jako procesního 
předpisu vyplývá, že správní orgán je povinen poučit účastníky o právech a povinnostech 
plynoucích z právních předpisů upravujících řízení před správními orgány. Poučovací povinnost se 
tedy nevztahuje na poučování o otázkách hmotného práva, tedy zda a jak mají účastníci řízení hájit 
v řízení svá práva a jaké důsledky pro ně plynou z toho, že tak neučiní. Přiměřenost poučení o 
hmotných právech znamená, že účastníkům řízení se musí dostat poučení zejména o těch 
procesních právech, která spadají pod právo na spravedlivý proces.“  

V posledně uvedeném rozhodovaném případě stěžovatel vytýkal, že ho správní orgán v 
řízení o nařízení odstranění stavby nepoučil o tom, že může požádat o její dodatečné povolení. 
Soud vyslovil, že „z § 4 odst. 2 správního řádu nelze vyvodit, že by stavební úřady byly obecně 
povinny poskytovat účastníkům řízení o odstranění stavby poučení o právu požádat o dodatečné 
povolení stavby. Podání žádosti o dodatečné povolení stavby totiž je kvalifikovaným úkonem 
(návrhem na zahájení řízení), který má … za následek zahájení správního řízení s odlišným 
předmětem (srov. § 129 nového stavebního zákona). Nejedná se tedy o poučení ohledně 
procesních práv a povinností, jejichž neznalost by mohla vést ke zkrácení stěžovatelů na jejich 
právech v řízení o odstranění stavby. … To samozřejmě neznamená, že by stavební úřady o tomto 
právu poučovat nesměly. Poučovací povinnost správních orgánů však nelze zaměňovat s právem 
účastníků na poskytování právních rad. Účastníkům řízení se může dostat návodu, co je třeba 
učinit, aby dosáhli žádaného účinku, v rámci právních služeb poskytovaných advokáty či jinými 
profesionály v oblasti práva.“ Je zajímavé, že zákonodárce později změnil úpravu stavebního 
zákona a zavedl příslušnou poučovací povinnost výslovně: podle § 129 odst. 2 zákona č. 183/2006 
Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), v platném znění („StavZ“), stavební 
úřad v oznámení o zahájení řízení o odstranění tzv. „černé“ stavby poučí vlastníka nebo stavebníka 
o možnosti podat ve lhůtě 30 dnů od zahájení řízení žádost o dodatečné povolení stavby. 

I Krajský soud v Ústí nad Labem – pobočka v Liberci v rozsudku z 20. 7. 2017, čj. 59 A 
4/2017-30, vyslovil, že nepatří do poučovací povinnosti návod, co by účastník řízení měl nebo mohl 
činit, aby dosáhl žádaného výsledku, když neshledal důvodnou námitku žalobce o tom, že nebyl 
poučen o možnosti liberace [nyní obsažené v § 125f odst. 6 zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na 
pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů (zákon o silničním provozu)], spočívající 
(podle současné úpravy) v tom, že provozovatel vozidla neodpovídá za přestupek spočívající v tom, 
že nezajistil, aby při užití vozidla na pozemní komunikaci byly dodržovány povinnosti řidiče a 
pravidla provozu, „jestliže prokáže, že v době před porušením povinnosti řidiče nebo pravidel 
provozu na pozemních komunikacích a) bylo vozidlo, jehož je provozovatelem, odcizeno nebo byla 
odcizena jeho tabulka s přidělenou státní poznávací značkou, nebo b) podal žádost o zápis změny 
provozovatele vozidla v registru silničních vozidel.“ 

Při plnění obecné poučovací povinnosti ve smyslu § 4 odst. 2 SprŘ může při posuzování 
potřebnosti poučení být z osobních poměrů adresáta významná jeho kvalifikace, zkušenosti 
z předchozích řízení apod.  

Obecná poučovací povinnost je významná v těch případech, kdy neexistuje zákonná 
konkrétní poučovací povinnost pro určité procesní situace a neznalost určitého procesního práva 
nebo povinnosti může výrazně ovlivnit meritorní vyřízení věci. Např. § 82 odst. 4 SprŘ stanoví, že 
k novým skutečnostem a k návrhům na provedení nových důkazů, uvedeným v odvolání nebo 
v průběhu odvolacího řízení, se přihlédne jen tehdy, jde-li o takové skutečnosti nebo důkazy, které 
účastník nemohl uplatnit dříve, namítá-li účastník, že mu nebylo umožněno učinit v řízení v I. stupni 
určitý úkon, musí být tento úkon učiněn spolu s odvoláním. Podle § 86 odst. 3 SprŘ platí obdobné 
pravidlo i pro vyjádření účastníků k podanému odvolání. Na rozdíl od úpravy v OSŘ9 však SprŘ 
nestanoví správnímu orgánu konkrétní poučovací povinnost účastníkům řízení, že nebudou moci 
v zásadě v odvolacím řízení nové skutečnosti a návrhy na provedení nových důkazů uvádět. 
Správní řád vyžaduje po účastnících v tomto směru výraznou procesní bdělost a ostražitost při 
hájení svých práv. Judikatura sice dovodila, že se koncentrace řízení založená v § 82 odst. 4 SprŘ 

                                                 
9 Viz např. § 119a odst. 1 větu první OSŘ: „Před skončením jednání je předseda senátu povinen 
účastníky přítomné při jednání poučit, že všechny rozhodné skutečnosti musí uvést a že důkazy 
musí být označeny dříve, než ve věci vyhlásí rozhodnutí, neboť později uplatněné skutečnosti a 
důkazy jsou odvolacím důvodem jen za podmínek uvedených v § 205a.“  
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nevztahuje na řízení o uložení povinnosti z moci úřední,10 a rovněž např. zákon ji vylučuje pro 
přestupkové řízení,11 nicméně pro případy dalších řízení by účastníci měli být o takovém procesní 
omezení poučeni, aby neutrpěli pro jeho neznalost v řízení újmu. Poučení by logicky mělo 
předcházet vydání rozhodnutí orgánu I. stupně, neboť v té době by bylo ještě relevantní. 

 
Ad b) Správní řád stanoví v některých konkrétních případech speciální poučovací 

povinnost:  

- s vložením oznámení o neúspěšném doručení písemnosti se adresát písemně poučí o 
právních důsledcích, které by jeho případné jednání podle § 24 odst. 1, 3 a 4 SprŘ 
vyvolalo, nebo o možnosti postupu podle § 24 odst. 2 SprŘ (§ 23 odst. 5 SprŘ); 

- poučení o následcích neodstranění nedostatků žádosti ve lhůtě poskytnuté správním 
orgánem (§ 45 odst. 2 SprŘ); 

- poučení svědka před jeho výslechem o důvodech, pro které nesmí být vyslýchán, o právu 
odepřít výpověď, o povinnosti vypovídat pravdivě a nic nezamlčet a o právních následcích 
nepravdivé nebo neúplné výpovědi (§ 55 odst. 5 SprŘ); 

- poučení osoby vykazované z místa konání úkonu o následcích neuposlechnutí (§ 63 odst. 
1 SprŘ);  

- poučení účastníků o tom, zda je možné podat proti rozhodnutí odvolání (§ 68 odst. 1 a 5 
SprŘ); 

- poučení účastníků o tom, že odvolání nemá odkladný účinek (§ 68 odst. 6 SprŘ); 

- poučení o možnosti podat odpor proti příkazu (§ 150 odst. 3 SprŘ); 

- poučení o tom, že podepsáním prohlášení účastníka, že souhlasí s uložením povinnosti, se 
stává příkaz vydaný na místě pravomocným a vykonatelným rozhodnutím (§ 150 odst. 5 
SprŘ). 
Účastníci řízení jsou poučování o možnosti či nemožnosti podat řádný opravný prostředek 

proti vydanému rozhodnutí, nepoučují se tedy o jiných možnostech přezkumu či obrany. V této 
souvislosti však vyvstává otázka, zda by zákonodárce neměl založit obecnou poučovací povinnost o 
možnosti obrátit se s žalobou proti rozhodnutí správního orgánu k soudu, je-li např. správní řízení 
pouze jednostupňové, či je-li lhůta k podání žaloby kratší oproti obecné zákonné lhůtě.12  

Konkrétní poučovací povinnost o procesních právech a povinnostech může vyplývat i 
z ustanovení zvláštních zákonů. Např. podle § 89 odst. 5 StavZ musí být účastníci územního řízení 
poučeni v řízení o podmínkách pro uplatňování námitek v územním řízení. 

Ad c) Při některých činnostech správních orgánů, které jsou výkonem veřejné správy ve 
smyslu § 1 SprŘ, je uznávána povinnost správních orgánů poskytovat poučení, které je i pomocí, 
v otázkách hmotného práva. Je tomu tak např. ve věcech poskytování státní sociální podpory.13 
NSS v rozsudku z 24. 10. 2007, čj. 6 Ads 80/2007-44, vyslovil, že „pokud jde o poučovací povinnost, 
v době rozhodování správních orgánů obou stupňů účinný zákon č. 71/1967 Sb., správní řád …, v 
ustanovení § 3 odst. 2 stanovil, že správní orgány jsou povinny postupovat v řízení v úzké 
součinnosti s účastníky řízení a dát jim vždy příležitost, aby mohli svá práva a zájmy účinně hájit, 
zejména se vyjádřit k podkladu rozhodnutí, a uplatnit své návrhy. Účastníkům pak musely správní 
orgány poskytovat pomoc a poučení, aby pro neznalost právních předpisů neutrpěli v řízení újmu. 
Jakkoliv poučovací povinnost správních orgánů podle správního řádu směřovala primárně k poučení 
o procesním právu (aby … neutrpěli v řízení újmu), ze zásady součinnosti lze dovodit závěr, že 
správní orgán je povinen v minimální míře i k poučení o právu hmotném, a to přinejmenším tam, kde 
je znalost hmotněprávní úpravy (typicky podmínky nároku na dávku) podmínkou pro to, aby mohla 
být splněna nějaká procesní povinnost (typicky povinnost tvrzení a povinnost důkazu). V takovém 
případě správní orgán jednak poučuje o procesních důsledcích hmotněprávní úpravy (procesní 

                                                 
10 Viz např. rozsudek NSS ze 7. 4. 2011, čj. 5 As 7/2011-48. 
11 § 97 odst. 1 zákona č. 250/2016 Sb., o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich. 
12 Viz např. § 2 odst. 2 zákona č. 416/2009 Sb., o urychlení výstavby dopravní, vodní a energetické 
infrastruktury a infrastruktury elektronických komunikací. 
13 Srov. VAŠÍČKOVÁ, A., PAULUSOVÁ, M. Poučovací povinnost o nepojistných sociálních 
dávkách. Listy sociální práce. 2013/0, s. 10–11. 
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povinnosti účastníka), jednak, v případě, že nejde o laicky seznatelné významy, musí přiměřeně 
poučit i o obsahu hmotněprávního pojmu, neboť jinak by účastník nevěděl, co má být skutečným 
obsahem po něm požadovaného úkonu procesního.“  

Bylo by vhodné, aby se otázkou vymezení rozsahu poučovací povinnosti, resp. práva na 
poučení i o otázkách hmotného práva, o nichž rozhodují správní orgány, zabýval i zákonodárce, a 
vymezil obory správy, v nichž je takové poučování nezbytné a potřebné. 

Výkon veřejné správy, při němž dochází k poučování jejích adresátů, není pochopitelně 
jenom správním řízením. Zvláštní poučovací povinnosti správních orgánů a jednotlivých úředních 
osob se vztahují i k jiným úředním postupům, např. při výkonu správního dozoru [např. podle § 12 
odst. 1 písm. i) zákona č. 255/2012 Sb., o kontrole (kontrolní řád) – poučení o možnosti podat proti 
kontrolním zjištěním uvedeným v protokolu o kontrole námitky], při policejních činnostech (např. 
podle § 13 zákona č. 273/2008 Sb., o Policii České republiky – povinnost policisty poučit osobu 
dotčenou úkonem před provedením úkonu), atd. 

 
ZÁVĚR  
Právo na poskytnutí přiměřeného poučení o právech a povinnostech v oblasti působnosti 

veřejné správy je jedním z práv, které se odvíjejí ze základního ústavního práva na právní pomoc. 
Ač se obecně poučovací povinnost správních orgánů vztahuje na poučování o právech a 
povinnostech procesních za účelem, aby dotyčná osoba mohla učinit určitý procesní úkon nebo si 
byla vědoma důsledků nesplnění nějaké povinnosti, poučení i o hmotných právech není v určitých 
oborech veřejné správy vyloučeno, ale je žádoucí a nutné. Míře formalismu postupů ve veřejné 
správě by měla odpovídat i úprava konkrétních poučení o právech a povinnostech dotčených osob, 
v němž má dosud zákonná úprava mezery. Poučování adresátů veřejné správy je projevem principu 
dobré správy, je vhodné ho proto činit i tehdy, když výslovně zákon takovou povinnost neukládá (a 
kdy zákon nesankcionuje absenci poučení jako např. vadu řízení). 
 
Použitá literatura: 
HANDL, V., RUBEŠ, J. a kolektiv. Občanský soudní řád. Komentář. I. díl. Praha: Panorama, 1985, 
864 s. 
Kolektiv autorů (DUNOVSKÝ, J. – hl. red.). Správní řízení. Komentář ke správnímu řádu. Praha: 
TEPS, 1969, 250 s. 
MIKULE, V., KOPECKÝ, M., STAŠA, J. Správní řízení ve věcech stavebních. Stavební právo: 
zákony, analýzy, studie, názory. 1997, č. 3-4. ISSN 1211-6386. 
ONDRUŠ, R. Správní řád. Komentář. Praha: Linde, 2003, 683 s. ISBN 80-7201-371-8. 
VAŠÍČKOVÁ, A., PAULUSOVÁ, M. Poučovací povinnost o nepojistných sociálních dávkách. Listy 
sociální práce. 2013, č. 0. 
WAGNEROVÁ, E., ŠIMÍČEK, V., LANGÁŠEK, T., POSPÍŠIL, I. a kolektiv. Listina základních práv a 
svobod. Komentář. Praha: Wolters Kluwer ČR, 2012, 906 s. ISBN 978-80-7357-750-6. 
 
 
Kontaktní údaje: 
doc. JUDr. Martin Kopecký, CSc. 
e-mail: kopecky@prf.cuni.cz 
Právnická fakulta Univerzity Karlovy 
Nám. Curieových 7 
116 4O Praha 1  
Česká republika 



_____Zborník z medzinárodnej vedeckej konferencie Bratislavské právnické fórum 2018____ 
 

139 
 

PRINCÍPY UKLADANIA SANKCIÍ A DISCIPLINÁRNA 
ZODPOVEDNOSŤ ČLENOV SAMOSPRÁVNYCH STAVOVSKÝCH 

ORGANIZÁCIÍ1  

Soňa Košičiarová 

Trnavská univerzita v Trnave, Právnická fakulta  
 

 
Abstrakt: The paper deals with the law aspects of the sanction imposing principles application in 
the field of disciplinary responsibility, regarding to the members of self-governing professional 
organizations in Slovak republic. The author analyzes the topic with reference to the valid law on 
criterias for disciplinary sanctions. 
 
Abstrakt: Referát sa zaoberá aplikáciou princípov ukladania sankcií v oblasti disciplinárnej 
zodpovednosti členov samosprávnych stavovských organizácií v Slovenskej republike. Autorka 
analyzuje tému s priliadnutím na platnú právnu úpravu kritérií pre ukladanie disciplinárnych sankcií.  
 
Kľúčové slová: sanction imposing principles, disciplinary responsibility, self-governing professional 
organization 

 

Kľúčové slová: princípy ukladania sankcií, disciplinárna zodpovednosť, samosprávna stavovská 
organizácia 
 
 
1 ÚVOD 

 Za spravodlivý trest sa považuje taký, ktorý je výsledkom starostlivého zváženia všetkých 
podstatných okolností konkrétneho prípadu, a to s použitím hmotnoprávnych princípov trestného 
postihu osôb, zabezpečujúcich účel trestania, resp. trestu v súlade s čl. 1 ods. 1 Ústavy Slovenskej 
republiky:  

 princíp nullum crimen sine lege, 

 princíp nulla poena sine lege, 

 zákaz retroaktivity, 

 princíp ne bis in idem,  

 princíp proporcionality, 
 princíp humánnosti a rešpektovania ľudskej dôstojnosti. 

 Vzhľadom na spoločnú verejnoprávnu podstatu trestných činov a správnych deliktov, 
vyššie uvedené zásady (princípy) ukladania sankcií sa musia uplatňovať aj v prípade disciplinárnych 
opatrení za správne disciplinárne delikty členov samosprávnych stavovských organizácií.  

 Ak by táto skutočnosť aj explicitne nevyplývala z obsahu konkrétneho zákona, podľa 
ktorého sa disciplinárna zodpovednosť vyvodzuje, nepriamo to vyplýva z princípu viazanosti 
vykonávateľa verejnej správy Ústavou Slovenskej republiky, ktorý je zákonom vyššej právnej sily. 
Nepriamou garanciou uplatnenia predmetných zásad je aj povinnosť správnych súdov z úradnej 
moci presadzovať zásady ukladania trestov podľa Trestného zákona vo veciach správneho trestania 
(na základe § 195 Správneho súdneho poriadku), a to bez ohľadu na rozsah a dôvody žaloby. 
 Správny orgán má povinnosť uplatňovať všetky hmotnoprávne princípy trestného postihu 
bez ohľadu na to, či ich zákon výslovne vyjadruje a bez ohľadu na rozsah ich úpravy v zákone. 
Možnosť ich aplikácie nesmie a nemôže byť predmetom správnej úvahy vykonávateľa verejnej 

                                                 
1 Tento referát je výstupom v rámci grantu VEGA č.  1/0172/17 „Združenia ako prvok demokracie a 
prejav slobody združovania vo verejnoprávnych vzťahoch a súkromnoprávnych vzťahoch“. 
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správy. Správny orgán nemá na výber, či uplatní napríklad princíp primeranosti pri ukladaní sankcie. 
Má však zákonom vytvorený priestor na výber, akým spôsobom ho uplatní. Ak by použitie jeho 
správnej úvahy viedlo k porušeniu princípu proporcionality (napr. uložením neprimeranej sankcie 
alebo sankcie likvidačného charakteru), zakladalo by to neústavnosť rozhodnutia.  
 Podľa právnej teórie, zákonné medze správnej úvahy orgánu vo veciach správneho 
trestania predstavujú: 

 zásady ukladania trestov, 

 zákaz zneužitia správnej úvahy, resp. povinnosť orgánu uplatňovať svoju právomoc 
len na účely ustanovené zákonom a v rozsahu ustanovenom zákonom.2 

 Uvedenú skutočnosť zdôraznil aj Najvyšší súd Slovenskej republiky vo svojom rozsudku 
(sp. zn.  2Sžp/27/2011  zo dňa 19. septembra 2012), keď posudzoval, či správny orgán v rámci 
svojej diskrečnej právomoci rozhodoval v zákonom stanovených limitoch (napr. zákon neumožňuje 
použitie správnej úvahy, uložená pokuta prevyšuje zákonom stanovenú výšku, za spáchaný správny 
delikt nemožno uložiť daný druh sankcie  a i.), v súlade so zásadami logického uvažovania, či svoje 
rozhodnutie náležite zdôvodnil a či  inštitút správnej úvahy nezneužil.    
 V nasledujúcom texte sa budeme bližšie venovať analýze zákonov, upravujúcich právomoc 
samosprávnych stavovských organizácií ukladať disciplinárne opatrenia za disciplinárne delikty, z 
hľadiska toho, v akej miere v nich transponoval zákonodarca zásady ukladania sankcií a v akej 
miere ich zohľadňujú tieto subjekty v rámci ich rozhodovacej činnosti. 
 

2 PRINCÍP NULLUM CRIMEN SINE LEGE  
 

Ústavnoprávne vyjadrenie princípu nájdeme v čl. 49 Ústavy Slovenskej republiky („len 
zákon ustanoví, ktoré konanie je trestným činom“). 

Vo vzťahu k zásadám ukladania sankcií má ten význam, že umožňuje zistiť, za aké 
protiprávne a spoločensky škodlivé správanie má vykonávateľ verejnej moci právomoc uložiť 
sankciu. 

 V prípade disciplinárnej zodpovednosti sa sankcie ukladajú za disciplinárne previnenia. Ide 
o zákonné, zovšeobecňujúce pomenovanie osobitného druhu verejnoprávnych deliktov – správnych 
disciplinárnych deliktov). 

 Objektívna stránka disciplinárneho previnenia je vymedzená v zákonoch rôznym spôsobom 
– od veľmi všeobecne formulovaného „porušenie povinnosti“ osobou, ktorá je nositeľom slobodného 
alebo regulovaného povolania (napr. § 20 ods. 1 zákona NR SR č. 200/1994 Z. z. o Komore 
reštaurátorov a o výkone reštaurátorskej činnosti jej členov v znení neskorších predpisov), až po 
veľmi konkrétne, taxatívnym spôsobom vyjadrenie zákonných povinností, ktorých porušenie zakladá 
disciplinárnu zodpovednosť (podľa § 65 ods. 1 zákona č. 578/2004 Z. z. o poskytovateľoch 
zdravotnej starostlivosti, zdravotníckych pracovníkoch, stavovských organizáciách v zdravotníctve a 
o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov: „disciplinárne previnenie 
člena komory je porušenie povinností ustanovených v § 52 ods. 2“).  

 Za porušenie povinnosti člena komory sa považuje porušenie povinností  ustanovených 
zákonom a vnútornými predpismi komory. Nie všetky zákony však špecifikujú, o aký druh 
vnútorného predpisu, resp. úpravy komory sa jedná (napr. § 24 ods. 1 zákona SNR č. 78/1992 Zb. o 
daňových poradcoch a Slovenskej komore daňových poradcov v znení neskorších predpisov). 
Odkazujú na ne len vo všeobecnosti. Iba výnimočne ich zákony pomenúvajú a tým vyčleňujú.3  

 Niektoré zákony výslovne považujú za disciplinárne previnenie aj porušenie iných pravidiel, 
ktoré sú záväzné pre výkon povolania. Najčastejšie ide o etický kódex (§ 25 ods. 1 zákona č. 

                                                 
2 PRÁŠKOVÁ, H.: Nové přestupkové právo. Praha: Leges, 2017, s. 240. 
3 Podľa § 16 ods. 1 zákona č. 161/1998 Z. z. o Komore kominárov Slovenska a o zmene a doplnení 
zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších 
predpisov v znení neskorších predpisov disciplinárne opatrenie sa ukladá za porušenie povinností 
člena komory ustanovených týmto zákonom a stanovami komory. 

https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/1991/455/
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219/2014 Z. z. o sociálnej práci a o podmienkach na výkon niektorých odborných činností v oblasti 
sociálnych vecí a rodiny a o zmene a doplnení niektorých zákonov), ale môžu to byť aj iné záväzné 
štandardy.4  

 Podľa platných zákonov majú samosprávne stavovské komory právomoc ukladať 
disciplinárne opatrenia za každé porušenie povinnosti. Len výnimočne zákon obmedzuje túto 
právomoc na závažné alebo opakujúce sa porušenie povinnosti (pozri § 16 ods. 1 zákona NR SR č. 
216/1995 Z. z. o Komore geodetov a kartografov v znení neskorších predpisov), prípadne opätovné 
porušenie povinnosti (§ 20 ods. 1 zákona NR SR č. 200/1994 Z. z. o Komore reštaurátorov a o 
výkone reštaurátorskej činnosti jej členov v znení neskorších predpisov). 

 Vzhľadom k zákonnému vymedzeniu objektívnej stránky disciplinárneho previnenia, keď 
zákon odkazuje i na ďalšie druhy prameňov právne záväzných pravidiel (vnútorné predpisy atď.), 
nemožno tvrdiť, že by takýmto legislatívnym prístupom nebol dodržaný princíp nullum crimen sine 
lege. Výnimkou je prípad, keď zodpovednosť za disciplinárne previnenie člena samosprávnej 
stavovskej organizácie je „založená na tom, že k protiprávnemu konaniu došlo iba na základe 
porušenia interného predpisu“ (rozsudok Najvyššieho správneho súdu Českej republiky z 23. 
septembra 2004, sp. zn. 6A 173/2002)5. 

 Z procesnoprávneho hľadiska je preto nevyhnutné, aby vo výroku rozhodnutia, ktorým sa 
ukladá disciplinárne opatrenie: 

 bol uvedený skutok, ktorým sa osoba dopustila disciplinárneho previnenia (rozsudok 
Najvyššieho súdu Slovenskej republika z 22. júna 2011, sp. zn. 6 Sžo 255/20106), 

 bolo uvedené ustanovenie zákona ako aj vnútorného predpisu, z ktorého vyplýva, že 
ide o porušenie povinnosti, ktoré je disciplinárnym previnením.7 

 Pri všeobecnom zákonnom spôsobe vymedzenia objektívnej stránky disciplinárneho 
previnenia hrozí, že môže byť porušený princíp nullum crimen sine lege certa.  

 Z tohto dôvodu je vždy potrebné skúmať, či povinnosť (príkaz alebo zákaz) sú formulované 
dostatočne jasne, presne a konkrétne, či je ich obsah zistiteľný a či sa osoba mala možnosť s ich 
obsahom vopred oboznámiť a mohla tak prispôsobiť svoje správanie požiadavke záväznej normy. S 
tým je spojená i problematika zverejnenia, platnosti a účinnosti normy vnútorného predpisu 
samosprávnej stavovskej organizácie. 

  

 

 

 

                                                 
4 Ako príklad možno uviesť § 49 ods. 1 zákona č. 423/2015 Z. z. o štatutárnom audite a o zmene a 
doplnení zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov v znení zákona č. 
91/2016 Z. z., podľa ktorého za porušenie povinnosti audítora sa považuje aj porušenie povinností 
ustanovených medzinárodnými audítorskými štandardami. 
5 BABIAKOVÁ, E. - HAJDINOVÁ, J.: Judikatúra vo veciach iných správnych deliktov. Bratislava: 
Wolters Kluwer, 2017, s. 101. 
6 BABIAKOVÁ, E. - HAJDINOVÁ, J.: Judikatúra vo veciach iných správnych deliktov. Bratislava: 
Wolters Kluwer, 2017, s. 101. 
7 Ako príklad možno uviesť výrok rozhodnutia I. disciplinárneho senátu Slovenskej advokátskej 
komory z 2. decembra 2013, sp. zn. DS I.-71/13:432/2013: „Advokát, ktorý ako ustanovený právny 
zástupca klienta v trestnej veci v dovolacom konaní napriek pokynu klienta a výzve súdu dovolanie 
v mene klienta nepodá, v dôsledku čoho dovolanie podané samotným klientom je ako dovolanie 
podané neoprávnenou osobou odmietnuté, dopúšťa sa disciplinárneho previnenia podľa § 56 ods. 1 
Zákona o advokácii a § 2 ods. 1 Advokátskeho poriadku Slovenskej advokátskej komory.“ In: 
Zbierka disciplinárnych rozhodnutí Slovenskej advokátskej komory (2014 – 2015). Bratislava : 
Slovenská advokátska komora, 2017, s. 80.  

https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2002/431/
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3 PRINCÍP NULLA POENA SINE LEGE 

Ústavnoprávne vyjadrenie princípu nájdeme v čl. 49 Ústavy Slovenskej republiky („len 
zákon ustanoví, aký trest, prípadne iné ujmy na právach alebo majetku možno uložiť za jeho 
spáchanie“). 

Princíp nullum poena sine lege je naplnený vtedy, ak zákon zakotvuje uzavretý (taxatívny) 
výpočet sankcií zahŕňajúci: 

- druh sankcie,  

- jej sadzbu. 

   Za disciplinárne previnenie možno uložiť disciplinárne opatrenie, ktoré ustanovuje zákon. 
Napĺňanie princípu nullum poena sine lege je dôsledné v tom, že sankcie, ktoré zaň možno uložiť, 
sú upravené taxatívnym spôsobom. Zákony nepriznávajú vykonávateľovi verejnej správy právomoc 
ustanoviť druh a rozpätie sankcie vlastným vnútorným predpisom. 
  
4 ZÁKAZ RETROAKTIVITY  
 
  Zákaz retroaktivity upravuje Ústava Slovenskej republiky v čl. 50 ods. 6: „Trestnosť činu sa 
posudzuje a trest sa ukladá podľa zákona účinného v čase, keď bol čin spáchaný. Neskorší zákon 
sa použije, ak je to pre páchateľa priaznivejšie.“ Uvedený princíp sa vzťahuje na všetky delikty 
verejného práva, teda aj na ukladanie sankcií za porušenie povinností vo vzťahoch chránených 
správnym právom (rozsudok Najvyššieho súdu Slovenskej republiky z 18. februára 2010, sp. zn. 
3Szd 12/2009).8 

  Princíp zabezpečuje ochranu skoršieho správania a možnosti predvídať právne dôsledky 
správania v budúcnosti. Odpovedá na otázku, ako riešiť spravodlivo otázku  hmotnoprávnych 
účinkov predchádzajúcej a novej právnej úpravy pôsobiacich na právne vzťahy, ktoré vznikli v čase 
účinnosti predchádzajúcej právnej úpravy a  jestvujú aj v čase účinnosti novej právnej úpravy. 
Dôsledkom uplatnenia princípu zákazu retroaktivity je, že trestnosť skutku sa posudzuje a trest zaň 
sa ukladá podľa zákona účinného v čase, keď bol čin spáchaný.  

  Zo všeobecného zákazu retroaktivity sa na účely trestania osôb odvodzuje špeciálnejší 
zákaz – zákaz retroaktivity prísnejšieho zákona. Spočíva v tom, že sa obmedzuje len na zákaz 
spätného pôsobenia neskoršieho zákona, ktorý pre páchateľa deliktu vytvoril nepriaznivejšiu právnu 
situáciu, pokiaľ ide o posúdenie závažnosti skutku a uloženie trestu za takýto skutok. Preto ak v 
čase medzi spáchaním činu a rozhodnutím o ňom nadobudnú účinnosť viaceré zákony, trestnosť sa 
posudzuje a trest sa ukladá podľa zákona, ktorý je pre páchateľa priaznivejší.9 

Z procesného hľadiska je dôležité, aby rozhodnutie vykonávateľa verejnej správy vydané 
za účinnosti novej úpravy, v odôvodnení obsahovalo vyhodnotenie toho, či nová úprava prevzala 
staré skutkové podstaty a či tresty za ne sú podľa novej úpravy miernejšie alebo prísnejšie 
(rozsudok Najvyššieho správneho súdu Českej republiky z 27. októbra 2004, sp. zn. 6A 
126/2002).10 Trest pritom zahŕňa nielen jeho výmeru, ale aj druh trestu. 

Ak zákonná úprava zodpovednosti za disciplinárne previnenie neobsahuje špeciálnu 
úpravu zákazu retroaktivity (čo je väčšina zákonov regulujúca postavenie samosprávnych 
stavovských organizácií neobsahuje), je potrebné aplikovať ustanovenie čl. 50 ods. 6 Ústavy 

                                                 
8 BABIAKOVÁ, E. - HAJDINOVÁ, J.: Judikatúra vo veciach iných správnych deliktov. Bratislava: 
Wolters Kluwer, 2017, s. 104. 
9 PROKEINOVÁ, M.: Správne trestanie a ukladanie trestov podľa trestného zákona. In: Zásady 
zákona o správnom trestaní. Zborník príspevkov z česko-slovenskej vedeckej konferencie. 7. apríl 
2017, Bratislava, Slovenská republika. Soňa Košičiarová (ed.). Bratislava: Právnická fakulta 
Trnavskej univerzity v Trnave, 2017, s. 340. 
10 BABIAKOVÁ, E. - HAJDINOVÁ, J.: Judikatúra vo veciach iných správnych deliktov. Bratislava: 
Wolters Kluwer, 2017, s. 103. 
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Slovenskej republiky priamo. Musí sa aplikovať nielen vo vzťahu k posúdeniu skutku ako 
disciplinárnemu previneniu, ale aj vo vzťahu k posúdeniu sankcie, t. j. disciplinárneho opatrenia. 

Výnimkou zo série zákonov, ktoré zákaz retroaktivity explicitne neupravujú, je zákon č. 
583/2004 Z. z. o advokácii a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom 
podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov v znení neskorších predpisov.  

Podľa § 58 ods. 4 tohoto zákona: „Zodpovednosť za disciplinárne previnenie sa posudzuje 
podľa všeobecne záväzných právnych predpisov a predpisov komory účinných v čase, keď k 
disciplinárnemu previneniu došlo; podľa neskorších všeobecne záväzných právnych predpisov a 
predpisov komory sa posudzuje len vtedy, ak je to pre disciplinárne obvineného priaznivejšie.“ 
Podľa § 58 ods. 5 zákona č. 583/2004 Z. z.: „Disciplinárne obvinenému možno uložiť len taký druh 
disciplinárneho opatrenia, ktorý možno uložiť podľa zákona účinného v čase, keď sa o 
disciplinárnom opatrení rozhoduje.“  

Keďže disciplinárne opatrenie je trestom, čl. 50 ods. 6 Ústavy Slovenskej republiky je 
potrebné vo vzťahu k nemu aplikovať v plnom rozsahu. Z tohoto dôvodu by dikcia  citovaného § 58 
ods. 4 mala správne znieť: „Disciplinárne obvinenému možno uložiť len taký druh disciplinárneho 
opatrenia, ktorý možno uložiť podľa zákona účinného v čase, keď sa o disciplinárnom opatrení 
rozhoduje, keď je to pre disciplinárne obvineného priaznivejšie.“ Ak takáto podmienka de lege lata z 
pravidla nevyplýva, treba ju odvodiť výkladom na základe čl. 50 ods. 6 Ústavy Slovenskej republiky. 

 
5  PRINCÍP NE BIS IN IDEM 
 

Svoje ústavnoprávne vyjadrenie nachádza v čl. 50 ods. 5 Ústavy Slovenskej republiky, 
podľa ktorého „nikoho nemožno trestne stíhať za čin, pre ktorý bol už právoplatne odsúdený alebo 
oslobodený spod obžaloby“.  

Ustanovenie obsahuje: 

- zákaz viacnásobného potrestania (hmotnoprávny aspekt),  

- zákaz vystavenia osoby viacnásobnému stíhaniu, ktoré by mohlo vyústiť do potrestania 
(procesnoprávny aspekt).  

Zákaz viacnásobného potrestania tej istej osoby za ten istý skutok11 sa uplatňuje bez 
ohľadu na to, či osoba bola uznaná vinnou zo skutku, z ktorého bola obvinená. V oboch prípadoch 
vzniká res iudicata – prekážka právoplatne rozhodnutej veci, ktorá vylučuje opätovné prejednanie 
skutku a jeho potrestanie (uloženie sankcie).  

Princíp určuje hmotnoprávne podmienky, za akých nemožno uložiť sankciu, nemá však nič 
spoločné s princípom subsidiarity trestného postihu.  

Platné predpisy upravujúce disciplinárnu zodpovednosť členov samosprávnych 
stavovských komôr ustanovujú zákaz viacnásobného potrestania tej istej osoby za ten istý skutok 
len výnimočne.12 V ostatných prípadoch treba hmotnoprávny aspekt princípu odvodiť priamo z čl. 50 
ods. 5 Ústavy Slovenskej republiky.  

                                                 
11 Podľa rozsudku Najvyššieho súdu Slovenskej republiky z 22. júna 2011, sp. zn. 6 Sžo 255/2010, 
„v rozhodnutí, ktorým sa ukladá disciplinárne opatrenie za disciplinárne previnenie, musí byť 
uvedený vo výroku rozhodnutia skutok, ktorý sa fyzická osoba dopustila disciplinárneho previnenia“. 
In:  BABIAKOVÁ, E. - HAJDINOVÁ, J.: Judikatúra vo veciach iných správnych deliktov. Bratislava: 
Wolters Kluwer, 2017, s. 170. V záujme ochrany obvineného však vo výroku rozhodnutia 
disciplinárneho orgánu musí byť taktiež uvedený skutok prejednaný v disciplinárnom konaní, v 
ktorom bol obvinený oslobodený (z dôvodu, že nebolo dokázané, že sa skutok stal, z dôvodu, že 
skutok nie je disciplinárnym previnením, alebo že nebolo dokázané, že skutok spáchal disciplinárne 
obvinený). 
12 Podľa § 50 ods. 13 zákona č. 423/2015 Z. z. o štatutárnom audite a o zmene a doplnení zákona 
č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov v znení zákona č. 91/2016 Z. z. 

https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/1991/455/
https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2002/431/
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V prípade keď bol obvinený už potrestaný uložením disciplinárneho opatrenia, nie je 
rozhodujúce, či trest možno považovať z hľadiska účelu disciplinárneho konania za dostačujúci.  

Ak vnútorný predpis samosprávnej stavovskej komory neupravuje hmotnoprávny aspekt 
princípu ne bis in idem, mal by aspoň ustanoviť jeho procesný aspekt, a to povinnosť zastaviť 
disciplinárne konanie z dôvodu, že o tom istom skutku disciplinárne obvineného sa už v inom konaní 
právoplatne rozhodlo. Právoplatné rozhodnutie môže byť pritom rozhodnutím, ktorým disciplinárny 
senát disciplinárne obvineného oslobodil alebo  uznal  vinným.  

Princíp ne bis in idem nie je dotknutý v prípade súbehu rôznych druhov a kategórií deliktov 
s disciplinárnym previnením.  

Súbeh disciplinárneho previnenia člena samosprávnej stavovskej organizácie je  možný, ak 
ho zákon výslovne nevylučuje (v dôsledku zásady špeciality).  

 

6  PRINCÍP PROPORCIONALITY 
 

Z princípu proporcionality podľa čl. 1 ods. 1 Ústavy Slovenskej republiky sa v trestnom 
postihu odvodzuje zásada primeranosti druhu trestu a jeho výmery. 
 Dôležitú úlohu zohráva aj zákonná limitácia voľnosti správnej úvahy disciplinárneho orgánu 
v tomto ohľade. 
 V rámci postihu členov samosprávnych stavovských organizácii platí pravidlo, že zákon 
umožňuje výber spomedzi všetkých druhov sankcií, avšak neumožňuje ich ukladať popri sebe 
(typická dikcia „komora môže uložiť členovi komory niektoré z týchto disciplinárnych opatrení“).   

Len výnimočne sa v osobitnom zákone, upravujúcom disciplinárnu zodpovednosť členov 
samosprávnych stavovských organizácií, stretneme s možnosťou ukladať sankciu popri inej sankcii. 
Takouto výnimkou je zákon č. 586/2003 Z. z. o advokácii a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 
Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov v znení 
neskorších predpisov. Tento zákon výslovne vylučuje možnosť uložiť peňažnú pokutu spolu s 
napomenutím (písomným alebo verejným). 
 Ak by v budúcnosti v právnej úprave zodpovednosti za disciplinárne previnenia členov 
samosprávnych stavovských organizácií prevážil trend zakotviť právomoc ukladať sankcie popri 
sebe, bude potrebné – v závislosti od druhov disciplinárnych opatrení – dbať na uplatnenie zásady 
nezlučiteľnosti určitých druhov trestov (pozri § 34 ods. 7 Trestného zákona). Je vyjadrená zákazom 
uložiť tresty rovnakej povahy13 a je aplikovateľná v rámci súdneho prieskumu správnym súdom na 
základe § 195 Správneho súdneho poriadku. 
 Ukladanie disciplinárneho opatrenia musí vždy zohľadniť nielen primeranosť, ale aj 
účelnosť disciplinárneho opatrenia.  
 Účelnosť disciplinárneho opatrenia je daná vtedy, ak disciplinárne opatrenie postačuje na 
dosiahnutie nápravy disciplinárne obvineného. 
 Nie všetky zákony, upravujúce právomoc samosprávnych stavovských organizácií 
vyvodzovať zodpovednosť za disciplinárne previnenia, ustanovujú kritériá pre výber druhu a určenie 
výmery sankcie.  
 Ak ich ustanovujú, kritériá sa líšia.  
 Rozdielnosť spočíva tiež v tom, že niektoré zákony zakotvujú demonštratívny výpočet 
kritérií pre určenie druhu a výmery disciplinárneho opatrenia, iné ustanovujú ich výpočet taxatívnym 
spôsobom. 
 V nasledujúcej tabuľke je citovaná úprava tých zákonov, ktoré kritériá pre ukladanie 
disciplinárnych opatrení upravujú. V ostatných zákonoch explicitná úprava chýba.  
 

                                                                                                                                       
„disciplinárne opatrenie podľa § 49 ods. 1 písm. a) prvého bodu a písm. b) nemožno uložiť, ak bola 
štatutárnemu audítorovi a audítorskej spoločnosti za to isté porušenie povinnosti už uložená sankcia 
úradom“.  
13 Novocký, J. in ČENTÉŠ, J. a kolektív: Trestný zákon. Veľký komentár. 2. aktualizované vydanie. 
Žilina: Eurokódex, 2015, s. 70. 

https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/1991/455/
https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/1991/455/
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 V takejto legislatívnej situácii je namieste otázka, čo považovať za minimálny štandard, 
ktorý musí disciplinárny orgán rešpektovať v rámci individualizácie sankcie.  
 Vzhľadom na súdnu judikatúru vo veciach správneho trestania možno konštatovať, že vždy 
treba prihliadať na okolnosti: 
 - skutku,  
 - jeho následku a  
 - subjektu (páchateľa disciplinárneho previnenia).  
 Nie je možné žiadnu z nich opomenúť. 
 Okolnosti skutku, jeho následku a subjektu sa vyhodnocujú podľa závažnosti. 
 Závažnosť vyjadruje mieru, ktorou konkrétna okolnosť prispela k disciplinárnemu deliktu. 
Závažnosť disciplinárneho previnenia sa musí vo vzťahu ku každému zisteniu protiprávneho 
správania v rámci správnej úvahy posudzovať individuálne. 
 Závažnosť sa posudzuje prostredníctvom kritérií. Treba zdôrazniť, že predmetné kritériá sa 
aplikujú tak v súvislosti so správnou úvahou ohľadne druhu sankcie, ako i ohľadne možnosti jej 
uloženia s inou sankciou alebo jej výmery. 
 Ako má správny orgán postupovať v situácii, keď zákon, na ktorého základe sa vyvodzuje 
zodpovednosť za disciplinárne previnenie: 
 a) obsahuje výpočet kritérií, 
 b) neobsahuje výpočet kritérií? 
 Vždy musí postupovať tak, aby v konkrétnom prípade nebol porušený princíp 
proporcionality. 
 Ad a) Je právne irelevantné, či zákon ustanovuje taxatívny alebo demonštratívny výpočet 
kritérií na určenie druhu a výmery sankcie. V oboch prípadoch  môže dôjsť k porušeniu princípu 
proporcionality, ak správny orgán nepoužije kritérium (ktoré vo výpočte nie je) a v dôsledku toho 
zasiahne do právneho postavenia obvineného spôsobom, ktorý je v rozpore s čl.  1 ods. 1 Ústavy 
Slovenskej republiky. 

Zákon upravujúci zodpovednosť za disciplinárne 
previnenie 

Kritériá ukladania disciplinárneho opatrenia 

§ 50 ods. 1 zákona č. 423/2015 Z. z. o štatutárnom 
audite a o zmene a doplnení zákona č. 431/2002 Z. z. 
o účtovníctve v znení neskorších predpisov v znení 
zákona č. 91/2016 Z. z. 

Disciplinárna komisia pri ukladaní disciplinárneho 
opatrenia prihliada na závažnosť, čas trvania 
protiprávneho konania, na rozsah jeho následkov, na 
prípadné opakované porušenie povinností alebo na 
porušenie viacerých povinností.  

§ 25 ods. 3 zákona č. 219/2004 Z. z. o sociálnej práci a 
o podmienkach na výkon niektorých odborných činností 
v oblasti sociálnych vecí a rodiny a o zmene a doplnení 
niektorých zákonov  

Pri ukladaní disciplinárneho opatrenia prihliada 
disciplinárna komisia najmä na rozsah a povahu 
porušenej povinnosti a na spôsob konania.  

§ 21 ods. 3 zákona č. 442/2004 Z. z.  o súkromných 
veterinárnych lekároch, o Komore veterinárnych 
lekárov Slovenskej republiky a o zmene a doplnení 
zákona č.  488/2002 Z. z.o veterinárnej starostlivosti a 
o zmene niektorých zákonov v znení neskorších 
predpisov v znení neskorších predpisov 

Pri ukladaní disciplinárneho opatrenia sa prihliada na 
povahu porušenej povinnosti, spôsob konania alebo 
opomenutia, mieru zavinenia a opakované disciplinárne 
previnenie alebo inú priťažujúcu okolnosť.  

§ 56 ods. 3 zákona č. 586/2003 Z. z. o advokácii a o 
zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o 
živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení 
neskorších predpisov v znení neskorších predpisov 

Disciplinárny senát pri ukladaní disciplinárneho 
opatrenia prihliada najmä na rozsah a povahu 
porušenej povinnosti, na spôsob konania, následok a 
mieru zavinenia.  

§ 50 ods. 1 zákona č. 423/2015 Z. z. o štatutárnom 
audite a o zmene a doplnení zákona č. 431/2002 Z. z. 
o účtovníctve v znení neskorších predpisov v znení 
zákona č. 91/2016 Z. z. 

Disciplinárna komisia pri ukladaní disciplinárneho 
opatrenia prihliada na závažnosť, čas trvania 
protiprávneho konania, na rozsah jeho následkov, na 
prípadné opakované porušenie povinností alebo na 
porušenie viacerých povinností.  

https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2002/431/
https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2002/488/
https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/1991/455/
https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2002/431/
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 O aké kritérium (neustanovené v zákone, prípadne vo vnútornom predpise samosprávnej 
stavovskej organizácie) by vecne mohlo ísť, bude vždy záležať od konkrétnych okolností prípadu.14  
 Správny orgán sa taktiež nemôže účinne odvolávať na skutočnosť, že prihliadal na všetky 
kritériá v zákone uvedené taxatívnym spôsobom, ak by uložené disciplinárne opatrenie bolo 
v konkrétnom prípade neprimerané alebo likvidačné (pozri § 198 ods. 1 zákona č. 162/2015 Z. z. v 
znení zákona č. 88/2017 Z. z.). 
  Ad b)  Vzhľadom na povinnosť správnych súdov vo veciach správneho trestania prihliadať 
na zásady ukladania trestov podľa Trestného zákona (§ 195 zákona č. 162/2015 Z. z. v znení 
zákona č. 88/2017 Z. z.), v prípade, keď  v osobitnom zákone chýbajú kritériá pre ukladanie 
disciplinárnych opatrení, je vhodné, aby disciplinárny orgán (v rámci individualizácie sankcie) 
vychádzal z kritérií uvedených v § 34 ods. 4 a 5 Trestného zákona, a to aj v situácii, keď osobitný 
zákon na ne neodkazuje.  
 I v samotnom Trestnom zákone je výpočet kritérií pre určenie druhu trestu a jeho výmery 
ustanovený demonštratívnym spôsobom, takže i pri ich aplikácii sa uplatní všeobecná (ústavne 
konformná) požiadavka, aby správny orgán v prípade potreby použil ďalšie kritériá.15 
  Z procesného hľadiska sa vyžaduje, aby disciplinárny orgán v odôvodnení svojho 
rozhodnutia svoju správnu úvahu: 
 - konkretizoval (nepostačuje všeobecné odôvodnenie s odvolaním sa len na zákonné 
ustanovenie)16, 
 - zdôvodnil kritériami, ktoré použil, vrátane tých, ktoré nie sú súčasťou kritérií uvedených v 
demonštratívnom zákonnom výpočte.17 
 Aké zákonné kritériá upravujú zákony vzhľadom na zásadu individualizácie trestu? V 
nasledujúcej tabuľke uvedieme kritériá, explicitne vypočítané v Trestnom zákone, a porovnáme ich s 
kritériami v osobitných zákonoch (pokiaľ sú v nich výslovne ustanovené). 

                                                 
14 Najvyšší správny súd Českej republiky považoval dobrú vieru páchateľa deliktu za okolnosť, ktorá 
môže mať vplyv na výšku uloženej sankcie (rozsudok z 12. decembra 2003. sp. zn. 5 A 110/2001). 
Bližšie k tomu BABIAKOVÁ, E. - HAJDINOVÁ, J.: Judikatúra vo veciach iných správnych deliktov. 
Bratislava: Wolters Kluwer, 2017, s. 158 a nasl. 
15 HORVAT, M.: Administratívnoprávna zodpovednosť právnických osôb. Bratislava: Wolters 
Kluwer, 2017, s. 183. 
16 Rozsudok Najvyššieho súdu Slovenskej republiky  30. mája 2012, sp. zn. 2 Sžp 16/2011. 
17 Pozri bližšie rozsudok Najvyššieho správneho súdu  Českej republiky z 31. marca 2004, sp. zn. 5 
A 154/2002. 

§ 34 ods. 4 Trestného zákona osobitné zákony 

spôsob spáchania činu - povaha porušených povinností 
- rozsah porušených povinností 
- spôsob  protiprávneho konania 
- čas trvania  protiprávneho konania 

následok činu - rozsah následkov 

zavinenie - miera zavinenia 

pohnútka  

priťažujúce okolnosti - opakované porušenie povinností 
- porušenie viacerých povinností 
- iná priťažujúca okolnosť 

poľahčujúce okolnosti  

osoba páchateľa  

pomery páchateľa  

možnosť nápravy páchateľa  

§ 34 ods. 5 Trestného zákona osobitné zákony 

spolupáchateľstvo  



_____Zborník z medzinárodnej vedeckej konferencie Bratislavské právnické fórum 2018____ 
 

147 
 

 
 
 Konkrétne zákonné kritérium sa neaplikuje len vtedy, ak je jeho použitie vylúčené z dôvodu 
právnej povahy veci (napr. u právnickej osoby ako páchateľa disciplinárneho previnenia nie je 
možné prihliadnuť na jej osobné pomery).  
 Okolnosti skutku. Kľúčovým kritériom pre určenie závažnosti protiprávneho konania 
(skutku) disciplinárne obvineného je: 
 - spôsob spáchania skutku, 
 - rozsah a povaha porušenej povinnosti 
 - okolnosti, za ktorých bol skutok spáchaný, 
 - čas trvania skutku. 
 Ak tak výslovne ustanovuje zákon, existencia závažného porušenia povinnosti člena 
komory je už samotným predpokladom, resp. podmienkou pre uplatnenie právomoci samosprávnej 
stavovskej organizácie. Ak by zákonom požadovaná závažnosť v konkrétnom prípade chýbala, 
disciplinárny orgán by nemal právomoc prejednať porušenie povinnosti ako disciplinárne previnenie. 
Vtedy teda závažnosť disciplinárneho previnenia nevystupuje ako prostriedok individualizácie 
trestu.18  
 Povaha porušenej povinnosti sa odvíja od toho, či porušená povinnosť vyplýva zo zákona, 
z pravidiel profesijnej etiky alebo z povinností ustanovených na základe zákona vnútorným 
predpisom samosprávnej ej organizácie. 
 Okolnosti následku. Následkom disciplinárneho previnenia je vždy porušenie verejného 
záujmu na riadnom výkone slobodného alebo regulovaného povolania alebo na riadnom výkone 
verejnej správy v súvislosti s predmetom činnosti samosprávnej stavovskej organizácie zriadenej 
zákonom.  
 Riadny výkon povolania je porušený, ak sa disciplinárnym previnením znižuje 
profesionálnosť, odbornosť alebo dôstojnosť výkonu povolania, resp. sa disciplinárnym previnením 
spôsobí iná ujma (napr. majetková škoda, zvýhodnenie). 
 Okolnosti subjektu. Vo vzťahu k osobe páchateľa je povinný disciplinárny orgán zohľadniť: 
 - mieru zavinenia (pokiaľ zodpovednosť za disciplinárne previnenie má právnu povahu 
subjektívnej právnej zodpovednosti), 
 - pohnútku disciplinárne obvineného, 
 - osobu disciplinárne obvinenú (jej nebezpečnosť), 
 - pomery disciplinárne obvineného (osobné a majetkové), 
 - možnosť nápravy disciplinárne obvineného. 
 Správny orgán musí diferencovať pri rozhodovaní o druhu trestu a jeho výmere v 
prípadoch, ak bol trestný čin spáchaný spoločným konaním viacerých osôb (§ 34 ods. 5 Trestného 
zákona)  
 Pri určovaní druhu disciplinárneho opatrenia a jeho výmery prihliadne u spolupáchateľov aj 
na to, akou mierou konanie každého z nich prispelo k spáchaniu disciplinárneho previnenia. Z 
procesného hľadiska musí byť v takom prípade z odôvodnenia rozhodnutia správneho orgánu, 
týkajúceho sa viacerých obvinených, zrejmé, ku ktorému obvinenému a k porušeniu akej povinnosti 
sa jednotlivé odôvodnenie vzťahuje.19 
 Poľahčujúce a priťažujúce okolnosti. Disciplinárny orgán ich aplikuje vždy, keď tak 
ustanovuje osobitný zákon, na ktorého základe sa disciplinárna zodpovednosť vyvodzuje. 
 V prípade, ak zákon alebo vnútorný predpis samosprávnej ej organizácie neupravuje 
poľahčujúce alebo priťažujúce okolnosti, disciplinárny orgán by mal postupovať podľa § 36 a § 37 
Trestného zákona, keďže poľahčujúce a priťažujúce okolnosti sú zákonným kritériom pre určovanie 
druhu a výmery sankcie, a správny súd na ne prihliada z úradnej povinnosti podľa § 195 zákona č. 

                                                 
18 Pozri napr. § 16 ods. 1 zákona NR SR č. 216/1995 Z. z. o Komore geodetov a kartografov v znení 
neskorších predpisov, podľa ktorého: „Za závažné alebo opakujúce sa zavinené porušenie 
povinností člena komory ustanovených týmto zákonom a stanovami komory, ak nejde o trestný čin 
alebo priestupok, komora môže uložiť členovi komory podľa závažnosti porušenia povinnosti 
niektoré z týchto disciplinárnych opatrení...“. 
19 Pozri bližšie rozsudok Najvyššieho správneho súdu  Českej republiky z 31. marca 2004, sp. zn. 5 
A 154/2002. 
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162/2015 Z. z. v znení zákona č. 88/2017 Z. z. Treba zdôrazniť, že v Trestnom zákone ide o 
taxatívny výpočet, t. j. ani „súd nesmie prihliadať na iné než uvedené okolnosti, bez ohľadu na ich 
potenciálny vplyv na nebezpečnosť konania“.20 
 I v prípade disciplinárnej zodpovednosti sa uplatňuje zásada zákazu dvojitého pričítania 
podľa § 38 ods. 1 Trestného zákona. Na okolnosť, ktoré je zákonným znakom disciplinárneho 
previnenia, nemožno prihliadnuť ako na poľahčujúcu alebo priťažujúcu okolnosť. 
 Bude tomu tak v situácii, keď predpokladom vzniku disciplinárnej zodpovednosti je 
opakované porušenie povinnosti (t. j. recidíva). V takom prípade nie je možné na skutočnosť, že 
došlo k opakovanému porušeniu povinnosti nahliadať aj ako na priťažujúcu okolnosť podľa 
osobitného zákona alebo podľa § 37 písm. m) Trestného zákona. Rovnako sa bude postupovať vo 
vzťahu k § 37 písm. e)  Trestného zákona, podľa ktorého je priťažujúcou skutočnosť to, že páchateľ 
zneužil svoje zamestnanie alebo povolanie na dosiahnutie neoprávnenej alebo neprimeranej 
výhody. 
 Kritériá pre uloženie jednotlivých druhov disciplinárnych opatrení. Zákony ustanovujú len 
druh a výmeru druhov disciplinárnych opatrení. Záväzné pravidlá v tomto ohľade neupravujú. Je 
vecou samosprávnej stavovskej organizácie, aby si ich upravila v disciplinárnom poriadku. Takýto 
postup možno odporučiť už aj vzhľadom na princíp legitímneho očakávania. Záväzné pravidlá a ich 
dodržiavanie zo strany disciplinárneho orgánu sú zárukou toho, že v rozhodovaní o skutkovo 
rozdielnych alebo podobných prípadoch nevzniknú neodôvodnené rozdiely. 
 Aké pravidlá by sa mali uplatňovať v záujme presadzovania princípu proporcionality  pri 
výbere spomedzi viacerých druhov sankcií? 
 Osobitné zákony na Slovensku upravujú nasledujúce druhy disciplinárnych 
opatrení, ktoré majú právomoc ukladať samosprávne stavovské organizácie: 
     - napomenutie (písomné alebo verejné), 
     - pokuta, 
    - pozastavenie činnosti (na čas obmedzený zákonom), 
    - vyčiarknutie zo zoznamu osôb oprávnených vykonávať povolanie (na čas obmedzený 
zákonom alebo na čas, v ktorého rámci môže dôjsť k zahladeniu). 
 V našom výpočte sú usporiadané podľa stupňa ich represívnej funkcie, t. j. od 
najmienejšieho po najprísnejší druh sankcie. 
 Základné pravidlá ovplyvňujúce výber spomedzi druhov disciplinárnych opatrení by mali 
byť nasledujúce: 
 - v zásade uloženie napomenutia, ak uloženie pokuty nie je odôvodnené skutočnosťou, že 
disciplinárne previnenie bolo motivované výlučne peňažným prospechom alebo ak by uloženie 
pokuty bolo neprimerané výške získaného prospechu disciplinárne obvineného alebo výške škody 
poškodenej osoby21, 
 - pozastavenie činnosti – zásadne v prípadoch závažného následku alebo opakovaného 
porušenia povinnosti, ak súčasne možno očakávať nápravu disciplinárne obvineného a existuje 
malá pravdepodobnosť, že by skutok opakoval22, 

                                                 
20 Novocký, J. in ČENTÉŠ, J. a kolektív: Trestný zákon. Veľký komentár. 2. aktualizované vydanie. 
Žilina: Eurokódex, 2015, s. 73. 
21 Disciplinárne obvinenému advokátovi bola rozhodnutím VI. disciplinárneho senátu Slovenskej 
advokátskej komory z 15. októbra 2014 uložená pokuta vo výške 10 000 eur na tom skutkovom 
základe, že „klientovi ani na jeho opakovanú výzvu nevrátil zostatok ním uhradeného preddavku na 
odmenu advokáta, a sťažovateľa vyzval, aby uhradil odmenu a preddavok na ďalšiu prácu 
advokáta, ktorý patril jeho synovi, ktorý nie je advokátom“. Bližšie pozri: Zbierka disciplinárnych 
rozhodnutí Slovenskej advokátskej komory (2014 – 2015). Bratislava : Slovenská advokátska 
komora, 2017, s. 75 a nasl. 
22 Disciplinárne obvinenému advokátovi bolo rozhodnutím I. disciplinárneho senátu Slovenskej 
advokátskej komory z 2. decembra 2013 uložené pozastavenie výkonu advokácie na dobu 12 
mesiacov, keď prihliadol aj na tú skutočnosť, že bol v uplynulom období viackrát disciplinárne 
stíhaný (celkovo 14x), pričom v piatich prípadoch boli sťažnosti dôvodné a boli mu aj právoplatne 
uložené disciplinárne opatrenia, vrátane dvoch vysokých peňažných pokút, ako aj vrátane 
pozastavenia činnosti. Z toho bol zrejmé, že predchádzajúce opatrenia nesplnili svoj účel. Bližšie 
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 - vyčiarknutie zo zoznamu – zásadne v prípadoch úmyselného konania, obzvlášť 
závažného následku alebo opakovaného porušenia povinnosti, ak súčasne nemožno očakávať 
nápravu disciplinárne obvineného. 
 Pokiaľ zákon umožňuje ako disciplinárne opatrenie uložiť napomenutie a verejné 
napomenutie, rozhodnutie o verejnom napomenutí má závažnejší dopad na obvineného, a preto pri 
jeho ukladaní sa musí odôvodniť závažnosť disciplinárneho previnenia, ktorý podmieňuje uloženie 
verejného napomenutia pred písomným napomenutím.23  
 Spôsob výkonu disciplinárneho opatrenia verejného napomenutia musí byť ustanovený 
zákonom.24 Ak by nebol, výkon tohto špeciálneho druhu disciplinárneho opatrenia je potrebné 
realizovať tak, aby ním neboli dotknuté zákonom chránené práva alebo záujmy tretích osôb (napr. 
právo na súkromie podľa čl. 8 Dohovoru o ochrane ľudských práv a  základných slobôd).  
 S ukladaním sankcie páchateľovi súvisí aj otázka, do akej miery má pôsobiť uloženie 
sankcie aj na tretie osoby.  
 Odpoveď dáva zásada personality trestu podľa § 34 ods. 3 Trestného zákona, podľa 
ktorého „trest má postihovať iba páchateľa tak, aby bol zabezpečený čo najmenší vplyv na jeho 
rodinu a jemu blízke osoby“. Predmetnú zásadu je potrebné uplatniť aj v prípade, keď sa osobitný 
zákon nezmieňuje o povinnosti samosprávnej stavovskej organizácie tak urobiť pri ukladaní 
disciplinárnych opatrení. 
 Obsahom predmetnej zásady je požiadavka, aby trest, bez ohľadu na druh, podľa 
možností postihoval len jeho páchateľa. 
 Nie je možné dosiahnuť taký stav, že by sa trest uložený páchateľovi vôbec nedotkol jeho 
rodiny a jemu blízkych osôb. Jedinou možnosťou je snaha o maximálne zníženie vplyvu takéhoto 
nepriaznivého stavu.25 
 Zásadu personality trestu je potrebné zohľadniť predovšetkým pri ukladaní pokuty, 
pozastavenia činnosti a vyčiarknutia zo zoznamu. Vo všetkých prípadoch uloženie disciplinárneho 
opatrenia a jeho vykonanie môže mať totiž vplyv na ekonomický štandard osôb uvedených v  § 34 
ods. 3 Trestného zákona. Táto skutočnosť sa musí v rámci konania o disciplinárnom previnení 
preukázať, a to zisťovaním pomerov obvineného (osobných, majetkových).  
 Disciplinárny orgán je povinný v odôvodnení svojho rozhodnutia, ktorým ukladá 
disciplinárne opatrenie, vysvetliť, akým spôsobom aplikoval v tomto smere správnu úvahu pri výbere 
druhu a výšky sankcie. 
   
  

 

 

                                                                                                                                       
pozri: Zbierka disciplinárnych rozhodnutí Slovenskej advokátskej komory (2014 – 2015). Bratislava : 
Slovenská advokátska komora, 2017, s. 80 a nasl. 
23  Disciplinárne obvinenému advokátovi bola rozhodnutím II. disciplinárneho senátu 
Slovenskej advokátskej komory z 24. júna 2015 uložené verejné napomenutie. Výber sankcie 
odôvodnil tým, že šlo o prvé porušenie povinnosti stanovenej stavovskými predpismi. Z tohto 
dôvodu sa disciplinárny senát  musel zamerať na výchovný aspekt uloženého disciplinárneho 
opatrenia. Miernejší trest nebolo možné uložiť vzhľadom na nie zanedbateľnú intenzitu porušenia 
povinnosti advokáta. Bližšie pozri: Zbierka disciplinárnych rozhodnutí Slovenskej advokátskej 
komory (2014 – 2015). Bratislava : Slovenská advokátska komora, 2017, s. 259 a nasl. 
24  Podľa § 57 ods. 1 zákona č. 586/2003 Z. z. o advokácii a o zmene a doplnení zákona č. 
455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov 
v znení neskorších predpisov „rozhodnutie o uložení verejného napomenutia vykoná predseda 
príslušného disciplinárneho senátu uverejnením výroku rozhodnutia v periodiku vydávanom 
komorou alebo iným vhodným spôsobom“.  
25 PROKEINOVÁ, M.: Správne trestanie a ukladanie trestov podľa trestného zákona. In: Zásady 
zákona o správnom trestaní. Zborník príspevkov z česko-slovenskej vedeckej konferencie. 7. apríl 
2017, Bratislava, Slovenská republika. Soňa Košičiarová (ed.). Bratislava: Právnická fakulta 
Trnavskej univerzity v Trnave, 2017, s. 339. 

https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/1991/455/
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Abstract: The right to court is formulated by the Constitution of the Republic of Poland, stipulating in 
art. 45 par. 11 that "[e]veryone shall have the right to a fair and public hearing of his case, without 
undue delay, before a competent, impartial and independent court." This principle is complemented 
by art. 77 par. 2 of the Constitution containing the prohibition of barring the judicial path from one's 
pursuit of claims alleging infringement of freedoms or rights as well as art. 78, pursuant to which 
each party to the proceedings shall have the right to appeal against judgments and decisions issued 
in the first instance.  
 
INTRODUCTION 
 In the concept of the state of law, the rights and freedoms of man and citizen are placed 
first, and one of the most important elements are the procedural and institutional guarantees of 
human and civil rights and freedoms. Through these laws, both constitutions mean personal, 
political, economic, social and cultural rights and freedoms. In the state of law, there is also a 
system of procedures and institutions ensuring compliance with the law, by all entities operating in 
the state – both individuals as well as public authorities2. 
 Institutionally, every democratic state of law is characterized by the following: the 
separation of an independent judiciary, equipped with an attribute of independence and exercising 
the administration of justice; the existence of administrative courts to review administrative 
decisions; the establishment of an institution verifying the compliance of the law with the constitution 
as well as the ombudsman institution safeguarding freedoms and rights violated by public 
authorities3.  
The most important legal protection measures in any democratic state include the right to court that 
provides an individual with access to independent and constitutionally appointed courts, ensuring 
the possibility of claiming violations of freedoms and rights before the court without closing the 
judicial path. 
The right to court expresses the idea of providing every person with the right to present their case 
before the state authorities – the courts – that provide guarantees of delivering just, objective and 
rightful decisions. The right to court is a subjective right that creates an independent basis for an 
individual's claim4. The principle of the right to court defined in the Basic Law, as set out in 
international regulations, also specifies the minimum standard of procedure – ordering it to be 
"public", "fair" and "without undue delay" – and specifies what features the court must jointly 
possess5 to be authorized to give binding rulings on an individual's rights and obligations in the light 

                                                 
1 Articles 45, 77 and 78 of the Constitution of the Republic of Poland of April 2, 1997 (Journal of 
Laws No. 78, item 483, as amended).  
2 S. Pilipiec, Zasada prawa do sądu w Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej i Konstytucji Federacji 
Rosyjskiej [Principle of the right to court in the Constitution of the Republic of Poland and the 
Constitution of the Russian Federation], Annales Universitatis Marie Curie-Skłodowska, Lublin-
Polonia, Sectio G, Vol L/Li, 2003/2004, p. 152. 
3 Ibid. 
4 P. Polański, Prawo do sądu [Right to court], 
http://www.gazetaprawna.pl/encyklopedia/prawo,hasla,336996,prawo-do-sadu.html. 
5 P. Hofmanski, Prawo do sądu w ujęciu konstytucji i ustaw oraz standardów prawa 
międzynarodowego [The right to court as stipulated in constitutions and statutes as well as 
standards of international law], [in:] Wolności i prawa jednostki oraz ich gwarancje w praktyce 
[Freedoms and rights of the individual and their guarantees in practice], ed. L. Wiśniewski, 
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of substantive legal norms in force. Thus, it must be a "competent", "independent", and "impartial" 
court. 
In the Polish legal order, the justice system is exercised by the Supreme Court, common courts, 
administrative courts and military courts. A special role is played by administrative courts which 
exercise the administration of justice in the field of public administration control. The purpose of 
these courts is to protect the freedoms and rights of the individual (subjects of law) in relations with 
public administration, which serves the implementation of the principle of a democratic state of law6.  
 The right to court is a universal principle of an international character. Pursuant to art. 6 
par. 1 of the Convention for the Protection of Human Rights and Fundamental Freedoms, "[i]n the 
determination of his civil rights and obligations or of any criminal charge against him, everyone is 
entitled to a fair and public hearing within a reasonable time by an independent and impartial 
tribunal established by law."7 
 
The right to court in the jurisprudence of the Constitutional Tribunal in Poland 
 In the Polish legal order, the justice system is exercised by the Supreme Court, common 
courts, administrative courts and military courts. A special role belongs to administrative courts 
which exercise the administration of justice in the field of public administration control.8 The purpose 
of these courts is to protect the freedoms and rights of the individual (subjects of law) in relations 
with public administration, which serves the implementation of the principle of a democratic state of 
law. In such a state, activities of public administration bodies need to be controlled by an 
administrative court, which protects the citizen against arbitrariness of the administration and 
decides which actions of the bodies are lawful in a given case and which do not have the 
characteristics of legality.9 
When referring to the principle of a democratic state of law, introduced by an amendment to the 
Constitution of the Polish People's Republic of December 29, 198910 , the Tribunal stressed the fact 
that the fundamental matter is granting citizens the right to court to enable them to protect their 
rights before an independent body bound only by the law in force, as well as the right to a fair and 
transparent trial determining their civil and administrative rights or the validity of any criminal 
charges against them.11 
 In the Constitutional Tribunal's ruling of January 7, 1992, we find confirmation of the above-
mentioned demand. We read in it that the principle of access to court is one of the most important 
assumptions of a democratic state of law. The Constitutional Tribunal also defines the purpose of 
this right, which is to enable citizens to pursue their interests. It also characterizes the body – it is to 
be independent and in its operation must be governed only by the law in force in the given state. It 
also points out that the discussed right to court has such an important position in the law that a 
restrictive interpretation is unacceptable, because it would not correspond to the purpose or 
character of the system of the Republic of Poland. In addition, the Court has recognized that the 

                                                                                                                                       
Warszawa 2006, pp. 273-274, [in:] M. Jaworska, Konstytucyjna formuła prawa do „sądu właściwego” 
[Constitutional formula of the right to a "competent court"], Przegląd Prawa Konstytucyjnego 
2012/13, p. 203. 
6 P. Górecki, Sprawowanie wymiaru sprawiedliwości przez sądy administracyjne jako gwarancja 
przestrzegania praw  człowieka [The administration of justice by administrative courts as a 
guarantee of observance of human rights], Studia Erasmiana Wratislaviensia, 2010, 4, p. 267. 
7 Article 6 paragraph 1 of the Convention of November 4, 1950 for the Protection of Human Rights 
and Fundamental Freedoms (Journal of Laws of 1993 No. 61, item 284, with subsequent 
amendments).  
8 P. Górecki, Sprawowanie wymiaru sprawiedliwości przez sądy administracyjne jako gwarancja 
przestrzegania praw  człowieka [The administration of justice by administrative courts as a 
guarantee of observance of human rights], [in:] Studia Erasmiana Wratislaviensia, 2004, p. 267. 
9 Ibid. 
10 Act of December 29, 1989 amending the Constitution of the Polish People's Republic (Journal of 
Laws No. 75, item 444) 
11  Decision of the Constitutional Tribunal of January 7, 1992, Ref. no. K 8/91, OTK 1992, No. 1, 
item 5 
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right to public justice and fair trial applies to all areas of law, including criminal, civil and 
administrative law.12 
On June 9, 1998, the judgment of the Constitutional Tribunal distinguished the constituent elements 
of the right to court. According to the Tribunal, "[...] the constitutional right to court consists in 
particular of: the right of access to court, i.e. the right to start proceedings before a court, i.e. an 
authority with specific characteristics (impartial and independent); the right to shape the court 
proceedings in accordance with the requirements of fairness and publicity; the right to a court 
judgment, i.e. the right to obtain a binding adjudication of a given case by a court [...]."13 
In its decision of February 8, 2000, the Constitutional Tribunal stated that the right of access to court 
cannot be understood as a right to demand that any authority decide a matter under any procedure. 
This right should be interpreted taking into account art. 175 para. 1 of the Constitution of the 
Republic of Poland, and therefore it is implemented by the right of access to the bodies exercising 
the administration of justice.14 
 The Constitutional Tribunal also notes that the scope of the right to court defined in the 
Constitution of the Republic of Poland is wider than the scope of this right contained in international 
law, including Art. 6 par. 1 of the European Convention on Human Rights. This concept under art. 
45 par. 1 of the Constitution of the Republic of Poland should be understood in broad terms.15 
In its rulings, the Constitutional Tribunal also raises the subject of the right to open and fair judicial 
proceedings. In its judgment of 28 July 2004, it recognizes that the right to court consists not only of 
the right of access to court, but also of the right to shape the court proceedings properly. The 
proceedings must take into account the requirements of publicity and justice. The trial must be fair, 
which means that its participants must have an actual opportunity to present their own arguments, 
while the court must examine them. The right to a fair trial includes the obligation to adjust its 
principles to a specific type of case. For this reason, the implementation of fair trial is different in 
criminal, civil or administrative court proceedings.  
Introducing restrictions and greater formal requirements is aimed at increasing the pace and 
efficiency of proceedings, not denying constitutional guarantees. It is worth noting, however, that 
when the legislator introduces some restrictions of a party's procedural rights and they are not 
aimed at ensuring the efficiency and pace of the proceedings, this situation may thus lead to the 
infringement on the formal equality of the parties and constitutes a violation of the constitutional right 
to court.16 
It should be noted that the interpretation of the right to court contained in the aforementioned 
provisions of the Constitution of the Republic of Poland is subject to changes. The concept of the 
three elements constituting the right to court elaborated in the jurisprudence of the Constitutional 
Tribunal (the access to court itself, the appropriately shaped, reliable procedure and obtaining a 
binding adjudication), as a result of evolution of the very same jurisprudence of the Tribunal as well 
as the views of doctrine, led to a reconstruction of the constitutional standard of the right to court 
now consisting of five basic elements: the right of access to court, the right to appropriately shaped 
court procedures, the right to court judgment (the right to a binding adjudication), the right to shape 
the system and the position of the bodies examining cases, and, finally, the right to a hearing of the 
case without undue delay.17 
However, it should be pointed out that art. 77 par. 2 of the Constitution of the Republic of Poland, 
stipulating the prohibition of barring the judicial path, does not preclude the establishment of various 
types of restrictions on access to court. The right to court is not unconditional and absolute. It is not 

                                                 
12 Decision of the Constitutional Tribunal of January 7, 1992, K 8/91, OTK 1992, No. 1, item 5  
13 Judgment of the Constitutional Tribunal of June 9, 1998, K 28/97, OTK 1998, No. 4, item 50  
14 Order of the Constitutional Tribunal of 8 February 2000, Ts 180/99, OTK 2000, No. 1, item 54  
15 K. Gieron, Prawo do sądu w orzecznictwie Trybunału Konstytucyjnego i orzecznictwie sądowym 
[The right to court in the jurisprudence of the Constitutional Tribunal and court jurisprudence], 
http://www.repozytorium.uni.wroc.pl/Content/66155/38_Konrad_Gieron.pdf, p. 560. 
16 Judgment of the Constitutional Tribunal of July 28, 2004, P 2/04, OTK-A2004, No. 7, item 72. 
17 See R. Broniecka, Uzasadnienie wyroku w polskim postępowaniu karnym [Reasons for judgment 
in Polish criminal proceedings], LEX el. 2014 

http://www.repozytorium.uni.wroc.pl/Content/66155/38_Konrad_Gieron.pdf
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a law that would not be subject to certain restrictions and would give the entitled person an unlimited 
possibility to defend their rights in court.18 
Admissible exceptions to the principle under consideration can only be established by statute and 
only if they are necessary in a democratic state for its security, public order or for protection of the 
environment, health and public morals or the rights and freedoms of others. They cannot violate the 
essence of this right19 

 

The right to court and the provisions of EU law 
Already in 1986, the Court of Justice of the EU formulated the principle of effective judicial protection 
as a general principle of EU law (judgment in case 222/84 Marguerite Johnston v. Chief Constable 
of the Royal Ulster Constabulary). States therefore maintain procedural and institutional autonomy 
with regard to the judiciary, but it is limited precisely by the obligation to provide EU citizens with 
protection of their rights specified under EU law.20 
Article 19 of the Treaty on European Union states that a Member State is required to provide 
effective judicial procedure in any case involving a relationship with EU law. At the same time, this 
relationship is understood very broadly, because it concerns practically every provision of national 
law being "a direct transposition of EU law as well as subject to application in parallel with EU law". 
In addition, the right to court and to an effective remedy is stipulated in art. 47 of the EU Charter of 
Fundamental Rights.21 The Court of Justice has clearly stated that securing the independence of the 
judiciary is a condition for effective judicial protection, which in turn is a condition for the 
effectiveness of EU law. 
Independence of courts should be considered in two dimensions. First of all, in the so-called 
external dimension: "it assumes the protection of the body against interventions and external 
pressures which could jeopardize the independence of judgment by its members with regard to the 
disputes decided by the body." Secondly, in the so-called "internal dimension": "it is associated with 
the concept of impartiality and concerns the same distance to the parties to the dispute and their 
interests related to the object of this dispute."  

The judgment of 19 September 2006 in Case C-506/04, Graham J. Wilson v. Ordre des avocats du 
barreau de Luxembourg states: "Guarantees of independence and impartiality require the existence 
of principles, in particular as to the composition of the body, appointment, term of office and grounds 
for exclusion and dismissal of its members, allowing to exclude any reasonable doubt of any subject 
of law as to the independence of that body from external factors and neutrality in relation to the 
interests in dispute." 

Recapitulation 
The necessity for the state to respect the autonomy of the individual and their subjectivity, makes 
necessary the appropriate structure of the state, namely the division of power and the existence of 
an independent judiciary. Otherwise, the implementation of values resulting from human rights will 
be impossible.22 
The ability to defend rights and the protection of the status of an individual is the fundamental 
element of human rights. A manifestation of this assumption is the establishment of the right to 
court. The doctrine has developed many definitions of this concept; for example, H. Mądrzak defines 
the right to court as "the right of an individual in relation to the state which is separate and 
independent from other normative relations. In particular, based on a constitutional provision, this 

                                                 
18 See. W. Piątek, Podstawy skargi kasacyjnej w postępowaniu sądowoadministracyjnym [Bases of 
cassation complaint in administrative court proceedings], LEX el. 2011 
19 See M. Grego-Hoffmann, Rola pełnomocnika w postępowaniu sądowoadministracyjnym [Role of 
the attorney in administrative court proceedings], LEX el. 2012 
20 Unia ma prawo oceniać reformę sądów w Polsce [The Union has the right to assess the reform of 
courts in Poland], http://kaminski.liberte.pl/unia-ma-prawo-oceniac-reformy-sadow-w-polsce/ 
21 Ibid. 
22 P. Górecki, Sprawowanie wymiaru sprawiedliwości przez sądy administracyjne jako gwarancja 
przestrzegania praw  człowieka [The administration of justice by administrative courts as a 
guarantee of observance of human rights], Studia Erasmiana Wratislaviensia, 2010, 4, p. 267. 
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right applies to anyone regardless of the existence and content of a substantive relationship and the 
rights and obligations arising from it."23 
The principle of the right to court has its source not only in internal law, but also in international 
treaties ratified by Poland. Based on the provision of art. 14 para. 1 of the International Covenant on 
Civil and Political Rights of 1966, "[i]n the determination of any criminal charge against him, or of his 
rights and obligations in a suit at law, everyone shall be entitled to a fair and public hearing by a 
competent, independent and impartial tribunal established by law."24 Article 6 par. 1 of the 
Convention for the Protection of Human Rights and Fundamental Freedoms of November 4, 1950 
stipulates that "[i]n the determination of his civil rights and obligations or of any criminal charge 
against him, everyone is entitled to a fair and public hearing within a reasonable time by an 
independent and impartial tribunal established by law."25 
The legislator, but also the jurisprudence of the Constitutional Tribunal26 emphasize that the 
essence of the justice system is manifested in the fact that it can only be exercised by courts, and 
other authorities cannot interfere with their defined competencies or participate in them. The 
Constitutional Tribunal in its judgment of June 2, 199927 states that "judicial justice is inextricably 
linked to the constitutionally guaranteed right to court (Article 45 par. 1) and the constitutional 
prohibition of barring the judicial path from one's pursuit of claims alleging infringement of freedoms 
or rights (Article 77 paragraph 2).28 
The essence of control of administrative courts is "the protection of freedoms and rights of 
individuals (subjects of law) in relations with public administration as well as building and upholding 
the principle of the state of law and norms derived from it. The basic function of the administrative 
judiciary is to protect the subjective rights of the individual. The adoption of this function stems from 
the assumptions of the public administration verification system in the state of law, which is 
connected with the implementation of the rule of law.”29 
Place of art. 45 in the structure of the constitution shows the autonomous nature of the right to court. 
It is not only an instrument allowing one to exercise other constitutional rights and freedoms, but is 
an independent entity and is protected regardless of the violation of other subjective rights.30 In 
addition to art. 45 par. 1 of the Constitution, generally regarded as a norm stipulating the right to 
court, art. 77 par. 2 of the Constitution, which recognizes the right to court in a negative formula is 
also included among the provisions determining the shape of this right in the Polish legal system. 
The article is a prohibition addressed to the legislator who shall not bar the recourse by any person 
to the courts in pursuit of claims alleging infringement of freedoms or rights. An exception  to the 
principle is admissible only on the basis of a clear constitutional provision. A standard legislator 
cannot arbitrarily deprive anyone of the right to court.31 

                                                 
23 H. Mądrzak, Prawo do sądu jako gwarancja ochrony praw człowieka (studium na tle polskiego 
prawa konstytucyjnego, prawa cywilnego materialnego i procesowego) [The right to court as a 
guarantee of protection of human rights (a study against the background of Polish constitutional law, 
and substantive and procedural civil law)], [in:] L. Wiśniewski (ed.), Podstawowe prawa jednostki i 
ich ochrona sądowa [Basic rights of the individual and their judicial protection, Warszawa 1997, pp. 
189 et seq. 
24 Journal of Laws of 1977 No. 38, item 167  
25 Journal of Laws of 1993 No. 61, item 284  
26 Judgments of the Constitutional Tribunal of 7 January 1992, K 9/91, and of 25 February 1992, K 
3/91  
27 Judgment of the Constitutional Tribunal of June 2, 1999, K 34/98, OTK ZU 1999, No. 5, item 94  
28 P. Górecki, Sprawowanie wymiaru sprawiedliwości przez sądy administracyjne jako gwarancja 
przestrzegania praw  człowieka [The administration of justice by administrative courts as a 
guarantee of observance of human rights], Studia Erasmiana Wratislaviensia, 2010, 4, p. 271. 
29 M. Masternak-Kubiak, T. Kuczyński, op. cit., commentary on art. 1. 
30 Cf. A. Wróbel, Glosa do trzech wyroków Trybunału Konstytucyjnego [Gloss to three judgments of 
the Constitutional Tribunal], Przegląd Sejmowy of 2000, No. 1, p. 20 
31 cf. K. 28/97, OTK ZU No. 4/1998, item 50, p. 300; K. 1/98, OTK ZU No. 1/1999, item 3, p. 45; K. 
20/98, OTK ZU No. 1/1999, item 5, p. 71 [in:] M. Siudowski, Prawo do sądu. Raport z monitoringu 
ochrony praw podstawowych w Polsce [The right to court. Report on monitoring the fundamental 
rights protection in Poland], December 2006, p. 7. 
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 The existence of the administrative judiciary and its administration of justice are required by 
the principle of the state of law itself. The culmination of the rule of law in the state is the existence 
of the administrative judiciary, as it alone creates the true guarantee of compliance with the law by 
the public administration.32 
The analysis shows that the right to court is guaranteed in Poland at the level of statutory solutions. 
The level of protection of this law requires, however, specific changes, in particular as regards the 
system itself; the changes should involve streamlining of the judiciary and improving the pace of 
examining cases as well as developing regulations aimed at improving the efficiency, and 
guaranteeing legal aid and an appropriate quality of services. 
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32 J. Borkowski, Kodyfikacja postępowania administracyjnego w Polsce [Codification of 
administrative proceedings in Poland], Studia Prawno--Ekonomiczne, 1983, No., p. 40 [in:] . 
Górecki, Sprawowanie wymiaru sprawiedliwości przez sądy administracyjne jako gwarancja 
przestrzegania praw  człowieka [The administration of justice by administrative courts as a 
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VYBRANÉ OPRAVNÉ PROSTRIEDKY V SPRÁVNOM KONANÍ 
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Abstrakt: Príspevok sa zameriava na analýzu právnej úpravy opravných prostriedkov v správnom 
konaní z pohľadu ich súladnosti z princípmi a zásadami správneho konania. 
 
Kľúčové slová: opravné prostriedky, správne konanie, právne princípy a zásady 
 
Abstract: The article analyzes de lege lata regulation of remedies in administrative proceedings 
and its conformity with legal principles. 
 
Key words: remedies, administrative proceedings, legal principles 
 
1 ÚVOD 
 Právna úprava opravných prostriedkov voči rozhodnutiam vydaných v správnom konaní 
nachádza svoje vyjadrenie predovšetkým v zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny 
poriadok). Právna doktrína opravné prostriedky delí podľa kritéria, či smerujú voči rozhodnutiu, 
ktoré ešte nenadobudlo právoplatnosť alebo či smerujú voči rozhodnutiu, ktoré je právoplatné na 
riadne resp. mimoriadne opravné prostriedky.1 Medzi riadne opravné prostriedky zaraďujeme 
odvolanie a rozklad a medzi mimoriadne opravné prostriedky radíme obnovu konania, preskúmanie 
rozhodnutia v mimoodvolacom konaní, protest prokurátora a preskúmanie rozhodnutia súdom (za 
súčasne platnej a účinnej právnej úpravy ide o správnu žalobu). 
 Správny poriadok v znení účinnom do 30.06.2016 rozoznával všetky tieto opravné 
prostriedky. V ustanoveniach § 53 až 60a správneho poriadku v platnom a účinnom znení 
nachádzame právnu úpravu odvolacieho konania. V ustanoveniach § 61 správneho poriadku sa 
nachádza právna úpravu týkajúca sa rozkladu. Právnu úpravu mimoriadnych opravných 
prostriedkov, o ktorých rozhodujú tie orgány verejnej moci, ktoré sú zaradené do sústavy orgánov 
verejnej správy, nachádzame v § 62 až § 64, ktoré pojednávajú o obnove konania a v § 65 až § 68 
správneho poriadku, ktoré pojednávajú o preskúmaní rozhodnutia v mimoodvolacom konaní. Tak 
ako bolo spomenuté, správny poriadok v znení účinnom do 30.06.2016 obsahoval úpravu týkajúcu 
sa protestu prokurátora, pričom tento opravný prostriedok bližšie upravoval zákon NRSR č. 
153/2001 Z.z. o prokuratúre v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o prokuratúre“). 
S účinnosťou od 01.07.2016 nachádzame právnu reguláciu tohto inštitútu výlučne v zákone 
o prokuratúre. Správny poriadok v znení účinnom do 30.06.2016 obsahoval aj odkazovú právnu 
normu, podľa ktorej: „osobitné zákony ustanovujú, v ktorých prípadoch súdy preskúmavajú 
rozhodnutia správnych orgánov.“ Rovnako ako v prípade protestu prokurátora sa s účinnosťou od 
01.07.2016 v správnom poriadku toto ustanovenie nenachádza, pričom platí, že súdny prieskum 
rozhodnutí správnych orgánov súdmi nachádza svoje pozitívnoprávne vyjadrenie predovšetkým 
v ustanoveniach § 177 a nasl. zákona č. 162/2015 Z.z. Správny súdny poriadok v znení zákona č. 
53/2015 Z.z.  
 
2 OSOBITNÁ PRÁVNA ÚPRAVA PRESKÚMAVANIA ROZHODNUTÍ SPRÁVNYCH 

ORGÁNOV 
Spomenuté právne predpisy a ustanovenia správneho poriadku neobsahujú úplný výpočet 

resp. úplný súhrn právnych pravidiel regulujúcich opravné prostriedky proti rozhodnutiam správnych 
orgánov vydaných v správnom konaní. Popri spomínanej právnej úprave sú otázky týkajúce sa 
opravných prostriedkov regulované v osobitných predpisoch upravujúcich postavenie a konanie 
pred orgánmi verejnej správy. Vzhľadom na skutočnosť, že cieľom článku nie je analyzovať všetky 

                                                 
1  VRABKO, Marián a kol.: Správne právo procesné. Bratislava: C. H. Beck, 2013, 177, 178 
s. a 193 s.  
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takéto osobitné ustanovenia nachádzajúce sa v osobitných zákonoch, v ďalšej časti článku sa 
zameriavam na vybrané ustanovenia. Ide o ustanoveniach regulujúce opravné prostriedky voči 
rozhodnutiam subjektov územnej samosprávy.   

Občiansky súdny poriadok ako procesný kódex civilného konania pred súdmi, ktorý 
predchádzal prijatiu troch súdnych civilných kódexov v podobe Civilného sporového poriadku, 
Civilného mimosporového poriadku a Správneho súdneho poriadku vo svojej tretej hlave piatej časti 
upravoval rozhodovanie o opravných prostriedkoch proti rozhodnutiam správnych orgánov. Podľa 
ustanovení tretej hlavy piatej časti Občianskeho súdneho poriadku so postupovalo v prípadoch, 
v ktorých zákon zveril súdom rozhodovanie o opravných prostriedkoch proti neprávoplatných 
rozhodnutiam správnych orgánov. Takto napríklad súdy preskúmavali neprávoplatné rozhodnutia 
obcí a samosprávnych krajov vydané v samosprávnej pôsobnosti. V prípade preskúmavania 
rozhodnutí obcí (resp. starostov) ako príslušných prvostupňových správnych orgánov bol týmto 
osobitným zákonom ustanovujúcim príslušnosť súdov zákon SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom 
zriadení v znení účinnom od 01.01.2002 do 30.06.2016. V prípade preskúmavania rozhodnutí 
samosprávnych krajov (resp. predsedov samosprávnych krajov) ako príslušných prvostupňových 
správnych orgánov bol týmto osobitným zákonom zákon č. 302/2001 Z.z. o samospráve vyšších 
územných celkov (zákon o samosprávnych krajoch) v pôvodnom znení a to až do znenia účinného 
do 30.06.2016.  

Správny súdny poriadok však už so zakotvením opravných prostriedkov proti 
neprávoplatným rozhodnutiam správnych orgánov nepočítal. Dôvodová správa vo všeobecnej časti 
k návrhu Správneho súdneho poriadku k tejto novej koncepcii uvádza nasledovné: „V súlade 
s legislatívnym zámerom, najmä pre prehľadnosť a zjednodušenie právnej úpravy, predkladateľ 
nepočíta s úpravou opravných prostriedkov proti neprávoplatným rozhodnutiam orgánov verejnej 
správy (súčasná tretia hlava piatej časti OSP) ako pozostatku právnej úpravy pred rokom 1991. 
Postupným vývojom konania v správnom súdnictve a jeho právnej úpravy sa tretia hlava piatej časti 
OSP stala neorganickým prvkom, ktorý ešte stále vyvoláva dojem, že súdne konanie v správnom 
súdnictve je „pokračovaním“ správneho konania, čo vyvoláva predstavu, ako by konanie 
o opravnom prostriedku podľa piatej časti OSP bolo niečím „navyše“, čo oproti konaniu o žalobách 
dáva účastníkovi správneho konania viac práv alebo ako by ich práva boli chránené vo väčšej 
miere. Preskúmavanie neprávoplatných rozhodnutí orgánov verejnej správy podľa tretej hlavy piatej 
časti OSP je dnes už považované za narušenie princípu subsidiarity správneho súdnictva, ktorý v 
zásade vyžaduje vyčerpanie riadnych opravných prostriedkov v administratívnom konaní pred 
príslušnými orgánmi verejnej správy. V rámci Správneho súdneho poriadku budú preto tieto veci 
podriadené súdnemu prieskumu na základe správnej žaloby až po nadobudnutí právoplatnosti 
rozhodnutia orgánu verejnej správy. Odlišnosti konaní v niektorých veciach (napr. sociálnych či 
azylových) sú upravené v rámci osobitných konaní.“2 

Správny súdny poriadok neupravuje konanie o preskúmavaní neprávoplatných rozhodnutí 
správnych orgánov, teda ani preskúmavanie neprávoplatných rozhodnutí subjektov územnej 
samosprávy. S touto skutočnosťou sa zákonodarca vysporiadal novelizovaním ustanovení § 4 
zákona č. 180/2013 Z.z. o organizácii miestnej štátnej správy v znení neskorších predpisov (ďalej 
len „zákon o organizácii miestnej štátnej správy“). Zákon č. 125/2016 Z.z.  o niektorých opatreniach 
súvisiacich s prijatím Civilného sporového poriadku, Civilného mimosporového poriadku a 
Správneho súdneho poriadku a o zmene a doplnení niektorých zákonov upravil pôsobnosť 
a právomoci okresného úradu v sídle kraja ustanovené v § 4 zákona o organizácii miestnej štátnej 
správy vo vzťahu k subjektom samosprávy nasledovne. Podľa § 4 ods. 2 písm. c) okresný úrad 
v sídle kraja je odvolacím orgánom vo veciach, v ktorých v správnom konaní v prvom stupni 
rozhoduje vyšší územný celok, ktorý má sídlo v jeho územnom obvode, ak osobitný predpis 
neustanovuje inak. Podľa § 4 ods. 2 písm. d) zákona o organizácii miestnej štátnej správy okresný 
úrad v sídle kraja je odvolacím orgánom vo veciach, v ktorých v správnom konaní v prvom stupni 
rozhoduje obec, ktorá sa nachádza v jeho územnom obvode, ak osobitný predpis neustanovuje 
inak. Podľa § 4 ods. 3 písm. a) zákona o organizácii miestnej štátnej správy okresný úrad v sídle 
kraja nemôže zmeniť v odvolacom konaní rozhodnutie vyššieho územného celku alebo rozhodnutie 

                                                 
2 Dôvodová správa k návrhu zákona Správny súdny poriadok, zdroj: 
https://www.nrsr.sk/web/Default.aspx?sid=zakony/zakon&MasterID=5282 
 

https://www.nrsr.sk/web/Default.aspx?sid=zakony/zakon&MasterID=5282
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obce, ak bolo vydané vo veciach územnej samosprávy. Podľa § 4 ods. 3 písm. a) zákona 
o organizácii miestnej štátnej správy okresný úrad v sídle kraja nemôže preskúmať rozhodnutie 
vyššieho územného celku alebo rozhodnutie obce mimo odvolacieho konania. V platnom a účinnom 
znení právneho poriadku teda zákonodarca v rámci štruktúry správnych orgánov určil za príslušný 
na preskúmavanie rozhodnutí obcí a samosprávnych krajov, okresné úrady v sídle kraja. A to bez 
ohľadu na to, či sú tieto rozhodnutia vydané v samosprávnej pôsobnosti alebo v rámci preneseného 
výkonu štátnej správy. Zákonodarca však popri určení vecnej príslušnosti v odvolacom konaní 
ustanovil aj ďalšie pravidlá týkajúce sa preskúmavania prvostupňových rozhodnutí obcí 
a samosprávnych krajov. Tieto pravidlá sú nasledovné: 1. v odvolacom konaní voči samosprávnemu 
rozhodnutiu ustanovil kasačný princíp – odvolací orgán teda nemôže rozhodnutie obce alebo 
samosprávneho kraja zmeniť, výlučne potvrdiť alebo zrušiť, 2. rozhodnutie obce a rozhodnutie 
samosprávneho kraja bez ohľadu na druh pôsobnosti, v ktorej bolo vydané, nemožno preskúmať 
v mimo odvolacom konaní.  

 
3 ANALÝZA DÔVODOV VYLÚČENIA PRESKÚMATEĽNOSTI ROZHODNUTIA MIMO 

ODVOLACIEHO KONANIA 
Môj záujem vyvolala nielen samotná zmena konceptu preskúmavania neprávoplatných 

rozhodnutí obcí a samosprávnych krajov vydávaných v samosprávnej pôsobnosti, ale aj druhé 
spomenuté pravidlo týkajúce sa vylúčenia možnosti preskúmania rozhodnutia mimo odvolacieho 
konania. Z tohto dôvodu som sa snažila nájsť odpoveď na otázku prečo sa uvedené pravidlo do 
právneho poriadku dostalo a ako bola táto skutočnosť odôvodnená. Za prvý zdroj informácie bola 
prirodzene vytipovaná dôvodová správa k zákonu č. 125/2016 Z.z.. Relevantné pasáže osobitnej 
časti dôvodovej správy k tomuto zákonu sú pomerne stručné, keď navrhovanú úpravu dôvodová 
správa odôvodňuje v časti „K Čl. CLXVII“ nasledovne:  
- k bodu 2, ktorým sa rozširuje príslušnosť okresného úradu v sídle kraja uvádza: „V zákone 
č. 180/2013 Z. z. o organizácii miestnej štátnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov sa 
navrhuje, aby druhostupňovým orgánom vo veciach, v ktorých v správnom konaní v prvom stupni 
podľa osobitného predpisu rozhoduje obec alebo vyšší územný celok, bol okresný úrad v sídle 
kraja.“  
- k bodu 3, ktorým sa zavádzajú pravidlá preskúmavania rozhodnutí subjektov samosprávy 
v odvolacom konaní a mimo odvolacieho konania uvádza: „V odvolacom konaní voči rozhodnutiam 
samosprávneho kraja a obce v samosprávnych veciach bude platiť kasačný princíp a okresný úrad 
v sídle kraja nebude môcť prvostupňové rozhodnutie zmeniť. Rovnako sa vylučuje možnosť 
okresného úradu v sídle kraja preskúmať akékoľvek rozhodnutie samosprávneho kraja alebo obce v 
mimoodvolacom konaní podľa § 65 a nasl. Správneho poriadku. Z tohto dôvodu sa pre 
nadbytočnosť vypúšťa § 22 zákona č. 302/2001 Z. z. o samospráve vyšších územných celkov 
(zákon o samosprávnych krajoch).“3  

Vychádzajúc z uvedeného textu dôvodovej správy možno konštatovať, že dôvodová správa 

k zavedeniu vylúčenia možnosti preskúmania rozhodnutia obce a samosprávneho kraja mimo 

odvolacieho konania žiadne podstatné vysvetlenie neposkytuje. Tak ako aj z dôvodovej správy 

vyplýva, ďalším potenciálnym zdrojom odpovede na skúmanú otázku bolo skúmanie textu zákona 

o samosprávnych krajoch resp. dôvodovej správy k právnemu predpisu, ktorým sa zaviedlo do 

slovenského právneho poriadku vylúčenie preskúmateľnosti rozhodnutí samosprávnych krajov 

mimo odvolacieho konania. Predmetné pravidlo bolo zavedené do slovenského právneho poriadku 

už v pôvodnom znení zákona o samosprávnych krajoch.  

Ustanovenia § 22 zákona o samosprávnych krajoch v pôvodnom znení obsahovali úpravu, 
ktorú môžeme zhrnúť takto:  
1. na konanie, v ktorom o právach a povinnostiach právnických osôb a fyzických osôb rozhoduje 
predseda, vzťahuje sa všeobecný predpis o správnom konaní,19) ak tento zákon neustanovuje inak, 

                                                 
3  Dôvodová správa k návrhu zákona o niektorých opatreniach súvisiacich s prijatím 
Civilného sporového poriadku, Civilného mimosporového poriadku a Správneho súdneho poriadku 
a o zmene a doplnení niektorých zákonov, zdroj: 
https://www.nrsr.sk/web/Default.aspx?sid=zakony/zakon&MasterID=5668 
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2. proti rozhodnutiu vo veciach územnej samosprávy možno podať opravný prostriedok na súde, 
3. proti rozhodnutiu vo veciach preneseného výkonu štátnej správy je odvolacím orgánom 
príslušný ústredný orgán štátnej správy, 
4. rozhodnutie nemožno preskúmať mimo odvolacieho konania, 
5. ak predseda nevyhovie protestu prokurátora v plnom rozsahu, rozhodne o ňom opätovne na 
návrh ním zriadenej osobitnej komisie, 
6. výkon rozhodnutia uskutočňuje úrad. 

Dôvodová správa k tejto pomerne rozsiahlej úprave obsahuje nasledovné odôvodnenie4: 
„Predsedom samosprávnych krajov zákon zveruje aj rozhodovanie o právach a povinnostiach 
právnych subjektov vo veciach samosprávy i prípadného preneseného výkonu štátnej správy. Na 
takéto konanie je vhodné recipovať procesné pravidlá ustanovené v zákone č. 71/1967 Zb. 
o správnom konaní (správny poriadok) s určitými modifikáciami, ktoré sú nevyhnutné vzhľadom na 
špecifickosť konania vedeného na tejto úrovni územnej samosprávy.“5 

Opätovne možno teda konštatovať, že dôvodová správa k zákonu, ktorým sa zavádza 
pravidlo o nemožnosti preskúmania rozhodnutia subjektu samosprávy (v tomto prípade 
samosprávneho kraja) mimo odvolacieho konania je strohá a vlastne nám žiadne vysvetlenie 
neponúka.  V dôvodovej správe sa konštatuje, že správne konanie, v ktorom vystupuje predseda 
samosprávneho kraja ako správny orgán vykazuje špecifické znaky a preto si vyžaduje špecifickú 
právnu úpravu. Pod touto špecifickosťou môžeme rozumieť jednak dvojaký druh pôsobnosti v rámci 
ktorej samosprávny kraj pôsobí – keď v prípade samosprávneho kraja rovnako ako v prípade obcí 
rozlišujeme, či koná a rozhoduje v samosprávnej pôsobnosti alebo v rámci prenesenej 
štátnosprávnej pôsobnosti. Pod špecifickosťou môžeme jednak rozumieť skutočnosť, že od štátu 
má samosprávny kraj konajúci v samosprávnej pôsobnosti garantované výsadné postavenie, čo sa 
prejavuje predovšetkým povinným uplatňovaním ústavných garancií samosprávy v podobe čl. 67 
ods. 2 a 3 Ústavy SR. Podľa čl. 67 ods. 2 Ústavy SR: „Povinnosti a obmedzenia pri výkone územnej 
samosprávy možno obci a vyššiemu územnému celku ukladať zákonom a na základe 
medzinárodnej zmluvy podľa čl. 7 ods. 5.“ Podľa čl. 67 ods. 3 Ústavy SR: „Štát môže zasahovať do 
činnosti obce a vyššieho územného celku len spôsobom ustanoveným zákonom.“ Skutočnosť, 
prečo sa táto špecifickosť prejavila v právnej úprave práve tak, že je vylúčená možnosť preskúmať 
rozhodnutie samosprávneho kraja a v súčasnosti vzhľadom na znenie § 4 ods. 3 písm. a) zákona 
o organizácii miestnej štátnej správy aj rozhodnutie obce mimo odvolacieho konania ostáva 
nezdôvodnená.6  

                                                 
4  Vzhľadom na zmenu textu návrhu zákona o samosprávnych krajoch v priebehu jeho 
schvaľovania je pre nás relevantný text dôvodovej správy pôvodne venovaný k § 23. 
5  Dôvodová správa k návrhu zákona o samospráve vyšších územných celkov a o zmene a 
doplnení niektorých zákonov (zákon o samosprávnych krajoch), zdroj: 
https://www.nrsr.sk/web/Default.aspx?sid=zakony/zakon&MasterID=381 
6  Ostáva na zamyslení, či k tejto úprave viedol zákonodarcu text právnej úpravy 
preskúmania rozhodnutia mimo odvolacieho konania podľa správneho poriadku v porovnaní 
s ďalšími opravnými prostriedkami – relevantné sú v tomto prípade odvolacie konanie a obnova 
konania. Považuje zákonodarca za prílišný zásah do postavenia obcí a samosprávnych krajov, ak 
by ich rozhodnutie bez ohľadu na druh pôsobnosti, v ktorej bolo vydané, mimo odvolacieho konania 
preskúmaval „správny orgán najbližšieho vyššieho stupňa nadriadený“? Ustanovenie § 65 
správneho poriadku však vo svojom texte pri tomto vymedzení príslušného správneho orgánu 
odkazuje na § 58 správneho poriadku, ktorý ustanovuje vecnú príslušnosť v odvolacom konaní 
použitím rovnakého slovného spojenia resp. odkazom na osobitný zákon. Ustanovenia upravujúce 
obnovu konania v štádiu povoľovania/ nariaďovania obnovy konania za príslušný správny orgán 
označujú „správny orgán, ktorý vo veci rozhodol v poslednom stupni“ (§ 63 ods. 1 správneho 
poriadku). Pre štádium uskutočnenia nového konania správny poriadok vecnú príslušnosť viaže na 
skutočnosť, v ktorom stupni došlo k vydaniu rozhodnutia, ktorého sa dôvod obnovy konania týka, 
pričom príslušný správny orgán označuje takto - nové konanie vo veci uskutoční správny orgán, 
ktorého rozhodnutia sa dôvod obnovy konania týka; ak sa dôvod obnovy konania týka rozhodnutia 
správnych orgánov prvého i druhého stupňa, nové konanie uskutoční správny orgán prvého stupňa. 
Správny poriadok teda ani v jednom zo štádií v rámci obnovy konania nepoužíva na vymedzenie 
vecnej príslušnosti pojem „správny orgán najbližšie vyššieho stupňa nadriadený“, každopádne však 
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Za závažnejšiu však považujem skutočnosť, že uvedená právna úprava je nielen 
nezdôvodnená, ale aj neopodstatnená a vo svojej podstate aj diskriminačná. Toto stanovisko 
budem demonštrovať na konkrétnom príklade, na ktorom je možné exaktne demonštrovať 
absurdnosť tejto právnej úpravy. Ako je zrejmé zo znenia textu § 4 ods. 3 písm. a) zákona 
o organizácii miestnej štátnej správy, preskúmanie rozhodnutia obce a samosprávneho kraja mimo 
odvolacieho konania je vylúčené a to bez ohľadu na druh pôsobnosti, v ktorom je rozhodnutie 
vydané, teda či je vydané v originálnej samosprávnej pôsobnosti alebo prenesenej štátnosprávnej 
pôsobnosti. Spomínaný prípad sa týka oblasti výkonu štátnej správy vo veciach pozemných 
komunikácií, ktorá je jedným z predmetov právnej úpravy zákona č.135/1961 Zb. o pozemných 
komunikáciách (cestný zákon) v znení neskorších predpisov.7 V rámci výkonu štátnej správy orgány 
vykonávajúce štátnu správu vydávajú taktiež individuálne rozhodnutia o právach (napr. povoľovanie 
zvláštneho užívania pozemných komunikácií podľa § 8 ods. 1 cestného zákona) a individuálne 
rozhodnutia o povinnostiach (napr. sankčné rozhodnutia podľa § 22a alebo 22c cestného zákona 
v prípade užívania pozemných komunikácií bez povolenia na zvláštne užívanie). Vecná pôsobnosť 
v oboch oblastiach je rozdelená podľa druhu pozemnej komunikácie, ktorej sa výkon štátnej správy 
týka.8 Obce uskutočňujú prenesený výkon štátnej správy na úseku pozemných komunikácií 
a v rámci tejto pôsobnosti vydávajú aj individuálne rozhodnutia o právach (napr. povoľovanie 
zvláštneho užívania miestnych komunikácií podľa § 8 ods. 1 cestného zákona) a individuálne 
rozhodnutia o povinnostiach (napr. sankčné rozhodnutia podľa § 22a alebo 22c cestného zákona 
v prípade užívania miestnych komunikácií bez povolenia na zvláštne užívanie). Obce tak 
vykonávajú štátnu správu nad miestnymi komunikáciami a v rámci tejto pôsobnosti vydávajú 
spomínané povolenia na zvláštne užívanie miestnych komunikácií a vyvodzujú 
administratívnoprávnu zodpovednosť v rámci správneho trestania voči právnickým osobám, 
fyzickým osobám oprávneným na podnikanie aj fyzickým osobám. Oba druhy rozhodnutí – teda tak 
rozhodnutie o práve ako aj rozhodnutie o právnej povinnosti – vydané obcami možno preskúmať 
v odvolacom konaní, v rámci obnovy konania, v konaní o proteste prokurátora aj v rámci súdneho 
konania o správnej žalobe. Preskúmať tieto rozhodnutia mimo odvolacieho konania však nie je 
možné. V prípade, že pôjde o výkon štátnej správy nad iným druhom pozemnej komunikácie, ktorý 
už nebude vykonávať obec, ale príslušný orgán štátnej správy – ministerstvo, okresný úrad v sídle 
kraja alebo okresný úrad, paleta opravných prostriedkov voči obom druhom rozhodnutí je širšia, keď 
rozhodnutie o práve ale aj rozhodnutie o právnej povinnosti je možné preskúmať tiež mimo 
odvolacieho konania. Domnievam sa, že uvedený stav právnej úpravy spôsobuje neopodstatnené 
rozdiely v rozsahu opravných prostriedkov, v rámci ktorých možno rozhodnutie v určitom druhu 
pôsobnosti preskúmať a to výlučne na tom základe, či príslušným prvostupňovým správnym 
orgánom je subjekt územnej samosprávy alebo nie.9 

 
 
 

                                                                                                                                       
použitie výrazov ako „správny orgán prvého stupňa“ a „správny orgán druhého stupňa“ vlastne 
znamená to isté vyjadrenie skutočnosti, že medzi správnymi orgánmi existujú vzťahy nadriadenosti 
a podriadenosti. 
7  Podľa § 1 ods. 2 cestného zákona sa pozemné komunikácie rozdeľujú podľa dopravného 
významu, určenia a technického vybavenia na a) diaľnice, b) cesty – tie sa ďalej členia na cesty I. 
až III. triedy, c) miestne komunikácie – tie sa ďalej členia na miestne komunikácie I. až IV. triedy, d) 
účelové komunikácie. 
8  Štátnu správu vo veci diaľnic vykonáva Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej 
republiky (§ 3 ods. 3 písm. g) cestného zákona), štátnu správu vo veci ciest I. triedy vykonávajú 
okresné úrady v sídle kraja (§ 3 ods. 4 písm. a) cestného zákona), štátnu správu vo veci ciest II. 
a III. triedy vykonávajú okresné úrady (§ 3 ods. 5 písm. a) cestného zákona) štátnu správu vo veci 
miestnych komunikácií a účelových komunikácií vykonávajú obce. 
9  Daný príklad len demonštruje absurdnosť spomínanej právnej úpravy § 4 ods. 3 písm. a) 
zákona o organizácií miestnej štátnej správy. Záver ohľadne neopodstatneného a diskriminačného 
rôzneho rozsahu opravných prostriedkoch len vzhľadom na skutočnosť, či príslušným 
prvostupňovým správnym orgánom je subjekt územnej samosprávy alebo nie, však možno 
konštatovať vo všeobecnosti. 
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4 NÁLEZ ÚSTAVNÉHO SÚDU SLOVENSKEJ REPUBLIKY 
Skôr uvádzané tvrdenie ohľadne potenciálnej protiústavnosti úpravy § 4 ods.3 písm. a) 

zákona o organizácii miestnej štátnej správy podľa môjho názoru potvrdzuje aj rozhodovacia 
činnosť Ústavného súdu Slovenskej republiky. Na ilustráciu poukážem na nález Ústavného súdu SR 
sp.zn. PL. ÚS 12/97 zo dňa 15. októbra 1998. Plénum ústavného súdu v tomto prípade skúmalo 
súlad ustanovenia § 83 ods. 1 zákona SNR č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení účinnom do 
22.10.1998 s čl. 6 ods. 1 Dohovoru o ochrane ľudských práv a základných slobôd a Ústavou 
Slovenskej republiky. Ustanovenie § 83 ods. 1 zákona o priestupkoch  

Podľa ustanovenia § 83 ods. 1 zákona o priestupkoch v znení účinnom do 22.10.1998 
rozhodnutie o priestupku, ktorým bola uložená pokuta vyššia ako 2 000 Sk alebo zákaz činnosti na 
čas dlhší ako šesť mesiacov, alebo prepadnutie alebo zhabanie veci, ktorej hodnota presahuje 2 
000 Sk, bolo preskúmateľné súdom. Uplatnením argumentu opaku možno konštatovať, že 
rozhodnutie, ktorým bola uložená pokuta 2 000 Sk a menej, zákaz činnosti na čas šesť mesiacov 
a menej alebo prepadnutie veci alebo zhabanie veci, ktorej hodnota  predstavuje 2 000 Sk a menej 
nebolo možné preskúmať rozhodnutie v rámci správneho súdnictva. 

Ústavný súd vo svojom náleze konštatuje, že ustanovenie § 83 ods. 1 zákona 
o priestupkoch v časti „vyššia ako 2 000 Sk“, v časti „na čas dlhší ako 6 mesiacov“ a v časti „, ktorej 
hodnota presahuje 2 000 Sk“ nie je v súlade s čl. 6 ods. 1 Dohovoru o ochrane ľudských práv a 
základných slobôd publikovanom pod č. 209/1992 Zb. v spojení s čl. 1 Ústavy Slovenskej republiky 
a s čl. 46 ods. 2 Ústavy Slovenskej republiky v spojení s čl. 1, čl. 12 ods. 1 a čl. 13 ods. 3 Ústavy 
Slovenskej republiky. Ústavný súd vo svojom rozhodnutí samozrejme poskytuje aj odôvodnenie, 
pričom sa zameriavam na tie pasáže odôvodnenia rozhodnutia ústavného súdu, ktoré sú relevantné 
aj z pohľadu tohto príspevku.  

Ústavný súd konštatuje nesúlad napadnutého ustanovenia s čl. 12 ods. 1 ústavy, podľa 
kterého „ľudia sú slobodní a rovní v dôstojnosti i právach. Základné práva a slobody sú 
neodňateľné, nescudziteľné, nepremlčateľné a nezrušiteľné.“ Ústavný súd sa stotožňuje s návrhom 
navrhovateľa, podľa ktorého: „…ustanovenie § 83 ods. 1 zákona o priestupkoch ustanovuje pre 
subjekty, ktoré možno zahrnúť pod „osobný rozsah zákona“, dva rôzne režimy. Jedna skupina 
subjektov má právo požiadať o preskúmanie rozhodnutia správneho orgánu o priestupku súdom (ak 
ide o pokutu presahujúcu 2 000 Sk, zákaz činnosti nad šesť mesiacov, alebo ak správny orgán 
vyslovil prepadnute veci alebo zhabanie veci, ktorej hodnota presahuje 2 000 Sk), kým druhá 
skupina subjektov (ktorým sa ukladá pokuta, zákaz činnosti, prepadnutie veci, prípadne zhabanie 
veci pod tieto hranice) takúto ochranu na preskúmanie rozhodnutia správneho orgánu súdom nemá. 
… Podľa názoru ústavného súdu je návrh navrhovateľa v tejto časti opodstatnený, pretože 
nerovnosť medzi skupinami subjektov uvedených v posudzovanom ustanovení zákona o 
priestupkoch je zreteľná a ničím neodôvodnená.“  

Ústavný súd taktiež konštatuje nesúlad skúmaného ustanovenia s čl. 13 ods. 3 ústavy, 
podľa ktorého „zákonné obmedzenia základných práv a slobôd musia platiť pre všetky prípady, 
ktoré spĺňajú ustanovené podmienky“. Podľa právneho názoru ústavného súdu je ustanovenie § 83 
ods. 1 citovaného zákona „zjavne v nesúlade s čl. 13 ods. 3 ústavy v tej časti, v ktorej neposkytuje 
rovnakú právnu ochranu tým fyzickým osobám, ktorým orgán štátnej správy v priestupkovom konaní 
uložil pokutu, vyslovil zákaz činnosti, prepadnutie alebo zhabanie veci pod hranicu, aká je uvedená 
v napadnutom ustanovení zákona, ako tým fyzickým osobám, ktorým bola uložená pokuta, 
prepadnutie alebo zhabanie veci, prípadne zákaz činnosti, ktorú umožňuje citované ustanovenie, 
teda nad hranicu 2 000 Sk, resp. pri zákaze činnosti nad hranicu 6 mesiacov.“ 

Ústavný súd sa taktiež zaoberal súladnosťou napadnutého ustanovenia s čl. 1 ústavy, 
podľa ktorého je Slovenská republika zvrchovaný, demokratický a právny štát; neviaže sa na nijakú 
ideológiu 10 ani náboženstvo. Ústavný súd v odôvodnení rozhodnutia uvádza: „Ústavný súd v iných 
konaniach o súlade právnych predpisov alebo ich častí s ústavou (s ústavnými článkami) už vyslovil 
právny názor, že prijatím zákona porušujúceho konkrétne ustanovenia ústavy zákonodarný orgán 
nepostupoval v súlade s ústavou (napr. PL. ÚS 43/95, PL. ÚS 11/96, PL. ÚS 4/97, atď.). Princíp 
právneho štátu proklamovaný v čl. 1 ústavy je základným ústavoprávnym princípom Slovenskej 
republiky. Ak zákonodarný orgán nepostupuje v súlade s ústavou a jej ustanoveniami, porušuje tým 
aj princíp, ktorý vyplýva z čl. 1 ústavy. Zákonodarný orgán, rovnako ako ostatné orgány verejnej 
moci v Slovenskej republike (čl. 2 ods. 2 ústavy), je viazaný ústavnými kritériami. Posudzovaný 
zákon spôsobuje pri uplatňovaní základných ústavných práv a slobôd právnu neistotu, ktorá spočíva 
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vo vytváraní neodôvodnených rozdielov medzi fyzickými osobami. Časť týchto osôb nemá 
zapezpečené právo na spravodlivý proces prejednaním priestupku nezávislým súdnym orgánom, 
preto podľa názoru ústavného súdu ustanovenie § 83 ods. 1 napadnutého zákona nie je v súlade s 
čl. 1 ústavy. 

 
5 ZÁVER 
 Domnievam sa, že právna úprava § 4 ods. 3 písm. a) zákona o organizácii miestnej 
štátnej správy vyvoláva pochybnosti o jej súladnosti predovšetkým s ústavným princípom právnej 
rovnosti. Zákonodarca totiž rovnako ako tomu bolo v prípade skúmanom ústavným súdom, zreteľne 
zakotvil do právneho poriadku nerovnosť v rozsahu opravných prostriedkov, ktorá nie je ničím 
odôvodnená. Rovnako možno konštatovať, že zákonodarca neposkytuje všetkým subjektom 
rovnakú právnu ochranu voči konaniu a rozhodovaniu orgánu verejnej moci, pretože rozsah 
možného použitia opravných prostriedkov viaže na skutočnosť, či konajúcim správnym orgánom je 
subjekt územnej samosprávy alebo iný subjekt (orgán) verejnej moci. Podľa čl. 46 ods. 1 Ústavy 
„Každý sa môže domáhať zákonom ustanoveným postupom svojho práva na nezávislom a 
nestrannom súde a v prípadoch ustanovených zákonom na inom orgáne Slovenskej republiky.“ Aj 
keď v § 4 ods. 3 písm. a) zákona o organizácii miestnej štátnej správy nedošlo k obmedzeniu práva 
domáhať sa súdnej ochrany, došlo k vytvoreniu neodôvodnených rozdielov medzi fyzickými 
osobami (ako aj medzi fyzickými osobami oprávnenými na podnikanie a právnickými osobami), keď 
časť týchto subjektov nemá neodôvodnene zabezpečené právo na spravodlivý proces 
prostredníctvom domáhania sa ochrany na inom orgáne Slovenskej republiky. Vzhľadom na 
uvedené považujem za dôvodné a potrebné právnu úpravu ustanovenia § 4 ods. 3 písm. a) zákona 
o organizácii štátnej správy de lege ferenda prehodnotiť. V záujme zabezpečenia rovnosti práv 
pokiaľ ide o rozsah opravných prostriedkov považujem za vhodné zo znenia § 4 ods. 3 zákona  
o organizácii miestnej štátnej správy vyňať ustanovenie písm. a).  
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LEGALITA V KATASTRÁLNOM KONANÍ AKO NÁSTROJ 
OCHRANY PÔDY 

Ľudovít Máčaj 

Univerzita Komenského v Bratislave 
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Abstrakt: The article focuses on the ways in which the constitutional principle of legality manifests 
in cadastral proceedings, on the examples of proceedings and especially on individual institutes, by 
which this principle, as well related and consequent procedural principles are implemented in 
particular through procedural rules in the Cadastral Act. The article deals with a number of aspects 
that may arise during the application in legal practice and during cadastral proceedings, and 
especially with specifics for the registration of certain rights in the real estate cadastre, which relate 
to the management of different types of land and are included in other Acts. These include several 
specifics that are related to protection not only of agricultural land, protection of the environment and 
other aspects that are also public interest in this area. 
 
Abstrakt: Príspevok sa zameriava na spôsoby, ktorými sa ústavný princíp legality prejavuje v 
katastrálnom konaní, a to na príkladoch konaní a najmä na jednotlivých inštitútoch, akými sa tento 
princíp, ako aj súvisiace a z neho vyplývajúce procesné zásady realizujú najmä prostredníctvom 
procesných noriem obsiahnutých v katastrálnom zákone. Príspevok sa zaoberá viacerými aspektmi, 
ktoré môžu vzniknúť pri aplikácii v právnej praxi a v priebehu katastrálneho konania, a osobitne 
špecifikami pri zápise niektorých práv do katastra nehnuteľností, ktoré sa týkajú nakladania s 
rôznymi druhmi pôdy a sú obsiahnuté aj v iných právnych predpisoch. Tieto zahŕňajú viaceré 
špecifiká, ktoré súvisia s ochranou nielen poľnohospodárskej pôdy, ochranou životného prostredia a 
ďalšie aspekty, ktoré sú prejavom verejného záujmu aj v tejto oblasti. 
 
Kľúčové slová: real estate cadastre, protection of land, principle of legality 
 
Kľúčové slová: kataster nehnuteľností, ochrana pôdy, princíp legality 
 
 
1 ÚVOD 

Kataster nehnuteľností je bez pochýb inštitútom, ktorý zohráva v úprave a evidencii právnych 
vzťahov k nehnuteľnostiam v Slovenskej republike významnú úlohu. Napriek tomu, že má 
verejnoprávny základ,  v značnej miere zasahuje do oblasti súkromného práva, čo je zvýraznené 
tým, že aj zápisy práv k nehnuteľnostiam prebiehajú v rámci katastrálneho konania, ako osobitnom 
druhu správneho konania. Táto okolnosť spôsobuje, že práve katastrálne konanie je akýmsi 
posledným garantom zákonnosti práve v situáciách, kedy osobitné predpisy upravujúce využívanie 
a nakladanie s pôdou obsahujú len imperfektné právne normy a neupravujú sankcie za ich 
porušenie. Práve z tohto dôvodu je veľmi dôležité sa zamerať na význam ústavného princípu 
legality a z neho vyplývajúcich procesných zásad správneho konania, ktoré sa uplatňujú práve 
v katastrálnom konaní a to najmä v prípadoch, kedy dochádza k významnému nakladaniu 
s vlastníctvom a ďalšími vecnými právami viažucimi sa na pôdu, a to osobitne napríklad 
poľnohospodárske pozemky, lesné pozemky, rôzne chránené územia a ďalšie pozemky, pri ktorých 
podľa osobitných predpisov dochádza k odlišnostiam a v katastrálnom konaní sa kontrolujú aj ďalšie 
prílohy a náležitosti. 

 
2 PRINCÍP LEGALITY 

Pre pochopenie problematiky je nevyhnutné vysvetliť význam princípov v práve, ako vedúcich 
ideí, ktoré do značnej miery ovplyvňujú jednak hmotnoprávne, ako aj procesné predpisy. Princípy 
ako také sú dôležité pre celý právny systém ako taký, aj keď je pravda, že nie každý právny inštitút 
je nimi ovplyvnený v rovnakej miere. Najvýznamnejšie z právnych princípov sú v právnom poriadku 
Slovenskej republiky obsiahnuté v Ústave SR a označujeme ich aj ako ústavné princípy. Niektoré sa 
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vo väčšej, či menšej miere dotýkajú aj oblasti verejnej správy a ich úlohou je vo vzťahu ku nej 
regulovať administratívnoprávne vzťahy, ktoré vznikajú pri výkone verejnej moci medzi subjektmi, 
alebo orgánmi štátnej a ostatnej verejnej moci navzájom, alebo medzi týmito subjektmi na jednej 
strane a fyzickými a právnickými osobami na strane druhej.1 Práve pre jednotlivé druhy správnych 
konaní sú na druhej strane typické určité procesné zásady, ktoré svojou podstatou vychádzajú 
práve z princípov v práve. Treba poukázať na skutočnosť, že teória správneho práva prísne 
rozlišuje medzi princípmi v práve a procesnými zásadami, nakoľko z princípov v práve neexistuje 
výnimka a sú v prípadoch, kedy dochádza k ich uplatneniu v pozitívnom práve, aplikovateľné 
bezvýhradne. Naopak, procesné zásady sa uplatňujú rôznorodejšie, a často krát majú 
kontradiktórnu podstatu. 

Princíp legality má svoj základ a opodstatnenie vo viacerých právnych predpisoch, a to 
medzinárodnoprávnych, nadnárodných, ako aj v právnych predpisoch Slovenskej republiky. Je to 
jeden z najvšeobecnejších ústavných princípov, ktorý sa vo väčšej, alebo menšej miere v každom 
ustanovení právneho poriadku. V ústavnoprávnej rovine musíme vychádzať už z čl. 1 ods. 1 Ústavy 
SR, podľa ktorého je Slovenská republika zvrchovaný, demokratický a - čo je pre nás významné -
právny štát. Iste, pojem právneho štátu pozná viacero pokusov o definíciu, je to však bezpochýb 
idea, ktorá ovplyvňuje celú spoločnosť, ktorý je na regulovaný právom ako normatívnym systémom.  

2.1 Princíp legality v správnom konaní 
Vo vzťahu k administratívnoprávnym vzťahom sa princíp legality uplatňuje v dvoch rovinách, 

a to jednak k hmotnoprávnym ustanoveniam, ako aj procesným. Pri hmotnoprávnych ustanoveniach 
sa v prvom rade kladie dôraz na presnú definíciu práv a povinností v právnych predpisoch, zatiaľ čo 
v prípade správneho konania sa jedná o dôraz na zákonnú aplikáciu týchto práv a povinností 
v individuálno-rozhodovacích procesoch. To spočíva okrem iného aj v tom, že obmedzenia 
a výnimky zo základných procesných práv určených účastníkov musia byť stanovené iba vo forme 
zákona.2 Legalita teda jednak vo všeobecnej rovine predstavuje viazanosť správnych orgánov 
platným právom, ako aj ochranu procesných práv účastníkov konania, či ďalších subjektov konania, 
ktoré sa podieľajú na priebehu rozhodovacieho procesu. To sa v praktickej rovine prejavuje aj 
presným zákonným stanovením podmienok a základných procesných práv. Z hľadiska legality sa 
kladie dôraz práve na vymedzenie všetky podstatných a dôležitých okolností, ktoré sa v rámci 
aplikácie práva môžu vyskytnúť, taktiež spôsoby a rozsah možných obmedzení a výnimiek, pričom 
menej podstatné z nich môžu byť na základe zákonného splnomocnenia upravené aj 
v podzákonných predpisoch.  

Princíp legality nachádza svoje uplatnenie aj v procesných zásadách, môžeme dokonca 
tvrdiť, že istou mierou sa prejavuje v každej z nich. Ako snáď najvýznamnejší ústavný princíp ozaj 
„prežaruje“ všetky ustanovenia jednak zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) 
v znení neskorších predpisov, ale aj každý jeden predpis, ktorý upravuje procesný postup 
v osobitných druhoch správneho konania. Na prvom mieste však treba spomenúť zásadu 
zákonnosti, podľa ktorej „správne orgány postupujú v konaní v súlade so zákonmi a inými právnymi 
predpismi. Sú povinné chrániť záujmy štátu a spoločnosti, práva a záujmy fyzických osôb 
a právnických osôb v oblasti verejnej správy“.3 Táto zásada preto pre priebeh konania v zmysle 
správneho poriadku vyjadruje povinnosť vyplývajúcu práve z princípu legality, a to viazanosť 
správnych orgánov právom, teda nielen zákonmi, ale aj právnymi predpismi vyššej, či nižšej právnej 
sily. Zásada zákonnosti však zďaleka nie je jedinou zásadou, ktorá je ovplyvnená princípom legality. 
Aj ďalšie z nich, či už tie, ktoré sú uvedené v § 3 a 4 správneho poriadku alebo teoreticky 
rozpracované zásady vychádzajúce tiež z ustanovení správneho poriadku vo svojej podstate 
vyjadrujú ochranu práv v prvom rade účastníkov konania (následne aj ďalších subjektov), ako aj 
garanciu zákonného priebehu rozhodovacieho procesu.  

Princíp legality sa však neprejavuje len v zásadách, ale aj každom ustanovení správneho 
poriadku, ktoré upravuje priebeh konania. Tak je to aj v prípade katastrálneho konania, ktoré 
predstavuje viacero typov konaní, pričom niektoré z nich sú svojou podstatou osobitným druhom 

                                                 
1 SVOBODA, P. Ústavní základy správního řízení v České republice, s.21 
2 Tamže, s. 262 
3 § 3 ods. 1 správneho poriadku 
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správneho konania, zatiaľ čo iné z nich nie sú individuálno-rozhodovacími právno-aplikačnými 
procesmi. 

3 PRINCÍP LEGALITY A KATASTRÁLNE KONANIE 

 
3.1 Legalita a zásady katastrálneho konania 

Aj keď je katastrálne konanie tiež druhom správneho konania, predsa obsahuje mnohé 
špecifické inštitúty, ktorými sa odlišuje od všeobecného správneho konania v zmysle správneho 
poriadku. Treba pripomenúť, že aj v tomto prípade nachádza ústavný princíp legality svoje veľké 
uplatnenie a prežaruje aj všetky normy, ktoré sú uvedené v zákone č. 162/1995 Z. z. o katastri 
nehnuteľností a o zápise vlastníckych a iných práv k nehnuteľnostiam (ďalej len „katastrálny 
zákon“). V prvom rade sú to zásady katastra nehnuteľností. Aj keď na rozdiel od správneho 
poriadku ich vyjadrenie nenachádzame v ustanoveniach katastrálneho zákona, teória však 
rozoznáva viaceré zásady, ktoré síce majú aj hmotnoprávny dosah, ale v prvom rade ovplyvňujú 
priebeh a výsledok katastrálneho konania.  

V prvom rade treba spomenúť zásadu legality, ktorá sa aj názvom zhoduje s ústavným 
princípom. V prípade katastra nehnuteľností vyjadruje povinnosť okresného úradu ako vecne 
a miestne príslušného orgánu v konaní skúmať predpoklady využitia zápisov do katastra 
nehnuteľností.4 Tu sa objavujú dva aspekty zápisu, ktoré vyžadujú kontrolu, a to v prípade konania 
o povolenie vkladu je to samotné splnenie zákonných podmienok, ktoré vklad umožňujú, na druhej 
strane je to preskúmavanie listín, práva na základe ktorých nadobudnuté, resp. v nich potvrdené, sa 
do katastra zapisujú. Toto je relevantné v prvom rade samozrejme pre vklad, v ktorého prípade 
dochádza aj k najprísnejšiemu preskúmavaniu, najmä v situáciách, keď sa nejedná o zmluvu 
spísanú vo forme notárskej zápisnice, resp. autorizovanú advokátom.5 Aplikuje sa to však aj 
v prípade záznamového konania, aj keď v menšej miere, kedy okresný úrad preskúmava 
skutočnosť, či je listina bez chýb v písaní a počítaní, iných zrejmých nesprávností a či obsahuje 
náležitosti podľa katastrálneho zákona.6 Aj keď v prípade poznámky zákonodarca takúto povinnosť 
explicitne neustanovuje, je zrejmé, že aj vtedy existuje povinnosť okresného úradu skontrolovať 
zapisovaný údaj minimálne v tom zmysle, aby spĺňal právne predpoklady (teda nielen katastrálneho 
zákona, ale aj iných právnych predpisov) o skutočnosti, ktorá môže byť do katastra nehnuteľností 
zapísaná.  

Bolo by však nevhodné opomenúť snáď najvýznamnejšiu zásadu vedenia katastra 
nehnuteľností, ktorá je síce vo svojej podstate najmä hmotnoprávna (mení práva a povinnosti 
subjektov vo vonkajšom svete), avšak realizuje sa v správnom konaní. Ide o zásadu vkladania, 
alebo intabulácie. Tá znamená, že vecné práva, ktoré sa zapisujú a ich evidencia sa vedie v katastri 
nehnuteľností, vznikajú, menia sa a zanikajú vkladom do katastra. Táto zásada sa preto týka najmä 
vkladového konania. Ako sa však v nej prejavuje ústavný princíp legality? V prvom rade už tak, že 
iným spôsobom nemôže k prevodu týchto práv dôjsť, pretože katastrálny zákon to vyslovene 
vylučuje. Má to však aj druhý aspekt - a to samotnú skutočnosť, že tento postup je procesne presne 
upravený v katastrálnom zákone, ako aj subsidiárne v správnom poriadku. 

Takmer čisto procesné účinky má aj zásada voľnosti, ktorá vyjadruje skutočnosť, že vkladové 
konanie je vždy konaním návrhovým, teda nemôže začať z iniciatívy správneho orgánu. 
Samozrejme, v prípade ostatných druhov katastrálnych konaní sa začína aj na základe oficiality. 

Podobne je to aj v prípade zásady priority, ktorá vyjadruje skutočnosť, že zápis práv do 
katastra nehnuteľnosti prebieha v poradí, v akom sa správnemu orgánu doručili zákonné podklady 
(zmluvy, verejné listiny, iné listiny), na základe ktorých má dôjsť k zápisu určitých vecných práv do 
katastra nehnuteľností. Ako uviedol Najvyšší súd SR, ak by napríklad správny orgán rozhodol 
o návrhu na vklad, ktorý bol doručený orgánu katastra ako druhý v poradí, pričom o návrhu, ktorý 
bol doručený orgánu katastra ako prvý v poradí a týkal sa totožnej nehnuteľnosti, nebolo 
právoplatne rozhodnuté, jednalo by sa o postup v rozpore so zásadou priority.7 Takýto postup je 
zjavne nezákonný a je nevyhnutné, aby bolo zákonné poradie v každom prípade dodržané. 

                                                 
4 LAZAR, J. a kol.: Občianske právo hmotné 1..., s.600 
5 § 31 ods. 2 zákona č. 162/1995 Z. z. 
6 § 36 ods. 1 zákona č. 162/1995 Z. z. 
7 Rozsudok Najvyššieho súdu Slovenskej republiky zo dňa 17.02.2011, sp. zn. 8 Sžo/143/2010. 
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Aj z hľadiska procesu má veľký význam zásada špeciality, ktorej cieľom je dosiahnuť v rámci 
konania dostatočnú určitosť, presnosť a vyhnúť sa prípadným pochybeniam. To sa zabezpečuje 
detailnou úpravou procesných, niekedy až technických otázok v mnohých podzákonných 
predpisoch či opatreniach orgánov štátnej správy. 

Na druhej strane, zásady verejnosti (formálnej publicity), ako aj hodnovernosti (materiálnej 
publicity) sú zásadami, ktoré majú takmer výlučne hmotnoprávne následky, upravujú teda práva 
a povinnosti subjektov, v tomto prípade sa to týka obsahu samotných zápisov. Do samotného 
priebehu konania o zápise však nezasahujú. 

3.2 Legalita a návrh na vklad 
Vklad v katastrálnom konaní predstavuje taký druh zápisu do katastra nehnuteľností, pri 

ktorom dochádza k vzniku, zmene alebo zániku konkrétnych práv k nehnuteľnostiam v zmysle 
katastrálneho zákona. Toto konanie je povinne návrhovým konaním, môže sa teda začať len na 
základe návrhu na vklad. Ten môže podať len účastník konania, ktorým je účastník úkonu, právo 
z ktorého vyplývajúce má byť zapísané do katastra.8 Treba poukázať na požiadavky legality na jeho 
formu a obsah. Náležitosti návrhu sú uvedené v § 30 ods. 4 katastrálneho zákona, § 30 ods. 5 
upravuje zase obligatórne a fakultatívne prílohy (teda povinné len v určitých prípadoch) návrhu. Táto 
zákonná úprava obsahu návrhu, jeho formy (ktorá musí byť písomná9) a aj jeho príloh vyjadruje 
skutočnosť, že zákonodarca má záujem na detailnej a pomerne presnej regulácii priebehu takéhoto 
konania. Treba takisto nezabúdať, že okresný úrad v pozícii správneho orgánu je povinný v prípade 
doručenia takéhoto návrhu začať konanie, a na druhej strane povoliť vklad len vo vzťahu k takým 
nehnuteľnostiam, vo vzťahu ku ktorým bol podaný návrh na vklad. Ak by aj takýto návrh na vklad, 
ako osobitný druh podania v zmysle správneho poriadku, obsahoval určité nedostatky, táto 
skutočnosť sama osebe nie je dôvodom pre odmietnutie podania, pretože by sa jednalo o porušenie 
zásady súčinnosti.10 Nedostatky podania môžu mať dve formy - buď to je nedostatok formálny 
(napr. informácia chýbajúca v samotnom podaní), alebo materiálny (chýbajúca listina, ktorá podľa 
zákona tvorí obligatórnu prílohu). Správny orgán je povinný určiť primeranú lehotu na odstránenie 
daných vád, vzhľadom na predpokladanú časovú náročnosť.11 

3.3 Legalita a priebeh konania o návrhu na vklad 
 Keď sa zameriame na priebeh katastrálneho konania, treba zdôrazniť význam 
preskúmavania jednotlivých podkladov, ktoré tvoria obligatórnu súčasť návrhu na vklad, ako aj jeho 
prílohy. Jedná sa o špecifický druh správneho konania, ktorého cieľom je overiť hodnovernosť 
a platnosť podkladov, v prvom rade zmlúv, ako aj ďalších listín a podkladov, právo z ktorých 
vzniknuté má byť zapísané do katastra nehnuteľností. Z hľadiska preskúmania platnosti zmluvy 
alebo inej listiny je potrebné uviesť, že správny orgán nemôže v konaní o návrhu na vklad vyhlásiť 
jej neplatnosť, to je skutočnosť, ktorú môže konštatovať iba súd. Ak však pri rozhodovaní zistí také 
skutočnosti, ktoré by mohli spôsobiť jej neplatnosť a vo výsledku tak zabrániť úspešnému zápisu, 
správny orgán vydá rozhodnutie o nepovolení vkladu.  
 Preskúmavanie platnosti má však viacero aspektov. V prvom rade, správny orgán 
preskúmava platnosť zmluvy len z hľadiska absolútnej neplatnosti a len vo vzťahu ku 
skutočnostiam, ktoré nemajú sporový základ.12 Tými môžu byť posudzovanie: slobody a vážnosti 
právneho úkonu, posudzovanie spôsobilosti na právne úkony účastníka konania, ako aj súladu 
takéhoto úkonu s dobrými mravmi, všetko v súlade s ustanoveniami Občianskeho zákonníka.13 
V prípade relatívnej neplatnosti musí jej preskúmaniu predchádzať jej namietanie účastníkom 
konania. Ako uviedol Najvyšší súd, dovolať sa relatívnej neplatnosti zmluvy o prevode vlastníctva 
nehnuteľnosti podľa § 40a Občianskeho zákonníka možno i námietkou v katastrálnom konaní 
o povolení vkladu, pričom okresný úrad v pozícii správneho orgánu je povinný vznesenú námietku 

                                                 
8 § 30 ods. 1 zákona č. 162/1995 Z. z. 
9 § 30 ods. 4 zákona č. 162/1995 Z. z. 
10 Rozsudok Najvyššieho súdu Slovenskej republiky zo dňa  20.08.2014, sp. zn. 8 Sžo/41/2013. 
11 POTÁSCH, P., HAŠANOVÁ, J., MILUČKÝ, J., VALLOVÁ, J.: Všeobecné správne konanie - teória 
a prax, s.54 
12 FEČÍK, M.: Katastrálne konanie. URL: <http://www.ja-sr.sk/node/1266 
13 Tamže. 
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doručiť účastníkom katastrálneho konania o povolení vkladu a vysporiadať sa s ňou v odôvodnení 
rozhodnutia.14 Nie je teda potrebné a ani nevyhnutné, aby bola táto skutočnosť prejednávaná 
samostatne v civilnom sporovom konaní.  
 Pri samotnom preskúmavaní zmlúv, listín, príloh, ako aj ďalších dokumentov sa prihliada 
najmä na tieto skutočnosti: oprávnenie prevodcu nakladať s nehnuteľnosťou, dodržanie predpísanej 
formy právneho úkonu, hodnovernosť prejavu vôle (to sa týka zmluvy, ktorá je podkladom), jej 
určitosť a zrozumiteľnosť, ako aj neexistencia ďalších právnych skutočností, v tomto prípade 
obmedzenia práva nakladať s predmetnou nehnuteľnosťou, obmedzenie zmluvnej voľnosti určitých 
subjektov na základe právnych predpisov.15 

3.4 Legalita a rozhodnutie o návrhu na vklad 
Právnymi predpismi detailne regulované je aj samotné rozhodnutie v konaní, ktoré môže mať 

viacero foriem, a to jednak rozhodnutí procesných, ako aj meritórnych. Ohľadom procesných 
rozhodnutí vychádzame v prvom rade z ustanovení správneho poriadku. Na druhej strane, 
meritórne rozhodnutia upravuje detailne katastrálny zákon, pričom rozoznávame tri typy. V prvom 
rade je to rozhodnutie o povolení vkladu, ktoré je pozitívnym rozhodnutím. Katastrálny zákon 
ustanovuje, že ak sú splnené podmienky pre vklad, správny orgán ho povolí.16 Špecifikom oproti 
správnemu poriadku je, že toto rozhodnutie nadobúda právoplatnosť vydaním a nemožno voči nemu 
podať riadny opravný prostriedok. Teória však samostatne rozpoznáva aj rozhodnutie o čiastočnom 
povolení vkladu, ku ktorému dochádza napríklad vtedy, dochádza ku vkladu práva ku viacerým 
nehnuteľnostiam, no vklad ku jednej z nich nie je možný, alebo taktiež v prípade, kedy sa zapisuje 
viacero práv, ktoré vyplývajú z tej istej listiny (napríklad notárskej zápisnice), avšak niektorý 
z viacerých právnych úkonov, ktorý je na nej zaznamenaný (napr. kúpna zmluva), je absolútne 
neplatný. V týchto prípadoch dochádza k zápisu len tých práv do katastra, u ktorých je súlad so 
zákonnou úpravou. K takejto situácii však môže dôjsť len v tom prípade, keď je takýto právny úkon 
oddeliteľný od tých úkonov, ktoré sú neplatné.17 Napokon existuje ešte aj rozhodnutie o zamietnutí 
vkladu, ktoré vydáva správny orgán v tých prípadoch, kedy nie sú splnené podmienky katastrálneho 
zákona pre vklad.18 Toto rozhodnutie má náležitosti riadneho rozhodnutia v zmysle správneho 
poriadku, v jeho prípade je možná autoremedúra, taktiež sa dajú využiť riadne opravné prostriedky. 
Istým špecifikom voči všeobecnému správnemu konaniu je, že odvolacím orgánom je Úrad 
geodézie, kartografie a katastra SR (ďalej len „úrad“), ktorý je ústredným orgánom štátnej správy, 
nie správny orgán najbližšieho vyššieho stupňa nadriadený prvostupňovému orgánu. 

3.5 Legalita a ostatné druhy zápisov do katastra nehnuteľností 
Legalita sa v katastrálnom konaní pri nakladaní s pôdou prejavuje najviac pri vklade do 

katastra, na druhej strane však aj ostatné druhy zápisov do katastra nehnuteľností sa pôdy môžu 
bezprostredne týkať. V prípade záznamového konania sa jedná o situácie, kedy dochádza k zmene 
vlastníckeho práva už predtým, než dôjde k zápisu do katastra. Typické je to najmä pre dedenie. 
Vychádzajúc z čl. 20 ods. 1 Ústavy Slovenskej republiky, podľa ktorej sa dedenie zaručuje, ani 
zákonodarca neustanovil pre tieto prípady obmedzenia pri nadobúdaní vlastníctva pôdy, ani 
poľnohospodárskej. To platí obdobne aj pre prípady, kedy dochádza k prechodu vlastníckeho práva 
na základe iného právneho titulu, napríklad pri dobrovoľných dražbách, alebo exekučných dražbách 
podľa osobitných predpisov. Pri poznámkach nedochádza k zmene vlastníckeho práva 
k nehnuteľnostiam, iba sa zapisujú podstatné skutočnosti alebo pomery k nehnuteľnostiam. Ako 
taká však môže do značnej miery zasiahnuť do spôsobu nakladania s konkrétnou nehnuteľnosťou, 
a tak vo svojej podstate slúžiť ako jeden z najúčinnejších prostriedkov ochrany pôdy. Rozoznávame 
poznámky informatívneho základu, ktoré nemajú právne následky a potom tie, ktoré obmedzujú 
vlastníka pri nakladaní s touto nehnuteľnosťou a pri konaní o návrhu na vklad môžu spôsobiť jeho 

                                                 
14 Rozsudok Najvyššieho súdu Slovenskej republiky zo dňa 05.10.2006, sp. zn. 3 Sžo/84/2006 
15 FEČÍK, M.: Katastrálne konanie. URL: <http://www.ja-sr.sk/node/1266 
16 § 31 ods. 3 zákona č. 162/1995 Z. z. 
17 FEČÍK, M.: Katastrálne konanie. URL: <http://www.ja-sr.sk/node/1266 
18 § 31 ods. 3 zákona č. 162/1995 Z. z. 
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zamietnutie.19 V obidvoch prípadoch sa môže jednať o  prostriedok ochrany pôdy – v prvom prípade 
napríklad v situácii, kedy sa pozemok, vedený v katastri nehnuteľnosti stane predmetom konania 
o vyhlásenie chráneného územia v zmysle osobitných predpisov, v druhom prípade napríklad 
v prípade vyhlásenia predbežného opatrenia o zákaze nakladania s nehnuteľnosťou. 

3.6 Legalita a iné druhy katastrálnych konaní 
Okrem zápisov práv k nehnuteľnostiam existujú aj ďalšie druhy katastrálnych konaní  

upravených v katastrálnom zákone. Rozoznávame dva základné druhy: aktualizáciu katastrálneho 
operátu a konanie o obnove katastrálneho operátu. Aktualizácia prebieha v troch formách. 
Prešetrovanie a vykonávanie zmien údajov katastra, ktoré nie je správnym konaním, opravuje 
okresný úrad chyby spôsobené pri vedení katastra. Zmena hranice katastrálneho územia taktiež nie 
je správnym konaním, prebieha na návrh dotknutej obce alebo miestnej časti, a z úradnej 
povinnosti. Pri oprave chýb v katastrálnom operáte dochádza k širokej škále opráv, či už sa to týka 
údajov zapísaných na liste vlastníctva, alebo údajov uvedených v celom operáte so širšou 
aplikovateľnosťou. Na druhej strane, konanie o obnove katastrálneho operátu predstavuje 
vyhotovenie nového súboru geodetických a popisných informácií. V jeho závere prebieha aj konanie 
o námietkach, ktoré je správnym konaním a ktorého účastníkom je vlastník predmetnej 
nehnuteľnosti, alebo iná oprávnená osoba.20 
 

4 VÝZNAM LEGALITY V KATASTRÁLNOM KONANÍ PRI NAKLADANÍ S PÔDOU 

4.1 Katastrálne konanie pri prevode vlastníctva poľnohospodárskeho pozemku 
Špecifikom katastrálneho konania, ktorého cieľom je zapísanie vlastníckeho práva 

k poľnohospodárskemu pozemku (a teda jeho vklad do katastra) je, že musíme okrem právnej 
úpravy obsiahnutej v katastrálnom zákone, poprípade aj v ďalších vykonávacích predpisoch, 
vychádzať aj zo zákona č. 140/2014 Z. z. o nadobúdaní vlastníctva poľnohospodárskeho pozemku 
a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon 
o nadobúdaní vlastníctva“), ktorý výraznou mierou zasiahol práve do prevodov vlastníctva (teda nie 
prechodov v zmysle ustanovení Občianskeho zákonníka), a to najrôznejšími spôsobmi (napr. 
odplatne a bezodplatne). Na začiatok definuje, aké pozemky považujeme za poľnohospodárske, 
a následne je potrebné postupovať podľa zákona.21 

Pri analýze tohto zákona je nevyhnutné rozlíšiť tie situácie, kedy sa uplatňuje postup v ňom 
uvedený, a kedy je možné sa mu vyhnúť. Tak je tomu v situáciách, kedy je nadobúdateľom 
vlastníctva osoba, ktorá vykonáva poľnohospodársku výrobu ako podnikanie najmenej tri roky predo 
dňom uzavretia zmluvy o prevode vlastníctva k poľnohospodárskemu pozemku v obci, kde sa tento 
pozemok nachádza, ďalej je to spoluvlastník takéhoto pozemku, alebo blízka osoba a príbuzná 
osoba v zmysle Občianskeho zákonníka.22 V ostatných prípadoch je potrebné podstúpiť ponukový 
systém, pričom rozoznávame situácie, kedy je záujemcom osoba zo susednej obce, ktorá má 
prednosť, a na druhej strane záujemca bez ohľadu na miesto podnikania v rámci Európskej únie, 
Európskeho hospodárskeho priestoru a Švajčiarskej konfederácie. Prevodca vlastníctva 
poľnohospodárskeho pozemku zverejní ponuku na prevod vlastníctva na Registri zverejňovania 
ponúk prevodu vlastníctva poľnohospodárskeho pozemku (ďalej len „register“), ktorý vedie 
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky (ďalej len „ministerstvo“), 
a zároveň ho uverejní aj na úradnej tabuli v obci, v ktorej sa tento poľnohospodársky pozemok 
nachádza.23 Pri predaji poľnohospodárskeho pozemku sú prevádzajúci, ako aj záujemca povinní v 
rámci celého ponukového konania rešpektovať zverejnenú cenu. V prípade, ak sa prevádzajúcemu 
nepodarí scudziť vlastníctvo predchádzajúcimi dvoma spôsobmi, môže nakoniec previesť 

                                                 
19 VRABKO, M. a kol.: Správne právo procesné. Osobitná časť. - 2. aktualizované a doplnené 
vydanie,  s.148 
20 VRABKO, M. a kol.: Správne právo procesné. Osobitná časť. - 2. aktualizované a doplnené 
vydanie, s.151 
21 § 2 ods. 1 a ods. 2 zákona č. 140/2014 Z. z. 
22 § 4 ods. 1 zákona č. 140/2014 Z. z. 
23 § 4 ods. 3 zákona č. 140/2014 Z. z. 
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vlastníctvo poľnohospodárskych pozemkov na ktorúkoľvek osobu, ak sú zachované zákonné 
podmienky: 
a) vlastník ako prevádzajúci nenašiel na registri záujemcu, 
b) k prevodu dôjde do šiestich mesiacov od skončenia ponuky na registri, 
c) rešpektuje sa suma uverejnená ako ponuka na registri (teda nemôže byť ponúknutá nižšia).24 
 V tejto súvislosti však existujú aj rozdiely v rámci katastrálneho konania, kedy správny 
orgán vyžaduje pri vklade vlastníckeho práva, ktoré u nadobúdateľa vzniklo na základe niektorej zo 
zmlúv uvedených v zákone o nadobúdaní vlastníctva, ďalšie prílohy ako obligatórne súčasti návrhu 
na vklad.25 V prípade, ak sa jedná o situáciu, kedy je možné sa vyhnúť postupu podľa zákona 
a zverejneniu ponuky na registri, vtedy je obligatórnou prílohou návrhu na vklad potvrdenie o týchto 
skutočnostiach.26 V prípade, ak sa jedná o blízku osobu alebo príbuznú osoba, potrebné je 
potvrdenie obce, alebo kópia dokladu potvrdzujúceho tieto skutočnosti.27 Podľa pôvodného znenia 
tohto zákona postačovalo na overenie týchto skutočností čestné vyhlásenie, prax však preukázala, 
že tento inštitút sa dal ľahko zneužiť, kedy sa za príbuzné osoby vyhlasoval ktokoľvek, napr. krstný 
syn, vzdialený príbuzný, a podobne. Preto sa pristúpilo k tomu, že orgánom osvedčujúcim tieto 
skutočnosti bude obec, čo má svoje opodstatnenie, nakoľko v rámci obce by sa obyvatelia mali 
najlepšie poznať. Na druhej strane je to však menej pravdepodobné najmä v prípadoch, kedy sa 
pozemok nachádza v katastri veľkej obce, najmä mesta. Ak sa jedná o situáciu, kedy je 
nadobúdateľom osoba vykonávajúca poľnohospodársku výrobu podľa § 4 ods. 1 písm. a) zákona, 
vtedy je obligatórnou prílohou návrhu na vklad potvrdenie obce, v ktorej sa podnikanie v agrovýrobe 
vykonáva, alebo potvrdenie Slovenskej poľnohospodárskej a potravinárskej komory, o podnikaní 
v poľnohospodárskej výrobe, alebo potvrdenie zamestnávateľa takejto osoby, ktorá vykonáva 
poľnohospodársku výrobu v pracovnom pomere, v obdobnom pracovnom vzťahu alebo inom 
pracovnoprávnom vzťahu u osoby, ktorá vykonáva poľnohospodársku výrobu ako podnikanie podľa 
vyššie zmienených zákonných podmienok alebo ako podnikanie. V tomto prípade sa však vyžaduje 
aj ďalšia príloha – a to znovu potvrdenie obce o tom, že takýto agropodnikateľ je platiteľom 
miestnych daní.28 
 K zásadne inej situácii však dochádza vtedy, keď je prevodca a aj potenciálny nadobúdateľ 
vlastníctva poľnohospodárskeho pozemku povinný podstúpiť režim zverejňovania ponuky na 
katastri. V tomto prípade je obligatórnou prílohou návrhu na vklad do katastra osvedčenie vydané 
okresným úradom, pozemkovým a lesným úradom. Práve okresný úrad, pozemkový a lesný odbor 
má za úlohu v jednotlivých prípadoch kontrolovať splnenie podmienok nadobúdania vlastníctva 
poľnohospodárskeho pozemku. Miestne príslušným orgánom je ten, v ktorého územnom obvode je 
pozemok evidovaný. Osvedčenie sa vydáva v  konaní, ktoré začína na základe žiadosti 
nadobúdateľa. Táto žiadosť sa podáva pred uzavretím zmluvy o prevode vlastníctva 
poľnohospodárskeho pozemku. Zákon ďalej uvádza, ktoré konkrétne údaje v nej musia byť 
uvedené. Sú to jednak identifikačné údaje nadobúdateľa, a taktiež prílohy uvedené v zákone, a jeho 
podpis.29 Treba uviesť, že v prípade vydania osvedčenia sa nepostupuje v zmysle správneho 
poriadku, pri konaní, v ktorom okresný úrad odmietne vydať osvedčenia, postupuje v zmysle 
určitých, zákonom stanovených ustanovení správneho poriadku, nepoužije sa však subsidiárne ako 
celok.30 Ak však rozhodne o vydaní osvedčenia, musí tak vykonať do 30 dní od doručenia žiadosti, 
v zložitejších prípadoch do 60 dní. V osvedčení uvedie číslo ponuky zverejnenej v registri, dátum 
vydania, a ešte odtlačok pečiatky a podpis zamestnanca.31 Naopak v prípadoch, kedy odmietne 
okresný úrad vydať takéto osvedčenie, vykoná tak zo zákonných dôvodov, ktoré sa týkajú buď 
postavenia samotného nadobúdateľa (nespĺňa podmienku troch rokov výkonu poľnohospodárskej 
činnosti alebo zamestnania v tejto oblasti, alebo nemá sídlo alebo pobyt minimálne po dobu 

                                                 
24 DUFALA, M., DUFALOVÁ, L., ŠMELKOVÁ, J.: Land protection and land care in Slovak republic. 
In: Bratislava law review, 2017, č. 2, s. 162 
25 § 3 ods. 1 zákona č. 140/2014 Z. z. 
26 § 4 ods. 1 zákona č. 140/2014 Z. z. 
27 § 6 ods. 7 písm. b) bod 1 zákona č. 140/2014 Z. z. 
28 § 6 ods. 7 písm. b) bod 3 zákona č. 140/2014 Z. z. 
29 § 6 ods. 3 zákona č. 140/2014 Z. z. 
30 VRABKO, M. a kol.: Správne právo procesné. Všeobecná časť. - 1. vyd., s.54 
31 § 6 ods. 4 zákona č. 140/2014 Z. z. 
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desiatich rokov na území Slovenskej republiky), nedodržania postupu ponukového konania, alebo 
podanie neúplnej žiadosti.32  

4.2 Katastrálne konanie pri prevode vlastníctva lesného pozemku 
Problematika lesov a lesného hospodárstva je upravená v zákone č. 326/2005 Z.. z. o lesoch 

v znení neskorších predpisov, ktorý upravuje okrem problematiky lesného hospodárstva aj 
vymedzenie lesných pozemkov a ich ochranu, tiež vlastníctvo lesných pozemkov a využívanie 
lesov. Upravuje ich mnohé špecifiká, týkajúce sa najmä ich evidencie, ochrany, vyňatia lesného 
pozemku, či obmedzenom užívaní. Treba však, že hoci táto právna úprava do značnej miery 
reguluje podmienky vlastníctva lesných pozemkov, nemá sama o sebe dosah na katastrálne 
konanie. Zákonodarca neobmedzil nadobúdania vlastníctva lesných pozemkov dodržaním určitého 
zákonného postupu, ako je to v prípade poľnohospodárskych pozemkov, a po zrušení  vtedajšieho § 
19a zákona č. 202/1995 Z. z. Devízový zákon a zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Slovenskej 
národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov, v právnom stave pred 
01.06.2014, už neexistuje podobné ustanovenie. Na prvý pohľad sa môže zdať, že akoby štát a ani 
spoločnosť nemala taký záujem na ochrane vlastníctva lesov a zabezpečení ich využívania 
zodpovednými subjektmi. Do istej miery je to aj výsledok celospoločenskej debaty, ktorej 
predmetom bola ochrana poľnohospodárskej pôdy. Treba však uviesť, že podmienky využívania 
lesných pozemkov a celkovo lesného hospodárstva sú natoľko prísne, že ak sa budú poctivo 
dodržiavať33, vo svojej podstate nemusí byť až také podstatné, kto bude subjektom vlastníckeho 
práva k nim. Do budúcna by však možno bolo vhodné zo strany spoločnosti, ako aj zákonodarcu 
uvažovať nad prijatím vhodných opatrení pre zabezpečenie ekologického lesného hospodárstva, 
ktoré sa ešte výraznejšie, než v prípade poľnohospodárskej pôdy, odvíja od vlastníctva lesov. 

4.3 Kataster nehnuteľností a opatrenia proti drobeniu pozemkov 
Špecifikom pozemkového vlastníctva na Slovensku je veľká rozdrobenosť a vlastníctvo 

náležiace veľkému počtu subjektov. Z tohto dôvodu bolo prijatých niekoľko právnych predpisov, 
ktoré majú zabezpečiť udržanie pozemkového vlastníctva v efektívnych celkoch, ktoré budú 
obhospodarovateľné. V tomto prípade ide o verejný záujem, ktorý sa prejavil pri prijatí viacerých 
zákonných opatrení.34 Rozoznávame preventívne a následné opatrenia proti rozdrobenosti 
pozemkového vlastníctva. Preventívne sú upravené ako opatrenia proti drobeniu pozemkov 
v zákone č. 180/1995 Z. z. o niektorých opatreniach na usporiadanie vlastníctva k pozemkom 
v znení neskorších predpisov, na druhej strane následné opatrenia sú upravené ako pozemkové 
úpravy v § 19 zákona č. 229/1991 Zb. o úprave vlastníckych vzťahov k pôde a inému 
poľnohospodárskemu majetku v znení neskorších predpisov.  

Opatrenia proti drobeniu pozemkov ako preventívne opatrenia proti situáciám, ktorými sú 
vznik pozemku s nedovolenou výmerou, ako aj vznik spoluvlastníckeho podielu, na ktorý by 
pripadala zákonom nedovolená výmera pozemku.35 Je potrebné zdôrazniť, že tieto opatrenia sa 
týkajú iba odvodeného nadobúdania vlastníckeho práva, k drobeniu pozemkov nemôže zo zákona 
dôjsť v dôsledku rozhodnutia súdu o vyporiadaní spoluvlastníctva, rozhodnutia o dedičstve, ako ani 
právnym úkonom.36 Zákon rozoznáva dva typy opatrení – odvody a zákazy drobenia. Odvody je 
nadobúdateľ povinný do štátneho rozpočtu zaplatiť vtedy, keď  má vzniknúť poľnohospodársky 
pozemok vo výmere od 2 001 m2 do 5 000 m2 alebo lesný pozemok vo výmere od 5 001 m2 do 10 
000 m2, v tom prípade tvorí odvod 20 % hodnoty poľnohospodárskej pôdy určenej podľa osobitného 
predpisu, a ak má vzniknúť poľnohospodársky pozemok vo výmere od 5 001 m2 do 20 000 m2 alebo 
lesný pozemok vo výmere od 10 001 m2 do 20 000 m2, v tomto prípade tvorí odvod 10 % hodnoty 
poľnohospodárskej pôdy určenej podľa osobitného predpisu. Na druhej strane, zákaz drobenia 
upravuje situácie, kedy by malo dôjsť k vzniku ešte menšieho pozemku, resp. spoluvlastníckeho 

                                                 
32 § 6 ods. 5 zákona č. 140/2014 Z. z. 
33 DUFALA, M., DUFALOVÁ, L., ŠMELKOVÁ, J.: Land protection and land care in Slovak republic. 
In: Bratislava law review, 2017, č. 2, s. 159 
34 Nález Ústavného súdu Slovenskej republiky sp. zn. PL. ÚS 36/95 zo dňa 03.04.1996, uverejnený 
pod č. 131/1996 Z. z.  
35 § 22 až 24 zákona č. 180/1995 Z. z. 
36 FEČÍK, M.: Opatrenia proti drobeniu pozemkov. In: Justičná revue, 2009, č. 3, s. 372  
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podielu na pozemku. Ustanovuje absolútny zákaz vzniku pozemku menšieho ako 2 000 m2, ak ide o 
poľnohospodársky pozemok, alebo pozemku menšieho ako 5 000 m2, ak ide o lesný pozemok.37 
 Tieto obmedzenia však majú dosah aj na katastrálne konania, v ktorých sa zapisuje 
vlastnícke právo k nehnuteľnostiam, teda konanie o návrhu na vklad a o zázname. Tu treba 
prihliadnuť na skutočnosť, že porušenie absolútneho zákazu drobenia pozemkov v zmysle § 23 ods. 
1 a § 24 ods. 1 zákona č. 180/1995 Z. z. by zabránila povoleniu vkladu do katastra. V tomto prípade 
by bola zmluva, ktorá by bola predmetom konania o vklade do katastra, absolútne neplatným 
právnym úkonom v zmysle § 39 Občianskeho zákonníka. Okresný úrad ako správny orgán by 
v tomto prípade v priebehu preskúmavania zmluvy ako obligatórnej prílohy návrhu na vklad musel 
zamietnuť takýto návrh na vklad. Skutočnosť, či je v tomto prípade porušený zákonný zákaz, 
skontroluje na základe údajov uvedených v liste vlastníctva. Zaujímavou okolnosťou je aj kontrola 
odvedenia odvodu v prípadoch, kedy to zákon vyžaduje. Podľa staršej právnej úpravy boli správy 
katastra ako miestne a vecne príslušné správne orgány preskúmavali aj to, či je k návrhu ako 
príloha pridaný aj doklad o zaplatení odvodu. Neskôr sa to zmenilo, z katastrálneho zákona bol 
vypustený § 30 ods. 4 písm. h), podľa ktorého sa v týchto prípadoch ako obligatórna príloha návrhu 
na vklad vyžadovalo aj potvrdenie o zaplatení odvodu. Došlo k tomu najmä z dôvodu, že sa malo 
jednať o nesystémový krok a zásah do katastrálneho konania, a cieľom takéhoto kroku sú fiškálne 
záujmy štátu z príjmu z odvodovej povinnosti, pričom účelom katastrálneho konania na druhej 
strane nie je zabezpečiť príjem štátu z odvodovej povinnosti.38 Táto argumentácia je však 
spochybniteľná, a to už len z toho dôvodu, že zákonodarca pri stanovení odvodovej povinnosti 
nekonal so záujmom zabezpečiť príjmy štátneho rozpočtu, avšak primárnym cieľom bolo zabrániť 
ďalšiemu deleniu pozemkového vlastníctva na Slovensku a zabezpečiť jeho efektívny výkon. To 
nesmieme zabúdať ani na jeho dôsledky na rozvoj poľnohospodárstva a lesného hospodárstva. Je 
síce otázne, či má byť splnenie takejto povinnosti kontrolované v katastrálnom konaní, avšak ako si 
uvedieme ďalej, práve kataster je akýmsi prostriedkom ultima ratio vo vzťahu k ochrane vlastníckych 
práv k nehnuteľnostiam, a zákonnosť prevodov vlastníctva k nehnuteľnostiam je zabezpečená práve 
vďaka preskúmavaniu podkladov v konaní o návrhu na vklad. 
 Na druhej strane treba poukázať aj na záznamové konania, pretože v nich nie je okresný 
úrad oprávnený preskúmavať vecnú správnosť podkladov, nakoľko ku vzniku vlastníckeho práva 
k nehnuteľnostiam vzniklo už predtým, a to na základe jeho prechodu. Treba však povedať, že 
v tomto prípade dochádza môže dôjsť, a podľa viacerých zdrojov aj dochádza, k porušeniam týchto 
zákonných ustanovení a vzniku menších pozemkov alebo vlastníckych podielov, napríklad 
v dedičskom konaní. V týchto prípadoch je však okresný úrad, hoc si vedomý porušenia ustanovení 
zákona č. 180/1995 Z. z., povinný takýto záznam vykonať. Zároveň však v zmysle oznamovacej 
povinnosti podľa § 27 katastrálneho zákona oznámi príslušným štátnym orgánom skutočnosť 
nasvedčujúcu, že došlo k porušeniu všeobecne záväzného právneho predpisu, o ktorej sa dozvedeli 
pri výkone štátnej správy, čo v prípade dedičského konania môže znamenať dohľad nad činnosťou 
notárov, napríklad Notárska komora, alebo Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky.39  

4.5 Katastrálne konanie a územná ochrana životného prostredia 
Osobitnú kategóriu ochrany pôdy na Slovensku tvorí územná ochrana, ktorá vychádza zo 

zákona č.543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov a tvorí jeden 
z osobitných druhov ochrany prírody a krajiny. Vyjadrená je v stupňoch ochrany, pričom každý vyšší 
stupeň stanovuje vyššiu ochranu. Ustanovuje tiež chránené územia, ktoré sú lokalitami, v ktorých 
s dodržiavajú jednotlivé stupne ochrany, vyjadrujúce určité práva a povinnosti aj pre vlastníkov 
a užívateľov nehnuteľností zapísaných v katastri nehnuteľností.  
 Treba však povedať, že hoci tieto ustanovenia značne obmedzujú vlastnícke práva 
vlastníka k nehnuteľnostiam (napríklad na územiach s piatym stupňom ochrany je v zmysle § 16 
uvedeného zákona zakázané vykonávať veľa činností, napríklad umiestňovať stavby, vykonávať 
poľovnícku činnosť, a mnohé ďalšie obmedzenia), ktoré fakticky vylučujú vlastníka od vykonávania 
mnohých práv, tieto ustanovenia samé o sebe nepredstavujú zásah do konaní o zápisoch do 
katastra nehnuteľností. Obmedzenia sa týkajú iba samotného vlastníka, poprípade osoby 

                                                 
37 § 22 ods. 1 a § 23 ods. 1 zákona č. 180/1995 Z. z.  
38 FEČÍK, M.: Opatrenia proti drobeniu pozemkov. In: Justičná revue, 2009, č. 3, s.380 
39 FEČÍK, M.: Opatrenia proti drobeniu pozemkov. In: Justičná revue, 2009, č. 3, s.380 
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s užívacím právom k danej nehnuteľnosti, nie však samotného prevodu vlastníctva, preto nemajú 
ani priamy dosah na katastrálne konanie. 

5 LEGALITA V KATASTRÁLNOM KONANÍ AKO GARANT ZÁKONNOSTI 
Pri hlbšom skúmaní zákona o nadobúdaní vlastníctva môžeme prísť k tomu, že sám o sebe 

neupravuje skutkové podstaty, pri ktorých spáchaní by sa prípadný zodpovedný páchateľ mohol 
dopustiť správneho deliktu. Veľmi podobne je to aj v prípade zákona č. 180/1995 Z. z., ktorý napriek 
tomu, že zavádza mnohopočetné ustanovenia so závažnými dôsledkami na katastrálne konanie 
a na nakladanie s poľnohospodárskou pôdou a lesnými pozemkami, neobsahuje ustanovenia, ktoré 
by ustanovovali skutkové podstaty niektorých správnych deliktov. Ak preskúmame ďalšie relevantné 
predpisy na ochranu pôdy, či už v prípade zmieneného zákona o lesoch, alebo zákona o ochrane 
prírody a krajiny, nenachádzame ustanovenia, ktoré by ustanovovali skutkové podstaty deliktov 
súvisiacich priamo s nakladaním s pôdou. Najzaujímavejšie na celej skutočnosti je, že ani v prípade 
samotného katastrálneho zákona, takéto ustanovenia nenájdeme. Aj keď katastrálny zákon 
upravuje správne delikty týkajúce sa vedenia katastra a do istej miery aj priebehu katastrálneho 
konania, tie sa netýkajú samotného priebehu preskúmavania návrhov na vklad.  
 Na prvý pohľad je zaujímavé, že zákonodarca nepovažoval za nevyhnutné a potrebné 
zabezpečiť dodržiavanie spomínaných právnych predpisov na ochranu pôdy práve stanovením 
situácií, ktoré bude postihovať ako správne delikty. Aj keď možno o tejto úprave viesť debatu, najmä 
o tom, že sa stáva často v praxi akousi „bezzubou“ a ľahko obíditeľnou, treba uznať, že takýto 
postup má svoju vnútornú logiku. Pri výklade teórie, ako aj činnosti správy katastra nehnuteľností sa 
zvykne opomínať skutočnosť, že práve kataster je akýmsi garantom zákonnosti a dodržiavania 
predmetných ustanovení. Práve kataster má pri preskúmavaní návrhov na vklad za úlohu 
preskúmavať dodržiavanie zákonných podmienok, ktoré sa nachádzajú najmä v osobitných 
predpisoch. V prípade dodržania minimálnej výmery prevádzanej poľnohospodárskej pôdy 
a lesných pozemkov, ktorá nie je postihovaná zákazom drobenia, je samotný okresný úrad, v pozícii 
správneho orgánu, oprávnený rozhodovať o jej splnení. V prípade, kedy sa vyžaduje potvrdenie 
o splnení podmienok, o ktorých nie je okresný úrad, katastrálny odbor oprávnený rozhodovať, je 
nevyhnutné doložiť iné potvrdenie, alebo rozhodnutie príslušného orgánu. Táto povinnosť je zväčša 
ustanovená v osobitnom predpise, teda napríklad v zákone o nadobúdaní vlastníctva. Na druhej 
strane, v prípade niekdajších spomínaných odvodov v prípade prevodov vlastníctva rozlohy malej 
rozlohy poľnohospodárskej pôdy, resp. lesných pozemkov, bola povinnosť priložiť k návrhu na vklad 
aj potvrdenie o zaplatení odvodu, táto povinnosť však vyplývala zo samotného katastrálneho 
zákona. 

6 LEGALITA V KATASTRÁLNOM KONANÍ A NÁVRHY DE LEGE FERENDA 
Vhodnou otázkou do budúcnosti je, akým spôsobom sa majú do budúcnosti vyvíjať 

ustanovenia jednak katastrálneho zákona, ako aj ďalších osobitných predpisov, ktoré  upravujú 
priebeh katastrálneho konania, a to najmä konania o vklad vlastníckeho práva do katastra 
nehnuteľností. Ak je predmetom nášho záujmu práve ochrana pôdy a pozemkového vlastníctva na 
Slovensku, hlavným cieľom zákonodarcu by malo byť zabezpečiť nielen prijatie vhodných opatrení 
na ochranu pôdy, ale aj ich efektívnosť, dodržiavanie a uplatňovanie v praxi. To, čo sa týmto 
právnym predpisom často vyčíta je, že sa ich ustanovenia dajú veľmi ľahko obísť a v praxi 
spôsobujú mnohé problémy najmä vlastníkom malej rozlohy poľnohospodárskej pôdy a lesných 
pozemkov, zatiaľ čo „veľkí hráči“, teda napríklad osoby podnikajúce v poľnohospodárskej výrobe, 
disponujúce vlastníctvom veľkej rozlohy pozemkov, majú pozíciu značne uľahčenú, pretože ako je 
uvedené vyššie, ponukový systém uprednostňuje osoby podnikajúce v agrovýrobe, a to najviac 
v prípadoch, kedy nadobúda vlastníctvo k poľnohospodárskym pozemkom v obci, kde ich už vlastní, 
resp. v susednej. Takto ako by samotný zákon vytváral podmienky pre koncentráciu vlastníctva 
poľnohospodárskej pôdy a vytváranie akýchsi moderných „latifundií“. Koncentrácia pozemkového 
vlastníctva tvorí dlhodobo neriešený problém, nehovoriac dokonca o koncentrácii nájmu 
poľnohospodárskej pôdy a súvisiacich dotácií z európskych finančných mechanizmov, ktoré sa 
udeľujú práve podľa rozlohy obhospodarovanej pôdy. Jedna z hlavných úloh zákonodarcu do 
budúcna by podľa môjho názoru bola zamerať sa práve na prijatie opatrení, ktoré zabránia tejto 
koncentrácii a podporia rozvoj malých regionálnych poľnohospodárov, pretože práve zachovanie 
diverzity a čím najväčšieho počtu poľnohospodárov by malo byť tiež cieľom týchto právnych noriem.  
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 Čo sa týka samotného priebehu katastrálneho konania ako nástroja ochrany pôdy, 
vhodným návrhom do budúcnosti by malo byť posilnenie preskúmavacej úlohy okresného úradu ako 
príslušného správneho orgánu v konaniach o návrhu na vklad. Keďže môžeme vychádzať z vyššie 
uvedeného predpokladu, že kataster nehnuteľností má úlohu akéhosi garanta zákonnosti,  prípadné 
porušenia predpisov na ochranu pôdy môže odstrániť tým, že zamietne návrh na vklad. Preto 
nemusí byť potrebné, aby prípadné porušenia týchto ustanovení boli postihované ako správne 
delikty, na druhej strane by však bolo potrebné zabezpečiť ich reálne dodržiavanie vyžadovaním 
potrebných príloh, ktoré potvrdia dodržanie jednotlivých zákonných ustanovení. Toto posudzovanie 
by ostalo úlohou okresných úradov, katastrálnych odborov v situáciách, kedy to bude rýchlejšie 
a pre priebeh konania jednoduchšie. Naopak, ak by to bolo efektívnejšie, a najmä odbornejšie pri 
výkone tejto činnosti iným príslušným orgánom, resp. inou osobou. Uplatnila by sa tu teda akási 
subsidiarita. Z hľadiska celkových návrhov pre katastrálne konanie by bolo vhodným návrhom 
posilnenie preskúmavacích právomocí orgánov správy katastra nehnuteľností. 

7 ZÁVER 
Cieľom príspevku bolo poukázať na skutočnosti, v ktorých sa ústavný princíp prejavuje 

v katastrálnom konaní, s osobitným ohľadom na konania o zápisoch práv do katastra nehnuteľností, 
ktoré sa viažu na pôdu. Práve právna ochrana pôdy predstavuje v súčasnosti jednu z výrazne 
diskutovaných záležitostí a preto je veľmi dôležité dobre poznať a analyzovať každý proces, ktorý ju 
istým spôsobom modifikuje. Jeden z najvýznamnejších inštitútov v tejto oblasti je práve katastrálne 
konanie, a najmä konania o zápise práv k nehnuteľnostiam. Katastrálne konanie, okrem iného 
slúžiace aj ako garant zákonnosti, predstavuje jeden z najefektívnejších nástrojov zabezpečenia 
efektívnej a účinnej ochrany pôdy. Práve vďaka vyjadreniu ústavného princípu legality a taktiež 
z neho vyplývajúcich procesných zásad katastrálneho konania má práve toto konanie svoje 
postavenie ako garanta ochrany pôdy neustále upevňovať, aj z hľadiska novej a pripravovanej 
právnej úpravy v tejto oblasti. 
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JEŠTĚ K PRÁVU BÝT SLYŠEN VE VEŘEJNÉ SPRÁVĚ 

Jan Malast 

Právnická fakulta Západočeské univerzity v Plzni 
 
 

Abstrakt: The paper deals with the issue of one of the basic constitutionally guaranteed procedural 
rights in the sphere of the public power, i.e. the right to be heard. Using examples of judicial 
decisions – concerning mainly two procedural institutes of administrative proceedings – it analyzes 
the limits of its application and considers the consequences of some conclusions that the courts 
have reached. 
 
Abstrakt: Příspěvek se zabývá problematikou jednoho ze základních ústavně garantovaných 
procesních práv ve sféře veřejné moci, tj. právem být slyšen. Na příkladu několika konkrétních 
soudních rozhodnutí týkajících se dvou procesních institutů správního řízení rozebírá meze jeho 
aplikace a zamýšlí se nad důsledky některých závěrů, ke kterým soudy dospěly. 
 
Kľúčové slová: right to be heard, appellation, administrative process, judgments of administrative 
courts 
 
Kľúčové slová: právo být slyšen, odvolání, správní řízení, judikatura správních soudů 
 
 
1 ÚVOD 

V tomto textu bych se rád věnoval právu být slyšen coby jednomu z klíčových procesních 
principů práva na spravedlivý proces. Obligátní slůvko „ještě“ v názvu mého příspěvku naznačuje, 
že to není to poprvé, co se tímto tématem zabývám, stejně jako není úplná náhoda, proč jsem si 
toto téma opětovně zvolil. 

Mé první pojednání o tomto tématu1 bylo inspirováno případem, v němž Krajský soud v Brně 
(coby správní soud rozhodující ve správním soudnictví) připustil možnost neúčastníka správního 
řízení podat odvolání, resp. rozklad, proti rozhodnutí vydaném v tomto správním řízení. Svůj názor 
přitom opřel o konstrukci, podle níž i tomuto neúčastníkovi svědčí právo zasáhnout svou 
argumentací do daného správního řízení a to na základě práva (založeného zvláštním zákonem) 
podávat v průběhu řízení (stále z pozice jeho neúčastníka) proti pozitivnímu rozhodnutí tzv. námitky. 
Soud dovodil, že má-li neúčastník speciální právo podávat námitky proti případnému kladnému 
rozhodnutí správního orgánu (šlo o souhlas Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže se spojením 
dvou soutěžitelů), musí disponovat i procesním oprávněním toto právo efektivně realizovat a to 
včetně možnosti se bránit proti – dle názoru tohoto namitatele – řádnému nevypořádání jeho 
námitek. Dle soudu by v opačném případě bylo jeho právo být slyšen prakticky „bezzubé“, 
polovičaté a reálně nevymahatelné. Soud si přitom byl vědom problematičnosti svého závěru, 
nicméně jej považoval za jediný smysluplný právě z hlediska namitatelova práva být slyšen. 

Ve svém tehdejším konferenčním vystoupení, stejně jako v písemné podobě svého 
příspěvku, jsem toto rozhodnutí správního soudu podrobil kritice a předložil jsem – v některých 
případech shodně s žalovaným antimonopolním úřadem – argumenty, na jejichž základě jsem 
vyjádřil přesvědčení o nesprávnosti závěrů v rozsudku obsažených a o jejich dlouhodobé 
neudržitelnosti (není třeba je zde opakovat, zvídavý čtenář je snadno nalezne v mém již výše 
odkazovaném textu). 

                                                 
1 MALAST, J.: K právu být slyšen ve veřejné správě, in Maslen, M. (ed.): Verejná správa, právny 
štát a ochrana základných ľudských práv a slobôd, Zborník príspevkov z medzinárodnej vedeckej 
konferencie, Vydal Spolok Slovákov v Polsku – Towarzystwo Słowaków w Polsce, Krakow, 2014, 
ISBN 978-83-7490-783-5, str. 165-170. 
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Nejvyšší správní soud pak několik měsíců po konání konference, na níž můj příspěvek 
zazněl a po jeho publikaci v tištěné podobě (nicméně nepochybně nezávisle na něm) dospěl 
k prakticky týmž závěrům a předmětný rozsudek Krajského soudu v Brně zrušil.2 

Na tento případ jsem si vzpomněl, když jsem obdržel pozvánku na Bratislavské právnické 
fórum 2018 s jeho ústředním tématem „Soudnictví jako garant hodnot demokratického a právního 
státu“ a subtématem správněprávní sekce „Ústavní principy v rozhodovací praxi správních orgánů“ 
a to nejen proto, že zaměření této konference bylo organizátory zvoleno tematicky velmi podobně 
jako v případě té konference, v rámci níž jsem přednesl svůj výše zmíněný příspěvek (což více než 
cokoliv jiného demonstruje důležitost tohoto tématu). Otázkou principu práva být slyšen jsem se totiž 
shodou okolností nedávno zabýval i v souvislosti s přípravou jiného svého textu a zaujalo mě, jak se 
s ní Nejvyšší správní soud v daném (právně zcela odlišném) případě vypořádal. Tomu bych se rád 
věnoval i v tomto příspěvku. 

 
2 PRÁVO BÝT SLYŠEN 

Jakkoliv se v tomto bodě budu do určité míry opakovat a možná by stačilo odkázat na můj 
původní, výše citovaný text3, považuji za vhodné (i z hlediska čtenářského „komfortu“) alespoň 
obecně vymezit, co se pod pojmem práva být slyšen (right to be heard, droit d’être entendu) skrývá. 

Jde nepochybně o jeden z klíčových procesních principů práva na spravedlivý proces. Toto 
právo je zakotveno, resp. reflektováno Listinou základních práv a svobod, stejně jako například 
Úmluvou o ochraně lidských práv a základních svobod a dalšími (nejen) mezinárodními akty 
doporučujícího i závazného charakteru. 

V oblasti správního řízení je v právní úpravě České republiky toto právo zakotveno v prvé 
řadě ve správním řádu (zákon č. 500/2004 Sb. v platném znění)  a to zejména v jeho ustanovení § 
36, konkrétně pak odstavcích č. 1 až 3. Podle nich mají účastníci správního řízení zejména: 

- právo navrhovat důkazy a činit jiné návrhy, 
- právo vyjádřit v řízení své stanovisko a 
- právo vyjádřit se k podkladům pro rozhodnutí. 
Je patrné, že ne všechna tato dílčí oprávnění obsažená v právu být slyšen (nebo z něj 

vyplývající) zřejmě nemusí mít vždy co do svého uplatnění stejnou procesní „sílu“ (například právo 
vyjádřit se k podkladům pro rozhodnutí bude zpravidla zřetelně silnější než obecné právo činit jiné 
návrhy atp.), všechna však kumulativně vytvářejí výrazné opory procesního postavení účastníka 
správního řízení. 

Jak si ukážeme, právě otázka „síly“ principu práva být slyšen a toho, co vše z něj lze vyvodit, 
resp. jaká všechna práva je možno o něj takříkajíc „opřít“, může být v některých situacích legitimním 
předmětem zkoumání jak správní teorie, tak nalézání ze strany praxe správních soudů. 
 
3 PODSTATA ZKOUMANÉHO PROBLÉMU  

O zákonu č. 500/2004 Sb. se někdy dodnes v české literatuře hovoří jako o „novém“ 
správním řádu (dále také jen „SprŘ“). Může to být dáno jak tím, že předchozí právní úprava zákona 
č. 71/1967 Sb., o správním řízení tvořila páteřní regulaci tuzemského správního práva procesního 
po dobu téměř čtyř desetiletí a dostala se tak naší veřejné správě patřičně „pod kůži“, stejně tak se 
ale na tomto označení může podílet i ten fakt, že současný správní řád představuje v řadě ohledů 
úpravou novou či chcete-li novátorskou a to nejen z hlediska svého obsahu, ale i legislativní 
konstrukce. 

Jednou z nejpodstatnějších změn, již s sebou „nový“ správní řád přinesl, byl fakt, že se již 
nejedná o „pouhou“ obecnou úpravu správního řízení, ale jde, nebo by přinejmenším mělo jít, o do 
značné míry vlastně kodex správního procesu (správních procesů). Jinými slovy řečeno, správní řád 
již neupravuje toliko správní řízení (část II. a III.), ale kromě něj představuje obecnou právní úpravu 
řady dalších forem správních činností. Výslovně tak upravuje některé aspekty uzavírání 
veřejnoprávních smluv (část V.) či vydávání opatření obecné povahy (část VI.), stejně tak ale 

                                                 
2 Rozsudek Nejvyššího správního soudu ze dne 26. 2. 2015, čj. 9 Afs 72/2013-127 a rozsudek 
Nejvyššího správního soudu ze dne 11. 3. 2015, čj. 6 As 47/2014-82. 
3 Z dalších prací možno odkázat například na BRAŽINA, R.: Právo být slyšen ve správním řízení a 
jeho vývoj, in LENHART, M., ANDRAŠKO, J., HAMUĽÁK, J.: Míľniky práva v stredoeurópskom 
priestore 2017. Bratislava: Univerzita Komenského v Bratislave, 2017, str. 549 a násl. 
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nezapomíná ani na vyjádření, osvědčení a sdělení, stejně jako na tzv. jiné (ostatní) správní úkony 
(část IV.) s různou mírnou právní závaznosti (někdy také proto označované za úkony neregulativní). 

Zároveň však platí, že správní řád představuje poměrně silně vnitřně propojený právní 
předpis. Jinými slovy řečeno, úpravy jednotlivých forem správních činností od sebe nejsou odděleny 
nepropustnou „čínskou zdí“, ale naopak jsou vzájemně propojeny, někdy explicitně, jindy implicitně 
pomocí výkladu. To je na jedné straně výhoda, neboť zákonodárce nebyl nucen konkrétní otázky 
upravovat vícekrát a opakovat se, na straně druhé to s sebou nese ne nepodstatné riziko vzniku 
vzájemně nekompatibilních právních institutů. Jinými slovy řečeno, použití právního institutu 
přirozeného pro jednu z forem správních činností může vyvolávat větší či menší obtíže v jiné formě 
správní činnosti. Zdá se, že zkoumaný problém je jedním z těchto případů. 

 
4 PŘEZKUM JINÝCH SPRÁVNÍCH ÚKONŮ 

Nový správní řád, kromě jiného, přinesl celou řadu změn i do úpravy dozorčího nástroje 
označovaného jako přezkumné řízení (dříve „přezkum rozhodnutí mimo odvolací řízení“). Kromě 
toho, že mimoodvolací přezkum doznal výrazně přesnější a podrobnější úpravy, tak se také navíc 
objevil v různých obměnách i pro potřeby oněch jiných forem správních činností. Kromě 
pravomocných (či předběžně vykonatelných) správních rozhodnutí je tak možno v různých 
procesních variacích přezkumného řízení přezkoumat a případně změnit či zrušit i veřejnoprávní 
smlouvy, opatření obecné povahy nebo právě i ony tzv. jiné (neregulativní) správní úkony. Správní 
řád přitom právní úpravu těchto dalších přezkumných procesů úzce provazuje s onou „základní“ či 
obecnou úpravou přezkumného řízení vůči správnímu rozhodnutí obsaženou v IX. hlavě 
(ustanovení § 94-99 SprŘ), přičemž pro ony „ostatní“ formy přezkumného řízení vlastně stanovuje 
pouze některé odchylky. 

Tuto konstrukci zákonodárce zvolil i v ustanovení § 156 odst. 2 SprŘ upravujícím přezkum 
tzv. jiných správních úkonů. Ve vztahu k nim pouze stanovil, že tyto úkony (tj. vyjádření, osvědčení 
nebo sdělení a případně další „jiné“ správní úkony), pokud jsou v rozporu s právními předpisy a 
nelze je opravit jinak (tak, aby tou opravou nebyla způsobena újma některé z dotčených osob), 
„…zruší usnesením správní orgán, který je vydal nebo učinil, a to s účinky ode dne, kdy bylo 
zrušované vyjádření nebo osvědčení vydáno anebo sdělení učiněno, nestanoví-li zákon jiný postup; 
takové usnesení lze vydat po dobu, po kterou trvají účinky vyjádření, osvědčení nebo sdělení.“ Na 
konci tohoto ustanovení pak výslovně zakotvil pravidlo, že „Na tento postup se přiměřeně použijí 
ustanovení hlavy IX části druhé o přezkumném řízení.“, tj. přiměřeně se použije právě ona obecná 
úprava přezkumu správních rozhodnutí vydaných ve správním řízení. 

Tato konstrukce však vyvolává hned několik podstatných nejasností, které lze – s trochu 
zjednodušení – strukturovat do podoby tří základních otázek: 

1) Jaká je povaha procesu vedeného podle § 156 odst. 2 SprŘ, tj. jde či nejde v tomto 
případě o správní řízení? 

2) Jaká je povaha onoho „usnesení“ vydaného podle § 156 odst. 2 SprŘ, tj. jde či nejde o 
usnesení coby úkon, jímž se rozhoduje o právech a povinnostech adresátů (účastníků)? 

3) Existuje možnost obrany proti usnesení vydanému podle § 156 odst. 2 SprŘ 
prostřednictvím opravných prostředků? A pokud by pojmově tato obrana existovala, měl 
by ji kdo uplatnit? 

Odpověďmi na tyto otázky se již zabývala jak správní doktrína, tak i soudní praxe. Nelze 
však říct, že by jejich závěry byly vždy vzájemně souladné a konzistentní. 

 
4.1 Povaha přezkumného procesu 

Přezkum úkonu vydaného podle IV. části správního řádu bude mít nade vši pochybnost 
výrazně formálnější povahu, než měl (má) proces samotného vydání takového úkonu. Vedral již 
v roce 2006 hovořil o „o něco formálnějším postupu směřujícím k nápravě úkonu správního orgánu 
přijatého podle části čtvrté“, použil v souvislosti s tím i označení „přezkumné řízení“ a výslovně 
připustil i možnost uplatnění opatření proti nečinnosti podle ustanovení § 80 SprŘ v rámci tohoto 
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procesu4, že by se ale jednalo o „skutečné“ správní řízení však nedovodil. Podobně i autoři jiného 
komentáře z té doby hovořili o tom, že „… v tomto případě není vedeno „formální“ správní řízení“.5 

Poradní sbor ministra vnitra ke správnímu řádu na podzim 2007 zdůraznil, že „…účelem 
řízení podle § 156 odst. 2 správního řádu není vydání správního aktu. Usnesením vydaným podle § 
156 odst. 2 správního řádu se takovým osobám nezakládají, nemění ani neruší práva či povinnosti 
ani se vůči nim nevydává deklaratorní správní akt.“ Podle poradního sboru je postup podle § 156 
odst. 2 SprŘ sice formalizovanější, než je vydávání úkonů podle IV. části správního řádu, a to za 
účelem ochrany „…právní jistoty dotčených osob spočívající v tom, že správní orgán může takový 
úkon zrušit jen za podmínek stanovených zákonem a jen zákonem stanoveným způsobem“6, o 
„skutečné“ správní řízení se však ani podle poradního sboru nejedná. 

Poněkud odlišný názor na to však měla soudní judikatura. Nejvyšší správní soud o několik let 
později ve vztahu k postupu podle ustanovení § 156 odst. 2 SprŘ negativně explicitně vymezil vůči 
závěrům poradního sboru a konstatoval, že „…neshledal žádný relevantní důvod, proč by … měl 
dospět k závěru, že formalizovaný postup žalovaného směřující k vydání úkonu, který je považován 
za rozhodnutí správního orgánu a jako takový podléhá soudnímu přezkumu v řízení podle § 65 a 
násl. s. ř. s., není správním řízením. … Závěru, že má jít naopak o postup formalizovaný, tj. o 
správní řízení, svědčí už samotný účel tohoto postupu, tedy vydání rozhodnutí (byť pouze formou 
usnesení), kterým má být najisto postaveno, že původní [jiný správní úkon podle IV. části správního 
řádu] byl vydán v rozporu se zákonem, a zároveň má být rozhodnuto ve smyslu § 94 odst. 4 a 5 
správního řádu, zda některý z účastníků (osob dotčených…) nabyl práv v dobré víře a 
proporcionalitě zásahu do těchto nabytých práv ve vztahu k právům dalších účastníků a veřejnému 
zájmu“.7 Tentýž závěr, tj. že „Zatímco provádění (vydávání) těchto [tzv. jiných] úkonů se realizuje 
zjednodušeným neformálním postupem mimo správní řízení, na který se vztahují jen vybraná 
ustanovení části druhé a třetí správního řádu, přezkum těchto úkonů je již formalizovaným řízením.“, 
pak Nejvyšší správní soud ještě potvrdil o několik měsíců později.8 

 
4.2 Povaha usnesení vydaného podle § 156 odst. 2 SprŘ 

Správní řád výslovně uvádí, že případné zrušení správního úkonu vydaného podle 
ustanovení § 156 odst. 2 SprŘ v rámci přezkumu se provede usnesením, které správní řád chápe 
jako zvláštní formu rozhodnutí (§ 76 SprŘ ve vztahu k § 67 a násl. SprŘ). Samotné označení tohoto 
úkonu za usnesení však zřejmě k jednoznačnému závěru vést nemůže. 

Vzpomenout si můžeme například na závěry, podle nichž se opatření obecné povahy sice 
přezkoumává (resp. v rámci přezkumu mění či ruší) „rozhodnutím“, jak uvádí správní řád, judikatura 
však dovodila (byť po určitém váhání), že navzdory výslovné zákonné dikci ustanovení § 174 odst. 2 
SprŘ se ve skutečnosti jedná opět o opatření obecné povahy.9 Podobně správní řád hovoří o 
„rozhodnutí“ i při přezkumu závazných stanovisek (coby specifického případu tzv. jiného správního 
úkonu) podle § 149 odst. 6 SprŘ, i zde však judikatura (opět po určitých názorových obratech) 
dospěla k závěru, že přezkumné „rozhodnutí“ ve věci závazného stanoviska má opět povahu 
závazného stanoviska, neboť stejně jako přezkoumávaný úkon nezakládá, nemění, neruší ani 
závazně neurčuje práva nebo povinnosti dotčené osoby.10 

Určité úvahy o tom, že ani v případě usnesení o zrušení jiného správního úkonu podle § 156 
odst. 2 SprŘ nemusí jít o „skutečné“ usnesení, se již také objevily. Potěšil například uvádí, že se 
v tomto případě jedná o klasický případ tzv. „propůjčení procesního postupu a formy rozhodnutí 

                                                 
4 VEDRAL, J.: Správní řád – komentář. Praha: Bova Polygon, 2006, str. 898, 899. 
5 JEMELKA, L., PONDĚLÍČKOVÁ, K., BOHADLO, D.: Správní řád – komentář. Praha: C. H. Beck, 
2008, str. 495-496. 
6 Závěr č. 60 poradního sboru ministra vnitra ke správnímu řádu ze dne 8. 10. 2007. Zdroj: 
http://www.mvcr.cz/clanek/zavery-poradniho-sboru-ministra-vnitra-ke-spravnimu-radu-a-spravnimu-
trestani.aspx. 
7 Rozsudek Nejvyššího správního soudu ze dne 27. 3. 2014, čj. 4 Aps 7/2013-25.  
8 Rozsudek Nejvyššího správního soudu ze dne 23. 5. 2014, čj. 4 As 42/2014-69. 
9 Rozsudek Nejvyššího správního soudu ze dne 27. 7. 2016, čj. 5 As 85/2015-36. 
10 Rozsudek Nejvyššího správního soudu ze dne 8. 7. 2015, čj. 10 As 97-2014-127. 
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(usnesení)“, kdy jde o úkon formálně mající znaky rozhodnutí (usnesení), materiálně však 
nesplňující jeho obsahovou podstatu (jíž je založení, změna či zrušení subjektivního práva).11 

Jako podstatné se nicméně zdá být, že judikatura, jak vyplývá z výše uvedeného, připustila 
soudní přezkum tohoto usnesení a to prostřednictvím žaloby proti rozhodnutí. 
 
4.3 Možnost procesní obrany proti usnesení vydanému podle § 156 odst. 2 SprŘ  

Jedním z důsledků konstrukce, v níž je tzv. jiný správní úkon v rámci přezkumu rušen 
usnesením, je pak i vznik otázky možného uplatnění opravných prostředků proti tomuto usnesení. 
Fakt, že tzv. jiný správní úkon se v rámci přezkumu ruší usnesením, správní řád v tomto ustanovení 
stanoví výslovně, o právu (ne)podat odvolání však v dané věci nic neříká a je příslušnou úpravu je 
tak z II. části správního řádu nutno použít „přiměřeně“. 

Obecná ustanovení o správním řízení přitom stanoví, že právo podat odvolání proti 
rozhodnutí je implicitní (ustanovení § 81 odst. 1 SprŘ), přičemž může být vyloučeno zákonem. 
V případě usnesení pak platí mírně modifikovaná úprava ustanovení § 76 odst. 5 SprŘ, která uvádí, 
že proti usnesení „… se může odvolat účastník, jemuž se usnesení oznamuje“. Odvolání proti 
usnesení tak není en bloc vyloučeno, ale v zájmu procesní ekonomie je výslovně omezeno na 
účastníka, jemuž se toto usnesení oznamuje. 

To pak ve vztahu k usnesení o zrušení tzv. jiného správního úkonu vede k několika možným 
závěrům: 

1) Proti usnesení o zrušení tzv. jiného správního úkonu není odvolání přípustné, neboť 
forma usnesení je v tomto případě toliko propůjčena tzv. jinému správnímu úkonu, jímž 
však toto usnesení stále materiálně zůstává (podobně jako přezkumné „rozhodnutí“, 
které je opatřením obecné povahy či závazným stanoviskem). Nejedná se tak o 
„klasický“ výsledek správního řízení, jemuž jsou opravné prostředky vyhrazeny. To je 
pak mimo jiné zdůrazněno i tím, že toto usnesení je vydáváno v procesu, v němž 
(zřejmě) nevystupují žádní účastníci řízení ve smyslu ustanovení § 27 SprŘ, kterým by 
toto právo vůbec mohlo svědčit. 

2) Proti usnesení o zrušení tzv. jiného správního úkonu je odvolání de iure sice přípustné, 
nicméně toto právo bude neaplikovatelné, protože zmíněné usnesení se neoznamuje 
žádnému „účastníkovi“. Účastníky přezkumného řízení jsou obecně účastníci původního 
řízení, v němž bylo vydáno přezkoumávané rozhodnutí (ustanovení § 95 odst. 4 SprŘ). 
Tzv. jiné správní úkony vydané za subsidiárního užití IV. části správního řádu se však 
nevydávají ve správním řízení a v procesu tohoto vydání nevystupují žádní účastníci. 
Důslednou aplikací ustanovení § 95 odst. 4 SprŘ je tak nutno dojít k závěru, že ani při 
přezkumu tzv. jiného správního úkonu nebudou žádní účastníci vystupovat, není tak 
tedy nikoho, kdo by reálně mohl odvolání proti usnesení o zrušení takového úkonu 
podat.12 

3) Právo podat odvolání proti usnesení o zrušení jiného správního úkonu bude odvislé od 
povahy tohoto přezkoumávaného, resp. rušeného úkonu. Podobně jako „rozhodnutí“ o 
přezkumu opatření obecné povahy či „rozhodnutí“ o přezkumu závazného stanoviska 
nabývají materiální povahy přezkoumávaného úkonu (tj. jde o opatření obecné povahy a 
závazné stanovisko navzdory výslovnému označení „rozhodnutí“), přebírá i usnesení o 
zrušení jiného úkonu povahu tohoto jiného úkonu a v závislosti na něm bude či nebude 
možno uvažovat o míře jeho regulativnosti a tedy i potřebě přiznání práva na obranu 
proti takovému úkonu. 

4) Proti usnesení o zrušení tzv. jiného správního úkonu je odvolání přípustné a toto právo 
svědčí účastníkovi, případně dotčené osobě (ve smyslu ustanovení § 2 odst 3 SprŘ), jíž 
byl tento jiný správní úkon určen (adresován), resp. jíž bylo oznámeno usnesení o 
zrušení tohoto úkonu. 

 
 

 

                                                 
11 POTĚŠIL, L.: Rozhodnutí v přezkumném řízení a soudní přezkum. Právní rozhledy č. 19/2014, 
str. 659-663. 
12 VEDRAL, J.: Správní řád – komentář. Praha: Bova Polygon, 2012, str. 1234. 
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5 ZÁVĚR 
Judikatura, jak již bylo naznačeno, aprobovala poslední, čtvrtý z výše naznačených závěrů, 

bohužel však nevyjasnila mnohé otazníky, které jsou s ním spojeny. Především podrobněji 
nereflektovala pojem účastníka řízení obsažený jak v ustanovení § 81 odst. 1 SprŘ, tak v § 76 odst. 
5 SprŘ, jemuž by právo na odvolání mělo svědčit a o jehož existenci v daném procesu panují 
značné pochybnosti. I pokud bychom totiž v souladu s převažující judikaturou připustili, že se 
v případě přezkumu jiných správních úkonů jedná o správní řízení (jakkoliv atypické), narážíme na 
způsob vymezení účastníků takového řízení. 

Ustanovení § 156 odst. 2 SprŘ jej neřeší a toliko odkazuje na „přiměřené“ použití obecné 
úpravy přezkumného řízení v IX. hlavě správního řádu. Ta za účastníky přezkumného řízení 
označuje ty, kdo byli účastníky původního řízení, v němž bylo vydáváno přezkoumávané rozhodnutí 
a jichž se přezkoumávané rozhodnutí týká (§ 95 odst. 4 SprŘ). V procesu vydávání jiných správních 
úkonů podle IV. části správního řádu však žádní účastníci řízení nevystupují. 

První možností, jak tento problém vyřešit, by bylo tuto zvláštní úpravu vymezení okruhu 
účastníků přezkumného řízení použít ve vztahu k přezkumu jiných správních úkonů natolik 
„přiměřeně“, až bychom ji zcela vyloučili. Samotný vztah „přiměřenosti“ při použití jednoho 
ustanovení vůči druhému takový závěr zřejmě nevylučuje, neboť i nepoužitelnost je jedním 
z možných důsledků vyjádření míry „přiměřenosti“. Vymezení okruhu účastníků bychom pak zřejmě 
opřeli o nejobecnější ustanovení § 27 SprŘ, kde však narážíme na podmínku, že se jedná – neboť 
v případě přezkumu jde výhradně o řízení zahájené z moci úřední – o dotčenou osobu, jíž má dané 
rozhodnutí založit, změnit nebo zrušit právo či povinnost, případně prohlásit, že daná osoba právo či 
povinnost má nebo nemá, s čímž by v případě usnesení o přezkumu jiných správních úkonů bylo 
možno vyjádřit určité pochybnosti. 

Druhou možností, jak překlenout problém s „neexistujícím“ účastníkem řízení o přezkumu 
jiného správního úkonu, by pak mohla být například cesta nahlížet na pojem „účastníka řízení“ 
nadaného právem podat odvolání in largo sensu, tj. dovodit, že tímto účastníkem je míněn každý, 
komu je adresován předmětný správní úkon (usnesení). To naznačuje například Vedral, když uvádí, 
že právo podat odvolání proti usnesení svědčí nejenom účastníkovi výslovně zmíněnému v § 76 
odst. 5 SprŘ, ale každému, komu je toto usnesení oznamováno, resp. komu má být podle zákona 
oznamováno (faktické oznámení usnesení nad rámec zákona právo podat odvolání samozřejmě 
nezakládá)13 a to přesto, že tentýž autor v tomtéž komentáři dovozuje již výše citovaný závěr, že 
proti usnesení o přezkumu jiných správních úkonů se nemá kdo odvolat. 

Zdá se nicméně, že samotná (poměrně komplikovaná) konstrukce správního řádu a dikce 
jeho příslušných ustanovení nenabízí jednoznačnou oporu závěru o přípustnosti odvolání proti 
usnesení vydanému v procesu podle § 156 odst. 2 SprŘ a je tak za tímto účelem třeba pokusit se 
nalézt ještě „něco dalšího“. Nejen ze závěrů soudní judikatury, ale zřejmě i doktríny či zdrojů správní 
praxe (typicky závěry poradního sboru MV) vyplývá, že logickým adeptem na takovouto další oporu 
je právě právo být slyšen ve veřejné správě coby esenciální součásti práva na spravedlivý proces. 

Zajímavé může být srovnání s výše zmíněným případem, který jsem blíže rozpracoval ve 
svém předchozím příspěvku a v němž jsem kriticky zhodnotil snahu správního soudu použít právo 
na to být slyšen coby oporu pro právo podat odvolání neúčastníkem správního řízení. Na první 
pohled se může zdát, že správní soudy dospěly k témuž závěru, nicméně zde kritika nezaznívá. 
Mám totiž za to, že v případě odvolání proti usnesení vydanému podle § 156 odst. 2 SprŘ judikatura 
ve skutečnosti nezakládá nové, nepřípadné, právo na odvolání, ale spíše než cokoliv jiného se 
(instinktivně, neboť víceméně mlčky?) snaží překlenout nejednoznačnou a vnitřně snad i částečně 
rozpornou úpravu správního řádu. Ten ve snaze o úpravu různých forem činnosti veřejné správy 
zároveň ve spojitosti se svou vnitřní provázaností totiž vyvolává nesnadno zodpověditelné otázky po 
skutečné povaze konkrétních správních činností (a jejich výsledků), což logicky vyvolává nejasnosti 
v případě možné procesí obrany proti takové činnosti. 

Právo na to být slyšen, na jehož základě (také) můžeme dovodit právo podat odvolání proti 
usnesení podle § 156 odst. 2 SprŘ, se zde totiž zdá být vyvozováno zcela v souladu se záměrem 
zákonodárce poskytnout vyšší formálností přezkumného procesu vůči jinak (mnohdy) méně 
formálně vydávaných jiných správních úkonů vyšší míru ochrany procesních práv osob tímto jiným 
úkonem dotčených. Jakkoliv zřejmě nelze automaticky dovodit, že zákonodárce zamýšlel zde 

                                                 
13 Vedral, 2012, op. cit., str. 659. 
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připustit i natolik silné procesní právo, jímž právo na odvolání nepochybně je, je soudní úvaha, která 
jej připustila, zřejmě souladná s obecným požadavkem na ochranu práv dotčených osob před 
případným „problematickým“ (v různých významech toho slova) zrušením jiného správního úkonu 
v rámci jeho přezkumného procesu. 
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Abstract: The paper deals with the process of reforming in peius, which marks one of the important 
means for the fairness of the right to a fair trial. It gradually analyzes its regulation in the Code of 
Administrative Procedure, the Act on Liability for Offenses, the Tax Code and the disciplinary law, 
and draws attention to the problematic aspects of the legal regulation. It implies that the crucial role 
in practice is whether or not the wider or narrower concept will be applied. 
 
Abstrakt: Příspěvek se zabývá procesním institutem reformace in peius, který označuje za jeden z 
důležitých prostředků k reálnosti práva na fair proces. Rozebírá postupně jeho úpravu ve správním 
řádu, zákoně o odpovědnosti za přestupky, daňovém řádu a v oblasti disciplinárního práva a 
upozorňuje na problematické stránky právní úpravy. Dovozuje, že zásadní roli v praxi hraje to, zda 
bude uplatňováno jeho širší nebo užší pojetí. 
 
Key words: Administrative Law, Decisions, Remedies, Reform in Peius, Administrative Offenses, 
Disciplinary Offenses 

Kľúčové slová: Správní právo, rozhodnutí, opravné prostředky, reformace in peius, přestupky, 
disciplinární delikty   
 
 
1 ÚVOD 

Třebaže vyloučení změny rozhodnutí k horšímu, resp. v neprospěch toho, kdo podal opravný 
prostředek, lze považovat za důležitou garanci reálnosti práva na fair proces, který zakotvuje jak 
Listina základních práv a svobod v čl. 36 odst. 1, tak i mezinárodní smlouvy, z nichž nepochybně 
největší význam má Evropská úmluva o ochraně lidských práv a svobod, která toto právo garantuje 
v čl. 6 odst. 1 a čl. 2 odst. 1 dodatkového protokolu č. 7 k Úmluvě, ani jeden z uvedených aktů 
výslovně možnost reformace in peius nevylučuje. Tento zákaz nenajdeme dokonce ani v 
Doporučení Komise ministrů Rady Evropy č. (91) 1 týkající se správních sankcí.1 Sluší se ještě 
dodat, že ani samotné právo na přezkum rozhodnutí nepatří mezi ústavou garantovaná práva na 
druhé straně, však v čl. 2 odst. 1 dodatkového protokolu č. 7 k Úmluvě se zakotvuje právo na 
přezkum výroku o vině a trestu soudem vyššího stupně a podržíme-li komplementární pojímání 
soudního a správního trestání, nelze toto právo redukovat právě jen na oblast soudní a možná je 
otázkou času, kdy si tento výklad osvojí i soudy. 

Nabízí se dokonce použít formulaci "kupodivu výslovně nevylučuje", vzhledem k tomu, že 
podle konstantní judikatury českých soudů i Evropského soudu pro lidská práva mají platit stejné 
zásady pro všechny oblasti, kde je uplatňován postih za veřejnoprávní delikty, přičemž trestní právo 
možnost reformace in peius vylučuje striktně.2 Ústavní soud přitom konstatoval, byť šlo o oblast 
práva trestního, že zákaz takové reformace je nutno důsledně chápat jako garanci svobody 
odvolacího práva a v důsledku toho i práva na obhajobu a vzhledem k tomu je třeba jej pojímat co 
možná nejšířeji.3 Lakoničtější naproti tomu byl, pokud se týče správní trestání, kde se spokojil, bez 

                                                 
1 KOŠIČIAROVÁ S.: Verejná správa a právo na spravodlivý proces, s. 44. 
2 Z bohaté judikatury viz např. rozsudek Evropského soudu pro lidská práva ve věci Zolotukhin 
versus Rusko z roku 2009, Lucky Dev versus Švédsko z roku 2014 nebo Ruotsalainen versus 
Finsko z roku 2009, rozsudek Nejvyššího správního soudu čj. 1 As 41/2017-32 a čj. 5 Afs 9/2008-
328 nebo rozsudek Nejvyššího soudu sp. zn. 3 Tdo 1502/2016. 
3 Např. nález sp. zn. I.ÚS 670/05 nebo usnesení sp. zn. III.ÚS 3504/14; na druhé straně však, jak 
dále uvedeno, v jiných svých judikátech se k tomuto omezení staví spíše restriktivně,. když např. 
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širší argumentace s konstatováním, že pro oblast správního trestání nelze z ústavněprávních 
předpisů dovodit všeobecný zákaz změny rozhodnutí v neprospěch odvolatele a neshledal jej ani v 
relevantních mezinárodních smlouvách.4 Jak patrno, pominul zde odůvodnit, proč právě u tohoto 
institutu nebude platit totéž jako pro trestní právo. 

Základní důvod, proč je třeba vykládat a užívat zákazu změny k horšímu co možná 
extenzívně je dán tím, že jen tak bude i reálné právo na opravný prostředek, protože účastník tím 
bude zbaven obavy z toho, že se jeho postavení v důsledku rozhodnutí odvolací instance případně 
zhorší.5  

 
2 SPRÁVNÍ ŘÁD 

Problematika reformace in peius bývá v oblasti správního práva spojována především s 
řízením ohledně správních deliktů, nicméně úprava, která je obsažena ve správním řádu platí 
samozřejmě obecně. I v současnosti mají svoje místo hodnocení, které na margo ustanovení § 90 
odst. 3 správního řádu formuloval. V. Mikule v době se diskutovalo o tom, jak bude tento předpis v 
praxi používán, když napsal, zda může mít zde takto formulovaný zákaz změny k horšímu vůbec 
praktický význam.6 Citované ustanovení totiž stanoví, že odvolací instance: 1) nemůže změnit 
napadené rozhodnutí v neprospěch odvolatele; 2) může tak učinit v případě, že odvolání podal také 
jiný účastník, jehož zájmy nejsou shodné nebo je-li napadené rozhodnutí v rozporu s právními 
předpisy či jiným veřejným zájmem.7 Samozřejmě přitom musí být respektován zákaz tzv. 
překvapivých rozhodnutí, povinnost rozhodovat ve skutkově shodných či obdobných případech tak, 
aby nevznikaly neodůvodněné rozdíly, šetřit práva nabytá v dobré víře a další základní zásady. 

Aplikační problémy by zřejmě neměly nastat v případě ad 1), protože, nepřipojí-li se jiná 
zákonem stanovená okolnosti, bude zhoršení vyloučeno. Nijak komplikovaný výklad by zřejmě 
neměl být potřebný ani za situace, kdy podal odvolání také další účastník, jehož zájmy nejsou 
shodné (např. další účastník stavebního řízení nebo účastník sporného řízení), kdy je tedy naopak 
zhoršení možné. Ten by ale mohl být přicházet v úvahu u posledně uvedené skupiny, kde by se 
podání odvolání mohlo změnit až v "adrenalinový zážitek", zejména vzhledem k tomu, že ke 
zhoršení může dojít nejen v případě zjištění rozporu se zákonem, ale i s podzákonnými předpisy, v 
jejichž spleti se ovšem jen málokdo opravdu vyzná, třebaže i tu samozřejmě platí obecný princip, že 
neznalost zákona neomlouvá.  

Otázkou, která v této souvislosti vyvstává, je, má-li být možná změna k horšímu uvažována 
rovněž, je-li rozhodnutí "pouze" věcně nesprávné. Jakkoli je hranice mezi nezákonností a věcnou 
nesprávností mnohdy nezřetelná a těžko přesně určitelná,8 bude v tomto případě na místě 
restriktivní, resp. doslovný výklad a je třeba trvat na tom, že by tu měl opravdu být rozpor s dikcí 
právního předpisu, protože se tak děje ve prospěch odvolatele. 

Zřejmě nejvíce rizik pro odvolatele přináší kritérium veřejného zájmu, vzhledem k tomu, s 
jakými nejasnostmi se při výkladu tohoto neurčitého pojmu setkáváme. Jistým řešením zde může 
být to, že tuto podmínku je třeba vykládat tak, že relevantní je "veřejný zájem vůbec nezadatelný, 
nikoli jakýkoli zájem veřejný".9 Samozřejmě, že i zde bude věcí aplikační praxe, aby určila, má-li 
zájem tuto kvalitu, čímž se jí dávají k dispozici značně široké mantinely. 

Obecně je pak otázkou, zda ke změně v neprospěch odvolatele musí správní orgán 
přistoupit, bude-li naplněna některá z relevantních skutkových podstat, či je to na jeho úvaze. Mám 

                                                                                                                                       
dovodil, že v oblasti správního trestání má místo jen tam, kde je tak výslovně stanoveno (usnesení 
sp. zn. III. ÚS 880/08). 
4 Usnesení Ústavního soudu sp. zn. III. ÚS 880/08. 
5 ŠČERBOVÁ, M.: Zákaz reformace in peius v české úpravě řízení o správních deliktech, v Právo 
na spravodlivý proces a správne trestanie, Zborník príspevkov z medzinárodnej konferencie, s. 181. 
6 MIKULE, V.: Řádné opravné prostředky podle nového správního řádu, v Nový správní řád, zákon 
č. 500/2004 Sb., správní řád, s. 164.  
7 Možnost zhoršení se zásadně týká pouze účastníka, který podal odvolání a nikoli někoho, kdo tak 
neučinil, což může mít praktický význam v případě, probíhá-li společné řízení a dále jen těch částí 
rozhodnutí, která byla odvoláním napadena (rozsudek Nejvyššího správního soudu čj. 4 Ads 
142/2010-113). 
8 Např. usnesení Nejvyššího správního soudu čj. 1 Ao 2/2010-116. 
9 HOETZEL, J.: Československé správní právo. Část všeobecná, s. 331. 
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za to, že je na místě druhý výklad, který odpovídá pojetí, podle něhož by ke zhoršení situace 
odvolatele mělo dojít jen zcela výjimečně a jeho práva mají být dotčena co možná nejméně, takže 
zejména, pokud již vůbec, nikoli každé porušení právního předpisu ze strany správního orgánu I. 
stolice, by mělo být důvodem ke změně rozhodnutí v neprospěch odvolatele. 10 

Východisko z této složité situace se podle některých autorů nabízí v systematickém výkladu 
§ 90 správního řádu, podle něhož úprava reformace in peius nemá přednost před zákazem změny 
rozhodnutí, jestliže by účastníkovi, jemuž je ukládána povinnost, hrozila újma, protože se nemůže 
odvolat, které stanoví citovaný paragraf v odst. 1 písm. c). Toto omezení se přitom jak patrno 
výslovně týká pouze těch rozhodnutí, kde je ukládána povinnost, nikoli tzv. rozhodnutí 
oprávněnostních a povolovacích a je otázkou, má-li být uplatněno i u nich.11 Nelze ovšem vyloučit 
ani výklad právě opačný, tedy nemá-li být ustanovení § 90 odst. 3 chápáno jako lex specialis k 
obecné úpravě, což by znamenalo jeho přednostní aplikace a celý problém se tak vrátil na jeho 
úvod.12 Odpověď by tu mohla dát buď výslovná úprava, tedy změna správního řádu, což ovšem lze 
jen sotva předpokládat nebo konstantní judikatura, k níž však dosud soudy nedopěly. 

3 ZÁKON O ODPOVĚDNOSTI ZA PŘESTUPKY 
Ustanovení § 98 odst. 2 zák. č. 250/2016 Sb., o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich, 

obsahuje à première vue jednoznačnou úpravu reformace in peius, když stanoví, že odvolací 
správní orgán nemůže změnit výrok napadeného rozhodnutí o správním trestu nebo výrok o 
náhradě škody, resp. o vydání bezdůvodného obohacení v neprospěch obviněného. 

Jenže tato jednoznačnost platí opravdu jen na první pohled. Důvodová zpráva k zákonu, je v 
tomto ohledu eufemisticky řečeno, komplikovaná a nejednoznačná, když konstatuje, že výrok vině 
lze změnit v neprospěch obviněného za podmínek stanovených správním řádem, současně však 
uvádí, že výrok o správním trestu nemůže odvolací správní orgán změnit v neprospěch obviněného 
a nazná-li jeho nezákonnosti nebo nesprávnosti musí tento výrok zrušit a vrátit věc správnímu 
orgánu prvního stupně k dalšímu řízení. Uzavírá tím, že v případě výroku o náhradě škody či vydání 
bezdůvodného obohacení není změna tohoto výroku v neprospěch obviněného možná.13 

Zákon o odpovědnosti za přestupky hovoří v citovaném paragrafu pouze o trestu, takže se 
výslovně netýká ochranných opatření. Doktrína zde nabízí tři řešení: podle doslovného výkladu na 
ně zákaz změny k horšímu vůbec nedopadá, za druhé, ustanovení o tomto zákazu je třeba použít 
analogicky a to s ohledem na jeho represívní charakter a podle třetího platí, že uvedený zákaz se 
sice na ochranná opatření nevztahuje, ale mělo by k němu být v rámci odvolání přihlédnuto.14 
Nepochybně se však toto omezení nevztahuje na jiné části výroku (např. o náhradě škody). 

Pokud by tedy odvolací orgán měnil rozhodnutí nemůže tak učinit v neprospěch odvolatele a 
to ani v případě jiné kvalifikace skutku, která by zakládala možnost uložení přísnějšího trestu. K 
porušení zákazu uložit přísnější trest však nedochází v případě, kdy odvolací orgán změní 
rozhodnutí a uloží např. s ohledem na přitěžující okolnosti jinou sankci, především pokutu, pokud 
však tato nepřevýší původně uloženou výši.15 Zákaz reformace in peius dopadá nejen na trest, resp. 
jeho výši, ale i jiná rozhodnutí, zejména upuštění od uložení správního trestu, podmíněné upuštění 
od uložení správního trestu a mimořádné snížení výměry trestu, které tak nelze v rámci odvolání 
zrušit. 

Setkat se však lze i se stanoviskem opačným, podle něhož by bylo možno uložit v rámci 
odvolacího řízení i přísnější trest, jestliže by rozhodnutí bylo evidentně v rozporu s právními 

                                                 
10 MATES, P.: Reformatio in peius ve správním řádu, Právní rozhledy č. 18/2006, s. 672. 
11 PRŮCHA, P.: Správní řád s poznámkami a judikaturou, s. 262. 
12 VEDRAL, J.: Správní řád. Komentář, s. 780; tento opačný výklad ostatně vyslovil Nejvyšší správní 
soud v rozsudku čj. 6 Afs 169/2016-42. 
13 Tisky Poslanecké sněmovny vládní návrh zákona o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich, 
tisk. č. 550/0. 
14 JEMELKA, L., VETEŠNÍK P.: Zákon o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich. Zákon o 
některých přestupcích, s. 891, KUČEROVÁ, H., HORZINKOVÁ, E.: Zákon o odpovědnosti za 
přestupky a řízení o nich a zákon o některých přestupcích, s komentářem a judikaturou, s. 638; 
PRÁŠKOVÁ, H.: Nové přestupkové právo, s. 412. 
15 Např. DUSIL, J.: heslo Trestní právo a trestní řízení správní. Slovník veřejného práva 
československého, s. 940; rozsudek Nejvyššího správního soudu čj. 1 As 75/2012-76. 



_____Zborník z medzinárodnej vedeckej konferencie Bratislavské právnické fórum 2018____ 
 

186 
 

předpisy nebo veřejným zájmem a to s ohledem na to, že obviněný z přestupku by nemohl být v 
dobré víře v definitivnost trestu a nemohl ani legitimně očekávat, že by odvolací orgán na takové 
pochybení nereagoval změnou rozhodnutí.16 Domnívám se, že tento výklad, který se opírá i o 
stanovisko Nejvyššího správního soudu, nelze akceptovat a to nejen proto, že je v rozporu s 
doslovným zněním zákona. Citované ustanovení o odpovědnosti za přestupky je nepochybně lex 
specialis vůči správnímu řádu, takže jeho použití tam, kde by se prolamoval zákaz reformace in 
peius, nepřichází v úvahu. Sotva lze zpochybňovat to, že by odvolatel nebyl v dobré víře ohledně 
rozhodnutí správního orgánu a naopak je oprávněn legitimně očekávat, že bude platit zákonná 
úprava. Konečně, každý výklad zákona, předně pak v případech, jde-li o ukládání veřejnoprávních 
sankcí, by měl vyznívat ve prospěch účastníka řízení.17 

Jinak je řešena možnost změny k horšímu v případě, že byl proti příkazu podán odpor (§ 90 
zákona odpovědnosti za přestupky). Zde dochází ve smyslu § 150 odst. 3 správního řádu ke 
zrušení příkazu a o přestupku se povede nezkrácené řízení. V něm může být zásadně uložen pouze 
stejný druh trestu, vyjímaje napomenutí, který byl obviněnému uložen příkazem. To ale neplatí pro 
případ, že by správní orgán v rámci řádného řízení změnil právní kvalifikaci projednávaného skutku. 
Ke zpřísnění může tedy dojít právě jen z tohoto důvodu, nikoli např., budou-li zjištěny nové 
přitěžující okolnosti, aniž dojde k jiné právní kvalifikaci. Stejně tak, nemůže dojít k uložení 
přísnějšího trestu, bude-li jen jinak, tedy odlišně, zjištěn skutkový stav věci.18 

I za účinnosti nové úpravy se bude třeba vyrovnat s otázkou, vztahuje-li se zákaz reformace 
in peius také na situaci, kdy je rozhodnutí zrušeno a vráceno správnímu orgánu I. instance k 
novému projednání. 

V zásadě lze říci, že i zde spolu "soupeří" zastánci širšího a užšího pojetí prohibitio 
reformationis in peius. Zatímco první, k nímž patřím i já, mají za to, že má-li tento zákaz zabránit 
zhoršení postavení obviněného z přestupku, musí to platit i pro situaci, kdy je v důsledku odvolání 
vyvoláno nové řízení u orgánu prvého stupně.19 Zastánci druhého přístupu vycházejí z toho, že 
základní smysl zákazu změny k horšímu v odvolacím řízení tkví v tom, aby účastníkovi byla dána 
možnost reagovat na přísnější posouzení věci adekvátní obranou ještě v rámci správního řízení. 
Podle tohoto pojímání, bude-li rozhodnutí prvoinstančního orgánu zcela odstraněno a otevřena tak 
cesta k novému posouzení právních i skutkových otázek, může dojít i k novému posouzení výše 
správního trestu.20 Za slabinu této koncepce je třeba považovat to, že nehledá odpověď na otázku, 
k čemu má tento zákaz sloužit a to i s dopadem na hmotné povinnosti odvolatele, ale vše se 
redukuje pouze na oblast práva procesního, což nelze považovat za dostačující řešení. Zásadně 
ovšem není možno akceptovat postup, kdy by odvolací instance zrušila rozhodnutí prvé instance s 
jediným závazným pokynem, aby byl trest zpřísněn, protože by to znamenalo obcházení zákazu 
reformace in peius.21 

Něco jiného představuje situace, kdy poté, co bude rozhodnutí zrušeno, vyjde najevo, že 
pachatel spáchal ještě další přestupky a jsou dány podmínky pro konání společného řízení. V 

                                                 
16 PRÁŠKOVÁ, H.: Nové přestupkové právo, s. 414; rozsudek Nejvyššího správního soudu čj. 2 Afs 
67/2013-53. 
17 Výklad Nejvyšší správní soud v citovaném rozsudku byl přijat za účinnosti předchozí úpravy, kdy 
pouze ohledně přestupků platil zákaz změny k horšímu bezvýjimečně, zatímco u tzv. smíšených 
správních deliktů se postupovalo podle obecné úpravy správního řádu. Navíc soud zdůraznil, že 
eventuální změna k horšímu by mohla přicházet v úvahu jen zcela za zcela mimořádné situace a 
požaduje se, aby takové rozhodnutí bylo zvláště pečlivě odůvodněno (rozsudek Krajského soudu v 
Praze čj. 43 Ad 55/2013-36). 
18 JEMELKA, L., VETEŠNÍK P.: Zákon o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich. Zákon o 
některých přestupcích, s. 807-808; rozsudek Nejvyššího správního soudu čj. 8 As 5/2009- 80. 
19 PODHRÁZKÝ M.: Aplikace zásady zákazu reformationis in peius ve správním a přestupkovém 
řízení, Soudní rozhledy č. 6/2017, s. 199; rozsudek Krajského soudu v Praze čj. 48 A 20/2014-62. 
20 Rozsudek Nejvyššího správního soudu čj. 6 Afs 169/2016-42; JEMELKA, L., VETEŠNÍK P.: 
Zákon o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich. Zákon o některých přestupcích, s. 890. 
21 Rozsudek Městského soudu v Praze čj. 3 A 74/2013-82.  
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takovém případě mu může být uložen i přísnější trest než původní.22 Zde je ovšem třeba 
respektovat zejména ustanovení § 88 odst. 3 zákona o odpovědnosti za přestupky, podle něhož ve 
společném řízení mohou být projednány jen ty přestupky, které byly spáchány do zahájení řízení o 
jiném přestupku a nikoli ty, jejichž skutková podstata byla naplněna později. 

Další otazníky vyvstávají ohledně použití či zákazem reformace in peius v souvislosti s 
mimořádnými a dozorčími opravnými prostředky.  

Někteří autoři tuto možnost obecně připouštějí v případě obnovy řízení a to s poukazem na 
to, že tu jde o dvě samostatná řízení. Proti generálnímu vyloučení zákazu reformace in peius u 
obnovy lze ovšem argumentovat tím, že bude-li řízení zahajováno z iniciativy účastníka podle § 100 
odst. 1 správního řádu, blíží se jeho postavení situaci, kdy je podáno odvolání a zmíněné důvody 
zákazu změny k horšímu by tak měly platit rovněž zde.  

Jinak je tomu v případě, kdy bude řízení o obnově zahájeno ex officio podle § 100 odst. 3 
správního řádu, protože se jedná o prostředek dozorčí, přičemž pro vyloučení zákazu změny k 
horšímu hovoří to, že na novém řízení je dán veřejný zájem.23   

Vůbec pak nemá místo prohibitio reformationis in peius v přezkumném řízení, které je řízením 
dozorčím a nikoli opravném prostředku (§ 95 odst. 1 správního řádu).24 Totéž platí i pro případ, že 
rozhodnutí správního orgánu bude zrušeno soudem, vzhledem k tomu, že zde půjde o zcela nové 
správní řízení, končící vydáním nového rozhodnutí. 

 
4 DAŇOVÝ ŘÁD 

Úprava odvolání v daňovém řádu (zák. č. 280/2009 Sb.), pokud se týče reformace in peius, 
se od správního řádu zásadně liší. Podle § 114 odst. 2 platí, že odvolací orgán není návrhy 
odvolatele vázán a to ani v případě, že v odvolání neuplatněné skutečnosti ovlivní rozhodnutí v 
neprospěch odvolatele. Může tak tedy např. rozhodnutí, u něhož se odvolatel domáhá jeho zrušení 
také změnit a to dokonce i v jeho neprospěch a tím jeho situaci zhoršit.25 Důvodová zpráva zde 
poněkud nepřesvědčivě argumentuje tím, že jde o výraz tradičně uplatňovaného principu apelace, 
což však zřejmě nemá s možností nebo zákazem reformace in peius souvislost. Jakkoli nelze tuto 
úpravu z pohledu práv účastníka řízení považovat za vhodnou, jen ztíží by bylo možno nalézt cestu 
jak ji zpochybnit, např. odkazem na analogii či obecné právní principy. 

5 DISCIPLINÁRNÍ PRÁVO 
Specifickou součástí správního práva trestního představují disciplinární správní delikty, byť je 

zákonodárce označuje jako delikty „hraniční“ tedy nepravé.26 
K nim náleží předně kárné provinění podle § 88 zák. č. 234/2014 Sb., o státní službě, ve 

znění pozdějších předpisů. Ve smyslu § 160 zákona se ve věcech státní služby postupuje podle 
správního řádu, nestanoví-li tento zákon jinak. Tak je tomu právě ve věcech kárného provinění, kde 
ustanovení § 168 odst. 4 zákona výslovně vylučuje možnost uložit státnímu zaměstnanci, který se 
odvolal, v odvolacím řízení přísnější sankci a nepřichází tedy v úvahu aplikace § 90 odst. 3 
správního řádu, reformace in peius připouštějící. Současně však i tady budou nepochybně 
nastolovány obdobné otázky, které byly zmíněny v souvislosti se zákonem o odpovědnosti za 
přestupky, tedy zejména, mohl-li by odvolací orgán zpřísnit sankci v případě evidentního a 
podstatného porušení zákona orgánem I. instance či může-li být rozhodnutí změněno v neprospěch 
odvolatele prvoinstančním orgánem, jemuž bude věc vrácena k novému projednání. Zde bude třeba 

                                                 
22 Rozsudek Nejvyššího správního soudu čj. 4 Ads 142/2010-113; toto stanovisko zaujal Nejvyšší 
správní soud sice v souvislosti s projednáváním kárného provinění advokáta, nicméně mám mutatis 
mutandis obecnou platnost. 
23 JEMELKA, L. PONDĚLÍČKOVÁ, K., BOHADLO, D.: Správní řád. Komentář, s. 484. 
24 PRÁŠKOVÁ, H.: Nové přestupkové právo, s. 415. 
25 LICHNOVSKÝ, O., ONDRÝSEK, R. a kol.: Daňový řád. Komentář, s. 430. 
26 Tisky Poslanecké sněmovny vládní návrh zákona o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich, 
tisk. č. 550/0; k tomu se ovšem sluší dodat, že tyto delikty bývají naopak tradičně do oblasti 
správního práva trestního řazeny, např. POŠVÁŘ, J. Nástin správního práva trestního II., s. 47 a 
následující; MATES, P. a ko.: Základy správního práva trestního, s. 201 a následující. 
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vyčkat, jak se k věci postaví rozhodovací praxe kárných komisí a judikatura, čili přikloní-li se k 
širšímu či užšímu chápání tohoto omezení.27 

Komplikovaná a nepřehledná situace panuje pokud se týče úpravy tohoto institutu v zák. č. 
361/2003 Sb., o služebním poměru příslušníků bezpečnostních sborů, ve znění pozdějších 
předpisů, v němž explicitně tato otázka řešena není.28 Budeme-li vycházet z toho, že na řízení, ve 
věcech tímto zákonem neupravených a tak je tomu právě v otázce reformace in peius,  se vztahuje 
správní řád, pak bude třeba postupovat podle ustanovení § 90 odst. 3 správního řádu, tak jak je o 
něm pojednáno shora. V judikatuře se lze ovšem setkat i se závěrem, že se toto ustanovení na ve 
věcech služebního poměru nepoužije a dlužno postupovat podle § 190 odst. 8 zákona o služebním 
poměru, který žádné omezení změny k horšímu neobsahuje, z čehož soud dovodil, že v odvolacím 
řízení lze uložit i přísnější sankci.29 

Do skupiny těchto deliktů náleží i správní delikty členů profesních komor, resp. osob, které 
mají k těmto komorám zákonem stanovený vztah, které tuto úpravu této otázky svěřují povětšinou 
buď prováděcím právním nebo stavovským předpisů. 

Pokud se týče advokacie obsahuje regulaci zákazu změny k horšímu advokátní kárný řád, 
který vyšel jako vyhláška Ministerstva spravedlnosti č. 244/1996 Sb., ve znění pozdějších předpisů 
(což staví otázku, nakolik je vůbec toto řešení ústavně konformní, protože by úprava měla být 
nepochybně obsažena v zákoně). Podle § 33 této vyhlášky, jestliže bylo rozhodnutí kárného senátu 
zrušeno odvolacím senátem, protože uložené kárné opatření je vzhledem k hlediskům nepřiměřené 
nebo bylo-li upuštěno od uložení kárného, odvoláním napadené rozhodnutí vychází z nesprávně 
zjištěného skutkového stavu nebo trpí kárné řízení před kárným senátem trpí závažnými vadami a 
současně jde o odvolání, které podal pouze kárně obviněný, nemůže v novém řízení před kárným 
senátem dojít ke změně rozhodnutí v jeho neprospěch. V kárném řízení se přitom má subsidiárně 
postupovat podle trestního řádu. 

Reformace in peius není tak zásadně vyloučena v dalších případech uvedených v § 31 
citované vyhlášky, tedy pokud by kárný senát kárné řízení zastavil nebo kárně obviněného kárné 
žaloby zprostil, ačkoliv k tomu nebyly dány stanovené důvody.  

Notářský řád (zák. č. 358/1992 Sb.) odkazuje v podrobnostech ohledně kárného řízení v § 50 
odst. 5 na kárný řád, který je přijímán jako statutární předpis notářské komory.30 Podle jeho § 26 
odst. 3 může v neprospěch kárně obviněného odvolací senát rozhodnout jen na základě odvolání 
kárného žalobce. 

Nejasná situace panuje tam, kde úprava absentuje vůbec, což je stav většinový, přičemž 
dostupná aplikační praxe ani judikatura se k této problematice nevyjadřuje. 

Specifická úprava omezení možnosti zpřísnění platí při ukládání sankcí studentům vysokých 
škol, když podle § 69 odst. 1 zákona o vysokých školách (zák. č. 111/1998 Sb.) nemůže ten, kdo o 
sankci rozhoduje, tj. rektor či nebo děkan uložit přísnější sankci, než navrhla disciplinární komise. 
Tuto zásadu bude třeba nepochybně vztáhnout i na situaci, kdy bude rozhodováno o odvolání proti 
uložení sankce. 
 
6 ZÁVĚR 

Jak patrno panují v úpravě institutu reformace in peius v českém správním právu nejen 
značné rozdíly, ale i tam, kde existuje výslovná právní úprava, se lze setkat se závěry zcela si 
protivícími. Ukazuje se, že i zde hraje významnou, snad i rozhodující roli aplikační praxe správních 
orgánů a judikatura, která může zvolit jak užší, tak širší pojímání tohoto omezení a stejně úspěšně 

                                                 
27 Např. komentář VAVERA, R., HULINSKÝ, P., MLSNA, P., MATES, P., CHRÁSTKOVÁ, K., 
DOLEŽÍLEK, J., ŠKODA, J.: Zákon o státní službě s poznámkami, s. 248 se staví za extenzívní 
pojetí. 
28 Ustanovení § 189 odst. 1 o služebním poměru příslušníků bezpečnostních sborů stanoví, ve 
kterých věcech se postupuje podle zvláštního právního předpisu, jímž se rozumí zák. č. 250/2016 
Sb., pokud se projednává jednání mající znaky přestupku, otázka reformace in peius mezi ně však 
řazena není. 
29 Rozsudek Krajského soudu v Brně čj. 36 Ad 38/2013-70. 
30 Viz Kárný řád notářské komory přijatý sněmem dne 16.6.2009, schválený Ministerstvem 
spravedlnosti čj. 226/2009-OD-ORG/2; samozřejmě i zde lze vznést otázku po ústavní konformitě 
této úpravy. 



_____Zborník z medzinárodnej vedeckej konferencie Bratislavské právnické fórum 2018____ 
 

189 
 

lze plédovat pro každou z těchto alternativ. Zásadní otázkou nicméně je, může-li být účastník, který 
oprávněně spoléhá na to, že akt vůči němuž brojí nebyl z důvodů, jichž se opravný prostředek 
netýká, vydán v rozporu s právními předpisy a tím spíše s veřejným zájmem, penalizován za něco, 
co nezpůsobil, což je přitom fakticky hlavní argument restriktivního pohledu. 
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DONUCOVÁNÍ VE SPRÁVNÍM ŘÍZENÍ 

Ivana Millerová 

Univerzita Karlova, Právnická fakulta 

 
Abstrakt (en): The article deals with the issue of "coercion" under the Administrative Code, which 
stipulates the authority of an administrative body to force other entities different from the 
administrative body (as the participants in the administrative procedure, the addressees of 
administrative decisions, etc.) in the given way. The author took the topic through the institute of 
legal guarantees in public administration in the sense of Czech law, which is conceived as a set of 
rights against the illegal activity of the public administration and is based directly on the concept of 
fundamental rights and freedoms of a democratic state. The article also focuses on further possible 
interpretations of the coercive institute - not by an administrative body, but by the administrative 
authority and the inactivity of the administrative body as a reason for the superior administrative 
authority to compel it to act, as well as the procedural procedure in the proceedings before the 
administrative body. In conclusion, the author refers to the NSS judgment in the matter of the NKÚ's 
dispute and the audited entity with regard to the interpretation of § 82 of the Code of Administrative 
Procedure. 
 
Abstrakt (cs): Článek se zabývá problematikou „donucování“ podle správního řádu, které stanoví 
oprávnění správního orgánu donutit chovat se jiné subjekty odlišné od správního orgánu (zpravidla 
účastníky správního řízení, adresáty správních rozhodnutí apod.) daným způsobem. Autorka téma 
pojala přes institut právních záruk ve veřejné správě v pojetí české právní nauky, který je pojímán 
jako soubor práv před nezákonnou činností veřejné správy, a vychází přímo z pojetí základních práv 
a svobod demokratického právního státu. Článek dále věnuje pozornost dalšímu možnému výkladu 
institutu donucení – a to nikoliv správním orgánem, ale donucení správního orgánu a nečinností 
správního orgánu jako důvodu nadřízeného správního orgánu k jeho donucení konat, jakož i 
procesnímu postupu v řízení před správním orgánem. Závěrem autorka zmiňuje rozsudek NSS ve 
věci sporu NKÚ a kontrolovaného subjektu s ohledem na výklad § 82 soudního řádu správního.    
 
Klíčová slova (en): enforcement, administrative proceedings, control, public administration, 
administration, fundamental rights and freedoms, legal guarantees. 
 
Klíčová slova (cs): donucování, správní řízení, kontrola, veřejná správa, správní orgán, základní 
práva a svobody, právní záruky. 
 
ÚVODEM 

Dne 1. ledna 2006 nabyl účinnosti zákon č. 500/2004 Sb., správní řád, který po třiceti šesti 
letech nahradil zákon č. 71/1967 Sb., o správním řízení (správní řád).1 Nový správní řád byl 
odpovědí zákonodárce na rozsáhlé změny v českém právním řádu po roce 1989, zvláště pak pokud 
jde o uspořádání orgánů veřejné správy a rostoucí složitost správního řízení. V návaznosti na tyto 
změny zákon č. 500/2004 Sb. nově upravuje jak působnost správního řádu, tak rovněž jeho 
systematiku, a dále zavedl do správního řízení nové instituty a zpřesnil předchozí právní úpravu v 
oblastech, kde umožňovala nejednoznačný výklad. A konečně, nový správní řád otevřel možnost 
aplikovat právní akty evropského práva.  

Zcela nově zákon č. 500/2004 Sb., správní řád, upravil ochranu před nečinností, exekuci, 
vyjádření, osvědčení a sdělení, veřejnoprávní smlouvy, opatření obecné povahy, stížnosti a další 
instituty. Vzhledem k zaměření tématu se autorka zaměří na problematiku donucování ve správním 

                                                 
1 Zákon č. 71/1967 Sb., o správním řízení (správní řád), nabyl účinnosti dne 1. ledna 1968 a za 
celou dobu své účinnosti – až do 31. prosince 2005 – byl přímo novelizován pouze třikrát, a to 
zákonem č. 226/2002 Sb. (s účinností od 1. 7. 2002), zákonem č. 227/2000 Sb. (s účinností od 1. 
10. 2000), zákonem č. 29/2000 Sb. (s účinností od 1. 7. 2000) a dále jednou nepřímou novelou – 
zákonem č. 283/1993 Sb. (s účinností od 1. 1. 1994). 
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řízení, zvláště pak ve sféře právních záruk a ochrany před nezákonnou nečinností správních 
orgánů. 
 
Institut donucování v soustavě správního řízení 
               Vyslovíme-li termín „donucování“, konkrétně ve spojení „podle správního řádu“, většina 
z nás si vybaví možnost (oprávnění) správního orgánu donutit chovat se jiné subjekty odlišné od 
správního orgánu (zpravidla účastníky správního řízení, adresáty správních rozhodnutí apod.) 
daným způsobem. Určitě ano, ale podle mého soudu to není vše. Rovněž správní orgány jsou 
správním řádem nuceni (a poté) donuceni chovat se určitým způsobem. Jde tedy o komplexní 
problematiku, která si zaslouží komplexní pohled. 
                Soudobá právní nauka řadí institut donucování ve správním řízení do oblasti právních 
záruk ve veřejné správě,2 přičemž zvláštní a historicky neopomenutelný význam má přitom 
teoreticko-vědecká činnost mého učitele a vzácného kolegy Doc. JUDr. Vladimíra Mikule3, který byl 
rovněž autorem moderního pojetí celé soustavy právních záruk ve veřejné správě.  
                Institut právních záruk ve veřejné správě je v pojetí právní nauky pojímán jako soubor 
práv před nezákonnou činností veřejné správy, a vychází přímo z pojetí základních práv a svobod 
demokratického právního státu. Česká právní nauka k ní řadí následující instituty: 

- Právo na přístup k informacím 

Předmětné právo vychází z Listiny základních práv a svobod, podle niž jsou státní orgány 

a orgány územní samosprávy povinny přiměřeným způsobem poskytovat informace o své 

činnosti.4 Podrobnosti stanovil zákon o svobodném přístupu k informacím5, a dále 

podrobněji upravili sektorové zákony. 

- Petice a stížnosti 

Petiční právo zaručuje Listina práv a svobod v článku 18 odst. 1, podle níž je petiční právo 

zaručeno s tím, že ve věcech veřejného nebo jiného společného zájmu má každý právo 

sám nebo s jinými se obracet na státní orgány a orgány územní samosprávy s žádostmi, 

návrhy a stížnostmi. Podrobnosti pak stanoví zvláštní zákon o právu petičním.6 

- Ochrana před nezákonnými právními předpisy 

Ochranu před nezákonnými právními předpisy lze odvodit přímo od obecných ustanovení 

Listiny práv a svobod, v níž podle článku 2 odst. 2 lze státní moc uplatňovat jen v 

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

následujícího odst. 3 může každý činit, co není zákonem zakázáno, a nikdo nesmí být 

nucen činit, co zákon neukládá. Předmětné právo nemá a nemůže mít samostatnou právní 

úpravu, ale vztahuje se na celý soubor právních předpisu, resp. jejich ustanovení, které 

upravují zejména legislativní proces tvorby právních předpisů. 

- Soudní ochrana před nezákonným správním aktem (rozhodnutím) 

Právo na soudní ochranu je založené na článku 36 Listiny základních práv a svobod, který 

v odst. 1 zakládá právo každé osoby domáhat stanoveným postupem svého práva u 

nezávislého a nestranného soudu a ve stanovených případech u jiného orgánu, na co 

navazuje odst. 2 předmětného článku, podle něhož kdo tvrdí, že byl na svých právech 

                                                 
2 HENDRYCH, D., a kol. Správní právo. Obecná část. 9. vydání. Praha : C.H.Beck 2016. 591 s. 
3 Doc. JUDr. Vladimír MIKULE (*12. 4. 1937 – 9. 12. 2013) působil od roku 1964 na katedře 
správního práva Právnické fakulty Univerzity Karlovy, z které byl v roce 1970 nucen odejít 
z politických důvodů. V prosinci 1989 byl kooptován do Sněmovny národů Federálního 
shromáždění, kde byl později zvolen předsedou ústavněprávního výboru. Od roku 1993 až do svého 
skonu opět působil na katedře správního práva Právnické fakulty UK. 
4 Čl. 17 odst. 5 Listiny základních práv a svobod. Usnesení předsednictva České národní rady ze 
dne 16. prosince 1992 o vyhlášení LISTINY ZÁKLADNÍCH PRÁV A SVOBOD jako součásti 
ústavního pořádku České republiky. Ústavní zákon č. 2/1993 Sb. ve znění ústavního zákona č. 
162/1998 Sb. 
5 Zákon č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů. 
6 Zákon č. 85/1990 Sb., o právu petičním. 
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zkrácen rozhodnutím orgánu veřejné správy, může se obrátit na soud, aby přezkoumal 

zákonnost takového rozhodnutí. Podrobnosti soudní ochrany pak stanoví procesní právní 

předpisy, upravující moc soudní, které jsou pro oblast ochrany práv veřejných i 

soukromých (dle článku 36 odst. 4 Listiny základních práv a svobod). 

- Ochrana proti zásahům, které nejsou rozhodnutím 

Uvedená ochrana našla svůj obecný výraz v článku 23 Listiny práv a svobod, podle 

kterého mají občané právo postavit se na odpor proti každému, kdo by odstraňoval 

demokratický řád lidských práv a základních svobod, založený Listinou, jestliže činnost 

ústavních orgánů a účinné použití zákonných prostředků jsou znemožněny. Konkrétně pak 

jde o případy, kdy jsou osoby v mezích stanovených zákonem povinny něco konat, něčeho 

se zdržet nebo něco strpět již na základě ústní výzvy, příkazu nebo zákazu oprávněné 

úřední osoby, pokud zákon nestanoví jinak.7 Právní nauka přitom stanoví jako podmínky 

legality takovéhoto zásahu zejména: i) prokázání pravomoci k určitému zásahu do práv; ii) 

skutečnost, že zásah je svou povahou, obsahem, rozsahem a účelem v souladu se 

zákonem a s pravomocí úřední osoby; iii) způsob zásahu je v souladu se zákonem. 

- Ochrana před nezákonnou nečinností 

Ochrana před nezákonnou nečinností správního orgánu se týká citlivé otázky „průtahů“ ve 

veřejné správě a je podrobně upravena zejména ve správním řádu, zvláště pak v § 80 a 

následujících, které stanoví postup při nečinnosti správního orgánu. 

- Ochrana před jinou nezákonnou činností veřejné správy 

Předmětná ochrana před jinou nezákonnou činností veřejné správy se vztahuje na činnost 

veřejné správy, která vystupuje ve zvláštních situacích jako subjekt soukromého práva. 

Orgány veřejné správy tedy v tomto postavení nevykonávají veřejnou moc, ale jsou 

účastníci soukromoprávních vztahů. Platí však přitom, že i v těchto případech se uplatňuje 

priorita jejich veřejnoprávního postavení a funkce před její funkcí soukromoprávní. Týká se 

to zejména vztahu k právu právnických osob veřejného práva (veřejnoprávních korporací 

jako jsou stát, obce a kraje) vlastnit majetek a hospodařit s ním, což upravuje zvláštní 

zákon.8 

- Trestní odpovědnost funkcionářů a úředníků 

Ústava české republiky9 neobsahuje institut trestní odpovědnosti funkcionářů a úředníků 

veřejné správy, a v této oblasti lze odkázat na právní předpisy upravující odpovědnost 

z pohledu trestního práva. Osoby ve veřejné správě jsou přitom chráněné Ústavou České 

republiky, která v článku 2 odst. 3 zdůrazňuje, že „státní moc slouží všem občanům“. 

Nejsou tudíž nuceni v rámci výkonu své veřejné funkce plnit rozhodnutí svých nadřízených, 

které jsou v rozporu se zákony České republiky. 

- Organizace ochrany veřejného zájmu 

Ochranu veřejného zájmu v činnosti správních orgánů stanoví ve svých obecných 

ustanoveních správní řád, když v § 2 odst.4 stanoví, že správní orgán dbá, aby přijaté 

řešení bylo v souladu s veřejným zájmem a aby odpovídalo okolnostem daného případu, 

jakož i na to, aby při rozhodování skutkově shodných nebo podobných případů nevznikaly 

nedůvodné rozdíly. Ochrana veřejného zájmu je tedy základním principem výkonu veřejné 

správy a činnosti správních orgánů. Správní řád pak v hlavách VII až X, upravujících 

                                                 
7 HENDRYCH, D., a kol. Správní právo. Obecná část. 5., rozšířené vydání. Praha : C.H.Beck 2003. 
s 552. 
8 Zákon č. 219/2000 Sb., o majetku České republiky a jejím vystupování v právních vztazích, ve 
znění pozdějších předpisů. 
9 Ústavní zákon č. 1/1993 Sb., Ústava České republiky, ve znění ústavního zákona č. 347/1997 Sb., 
300/2000 Sb., 448/2001 Sb., 395/2001 Sb., 515/2002 Sb., 319/2009 Sb., 71/2012 Sb. a 98/2013 
Sb. 
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ochranu před nečinností (hlava VII), odvolací řízení (hlava VIII), přezkumné řízení (IX) a 

obnovu řízení a nové rozhodnutí (hlava X) stanoví výkon orgánů veřejné správy také při 

naplňování ochrany veřejného zájmu. Další zákony pak stanoví kontrolu naplňování této 

zásady v oblastech majetkových10, a zvláště pak ve sféře trestněprávní, kde vystupuje jako 

žalobce ve veřejném zájmu státní zastupitelství11. Zvláštní postavení ochrany veřejného 

zájmu má Nejvyšší kontrolní úřad, jako ústavní orgán12.               

              Uvedená soustava právních záruk ve veřejné správě naznačuje alespoň rámcově širokou 
oblast donucování ve veřejné správě. Je zřejmé, že na vymezeném krátkém prostoru nelze 
v úplnosti vyjmenovat všechny sféry, kde se donucování objevuje. Pokusím se alespoň naznačit 
rámec přemýšlení, který bude předmětem dalšího právního zájmu.  
 
Správní donucení jako pojem správní nauky 
 Správní donucení je tradiční pojem nauky zatím myšlený tak, že donucovaným je účastník 
řízení. Pojem „donucení“ jako legální pojem používá soudní řád správní13 v § 82 v ustanovení 
týkající se řízení o ochraně před nezákonným zásahem, pokynem nebo donucením správního 
orgánu. Předmětné ustanovení přímo stanoví, že „každý, kdo tvrdí, že byl přímo zkrácen na svých 
právech nezákonným zásahem, pokynem nebo donucením (dále jen „zásah“) správního orgánu, 
který není rozhodnutím, a byl zaměřen přímo proti němu nebo v jeho důsledku bylo proti němu 
přímo zasaženo, může se se žalobou u soudu domáhat ochrany proti němu nebo určení toho, že 
takový zásah byl nezákonný“. V tomto smyslu je pak velmi rozsáhlá rovněž judikatura Nejvyššího 
správního soudu, která se vztahuje k předmětnému ustanovení, jakož i jeho vymezení vůči 
orgánům, které formálně nejsou orgány veřejné správy, jako například Nejvyšší kontrolní úřad.  
 Autorka se domnívá, že v rámci správní nauky lze připustit i další možný výklad pojmu 
donucení – donucení nikoliv správním orgánem, ale donucení správního orgánu.  
 Pokud je donucení ke splnění povinnosti řazeno mezi prostředky záruky právní jistoty, 
nelze připustit, že donutit chovat se určitým (zákonem daným) způsobem může být žádáno a 
případně při nesplnění povinnosti vynuceno pouze „na někom“. V této souvislosti nelze nebrat 
v potaz jednu z nejzákladnějších zásad činnosti správních orgánů – zásadu zákonnosti14. Zásada 
zákonnosti se nepochybně týká především (snad intenzivněji a současně i s větší mírou 
samozřejmosti) právě správních orgánů. Ustanovení § 2 odst. 1 zde zcela jasně stanoví, že správní 
orgán postupuje v souladu se zákony a ostatními právními předpisy, jakož i mezinárodními 
smlouvami, které jsou součástí právního řádu. Platí přitom, že kde pojem zákon se vztahuje též 
mezinárodní smlouvu, která je součástí právního řádu. Zákon veřejné správě stanoví povinnosti 
jednat určitým způsobem. Současně stanoví způsoby donucení k předem stanovenému jednání, 
pokud není dodrženo. 
               Institut donucení, jak je uveden v § 82 soudního řádu správního, je tak přímo vázán na 
zásadu zákonnosti při výkonu činnosti správních orgánů. V tomto smyslu se autorka krátce zaměří 
zvláště na tuto souvislost institutu donucování, tj. kdy je osoba zkrácena na svých právech 
nezákonným zásahem, pokynem nebo donucením správního orgánu, který není rozhodnutím.  
Nečinnost správního orgánu jako důvod nadřízeného správního orgánu k jeho donucení 
konat 
               Nečinnost správní orgánu jako zákonný důvod k jeho donucení konat se ponejvíce 
vztahuje k citlivé otázce nečinnosti. Zákon č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších 
předpisů, v § 80 (hlavy VII) vymezuje nečinnost jako stav, kdy správní orgán nevydá rozhodnutí ve 
věci v zákonné lhůtě, na jehož základě dle odst. 1 § 80 nadřízený správní orgán učiní z moci úřední 

                                                 
10 Zákon č. 201/2002 S., o Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových, ve znění 
pozdějších předpisů 
11 Zákon č. 283/1993 Sb., zákon o státním zastupitelství, ve znění pozdějších předpisů. 
12 Zákon č. 166/1993 Sb., zákon o Nejvyšším kontrolním úřadu, ve znění pozdějších předpisů. 
13 Zákon č. 150/2002 Sb., soudní řád správní, ve znění pozdějších předpisů; zákon č. 219/2000 Sb., 
o majetku České republiky a jejím vystupování v právních vztazích. 
14 Viz zejména článek 2 odst. 3 Ústavy ČR, článek 2 odst. 2 Listiny základních práv a svobod a § 2 
odst. 1 správního řádu. 



_____Zborník z medzinárodnej vedeckej konferencie Bratislavské právnické fórum 2018____ 
 

194 
 

opatření proti nečinnosti, jakmile se o tom dozví. Správní řád přitom stanoví lhůtu (v odst. 2) pro 
předmětné opatření proti nečinnosti, podle níž učiní nadřízený správní orgán i tehdy, nezahájí-li 
příslušný správní orgán řízení ve lhůtě 30 dnů ode dne, kdy se dozvěděl o skutečnostech 
odůvodňujících zahájení řízení z moci úřední. Opatření proti nečinnosti může (dle odst. 3) nadřízený 
správní orgán učinit i v případě, kdy je z okolností zjevné, že věcně a místně příslušný správní 
orgán nedodrží lhůtu stanovenou pro vydání rozhodnutí o žádosti nebo zahájit řízení z moci úřední 
anebo v řízení řádně pokračovat. Pro účastníka řízení je důležité, že o uplynutí lhůt pro vydání 
rozhodnutí může žádost o uplatnění opatření proti nečinnosti podat i on sám. 
                Pokud jde o samotné opatření nadřízeného správního orgánu proti nečinnosti 
(podřízeného) správního orgánu, správní řád stanoví taxativní výčet způsobů „donucení“ správního 
orgánu pro jeho činnost. Konkrétně pak (dle odst. 4 § 80) může nadřízený správní orgán: 
a) přikázat nečinnému správnímu orgánu, aby ve stanovené lhůtě učinil potřebná opatření ke 
zjednání nápravy nebo vydal rozhodnutí, 
b) usnesením převzít věc a rozhodnout namísto nečinného správního orgánu, 
c) usnesením pověřit jiný správní orgán ve svém správním obvodu vedením řízení, nebo 
d) usnesením přiměřeně prodloužit zákonnou lhůtu pro vydání rozhodnutí, lze-li důvodně 
předpokládat, že správní orgán v prodloužené lhůtě vydá rozhodnutí ve věci, a je-li takový postup 
pro účastníky výhodnější. 
                Správní řád přitom upřesňuje, že postup podle písm. b) a c) nelze použít vůči orgánům 
územních samosprávných celků při výkonu samostatné působnosti.  
                 Předmětné ustanovení se stalo předmětem výkladových komentářů právní nauky, která si 
všímala nečinnosti správního orgánu v souvislosti s § 80 soudního řádu správního. Zde přední 
legislativec a autor komentáře ke správnímu řádu JUDr. Josef Vedral dovodil následující:    
                 „Nečinností správního orgánu není jen stav, kdy správní orgán v řízení či v rámci jiného 
postupu neprovádí žádné úkony, v tomto směru nelze vycházet jen z názvu hlavy VII, ale je třeba 
vycházet především z obsahu § 80, který v odst. 1 až 3 zásah nadřízeného orgánu nespojuje jen 
s touto situací (která v něm ostatně ani není výslovně zmíněná), ale s tím, že správní orgán 
neprovádí příslušné úkony těch lhůtách, ve kterých je dle zákona provádět má. Ve skutečnosti jde 
tedy spíše o ochranu proti neodůvodněným průtahům v řízení, či jinému postupu správního orgánu 
podle správního řádu.“15  
                 Samostatnou výkladovou otázkou, před kterou se ocitl i Nejvyšší správní soudu, byla 
otázka aplikace § 79 soudního řádu správního, který upravuje možnosti účastníka řízení bránit se 
nečinnosti správního orgánu. Zde se odpověď měnila v čase – dle aktuálního znění soudního řádu 
správního. Autor komentáře a soudce Nejvyššího správního soudu Doc. JUDr. Petr Průcha zde 
dovodil následující:     
                 „Při aplikaci § 79 s.ř.s. ve správním soudnictví v době platnosti předchozího správního 
řádu (tj. v mezidobí od 1. 1. 2003 až 31. 12. 2005) nebylo možné požadovat po účastníku správního 
řízení, aby nejprve hledal, jaké řešení v samotné veřejné správě, např. aby podal podnět k postupu 
dle § 50 správního řádu, i když účastníci v praxi takto často postupovali. Soudní praxe akceptovala, 
že se účastník správního řízení, který byl stižen nečinností správního orgánu, mohl obrátit na soud 
ihned (viz rozsudek NSS ze dne 25. 11. 2003, čj. 5 As 21/2003-40).16    
                A konečně – kolektiv autorů komentáře ke správnímu řádu vyslovil k možnosti zamezení 
nezákonného jednání správního orgánu v případech, kdy se nejedná o rozhodnutí, vůči kterému lze 
brojit jiným způsobem, a postižená osoba nemá povinnost zaviněné jednání správního orgánu 
snášet. Zde autoři dovodili: 
                „Za účelem ochrany je zamezení nezákonného jednání správního orgánu v takových 
případech, kdy se nejedná o rozhodnutí, vůči kterému lze brojit jiným způsobem, a postižená osoba 
nemá povinnost zaviněné jednání správního orgánu snášet (srov. rozh. NSS sp, zn. 5 Aps  6/2011 
(2482/2012 Sb. NSS)).“ 17 

                                                 
15 VEDRAL, J. Správní řád. Komentář. Vydání II., aktualizované a rozšířené, RNDr. Ivana 
Hexnerová – BOVA POLYGON, PRAHA, 2012, s. 693-694. 
16 PRŮCHA, P., Správní řád s poznámkami a judikaturou. 3. aktualizované a doplněné vydání. 
Praha : Leges, 2017, s. 264. 
17 JEMELKA, L., PODHRÁZSKÝ, H., VETEŠNÍK, P., ZAVŘELOVÁ, J., BOHADLO, P., ŠURÁNEK, 
P. Soudní řád správní. Komentář. 1. vydání, Praha : C.H.Beck, 2013, s. 701.  
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Donucení ve veřejné správě z pohledu možného rozdělení  
Zvláštní problematikou, kterou se zatím právní nauka správní podrobněji nezabývala je 

způsob či volba dělení institut donucení ve veřejné správě. Zde mohou být kritéria různá, stejně tak 
jako samotné členění. Každého přitom nepochybně napadne donucení účastníka řízení, adresáta 
správního aktu nebo osoby jakkoliv jiné, – zúčastněné na řízení nějakým způsobem se chovat, 
zákonem stanoveným způsobem jednat.  
              Autorka si ale v této souvislosti položila otázku: „Proč se zaměřit pouze tímto směrem?“. 
Nelpíme příliš především na povinnostech právě, troufám si říci slabších, na povinnostech subjektu, 
o kterém se v řízení rozhoduje, či se ho může rozhodnutí správního orgánu, jakkoliv dotknout a je 
odlišný od subjektu, který má rozhodovat nebo být jinak účasten na rozhodovacím procesu ve 
správním řízení? Autorka se chce vyhnout tomuto obecně preferovanému posuzování a obrací svoji 
pozornost k subjektu správního rozhodování – ke správnímu orgánu.  
              Podotýkám, že bych nerada působila jako výlučný zastánce adresátů řízení. Každý 
účastník řízením, či snad každým, kdo se alespoň jednou stal dotčenou stranou správního řízení, si 
vědom, řekněme vynalézavosti při uplatňování obstrukcí v průběhu řízení. Domnívám se, že to dělá 
vrásky na čele nejednomu správnímu orgánu, ale současně i účastníkům, kteří mají zájem na 
rozhodnutí a nemají zájem na zbytečných průtazích řízení – např. ve stavebním řízení. Naopak 
jakkoliv prodlužovat řízení je (může být) „zajímavé“ kupříkladu v řízeních o správních deliktech. 
Obecně jsme přesvědčena, že nikdy není cílem správního orgánu řízení prodlužovat.  
              Jak jsem již uvedla, rozdělení možných způsobů pohledu na donucení lze posoudit z řady 
hledisek, ať už jde o apologetiku – dělení, význam a podobně. Důležité je pak hledisko, kdo 
vynucuje, jakým způsobem, jakou formou. Autorka nabízí vybrané varianty členění donucování ve 
veřejná správě: 

a) Hledisko subjektů řízení (účastníci řízení) 

 

 správní orgán (orgány moci výkonné, územních samosprávných celků a jiných orgánů, 

právnických a fyzických osob, pokud vykonávají působnost v oblasti veřejné správ) 

 účastník řízení (fyzická nebo právnická osoba mimo strukturu správních orgánů) 

 jiné subjekty (např. nezávislé správní úřady) 

 

b) Hledisko formy donucení (vně veřejné správy a v rámci veřejné správy) 

 

 právní (vně veřejné správy – donucení jiného subjektu, než je správní orgán) 

 organizační (v rámci veřejné správy – lze je označit jako instanční) 

 jiná forma (finanční – v rámci finančních sankcí či rozpočtových pravidel) 

 

c) Hledisko časové (subjekty správního řízení mají povinnosti k plnění v různých fázích 

řízení) 

 

 před zahájením řízení 

 v průběhu správního řízení 

 na základě pravomocného rozhodnuté 

 

d) Hledisko právní formy (dle toho, zda výsledku postupu správního orgánu předchází 

formalizované nebo naopak neformalizované řízení – s přihlédnutím k tomu, že i 

neformální postupy lze následně formalizovat) 

  

 formální (upravené zákonným postupem) 

 neformální (mimo rozhodnutí správního orgánu) 

 

e) Jiná hlediska donucování (lze pojímat jak z hlediska časového nebo hlediska právní 

formy; společné je nepochybně to, že je lze považovat za typické donucovací prostředky 

z hlediska subjektů správního řízení) 
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 zajišťovací 

 donucovací 

              K uvedenému rámcovému členění by autorka ještě zdůraznila, že jednotlivé formy nestojí 
ve správním řízení osamoceně, ale se navzájem prolínají. Znamená to, že donucení lze použít až 
po zákonem stanoveném nesplnění povinnosti správním orgánem. Donucení pak může následovat 
ať už ze strany účastníka řízení, anebo nadřízeného správního orgánu, který je při svém zásahu 
rovněž vázán zákonnými důvody a stanoveným postupem. 
 
K bližšímu vymezení subjektu řízení při donucování ve veřejná správě 
              Pokud jde o hledisko subjektů řízení, cílem je donutit správní orgán ke splnění povinnosti 
se „nějak“ se chovat, například rozhodnout ve věci. Platí přitom, že donucení správního orgánu 
přichází až poté, co správní orgán nesplnil ve stanovené zákonné lhůtě zákonem stanovenou 
povinnost. 
              Donutit správní orgán je možné především v rámci vztahu nadřízenosti a podřízenosti. 
Pokud správní orgán své povinnosti neplní, může být donucen nadřízeným orgánem. Za určitých 
okolností také soudem (např. nečinnost nebo náhrada škody). Vychází se především ze základních 
ústavních a potažmo správních zásad. 
              Autorka se domnívá, byť je to patrně příliš odvážné – ale pro osobu (účastníka, adresáta), 
které se porušení povinností stanovených správním řádem či jiným zákonem právě správnímu 
orgánu přímo dotýká, je donucení z hlediska „zadostiučinění“ nedostatečné. Účastník řízení, který 
se cítí poškozený na svých právech, zadostiučinění vnímá v „osobní rovině“, a sice: „Já musím vše 
(a nesu odpovědnost), ale správní orgán (úředník) nemusí (bez sankce) nic (nenese odpovědnost)“. 
Autorka si je samozřejmě vědomá, že existuje disproporce mezi účastníkem a správním orgánem. 
Mluvíme často o vrchnostenské pozici správního orgánu, vztahu určité veřejné moci vůči osobám 
soukromého práva. Právě proto si správní orgán musí vždy znova a znova pokládat tutéž otázku: 
“Není rozhodnutí nevyvážené?“. 
 
Procesní postup při řízení ve veřejné správě 
              Procesní postup při řízení ve veřejné správě (správními orgány) stanoví správní řád, 
konkrétně pak jak před zahájením řízení (hlava V), tak i v průběhu řízení (hlava VI).    
              Před zahájením řízení je správní orgán povinen přijmout podnět k zahájení řízení 
(např. žádost, stížnost apod.) dle § 42 a § 175 správního řádu. Donucení ve veřejné správě 
souvisí s ochranou před nečinností (§ 80 správního řádu). 
               Konkrétně pak povinnost přijmout podnět k zahájení řízení vyplývá z § 42 správního řádu 
(správní orgán má povinnost přijímat podněty, aby bylo zahájeno řízení zmoci úřední). Tento postup 
vyplývá z ustanovení o podání (širší termín), například z povinnost postoupit podání (§ 42) 
příslušnému správnímu orgánu. 
               Procesně pak povinnost zahájit řízení existuje a) z moci úřední, nebo b) na žádost 
účastníka řízení, resp. nadřízeného správního orgánu. Vydat rozhodnutí je povinen správní orgán 
po skončení řízení. V případě, kdy půjde o nečinnost (a ve vztahu nadřízenosti a podřízenosti ve 
veřejné správě) téměř vždy půjde o formu donucení „organizační“. Může přitom dojít ke změně 
nebo zrušení nesprávného nebo nezákonného rozhodnutí. Lze přitom dosáhnout obnovení 
předešlého stavu.   
               Pokud jde o správní proces donucení účastníka správního řízení podle správního řádu, tak 
k němu může dojít: i) před zahájením řízení (§ 42 správního řádu); ii) v průběhu řízení, a iii) 
pravomocným rozhodnutím (předběžně vykonatelným rozhodnutím). 
               Před zahájením řízení je zákonem stanovená povinnost účastníka řízení podání 
vysvětlení (§ 137 správního řádu). Správní orgán je oprávněn vyžadovat od každého, tj. od jakékoli 
fyzické nebo právnické osoby (existují výjimky) podání vysvětlení, které se správnímu orgánu jeví 
jako nezbytné k prověření oznámení, ostatních podnětů, jakož i jeho vlastních zjištění. Účelem je 
zjistit, zda není dán důvod pro zahájení správního řízení z moci úřední. Správní orgán rovněž 
vyžaduje podání vysvětlení za účelem určení rozsahu podkladů pro vydání rozhodnutí. Pokud 
správní orgán shledá důvody pro podání vysvětlení, je ze zákona povinen učinit tak vždy. Rovněž 
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pokud si správní orgán může zjistit rozhodné skutečnosti jiným úředním postupem, má povinnost tak 
učinit. 
               Osoba, která je vyzvána k podání vysvětlení, musí tak učinit. Pro podání vysvětlení se 
použijí ustanovení týkající se zajišťovacích prostředků – předvolání a předvedení. 
               Pokud jde o donucení osoby k podání vysvětlení, tak dle § 137 odst. 2 správního řádu je 
„každý je povinen podat správnímu orgánu vysvětlení“. Pokud účastník řízení bezdůvodně odepře 
podat vysvětlení, může mu správní orgán uložit pořádkovou pokutu (dle § 62) až do výše 5000 Kč 
(její výše je zvláštní ve vztahu k § 62, kde je maximální výše 50000 Kč). Odepřít podání vysvětlení 
je přitom možné pouze z důvodů, kdy je obecně možno odepřít součinnost při dokazování (§ 55 – 
důkaz svědeckou výpovědí, kdy nesmí být vyslýchán a kdy může odepřít výpověď) 
               V průběhu řízení má donucování souvislost se zajištěním podkladů pro vydání 
rozhodnutí, zejména pak se zajištěním řádného průběhu řízení. Souvisí tedy s podklady pro vydání 
rozhodnutí a dokazováním samotným. 
                Průběh řízení je veden ústním jednáním (§ 49 správního řádu). Správní orgán ústní 
jednání nařídí v případech, kdy: i) stanoví zákon, a ii) jestliže je to ke splnění účelu řízení a 
uplatnění práv účastníků nezbytné. Ústní jednání je neveřejné, pokud zákon nestanoví nebo správní 
orgán neurčí, že jednání nebo jeho část jsou veřejné.  
                Pokud jde o dokazování ve správní řízení (§ 51 správního řádu), k provedení důkazů lze 
užít všech důkazních prostředků, které jsou vhodné ke zjištění stavu věci a které nejsou získány 
nebo provedeny v rozporu s právními předpisy. Jde zejména o listiny, ohledání, svědeckou výpověď 
a znalecký posudek. V řízení navazujícím na výkon kontroly, ve kterém je účastníkem řízení 
kontrolovaná osoba, není třeba provádět protokolem o kontrole, který je podkladem rozhodnutí o 
přestupku, dokazování. Účastníci jsou povinni označit důkazy na podporu svých tvrzení. Správní 
orgán (dle § 52) není návrhy účastníků vázán, vždy však provede důkazy, které jsou potřebné ke 
zjištění stavu věci. 
                Při zajišťování a zjišťování podkladů pro rozhodnutí májí osoby (účastníci řízení) 
povinnost součinnosti. Při porušení této povinnosti se mou dopustit procesního deliktu a být 
potrestány a rovněž mohou být donuceni k součinnosti i jinak – např. předvedením. 
                Správní řád dále samostatně upravuje zajištění účelu a průběhu řízení (§ 58 a násl.) 
Konkrétně se to procesně týká i) předvolání, ii) předvedení, iii) předběžného opatření, iv) pořádkové 
pokuty a v) vykázání z místa konání úkonu.    
                 Dle správního řádu správní orgán předvolá osobu, jejíž osobní účast při úkonu v řízení je 
k provedení úkonu nutná. Předvolání musí být písemné a doručuje se do vlastních rukou s 
dostatečným, zpravidla nejméně pětidenním předstihem. Jestliže se účastník nebo svědek bez 
náležité omluvy nebo bez dostatečných důvodů na předvolání nedostaví, může správní orgán vydat 
usnesení, na jehož základě bude účastník nebo svědek předveden. Předvedení na požádání 
správního orgánu zajišťuje Policie České republiky nebo jiný ozbrojený sbor, o němž to stanoví 
zvláštní zákon. V řízení před orgány obcí zajišťuje předvedení též obecní policie. Správní orgán 
může z moci úřední nebo na požádání účastníka před skončením řízení rozhodnutím nařídit také 
předběžné opatření, je-li třeba, aby byly zatímně upraveny poměry účastníků, nebo je-li obava, že 
by bylo ohroženo provedení exekuce. Předběžným opatřením lze účastníkovi nebo jiné osobě 
přikázat, aby něco vykonal, něčeho se zdržel nebo něco strpěl, anebo zajistit věc, která může 
sloužit jako důkazní prostředek, nebo věc, která může být předmětem exekuce. Správní orgán 
předběžné opatření zruší rozhodnutím bezodkladně poté, co pomine důvod, pro který bylo nařízeno. 
Osoba, které bylo oznámeno rozhodnutí o zajištění věci, je povinna tuto věc správnímu orgánu 
vydat. Není-li věc v určené lhůtě správnímu orgánu vydána, může být tomu, kdo ji má u sebe, 
odňata. Pokud jde o pořádkovou pokutu, správní orgán může rozhodnutím uložit pořádkovou pokutu 
až do výše 50 000 Kč tomu, kdo v řízení závažně ztěžuje jeho postup tím, že a) se bez náležité 
omluvy nedostaví na předvolání ke správnímu orgánu, b) navzdory předchozímu napomenutí ruší 
pořádek, nebo c) neuposlechne pokynu úřední osoby. Pravomocně uloženou pořádkovou pokutu 
může správní orgán, který ji uložil, novým rozhodnutím prominout nebo snížit. Přitom správní orgán 
přihlédne zejména k tomu, jak osoba, které byla pořádková pokuta uložena, plní svoje procesní 
povinnosti v dalším průběhu řízení. A konečně, správní orgán může po předchozím upozornění 
vykázat z místa, kde se úkon koná toho, kdo nepřístojným chováním ruší pořádek při ústním jednání 
nebo provést ohledání na místě, popřípadě při jiném úkonu. 
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Z rozhodnutí NSS – k donucování mimo orgány veřejné moci  
                 Trochu stranou problematiky donucování ve veřejné správě, avšak jenom trochu, stojí 
otázka donucování mimo orgány veřejné moci, a to do sféry její kontroly. Konkrétně mám na mysli 
ústavní orgány, kterým je Nejvyšší kontrolní úřad. Dne 18. 1. 2018 nabylo právní moci důležité 
rozhodnutí NSS v řízení o kasační stížnosti podané proti usnesení Městského soudu v Praze ze dne 
20. 7. 2006, č. j. 10 Ca 119/2006 - 28, a vydal rozhodnutí pod sp. zn. 2 As 129/2017 – 57. 
                 Stěžovatel se v kasační stížnosti domáhal zrušení usnesení Městského soudu v Praze, 
kterým byla odmítnuta jeho žaloba na ochranu před nezákonným zásahem Nejvyššího kontrolního 
úřadu (NKÚ). Městský soud odmítl předmětnou žalobu s ohledem na ust. § 46 odst. 1 písm. c) ve 
spojení s ust. § 82 zákona č. 150/2002 Sb., soudního řádu správního, ve znění platném pro 
projednávanou věc (dále jen „s. ř. s.“), neboť dospěl k závěru, že žaloba byla podána osobou zjevně 
neoprávněnou. 
                 V kasační stížnosti šlo o ochranu před nezákonným zásahem spočívajícím v kontrole 
činnosti likvidátora Fondu dětí a mládeže. Kontrola byla vedena za účelem prověření postupů při 
nakládání s nemovitým majetkem státu spravovaným fondem. Stěžovatel, Ing. P. Ž., za účasti NKÚ, 
uvedl, že v inkriminovaném období (tj. od 1. 12. 2000 do 31.12. 2004) měl veškerá práva a 
povinnosti likvidátor fondu, nikoliv kontrolovaná osoba, tedy Ministerstvo financí. Proto se kontrola 
fakticky týkala osoby likvidátora. Ačkoliv stěžovatel dne 29. 3. 2006 požádal o seznámení s 
obsahem kontrolního protokolu, byl odmítnut s poukazem, že nebyl kontrolovanou osobou. I když 
správní orgán uváděl, že protokol o kontrole nemůže poskytnout jinému subjektu než kontrolované 
osobě, předal jej orgánům Policie ČR vyšetřujícím stěžovatele pro podezření ze spáchání trestných 
činů podle ust. § 128 a § 255 trestního zákona. Tímto úkonem došlo podle stěžovatele nejenom k 
porušení zákona o Nejvyšším kontrolním úřadu, ale navíc byl stěžovatel přímo poškozen, když 
neměl možnost se proti chybným závěrům kontroly ohradit a předložit své připomínky. Předmětným 
rozhodnutím se tak otevírá zajímavá právní otázka donucování v rámci kontroly nadřízeného 
správního orgánu, v souvislosti s kontrolou ústavního orgánu (Nejvyššího kontrolního úřadu), který 
stojí mimo orgány výkonné moci.  
                 NKÚ v rámci řízení uvedl, že stěžovatel patrně nechápe institut právního nástupnictví, a 
to jej vede k vyvozování nesprávných právních názorů. V daném případě bylo kontrolovanou 
osobou Ministerstvo financí, na které přímo ze zákona přešla dnem 1. 1. 2005 veškerá práva a 
povinnosti Fondu dětí a mládeže, který v době provádění kontroly právně neexistoval. Nelze proto 
ani hovořit o zásahu do práv likvidátora Fondu dětí a mládeže. NKÚ dále zdůraznil, že předání 
dokumentace orgánům činným v trestním řízení bylo zcela v souladu s ust. § 23 zákona o NKÚ, 
kterým není dotčena povinnost mlčenlivosti. NKÚ vyslovil přesvědčení, že v daném případě nebyla 
naplněna nejen aktivní legitimace k podání žaloby, ale i pasivní legitimace na straně žalovaného. 
NKÚ totiž není orgánem moci výkonné, nebylo mu svěřeno rozhodování o právech a povinnostech 
fyzických a právnických osob v oblasti veřejné správy, když mu žádný zákon nesvěřuje oprávnění 
vydávat rozhodnutí ve správním řízení; proto nemůže být považován za správní orgán a není 
možno proti němu podat žalobu dle ust. § 82 s. ř. s. Povaha aktů, které vydává, je i s ohledem na 
nález Ústavního soudu sp. zn. II. ÚS 451/2000 kontrolní, pouze konstatující určité skutečnosti. 
Žalobní petit tak, jak byl navrhován, je v rozporu s Ústavou, neboť požaduje zdržení se činnosti, ke 
které je NKÚ povolán. NKÚ navrhl zamítnutí kasační stížnosti18.  
                 Nejvyšší správní soud přezkoumal napadené rozhodnutí městského soudu a dospěl k 
závěru, že kasační stížnost je důvodná. Dle ust. § 82 s. ř. s. každý, kdo tvrdí, že byl přímo zkrácen 
na svých právech nezákonným zásahem, pokynem nebo donucením správního orgánu, který není 
rozhodnutím, a byl zaměřen přímo proti němu nebo v jeho důsledku bylo proti němu přímo 
zasaženo, může se žalobou u soudu domáhat ochrany proti němu, trvá-li takový zásah nebo jeho 
důsledky anebo hrozí-li jeho opakování. 
                 NSS v odůvodnění dále uvedl, že v dané věci je žalovaným orgánem Nejvyšší kontrolní 
úřad. Jeho postavení je dané přímo Ústavou, ve které je soustředěno do samostatné hlavy (Hlava 

                                                 
18 Předmětný právní názor je rovněž v souladu s komentářem k zákonu o nejvyšším kontrolním 
úřadu, v němž se uvádí, že NKÚ „není nositelem samostatné složky státní moci, a nezajímá proto 
v soustavě orgánů státní moci mezi orgány moci zákonodárné, výkonné a soudní srovnatelné 
postavení“. (in. KOUCKÁ HÖFFEROVÁ, T., KALA, M., KRŮTA, J., PŮRY, F., SUCHÁNEK, R.: 
Zákon o Nejvyšším kontrolním úřadu. Komentář. Praha : 2017, Wolters Kluwer ČR, s. 186.)   
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pátá). Tím je zdůrazněna pozice NKÚ jako nezávislého orgánu, který není součástí soustavy orgánů 
moci výkonné, ani moci soudní či zákonodárné. V právní teorii ale nebývá považován za další typ 
ústavní moci, nýbrž za zvláštní ústavní orgán (viz Klíma, K. a kol. Komentář k Ústavě a Listině. 
Plzeň: Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, 2005, str. 500). K postavení NKÚ se několikráte 
vyjadřoval i Ústavní soud. Ten ve svém usnesení ze dne 16. 1. 2001, sp. zn. II. ÚS 451/2000, uvedl, 
že Nejvyšší kontrolní úřad nedisponuje exekutivními, příp. soudními pravomocemi, neboť plní pouze 
funkci kontrolní s tím, že je oprávněn a povinen výsledky provedených kontrol zveřejnit, a tak 
upozornit příslušné orgány státní moci na nedostatky zjištěné při kontrole. Závěry NKÚ se stávají 
toliko podnětem, příp. podkladem pro další postup orgánů státní moci. Ústavní soud v citovaném 
usnesení dovodil, že rozhodnutí NKÚ nemohou sama o sobě představovat zásah do základního 
práva nebo svobody, ledaže by úřad překročil své kompetence. Tato obecná teze byla Ústavním 
soudem dále upřesněna v otázce ukládání pořádkových pokut [NKÚ je dle ust. § 28 odst. 1 zákona 
č. 166/1993 Sb., o Nejvyšším kontrolním úřadu, ve znění pozdějších předpisů, oprávněn k uložení 
pořádkové pokuty fyzické osobě, která zaviněně způsobila, že kontrolovaná osoba nesplnila 
povinnost podle § 24 tohoto zákona, a to až do výše 50 000 Kč]. V nálezu pléna ze dne 23. 11. 
1999, sp. zn. Pl. ÚS 28/98, Ústavní soud uvedl, že při ukládání pořádkových pokut NKÚ 
nepostupuje jako nezávislý tribunál, nýbrž jako správní úřad. Ke stejnému závěru dospěl Ústavní 
soud i ve svém nálezu ze dne 12. 1. 2000, sp. zn. II. ÚS 254/98. Na základě výše uvedeného lze 
tedy dospět k dílčímu závěru, že NKÚ je správním orgánem v případě, kdy rozhoduje o udělení 
pořádkové pokuty; toto jeho rozhodnutí je tedy rovněž přezkoumatelné ve správním soudnictví. 
Rovněž je možno konstatovat, že kontrolní protokoly a kontrolní závěry nepředstavují zásah do 
základních práv a svobod kontrolované osoby, neboť jejich povaha je pouze upozorňující, přímo 
nezakládají žádná práva a povinnosti. 
                 Na základě toho podle NSS kontrolní závěry NKÚ ani nejsou rozhodnutími ve smyslu ust. 
§ 65 s. ř. s. Podle NSS tak zbývá vyřešit otázku, zda-li může být NKÚ při zahájení a provádění 
kontroly dle zákona o NKÚ správním orgánem ve smyslu ust. § 4 odst. 1 písm. a) s. ř. s. a zda-li 
může tímto zahájením či prováděním způsobit kontrolované osobě či osobě jiné nezákonný zásah 
ve smyslu ust. § 82 s. ř. s. Pro její zodpovězení je určující vymezení veřejné správy, neboť pouze 
před zásahy patřícími do působnosti veřejné správy je možno poskytnout ochranu ve správním 
soudnictví. Hendrych, D. (in: Hendrych, D. a kol. Správní právo. Obecná část. 5, rozšíření vydání. 
Praha: C.H.Beck, 2003, str. 6-7) v této souvislosti poukázala na skutečnost, že pojmu veřejná 
správa je přikládán různý význam; tento termín je v zásadě možno chápat jako určitý druh činnosti 
(spravování) nebo instituci (organizaci, úřad), která veřejnou správu vykonává. Je proto rozlišováno 
materiální a formální pojetí veřejné správy. Z hlediska materiálního je veřejná správa v současnosti 
definována negativně jako souhrn činností, které nelze kvalifikovat jako zákonodárství nebo 
soudnictví.  
                 Jak dále uvedl NSS, z jeho rozhodovací činnosti (reprezentované např. rozsudkem ze 
dne 27. 4. 2006, č. j. 4 Aps 3/2005 - 35) či z rozhodování Ústavního soudu (např. nález ze dne 12. 
9. 2006, sp. zn. II. ÚS 53/06), vyplývá, že v současnosti se judikatura kloní spíše k materiálnímu 
pojetí veřejné správy. Proto lze zmíněnou otázku uzavřít tak, že i NKÚ vykonává veřejnou správu v 
materiálním smyslu, ačkoliv formálně není správním úřadem. Uvedené konstatování nic nemění na 
skutečnosti, že NKÚ je orgánem nezávislým, do jehož výkonu působnosti lze zasahovat pouze 
zákonem. Je však zřejmé, že tato jeho působnost nezahrnuje ani výkon soudní moci ani možnost 
vydávat zákonné akty; proto se i v tomto případě jedná o výkon veřejné správy.Ostatně i Hoetzel 
řadil Nejvyšší účetní kontrolní úřad mezi tzv. zvláštní úřad správní (Hoetzel J., Československé 
správní právo. Část všeobecná. Praha: Melantrich, a.s., 1934, str. 112).  
                 Nad rámec výše uvedeného NSS zdůraznil, že takové pojetí není v rozporu ani s Limskou 
deklarací (Lima Declaration of Guidelines on Auditing Precepts) přijatou devátým kongresem 
Mezinárodní organizace kontrolních institucí (INTOSAI) v Limě, Peru, která požaduje nezávislost pro 
organizace zabývající se kontrolou, což v daném případě nebylo porušeno. Pojetí NKÚ jako orgánu 
vykonávajícího veřejnou správu nikterak nenarušuje tuto koncepci, neboť zde není žádný orgán, 
který by vůči úřadu měl vrchnostenské postavení; jen je tak vyjádřena skutečnost, že i NKÚ 
disponuje v určitých případech veřejnou mocí. S ohledem na vše výše uvedené je dána pravomoc 
správního soudu rozhodovat v určitých případech i o aktech NKÚ. Jak NSS zdůrazňuje, i tyto akty 
musí splnit podmínku „svěření rozhodování o právech a povinnostech fyzických a právnických osob“ 
(ust. § 4 odst. 1 písm. a) in fine s. ř. s.). Proto nemůže být takovýmto aktem kontrolní protokol či 
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kontrolní závěr, neboť ten má pouze povahu informativní či doporučující. Toto však neplatí v případě 
vlastního zahájení či vykonávání kontroly NKÚ. Z ust. § 19 zákona o NKÚ vyplývá, že postup při 
provádění kontroly je stanoven tzv. kontrolním řádem. Ten nejenže stanoví práva a povinnosti 
kontrolorům (zejména rozsáhlý katalog oprávnění kontrolorů provedený ust. § 21 zákona o NKÚ), 
ale rovněž zavazuje kontrolované osoby k součinnosti (§ 24 odst. 1 cit. zákona) a dále jim uděluje i 
mnohé povinnosti (např. § 20 odst. 3, § 24 odst. 2, § 29 odst. 2 cit. zákona). Je tedy více než 
zřejmé, že samotné provádění kontroly může být schopno vyvolat negativní právní následky. Pro 
zamezení těchto následků byla zřízena právě žaloba na ochranu před nezákonným zásahem. Proto 
i kontrola prováděná NKÚ dle zákona o NKÚ může být za určitých okolností nezákonným zásahem.  
                 Jako podpůrný argument NSS odkázal také na usnesení svého rozšířeného senátu ze 
dne 31. 8. 2005, č. j. 2 Afs 144/2004 - 110, publikované pod č. 735/2006 Sb. NSS, pojednávající o 
tom, že daňová kontrola může být v určitých případech nezákonným zásahem. Jakkoliv se jedná o 
zcela jiné řízení, argumenty předložené v tomto rozhodnutí jsou aplikovatelné i na kontrolu 
prováděnou na základě zákona o NKÚ. I v tomto případě zdůraznil, že základní lidská práva a 
svobody jsou dle čl. 4 Ústavy pod ochranou soudní moci, přičemž kontrola, která vybočuje ze 
zákonných mezí, porušuje množství ústavně zaručených práv dotčených osob, a to přinejmenším 
porušením veřejného subjektivního práva dotčené osoby na všeobecnou ochranu svobodné sféry 
jeho osoby (status negativus) vyplývající z čl. 2 odst. 2 Listiny základních práv a svobod. Tyto teze 
dle NSS jen podporují skutečnost, že v případě zahájení či provádění kontroly dle zákona o NKÚ 
není ústavně konformní. 
                 A konečně – v dané věci NSS dále zkoumal, zda zásah tvrzený stěžovatelem splňuje tzv. 
definiční znaky zásahu uvedené v ust. § 82 s. ř. s., neboť není možno se domáhat ochrany před 
jakýmkoliv zásahem, ale pouze před takovým, který, jak uvedl Nejvyšší správní soud v rozsudku ze 
dne 17. 3. 2005, č. j. 2 Aps 1/2005 - 65, publikovaném pod č. 603/2005 Sb. NSS, kumulativně 
splňuje následující podmínky: Žalobce musí být přímo (1. podmínka) zkrácen na svých právech (2. 
podmínka) nezákonným (3. podmínka) zásahem, pokynem nebo donucením (tj. "zásahem" 
správního orgánu v širším smyslu) správního orgánu, které nejsou rozhodnutím (4. podmínka), který 
byl zaměřen přímo proti němu nebo v jeho důsledku bylo proti němu přímo zasaženo (5. podmínka), 
přičemž „zásah“ v širším smyslu nebo jeho důsledky musí trvat nebo musí hrozit opakování 
„zásahu“ (6. podmínka). Není-li, byť jen jediná z uvedených podmínek splněna, nelze ochranu podle 
§ 82 a násl. s. ř. s. poskytnout. Prvotně jsou soudy ve správním soudnictví povinny zkoumat splnění 
podmínky č. 4, tedy existenci zásahu, neboť jak již bylo řečeno výše, neexistence zásahu vede k 
nepřijatelnosti žaloby. Ostatní definiční znaky zásahu (tj. podmínky pod č. 1 až 3 a 5 až 6) jsou již 
hodnocením věcné legitimace ústící do zákazu a příkazu správnímu orgánu nebo do zamítnutí 
žaloby (ust. § 87 odst. 2 a 3 s. ř. s.). 
                 NSS k tomu dodal, že podmínka č. 4 byla v souzené věci splněna, neboť zahájení a 
provádění kontroly dle zákona o NKÚ může být s ohledem na její povahu za určitých skutkových 
okolností zásahem. Splnění dalších podmínek, tj. zda-li se opravdu jedná o nezákonný zásah ve 
smyslu § 82 a násl. soudního řádu správního, je pak předmětem dalšího hodnocení soudu. Městský 
soud v Praze se proto v dalším řízení zaměří na splnění podmínek uvedených výše pod č. 1 až 3 a 
5 až 6, když NSS v této souvislosti připomíná, že nesplnění jen jedné z nich má za následek 
zamítnutí žaloby pro její nedůvodnost. 
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MOŽNÉ DOPADY PROJEVŮ ÚSTAVNÍCH PRINCIPŮ V 
ROZHODOVACÍ PRAXI SOUDŮ NA ODPOVĚDNOST STÁTU PŘI 

VÝKONU VEŘEJNÉ MOCI 

Marek Moravec  

Právnická fakulta Univerzity Karlovy 
 
 

Abstract: The paper aims to clarify the possible impacts of the constitutional principles beyond 
legally set rules in the exercise of public authority, in particular taking into account possible 
occurrence of damages. In my paper I determine which authority is competent to decide on illegality 
of public authority decisions, the timing and the consequences of this review activity in terms of 
damages for decision-making of courts. 
 
Abstrakt: Příspěvek si klade za cíl objasnit možné dopady projevů ústavních principů nad rámec 
zákonem stanovených pravidel při rozhodování orgánů veřejné moci, zejména pak k přihlédnutí k 
možnému vzniku náhrady škody. V rámci příspěvku bude zhodnoceno, jaký orgán je kompetentní k 
rozhodování o nezákonnosti rozhodnutí orgánů veřejné moci, k jakému okamžiku a jaké následky 
pro rozhodovací činnost z hlediska náhrady škody může tato přezkumná činnost mít. 
 
Key words: Liability of the state, constitutional principles, decision-making practice of courts 
 
Klíčová slova: Odpovědnost státu, ústavní principy, rozhodovací praxe soudů 
 
1 ÚVOD 

Ústavní zásady a právní principy ovládají celý systém práva a prostupují právním řádem, kdy 
jako jeden z hlavních cílů jejich uplatňování může být považováno základní zajištění právního státu, 
jeho právního rámce a rovněž i ochrana jednotlivých adresátů právních norem, zejména pak jejich 
ochrana vůči zásahům a různým ingerencím veřejné moci do jejich osobní sféry. Jednotlivé zásady 
pak tvoří určité mantinely pro pravidla určená běžnými zákony, či pro taková pravidla představují 
výkladová vodítka nebo mohou být přímo aplikována, a to bez ohledu na pravidla určená běžnými 
zákony, tedy v rámci jednoduchého práva. V takovém případě, tedy přímé aplikace ústavního 
pravidla či v důsledku konformního výkladu jednoduchého práva s takovým pravidlem, může 
docházet k prolomení nastavených pravidel určených jednoduchým právem, což v určitých 
případech, ať je aplikace ústavních zásad, jakkoliv vnímaná v pozitivním smyslu, může narušit a 
výrazným způsobem zasáhnout stávající, byť nedokonalý, systém. To pak sebou nutně přináší 
možné návrhy na změnu stávajícího systému, či na upozornění na některá úskalí, která by bylo 
vhodné novou právní úpravou reflektující takové požadavky napravit. formát príspevku 
Konkrétní případ prolomení 

Jako jeden z možných případů, kdy došlo k prolomení jednouchého práva pomocí výkladu 
ústavních zásad, lze považovat usnesení rozšířeného senátu Nejvyššího správního soudu České 
republiky ze dne 16. listopadu 2016, sp. zn. 5 As 104/2013-46 (dále „Usnesení“), které je možné 
považovat za ryze nekoncepční zásah do současného systému kasačního přezkumu rozhodnutí 
správních orgánů správními soudy a zároveň vyvolává otázky týkající se odpovědnosti státu při 
výkonu veřejné moci.  

Rozšířený senát Nejvyššího správního soudu v tomto Usnesení rozhodl tak, že „Rozhoduje-
li krajský soud ve správním soudnictví o žalobě proti rozhodnutí správního orgánu, kterým 
bylo rozhodnuto o vině a trestu za správní delikt v situaci, kdy zákon, kterého bylo použito, 
byl po právní moci správního rozhodnutí změněn nebo zrušen, je povinen přihlédnout k 
zásadě vyjádřené ve větě druhé čl. 40 odst. 6 Listiny základních práv a svobod, podle níž se 
trestnost činu posoudí a trest ukládá podle právní úpravy, která nabyla účinnosti až poté, kdy 
byl trestný čin spáchán, je-li to pro pachatele příznivější.“ 
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2 ROZBOR USNESENÍ (SKUTKOVÝ STAV, PRÁVNÍ ÚPRAVA)  

Pro lepší pochopení je vhodné nejdříve uvést několik poznámek, a to k (i) okolnostem 
konkrétního případu řešeného v rámci Usnesení, a dále k (ii) zákonným relevantním ustanovením, 
která se řešeného sporu nezbytně dotýkají.  

Za prvé (ad i), v rámci skutkového stavu, jak vyplývá z příslušného Usnesení, se jedná o 
případ pochybení provozovatele taxislužby ze září 2006, kdy příslušný řidič v rozporu se zákonnou 
úpravou po ukončení přepravy nevydal cestujícímu doklad potvrzující zaplacení jízdného jako 
výstup z tiskárny taxametru, kdy toto jednání dle tehdy platné právní úpravy naplňovalo znaky 
skutkové podstaty správního deliktu. Provozovatel taxislužby byl pravomocně uznán vinným za 
spáchání správního deliktu rozhodnutím Magistrátu hlavního města Prahy, jako odvolacího 
správního orgánu, toto rozhodnutí bylo napadeno žalobou u Městského soudu v Praze, který ji svým 
rozhodnutím zamítl, a to i přestože mj. provozovatel taxislužby upozorňoval, že skutková podstata 
správního deliktu byla v mezidobí – tedy po 7 letech trvání sporu – zúžena natolik, že dané jednání 
by ke dni rozhodování správního soudu (září 2013) nebylo považována za správní delikt, nadto se 
provozovatel obrátil s kasační stížností na Nejvyšší správní soud.  

Za druhé (ad ii), jako nejdůležitějším lze shledat a je nutné zmínit ustanovení § 75 odst. 1 
zákona č. 150/2002 Sb., soudního řádu správní (dále „s.ř.s.“), které stanovuje pravidla pro 
přezkoumávání napadeného rozhodnutí správním soudem, které stanoví, že „Při přezkoumání 
rozhodnutí vychází soud ze skutkového a právního stavu, který tu byl v době rozhodování správního 
orgánu.“ Z tohoto jednoznačně vyplývá hlavní princip českého správního soudnictví, který je založen 
na retrospektivním přezkumu a kasaci, jednotlivé nadto podpořené i četnými publikacemi, např. 
které poukazují na to, že: „Soud na podkladě žalobních námitek zkoumá, zda je vydané správní 
rozhodnutí v souladu s právními předpisy platnými a účinnými v době rozhodování správního 
orgánu“. Tento výklad jednoznačně udává mantinely pro přezkum rozhodnutí správních orgánů 
správními soudy, tedy i ve výše zmíněném případě Městský soud v Praze jako správní soud zcela v 
souladu s ustanovením § 75 s.ř.s. žalobu zamítl, kdy posuzoval skutkový a právní stav ke dni vydání 
správního rozhodnutí. Dále pro připomenutí je nutno uvést ustanovení čl. 40 odst. 6 Usnesení 
předsednictva České národní rady č. 2/1993 Sb., o vyhlášení Listiny základních práv a svobod jako 
součástí ústavního pořádku České republiky (dále „Listina“), které zakotvuje na ústavní úrovni 
zásadu užití pozdější právní úpravy pro pachatele, je-li taková právní úprava pro pachatele 
příznivější (dále „Zásada“). 

 
3 ROZBOR USNESENÍ (PRÁVNÍ ARGUMENTY)  

 
3.1 Obecně přijímané argumenty obsažené v Usnesení k aplikaci Zásady 

Dané Usnesení primárně potvrzuje zcela nerozpornou a obecně přijímanou zásadu, že 
jakékoliv právní předpisy, tedy normy obsažené v jednoduchém právu, musí být vykládány a 
aplikovány v souladu se zásadami, či právy a svobodami zaručenými ústavními a mezinárodními 
normami. V určitých případech, které jsou podmíněny aplikací mezinárodní či evropského práva, 
může dojít k prolomení nastaveného systému vnitrostátního práva, včetně v tomto konkrétním 
případě prolomení principu retrospektivního přezkumu správního soudnictví, zejména pak v rámci 

zásady non-refoulement. 
Obecně dále panuje shoda, že Zásada se plně užije nejen v rámci trestního práva, a to do 

pravomocného rozhodnutí o vině a trestu, ale rovněž i v rámci správního řízení při rozhodování o 
vině a trestu, a to z moci úřední, kdy dané rovněž vyplývá ze zákonné úpravy, tj. jednoduchého 
práva1. Odlišné stanovisko2 k Usnesení však doplňuje, že i kdyby v příslušných zákonech daná 
Zásada nebyla vyjádřena, došlo by k aplikaci Zásady přímo na základě Listiny. 

                                                 
1 Viz ke dni vydání Usnesení platné a účinné ustanovení § 7 odst. 1 zákona č. 200/1990 Sb., o 
přestupcích, nově ustanovení § 2 odst. 1 zákona č. 250/2016 Sb., o odpovědnosti za přestupky a 
řízení o nich 
2 Konkrétně se jedná o Odlišné stanovisko podle § 55a s.ř.s soudců Jany Brothánkové, Zdeňka 
Kühna, Lenky Matyášové k odůvodnění Usnesení 



_____Zborník z medzinárodnej vedeckej konferencie Bratislavské právnické fórum 2018____ 
 

203 
 

Pokud by došlo k nesprávné aplikaci Zásady správními orgány, tj. v rámci proběhlého 
správního řízení nebyla při rozhodnutí o vině a trestu zohledněna pozdější právní úprava ve 
prospěch pachatele, nedodržel by správní orgán svou zákonnou povinnost a správní soud, případně 
i Nejvyšší správní soud by měl takové nezákonné rozhodnutí zrušit.  

 
3.2 Argumenty obsažené v Usnesení PRO aplikaci Zásady i při rozhodování správními 

soudy 
Jak bylo výše uvedeno, je možné v určitých případech prolomit princip retrospektivního 

přezkumu správního soudnictví, a tedy odchýlit se od ustanovení § 75 odst. 1 s.ř.s. jakožto 
kogentního procesního pravidla z důvodu užití jiného pravidla, které (i) je předpokládané samotnou 
právní úpravou, nebo (ii) disponuje aplikační předností, zejména pak s přihlédnutím k Úmluvě o 
ochraně lidských práv a základních svobod (dále „Úmluva“). 

Za prvé (ad i), v daném konkrétním případě se může jednat i o Zásadu, kdy v rámci 
obecného modelu českého správního soudnictví existují a jsou právními předpisy aprobovány i jiné 
výjimky z přezkumu rozhodnutí správních orgánů, jímž bylo rozhodováno o vině a trestu za správní 
delikt. K této výjimce lze zařadit tzv. moderační pravomoc správního soudu ve smyslu ustanovení § 
78 odst. 2 s.ř.s., kdy správní soud může v určitých případech sám rozhodnout o trestu za správní 
delikt, případně upustit od potrestání za určitých podmínek3, zejména, jak je v Usnesení uvedeno, 
pokud by uložená sankce zjevně neodpovídala zobecnitelné představě o adekvátnosti a 
spravedlnosti uložené sankce.  

Za druhé (ad ii), v souladu s čl. 53 Úmluvy, jak upozorňuje Usnesení, „mohou vnitrostátní 
orgány poskytnou vyšší standard právní ochrany, než jaký zajišťuje Úmluva“. V tomto kontextu a 
vzhledem k Zásadě je pak možné dovodit, že by mohla existovat i taková právní ochrana pro 
pachatele spočívající v (i) nesankcionování jeho chování, které již pro společnost v době 
probíhajícího přezkumu správním soudem již není trestné, tedy užití trestního práva správního jako 
ultima ratio, posledním prostředkem k dosažení žádoucího a státem prostřednictvím práva 
chráněného stavu společenských vztahů, a dále (ii) posouzení přezkumu pravomocného rozhodnutí 
správního orgánu o správním deliktu v plné míře soudem (tedy včetně užití Zásady), který je na 
rozdíl od správního orgánu nezávislý, neexistují zde vztahy nadřízenosti a podřízenosti a je vázán 
zákony, nikoliv podzákonnými právními předpisy jako správní orgány, kdy v tomto případě nelze dle 
Usnesení mít za to, že pokud má být správní soud nalézací institucí nemůže mít povinnost 
ignorovávat ke dni svého rozhodnutí právní stav, který by byl ve prospěch pachatele např. z důvodu 
změny právní úpravy a zrušení hmotněprávního ustanovení o skutkové podstatě správního deliktu.  

 
3.3 Argumenty obsažené v Usnesení PROTI aplikaci Zásady při rozhodování správními 

soudy 
Za prvé, Odlišné stanovisko k Usnesení jednoznačně uvádí, že ustanovení čl. 40 odst. 6 

Listiny, ani čl. 6 odst. 1 Úmluvy nevyžadují, aby správní soud při svém rozhodování, kdy plně 
respektuje retrospektivní přezkum rozhodnutí správních orgánů a zafixování právního a skutkového 
stavu ke dni jejich rozhodování v souladu s ustanovením § 75 odst. 1 s.ř.s., bral v potaz i změnu 
právní úpravy, resp. Zásadu, a tedy prolomil ustanovení § 75 odst. 1 s.ř.s. Tato povinnost není 
rovněž odvoditelná z judikatury Evropského soudu pro lidská práva ani Ústavního soudu České 
republiky.  

Pro bližší objasnění uvádí, že čl. 6 odst. 1 Úmluvy vyžaduje, aby „rozhodnutí správních 
orgánů trestní povahy byla přezkoumatelné soudem vybaveným úplnou přezkumnou pravomocí, 
tedy způsobilým zabývat se jak otázkami skutkovými, tak právními.“ Tento požadavek je současným 
přezkumným systémem plně naplněn.  

Jak již bylo i judikaturou potvrzeno, a to rozsudkem Nejvyššího správního soudu ze dne 27. 
října 2004, sp. zn. 6 A 126/2002, platí, že „také trestání za správní delikty musí podléhat stejnému 

                                                 
3 Viz ustanovení § 78 odst. 2 s.ř.s, které stanoví, že „Rozhoduje-li soud o žalobě proti rozhodnutí, 
jímž správní orgán uložil trest za správní delikt, může soud, nejsou-li důvody pro zrušení rozhodnutí 
podle odstavce 1, ale trest byl uložen ve zjevně nepřiměřené výši, upustit od něj nebo jej snížit v 
mezích zákonem dovolených, lze-li takové rozhodnutí učinit na základě skutkového stavu, z něhož 
vyšel správní orgán, a který soud případně vlastním dokazováním v nikoli zásadních směrech 
doplnil, a navrhl-li takový postup žalobce v žalobě“. 
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režimu jako trestání za trestné činy a v tomto smyslu je třeba vykládat všechny záruky, které se 
podle vnitrostátního práva poskytují obviněnému z trestného činu…“.  

Za druhé, chrání-li Zásada práva obviněného z trestného činu, musí obdobně zcela chránit 
práva obviněného za správní delikt, resp. přestupek, a to ve stejném rozsahu. V rámci trestního 
práva je Zásada aplikována vždy do okamžiku pravomocného rozhodování o trestnosti a uložení 
trestu příslušným soudem4, tedy pomyslnou časovou přímku pro užití Zásady zde přetíná právě 
okamžik nabytí právní moci příslušného rozhodnutí.5 Odlišné stanovisko k Usnesení pak doplňuje, 
že správní soud není tím, kdo rozhoduje „o trestnosti a uložení trestu“, ale pouze přezkoumává 
správní rozhodnutí správních orgánů, kterými došlo k pravomocnému rozhodnutí o vině a uložení 
trestu.  

Za třetí, má-li dle Usnesení dojít k aplikaci Zásady i v rámci řízení před správním soudem, 
zákonná úprava obsažená v s.ř.s. nepředpokládá, a tedy nestanovuje žádný kasační důvod, na 
základě kterého by správní soud mohl příslušné rozhodnutí správního orgánu o vině a trestu zrušit. 
Nejedná se zde ani o vadu řízení či vadu samotného rozhodnutí. Z Usnesení vyplývá, že „by 
správní soud nenahrazoval svým výrokem správní rozhodnutí, ale na příznivější změnu zákona by 
reagoval prostým kasačním výrokem bez stopy výtky vůči správnímu orgánu I. a II. stupně, ovšem 
se závazným právním názorem k aplikaci a interpretaci hmotného práva na správním orgánem 
správně zjištěný či soudem doplněný skutkový stav.“ 

Za čtvrté, Odlišné stanovisko k Usnesení zdůrazňuje, že obecně přijímaná teze, že „přezkum 
v rámci správního soudnictví není pokračováním správního řízení“, je zcela správná.  

 
4 ZHODNOCENÍ USNESENÍ  

Přestože i některé komentáře6 k s.ř.s. vzhledem k judikatuře Nejvyššího správního soudu 
odkazují na užití Zásady i v řízení před správními soudy, které rozhodují v rámci přezkumu 
rozhodnutích správních orgánů o vině a trestu, je ke zvážení, zda je takové užití za předpokladu 
současné právní úpravy vhodné.  
Sbližování správního trestání s trestním právem?  

Přestože dochází v rámci správního trestání ke sbližování právní úpravy a přejímání 
jednotlivých institutů, právních zásad, je vhodné stanovit určitou hranici mezi oběma oblastmi. Je 
zcela zřejmé, že účel trestního a správního práva je obdobný, nicméně lze rozlišovat zejména 
určitou mírou závažnosti jednotlivého nežádoucího chování. Je nutné mít na paměti, že právě tato 
míra udává jednotlivé odlišnosti, kdy v případě správního trestání se jedná o méně závažné 
nežádoucí chování, kde je právě stěžejní, že dojde k rychlém a adekvátnímu potrestání, zatímco u 
trestního práva má dojít k podrobnějšímu zkoumání (ať již ve fázi prověřování či vyšetřování), a to 
zejména z důvodu, že případné rozhodnutí o vině a trestu soudem má dalekosáhlý zásah do osobní 
sféry obviněného.  

Ačkoliv nelze zpochybnit, že má mít pachatel správního deliktu obdobná práva s pachatelem 
trestného činu, nelze vzhledem k rozdílné míře závažnosti nežádoucího chování těchto pachatelů 
mít za to, že by mělo docházet k důslednému promítnutí však zásad trestního práva do správního 
trestání, zejména pak do jeho procesu. V opačném případě by existence správního trestání mohla 

                                                 
4 Viz usnesení Nejvyššího soudu České republiky ze dne 18.ledna 2006, sp.zn. 5 Zdo 1588/2005, č. 
52/2006, které stanoví, že „Pozdější, pro pachatele příznivější zákon se zásadně uplatní pouze 
tehdy, dokud nebylo pravomocně rozhodnuto o vině.“ 
5 Viz Nález Ústavního soudu ze dne 11. července 2007, sp. zn. II. ÚS 192/03, tzv. Telefonica O2 
Czech Republic 
6 Srov. SOCHOROVÁ, Vendula. § 78 [Rozsudek]. In: BLAŽEK, Tomáš, JIRÁSEK, Jan, MOLEK, 
Pavel, POSPÍŠIL, Petr, SOCHOROVÁ, Vendula, ŠEBEK, Petr. Soudní řád správní. 3. vydání. 
Praha: Nakladatelství C. H. Beck, 2016., kdy stanoví, že „ Judikatura NSS rovněž dovodila, že při 
úvahách o moderaci výše uloženého trestu může správní soud s ohledem na čl. 40 odst. 6 LPS 
přihlédnout i ke změně právního stavu po okamžiku vydání napadeného správního rozhodnutí 
(prolomení § 75 SŘS) s poukazem na použití pozdějšího znění právního předpisu, které je pro 
žalobce příznivější, než znění účinné v době spáchání správního deliktu – tzv. retroaktivita in mitius 
(rozsudek NSS ze dne 4. 12. 2008, sp. zn. 9 As 7/2008). Popření možnosti přihlédnout k 
dekriminalizaci určitého správního deliktu nebo ke snížení výše ukládané sankce za tento delikt by 
totiž mohlo vést k protiústavním důsledkům a k popření základních principů právního státu.“ 
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být ohrožena, právě z důvodu ztráty svého opodstatnění, tj. „rychlém“ správním řízení a vydání 
rozhodnutí o vině a trestu, či odbornosti příslušných správních orgánů k sankcionování určitých 
specializovaných společenských oblastí.  

Rovněž z hlediska závažnosti nežádoucího chování není účelné, aby např. v případě téměř 
bagatelního správních deliktů (např. přestupky na úseku provozu či bezpečnosti dopravy, nebo 
přestupky proti pořádku, za něž nelze uložit trest vyšší než v řádech několika tisíc korun českých) 
docházelo k několikaletým sporům, které jsou velmi nákladné a při nichž, jak je výše naznačeno, 
dochází více či méně ke ztrátě opodstatněného zájmu společnosti na potrestání takového pachatele 
a zejména ke ztrátě jedné z funkce trestu, tj. výchovného účinku. Právě i v řešeném případě 
v Usnesení se jedná dle skutkového stavu o méně závažné nežádoucí společenské chování 
(provozovatel taxislužby nevydal příslušnou účtenku).  

Rovněž je dále možné považovat za sporná, zda je správní soud nadán pravomocí zrušit 
rozhodnutí správního orgánu bez výtky správnímu orgánu, a to k přihlédnutí k aplikaci ústavního 
pravidla plynoucího z Listiny, jak je uvedeno v Usnesení, či by dále správní soudy plnily roli „kvazi-
odvolací“ instance. 

Autor tohoto článku se pak plně přiklání k Odlišnému stanovisku k Usnesení, které je 
ukončeno tím, že: „De lege lata je však situace jasná, a nemá být narušována kreativní judikaturou 
rozleptávající základní kostru soudního řádu správního.“ 

 
5 MOŽNÉ DOPADY UŽITÍ ZÁSADY V ŘÍZENÍ PŘED SPRÁVNÍMI SOUDY  

Z výše uvedeného vyplývá, že i přes možný výklad (ne)aplikace Zásady i v řízení před 
správními soudy, je nutné toto Usnesení respektovat.  

Obecně pak platí, že dojde-li zejména ke zrušení pravomocného rozhodnutí správního 
orgánu o vině a trestu správním soudem, dojde k odpadnutí právní skutečnosti (tedy existence 
rozhodnutí) stanovující určitou příslušnou povinnost, tj. zejména i určenou sankci pro pachatele. 
V takovém případě, se může taková osoba domáhat (i) navrácení v původní stav, tj. nejčastěji 
navrácení již uhrazené finanční částky jako peněžitého trestu, či (ii) v určitých případech, vznikla-li 
mu škoda, i náhrady této škody, např. v rámci ušlého zisku za případné stanovení sankce v podobě 
zákazu činnosti.  

Dále je stěžejní, zda výše uvedeného se lze domáhat i v případě dle Usnesení, či v jiném 
k tomu obdobném případě, kdy je užita Zásada i v řízení před správním soudem, kdy dojde ke 
zrušení bez výtky správnímu orgánu.  

Za prvé (ad i) Dojde-li ke zrušení rozhodnutí správního orgánu o vině a trestu v důsledku užití 
Zásady v i řízení před správním soudem a byla-li již zaplacena případná peněžní pokuta na základě 
pravomocného rozhodnutí správního orgánu, lze mít za to, že odpovídající částka musí být dané 
osobě (dříve pachateli správního deliktu) vrácena, a to ve smyslu ustanovení § 241 odst. 1 zákona 
č. 280/2009 Sb., daňový řád.   

V souladu s dlouhodobou judikaturou7 dále platí, že: „bylo-li sankční rozhodnutí zrušeno 
pravomocným rozhodnutím soudu, pokuta uhrazená na jeho základě se stala od počátku zaviněným 
daňovým přeplatkem, který musí být pokutovanému vrácen spolu s případným úrokem.“ 

Z výše uvedeného je možné dovodit, že v důsledku aplikace Zásady správním soudem, by se 
mohla taková osoba, proti níž řízení směřovalo, domáhat navrácení i případného úroku. Přestože 
tento případ nebyl, z dostupných zdrojů, projednáván správními soudy, lze však usuzovat, že 
vzhledem k výkladu „zaviněného daňového přeplatku“ Nejvyšším správním soudem8, by k vrácení 
případného úroku nedošlo. Tento závěr je možné dovodit ze skutečnosti, že Nejvyšší správní soud 
rozumí „Zaviněným přeplatkem … přeplatek na platební povinnosti vzniklý (uhrazený ve prospěch 
veřejného rozpočtu) v důsledku natolik nesprávného rozhodnutí (postupu) správních orgánů, pro 
který bylo toto rozhodnutí „přezkumnou autoritou“ zrušeno. (…) úrok z přeplatku je v podstatě 
vyjádřením ceny finančních prostředků v čase, která je daná úrokovou mírou. Jedná se o 
ekonomickou náhradu, plynoucí z prostředků, která by jinak přirůstala k mase finančních prostředků 
jejich vlastníku.“, tedy v rámci takového přeplatku zde musí být adekvátní pochybení správního 

                                                 
7 Viz rozsudky Nejvyššího správního soudu ze dne 21. července. 2010, č. j. 1 Afs 38/2010 - 100, ze 
dne 12. srpna 2010, č. j. 1 Afs 52/2010 - 180 
8 Viz např. rozsudek Nejvyššího správního soudu ze dne 15. září 2016, č.j. 9 Afs 128/2016 - 44 
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orgánu, které v případě Usnesení (a jemu obdobných), tj. zrušení rozhodnutí správního orgánu 
správním soudem „bez výtky“, zcela absentuje.  

K tomu je nutné připomenout, že zrušení rozhodnutí správního orgánu „bez výtky“ postrádá 
dle současné právní úpravy zákonný podklad, kdy platí, že správní soud může zrušit taková 
rozhodnutí pro (i) nezákonnost, tedy pochybení správního orgánu při aplikaci hmotného práva, nebo 
(ii) vady předcházejícího správního řízení, tedy pochybení správního orgánu při aplikaci práva 
procesního9 

Je tedy otázkou dalšího vývoje, zda (i) správní soudy budou případně rušit rozhodnutí „bez 
výtky“ a bude zde absentovat důvod zrušení předpokládaný zákonem a takový důvod bude 
dovozován z přímé aplikace úschovního práva (v tomto kontextu je nutno připomenout, že by mohlo 
dojít i k výkladu, že správní soud k takovému rozhodnutí nemá pravomoc, a to z důvodu, že nemůže 
dojít k libovolnému rušení rozhodnutí správních orgánů správními soudy, zejména, aby nedocházelo 
k případnému zneužití, a dále zakotvení této možnosti, tj. zrušit rozhodnutí bez výtky, zakládá další 
pravomoc správního soudu, kdy otevírá prostor, aby se z jiných důvodů, byť jakkoliv oprávněných, či 
plynoucích z Listiny, tato oblast rozšiřovala) – v tomto případě nedojde k naplnění pojmu 
„zaviněného daňového přeplatku“ a nebude možné požadovat úrok; či zda (ii) správní soud přistoupí 
k tomu, že zachová svou pravomoc a výkladem dovodí, že takové rozhodnutí správního orgánu ruší 
pro nezákonnost, tedy mohlo by dojít následně k uhrazení úroku.   

Výše uvedené tak plně dokládá, že uplatněním Zásady i v řízení před správními soudy došlo 
k narušení současného systému, kdy je v současné době nutné buď (i) změnit danou judikaturu a 
vyslovený názor v Usnesení, (ii) či jí reflektovat do právních předpisů tak, aby byla odstraněna 
vnitřní rozporuplnost.  

Za druhé (ad ii), přichází v úvahu i možnost, že rozhodnutím správního orgánu došlo ke 
škodě, a tedy stát by v takovém případě mohl odpovídat za škodu způsobenou při výkonu veřejné 
moci, a to dle zákona č. 82/1998 Sb., o odpovědnosti za škodu způsobenou při výkonu veřejné moci 
rozhodnutím nebo nesprávným úředním postupem a o změně zákona České národní rady č. 
358/1992 Sb., o notářích a jejich činnosti (notářský řád); (dále „OdpŠk“). 

Právo na náhradu škody lze v daném případě přiznat tehdy, došlo-li v souladu s ustanovením 
§ 7 odst. 1 OdpŠk ke škodě způsobené nezákonným rozhodnutím (v tomto případě rozhodnutí 
správního orgánu), a to za předpokladu, že toto pravomocné rozhodnutí bylo pro nezákonnost 
zrušeno nebo změněno příslušným orgánem (v tomto případě správním soudem) v souladu s § 8 
odst. 1 OdpŠk.  

Jak již bylo výše uvedeno, je otázkou, jak budou správní soudy přistupovat ke svému 
rozhodování. V případě, že přistoupí k tomu, že zachovají svou pravomoc a výkladem dovodí, že 
takové rozhodnutí správního orgánu zruší pro nezákonnost (viz výše), lze dovodit i odpovědnost 
státu dle OdpŠk. Rozsah škody v těchto případech bude odpovídat konkrétní situaci, kdy např. 
v případě uložení sankce zákazu činnosti, je možné následně uvažovat mj. o ušlém zisku.  

Doplněním pak zůstává, že vzhledem k promítnutí Zásady nelze vyloučit, že dojde 
k četnějšímu podávání žalob ke správním soudům s očekáváním, že než příslušný správní soud 
v dané věci rozhodne, dojde ke změně právní úpravy ve prospěch pachatele. 

 
6 MOŽNOSTI ŘEŠENÍ  

Jak již bylo uvedeno výše, autor neakceptuje závěry plynoucí z Usnesení, kdy jako vhodnější 
alternativu by v případě užití Zásady i při přezkumu správním soudem volil její užití pomocí výkladu 
moderační pravomoci správního soudu ve smyslu ustanovení § 78 odst. 2 s.ř.s., ačkoliv to i tak 
nebude nejvhodnější výklad. V takovém případě by správní soud mohl konstatovat, že rozhodnutí 
správního soudu při zachování retrospektivního přezkumu bylo zákonné, nicméně vzhledem ke 
změně právní úpravy ve prospěch pachatele (a to včetně dekriminalizace jeho jednání) upouští 
správní soud zcela od potrestání z důvodu, že společnost již takové jednání nesankcionuje.    

Vzhledem k výše uvedeným rozporům vzniklých v důsledku Usnesení je možné uvažovat o 
změně právní úpravy tak, aby dané bylo zohledněno i do stávajícího systému přezkumu rozhodnutí 
správními soudy.  

                                                 
9 SOCHOROVÁ, Vendula. § 78 [Rozsudek]. In: BLAŽEK, Tomáš, JIRÁSEK, Jan, MOLEK, Pavel, 
POSPÍŠIL, Petr, SOCHOROVÁ, Vendula, ŠEBEK, Petr. Soudní řád správní. 3. vydání. Praha: 
Nakladatelství C. H. Beck, 2016 
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Jako relevantní pak v úvahu přichází změny právní úpravy:  
(i) o doplnění nového důvodu pro zrušení rozhodnutí správního orgánu ve smyslu Usnesení, 

obdobně jako tomu je v případě ustanovení § 226 písm. e) zákona č.  141/1961 Sb., o 
trestním řízení soudním (trestní řád), tj. z důvodu zániku trestnosti; 

(ii) o rozšíření možnosti moderace dle ustanovení § 78 odst. 2 s.ř.s.; 
(iii) o vyčlenění přezkumu rozhodnutí správních orgánů o vině a trestu správními soudy do 

zvláštního předpisu a s tím související koncepční změně (např. jednoinstanční 
rozhodnutí správního orgánu s možností odvolání ke správnímu soudu); 

(iv) o změně pravomocí správních soudů a prolomení principu kasace, kdy by správní soud 
mohl ve věci rozhodnout sám a zcela tak nahradit rozhodnutí správního orgánu, 
obdobně jako tomu je podle části V. zákona č. č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád. 

7 ZÁVĚR  
Cílem příspěvku bylo poukázat na možné výkladové problémy při přímé aplikaci ústavních 

zásad či právních principů do sféry jednoduchého práva, v kontextu konkrétního případu zásady 
uplatňované při posuzování viny a ukládání trestu, a to užití pozdější právní úpravy, je-li pro 
pachatele příznivější, dále rovněž nastínit možná řešení. 

Jakkoliv je jednoznačné, že je výklad těchto zásad ve prospěch jednotlivých adresátů 
právních norem a zvyšuje jejich ochranu, je nutné dodat, že i takový výklad může a má své limity, 
které je nutno podrobovat pečlivé úvaze a zejména i jednotlivým dopadům na stávající systém. 
Dojde-li pak k určitému zásahu do stávajícího systému, je nutné takový systém zhodnotit, případně 
jej doplnit nebo provést jeho výraznou změnu tak, aby odpovídal jednotlivým zásadám a principům, 
na nichž je vystavěn demokratický právní stát.  
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Abstract: The paper aims to present the realisation of two procedural principles – the right to good 
administration and the right to legal remedy – regulated also in the Fundamental Law of Hungary, 
which entered into force on 1st January 2012. The right to legal remedy has been a constitutional 
principle since the change of regime (in 1989) and the right to good administration has been 
constitutionally named only by the Fundamental Law of Hungary. The actuality of the paper is the 
fact that in Hungary from the 1st of January 2018 completely new codes regulate the general public 
administrative procedures and the administrative justice. Based on these Acts, a new legal remedy 
system has been introduced regarding administrative decisions in which the judicial review 
procedures became – instead of the internal administrative appeal procedures – in most of the 
cases the firstly used legal remedy possibility regarding administrative decisions. After a short 
overview of the new legal remedy system which has been introduced regarding administrative 
decisions, the paper presents the constitutional basis of the right to good administration and the 
right to legal remedy. Finally we analyse in detail the latest and most relevant decisions of the 
Constitutional Court of Hungary and some cases of the Curia of Hungary about the practice of the 
direct enforcement of the constitutional principles: the right to good administration and the right to 
legal remedy regarding administrative decisions. 

 
 

Key words: the right to legal remedy, the right to good administration, Hungary, principle of 
procedural fairness, reasonable time, duty to justify decisions, obligation for cooperation between 
the administrative bodies and the clients. 

 
 
1 INTRODUCTION 
 

The right to good administration and the right to legal remedy, are constitutional principles, 
fundamental rights more precisely procedural rights.1 Examining the application of these rights in 
administrative authority’s decision-making process is one of the most interesting and current 
question in Hungary. This analysis is even more actual, because from 1st January 2018 the new 
Code of Administrative Procedures called Act CL. of 2016 on General Public Administration 
Procedures entered into force. It includes all general regulations regarding administrative 
procedures.2 At the same time, one of the last years most important codification has been realised 
in Hungary: Act I. of 2017 on Administrative Justice entered into force on 1st January 2018 and 
contains rules of the judicial review procedures of the administrative decisions.3  

                                                 
1 See: VICE ÁDÁNY Tamás– BALOGH-BÉKESI Nóra- BALOGH Zsolt – HAJAS Barnabás:Rights and 
Freedomsin: András ZS. VARGA – András PATYI – Balázs SCHANDA: The Basic (Fundamental) 
Law of Hungary, A commentary of the New Hungarian Constitution, Clarus Press,NUPS, 2015. 79-
123. 
2 Administrative procedures can be determined as the proceedings of the administrative authorities, 
including the issues of the administrative actions in accordance with the legislation. See: PATYI A. 
and others: Közigazgatási hatósági eljárásjog, Dialóg Campus Kiadó, Budapest-Pécs, 2009. 19-30 
3 The Code of Administrative Justice was first accepted on 6th December 2016, and abolished by 
the Constitutional Court by the Decision 1/2017. (I. 17.) because one part of the Act was 
unconstitutionally accepted by Parliament. See: POLLÁK Kitti: Quo Vadis: Codification of 
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Before the detailed examination of this complex topic, the paper includes a general overview 
of the constitutional basis of the right to legal remedy and the right to good administration. 
Furthermore, the paper examines the relation between the right to legal remedy and the right to 
good administration. In the last part of the paper, we analyse few relevant cases regarding the 
realisation of several rights and obligations like the requirement of a decision within a reasonable 
time, the duty to justify decisions and the obligation for the cooperation between the administrative 
bodies and the clients.4,5 These rights and obligations are also part of the right to good 
administration. We need to note that the right to good administration can be better understood by 
the rights derived from it, but unfortunately – considering the limitation on the length of the paper – 
we can only highlight the latest and the most relevant cases regarding the realisation of the right to 
good administration and can not cover all aspects of this principle.6 The presented cases in the 
paper are decisions of the Constitutional Court of Hungary and the Curia of Hungary. We have to 
emphasize that the Constitutional Court of Hungary – among other competances – has the right to 
(at the initiative of a judge) review the conformity with the Fundamental Law of any legal regulation 
applicable in a particular case with priority but within ninety days at the latest. The Constitutional 
Court of Hungary has also the possibility to review - on the basis of a constitutional complaint - the 
conformity with the Fundamental Law of any legal regulation applied in a particular case. The 
Constitutional Court of Hungary reviewes – on the basis of a constitutional complaint – the 
conformity with the Fundamental Law of any judicial decision too. In the first two cases, the 
Constitutional Court of Hungary can annul any legal regulation or any provision of a legal regulation 
which conflicts with the Fundamental Law. In the last case, the Constitutional Court of Hungary has 
the right to annul any judicial decision which conflicts with the Fundamental Law.7 We should also 
mention that the Curia of Hungary is the supreme judicial organ and can review final decisions of 
the lower courts (also the decisions made by the Administrative and Labour Courts) if these are 
challenged through an extraordinary remedy.8 Without a detailed examination of the Hungarian 
judicial system, we would like to point out that from 1st of January 2013, twenty Administrative and 
Labour Courts located on the seat of regional courts started to function. The Administrative and 
Labour Courts proceed in first instance in cases reviewing administrative decisions, however we 
can not regard these Courts as an independent administrative judicial branch.9 We shall state also 
that according to Article 28 of the Fundamental Law of Hungary: “In the course of the application of 

                                                                                                                                       
Administrative Procedure Rules in Hungary and in France In: Juraj Nemec 25th NISPAcee Annual 
Conference: Innovation Governance in the Public Sector., Kazan, Oroszország, 2017.05.18-
2017.05.20. Bratislava: NISPAcee, 2017. 1-8. 
4 Article 10 of the Act CL. of 2016 on General Public Administration Procedures defines the notion 
client as follows: „(1) Client means any natural or legal person, other entity whose rights or 
legitimate interests are directly affected by a case, who is the subject of any data contained in 
official records and registers, or who is subjected to regulatory inspection.                                                                                                                                             
(2) An act or government decree may define the persons and entities who can be treated as clients - 
in connection with certain specific types of cases - by operation of law.“ 
5 That part of the paper is  based on a thesis regarding procedural fairness prepared by BALOGH-
BEKESI Nora in a co- project of the Constitutional Court of Hungary and the Curia of Hungary. 
6 See: SULYOK Tamás: A tisztességes eljáráshoz való jog újabb kihívásai Alkotmánybírósági 
Szemle 2015. 2. szám                                                                                                                                                                          
7 See the competances of the Constitutional Court of Hungary: Article 24 of the Fundamental Law of 
Hungary,  BALOGH Zsolt: Alkotmánybíróság. In TRÓCSÁNYI László – SCHANDA Balázs (eds).: 
Bevezetés az alkotmányjogba. Az Alaptörvény és Magyarország alkotmányos intézményei. 
Budapest, HVG-ORAC, 2016, 406-423., TÉGLÁSI András: Az Alkotmánybíróság. In TÉGLÁSI András 
(eds). Az állam szervezete. Budapest, NKE 2018, 160-180.  
8 PATYI András: The Courts and the Judiciary in: András ZS. VARGA – András PATYI – Balázs 
SCHANDA: The Basic (Fundamental) Law of Hungary, A commentary of the New Hungarian 
Constitution, Clarus Press,NUPS, 2015. 204-213, BALOGH-BÉKESI Nóra: A bírói hatalmi ág az 
Alaptörvény rendszerében, IUSTUM AEQUUM SALUTARE XII.:(4.)  9-19. (2016) 
http://ias.jak.ppke.hu/hir/ias/20164sz/02_BaloghBekesi_IAS_2016_4.pdf,  
9 KÜPPER Herbert: Magyarország átalakuló közigazgatási bíráskodása, Budapest, Magyar 
Tudományos Akadémia, MTA Law Working Papers 2014/59, 19-29. 

http://ias.jak.ppke.hu/hir/ias/20164sz/02_BaloghBekesi_IAS_2016_4.pdf


_____Zborník z medzinárodnej vedeckej konferencie Bratislavské právnické fórum 2018____ 
 

210 
 

law, courts shall interpret the text of legal regulations primarily  in  accordance  with  their  purposes  
and  with  the  Fundamental  Law.  When interpreting the Fundamental Law or legal regulations, it 
shall be presumed that they serve moral and economical purposes which are in accordance with 
common sense and the public good.” 

 
 

2 CONSTITUTIONAL BASIS OF THE RIGHT TO GOOD ADMINISTRATION AND THE 
RIGHT TO LEGAL REMEDY 

 
Due to the changes in 1989, the Hungarian Constitution which was at that time Act XX. of 

1949 was almost completely modified. The right to legal remedy was amended and became part of 
the Constitution at that time with the following wording: ”In the Republic of Hungary everyone may 
seek legal remedy, in accordance with the provisions of the laws, to judicial, state administrative or 
other official decisions, which infringe on his rights or justified interests.”10 Meanwhile, the principle 
of procedural fairness expressis verbis was not mentioned at 1989 in the Constitution of Hungary. 
This principle word-for-word became only the part of the Hungarian legal system and was 
mentioned by the Act XXXI. of 1993., which incorporated into the Hungarian legal system the 
European Convention on Human Rights. Article 6 of the European Convention on Human Rights 
declares the right to fair trial as follows: “In the determination of his civil rights and  obligations or of  
any  criminal  charge  against  him,  everyone  is  entitled  to  a  fair  and public hearing within a 
reasonable time by an independent  and  impartial  tribunal  established  by  law.” 11 

 
In 2011, a new Constitution of Hungary, named the Fundamental Law of 

Hungary was adapted, which came into force the 1st January 2012. The Fundamental Law 
mentions the principle of procedural fairness in two aspects: one is regarding administrative 
procedures. The principle of procedural fairness is regulated as the right to good administration in 
paragraph 1 of Article XXIV. of the Fundamental Law of Hungary as follows: “Everyone shall have 
the right to have his or her affairs handled impartially, fairly and within a reasonable time by the 
authorities. Authorities shall be obliged to give reasons for their decisions, as provided for by an 
Act.” The other one is regarding court proceedings, where the principle of procedural fairness is 
named as the right to a fair trial and regulated in paragraph 1 of XXVIII. of the Fundamental Law of 
Hungary as follows: “Everyone shall have the right to have any charge against him or her, or his or 
her rights and obligations in any litigation, adjudicated within a reasonable time in a fair and public 
trial by an independent and impartial court established by an Act.”   

 
We can point out from the quoted paragraphs of the Fundamental Law of Hungary that the 

Fundamental Law of Hungary mentions the requirement of a decision within a reasonable time and 
several other requirements as the part of the principle of procedural fairness.12 The two aspects of 
the principle of procedural fairness can be understood in connection with each other too; for 
example the duty to justify decisions can be found in administrative procedures as well as in judicial 
proceedings. We should also emphasize that the right to good administration includes several 
requirements and rights like the right to legal remedy, the requirement of a decision within a 
reasonable time, the duty to justify decisions and other procedural rights such as the obligation for 
the cooperation between the administrative bodies and the clients, which we will discuss in the 
following parts of this paper. 

                                                 
10 POLLÁK Kitti: Historical roots of articicle XXVIII, section 7 of the fundamental law of Hungary: On 
the right to seek legal remedy In: Elemér BALOGH - Márton SULYOK (eds.): Fundamental rights in 
Austria and Hungary: Research seminar Vienna, 24-25. april 2015. Szeged: Iurisperitus Bt., 2015, 
29-32. 
11 See also: BOROS Anita: Az alapelvek szerepe az uniós és tagállami közigazgatási eljárásjogok 
rendszerében – A Modell Szabályok értékelése és javaslatok megfogalmazása az uniós alapelvek 
eljárásjogi szabályozását illetően. Pro Publico Bono 2017/2. 30-47. 
12 CHRONOWSKI Nóra: Mikor megfelelő az ügyintézés? Uniós és magyar alapjogvédelmi 
megfontolások, Magyar Jog 2014/3. 137-145.  
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3 THE RELATION BETWEEN THE RIGHT TO LEGAL REMEDY AND THE RIGHT TO 

GOOD ADMINISTRATION  
  

The right to a legal remedy can be considered as the strongest right between the rights and 
obligations of the principle of procedural fairness. The practice of the Constitutional Court of 
Hungary clarifies the exercise of the right to legal remedy: the substantive content of the right to 
legal remedy is the possibility regarding final decisions to turn to a different body or a higher forum 
within the same organization.13 This requirement can be accomplished by a single appeal system, 
but the legislator may also provide further remedies.14 The essence of all remedies is the possibility 
have an effective remedy: to correct infringements.15 We should note that administrative procedures 
would not comply with the Fundamental Law of Hungary without providing the opportunity for legal 
remedy.16 

 
The basis of the relation between the right to good administration and the right to legal 

remedy was laid down in the Decision 39/1997 (VII.1.)  of the Constitutional Court of Hungary.17 
This Decision dealt with questions related to the Hungarian Medical Association and its 
membership’s provisions. The Hungarian Medical Association is one of the Professional Chambers 
in Hungary, which are found to be the governing bodies of the traditional professions, composed of 
their members, so as to exercise a form of self-government. In the current case, the Hungarian 
Medical Association decided on the non-Hungarian citizens medical practitioner’s membership, but 
the problem was that there was no legal provision regulating the circumstances under which the 
Hungarian Medical Association should accept or refuse the request of the foreign medical 
practitioner. Therefore the right to appeal to the courts in case of a refusal does not make any 
sense in this situation, since the Court cannot examine the legality of such a decision. 
Consequently, the Constitutional Court of Hungary held the challenged provision unconstitutional. 
In this decision, the Constitutional Court of Hungary also expressed that in a case concerning the 
supervision of the legality of a public administrative authority's decisions, it is a constitutional 
requirement that the Court shall decide the case according to the rights and obligations set forth in 
Article 57 of the Constitution, under which all persons are equal before the law and have the right to 
defend themselves against any charge brought against them, or, in a civil suit, to have their rights 
and duties judged by an independent and impartial court of law at a fair public trial or hearing. The 
rule regulating a public administrative authority's right to decide cases must contain provisions 
under which the Court has supervisional jurisdiction over the legality of this kind of decision.  In 
summary, all legislation that excludes or restricts the Court's review of the administrative decision is 
contradictory to the requirement of fair trial and to the right to a legal remedy. Consequently, all Act 
is unconstitutional, which gives an unlimited discretion to the administrative authorities without any 
legal background. 

 
In connection with the practice regarding the realisation of the right to legal remedy an other 

interesting case18 should be notified from the latest Decisions of the Constitutional Court of 

                                                 
13 Decision 5/1992. (I. 30.) of the Constitutional Court of Hungary See in relation with administrative 
prodecures: Anita BOROS - András PATYI: Administrative Appeals and Other Forms of ADR in 
Hungary in:  Dacian C. DRAGOS – Bogdana NEAMTU (eds.): Alternative Dispute Resolution in 
European Administrative Law, Springer-Verlag Berlin Heidelberg 2014. 279-339. 
14 Decision 9/1992. (I. 30.) of the Constitutional Court of Hungary 
15 Decision 49/1998. (XI. 27.) of the Constitutional Court of Hungary 
16 See: POLLÁK Kitti: Achievement of the right to legal remedy in the Hungarian Administratives 
Procedures In: Daniela Cickanova, Zuzana Illyova, Vladislav Micatek, Ondrej Ruzicka (eds.) 
Collection of Papers from the International Academic Conference Bratislava Legal Forum 2013. 
Bratislava: Comenius University in Bratislava, Faculty of Law, 2014. 121-131. 
17 See: Official Translations/Summaries of the Decisions of the Constitutional Court of Hungary: 
http://www.codices.coe.int/NXT/gateway.dll/CODICES/precis/eng/eur/hun/hun-1997-2-
008?fn=document-frameset.htm$f=templates$3.0 ( 
18 Decision 9/2017. (IV. 18.) of the Constitutional Court of Hungary 

http://www.codices.coe.int/NXT/gateway.dll/CODICES/precis/eng/eur/hun/hun-1997-2-008?fn=document-frameset.htm$f=templates$3.0
http://www.codices.coe.int/NXT/gateway.dll/CODICES/precis/eng/eur/hun/hun-1997-2-008?fn=document-frameset.htm$f=templates$3.0
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Hungary. The background of this case is the following: the administrative authority made a decision 
in which it mentioned that the right to legal remedy against this administrative decision can be 
exercised within thirty days. The problem was that the law stated not thirty days, but only fifteen 
days within it is possible to bring an action against this kind of administrative decision. The 
Administrative and labour court –  which proceeded in the first instance in this case of reviewing the 
administrative decision – dismissed and rejected without examination the applicant request for 
judicial review of the administrative decision, on the ground that the applicant request for judicial 
review was brought out of time. After the decision made by the Administrative and labour court, a 
constitutional complaint was lodged. The Constitutional Court of Hungary found unconstitutional 
and annulled the decision of the Administrative and labour court on the basis that the constitutional 
right: the right to good administration, more precisely the right to legal remedy was infringed 
because of the fact that an incorrect information was given by the administrative authority in its own 
decision regarding the time frame of the exercise of the right to legal remedy. As a result, the 
applicant did not have an adequate and effective remedy, therefore it can be considered as an 
infringement of his fundamental right which had a decisive impact on the content of the 
Administrative and labour court’s decision. 

 
Finally we should mark that in the practice of the Curia of Hungary the right to legal remedy 

and the right to good administration is related. One of the basis of the application of the right to 
good administration is the right to legal remedy. The Decision Kfv.IV.37.038 / 2016 of the Curia of 
Hungary stated that if the administrative authority does not make its decision in a correct form, 
therefore it is impossible to exercise the right to legal remedy, the content of the decision should be 
taken into account, not its name or form how it was made. If the administrative authority finally 
decides on the case in a form that there is no legal remedy possibility, this fact infringes the right to 
a legal remedy, the right to good administration.19  

 
4 ASPECTS OF THE RIGHT TO GOOD ADMINISTRATION 

 
As mentioned previously, the right to good administration contains several requirements and 

rights not only the right to legal remedy. Regarding the limitation on the length of the paper, only the 
requirement of a decision within a reasonable time, the duty to justify decisions and the obligation 
for cooperation between the administrative bodies and the clients are examined in the following part 
of the paper.  

 
4.1 The requirement of a decision within a reasonable time and the duty to justify 
decisions 

 
We can highlight from the practice of the Constitutional Court of Hungary, the Decision 

5/2017. (III.10.) of the Constitutional Court of Hungary as the latest example of a case regarding the 
requirement of a decision within a reasonable time. The background of this case is the following: a 
thread company’s wastewater exceeded the limit of the emissions of water pollutants. This was 
detected by the water channel service company, which proposed to the administrative authority on 
18th February 2014 to impose a penalty on the thread company. The administrative authority 
decided - one year later after this notification - on 17th February 2015 that a penalty should be paid 
by the thread company. The thread company asked for a judicial review of this administrative 
authority’s decision. The Administrative and Labour Court – which proceeded in the first instance in 
this case of reviewing the administrative decision – considered that the fact that administrative 
authority exceeded the administrative procedural time limit does not affect the substance of the 
case. The applicant presented a constitutional complaint against this decision of the Administrative 
and Labour Court. Contrary to the decision of the Administrative and Labour Court, the 
Constitutional Court of Hungary found that the Court decision is unconstitutional and annulled it. 
According to the Constitutional Court of Hungary, the basic condition for the fairness of an 
administrative procedure is that the administrative authority respects the time-limit of the decision-
making period regulated in the law. The disrespect of the time-limit by an administrative authority 

                                                 
19 See: Decision1/2009 KJE of the Curia of Hungary 
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can not cause a disadvantage for the applicant (in this case to the thread company). As we can see 
from the above mentioned case too, the requirement of a decision within a reasonable time is often 
linked to the question is it affects the substance of the case. The judicial practice shows that the 
violation of the time-limits by the administrative authority if it causes a disadvantage for the client 
affects the substance of the case. 

 
We need to note, that the judicial practice also shows that the substance of the 

case is also affected if the decision was not well or was not at all justified by the administrative 
authority. The administrative authority’s obligation to justify decisions is also the part of the right to 
good administration as declared in Paragraph 1 of Article XXIV of the Fundamental Law of 
Hungary. The latest practice of the Court of Hungary mentions regarding this question that the 
judgment of the administrative authority should be always coherent with the justification. The 
reasoning should contain all facts, proofs and ofcourse the legal background.20 
 

Finally we should state, that the enforcement of the principle of the requirement of a 
decision within a reasonable time seems to be even stricter in the latest practice of the Curia of 
Hungary.21 According to the previously mentioned Decision of the Constitutional Court of Hungary, 
the Curia of Hungary declared that the tax authority does not have the right to impose tax penalty 
after a deadline defined in the law. The background of this case is the following:  the applicant 
received on the 17th October 2014 a report of the tax inspection of the VAT returns carried out a 
posteriori by the Hungarian Tax Authority. After more than a half year later of this report’s reception, 
the Hungarian Tax Authority decided on the report and in its decision the Hungarian Tax Authority 
expressed that the applicant should pay tax difference, tax penalty and late payment surcharge. 
After the 1st instance Court’s dismissal of the applicant’s claims regarding this decision of the 
Hungarian Tax Authority, the applicant made a review request of its claims to the Curia of Hungary. 
The Curia examined the case and found that on the one hand, the Hungarian Tax Authority was 
right and its decision is lawful regarding the notification of a tax difference; because the declaration 
of a tax difference is not a sanction, but it is a correction of the taxpayer’s unlawful behaviour. On 
the other hand, The Curia of Hungary detailed that the Hungarian Tax Authority imposed the tax 
penalty and the late payment surcharge as a sanction. Meanwhile regarding the late payment 
surcharge, the Curia of Hungary specified that it can not be considered as a disadvantage within 
the meaning of the previously mentioned Decision of Constitutional Court. The late payment 
surcharge can be identified as a general principle regarding financial delays. The Curia of Hungary 
also highlighted that the tax penalty is a sanction thus a disadvantage within the meaning of the 
previously mentioned Decision of Constitutional Court; because it is not a general principle, but it is 
based on the decision of the legislator to punish the cases of VAT debt. The Curia of Hungary also 
agreed with the previously mentioned Decision of the Constitutional Court of Hungary, that it is part 
of the right to good administration and from this right it can be deduced as a constitutional 
requirement that no sanction can be imposed after the time-limit established in the law. In view of 
that, the Curia of Hungary concluded that the imposed tax penalty is unlawful. The Hungarian Tax 
Authority has only the right to impose tax penalty in the time-limit indicated in the law. It is part of 
the right to good administration that all administrative authorities – therefore the Hungarian Tax 
Authority too – respect the time-limits indicated in the law. If an administrative authority does not 
respect the time limit indicated in the law – as it was in this case  –, it can not cause disadvantage 
for the taxable person. 

 
4.2 The obligation for cooperation between the administrative bodies and the 

clients 
 

An other important aspect of the right to good administration is the obligation for cooperation 
between the administrative authorities and the clients. One of the most striking examples of lack 

                                                 
20 See: Decision 7/2013. (III.1.) of the Constitutional Court of Hungary; and Decisions of the Curia of 
Hungary: Kfv.II.37.078/2012/8., Kfv.II.37.794/2013/4., Kfv.I.35.122/2016/6., Kfv.II.37.574/2015/4., 
Kfv.III.37.825/2015/8., Kfv.II.37.621/2013/7. 
21 See: Decision of the Curia of Hungary: Kfv.I.35.760/2016/6.  
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between the administrative authorities and the clients is the following decision of the Curia of 
Hungary.22 The background of the case can be summarized as follows: the client who fulfilled all 
the conditions required by law applied for a state aid. Unfortunately, the client failed to fulfil its 
obligations regarding a registration required by law. The administrative authority did not alert the 
client about this obligation in the beginning of the grant period, but made a positive decision 
regarding the client’s grant request and started to allocate the grant, more precisely 90% of the 
grant amount. In the following five years, the administrative authority did not ask the client to fill the 
missing registration and did not inform the client that the failure of this registration will led to a 
repayment of the grant. The client used in good faith the grant for its company filling all other 
requirements. After five years, the client applied for the last 10% of the grant, and instead of the 
allocation of the last 10% of the grant, the administrative authority in its decision reclaimed the 90% 
of the grant. The client turned to the court for judicial review of the administrative authority’s 
decision, and the case ended in front of the Curia of Hugary. After the examination of the case, the 
Curia of Hungary   declared that after five years the administrative authority can not reclaim the 
grant and put the client into this situation regarding a failure which has been already present in the 
beginning of the grant period and which the administrative authority forgot to mention in the 
beginning of the grant period. Therefore, in this case the Curia of Hungary expressed that the 
absence of the cooperation of the public authority directly conflicts with the requirements of the right 
to good administration. 

 
In another case23 regarding the lack of cooperation between the administrative authorities 

and the clients the following happened:  the administrative authority found that in the clients‘request 
there is a deficiency, which may be corrected, therefore the administrative authority asked the client 
to correct it. The problem was that the administrative authority did not specify the deficiency what 
the client had to fulfill. We shall note that this deficiency was regarding only one code number, while 
the whole request of the client except this number was correct. Instead of the correction, the client 
withdrawn his request and made a completely new wrong one. The client later in the court 
proceedings complained that the administrative authority's request for correction was insufficiently 
precis. The Curia of Hungary accepted the client's argument that the administrative authority did not 
clearly stated the deficiency. According to this judgement as part of the principle of procedural 
fairness the obligation for the cooperation between the administrative bodies and the clients should 
be always took into consideration by the administrative authority. 

 
Finally we need to note that both of the above-mentioned cases concerned economic 

support for young farmers. Therefore we could expect from the administrative authority a supportive 
attitude for the realisation of the political objectives. Meanwhile in the mentioned cases we could 
find the opposite to this expectations. We should also emphasize that the new Act CL. of 2016 on 
General Public Administration Procedures states in its Basic Principles the obligation for the 
cooperation between the administrative authorities and the clients. Paragraph 1-2 of Article 2 of this 
Act expresses that: “ (1) The administrative authority (hereinafter referred to as “authority”) shall 
exercise its powers delegated by law within the framework thereof, under the principle of due 
course of the law. (2) In exercising its powers, the authority shall handle cases: a) professionally 
and in good faith, having regard to the objectives of simplicity and cooperation with clients; […].” 
Regarding the client the obligation for cooperation is declared in Paragraphe 1 of Article 6 of this 
Act, as follows: „ All parties to the proceedings are required to act in good faith, and to cooperate 
with the other parties.“ We should lastly highlight that the obligation for the cooperation between the 
administrative authorities and the clients is part of the right to good administration, the non-respect 
of this obligation may violate the right to good administration. 

 
 

5 CONCLUSION 
After discussing the constitutional basis of the right to good administration and the right to 

legal remedy, we examined the relation between the right to legal remedy and the right to good 

                                                 
22 See: Decision of the Curia of Hungary: Kfv.IV.35.038/2014/5. 
23 See: Decision of the Curia of Hungary Kfv.IV.35.058/2016/7. 
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administration. Moreover we presented several important cases from the last years related the 
realisation of the right to good administration: the application of the requirement of a decision within 
a reasonable time, the duty to justify decisions and the obligation for cooperation between the 
administrative bodies and the clients. 

 
As a conclusion, we should enhance that the principle of procedural fairness can be 

considered as the basis of all procedural rights. In its nature it resembles more to the principle of 
human dignity. In its kind it is an absolute right,24 but the rights derived from it25  - such as the right 
to legal remedy - are rights which can be restricted in case the conditions specified by the 
Fundamental Law of Hungary. The paragraph 3 of Article I. of the Fundamental Law of Hungary 
define the general framework of the way of restricting the fundamental rights as follows: „The rules 
for fundamental rights and obligations shall be determined by special Acts. A fundamental right may 
be restricted to allow the exercise of another fundamental right or to defend any constitutional value 
to the extent absolutely necessary, in proportion to the desired goal and in respect of the essential 
content of such fundamental right.” This is the so-called necessity-proportionality test, which was 
specified in the Constitutional Court‘s Decision in 1992.26 This paragraph of the Fundamental Law 
of Hungary also introduces the full respect for the objective essential content of such fundamental 
right.  

The principle of procedural fairness as well as the principle of human dignity can be only 
understood by the examination of its component rights and the effective exercise of these 
procedural rights is closely linked to the level of the rule of law of a State. 
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DODRŽIAVANIE ÚSTAVNÝCH PRINCÍPOV PRI PLNENÍ ÚLOH 
PRÍSLUŠNÍKOM ZBORU VÄZENSKEJ A JUSTIČNEJ STRÁŽE 

Ingrida Papáčová 

Univerzita Komenského v Bratislave, Právnická fakulta 
 
 

Abstrakt: The Corps of the Prison and Court Guards characterised as an armed corps that fulfils 
tasks connected with pre-trial detention execution, prison sentence execution, protection and 
guarding the Corps objects and protection of order and security in judicial objects. In the 
performance of the service, it must therefore ensure that the constitutional principles are respected 
and, in case of violation, the competent authorities must take appropriate action against such a 
breach. In the contribution, the author will address individual constitutional principles, their real 
application in practice, and, in the event of their non-observance, the responsibility to the 
responsible member of the Corps of the Prison and Court Guard. 
 
Abstrakt: Zbor väzenskej a justičnej stráže tvorí ozbrojený zbor, ktorý plní svoje úlohy na úseku 
výkonu väzby, výkonu trestu odňatia slobody, pri ochrane a strážení objektov Zboru a pri ochrane a 
bezpečnosti súdnych objektov. Pri plnení služobného pomeru sa preto musí dbať na dodržiavanie 
ústavných princípov a v prípade, že dochádza k ich porušovaniu, musia voči takémuto porušeniu 
patrične zakročiť príslušné orgány. V príspevku sa autorka bude venovať jednotlivým ústavným 
princípom, ich reálnemu uplatňovaniu v praxi a v prípade ich nedodržiavania aj vyvodeniu 
zodpovednosti voči zodpovednému príslušníkovi Zboru väzenskej a justičnej stráže. 
 
Kľúčové slová: fulfilling tasks, member of the Corps of the Prison and Court Guard, discipline of the 
member, ratio of the member, constitutional principles 
 
Kľúčové slová: plnenie úloh, príslušník Zboru väzenskej a justičnej stráže, služobná disciplína, 
služobný pomer, ústavné princípy 
 
 
1 ÚVOD 

Zbor väzenskej a justičnej stráže tvorí samostatne fungujúcu jednotku, ktorá zabezpečuje 
nielen ochranu súdnych objektov a dohľad nad osobami vo výkone väzby a osobami vo výkone 
trestu odňatia slobody, ale aj jednotlivé úlohy v zmysle zákona č. 4/2001 Z. z. o Zbore väzenskej 
a justičnej stráže v znení neskorších právnych predpisov (ďalej ako „ Zákon o ZVJS“). 

V § 4 ods.1 Zákona o ZVJS sa uvádza: 
„Zbor v rámci svojej pôsobnosti 
a) zabezpečuje výkon väzby a výkon trestu odňatia slobody, 
b) zabezpečuje ochranu objektov zboru a objektov detenčného ústavu, 
c) zabezpečuje stráženie obvinených vo výkone väzby a odsúdených vo výkone trestu odňatia 
slobody a dozor a dohľad nad obvinenými a odsúdenými, 
d) zabezpečuje bezprostredné prenasledovanie obvinených na úteku z výkonu väzby, odsúdených 
na úteku z výkonu trestu odňatia slobody alebo odsúdených, ktorí sa nedovolene vzdialili z 
otvoreného oddelenia ústavu alebo nestráženého pracoviska mimo ústavu, alebo osôb 
umiestnených v detenčnom ústave, ak sú na úteku z detenčného ústavu (ďalej len „osoba na 
úteku“), 
e) zabezpečuje penitenciárnu starostlivosť o odsúdených vo výkone trestu odňatia slobody, 
f) zabezpečuje činnosti zamerané na zamestnávanie obvinených a odsúdených, 
g) zabezpečuje ochranu poriadku a bezpečnosti v objektoch súdu a objektoch prokuratúry a 
nerušený priebeh konania v nich, 
h) zabezpečuje ochranu verejného poriadku v blízkosti objektov zboru, objektov detenčného ústavu, 
objektov súdu a objektov prokuratúry, ak je to nevyhnutné na dosiahnutie účelu výkonu väzby, účelu 
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výkonu trestu odňatia slobody, účelu výkonu detencie a nerušeného priebehu konania v objektoch 
súdu a objektoch prokuratúry, 
i) zabezpečuje v objekte súdu zadržanie obvineného a jeho dodanie do výkonu väzby a zadržanie 
odsúdeného a jeho dodanie do výkonu trestu odňatia slobody v súlade s osobitným predpisom, 
j) vybavuje sťažnosti obvinených a odsúdených podľa tohto zákona a sťažnosti podané podľa 
osobitného predpisu, 
k) zabezpečuje a vykonáva na území Slovenskej republiky eskorty obvinených vo výkone väzby a 
odsúdených vo výkone trestu odňatia slobody a dodávanie osoby po výkone trestu odňatia slobody 
na výkon ochranného liečenia do zariadenia ústavnej zdravotnej starostlivosti, na výkon ochrannej 
výchovy do výchovného zariadenia alebo na výkon detencie do detenčného ústavu (ďalej len 
„dodávanie osoby“), 
l) vykonáva program ochrany svedka počas výkonu väzby a výkonu trestu odňatia slobody podľa 
osobitného predpisu, 
m) zabezpečuje zdravotnú starostlivosť pre príslušníkov zboru, zamestnancov zboru, obvinených vo 
výkone väzby, odsúdených vo výkone trestu odňatia slobody a iné osoby, 
n) pôsobí vo vymedzenom rozsahu podľa osobitného predpisu5) ako orgán činný v trestnom konaní, 
o) odhaľuje trestné činy príslušníkov zboru a v objektoch zboru aj zamestnancov zboru, odhaľuje 
trestné činy obvinených vo výkone väzby a odsúdených vo výkone trestu odňatia slobody a zisťuje 
ich páchateľov, 
p) plní úlohy na úseku boja proti terorizmu a organizovanému zločinu, 
q) spolupracuje pri plnení svojich úloh so štátnymi orgánmi, obcami, ozbrojenými silami, 
ozbrojenými zbormi, inými právnickými osobami a fyzickými osobami, 
r) spolupracuje s väzenskými správami iných štátov, 
s) vedie evidencie a štatistiky potrebné na plnenie úloh zboru, 
t) plní úlohy orgánu štátnej správy a iné úlohy, ak tak ustanovuje tento zákon alebo osobitný 
predpis.“1  
 Samozrejme, na uvedené kompetencie je nutné hľadieť ako na komplexný systém 
kompetencií príslušníkov Zboru väzenskej a justičnej stráže, a nie ako na systém kompetencií 
každého jedného príslušníka. Každý príslušník preto disponuje len obmedzeným množstvom 
uvedených kompetencií v rozsahu odvíjajúceho sa od jeho postavenia v Zbore väzenskej a justičnej 
stráže. 
 Spoločným nosným prvkom pri každom jednom príslušníkovi zostáva fakt, že každý jeden 
napĺňaním svojich pracovných povinností zasahuje do práv, právom chránených záujmov 
a povinností osôb, voči ktorým smeruje výkon jeho činnosti, a tým priamo zasahuje do jeho práv 
garantovaných platným právnym poriadkom Slovenskej republiky, prioritne ústavným zákonom č. 
460/1992 Zb. Ústava Slovenskej republiky (ďalej ako „Ústava“). Takýmto postupom však dochádza 
k porušovaniu ústavných princípov. Z uvedeného sa teda črtá otázka: Je takéto porušovanie 
v súlade s platným právnym poriadkom Slovenskej republiky, a ak áno, do akej miery je takéto 
obmedzovanie prípustné? 

 
2 PRINCÍPY V SLOVENSKEJ REPUBLIKE 

Ústavné princípy v právnom poriadku Slovenskej republiky našli svoje miesto. Jedná sa 
o základné princípy, prostredníctvom ktorých dochádza k ochrane jednotlivých práv obyvateľov na 
území Slovenskej republiky. Jedná sa teda o ucelený systém základných hodnôt a ideí, ktoré 
zákonodarca pokladá za dôležité a v systéme ako nepostrádateľné. Preto možno konštatovať, že na 
dosiahnutie takýchto cieľov je nutné aplikovanie princípov právneho štátu, ktorú sú zárukou ochrany 
práva. 

„Princíp vlády práva, obmedzenie vlády a obmedzenej (limitovanej) väčšiny, ústavnosti 
a zákonnosti, ľudských práv, deľby moci a suverenity ľudu, nezávislosti súdnictva a niektoré ďalšie 
sú princípmi právneho štátu. Dôležité sú tiež ekonomické a politické podmienky života spoločnosti, 
prostredie demokracie a ekonomickej súťaže. Na zabezpečenie ľudských práv nestačí právo.“2 

                                                 
1 Zákon č. 4/2001 Z. z. o Zbore väzenskej a justičnej stráže v znení neskorších právnych predpisov, 
§ 4 
2 PRUSÁK, J. Teória práva, 74 s. 

https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2001/4/20161001#poznamky.poznamka-5
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Na efektívne využitie princípov v každej demokratickej spoločnosti je však potrebný fungujúci 
právny systém a právne normy, ktoré zabezpečujú dodržiavanie práva (a to pod hrozbou, že 
nebude dochádza ich dodržiavaniu, dôjde k aplikácii sankcie voči zodpovednej osobe).  

Právny štát preto zabezpečuje ochranu jednotlivých práv subjektov pre nezákonným 
zásahom do nich, ako aj ochranu pred neoprávnenými postupmi orgánov prostredníctvom právnych 
záruk smerujúcich k ochrane práva. 
 „Existujú teda právne princípy , ktoré majú väčšiu váhu ako akýkoľvek legislatívny akt, 
takže zákon, ktorý im odporuje stráca platnosť. Tieto princípy sa nazývajú prirodzené právo alebo 
právo rozumu. Isteže, v jednotlivostiach ich sprevádzajú určité pochybnosti, no prácou storočí sa aj 
tak dospelo k istým konštantám, ktoré sa s takým širokým súhlasom zhrnuli do takzvaných 
deklarácii ľudských a občianskych práv, o ktorých môže mať pochybnosti už len dogmatický 
skeptik."3 

 
2.1 Princíp vlády  práva 
 Jedným zo základných ústavných princípov je jednoznačne princíp vlády práva. Tento 
princíp predstavuje jedno zo základných východísk právneho štátu, ktorým sa dosahuje vláda práva 
v štáte. 
 V prípade tohto princípu dochádza častokrát k jeho zamieňaniu s právom na spravodlivý 
súdny proces, avšak v prípade tohto princípu sa nejedná o inštitút procesného práva, a to aj napriek 
skutočnosti, že do neho čiastočne zasahuje. 
 V prípade tohto princípu možno konštatovať, že vláda práva predstavuje viazanosť subjektov 
právom, pričom v takomto systéme je nutná hierarchia právnych noriem. Zároveň sa kladie veľký 
dôraz na proces tvorby práva. 
 V prípade Zboru väzenskej a justičnej stráže sa princíp vlády práva prejavuje jednak 
samotným Zákonom o ZVJS, ktorým sa uvedený zbor zriaďuje, ako aj zákonom č. 73/1998 Z. z. o 
štátnej službe príslušníkov Policajného zboru, Slovenskej informačnej služby, Zboru väzenskej a 
justičnej stráže Slovenskej republiky a Železničnej polície v znení neskorších právnych predpisov 
(ďalej ako „Zákon o štátnej službe“),ktorým sa určujú základné kompetencie, práva, povinnosti, 
služobná disciplína, či disciplinárne právomoci príslušníkov Zboru väzenskej a justičnej stráže. 
 Z uvedeného vyplýva, že Zbor väzenskej a justičnej stráže vznikol a funguje na základe 
zákona a v jeho medziach. Zároveň je nutné dodať, že existencia a fungovanie daného zboru je 
priamo podriadené nielen zákonom, ale aj interným predpisom zboru. 
 
2.2 Princíp obmedzenej vlády 
 Princíp obmedzenej vlády je ďalším princípom právneho štátu. Možno konštatovať, že 
priamo nadväzuje na princíp vlády práva, pričom zároveň pôsobí ako determinujúci prvok v podobe 
jej obmedzenia. Takáto skutočnosť vzniká z dôvodu, že v právnom štáte musí dochádzať k akejsi 
regulácii vlády práva. 
 Regulácia, resp. obmedzená vláda sa dá dosiahnuť v dodatočnom rozsahu presným 
vymedzením právomocí orgánov verejnej správy.  
 Uvedený princíp je preto logickým následkom uplatnenia princípu vlády práva a viazanosti 
orgánov verejnej správy platným právnym poriadkom. 
 Uvedený princíp priamo nadväzujem na princíp vlády práva. V prípade Zboru väzenskej 
a justičnej stráže sa uplatňuje tak, že dochádza k presnému vymedzeniu práv a povinností 
príslušníkov Zboru väzenskej a justičnej stráže (na základe služobného pomeru aj k vymedzeniu 
jednotlivých kompetencií pre každého príslušníka samostatne podľa jeho zaradenia v zbore). 
 
2.3 Princíp ústavnosti v Slovenskej republike 

Princíp ústavnosti patrí v Slovenskej republike k základným princípom garantujúcim 
dodržiavanie základných práv a slobôd vyplývajúcich z platného právneho poriadku Slovenskej 
republiky. Na uvedený princíp preto možno nahliadať z dvoch hľadísk – z formálneho hľadiska 
a z materiálneho hľadiska. 

                                                 
3 RADBRUCH, G.: Fünf Minuten Rechtsphilosophie, in HANUŠ, L. Spravedlnost a právní jistota. 
Právní rozhledy 
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Z formálneho hľadiska možno princíp ústavnosti chápať ako dodržiavanie základného 
zákona v štáte – Ústavy, ústavných zákonov, zákonov, ako aj medzinárodných zmlúv. 

Z materiálneho hľadiska sa princíp ústavnosti chápe ako právo na vytvorenie základného 
zákona štátu – Ústavy, ako aj jej používanie, pričom v svojom obsahu garantuje základné práva, 
právom chránené záujmy a povinnosti (taktiež garantuje základné práva a slobody obyvateľstva). 
Takéto dodržiavanie má byť dosiahnuté aj zakotvením demokratickej štruktúry štátnej moci, či 
nemeniteľnosťou demokratických ústavných princípov. Princíp ústavnosti má byť dosiahnutý 
zásadou všeobecnej viazanosti osôb platným právom, ako aj zásadou postupu orgánov a inštitúcií 
na základe zákona a v jeho medziach.4 

Z uvedeného vyplýva, že sa aj v prípade výkonu činnosti príslušníkom Zboru väzenskej 
a justičnej stráže bude zabezpečovať princíp ústavnosti. Takýto výkon však nebude v plnom 
rozsahu a neobmedzene ako pri iných orgánoch verejnej správy, ale rozsah jeho obmedzenia bude 
vyplývať zo samotných úloh, práv a povinností príslušníka Zboru väzenskej a justičnej stráže 
(uvedené treba chápať aj z pohľadu, že sa jedná o zbor, ktorého činnosť podlieha úprave v 
osobitných právnych predpisov, ako aj úprave internými dokumentami). Nebude však priamo 
dochádzať k obmedzeniu, či nedodržaniu princípu ústavnosti, ale k obmedzeniu práv vyplývajúcich 
z neho. 

 
2.4 Princíp zákonnosti  
 Princíp zákonnosti, inak nazývaný aj princíp legality predstavuje viazanosť orgánov pri ich 
rozhodovaní platným právnym poriadkom Slovenskej republiky. Pokiaľ by sme hľadali legálnu 
definíciu, dalo by sa povedať, že: „legalita je požiadavka na to, aby rozhodnutia štátu boli prijímané 
vo forme zákona a potom na jeho základe. Princíp legality sa označuj ako zákonnosť a vyžaduje, 
aby orgány verejnej moci konali a rozhodovali len na základe zákona a v jeho rozsahu.“5 
 Uvedený princíp, ako sa už píše vyššie, je v prípade Zboru väzenskej a justičnej stráže 
posunutý práve s ohľadom na interné akty a dokumenty zboru. Avšak aj v takomto prípade nesmie 
dôjsť k žiadnemu porušenie platného právneho poriadku Slovenskej republiky. 
 
2.5 Princíp ľudských práv 
 Predmetný princíp predstavuje jeden z najstarších princípov v právnom štáte, pričom bol 
sformulovaný na základe prirodzeného práva. V právnom štáte sa jedná o neopomenuteľný princíp, 
ktorý je odvodený od neodňateľných, nescudziteľných, nezrušiteľných a nepremlčateľných práv 
každého človeka. 
 Princíp ľudských práv sa prejavuje zároveň aj v právnom poriadku. Zákonodarca je povinný 
k zakomponovaniu ľudských práv a slobôd, k ich garantovaniu a k ich zabezpečovaniu 
prostredníctvom jemu dostupných prostriedkov. 
 Cieľom je zabezpečenie ochrany osobnosti človeka pred zneužívaním postavenia a moci 
orgánov. 
 V prípade Zboru väzenskej a justičnej stráže sa na uvedený princíp prihliada s určitým 
nadhľadom. Samozrejme, uvedené práva nemožno nikomu odňať, avšak je v tomto prípade je 
možné ich čiastočne obmedziť (v spojitosti výkonom väzby a výkonom trestu odňatia slobody)6. 
 
2.6 Princíp deľby moci 
 Princíp deľby moci predstavuje pomerne dôležitý princíp, prostredníctvom ktorého dochádza 
ku dosiahnutiu princípu obmedzenej vlády. Tento princíp zabezpečuje deľbu moci na tri základné 
moci v štáte, a to zákonodarnú, výkonnú a súdnu moc. Takouto deľbou je dosiahnutá 
nekoncentrácia moci v rukách iba jedného zo subjektov, a tým je zabezpečená všeobecná rovnosť 
v štáte. 
 V prípade Zboru väzenskej a justičnej stráže tak môžeme hovoriť ako o subjekte patriacom 
do verejných zborov, ktorých charakterom svojej činnosti možno radiť medzi priamych 
vykonávateľov štátnej správy, čím ich možno zaradiť medzi zložky výkonnej moci. 
 

                                                 
4 PRUSÁK, J. Teória práva, 82 s. 
5 https://www.slov-lex.sk/zoznam-tezaurov/-/tezaurus/koncept/-SK-tezaury-1-3-koncepty-7 
6 Bližšie pozri: 2.9 Ústavné princípy a plnenie úloh príslušníkom Zboru väzenskej a justičnej stráže 
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2.7 Princíp suverenity ľudu 
 „Jedným zo základných princípov Ústavy SR je i princíp zvrchovanosti občanov, od ktorých 
pochádza štátna moc. Ide o prejav prirodzenoprávnej teórie a teórie zmluvného vzniku štátu, 
ktorému občania postúpili určitú časť svojich práv v záujme zachovania mieru v spoločnosti.“7 
 Princíp suverenity ľudu bol zakomponovaný do princípov právneho štátu práve z dôvodu, že 
samotná moc nepochádza z hora od orgánov verejnej moci, ale zdola od ľudu. To znamená, že 
princíp suverenity ľudu má podstatný význam práve v odovzdaní moci do rúk zodpovedného 
subjektu, čím tvorí podstatný základ právneho štátu. 
 Z uvedeného vyplýva, že na základe zverenia moci zvoleným subjektom dochádza 
k ďalšiemu prerozdeleniu moci týmito subjektami. Takýmto prípadom je aj voľba jednotlivých členov 
zboru. 
 
2.8 Princíp nezávislosti súdnictva 
 Súdna moc tvorí jednu z troch základných mocí v štáte. Predstavuje akýsi samostatný 
systém, ktorý zároveň slúži ako ochrana dotknutých strán pred nezákonnosťou, nesprávnosťou, či 
ako ochrana v prípade narušenia ich práv, právom chránených záujmov, či povinností. 
 Jedná sa teda o osobitné postavenie systému súdov mimo systému orgánov verejnej správy, 
pričom sa takýmto postavením zabezpečuje ich nezávislosť, a teda objektívnosť jednotlivých 
rozhodnutí.  
 S týmto princípom je zároveň prepojená aj sudcovská nezávislosť. „Sudcovská nezávislosť 
je ústavnou zásadou demokratických štátov, ktorá ustanovuje, že sudcovia sú pri výkone svojej 
funkcie nezávislí, takže pri rozhodovaní sa spravujú výlučne Ústavou a zákonmi, prípadne aj 
ostatnými všeobecne záväznými právnymi predpismi. Ak to ustanovuje Ústava alebo zákon, 
sudcovia sú viazaní aj medzinárodnou zmluvou.“8 
 Uvedený princíp sa v prípade Zboru väzenskej a justičnej stráže neuplatňuje priamo, ale až 
v prípade, že dôjde k spáchaniu trestného činu príslušníkom. V takom prípade je ich skutok riešený 
súdnou cestou – nezávislým a nestranným súdom. V prípade porušení služobnej disciplíny 
príslušníkom Zboru väzenskej a justičnej stráže sa vec rieši interne, a to v nadväznosti na interné 
dokumenty postupmi nimi určenými. 
 
2.9 Ústavné princípy a plnenie úloh príslušníkom Zboru väzenskej a justičnej stráže 

Určitým prelomením ústavných princípov tvorí výkon činnosti príslušníkov Zboru väzenskej 
a justičnej stráže. Nakoľko sa jedná o zbor, ktorý vykonáva svoje úlohy9 v justičných a väzenských 
záležitostiach, je aj ich postavenie vo vzťahu k ústavným princípom osobitné. 

A na tomto mieste sa črtá otázka – Je takýto posun (ako sa uvádza v texte) v súlade 
s princípmi právneho štátu, a teda zároveň je v súlade s ústavnými princípmi? 

Podľa môjho názoru jednoznačne áno. Prikláňam sa však k názorom, ktoré pojednávajú 
o tom, že činnosťou príslušníka Zboru väzenskej a justičnej stráže nedochádza ani tak k porušeniu 
princípov právneho štátu, ako skôr ku porušovaniu práv vyplývajúcich z nich. A jedná sa prioritne 
o práva osôb vo výkone väzby a vo výkone trestu odňatia slobody, ktoré sú garantované Ústavou 
Slovenskej republiky. Zároveň je však nutné dodať, že sa jedná o zákonné obmedzenie, ktoré je 
spoločensky akceptovateľné a vyplýva z platného právneho poriadku Slovenskej republiky. 
 Uvedené možno konštatovať aj z dôvodu, že takúto špeciálnu úpravu možno nájsť aj 
v zákone č. 221/2006 Z. z. o výkone väzby v znení neskorších právnych predpisov (ďalej ako 
„Zákon o výkone väzby“), v zákone č. 475/2005 Z. z. o výkone trestu odňatia slobody a o zmene a 
doplnení niektorých zákonov (ďalej ako „Zákon o výkone trestu odňatia slobody“, či vo vyhláške č. 
437/2006 Z. z. ďalej ako „Zákon o výkone trestu odňatia slobody“, či vo vyhláške č. 437/2006 Z. z. 
vyhláška Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky, ktorou sa vydáva Poriadok výkonu väzby 
(ďalej ako „Poriadok výkonu väzby“), ako aj vyhláška č. 368/2008 Z. z. vyhláška Ministerstva 
spravodlivosti Slovenskej republiky, ktorou sa vydáva Poriadok výkonu trestu odňatia slobody (ďalej 
ako „Poriadok výkonu trestu odňatia slobody“). 

                                                 
7 CHOVANEC, J.: Demokratické princípy ústavy Slovenskej republiky 
8 PRUSÁK, J. Teória práva, 94 s. 
9 Bližšie pozri: ÚVOD 
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 Obmedzenie spočíva v obmedzení práv obžalovaného alebo odsúdeného, medzi ktoré 
možno (avšak nie výlučne) zaradiť nasledovné inštitúty: 

- návšteva, 
Ústava Slovenskej republiky v čl. 28 ods. 1 garantuje právo každému k pokojnému 
zhromažďovaniu sa. Slobodné zhromažďovanie sa však nie je prípustné. Jedná sa tak 
o obmedzenie spočívajúce v zásahu do vôle človeka v rozsahu výberu dĺžky stretnutia 
a miesta stretnutia, pričom v prípade väzby, ako aj v prípade výkonu trestu odňatia slobody 
je toto právo určené zákonom. 
„Obvinený má právo prijať návštevu najmenej raz za kalendárny mesiac v trvaní najmenej 
dvoch hodín v čase určenom riaditeľom ústavu alebo ním určeným príslušníkom zboru. Na 
návšteve sa môže zúčastniť najviac päť osôb vrátane detí; ak má obvinený viac ako štyri 
deti, toto obmedzenie neplatí pre deti obvineného. Neuplatnené právo prijať návštevu v čase 
určenom riaditeľom ústavu alebo ním určeným príslušníkom zboru zaniká. V odôvodnených 
prípadoch môže riaditeľ ústavu povoliť náhradný termín vykonania návštevy, prijatie návštevy 
častejšie alebo návštevu viacerých osôb.“10 
„Odsúdený má právo prijímať návštevu blízkych osôb v čase určenom riaditeľom ústavu 
alebo ním určeným príslušníkom zboru najmenej raz za kalendárny mesiac v trvaní dvoch 
hodín. Neuplatnené právo prijať návštevu blízkych osôb v čase určenom riaditeľom ústavu 
alebo ním určeným príslušníkom zboru zaniká. V odôvodnených prípadoch môže riaditeľ 
ústavu povoliť náhradný termín vykonania návštevy.“11 

- korešpondencia, 
Predstavuje právo obvineného a odsúdeného na prijímanie pošty. Toto právo súvisí 
s právom garantovaným v Ústave Slovenskej republiky, čl. 22 v podobe listového tajomstva. 
V prípade takýchto osôb však dochádza k porušeniu tohto práva, a predtým ako je niečo 
doručené, musí to byť skontrolované príslušným príslušníkom Zboru väzenskej a justičnej 
stráže. 
„Obvinený má právo prijímať a na vlastné náklady odosielať písomné správy v listinnej 
podobe (ďalej len „korešpondencia“) bez obmedzenia, ak tento zákon neustanovuje inak. 
Povolenú hmotnosť a rozmery korešpondencie ustanovuje osobitný predpis.”12 

 “Odsúdený má právo prijímať a na vlastné náklady odosielať písomné správy v listinnej 
 podobe (ďalej len „korešpondencia“) bez obmedzenia, ak sa ďalej neustanovuje inak. 
 Povolenú hmotnosť a rozmery korešpondencie upravuje osobitný predpis.”13 

- prijímanie balíkov, 
Špecifický prípad v rámci doručovanej pošty tvorí prijímanie balíkov. Rovnako ako v prípade 
korešpondencie, aj v prípade balíkov platí vo všeobecnosti ochrana jeho obsahu 
podliehajúca čl. 22 Ústavy Slovenskej republiky, teda ochrane listového tajomstva.  
„Obvinený má právo raz za tri mesiace a mladistvý obvinený raz za mesiac prijať balík s 
vecami osobnej potreby obsahujúci fotografie, vlastné knihy, časopisy, študijné materiály, 
potreby na korešpondenciu a iné veci osobnej potreby povolené riaditeľom ústavu do 
hmotnosti dvoch kilogramov. Balík možno obvinenému doručiť len prostredníctvom 
poštového podniku.“14 
„Odsúdený má právo raz za tri mesiace a mladistvý raz za mesiac prijať balík s vecami 
osobnej potreby obsahujúci fotografie, vlastné knihy, časopisy, študijné materiály, potreby na 
korešpondenciu a iné veci osobnej potreby povolené riaditeľom ústavu do hmotnosti dvoch 
kilogramov. Balík možno odsúdenému doručiť len prostredníctvom poštového podniku.“15 

                                                 
10 Zákon č. 221/2006 Z. z. o výkone väzby v znení neskorších právnych predpisov, § 19 ods. 1 
11Zákon č. 475/2005 Z. z. o výkone trestu odňatia slobody a o zmene a doplnení niektorých 
zákonov, § 24 ods. 1 
12 Zákon č. 221/2006 Z. z. o výkone väzby v znení neskorších právnych predpisov, § 20 ods. 1 
13 Zákon č. 475/2005 Z. z. o výkone trestu odňatia slobody a o zmene a doplnení niektorých 
zákonov, § 25 ods. 1 
14 Zákon č. 221/2006 Z. z. o výkone väzby v znení neskorších právnych predpisov, § 22 ods. 1 
15 Zákon č. 475/2005 Z. z. o výkone trestu odňatia slobody a o zmene a doplnení niektorých 
zákonov, § 26 ods. 1 
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- používanie telefónu, 
Ďalším posunom je používanie telefónu. To nie je priamo zakotvené Ústavou Slovenskej 
republiky, avšak dalo by sa subsumovať či už po právo na slobodný prístup k informáciám 
podľa čl. 26 ods.1. 
„Obvinený má právo najmenej dvakrát za kalendárny mesiac telefonovať najmenej 20 minút 
v čase určenom v ústavnom poriadku prostredníctvom telefónneho zariadenia umiestneného 
v ústave najviac piatim osobám, ktorých meno, priezvisko, adresu a telefónne číslo uvedie vo 
svojej písomnej žiadosti. Počas telefonovania môže riaditeľ ústavu nariadiť prítomnosť 
príslušníka zboru. Obvinený v kolúznej väzbe môže telefonovať iba po predchádzajúcom 
súhlase príslušného orgánu činného v trestnom konaní alebo súdu, ktorý si môže vyhradiť 
svoju prítomnosť pri telefonovaní.“16 
„Odsúdený má právo najmenej dvakrát za kalendárny mesiac telefonovať v trvaní najmenej 
20 minút v čase určenom v ústavnom poriadku prostredníctvom telefónneho zariadenia 
umiestneného v ústave najviac piatim blízkym osobám, ktorých meno, priezvisko, adresu a 
telefónne číslo uvedie vo svojej písomnej žiadosti. Riaditeľ ústavu môže v odôvodnených 
prípadoch povoliť odsúdenému telefonovať aj s inou ako blízkou osobou.“17 

- disponovanie peňažnými prostriedkami, 
Uvedené právo nie je garantované Ústavou Slovenskej republiky, avšak jedná sa o právo 
každého k disponovaniu finančnými prostriedkami, ktoré sú v jeho vlastníctve. 
V prípade väzby sú podmienky na disponovanie ešte sťaženejšie ako v prípade výkonu 
trestu odňatia slobody. „Ak orgán činný v trestnom konaní alebo súd pri vzatí obvineného do 
väzby alebo počas jej trvania vydá príkaz na zaistenie peňažných prostriedkov v eurách, 
cudzej mene alebo cenín, cenných papierov a dokladov preukazujúcich existenciu účtu 
obvineného v banke alebo pobočke zahraničnej banky, ústav ich prevezme a zaeviduje na 
konte obvineného. S peňažnými prostriedkami môže obvinený nakladať až po písomnom 
súhlase orgánu činného v trestnom konaní alebo súdu.“18 
„Odsúdenému sa počas výkonu trestu účtujú a evidujú na jeho konte peňažné prostriedky. 
Konto odsúdeného pozostáva z 

 a) osobného konta a 
 b) vreckového konta.“19 

- nákup potravín, 
Nákup potravín je nadviazaný na disponovanie s peňažnými prostriedkami. Nákup je možný 
v prípade výkonu väzby, ako aj v prípade výkonu trestu odňatia slobody len vo vyhradenom 
čase, vo vyhradenom priestore a na tovar tam ponúkaný, 

- poskytnutie zdravotnej starostlivosti, 
Poskytnutie zdravotnej starostlivosti patrí k základným právam. Podľa Ústavy Slovenskej 
republiky ho možno subsumovať pod čl. 15 ods. 1 – ku právu na život (aj keď sa ho dotýka 
len okrajovo vo všeobecnom význame). 
Nakoľko sa však jedná o obmedzený režim práv, obvinený, či obžalovaný nemá právo na 
výber ošetrujúceho lekára a zdravotná starostlivosť je mu poskytovaná len v potrebnom 
rozsahu. 
„Obvinený má právo na zdravotnú starostlivosť v rozsahu a za podmienok ustanovených 
osobitnými predpismi.“20 
„Odsúdený má právo na zdravotnú starostlivosť za podmienok ustanovených osobitnými 
predpismi.“21 

                                                 
16 Zákon č. 221/2006 Z. z. o výkone väzby v znení neskorších právnych predpisov, § 21 ods. 1 
17 Zákon č. 475/2005 Z. z. o výkone trestu odňatia slobody a o zmene a doplnení niektorých 
zákonov, § 27 ods. 1 
18 Zákon č. 221/2006 Z. z. o výkone väzby v znení neskorších právnych predpisov, § 23 ods. 1 
19 Zákon č. 475/2005 Z. z. o výkone trestu odňatia slobody a o zmene a doplnení niektorých 
zákonov, § 28 ods. 1 
20 Zákon č. 221/2006 Z. z. o výkone väzby v znení neskorších právnych predpisov, § 16 ods. 1 
21 Zákon č. 475/2005 Z. z. o výkone trestu odňatia slobody a o zmene a doplnení niektorých 
zákonov, § 28 ods. 1 
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- vzdelávanie, 
Vzdelanie tvorí jednu z najpodstatnejších práv, ktoré chráni Ústava Slovenskej republiky v čl. 
42, kde sa garantuje právo každého na vzdelanie. Výnimku netvoria ani osoby vo výkone 
väzby a osoby vo výkone trestu odňatia slobody. Cieľom vzdelávacieho procesu je dosiahnuť 
vyššie vzdelanostnú úroveň takýchto osôb so snahou ich aktívneho zaradenia sa do 
spoločnosti po uplynutí dôvodov na výkon väzby, či doby vo výkone trestu odňatia slobody. 
„Obvinený má právo vzdelávať sa formou individuálneho štúdia a prístupu k odbornej 
literatúre; obvinený umiestnený v oddiele so zmierneným režimom sa môže zúčastňovať aj 
na krátkodobých skupinových vzdelávacích a osvetových činnostiach.“22 
„Vzdelávanie odsúdených je súhrn aktivít založených na aktívnej účasti odsúdeného a 
zameraných na jeho začlenenie do spoločnosti v súlade s jeho osobnými a spoločenskými 
potrebami. Vzdelávanie odsúdených sa spravidla organizuje tak, aby v súlade s osobitnými 
predpismi bolo ukončenie štúdia oficiálne uznané vydaním príslušného dokladu 
akreditovanou inštitúciou; z dokladu nesmie byť zrejmé, že odsúdený ho získal počas výkonu 
trestu.“23 

- kultúrno-osvetová činnosť, 
„Kultúrno-osvetová činnosť je súhrn záujmových aktivít a aktivít vo voľnom čase, ktoré 
odsúdenému sprostredkúvajú sústavu akceptovateľných vzorcov konania a správania, 
medziľudských vzťahov, úcty k životu a spoločnosti.“24 
Kultúrno – osvetová činnosť je garantovaná tak v prípade výkonu väzby, ako aj v prípade 
výkonu trestu odňatia slobody. V Ústave Slovenskej republiky však našla tiež svoje miesto, 
a to v podobe kultúrnych práv zakomponovaných do druhej hlavy, piateho oddielu. 

- právo obžalovaného alebo odsúdeného na styk s advokátom, 
Ústava Slovenskej republiky priamo garantuje právo na obhajobu pre obvineného zo 
spáchania trestného činu, konkrétne v článku 50. Na uvedeného právo nadväzuje aj platná 
právna úprava Slovenskej republiky, kde sa garantuje styk s obhajcom nasledovne: 
„Obvinený v ústave má právo stýkať sa osobne s obhajcom bez prítomnosti tretej osoby.“25 
Z uvedeného vyplýva, že každá osoba vo výkone väzby má právo na prekonzultovanie 
vzniknutej situácii v prípade so svojim obhajcom. 
V prípade odsúdeného však odpoveď na to, či odsúdený disponuje týmto právom nie je 
jednoznačná. Zo samotného obsahu Zákona o výkone trestu odňatia slobody však vyplýva, 
že mu toto práv prislúcha, aj keď len v osobitnom režime. 

 Z uvedeného vyplýva, že porušovanie práv garantovaných Ústavou Slovenskej republiky (a 
tým nepriamo aj ústavných princípov) je v prípade výkonu činnosti príslušníka Zboru väzenskej 
a justičnej stráže v súlade s platnou právnou úpravou Slovenskej republiky. Samozrejme, uvedená 
téza platí len v prípade, že dochádza k dodržiavaniu stanovených kvót a predpisov, pričom zároveň 
nedochádza k zneužívaniu postavenia príslušníka Zboru väzenskej a justičnej stráže. 
 V prípade, že dochádza k zneužitiu takéhoto postavenia, je voči takémuto príslušníkovi 
Zboru väzenskej a justičnej stráže vyvodená zodpovednosť v podobe sankcie, ktorá odráža reálnu 
závažnosť jeho previnenia sa voči služobnej disciplíne. 
 
3 VYVODENIE ZODPOVEDNOSTI VOČI PRÍSLUŠNÍKOVI ZBORU VÄZENSKEJ 

A JUSTICNEJ STRÁŽE PRI PORUŠENÍ ÚSTAVNÝCH PRINCÍPOV PRI VÝKONE 
ČINNOSTI  

 Vyvodenie zodpovednosti za konanie príslušníka Zboru väzenskej a justičnej stráže, ktoré 
nie je v súlade s jeho činnosťou, ako aj samotnou pracovnou disciplínou zodpovedá vyvodeniu 
zodpovednosti voči takémuto príslušníkovi. Druh, rozsah a forma vyvodenej zodpovednosti odráža 
závažnosť spáchaného porušenia. 

                                                 
22 Zákon č. 221/2006 Z. z. o výkone väzby v znení neskorších právnych predpisov, § 26 ods. 2 
23 Zákon č. 475/2005 Z. z. o výkone trestu odňatia slobody a o zmene a doplnení niektorých 
zákonov, § 32 ods. 1 
24 Zákon č. 475/2005 Z. z. o výkone trestu odňatia slobody a o zmene a doplnení niektorých 
zákonov, § 33 ods. 1 
25 Zákon č. 475/2005 Z. z. o výkone trestu odňatia slobody a o zmene a doplnení niektorých 
zákonov, § 18 ods. 1 
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 Takéto vyvodenie zodpovednosti predstavuje určitú sankciu, ktorá môže mať podobu od 
najjednoduchšej až po najzávažnejšiu.  
 Medzi sankcie možno zaradiť: 

- výčitka, 
- písomné pokarhanie, 
- zníženie služobného platu až o 15 % na dobu najviac troch mesiacov, 
- zníženie hodnosti o jeden stupeň na dobu jedného roka, 
- zákaz činnosti, 
- prepadnutie veci.26 

 Na vyvodenie zodpovednosti za porušenia pracovnej disciplíny je zodpovedný priamy 
nadriadený v závislosti od zaradenia príslušníka Zboru väzenskej a justičnej stráže v zbore. Vo 
všeobecnosti však platí nasledovné: „Disciplinárna právomoc ministra spravodlivosti Slovenskej 
republiky, nadriadeného na Generálnom riaditeľstve zboru (ďalej len „generálne riaditeľstvo“) a v 
ústave na výkon väzby, v ústave na výkon trestu odňatia slobody, ústave na výkon trestu odňatia 
slobody pre mladistvých a v nemocnici  pre obvinených a odsúdených (ďalej len „ústav“) sa 
ustanovuje takto: 

a) prvý stupeň minister spravodlivosti Slovenskej republiky (ďalej len „minister“), 
b) druhý stupeň generálny riaditeľ zboru, 
c) tretí stupeň 

1.riaditeľ ústavu v plnom rozsahu 3. stupňa, 
2.námestník generálneho riaditeľa zboru, zástupca riaditeľa ústavu, riaditeľ odboru 
generálneho riaditeľstva, vedúci samostatného úseku generálneho riaditeľstva, riaditeľ 
kancelárie generálneho riaditeľa, riaditeľ útvaru sociálneho zabezpečenia zboru, vedúci 
útvaru vnútornej kontroly a vikár vikariátu zboru v rozsahu ustanovenom v § 5 písm. a) 
body 1 a 2 a písm. b) body 1 a2, 

d) štvrtý stupeň vedúci  (riaditeľ) účelového zariadenia zboru, vedúci oddelenia alebo skupiny 
ústavu a vedúci lekár zdravotníckeho zariadenia ústavu, 

e) piaty stupeň vedúci zmeny, vedúci družstva psovodov úseku služobnej kynológie, vedúci 
dopravnej čaty a vedúci úseku zriadeného v rámci oddelenia ústavu, vedúci úseku 
zriadeného v rámci účelového zariadenia zboru vedúci lekár psychiater psychiatrického 
oddelenia (úseku ochranných liečení) zriadeného v rámci zdravotníckeho zariadenia 
ústavu, vedúca sestra úseku ošetrovateľskej starostlivosti zriadeného v rámci 
zdravotníckeho zariadenia ústavu.“27 

 
4 ZÁVER 

Zbor väzenskej a justičnej stráže tvorí v systéme orgánov Slovenskej republiky samostatnú 
jednotku, ktorej vznik, existenciu, ako aj fungovanie a zloženie riešia osobitné zákony a interné 
dokumenty zboru. 

Výkon činnosti príslušníkom Zboru väzenskej a justičnej stráže preto tvorí samostatnú 
kategóriu, na ktorú je nutné hľadieť s osobitným zreteľom. 

Vo všeobecnosti preto možno zhodnotiť (ako sa už uvádza aj v texte vyššie), že v prípade 
Zboru väzenskej a justičnej stráže sa jedná o zbor, ktorý v rozsahu výkonu svojej činnosti 
a inštitútov, ktoré zabezpečujú čiastočne zasahujú do garantovaných ústavných princípov 
demokratickej spoločnosti. Jedná sa však o také obmedzenia, ktorá sú v plnom rozsahu v súlade 
s platným právnym poriadkom Slovenskej republiky. 

Výraznejší posun však možno vidieť v právach garantovaných Ústavou Slovenskej republiky, 
ktoré sú do značnej miery pre osoby vo výkone väzby a pre osoby vo výkone trestu odňatia slobody 
obmedzené. 

Ich minimálna hranica je však definovaná jednak v Zákone o výkone väzby, ako aj v zákone 
o výkone trestu odňatia slobody.  

                                                 
26 Zákon č.73/1998 Z. z. o štátnej službe príslušníkov Policajného zboru, Slovenskej informačnej 
služby, Zboru väzenskej a justičnej stráže Slovenskej republiky a Železničnej polície v znení 
neskorších právnych predpisov, § 53 ods. 1 písm. a) – e) 
27 § 2 Rozkaz ministra spravodlivosti č. 20/2014 
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 Vyvodenie zodpovednosti voči príslušníkovi Zboru väzenskej a justičnej stráže preto nie je 
možné s ohľadom na neobmedziteľnosť všetkých práv garantovaných Ústavou Slovenskej 
republiky, ale práve s ohľadom na zákonné minimálne limity ich uplatňovania, a to podľa postupu 
uvedeného v  Zákone o štátnej službe, v Rozkaz ministra spravodlivosti č. 20/2014, či s ohľadom na 
Etický kódex príslušníkov Zboru väzenskej a justičnej stráže a celú sústavu interných dokumentov 
Zboru väzenskej a justičnej stráže. 
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VYBRANÉ ZÁSADY SPRÁVNEHO TRESTANIA VO SVETLE 
ROZHODOVACEJ PRAXE EURÓPSKYCH SÚDOV1 

Bernard Pekár 

Univerzita Komenského v Bratislave, Právnická fakulta 
 
 

Abstract: The author of the contribution  concentrates on those constitutional principles which are 
typical for the area of administrative punishment. He analyzes and summarises them in light of the 
case of law of European courts, most notably the European Court of Human Rights, and puts forth 
his suggestions de lege ferenda. 
 
Abstrakt: Autor sa v príspevku sústreďuje na tie ústavné princípy, ktoré sú najtypickejšie pre oblasť 
správneho trestania. Analyzuje ich a opisuje ich aplikáciu s poukázaním na kľúčové rozhodnutia 
európskych súdnych orgánov, najmä Európskeho súdu pre ľudské práva, a predkladá svoje návrhy 
de lege ferenda. 
 
Key words: administrative punishment, principles 
 
Kľúčové slová: správne trestanie, zásady 
 
 
1 ÚVOD 

Vo vzťahu k základným zásadám správneho trestania je potrebné zaoberať sa koncepciou 
práva na spravodlivý proces v zmysle Dohovoru o ochrane ľudských práv (ďalej aj ako „Dohovor“).2 

Podľa rozhodovacej praxe Európskeho súdu pre ľudské práva (ďalej aj ako „ESĽP“) je čl. 6 
Dohovoru, konkrétne jeho „trestná vetva“ (criminal branch) aplikovateľný aj na správne konanie 
o správnom delikte za predpokladu, že spĺňa tri tzv. Engel kritériá, ktoré boli prvýkrát konštituované 
v rozsudku ESĽP zo dňa 08.06.1976 vo veci Engel a spol proti Holandsku, C-5370/72 
a rozhodovacou praxou ESĽP modifikované.  

V prípade, že súd posúdi uloženú sankciu alebo opatrenie ako trestné obvinenie, na 
posudzovaný prípad sa vzťahuje okrem čl. 6 ods. 1 Dohovoru, aj druhý a tretí odsek. V opačnom 
prípade je aplikovateľný iba prvý odsek predmetného článku (ale len za predpokladu, že sa 
rozhoduje o občianskych právach a záväzkoch sťažovateľa). 

Cieľom analyzovanej judikatúry je priblížiť úvahy ESĽP pri posudzovaní aplikovateľnosti 
trestnej vetvy čl. 6 Dohovoru, t.j. princípov a procesných záruk v ňom obsiahnutých, na vybrané 
prípady správneho trestania. 

2 ENGEL KRITÉRIÁ 
Prvým kritériom je kvalifikácia skutku podľa vnútroštátneho práva. Nakoľko má však pojem 

trestné obvinenie (criminal charge) autonómny charakter nezávislý od vnútroštátnych právnych 
poriadkov vysokých zmluvných strán Dohovoru, jedná sa len o formálne kritérium, resp. štartovací 
bod (starting point), ktorý má relatívnu hodnotu. Uvedené znamená, že v prípade jeho nesplnenia sú 
rozhodujúcimi nasledujúce dve podmienky.  

Druhé kritérium posudzuje povahu deliktu a konania o ňom vzhľadom na to, či subjektom 
môže byť každý alebo len obmedzený okruh osôb (napr. disciplinárne delikty) atď. Súčasťou 

                                                 
1 Príspevok bol spracovaný v rámci riešenia grantu VEGA č. 1/0557/17 „Právne aspekty 
optimalizácie výkonu verejnej správy obcami ako subjektami verejnej správy“ udeleného Vedeckou 
grantovou agentúrou Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR a Slovenskej akadémie vied. 
2 bližšie pozri Srebalová M. Správne právo v praxi správnych orgánov  a súdov pri preskúmavaní 
rozhodnutí správnych orgánov, In: Aktuálne otázky správneho konania, Bratislava: Univerzita 
Komenského v Bratislave, 2010, s. 163 
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posudzovania v rámci druhého kritéria zo strany súdu je aj povaha chráneného záujmu (či je 
všeobecnej alebo partikulárnej povahy) a spoločenská nebezpečnosť činu.   

Tretím kritériom  je prísnosť sankcie z hľadiska jej druhu a výmery. „Ďalej  sa berie do úvahy 
účel sankcie, konkrétne, či má len reparačný, alebo, naopak represívny  a preventívny účel typický 
pre trestné sankcie.“3   

Pre kvalifikáciu deliktu ako trestného obvinenia je v zásade postačujúce alternatívne splnenie 
druhého alebo tretieho kritéria (v prípade, že nie je splnené prvé), to však nevylučuje kumulatívny 
prístup v prípade, ak oddelená analýza každého kritéria neumožňuje vyvodiť záver o existencii 
trestného obvinenia.4  

 Pri splnení jedného z týchto troch kritérií sa čl. 6 Dohovoru aplikuje aj na daný správny 
delikt. „Koncepciou práva na spravodlivý proces  sa tak spravuje čoraz širší okruh správnych konaní 
a v praxi je tiež možné sledovať, že ich účastníci sa dovolávajú záruk na spravodlivý proces.“ 5 
ESĽP uvádza, že sankciami s trestným charakterom sú tie, ktorých účelom je pôsobiť na páchateľa 
odradzujúco a zvyčajne pozostávajú z pokút a pozbavenia slobody páchateľa s výnimkou tých, ktoré 
svojou povahou, trvaním ani spôsobom vykonania nemôžu byť značne škodlivé 6. 
 
3 ÖZTÜRK PROTI NEMECKU - PRÁVO NA BEZPLATNÚ POMOC TLMOČNÍKA 

Pri posudzovaní správneho deliktu ako trestného obvinenia podľa Dohovoru, je okrem vyššie 
uvedeného rozhodnutia Engel a spol., často citovaný aj rozsudok Öztürk proti Nemecku 7. Skutkový 
stav prípadu bol nasledovný: Sťažovateľ, občan Nemeckej spolkovej republiky, spôsobil dopravnú 
nehodu. Príslušný správny orgán vyhodnotil vec ako bezohľadnú jazdu a uložil mu pokutu podľa 
nemeckého zákona o priestupkoch. Sťažovateľovi bol na jeho žiadosť v konaní o priestupku 
ustanovený tlmočník. Po skončení konania bola sťažovateľovi uložená povinnosť zaplatiť trovy 
tlmočenia. Uvedené bolo sťažovateľom namietané, ako porušenie čl. 6 ods. 3 písm. e) Dohovoru, 
podľa ktorého každý, kto je obvinený z trestného činu, má mať bezplatnú pomoc tlmočníka, ak 
nerozumie jazyku používanému pred súdom alebo týmto jazykom nehovorí. Podľa argumentácie 
nemeckej vlády nebolo citované ustanovenie aplikovateľné na prípad sťažovateľa, keďže mu nebolo 
vznesené „trestné obvinenie“. Podľa nemeckého zákona č. 1968/1975, ktorý dekriminalizoval 
drobné trestné činy (petty offences), bol sťažovateľ postihnutý len za priestupok (regulatory offence, 
Ordnungswidrigkeit). Tieto delikty mali byť odlíšiteľné od trestných činov tak odlišným procesným 
postupom a uloženým trestnom, ako aj ich povahou a dôsledkami.  

ESĽP v reakcii na uvedené vyslovil tézu, že ak by zmluvný štát Dohovoru mohol podľa 
vlastného uváženia vylúčiť aplikáciu čl. 6, ako aj čl. 7 Dohovoru ich označením za priestupky 
namiesto trestných činov, tak aplikácia týchto ustanovení Dohovoru by bola podriadená jeho 
suverénnej vôli. Takýto stav by mohol viesť k výsledkom nezlučiteľným s predmetom a povahou 
Dohovoru. Vzhľadom k tomu musel ESĽP v posudzovanom prípade aplikovať tzv. Engel kritériá. 
Ako prvé posudzoval, či je posudzovaný delikt súčasťou trestného práva žalovaného štátu, ďalej 
povahu deliktu a nakoniec povahu a tvrdosť, resp. prísnosť sankcie, ktorej má byť postihnutá osoba 
podrobená. Pri posudzovaní prvého kritéria sa súd stotožnil s tvrdeniami nemeckej vlády o tom, že 
priestupok, pre ktorý bol sťažovateľ postihnutý, nespadá do sféry trestného práva, aj keď 
poznamenal, že nemecké trestné právo nemožno absolútne oddeliť od priestupkového práva.8  Ako 
sme vyššie naznačili, prvé kritérium má len relatívny význam pre ďalšie kritériá, t.j. povaha deliktu 
a sankcie sú dôležitejšieho významu. Podľa argumentácie nemeckej vlády bol rozdiel medzi 
priestupkom a trestným činom nasledovný: Prostredníctvom trestného práva chráni spoločnosť 
svoje základné hodnoty, ako aj práva a záujmy, ktoré sú nevyhnutné pre fungovanie spoločnosti. 

                                                 
3 Pirošíková M. Komentár k vybraným článkom Dohovoru o ochrane ľudských práv a základných 
slobôd. Bratislava: Euroiuris, 2008, s. 315 
4 bližšie pozri Ezeh and Connors proti Spojenému kráľovstvu , nos. 39665/98 and 40086/98,  ods. 
83 
5 Srebalová M. Právo na dobrú správu a právo na spravodlivý proces, In: Vrabko M. a kol. Správne 
právo procesné. Všeobecná časť. 1. vydanie. Bratislava: C.H. Beck, 2013, s. 31 
6 bližšie pozri Escoubet proti Belgicku, č. 26780/95, zo dňa 28.10.1999, ods. 36 
7 zo dňa 21.02.1984, č. 8544/79 
8 bližšie pozri Öztürk proti Nemecku, zo dňa 21.02.1984, č. 8544/79, ods. 51 
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Prostredníctvom priestupkového práva chráni verejný poriadok. Sankcia uložená priestupkom 
nemala vyjadrovať morálne odsúdenie páchateľa. Okrem toho sa na prejednanie priestupkov 
aplikoval jednoduchší procesný postup. Za priestupok bolo možné uložiť len peňažnú pokutu 
(Geldbusse) a nie trest odňatia slobody ani peňažný trest (Geldstrafe) a spáchanie priestupku 
nebolo zaznamenané do súdneho registra trestov, ale len do dopravného registra (traffic register).  

Napriek uvedenej argumentácii považoval ESĽP postihnutie sťažovateľa za priestupok za 
trestné obvinenie v zmysle čl. 6 Dohovoru.  Aj keď nepovažoval argumentáciu vlády za 
bezpredmetnú a  dekriminalizáciu konania sťažovateľa z trestného činu na priestupok len za 
obyčajnú zmenu terminológie, napriek tomu uviedol, že pojmy pokuta a pod. spadajú zvyčajne do 
sféry trestného práva, nakoľko majú za následok potrestanie páchateľa. Ďalej súd vychádzal z toho, 
že konanie sťažovateľa bolo v rozhodnom čase vo väčšine zmluvných štátov kvalifikované ako 
trestný čin. Peňažná pokuta uložená sťažovateľovi mala stále trestný charakter, pričom skutková 
podstata deliktu sa napriek dekriminalizácii obsahovo nezmenila. Predmetná skutková podstata nie 
je zameraná na skupinu osôb so špeciálnym statusom, ako je to napr. pri disciplinárnych deliktoch, 
ale na všetkých občanov, ktorí sú vodičmi. Predmetná právna norma predpisuje správanie určitého 
druhu a porušiteľovi ukladá sankciu, ktorá má trestný charakter, ktorej účelom je potrestať a odradiť. 
Je bezpredmetné, či zákonné ustanovenie, ktoré porušil sťažovateľ, sa zameriava na ochranu práv 
a záujmov iných alebo iba na zabezpečenie pravidiel cestnej premávky. ESĽP ďalej uviedol, že 
všeobecná povaha priestupku a účel sankcie, ktorý je odrádzajúci a trestajúci, postačujú na to, aby 
predmetný delikt bol z hľadiska článku 6 Dohovoru trestným obvinením. Skutočnosť tvrdená vládou, 
a síce, že delikt menej závažnej povahy (minor offence) nepoškodí povesť páchateľa, nevylučuje 
aplikáciu čl. 6 Dohovoru. Podľa súdu nič nenaznačuje, že trestné obvinenie uvedené v Dohovore 
nevyhnutne vyžaduje určitý stupeň závažnosti. Okrem toho by bolo v rozpore s predmetom 
a účelom čl. 6 Dohovoru, ktorý garantuje každému, kto je obvinený z trestného činu, právo na 
spravodlivý proces, ak by bolo zmluvnému štátu umožnené vyňať z  pôsobnosti tohto článku celú 
skupinu deliktov, resp. trestných činov iba na základe toho, že sú považované za menej významné. 

Vzhľadom na právne posúdenie veci súdom bol aj v prípade priestupkového konania vo veci 
sťažovateľa uplatniteľný čl. 6 ods. 3 písm. e) Dohovoru, t.j. právo na bezplatnú pomoc tlmočníka. 

4 ESCOUBET PROTI BELGICKU - NEAPLIKOVATEĽNOSŤ ČL. 6 
Vo veci Escoubet proti Belgicku 9 sťažovateľ, ktorý spôsobil pod vplyvom alkoholu dopravnú 

nehodu, namietal, že okamžitým zadržaním vodičského preukazu nariadeným prokurátorom bez 
možnosti odvolania sa na súdny orgán mu bolo odopreté jeho právo na spravodlivé a verejné 
prejednanie veci nezávislým a nestranným súdom. 

Vláda namietala aplikáciu čl. 6 na prejednávaný prípad a zdôraznila najmä, že okamžité 
zadržanie vodičského preukazu nie je podmienené vedením vyšetrovania alebo odsúdením. 
Predmetná sankcia resp. opatrenie neboli uvalené podľa trestného práva, pričom dodala, že 
okamžité zadržanie vodičského preukazu má administratívny a bezpečnostný (preventívny) 
charakter. Uvedené má vplyv na povahu sankcie, ktorej účelom je len ochraňovať verejnosť pred 
potenciálnym rizikom vyplývajúcim zo správania nebezpečného vodiča. Okrem toho, trvanie 
a rozsah opatrenia mali veľmi nízky dosah, keďže sťažovateľovi bol vodičský preukaz vrátený 
okamžite na základe jeho žiadosti.  

ESĽP posudzoval vec podľa troch vyššie uvedených kritérií, pričom prvé splnené nebolo. Tu 
je dôležité poznamenať, že podľa belgického práva bolo okamžité zadržanie vodičského preukazu 
upravené v konsolidovaných zákonoch  zo 16. marca 1968 o kontrole cestnej premávky, ktoré 
predstavujú osobitný trestný zákon (separate criminal statute). V nadväznosti na túto skutočnosť 
súd poznamenal, že skutočnosť, že opatrenie je uložené na základe trestného zákona zmluvného 
štátu neznamená sama o sebe, že na vec je aplikovateľný čl. 6 Dohovoru. Na to je potrebné, aby 
existovalo trestné obvinenie proti konkrétnej osobe, ktorej je oficiálne oznámené príslušným 
orgánom podozrenie zo spáchania trestného činu 10 alebo voči tejto osobe boli použité opatrenia, 
ktoré v sebe implikujú takéto podozrenie a ktoré podstatne ovplyvňujú postavenie (situáciu) 
podozrivého. Procesné záruky ustanovené v čl. 6 sa neaplikujú na rôzne predbežné opatrenia, ktoré 
môžu byť použité ako súčasť vyšetrovania pred vznesením obvinenia, ako napr. zatknutie alebo 

                                                 
9 rozhodnutie zo dňa 28.10.1999, sťažnosť č. 26780/95 
10 stále máme na mysli autonómny význam pojmu v zmysle Dohovoru 
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výsluch podozrivého.11 Vo vzťahu k prejednávanej veci sa okamžité zadržanie vodičského preukazu 
stalo nepochybne predtým ako bol sťažovateľ formálne obvinený zo spáchania priestupku.12 Súd 
ďalej skúmal splnenie druhého a tretieho Engelovho kritéria. Súd poznamenal, že predmetné 
belgické právne predpisy nepredpokladajú vyšetrovanie alebo uznanie viny pre zadržanie 
vodičského preukazu, ktoré sa preto javí ako preventívne opatrenie za účelom bezpečnosti 
účastníkov cestnej premávky, ktoré má potenciálne nebezpečného vodiča dočasne odstrániť 
z premávky. Malo by byť preto porovnávané s vydávaním vodičského preukazu, ktoré je 
nepochybne administratívnym aktom a je zamerané na overenie toho, že vodič je schopný 
a kvalifikovaný viesť vozidlo po verejných cestných komunikáciách. Skutočnosť, že sa jedná 
o naliehavé opatrenie justifikuje jeho okamžitú aplikáciu a neexistuje žiadna skutočnosť, ktorá by 
indikovala jeho trestnú povahu. Zadržanie  vodičského preukazu je odlíšiteľné od zákazu činnosti 
viesť motorové vozidlo nariadeného trestným súdom.  Okrem toho v takomto prípade súd zistí 
a kvalifikuje skutok ako trestný čin predtým ako uloží túto sankciu ako primárny alebo sekundárny 
trest. Ďalej je v posudzovanom prípade daný značný rozdiel medzi hornou hranicou sadzby pri 
treste zákazu činnosti (5 rokov podľa belgického práva) a zadržaním vodičského preukazu (15 dní). 
Táto skutočnosť má význam aj pre posúdenie prísnosti sankcie, keďže podľa súdu maximálna dĺžka 
zadržania 15 dní nie je postačujúca, aby bol delikt kvalifikovaný ako trestné obvinenie. 

5 MIKHAYLOVA PROTI RUSKU – PRAVO NA OBHAJCU 
Vo veci Mikhaylova proti Rusku13 sa sťažovateľka zúčastnila protestného pochodu 

a následne bola predvedená na policajnú stanicu z dôvodu neuposlúchnutia výzvy na rozpustenie 
pochodu. Sťažovateľka bola obvinená z priestupku pre neuposlúchnutie príkazu úradnej osoby 
a pre zúčastnenie sa na nepovolenom zhromaždení. V konaní pred zmierovacím súdom požiadala 
o ustanovenie obhajcu s odkazom na case-law ESĽP. Táto žiadosť bola súdom zamietnutá 
z dôvodu, že ruský zákon o priestupkoch neobsahuje ustanovenie, ktoré by takéto právo 
obvinenému z priestupku garantovalo a sťažovateľka sa musí podľa súdu sama rozhodnúť, či si 
zaobstará advokáta. Sťažovateľka bola postihnutá za spáchanie oboch uvedených priestupkov a za 
každé porušenie jej bola uložená pokuta 500 rubľov (cca. 14,- EUR v rozhodnom čase)14. Po využití 
všetkých dostupných opravných prostriedkov sťažovateľka podala sťažnosť na ESĽP namietajúc 
porušenie čl. 6 ods. 1 (spravodlivý a verejný proces), ods. 2 písm. b) (primeraný čas a možnosti na 
prípravu obhajoby) a c) (obhajovať sa osobne alebo s pomocou obhajcu podľa vlastného výberu, 
alebo pokiaľ nemá prostriedky na zaplatenie obhajcu, aby sa mu poskytol bezplatne, ak to záujmy 
spravodlivosti vyžadujú). 

Ruská vláda namietala, že sťažovateľka neutrpela žiadne podstatné znevýhodnenie 
z dôvodu nízkych pokút a neexistuje žiadny dôkaz, že pokuty v danej výške nejakým spôsobom 
zhoršili jej (životnú) situáciu. Poskytnutie právnej pomoci sťažovateľke bolo vnútroštátnymi súdmi 
riadne posúdené. Podľa vlády boli práva sťažovateľky  dodržané tým, že o nich bola poučená 
a poskytnutie bezplatnej právnej pomoci bolo nepotrebné vzhľadom na jednoduchosť prípadu.  

Vzhľadom k tomu, že sa v prejednávanom prípade jednalo o správny delikt, ESĽP opätovne 
posudzoval vec z hľadiska Engel kritérií. Pri posudzovaní druhého kritéria ESĽP poznamenal, že 
prezumpcia neviny upravená v ruskom zákone o priestupkoch evokuje, že sa jedná o trestné 
konanie. Pokiaľ ide o povahu deliktov, jednalo sa o priestupky, proti verejnému poriadku 
a bezpečnosti a boli prijaté za účelom potrestania a prevencie porušení ustanovení o regulácii 
verejných zhromaždení. Konanie o nich začína ex offo a právna úprava sa vzťahuje na celú 
populáciu.  

Pri treťom kritériu sa súd zaoberal povahou sankcie, ktorá hrozila sťažovateľke, pričom 
došiel k záveru, že vo vzťahu k priestupku pre zúčastnenie sa na nepovolenom zhromaždení žiadna 
iná sankcia sťažovateľke okrem peňažnej pokuty nemohla byť uložená. Napriek tomu je však podľa 
súdu relevantné, že účel pokuty nebola peňažná kompenzácia náhrady škody, ale mala represívny 

                                                 
11 na ktoré sa však vzťahuje čl. 3 a 5 Dohovoru 
12 V podmienkach SR je osoba obvinená z priestupku len čo správny orgán vykonal voči nej prvý 
procesný úkon 
13 rozsudok zo dňa 19.11.2015, č. sťažnosti 46998/08 
14 podľa tvrdení sťažovateľky v konaní pred ESĽP však celové výška 28,- EUR predstavovala 25 % 
jej mesačného dôchodku 

https://hudoc.echr.coe.int/eng#{"appno":["46998/08"]}


_____Zborník z medzinárodnej vedeckej konferencie Bratislavské právnické fórum 2018____ 
 

232 
 

a preventívny účinok, čo je charakteristickým pre trestné sankcie. Vo vzťahu k priestupku pre 
neuposlúchnutie výzvy úradnej osoby bolo možné uložiť aj 15 dňový trest odňatia slobody, a preto 
v zmysle judikatúry ESĽP bol trestný charakter sankcie nepochybný.  

Po kvalifikovaní vyššie uvedených priestupkov ESĽP pripomenul, že právo každého kto je 
obvinený z trestného činu obhajovať sa s pomocou  ustanoveného obhajcu, ak je to potrebné, je 
jedným zo základných zložiek práva na spravodlivý proces, aj keď toto právo nie je absolútne.  Na 
výkon tohto práva sa vyžaduje splnenie dvoch podmienok, a to nedostatok finančných prostriedkov 
a záujmy spravodlivosti musia vyžadovať ustanovenie obhajcu. ESĽP posudzuje niekoľko aspektov 
pri zvažovaní či záujmy spravodlivosti vyžadujú poskytnutie právnej pomoci. Týmito sú okrem iného 
závažnosť deliktu, závažnosť hroziacej sankcie, zložitosť prípadu a osobná situácia žiadateľa. 
V zásade teda platí, že zatiaľ čo právo na ustanovenie obhajcu sa aplikuje v konaniach ktoré sú 
trestnými stricto sensu, v administratívnych konaniach, ktoré spadajú do „trestnej vetvy“ čl. 6, kde 
nie sú splnené vyššie uvedené podmienky, sa toto právo nemusí vždy aplikovať. Obdobne ESĽP 
rozhodol aj v prípade práva na ústne pojednávanie v prípade Jusilla proti Fínsku15. 

Po posúdení vyššie uvedených kritérií ESĽP dospel k záveru, že záujmy spravodlivosti 
vyžadovali, aby sťažovateľke bola poskytnutá bezplatná právna pomoc. Súd tiež poznamenal 
úroveň právneho vedomia žiadateľa nebola a nie je relevantná. Súd preto konštatoval porušenie čl. 
6 ods.1, ods. 3 písm. c) Dohovoru. 

6 ZÁVER 
Vzhľadom na analyzované rozhodnutia ESĽP možno konštatovať, že v zmysle konštantnej 

judikatúry ESĽP sú princípy verejného ústneho pojednávania, práva na obhajobu, či dokonca 
bezplatnú obhajobu, ako aj právo na tlmočníka aplikovateľné aj v oblasti správneho trestania, pokiaľ 
prejednávaná vec má charakter trestného obvinenia v zmysle tzv. Engel kritérií. Najmä s ohľadom 
na posledný analyzovaný prípad, je podľa autora potrebné analyzovať aj súčasnú úpravu správneho 
trestania, a to najmä zákona č. 372/1990 Zb. o priestupkoch, či umožňuje využiť osobe obvinenej 
z priestupku právo na bezplatnú obhajobu v zmysle čl. 6 ods. 3 písm. b) Dohovoru. 
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ZÁKAZ LIKVIDAČNÍCH POKUT JAKO ÚSTAVNĚPRÁVNÍ LIMIT 
V OBLASTI SPRÁVNÍHO TRESTÁNÍ 

Václav Petrmichl 

Univerzita Karlova v Praze, Právnická fakulta 
 
 
Abstrakt: The paper deals with the constitutional law aspects of administrative punishment, 
specifically deals with the question of the prohibition of liquidation fines, based on the case law of 
the Constitutional Court of the Czech Republic on the basis of article 11 of the Charter of 
Fundamental Rights and Freedoms of the Czech Republic. The paper summarizes the theoretical 
bases of the probihition, describes its reflection in the case law of the administrative courts and the 
consequences of the prohibition of liquidation fines in the sphere of legislative activity and 
(especially) in the field of individual decision-making process. 
 
Abstrakt: Příspěvek se věnuje ústavněprávním aspektům správního trestání, pojednává o otázce 
zákazu likvidačních pokut, traktovaného judikaturou Ústavního soudu ČR na podkladě článku 11 
Listiny základních práv a svobod. Příspěvek shrnuje teoretická východiska zákazu, popisuje jeho 
odraz v judikatuře správních soudů, jakož i důsledky zákazu likvidačních pokut v oblasti činnosti 
normotvorné a (především) v rámci činnosti individuálně-rozhodovací v oblasti správní praxe 
správního trestání. 
 
Klíčová slova: liquidation fines, administrative punishment, constitutional law 
 
Klíčová slova: likvidační pokuty, správní trestání, ústavní právo 
 
1. ÚVODNÍ POZNÁMKY 

Oblast správního trestání je v rámci českého právního řádu formována nejen předpisy 
podústavní úrovně1, ale i předpisy ústavního práva, jakož i požadavky vyplývajícími 
z mezinárodního či evropského práva, kdy daný kontext je tradičně označován jako europeizace 
správního trestání2. Ústavněprávní rámec správního trestání netvoří pouze obsah V. hlavy Listiny 
základních práv a svobod (Právo na soudní a jinou právní ochranu), cílem příspěvku je poukázat na 
význam článku 11 Listiny jakožto ústavního limitu při ukládání správních trestů. Zajištění ústavně 
konformního přístupu v oblasti správního trestání by mělo být primárním cílem nejen v oblasti 
normotvorby, ale i v oblasti aplikační správní praxe. Správní trestání jakožto rozhodování o vině a 
trestu za porušení norem správního práva významným způsobem zasahuje do právní sféry osob, 
vůči nimž je správní odpovědnost uplatňována, ústavněprávní dimenzi pak mají zásahy do práv a 
svobod ústavně garantovaných. Důsledky trestu mohou pro delikventa představovat omezení či 
zákaz výkonu činnosti či povolání3, omezení přijímat veřejnoprávní plnění či zákaz účasti na 
veřejných zakázkách4, zásah do pověsti nebo soukromí právnické osoby5, a v neposlední řadě se 

                                                 
1 Zákon č. 250/2016 Sb., o odpovědnosti za přestupky a o řízení o nich (s účinností od 1. 7. 2017) a 
zvláštní právní úpravy. 
2 V kontextu zákazu likvidačních pokut jde především o právo pokojně užívat majetek ve smyslu 
dodatkového protokol č. 1 k Úmluvě o ochraně lidských práv a základních svobod, jakož i právo na 
vlastnictví dle čl. 17 Listiny základních práv Evropské unie. 
3 Srov. trest zákazu činnosti dle ust. § 157 odst. 9 zák. č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém 
trhu, ust. § 614 odst. 7 zák. č. 240/2013 Sb., o investičních společnostech a investičních fondech, 
ust. § 107 odst. 2 zák.  
č. 378/2007 Sb., o léčivech apod.  
4 Srov. trest zákazu plnění veřejných zakázek dle ust. § 22a odst. 4 zák.  
č. 143/2001 Sb., ochraně hospodářské soutěže. 
5 Ust. § 135 odst. 2 zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník. 
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mohou projevit i v jejich majetkové sféře, pokud jde o trest pokuty, propadnutí věci nebo náhradní 
hodnoty či jiné obdobné tresty.  

 
2. PODSTATA LIKVIDAČNÍHO ÚČINKU 

Čl. 11 Listiny základních práv a svobod spoluutváří ústavně chráněnou autonomní sféru 
jednotlivce, rozšiřuje jí o aspekt majetkový. Vlastnické právo jakožto právo každého vlastnit majetek 
má stejný zákonný obsah a požívá rovné ochrany6. Při výkonu veřejné moci jsou zásahy do 
vlastnického práva připuštěny za stanovených podmínek, dle čl. 11 Listiny explicitně v případě 
vyvlastnění nebo nuceného omezení vlastnického práva, nebo pokud jde o ukládání daní či 
poplatků. Oblast správního trestání výslovně upravena není, spadá ovšem pod obecnou 
ústavněprávní garanci zahrnující právo na ochranu před neústavními zásahy do vlastnického práva 
ze strany veřejné moci7. Správní trest pokuty nepostihuje konkrétní objekt vlastnického práva8, ale 
zasahuje do majetkové podstaty sankcionovaného subjektu9. Majetek je definován jako souhrn 
všeho, co patří jednotlivé osobě10. Rdousící efekt správního trestu tak neznamená negaci 
vlastnického práva, ale představuje nepřípustný zásah do celkové majetkové situace 
sankcionovaného. Likvidační účinek v kontextu čl. 11 Listiny11 představuje dle judikatury Ústavního 
soudu12 uložená pokuta, která zasahuje do majetkových poměrů sankcionovaného se značnou 
intenzitou, v důsledku čehož je buď zcela „zničena“ majetková základna pro další podnikatelskou 
činnost, či uložená pokuta, která přesáhne možné výnosy do takové míry, že se podnikatelská 
činnost po dlouhou dobu stává bezúčelnou a směřující pouze k úhradě uložené pokuty. Jakékoli 
uložení majetkové sankce je dle Ústavního soudu vždy zásahem do vlastnického práva podle čl. 11 
Listiny, povinnost zvažovat při rozhodování o trestu dopady trestu ve vztahu k majetkové podstatě 
odpovědného subjektu tak vyplývá přímo z ústavního pořádku, a musí proto v každém individuálním 
případě obstát z hlediska ústavních kritérií13. Pokuta v likvidační výši koliduje konsekventně i s čl. 26 
odst. 1 Listiny (právo podnikat a provozovat jinou hospodářskou činnost). Judikatura Ústavního 
soudu tedy v oblasti správního trestání vytyčila ústavní rámec, ústavněprávní korektiv, který 
představuje ochrannou normu, aplikovatelnou obligatorně a zcela autonomně bez vazby na povahu 
a závažnost posuzovaného správního deliktu. Ochrana majetkové podstaty před potenciálně 
likvidačními zásahy veřejné moci přesahuje rámec správního trestání. Byť se kritérium likvidačnosti 
obecně neuplatní v oblasti daní a poplatků14, lze ho v judikatuře vysledovat i v této netrestní 

                                                 
6 Věcné právo absolutní povahy jakožto přímé, výlučné a právní panství působící erga omnes.  
7 Ústavní garance jsou judikaturou Ústavního soudu vnímány jednak jako ochrana před zásahy ze 
strany veřejné moci (status negativus), ale i jako nárok na určité pozitivní plnění (zejména ochranu) 
ze strany státu (status positivus), srov. nález ÚS sp. zn. IV. ÚS 1735/07 ze dne 21. 10. 2008. 
8 Kupř. na rozdíl od expropriace.  
9 Příznačný je i sekundární dopad na okolí sankcionovaného, pokud jde o fyzickou osobu (rodinné 
vazby), ale i u osoby právnické, pokud jde o její zaměstnance, či pokud jde o ochranu 
celospolečenských zájmů, k jejichž ochraně činnost právnické osoby směřuje (oblast ochrany 
životního prostředí, dopravy, zaměstnanosti, sociální péče, vzdělávání atd.). 
10 Ust. § 495 občanského zákoníku. 
11 K aplikaci Evropské úmluvy srov. např. rozsudek ESLP ve věci Mamidakis proti Řecku ze dne 11. 
1. 2007, dle něhož excesivní pokuta může být takovým omezením vlastnického práva, které je 
nepřiměřené sledovanému cíli a je tudíž v rozporu s čl. 1 protokolu č. 1 Úmluvy. 
12 Nález Ústavního soudu sp. zn. Pl. ÚS 12/03 ze dne 10. 3. 2004, z něhož lze cit.: „pokuta může za 
určitých okolností představovat zásah do základního práva podle čl. 11 odst. 1 Listiny základních 
práv a svobod, a to v případě, pokud zasahuje do majetkových poměrů jedince se značnou 
intenzitou“, a dále nález Ústavního soudu sp. zn. Pl. ÚS 3/02 ze dne 13. 8. 2002, z něhož lze cit.: 
„Konkrétně v případě pokut stanovených právnickým a fyzickým osobám podnikajícím podle 
zvláštních předpisů je třeba vycházet z toho, že je vyloučen takový zásah do majetku, v důsledku 
kterého by byla "zničena" majetková základna pro další podnikatelskou činnost. Jinými slovy řečeno, 
nepřípustné jsou takové pokuty, jež mají likvidační charakter.“ 
13 Nález ÚS sp. zn. Pl. ÚS 37/11 ze dne 30. 7. 2013.  
14 A to ani při uplatnění zajišťovacích nástrojů, kupř. pokud jde o určování výše jistoty stanovené tzv. 
zajišťovacím příkazem (srov. rozsudek NSS č.j. 4 Afs 158/2016-27 ze dne 20. 9. 2016).  

https://www.beck-online.cz/bo/document-view.seam?documentId=onrf6mjzhezv6mromnwdcmi


_____Zborník z medzinárodnej vedeckej konferencie Bratislavské právnické fórum 2018____ 
 

236 
 

oblasti15. Likvidační účinek se nezkoumá v adhezním řízení při rozhodování o náhradě škody či o 
vydání bezdůvodného obohacení16, v němž správní orgán plní úlohu arbitra civilního sporu a 
prostřednictvím deklaratorního výroku přisuzuje plnění mající právní základ v poměrech práva 
soukromého.  
 
3. ZÁKAZ LIKVIDAČNÍCH POKUT V OBLASTI NORMOTVORBY 

Základním ústavněprávním požadavkem je, že zásah orgánu veřejné moci do práva vlastnit 
majetek musí mít zákonný podklad17, v oblasti správního trestání lze uložit správní trest na základě 
zákona, způsobem a za podmínek, které stanoví zákon (nulla poena sine lege). Rozhodování o 
správním trestu je záležitostí správní diskrece nejen v otázce volby trestu, ale i v jeho kvantifikaci, 
je-li z povahy druhu trestu možná, zákonem stanovené rozpětí pokuty18 utváří prostor pro realizaci 
správního uvážení. Za protiústavní lze považovat zákonné meze pro ukládání pokut, které ve svém 
důsledku, byť jen v některých případech, neumožňují zohlednit majetkové poměry za účelem 
vyloučení likvidačního účinku uložené pokuty. Jde-li o tyto limity správní diskrece, byť i horní hranice 
pokuty je významným nástrojem správně-trestní politiky (nesprávné nastavení zákonného stropu 
může vést k narušení veřejného zájmu), ústavněprávní relevanci a dopad do ústavně zaručených 
základních práv nemá, test ústavnosti se proto může týkat zakotvených spodních hranic pokut. 
Judikatura Ústavního soudu19 považuje spodní hranice pokut primárně za otázku podústavního 
práva a v obecné rovině je vnímá jako legitimní prostředek k typizaci závažnosti deliktních jednání 
jakožto výsledek správně-trestní politiky zákonodárce, typová závažnost (škodlivost) určitého 
deliktního jednání totiž v řadě případů může vykazovat takovou míru, která nepřipouští ani v 
individuálním případě stanovit nulový či bagatelní trest. Spodní hranice pokuty má nesporně i řadu 
dalších pozitivních dopadů, lze jí reagovat na významné nežádoucí společenské jevy, nastolit nová 
pravidla pro uplatňování správní praxe či omezit výkladovou libovůli či prostor pro korupční jednání 
při určování trestu.  
V judikatuře Ústavního soudu lze oproti tomu poukázat na několik derogačních nálezů, pokud jde o 
zakotvenou spodní hranici pokuty, v roce 2002 Ústavní soud20 shledal protiústavní spodní hranici 
pokuty ve výši 500 000,- Kč zakotvenou ve stavebním zákoně21, z týchž důvodů byla jako 
nepřípustná vyhodnocena spodní hranice pokuty ve výši 200 000 Kč v tomtéž zákoně22, a to pro 
nemožnost zohlednit faktickou závažnost konkrétního protiprávního jednání, ale i pro nemožnost 
přihlédnout k ekonomické situaci odpovědného subjektu. Obdobně Ústavní soud nahlížel na spodní 

                                                 
15 Likvidační účinek může představovat solární odvod, srov. nález ÚS sp. zn.  
Pl. ÚS 17/11 ze dne 15. 5. 2012, jehož důsledky lze eventuálně řešit prostřednictvím institutu 
prominutí daně dle § 260 DŘ (srov. usnesení NSS  
č.j. 1 Afs 76/2013-57 ze dne 17. 12. 2013). 
16 V krajních případech je ovšem při ukládání trestu nutno zohlednit i to, nakolik uložená náhrada 
škody ve značné výši může souběžně s pokutou vyvolat existenční potíže sankcionovaného.   
17 Zásah orgánu veřejné moci do výkonu práva pokojně užívat majetek musí být zákonný (srov. 
rozsudek Iatridis proti Řecku [velký senát], č. 31107/96, § 58, ESLP 1999-II). Dle nálezu ÚS sp. zn. 
I. ÚS 416/04 ze dne 13. 12. 2004 platí, že: „Pokuty, stejně jako daně a poplatky, představují v 
zásadě přípustný zásah do vlastnického práva jednotlivce, což ovšem platí za předpokladu, jsou-li 
respektovány principy právního státu (čl. 1 odst. 1 Ústavy ČR a v daném kontextu především čl. 4 
odst. 4 Listiny).“ 
18 Jde o relativně určité sankce, tvořené buď horním limitem, či zákonné rozpětí může mít jak horní, 
tak i spodní limit, srov. NOVOTNÝ, František, SOUČEK, Josef. Trestní právo hmotné. 3., rozš. vyd. 
Plzeň: Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, 2010. ISBN 978-80-7380-291-2. 254 s.   
19 Srov. nález ÚS sp. zn. Pl.ÚS 14/09 ze dne 25. 11. 2011. 
20 Nález Pl. ÚS 3/02 ze dne 13. 8. 2002. 
21 Pokuta za skupinu správních deliktů dle ust. § 106 odst. 3 zák. č. 50/1976 Sb., o územním 
plánování a stavebním řádu, ve znění do 6. 9. 2002. 
22 Nález ÚS sp. zn. Pl.ÚS 12/03 ze dne 10. 3. 2004, pokud jde o pokutu za skupinu správních 
deliktů dle § 106 odst. 2 zák. č. 50/1976 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění do 
14. 5. 2004. 



_____Zborník z medzinárodnej vedeckej konferencie Bratislavské právnické fórum 2018____ 
 

237 
 

hranici pokuty ve výši 250 000,- Kč dle zákona o zaměstnanosti23. Oproti tomu Ústavní soud24 jako 
ústavně konformní vyhodnotil spodní hranici pokuty ve výši 25 000,- Kč za některé přestupky proti 
bezpečnosti a plynulosti provozu na pozemních komunikacích, čímž dal najevo, že spodní hranice 
pokuty (řádově nižší nežli v případech výše zmíněných derogačních nálezů) není s to ohrozit 
majetkové poměry takovou mírou, že by šlo o trest likvidační. Stejný závěr lze vyčíst z rozsudku 
Nejvyššího správního soudu25 v otázce spodní hranice pokuty ve výši 10 000,- Kč dle vodního 
zákona26. Spodní hranice pokut v této relaci tak dle náhledu judikatury nejsou způsobilé ovlivnit 
majetkové poměry do té míry, že by pokuty v rámci takto vymezeného zákonného rozpětí mohly 
vyvolávat existenční potíže. Lze tedy shrnout, že spodní hranici pokuty lze považovat za legitimní 
nástroj sloužící k typizaci závažnosti deliktního jednání, tím spíše v kontextu legislativní praxe, 
svědčící mnohdy o problému opačném, kdy zákonodárce nezřídka kdy resignoval na určení typové 
závažnosti vymezením značně širokých rozpětí ukládaných pokut27. Ústavněprávně problematické 
lze dle judikatury považovat zakotvení spodních hranic pokut dosahujících řádově vyšších 
(statisícových) částek, které likvidační důsledky vyvolat mohou, závěr o jejich neústavnosti ovšem 
musí být výsledkem komplexní úvahy o ekonomickém dopadu s přihlédnutím k dané kategorii 
sankcionovaných subjektů, s ohledem na typovou povahu sankcionované činnosti, popřípadě 
s ohledem na další socioekonomické aspekty.  
Jde-li o vývoj právní úpravy správního trestání, v České republice nabyla účinnosti od 1. 7. 2017 
nová právní úprava přestupkového práva28, která oproti úpravě předchozí mimo jiné zpřesnila 
pravidla pro ukládání správních trestů. V souvislosti se zákazem likvidačních pokut se lze zaměřit na 
dva okruhy otázek. V prvé řadě jde o existenci změkčujících ustanovení, nový přestupkový zákon 
pro všechny kategorie delikventů upravuje ve vazbě na existující spodní hranice pokut ve zvláštních 
předpisech institut mimořádného snížení výměry pokuty29, kdy jedním ze zákonných předpokladů 
pro jeho uplatnění je případ, kdy „pokuta uložená v rámci zákonem stanovené dolní hranice sazby 
by byla vzhledem k poměrům pachatele nepřiměřeně přísná“. Uplatněním mimořádného snížení 
pokuty tak lze v konkrétním případě reflektovat majetkové poměry za účelem vyloučení likvidačního 
trestu30. Obecně použitelný institut mimořádného snížení výměry pokuty v současnosti problematiku 
potenciálně ústavněprávně nepřípustných spodních hranic pokut tedy řeší, a to i s přihlédnutím 
k limitu uplatnění mimořádného snížení31, dle něhož musí výsledná (snížená) výměra pokuty činit 
nejméně jednu pětinu zákonem stanovené dolní hranice. Jde-li o nové vymezení hledisek pro 
ukládání trestů, u fyzické osoby je nutno za účelem individualizace sankce přihlédnout k osobním 
poměrům32, což se oproti hlediskům obsaženým v trestním zákoně při ukládání trestu33 jeví jako 

                                                 
23 Nález ÚS sp. zn. Pl.ÚS 52/13 ze dne 9. 9. 2014, pokud jde o ust. § 140 odst. 4 písm. f) zákona č. 
435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění do 19. 10. 2014. V současnosti je stanovena spodní 
hranice ve výši 50 000,- Kč. 
24 Nález ÚS sp. zn. Pl.ÚS 14/09 ze dne 25. 11. 2011. 
25 Srov. rozsudek NSS č.j. 6 A 147/2002-35 ze dne 10.10. 2003.  
26 Spodní hranice pokuty ve výši 10 000,- Kč za správní delikt spočívající v nedovoleném vypouštění 
odpadních vod dle ust. § 118 odst. 1 zák. č. 254/2001 Sb. o vodách a o změně některých zákonů 
(vodní zákon). 
27 Srov. ust. § 4 odst. 2 zák. č. 282/1991 Sb., o České inspekci životního prostředí a její působnosti 
v ochraně lesa vymezující rozpětí pokuty až do 5 mil. Kč za skupinu přestupků ohrožujících či 
poškozujících životní prostředí v lesích.  
28 zákon č. 250/2016 sb., o odpovědnosti za přestupky a o řízení o nich a zákon 
č.183/2017sb.,kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o odpovědnosti za 
přestupky a řízení o nich a zákona o některých přestupcích (změnový zákon). 
29 Ust. § 44 písm. c) PřZ. Úvahy de lege ferenda o potřebnosti obdobných institutů v přestupkovému 
právu formuloval ÚS v již zmíněném nálezu sp. zn. Pl. ÚS 14/09 ze dne 25. 11. 2011.   
30 Shodný názor obsahuje komentářová literatura, P. Vetešník in JEMELKA, Luboš. VETEŠNÍK, 
Pavel. Zákon o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich: Zákon o některých přestupcích: 
komentář. V Praze: C.H. Beck, 2017. Beckovy komentáře. ISBN 978-80-7400-666-1. 
31 Ust. § 44 odst. 2 PřZ.  
32 Ust. § 37 písm. f) PřZ. 
33 Relevanci mají dle ust. § 39 odst. 1 TZ: „osobní, rodinné, majetkové a jiné poměry pachatele“.  
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vymezení užší. Má-li jít o terminologický ekvivalent staré úpravy34, bylo by na místě alespoň dle 
judikatury35 ex lege zkoumat majetkové poměry vždy. U právnických či podnikajících fyzických osob 
však toto zákonné hledisko nesystémově chybí, výslovně je pro určení výměry pokuty relevantní 
toliko povaha činnosti36, de lege ferenda by zřejmě bylo vhodnější pracovat s hlediskem „poměrů 
PO“. Byť je výčet kritérií v ustanovení § 37 PřZ demonstrativní a zohlednit lze i jiná než zákonná 
kritéria, z nové úpravy není zcela zřejmé, zda je nutno zkoumat majetkové poměry ex lege či nikoli a 
zda tak činit ve vztahu ke všem kategoriím delikventů. Zásadní roli proto hraje níže zmíněná 
judikatura, z níž vyplývá povinnost přihlížet k majetkovým poměrům tehdy, stanoví-li tak výslovně 
zákon, nebo v případě, kdy ukládaný správní trest může mít likvidační účinek, a to i tehdy, 
obsahuje-li zvláštní předpis v oblasti správního trestání taxativní výčet hledisek pro stanovení výše 
pokuty37. Zákaz likvidačních pokut může vyvolávat otázky i ve vztahu k ukládání poměrně ojediněle 
se vyskytujících výčtových pokut, jejichž podstatou je exaktní výpočet výše trestu38, a kde se 
správní uvážení neuplatňuje či uplatňuje v omezené míře, přičemž i tyto pokuty mohou dosahovat 
značné výše. Byť zvláštní úpravy často obsahují změkčující ustanovení39, právní prostředky, jimiž 
by bylo lze ústavněprávní korektiv zákazu likvidační pokuty účinně promítnout, ale často 
neexistují40. Přesný algoritmus výpočtu pokuty bez možnosti správní diskrece ze své podstaty riziko 
likvidačnosti ovšem vyvolávat nemusí, příkladem jsou pokuty za některé platební delikty, přímo 
úměrné ekonomické aktivitě daňového subjektu41, či pokuta v procentuální výši ze zajištění daně při 
nedoplatku spotřební daně42. 

Lze shrnout, že byť navzdory legislativnímu vývoji v oblasti správního trestání na úrovni 
podústavního práva neexistují závazné direktivy, pokud jde o ochranu majetkové podstaty před 

                                                 
34 V ust. § 12 odst. 1 zákona č. 200/1990 Sb., o přestupcích byla kritériem „osoba pachatele“. 
35 Srov. rozsudek NSS č.j. 6 Ads 76/2010-74 ze dne 28. 12. 2010, z něhož lze cit.: „není například 
pochybnosti o tom, že má-li se podle § 12 zákona č. 200/1990 Sb., o přestupcích, při výměře 
sankce přihlížet k „osobě pachatele“, znamená to, že tato formulace zahrnuje rovněž majetkové 
poměry pachatele“. 
36 Ust. § 37 písm. g) PřZ. 
37 To plyne nejen z níže odkazovaného usnesení rozšířeného senátu NSS, ale i z rozsudku NSS č.j. 
4 Ads 133/2011-183 ze dne 23. 3. 2012 (ve vztahu k taxativnímu výčtu kritérií dle ust. § 142 odst. 2 
zák. č. 235/2004 Sb., o zaměstnanosti (ve znění účinném do 4. 1. 2012), dle něhož „při určení výše 
pokuty právnické osobě se přihlédne k závažnosti správního deliktu, zejména ke způsobu jeho 
spáchání a jeho následkům a k okolnostem, za nichž byl spáchán“. 
38 Srov. algoritmus v případě pokut dle ust. § 116 zák. č. 254/2001 Sb., o vodách za nepovolený 
odběr podzemních či povrchových vod, vycházející z pevné sazby za 1m3, nejvýše však 500 000,- 
Kč. 
39 Srov. ust. § 116 odst. 5 vodního zákona.  
40 Je otázkou, zda by taková kolize byla eventuálně řešitelná aplikací již výše zmíněného ust. § 44 
odst. 1 písm. c) PřZ. 
41 Srov. nález ÚS sp. zn. Pl.ÚS 24/14 ze dne 30. 6. 2015 o zamítnutí návrhu na zrušení ust. § 250 
zákona č. 280/2009 Sb., daňový řád, v němž soud konstatoval, že: „sankce (procentuální hodnota 
určená zákonodárcem přímo v zákoně) sama zohledňuje závažnost porušení daňové povinnosti a 
do značné míry i individuální ekonomické poměry sankcionovaného subjektu.“ 
42 Srov. nález ÚS sp. zn. Pl.ÚS 3/13 ze dne 15. 10. 2013, jímž byl zamítnut návrh na zrušení ust. § 
43 zák. č. 353/2003 Sb., o spotřebních daních o oprávnění správce daně uložit pokutu ve výši 10 % 
ze zajištění daně při nedoplatku spotřební daně, v němž ÚS konstatoval, že: „Ústavní soud nemůže 
odhlédnout od skutečnosti, že napadená právní norma požadavek diferenciace sankcí respektuje již 
tím, že uložená pokuta je závislá na výši nedoplatku ke spotřební dani. Z tohoto pohledu lze 
ohledně výše předmětné sankce konstatovat, že ve svém důsledku odráží objem finančních 
prostředků pohybující se v obchodu s minerálními oleji, lihem, pivem, vínem a meziprodukty a 
tabákovými výrobky, kterému odpovídá výše daně, kterou je daňový subjekt povinen přiznat a 
zaplatit, a následně pak i částka zajištění daně, z níž je odvozována pokuta ve smyslu  
§ 43 zákona o spotřebních daních. Za této situace a s přihlédnutím ke shora citovaným závěrům, 
jak vyplývají z nálezu sp. zn. Pl. ÚS 37/11, nemohl Ústavní soud dospět k obecnému závěru, že by 
napadeným ustanovením nastavená sankce byla pro daňové subjekty pohybující se v oblasti 
podnikání s přísně regulovanými komoditami likvidační.“ 
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potenciálně likvidační sankci, zákaz likvidačních pokut formulovaný judikaturou Ústavního soudu, 
který následně přejala judikatura správních soudů, se tak plně uplatní i v kontextu nové právní 
úpravy přestupkového práva.  
 
4. ZÁKAZ LIKVIDAČNÍCH POKUT V ROVINĚ APLIKAČNÍ 

Zákaz likvidačních pokut jakožto ústavněprávní korektiv správní diskrece má pro správní 
orgán zásadní konsekvence, zkoumání majetkových poměrů obviněného do řízení o přestupku 
vnáší řadu komplikovaných otázek. Na judikaturu Ústavního soudu navázalo v roce 2010 zásadní 
usnesení rozšířeného senátu Nejvyššího správního soudu43, v němž byl požadavek na zjišťování 
majetkových poměrů formulován tak, že správní orgán je povinen zabývat se majetkovými poměry 
vždy, ukládá-li mu to výslovně zákon, a v ostatních případech tehdy, je-li dle osoby pachatele a výše 
pokuty, kterou lze uložit, zřejmé, že pokuta by mohla mít likvidační charakter. Z hlediska katalogu 
správních trestů jde jednak o pokuty, ale i o jiné tresty s potencí zásahu do majetkové sféry 
delikventa44. Posouzení majetkových poměrů vychází z několika fází, jednotlivé kroky musí mít svůj 
odraz v odůvodnění rozhodnutí45. Prvotním krokem je nutnost zvážit potenciální likvidační účinek 
budoucího správního trestu, a to na základě předběžného posouzení z moci úřední či na základě 
námitky obviněného. Jsou-li zjištěny okolnosti vylučující možný likvidační dopad trestu, jsou-li tyto 
okolnosti správnímu orgánu zřejmé z jeho úřední činnosti46, či má jít o bagatelní postih47, další 
zjišťování se neprovádí. Vypovídající hodnotu může mít i výše majetkového prospěchu získaného z 
deliktního jednání48, k čemuž je ovšem nutno přistupovat obezřetně, jednak protože může jít pouze 
o hypotetický výnos, ale i proto, že v době přestupkového řízení či rozhodování ve věci obviněný 
získanými prostředky již nemusí disponovat. Problematika účelového vyvádění majetku za účelem 
zmenšení majetkové podstaty je řešitelná uplatněním záruky za splnění povinnosti49, je-li důvodné 
podezření, že se obviněný bude vyhýbat potrestání za přestupek nebo výkonu správního trestu 
nebo bude mařit či ztěžovat řízení o přestupku. Existuje-li riziko likvidačního účinku, posuzování 
přechází do následující fáze. Specifikum těchto questiones facti tkví v tom, že jsou objasňovány 
izolovaně od okolností skutku a zjišťovány ke dni meritorního rozhodnutí, což platí i v rámci 
instančního postupu50. Je nezbytné opatřit dostatečné pensum podkladů, a to takových, které mají 
výpovědní hodnotu o aktuální majetkové situaci obviněného, což platí eventuálně i ve vztahu 
k postihu právního nástupce právnické osoby či osoby, která pokračuje v podnikatelské činnosti 
fyzické osoby podnikající. Majetkové poměry je nutno zkoumat  
in concreto a váží se k subjektu jako celku, bez ohledu na případnou existenci organizačních 
jednotek51 či provozoven podnikatele, proto je ostatně možné, že v rámci omezení provozu 
podnikatele v důsledku uložené pokuty může některá z těchto organizačních složek zaniknout.   

                                                 
43 Usnesení rozšířeného senátu NSS č.j. 1 As 9/2008-133 ze dne 20. 4. 2010. 
44 Dle rozsudku KS v Plzni č.j. 30 A 50/2014-63 ze dne 29. 5. 2015 může jít i o trest propadnutí 
tabákových výrobků anebo lihovin dle zákona č. 353/2003 Sb.,  
o spotřebních daních. 
45 Srov. rozsudek NSS č.j. 5 Afs 17/2010-78 ze dne 15. 12. 2010. 
46 Kupř. z jiného souběžně probíhajícího řízení u téhož či u jiného správního orgánu.  
47 Pokuta ve výši 25 000,- Kč není způsobilá zásadně existenčně ohrozit sankcionovaný subjekt 
(srov. rozsudek NSS č.j. 5 As 46/2008-50 ze dne  
19. 6. 2009), srov. též úpravu v ust. § 17 odst. 3 německého přestupkového zákona (OWiG), dle níž 
se majetkové poměry delikventa nezohledňují, jde-li o nevýznamnou pokutu.  
48 Některé zvláštní úpravy ve znění do 30. 6. 2017 výši majetkového prospěchu zakotvovaly jako 
hledisko při uložení trestu, srov. ust. § 622 odst. 2  
zák. č. 240/2013 Sb., o investičních společnostech a investičních fondech, nebo ust. § 192 odst. 2 
zák. č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu. 
49 Ust. § 83 odst. 1 PřZ. Záruku za splnění povinnosti lze uplatnit již v předprocesním stadiu.  
50 Při rozhodování o odvolání s delším časovým odstupem je nutno se na otázku majetkových 
poměrů opětovně zaměřit, obdobně též v novém rozhodnutí dle  
§ 101 písm. d) SpŘ po zrušení rozhodnutí soudem ve správním soudnictví. 
51 Dle ust. § 503 občanského zákoníku jde o jednotku bez právní subjektivity označenou jako 
pobočka, popř. odštěpný závod, je-li pobočka zapsána do obchodního rejstříku, dřívější terminologií 
šlo o organizační složky dle obchodního zákoníku. 
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Algoritmus zjišťování majetkových poměrů formuloval Nejvyšší správní soud52 tak, že 
prvotně by měly být základní údaje o majetkových poměrech opatřeny v součinnosti s obviněným. 
Jakkoli v řízení o přestupku platí vyhledávací zásada, míra a přesnost zjištění majetkových poměrů 
do značné míry závisí na aktivitě obviněného53. Aktivní roli má oproti tomu i správní orgán, jehož 
stíhá povinnost vyzvat obviněného, aby své majetkové poměry doložil54, předložené poklady musí 
být věrohodné55. Až nelze-li takto požadované údaje zjistit, je správní orgán oprávněn vyjít pouze z 
údajů, které vyplynuly z dosavadního průběhu správního řízení, které jsou mu známy z úřední 
činnosti56, či které lze opatřit bez interakce s obviněným57. Byť není vyloučena možnost součinnosti 
s třetími osobami58, za účelem zjišťování majetkového stavu delikventa na rozdíl od orgánů činných 
v trestním řízení59 správní orgán žádnou zvláštní pravomoc nemá60. Shromážděné podklady 
podléhají volnému hodnocení důkazů. V případě důkazní nouze je krajním prostředkem ke 
stanovení majetkových poměrů kvalifikovaný odhad. Analýza majetkových poměrů pro účely řízení 
vyžaduje dle druhu shromážděných podkladů alespoň základní orientaci v oboru účetnictví, což 
fakticky klade další nároky na odbornou způsobilost úředních osob. Po završení procesu hodnocení 
majetkových poměrů je na místě řešit důsledky pro další postup. Zjištění majetkových poměrů 
představuje vodítko, jaká výše pokuty je řádově únosná61 a tedy ústavně konformní, aniž by došlo 
k dlouhodobé negaci hospodářské činnosti či ohrožení existence sankcionovaného subjektu. Zákon 
umožňuje stanovení tzv. splátkového kalendáře62 , a byť jde o institut nepochybně způsobilý zmírnit 
citelnost pokuty, nelze jím ve všech případech vyloučit likvidační dopad pokuty, jelikož likvidační 
pokutou je i pokuta, jejíž úhrada i v delším časovém horizontu přesáhne hospodářské výsledky a 
podnikání se v důsledku toho stává dlouhodobě bezúčelné. Nutno zdůraznit, že cílem zkoumání 
dopadu ukládaného trestu na podnikání delikventa není zajistit stávající rozsah podnikání, ale toliko 
otázka zachování majetkové podstaty stěžovatele v takové míře, která mu umožní dále 
uskutečňovat podnikatelskou činnost, byť v omezeném rozsahu63. Komplikovaným se jeví 
především posouzení únosnosti pokuty s ohledem na rozsah aktiv, které je nutno podnikateli pro 
chod závodu zachovat64. 

                                                 
52 Usnesení rozšířeného senátu NSS č.j. 1 As 9/2008-133 ze dne 20. 4. 2010 (bod 22 odůvodnění), 
rozsudek NSS č.j. 5 Afs 17/2010-78 ze dne 15. 12. 2010 a další rozsudky.  
53 Dle rozsudku NSS č.j. 5 As 64/2011-66 ze dne 28. 2. 2013 platí i v řízení o přestupku, že 
obviněný je povinen prokázat, co sám tvrdí, má-li správní orgán z jeho tvrzení vycházet.  
54 Srov. rozsudek NSS č.j. 6 Ads 76/2010-74 ze dne 28. 12. 2010, z něhož lze cit.: „(…)bylo ovšem 
v souladu s principy dobré správy zcela v možnostech správního orgánu, aby účastníka správního 
řízení o povinnosti svá tvrzení doložit poučil a vyzval jej k předložení důkazních  návrhů ve vztahu k 
majetkové situaci. Teprve v situaci, kdy delikvent odmítne součinnost, může majetkovou situaci 
správní orgán posoudit jen přibližně, v intencích shora dovozených rozšířeným senátem zdejšího 
soudu.“ 
55 Srov. rozsudek NSS č.j. 9 Afs 127/2007-286 ze dne 19. 6. 2008.  
56 Např. pokud jde o souběžně vedené řízení u téhož správního orgánu či u jiného správního 
orgánu.  
57 Údaje z veřejných seznamů či rejstříků, především obchodní rejstřík, katastr nemovitostí atd. 
58 Ediční povinnost dle ust. § 53 SpŘ, eventuálně důkaz svědeckou výpovědí dle § 55 SpŘ. 
59 Dle ust. § 8 zák. č. 141/1961 Sb., trestní řád lze pro účely trestního řízení opatřit údaje získané při 
správě daní, údaje, které jsou předmětem bankovního tajemství, údaje z evidence investičních 
nástrojů a zaknihovaných cenných papírů.  
60 PRÁŠKOVÁ, Helena. Nové přestupkové právo. Praha: Leges, 2017. Teoretik. ISBN 978-80-7502-
221-9. 
61 Exaktní výpočet zpravidla nebude možný, nadto majetkové poměry jsou záležitostí proměnlivou, 
v literatuře je obchodní závod nezřídka připodobňován k „živému organismu“. 
62 Dle ust. § 46 odst. 2 PřZ lze stanovit lhůtu splatnosti pokuty odlišně, a to i novým rozhodnutím dle 
§ 101 písm. c) SpŘ. 
63 Viz rozsudek NSS č.j. 2 Afs 173/2015-110 ze dne 21. 3. 2016. 
64 Zvýšenou pozornost je nutno věnovat především položkám aktiv jako jsou výrobní prostředky a 
technologie, nemovitý majetek, vozový park, práva z průmyslového vlastnictví, aktiva určená na 
mzdy zaměstnanců apod. 
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Výše nastíněný postup musí mít svůj odraz v odůvodnění rozhodnutí, výše pokuty musí být 
výsledkem souslednosti úvah správního orgánu, dle požadavku na řádné a dostatečné odůvodnění 
pokuty je nutno nejprve náležitě zohlednit okolnosti skutku, včetně okolností přitěžujících a 
polehčujících, a následně vyložit důvody, které vedly k uložení výsledné nižší pokuty v důsledku 
korektivu zákazu likvidačnosti. To má smysl především v situaci, kdy zohledněním likvidačního 
účinku dojde ke korekci pokuty, která by byla uložena za stavu, kdy by majetkové poměry pro 
kvantifikaci pokuty nepředstavovaly žádné omezení, v opačném případě může dojít k nežádoucím 
jevu, totiž k deformaci správní praxe pro futuro65. Je dále otázkou, jak přistupovat k situacím, kdy 
obviněný nebude dle svých majetkových poměrů s to uhradit pokutu v libovolné výši, striktní výklad 
stojící na premise zákazu zásahu do majetkových práv nad rámec finančních možností 
sankcionovaného by nejen odporoval zásadě individuální prevence, ale především by v oblasti 
veřejného práva znamenal ipso facto imunitu vůči veškerým pekuniárním sankcím66. Na místě je 
proto pokutu uložit, byť zřejmě v řádově nižší relaci, než jaká by byla uložena za běžných okolností.  
Kontroverze vyvolává i průlom do zákazu likvidačních pokut, formulovaný Nejvyšším správním 
soudem67 ve výjimečných případech u zvlášť závažných správních deliktů či u recidivy, pokud 
předchozí mírnější sankce neplní svůj individuálně preventivní účel, jakož i v případech, kdy byla 
právnická osoba fakticky založena za účelem provádění protiprávní činnosti a je dán silný veřejný 
zájem na tom, aby již v daném oboru činnosti nepůsobila. Nepochybně jde tedy o krajní prostředek, 
jehož uplatnění musí předcházet pečlivé zhodnocení míry společenské nebezpečnosti trestaného 
deliktního jednání, jakož i zhodnocení právních možností co do uplatnění sankcí netrestního 
charakteru za účelem eliminace škodlivých následků či budoucího rizika ohrožení daného veřejného 
zájmu. Byť soud přípustnost likvidačního trestu dovozuje v intencích proporcionality, z níž vychází 
ve výše citované judikatuře Ústavní soud, Ústavní soud nastíněné předpoklady pro prolomení 
zákazu likvidačních pokut v dosavadní rozhodovací činnosti neaproboval ani k obdobnému závěru 
nedospěl. V současnosti, kdy trest zrušení právnické osoby zakotvuje zákon o trestní odpovědnosti 
právnických osob68, je otázkou, zda fakticky shodné důsledky může představovat charakterem 
diametrálně odlišný trest v oblasti trestání správního.  
 

Lze shrnout, že trendu zvyšujících se nároků na kvalitu rozhodování v oblasti správního 
trestání, který je dán především přibližováním správního trestání trestání soudnímu působením 
judikatury, přispívají i nastíněné judikatorní požadavky na uplatňování konceptu zákazu likvidačních 
pokut, který, jak je výše popsáno, vnáší do aplikační praxe správního trestání množství složitých 
skutkových i právních otázek. Při rozhodování o trestu tak správní orgán musí se značným úsilím 
proplout mezi pomyslnou Skyllou v podobě ústavního limitu zákazu likvidačnosti trestu a zároveň 
pomyslnou Charybdou v podobě elementárních požadavků správního trestání (zásada individuální 
prevence) jako nepřímého nástroje ochrany veřejného zájmu, k jehož náležité ochraně patří 

                                                 
65 Správní praxe je vnímána jako referenční hledisko ve vztahu k dodržování zásady rovného 
zacházení. Srov. rozsudek NSS č.j. 1 Afs 58/2009-541 ze dne 31. 3. 2010. 
66 V rámci specifické oblasti soutěžního práva se této problematice věnoval NSS v rozsudku č.j. 8 
Afs 25/2012-351 ze dne 29. 1. 2015, z něhož lze cit.: „Důsledkem předlužení pachatele však 
nemůže být automatická imunita vůči sankcím ukládaným v oblasti veřejného práva. Opačný závěr 
by zcela popřel účel trestu a narušil efektivitu prosazování práva hospodářské soutěže. Mohl by vést 
dokonce k absurdním důsledkům, kdy předlužený subjekt by se fakticky mohl chovat se na trhu 
libovolně a mohl by beztrestně páchat jakoukoliv protiprávní činnost, včetně té nejzávažnější.“ Dále 
lze odkázat na rozsudek NSS č.j. 8 Afs 18/2007-81 ze dne 31. 3. 2009, z něhož lze cit.: „K 
námitkám obsaženým v žalobě a kasační stížnosti je možno dodat, že peněžitá sankce má ve 
většině případů za následek určité omezení v následné činnosti sankcionovaného subjektu. Pokud 
by tomu tak nebylo, je možno pochybovat, zda takováto sankce plní svůj účel (včetně 
preventivního). To, že se jedná i o určité omezení v činnosti, kterou je možno označit jako veřejně 
prospěšnou, neznamená, že by v takovýchto případech bylo vyloučeno uložení pokuty“.  
67 Usnesení rozšířeného senátu NSS č.j. 1 As 9/2008-133 ze dne 20. 4. 2010 (bod 33 odůvodnění).  
68 Ust. § 15 odst. 1 písm. a) zák. č. 418/2011 sb., o trestní odpovědnosti právnických osob a řízení 
proti nim. v době vydání zmíněného usnesení rozšířeného senátu nss trestněprávní odpovědnost 
v právním řádu čr zakotvena nebyla, což vzal soud ve svých úvahách explicitně v potaz.  
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ukládání pokut, které se mají citelně projevovat v majetkové sféře delikventa a které mají být 
adekvátní reakcí na nežádoucí společenské jevy.  
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PRINCIP LEGITIMNÍHO OČEKÁVÁNÍ V PRAXI SPRÁVNÍCH 
ORGÁNŮ (POHLEDEM JUDIKATURY) 

Lukáš Potěšil 

Masarykova univerzita, Právnická fakulta 
 
 

Abstrakt: This paper focuses on one of the basic principles of acticvities of administrative bodies 
that has also a constitutional feature, which is the principle of legitimate expectation. Administrative 
bodies are binding by this principle that is contained (namely) in sec. 2 par. 4 Act No. 500/2004 
Coll., Code of Administrative Procedure. Contribution deals with the administrative courts rulings 
that are related to the mentioned principle. 
 
Abstrakt: Příspěvek se zaměřuje na jednu ze základních zásad činnosti správních orgánů, která 
má i ústavní povahu, a to je legitimní očekávání. Správní orgány jsou tímto požadavkem vázány a 
vyplývá (nejen) z § 2 odst. 4 správního řádu č. 500/2004 Sb., přičemž v příspěvku budou zmíněny i 
judikatorní závěry ve vztahu k této zásadě.  
 
Kľúčové slová: legitimate expectation, administrative bodies, administrative courts, case law, Code 
of Administrative Procedure 
 
Kľúčové slová: legitimní očekávání, správní orgány, správní soudy, judikatura, správní řád 
 
 
1 ÚVOD 

Příspěvek se věnuje problematice požadavku, případně principu (či zásady)1 legitimního 
očekávání, a to v jeho správně právní poloze, tedy se zřetelem na jeho dopady v oblasti veřejné 
správy a do činnosti správních orgánů. Zcela záměrně ponechávám mimo rozsah tohoto příspěvku 
mezinárodněprávní, resp. evropské souvislosti (a původ) tohoto principu, jakož i zahraniční prameny 
a judikaturu, které jsou však podstatné z hlediska formování uvedeného principu.2 Účelem 
příspěvku je poukázat na pojetí a vnímámí legitimního očekávání v právním prostředí a judikatorní 
praxi České republiky. V rámci příspěvku se proto výlučně zaměřuji na problematiku legitimního 
očekávání, a to jednak v rovině jeho právního zakotvení, tak i jeho zachycení v judikatuře správních 
soudů. Jak již bylo naznačeno, v obou případech či zkoumaných rovinách vycházím z českých 
reálií.  
 
2 LEGITIMNÍ OČEKÁVÁNÍ 

Princip či požadavek legitimního očekávání náleží společně s „dobrou správou“ mezi pojmy, 
které se relativně snadno definují prostřednictvím jejich opaku, nebo ty pojmy, u kterých jsme 
schopni  bez větších obtíží vnímat, co znamenají, a to až do doby, kdy bychom měli zcela 
jednoznačně vyjádřit jejich obsah. Současně u obou pojmů platí, že jejich vymezení „přímou cestou“ 
bývá náročné a nejednoznačné. Dokladem budiž množství jiných označení, se kterými se v různých 

                                                 
1 Pro účely tohoto příspěvku nebudu zcela záměrně rozlišovat mezi pojmy „princip“ a „zásada“, 
ačkoliv jsou mi známy názory poukazující na jejich rozdílný význam a chápání. K této problematice 
blíže srov. kupř. Dostálová, J., Harvánek, J.: Právní principy, zásady a pravidla (právně teoretická 
úvaha). Pelhřimov: vydavatelství 999, 1999, s. 106 – 107. In Právní principy, nebo Skulová, S.: 
Správní uvážení – základní charakteristika a souvislosti pojmu. Brno: Masarykova univerzita v Brně, 
2003, s. 151. 
2 K zahraničním publikacím k problematice legitimního očekávání srov. kupř. THOMAS, Robert. 
Legitimate expectations and proportionality in administrative law. Oxford: Hart publishing, 2000. 
nebo SCHONBERG, Soren J. Legitimate expectations in administrative law. Reprint. Oxford: Oxford 
University Press, 2003.  
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pramenech lze setkat a které mají v zásadě pojmenovávat tentýž fenomén, kterým je legitimní 
očekávání. Zmínit lze takové pojmy (a jejich variace) jako právní jistota; dobrá víra; vázanost, 
kontinuita či ustálenost rozhodovací praxe; předvídatelnost; důvěryhodnost a důvěra v právo; rovné 
zacházení či materiální rovnost; formální spravedlnost; zákaz libovůle; rozumné rozhodnutí nebo 
zákaz překvapivých rozhodnutí.  

To ovšem zdaleka není vše. Kromě toho, že uvedené pojmy předznamenávají úzkou 
souvislost a provázanost s ostatními principy demokratického právního státu, samo legitimní 
očekávání je úzce propojeno s požadavky jinými. Na předních místech můžeme uvést řádné 
odůvodnění, kromě toho souvisí se správním uvážením, transparentností veřejné správy, jakož 
i s instančními vztahy v podmínkách státní správy a s rolí a působením nadřízených či ústředních 
správních orgánů a jejich řídící a metodickou úlohou.   
 
2.1  Prameny legitimního očekávání 
 Pomineme-li zahraniční vlivy3, lze konstatovat, že princip legitimního očekávání má 
bezpochyby svůj ústavní původ a rozměr. Dovodit jej totiž lze z čl. 1 Listiny základních práv 
a svodod, který zakotvuje požadavek rovnosti. Legitimní očekávání však není jako takové, resp. 
přímo samo o sobě, obsahem předpisů, které tvoří ústavní pořádek, ale jeho existence bývá 
dovozována a konkretizována z principů jiných, jak ostatně potvrzuje níže uvedená judikatura 
Ústavního soudu.  

Zásadní roli při tom sehrála judikatura, která na existenci tohoto požadavku odkazovala.4 Na 
průkopnickou roli Ústavního soudu následně v oblasti veřejné správy navázal Nejvyšší správní 
soud, resp. správní soudnictví.  

I díky judikatuře se požadavek legitmního očekávání dostal následně do textu procesních 
předpisů, které upravují výkon veřejné správy. V první řádě jde o § 2 odst. 4 zákona č. 500/2004 
Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „správní řád“). Podle tohto ustanovení je 
sice zásada legitimního očekávání propojena se zásadami ostatními, jako je ochrana veřejného 

                                                 
3 Podotkněme, že předvídatelnost tvoří jeden z pilířů tzv. evropského správního prostoru. 
4 Již Ústavní soud České a Slovenské Federativní Republiky v rozhodnutí ze dne 10. 12. 1992, sp. 
zn. Pl. ÚS 78/92, uvedl, že „Princípy právneho štátu, právnej istoty, ktoré možno vyvodiť z 
požiadavky demokratického usporiadania štátu, vyžadujú každý ústavne možný prípad retroaktivity 
zakotviť expressis verbis v ústave, resp. v zákone a vyriešiť s tým spojené prípady tak, aby 
nadobudnuté práva boli riadne chránené.“. Tím zcela jednoznačně přiznal a připustil existenci 
legitimního očekávání a jeho úzkou souvislost s principy dalšími. K podobným závěrům následně 
dospěl i Ústavní soud ČR, kupř. v rozhodnutí ze dne 24. 5. 1994, sp. zn. Pl. ÚS 16/93. Ústavní soud 
k legitimnímu očekávání v pozdějších rozhodnutích (srov. rozhodnutí ze dne 8. 6. 1995, sp. zn. IV. 
ÚS 215/94) uvedl, že „Ke znakům právního státu neoddělitelně patří princip právní jistoty a ochrany 
důvěry občanů v právo. … Jestliže tedy někdo jedná v důvěře v nějaký zákon, nemá být v této své 
důvěře zklamán.“. Pozdější judikatura Ústavního soudu k legitimnímu očekávání se počala věnovat 
jeho působení nikoliv ve vztahu k právním předpisům, ale k jeho působení v individuální 
rozhodovací praxi správních orgánů. Podle Ústavního soudu (srov. rozhodnutí ze dne 9. 10. 2003, 
sp. zn. IV. ÚS 150/01) „Podstatou uplatňování veřejné moci … je kromě jiného také princip dobré 
víry jednotlivce ve správnost aktů veřejné moci a ochrana dobré víry v nabytá práva konstituovaná 
akty veřejné moci, ať už v individuálním případě plynou přímo z normativního právního aktu nebo z 
aktu aplikace práva. Princip dobré víry působí bezprostředně v rovině subjektivního základního 
práva jako jeho ochrana, v rovině objektivní se pak projevuje jako princip presumpce správnosti aktu 
veřejné moci.“. V jiném rozhodnutí (srov. rozhodnutí ze dne 27. 3. 2003, sp. zn. IV. ÚS 690/2001), 
Ústavní soud uvedl, že: „Ministerstvo jako orgán veřejné moci je vázáno obecně vymezeným 
ústavním limitem činnosti těchto orgánů, jímž je v principu především postulát, dle něhož může a 
současně je povinno činit pouze to, co stanoví zákon (čl. 2 odst. 2 Listiny, čl. 2 odst. 3 Ústavy ČR). 
Ke znakům právního státu a mezi jeho základní hodnoty patří neoddělitelně princip právní jistoty (čl. 
1 odst. l Ústavy ČR), jehož nepominutelným komponentem je nejen předvídatelnost práva, nýbrž i 
legitimní předvídatelnost postupu orgánů veřejné moci v souladu s právem a zákonem stanovenými 
požadavky.“. 
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zájmu a individualizace, nicméně klíčová je poslední část jeho textu. Podle něj „správní orgán dbá 
..., aby při rozhodování skutkově shodných nebo podobných případů nevznikaly nedůvodné 
rozdíly.“. Podobná formulace byla následně vložena do daňového řádu č. 280/2009 Sb., kde působí 
pro oblast daňovou a finanční. Díky těmto dvěma předpisům se legitimní očekávání dostalo do textu 
zákona a stalo se právně závazným. Současně vykonavatelé veřejné správy získaly vynutitelné 
vodítko či jistý limit pro jejich činnost. 
 
2.2 Povaha legitimního očekávání 
 Zaměřme se na vlastní povahu či obsah legitimního očekávání. V té nejobecnější rovině lze 
konstatovat, že z pohledu dotčených osob vytváří předvídatelnost v postupu či řešení správních 
orgánů a jednoznačně posiluje důvěryhodnost veřejné správy. Z pohledu správních orgánů může 
rovněž plnit funkci pomyslného vodítka či inspirace, při současném vnímání toho, že jde o jistý limit 
jejich činnosti. Platí totiž, že legitimní očekávání představuje prvek sebeomezení správního orgánu 
a je úzce spojeno s nutností znát správní praxi a současně s povinností řádného odůvodnění.  

Shodně se zahraniční literaturou můžeme legitimní očekávání rozdělit do dvou rovin. Tou 
první je rovina hmotněprávní a druhou rovina procesní. Hmotněprávní rovina spočívá v existenci 
ustálené rozhodovací praxe a její kontinuitě. Její podstatou je stabilní výklad a aplikace právních 
předpisů a jde tudíž o posuzování skutečnosti, která je předmětem řízení.5 Procesní rovina tomu 
pomyslně předchází (případně následuje) tím, že se vztahuje k postupu správního orgánu, přičemž 
legitimní očekávání zde nemusí být nutně odrazem procesního předpisu. Může tak kupř. spočívat 
v tom, jak dlouhé lhůty stanoví správní orgán tam, kde jejich délka není stanovena přímo zákonem, 
nebo v příslibu určitého procesního postupu.  
 Shodně s tím, jak lze hledat podstatu legitimního očekávání, zmínit lze i ty skutečnosti, 
které jeho projevem nejsou. Legitimním očekáváním není subjektivní a ničím nepodložené 
a spekulativní očekávání stran procesního postupu nebo řešení otázky, která je předmětem řízení. 
Současně legitimní očekávání neznamená nárok na automatické vyhovění určitému požadavku. 
Zde se počínají projevovat jisté limity legitimního očekávání, kdy zmínit lze požadavek ochrany 
veřejného zájmu, odlišnost případů a s tím úzce související nutnost řádného odůvodnění odlišného 
postupu a řešení, které správní orgán nakonec zaujme.  
 
2.3 Legitimní očekávání v judikatuře 
 Již byla zmíněna stěžejní role judikatury při formování tohto principu. Na tomto místě bych 
se rád zastavil u závěrů judikatury, jejichž prostřednictvím můžeme blíže přiblížit, co se skrývá pod 
legitimním očekáváním. 
 Aby bylo možné se legitimního očekávání dovolat, musí v první řadě existovat určitá 
rozhodovací praxe. Teprve rozhodovací praxí je správní orgán pro futuro vázán. S tím ale úzce 
souvisí otázka, na základě čeho se lze vůbec rozhodovací praxe dovolávat, resp. jak dotčená osoba 
může zjistit, zda nějaká taková praxe vůbec je utvořena a existuje. Zmínit v této souvislosti lze 
právní úpravu svobodného přístupu k informacím (zákon č. 106/1999 Sb.), na jehož základě se 
nepochybně lze dostat k informacím ohledně existence nebo neexistence rozhodovací praxe. Vedle 
toho také o rozhodovací praxi správních orgánů a jejich podobě vypovídají nejrůznější pokyny či 
metodiky nadřízených nebo ústředních orgánů.6 
 Pro dovolání se rozhodovací praxe a uplatnění legitimního očekávání, existující praxe 
správního orgánu musí být v souladu se zákonem. A contrario platí, že se nelze dovolávat 
nezákonné rozhodovací praxe, resp. nezákonností není nikdo v tomto směru vázán.7   

                                                 
5 Příkladem budiž rozsudek Nejvyššího správního soudu ze dne 20. 7. 2006, sp. zn. 6 A 25/2002, 
publikovaný pod č. 950/2006 Sb. NSS. 
6 Na existenci pokynu ministerstva, ve spojení s legitimním očekáváním, se výslovně odvolává 
judikatura. Srov. rozsudek Nejvyššího správního soudu ze dne 28. 4. 2005, sp. zn. 2 Ans 1/2005, 
publikovaný pod č. 605/2005 Sb. NSS. Podle něj „Vytvořila-li se na základě pokynu Ministerstva 
financí č. D-144 … správní praxe spočívající v tom, že …, vyplývá ze zásady zákazu libovůle a 
neodůvodněně nerovného zacházení (čl. 1 věta první Listiny základních práv a svobod), že pro 
správní orgán je takováto správní praxe právně závazná.“ 
7 K požadavku zákonného výkonu veřejné správy a nemožnosti dovolávat se legitimního očekávání 
v případě nezákonnosti rozhodovací praxe, srov. rozsudek Nejvyššího správního soudu ze dne 12. 
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 S výše uvedeným požadavem zákonnosti se úzce pojí fakt, že legitimní očekávání má své 
limity a neznamená naprostou neměnnost či shodné řešení ve všech případech. Ostatně i přímo 
text správního řádu počítá s tím, že předně musí nastat skutkově shodné nebo podobné případy 
a současně nemají vznikat nedůvodné rozdíly. Z toho plyne, že tam, kde je to důvodné, rozdíly při 
postupu a řešení správního orgánu vznikat mohou, ovšem za náležitého odůvodnění.8  
 Správní praxi nejenom, že správní orgán vytváří, ale je nutné, aby ji znal. Jen tak lze 
zajistit, aby legitimní očekávání bylo naplňováno. V této souvislosti vzniká otázka, zda je správní 
orgán vázán výlučně vlastní rozhodovací praxí, jejímž původcem je, nebo zda je vázán, šiřeji vzato, 
rozhodovací praxí i jiných správních orgánů, ale ve stejné sféře veřejné správy, resp. těch správních 
orgánů, které jsou jako on shodně vecně příslušné. Komentářová9 literatura se převážně kloní 
k tomu, že správní orgán je primárně vázán jen svou vlastní rozhodovací praxí. Vychází se 
z gramatického výkladu § 2 odst. 4 správního řádu, kde píše o správním orgánu, z čehož se 
dovozuje, že to platí pro konkrétní správní orgán a nikoliv obecně. Současně se tento argument 
dokládá i tím, že zjistit rozhodovací praxi jiného správního orgánu je velice obtížné. Zde se ale opět, 
podle mého názoru, nutně dostává ke slovu řídíci, sjednocující a metodická role ústředních orgánů 
státní správy, která je v daném ohledu nezastupitelná. Pochopitelně nelze vyžadovat, aby správní 
orgán znal správní praxi jiného správního orgánu „z druhého konce republiky“, ale naopak lze 
vyžadovat po ústředních orgánech, aby to sledovaly a dbaly, aby rozhodovací praxe byla co nejvíce 

                                                                                                                                       
5. 2016, sp. zn. 5 As 155/2015, publikovaný pod č. 3444/2016 Sb. NSS. Podle něj „Nelze se 
dovolávat legitimního očekávání z titulu zavedené správní praxe (zde vydání kladných rozhodnutí 
Národního památkového úřadu ohledně zateplení fasád u památkově chráněných objektů) za 
situace, kdy se jednalo o nezákonnou správní praxi, jejíž následování je nežádoucí a bylo by v 
rozporu se zákonem (§ 2 odst. 4 správního řádu z roku 2004).“. Podle judikatury ale (srov. rozsudek 
Nejvyššího správního soudu ze dne 16. 7. 2009, sp. zn. 9 Ans 6/2009) „Právo ve společnosti neplatí 
proto, aby nepřijatelné důsledky legitimizovalo, ale proto, aby přinášelo racionální uspořádání 
vztahů mezi jednotlivci. V souladu s tím je nutno zdůraznit, že princip ochrany legitimního očekávání 
může chránit pouze očekávání, které je legitimní, rozumné. Z tohoto principu proto nelze pro sebe 
dovozovat spekulativní prospěch, který zákon nezamýšlel poskytnout, tj. jinak řečeno, který 
neodpovídá účelu zákona.“ 
8 K této problematice se Nejvyšší správní soud vyjádřil poměrně komplexně v rozsudku ze dne 16. 
3. 2010, sp. zn. 1 Afs 50/2009. Podle něj „Správní orgán je naopak povinen dbát na to, aby při 
rozhodování skutkově shodných nebo podobných případů nevznikaly nedůvodné rozdíly. Stěžejní je 
tedy okamžik rozhodování správního orgánu, kdy správní orgán musí rozhodovat v souladu s již 
vydanými rozhodnutími, která se týkala skutkově shodných či obdobných případů. Stejně tak je 
chráněna dobrá víra účastníka řízení i vzhledem k okamžiku rozhodování správního orgánu. Jakkoli 
lze tedy souhlasit s tím, že § 2 odst. 4 správního řádu přeneseně brání dobrou víru účastníků, že 
pokud rozhodovací činnost správního orgánu svědčí o zastávání určitého právního názoru správním 
orgánem, potom jednání účastníků, odpovídající takovému názoru, bude moci být jimi pokládáno za 
souladné s právními předpisy, je nutné citované ustanovení vykládat především tak, že pokud v 
okamžiku rozhodování správního orgánu existují jiná jeho rozhodnutí pojednávající o skutkově týchž 
či obdobných případech, je nutno chránit víru účastníků, že správní orgán bude také v jejich případě 
rozhodovat stejným způsobem. Existence možnosti účastníků řízení spolehnout se na to, že jejich 
věc správní orgán posoudí stejným způsobem, jakým již dříve posoudil skutkově obdobné či stejné 
věci, je nezbytnou součástí jednoho ze základních znaků právního státu – právní jistoty ... Zásada 
legitimního očekávání účastníka správního řízení nemá absolutní hodnotu a je omezena jinými 
zásadami … Jedním ze závažných důvodů, na základě nichž může správní orgán prolomit legitimní 
očekávání účastníků správního řízení, by mohl být např. rozpor rozhodování správního orgánu s 
právními předpisy. Avšak i v případě opodstatněné změny v rozhodovací činnosti správních orgánů 
je nutno dodržet požadavky kladené na tuto změnu, tj. i zde musí být změna správní praxe řádně 
odůvodněna. Jedině takový postup totiž odpovídá nárokům transparentní aplikace práva a právní 
jistoty…Při naplnění určitých podmínek může rozhodovací činnost správních orgánů nabývat 
takových kvalit, že je možno ji již označit za ustálenou správní praxi, která ve vztahu k účastníkům 
správního řízení vyvolává ještě intenzivnější účinky. S tím souvisejí rovněž přísnější nároky kladené 
na změnu již ustálené správní praxe.“. 
9 Srov. kupř. VEDRAL, J. Správní řád. Komentář. Praha: Bova Polygon. 2012, s. 103 a násl.  
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podobná, při současném respektování místních zvláštností a specifik.10 V opačném případě by 
mohlo docházet k poměrně kontroverzním skutečnostem, jako je tzv. forum shopping, tedy jinak 
řečeno, účelový výběr správního orgánu tam, kde je větší míra pravděpodobnosti kladného 
výsledku.11 
 Rozhodovací praxe, kterou správní orgán vytvořil a je jí vázan, působí směrem do 
budoucna. Nicméně s tím vyvstává otázka, zda správní praxi lze vůbec měnit, aniž by se kupř. 
změnily právní předpisy (protože se změnou právní úpravy „nutně“ přichází i změna rozhodovací 
praxe). I k této poměrně důležité otázce se opakovaně vyslovila judikatura, která změnu 
rozhodovací praxe, avšak při splnění řady podmínek, v podstatě připouští.12 Pro změnu správní 
praxe musí dojít k tomu, že může být změněna s účinky ex nunc, adresát bude se změnou 
seznámen a k této změně vedou závažné okolnosti.  
 Dalším zajímavým hlediskem je, že legitimní očekávání vytváří jak aktivní činnost, tak i 
případná nečinnost správního orgánu.13 Co do důsledků ustálená rozhodovací praxe nabývá povahy 
pramene práva a představuje významné interpretační a aplikační vodítko.14 
 
3 ZÁVĚR 

V příspěvku jsem poukázal na ústavní povahu, resp. základy požadavku legitimního 
očekávání, přičemž byly zmíněny některé výslovné závěry judikatury. Ty nejenom, že blíže pomohly 
dotvořit obsah uvedeného principu, ale také jej dále doplnily a uvedly další hlediska a kritéria, která 
jsou v jeho případě na místě. I přes řadu obtíží, které jsou v praxi s legitimním očekáváním spojeny, 

                                                 
10 Patrně nikdo nebude očekávat, že výše pokut v regionu s vysokými výdělky bude srovnatelná 
s výší pokut ukládaných v sociálně vyloučených lokalitách a naopak.  
11 Dodejme však, že v některých agendách poměrně nedávno zákonodárce odstranil kritérium 
místní příslušnosti, takže vyřídit si kupř. cestovní pas, občanský průkaz nebo věci v oblasti dopravně 
správních činností je již možné na kterémkoliv věcně příslušném obecním úřadu obce s rozšířenou 
působností. 
12 Již Ústavní soud (srov. nález ze dne 15. 1. 2008, sp. zn. I. ÚS 629/06) k této problematice uvedl, 
že „Přehodnocení interpretace ze strany správních úřadů nebo soudů, za nezměněného stavu 
interpretovaných právních předpisů, jistě není vyloučeno. Představuje však závažný zásah do 
právní jistoty a intenzitu tohoto zásahu je nutno posuzovat vždy ve světle individuální situace. 
Legitimita změny správní praxe závisí na otázce, do jaké míry mohl adresát normy rozumně počítat 
s tím, že se výklad dané normy změní, a to i za nezměněných právních předpisů. To platí zejména 
se zřetelem na ustálenost, jednotnost, dlouhodobost a určitost správní praxe, na význam daného 
výkladu práva pro adresáty právní normy, i s ohledem na změnu právních předpisů s danou správní 
praxí souvisejících a na eventuální změnu relevantních společenských okolností, které mohou 
objektivně přispívat k poznání správného výkladu práva (a tedy k poznání práva v materiálním 
smyslu). V každém případě ovšem platí, že změna dlouhodobé správní praxe nebo soudně-správní 
judikatury - za nezměněného stavu právních předpisů - může nastat jen ze závažných a 
principiálních důvodů směřujících k dosažení určité právem chráněné hodnoty. V žádném případě 
se však nesmí dít svévolně.“. Na to navázal Nejvyšší správní soud (srov. usnesení rozšířeného 
senátu ze dne 21. 7. 2009, sp. zn. 6 Ads 88/2006, publikované pod č.1915/2009 Sb. NSS). Podle 
něj „Správní praxe zakládající legitimní očekávání je ustálená, jednotná a dlouhodobá činnost (příp. 
i nečinnost) orgánů veřejné správy, která opakovaně potvrzuje určitý výklad a použití právních 
předpisů. Takovou praxí je správní orgán vázán. Lze ji změnit, pokud je změna činěna do 
budoucna, dotčené subjekty mají možnost se s ní seznámit a je řádně odůvodněna závažnými 
okolnostmi.“. V jiném rozhodnutí Nejvyšší správní soud (srov. rozsudek ze dne 13. 8. 2009, sp. zn. 7 
As 43/2009), dodal, že „Pokud správní orgán na základě racionálních a přezkoumatelných důvodů 
dojde k závěru, že jeho dosavadní praxe v některém ohledu neodpovídala (či neodpovídala zcela) 
odborným hlediskům, je oprávněn tuto praxi do budoucna změnit; tato změna se ovšem musí týkat 
všech případů, jež mají shodnou či obdobnou povahu.“.  
13 Srov. usnesení rozšířeného senátu Nejvyššího správního soudu ze dne 21. 7. 2009, sp. zn. 6 Ads 
88/2006, publikované pod č.1915/2009 Sb. NSS. 
14 Jak ostatně uvedl Ústavní soud ve svém nálezu ze dne 15. 1. 2008, sp. zn. I. ÚS 629/06, 15. 1. 
2008, sp. zn. I. ÚS 629/06, „Soustavná praxe orgánů státní správy … kontinuálně existující až do 
počátku roku 2004, tedy dotvořila české právo v jeho materiální podobě … „. 
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jsem toho názoru, že jde o vhodný a současně nutný prvek vázanosti a jistého omezení správního 
orgánu a o prvek, který při správném uplatňování, může posilovat důvěru ve veřejnou správu a jí 
přijatá řešení.   
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ODŮVODNĚNÍ SPRÁVNÍHO ROZHODNUTÍ JAKO SOUČÁST 
PRÁVA NA SPRAVEDLIVÝ PROCES 

Helena Prášková 

Univerzita Karlova, Právnická fakulta 
 

Abstrakt: The paper deals with the reasoning of the administrative decision, its purpose and the 
content and formality of the reasoning. It is based on the understanding of the right to duly justify the 
decision as part of the right to a fair trial. 
 
Abstrakt: Příspěvek se věnuje odůvodnění správního rozhodnutí, jeho účelem a obsahovým i 
formálním náležitostem odůvodnění. Vychází z chápání práva na řádné odůvodnění rozhodnutí jako 
součásti práva na spravedlivý proces. 
 
Klíčová slova: The reasoning of the decision, right to a fair trial, content and formal reasoning 
requirements. 
 
Klíčová slova: Odůvodnění rozhodnutí, právo na spravedlivý proces, obsahové a formální 
požadavky na odůvodnění.  
 
 
1       ÚVOD 
          V posledních letech se teorie1  (nejen) správního práva i judikatura2 ve zvýšené míře věnuje 
institutu odůvodnění rozhodnutí. Všeobecně je přijímáno, že řádné odůvodnění rozhodnutí  

• je součástí práva na spravedlivý proces,  

• zajišťuje ochranu subjektivních práv osob,  

• protože vylučuje libovůli při rozhodování správních orgánů, jde o projev zásady právní 
jistoty jako jedné ze zásad, které naplňují podstatu demokratického právního státu, 

• považuje se zpravidla za obecnou právní zásadu,  

• je požadavkem, který vyplývá ze zásady dobré správy, 

• porušení povinnosti správního orgánu své rozhodnutí řádně odůvodnit bývá podle 
závažnosti porušení důvodem pro nepřezkoumatelnost rozhodnutí, může porušit i ústavní 
práva osob (na spravedlivý proces, na soudní nebo jinou ochranu). 

                                                 
1Srov. např. KÜHN, Z., BOBEK, M., POLČÁK, R. (eds.) Judikatura a právní argumentace. Praha: 
Auditorium, 2006, SVOBODA, P. Ústavní základy správního řízení v České republice, Praha: Linde 
Praha, a.s., 2007, s. 326 a násl., JEMELKA, L., PONDĚLÍČKOVÁ, K., BOHADLO, D. Správní řád. 5. 
vydání. Praha: C. H. Beck, 2016, s. 368 a násl., POTĚŠIL, L., HEJČ, D., RIGEL, F., MAREK, D. 
Správní řád. 1. vydání. Praha: C. H. Beck, 2016, s. 330, BOBEK, M. O odůvodňování soudních 
rozhodnutí. Právní rozhledy, 2010, č. 6, s. 204 a násl., BRAŽINA, R. Minimální požadavky na 
odůvodnění správního rozhodnutí ve středoevropském kontextu. Časopis pro právní vědu a praxi, 
2016, č. 2, s. 121 a násl., SKULOVÁ, S., HEJČ, D., BRAŽINA, R. Odůvodnění správního 
rozhodnutí: Revitalizace institutu s dlouhou tradicí. Právník, 2016, č. 10, s. 895 a násl., VRCHA, P. 
Odůvodnění civilního rozsudku, 2. vydání, Praha: Leges, 2016, SKULOVÁ, S., POTĚŠIL, L.. 
Prostředky ochrany subjektivních práv ve veřejné správě - jejich systém a efektivnost. Praha: C. H. 
Beck, 2017.  
2 Srov. např. nálezy Ústavního soudu ze dne 20. června 1995, sp. zn. III. ÚS 84/94, ze dne 26. 
června 1997, sp. zn. III. ÚS 94/97, ze dne 12. října 1998, sp. zn. IV. ÚS 304/98, ze dne 3. února 
2000, sp. zn. III. ÚS 103/99, ze dne 4. září 2002, sp. zn. I. ÚS 113/02, ze dne 1. srpna 2005, sp. zn. 
I. ÚS 301/02, ze dne 12. května 2004, sp. zn. IV. ÚS 563/03, ze dne 23. března 2006, sp. zn. III. ÚS 
521/05, ze dne 28. května 2009, sp. zn. III. ÚS 2110/07, ze dne 28. 6. 2011, sp. zn. II. ÚS 1235/11, 
ze dne 24. července 2013, sp. zn. IV. ÚS 1787/13 apod.  
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            Teorie rozebírá prameny úpravy tohoto institutu, funkce odůvodnění rozhodnutí, možnost 
absence odůvodnění, rozsah povinnosti příslušného orgánu odůvodnit své rozhodnutí a důsledky 
nesplnění této povinnosti, analyzuje, jaké jsou rozdíly v odůvodňování rozhodnutí (rozsudků) a 
usnesení, jaké má být odůvodnění orgánu prvního stupně a jaké odvolacího orgánu apod. 
            Avizované téma „Odůvodnění správního rozhodnutí jako součást práva na spravedlivý 
proces“ je z tohoto pohledu velmi široké a tedy třeba vybrat určitou výseč problematiky. Když jsem o 
tomto zúžení uvažovala, vyšla jsem z toho, že mnoho příspěvků, článků a diskusí bylo věnováno 
vysokým nárokům a požadavkům na podrobné, vyčerpávající odůvodnění. Málo se ale hovoří o 
limitech těchto nároků a požadavků, o přehnaném formalismu při vypracování odůvodnění a o 
typických nedostatcích odůvodnění. 
            Kritické zamyšlení nad tímto tématem bude obsahem mého příspěvku. 
 
2          POŽADAVKY NA ODŮVODNĚNÍ ROZHODNUTÍ 
             Požadavky na obsah a rozsah odůvodnění stanoví v základních rysech příslušný zákon, 
popř. ze zákona vyplývají. Protože je však v zásadě každé rozhodnutí jedinečné a originální, mohou 
se odůvodnění rozhodnutí velmi lišit – jinak bude vypadat odůvodnění rozhodnutí ve věcech, které 
se běžně opakuji, jsou právně jednoduché, v řízení vystupuje jediný účastník řízení apod. a jinak 
bude odůvodněno rozhodnutí ve velmi složitých případech, s více účastníky, kteří mají různé zájmy, 
nebo se citelně zasahuje do práv dotčených osob. 
            Požadavky na odůvodnění správních rozhodnutí se historicky vyvíjely. Od absence 
jakéhokoli odůvodnění, přes pouhé ústní sdělení důvodů rozhodnutí k zakotvení zákonné povinnosti 
písemně odůvodňovat rozhodnutí s tím, že novější zákony obsahují stále podrobnější ustanovení o 
obsahových náležitostech odůvodnění.3 
            První kodifikovaná úprava správního řízení po vzniku Československé republiky4 stanovila v 
§ 70 odst. 1 „V odůvodnění buďte shrnuty výsledky řízení a právní posouzení věci, případně i úvahy, 
jež rozhodovaly při oceňování důkazů.“ Následující dvě úpravy z let 1955 a 1960 byly již 
poznamenány tehdejšími představami o společnosti a zdůrazňováním společenskoorganizátorské a 
výchovné role státní správy5, což nalezlo svůj odraz i v úpravě odůvodnění rozhodnutí6 První 
zákonná úprava správního řízení vypracovaná a přijatá v uvolňující se vnitropolitické atmosféře 
druhé poloviny 60. let7 a platící téměř čtyřicet let se vrátila k alespoň stručnému vymezení obsahu 
odůvodnění rozhodnutí.8 Současný správní řád vychází z potřeby zvýšit kvalitu odůvodnění 
rozhodnutí a podrobněji upravuje obsahové náležitosti rozhodnutí. Podle § 68 odst. 3 zákona č. 

                                                 
3 Srov. např. BOBEK, M. O odůvodňování soudních rozhodnutí. Právní rozhledy, 2010, č. 6, s. 204 
a násl. 
4 Vládní nařízení č. 8/1928 Sb., o řízení ve věcech náležejících do působnosti politických úřadů 
(správní řízení). K tehdejším názorům judikatury na obsah a rozsah odůvodnění srov. např. 
ONDRUŠ, R. Vybraná rozhodnutí Nejvyššího správního soudu ve věcech administrativních. Praha: 
Linde, 2001, s. 177-179. 
5 Srov. např. SKULOVÁ, S., HEJČ, D., BRAŽINA, R.. Odůvodnění správního rozhodnutí: 
Revitalizace institutu s dlouhou tradicí. Právník, 2016, č. 10, s. 897 a násl., STAŠA, J. 
K pozapomenutým padesátinám jednoho zákona. Správní právo, 2018, č. 1 (v tisku). 
6 Podle § 25 odst. 2 vládního nařízení č. 20/1955 Sb., o řízení ve věcech správních (správní řád) 
„Z odůvodnění musí být jasně patrno, na jakém podkladě bylo rozhodnutí vydáno a jaké úvahy 
rozhodovaly při hodnocení důkazů. Odůvodnění musí být přesvědčivé, aby z něho byla patrna 
správnost rozhodnutí a aby upevňovalo důvěru pracujících v lidově demokratický státní aparát a 
vychovávalo je k dobrovolnému a ukázněnému plnění jejich povinností.“ 
Podle § 12 odst. 1 vládního nařízení č. 91/1960 Sb., o správním řízní „Rozhodnutí musí být náležitě 
odůvodněno a musí obsahovat poučení o odvolání.“ Podle § 12 odst. 2 „Odůvodnění musí být 
přesvědčivé, aby z něho byla patrna správnost rozhodnutí a aby občany vychovávalo k 
dobrovolnému a ukázněnému plnění jejich povinností. Odůvodnění není třeba, vyhovuje-li se v 
rozhodnutí všem účastníkům řízení v plném rozsahu.“ 
7 Viz díla cit. v pozn. č. 5. 
8 Podle § 47 odst. 3 zákona č. 71/1967 Sb., o správním řízení (správní řád) „V odůvodnění 
rozhodnutí správní orgán uvede, které skutečnosti byly podkladem rozhodnutí, jakými úvahami byl 
veden při hodnocení důkazů a při použití právních předpisů, na základě kterých rozhodoval.“ 
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500/2004 Sb., správní řád (dále jen „správní řád“) „V odůvodnění se uvedou důvody výroku nebo 
výroků rozhodnutí, podklady pro jeho vydání, úvahy, kterými se správní orgán řídil při jejich 
hodnocení a pří výkladu právních předpisů, a informace o tom, jak se správní orgán vypořádal 
s návrhy a námitkami účastníků a s jejich vyjádřením k podkladům rozhodnutí.“ 
            Také další procesní předpisy upravují (v různé šíři) obsah odůvodnění rozhodnutí.9 Zvláštní 
zákony mohou stanovit specifické požadavky na obsah odůvodnění určitých rozhodnutí.10 
            Obsah a rozsah odůvodnění správních rozhodnutí je významně ovlivněn též doporučujícími 
dokumenty Rady Evropy a judikaturou Evropského soudu pro lidská práva.11 
    
2.1      Obsah odůvodnění a jeho úplnost      
            Z výše uvedených zákonných a dalších požadavků na obsah odůvodnění rozhodnutí lze 
shrnout, že z odůvodnění rozhodnutí musí být patrné, proč správní orgán rozhodl tak, jak je 
uvedeno ve výroku (výrocích) rozhodnutí. Musí se vypořádat jak s otázkami skutkovými, tak 
s právním hodnocením skutkového stavu věci a s použitím právních předpisů, podle kterých 
rozhodoval. Z odůvodnění tedy musí vyplývat vztah mezi skutkovými zjištěními a úvahami při 
hodnocení důkazů na straně jedné a právními závěry na straně druhé.12 
     Vyjdeme-li z § 68 odst. 3 správního řádu, jsou obsahem odůvodnění důvody výroku (výroků). 
Předně je třeba označit předmět řízení, konstatovat podstatu rozhodované věci, tedy o co v řízení 
šlo, o čem bylo rozhodováno. Dále se zpravidla uvádí stručná rekapitulace průběhu řízení (procesní 
aspekty případu). Rozhodující pak je právní závěr správního orgánu, použitá právní kvalifikace a její 
důvody. 
     Další náležitostí odůvodnění jsou podklady pro jeho vydání a úvahy, kterými se správní orgán 
řídil při jejich hodnocení a při výkladu právních předpisů. V odůvodnění rozhodnutí nestačí uvést 
pouhý (byť úplný) výčet podkladů pro rozhodnutí, ale je třeba tyto podklady analyzovat a zhodnotit, 
jaký význam je přikládán každému z nich. Správní orgán musí popsat provedené dokazování, 
důkazy posoudit a uvést co jednotlivými důkazními prostředky zjistil a vzal za prokázané, a co nikoli, 
příp. existují-li určité nesporné skutečnosti (skutečnosti, které účastník nerozporuje). Protože 
zpravidla nelze prokázat beze zbytku všechny skutečnosti, je třeba, aby podklady a to, co z nich 
správní orgán dovozuje, tvořily logický řetězec. Správní orgán nemůže uvést pouze ty podklady, 
které výrok podporují, ale musí vyložit i to, z jakého důvodu nepřihlédl k opačným důkazům a jiným 
podkladům. Také u použitých právních předpisů nestačí jejich pouhá rekapitulace, ale musí být 
uvedeno, proč byly aplikovány právě tyto předpisy a tímto způsobem. Odůvodnění musí obsahovat 
právní úvahy, proč byla podřazena skutková zjištění pod příslušné právní ustanovení. Podobně při 
výkladu neurčitých právních pojmů je třeba uvést, proč byl nebo nebyl daný případ pod neurčitý 
právní pojem subsumován, jak správní orgán vyložil neurčitý právní pojem v tomto jedinečném 
případě, v daném místě a v daném čase. Zásadní je odůvodnění užití správního uvážení, tedy proč 
správní orgán vybral konkrétní variantu řešení (právního následku nebo postupu) a jak se při volbě 
řídil zákonnými hledisky správního uvážení. 
            Dále je součástí odůvodnění správního rozhodnutí informace o tom, jak se správní orgán 
vypořádal s návrhy a námitkami účastníků a s jejich vyjádřením k podkladům rozhodnutí.13 Tento 

                                                 
9 Srov. např. § 102 odst. 3 a 4 zákona č. 280/2009 Sb., daňový řád, § 157 odst. 2 zákona č. 99/1963 
Sb., občanský soudní řád, § 125 zákona č. 141/1961 Sb., o trestním řízení soudním (trestní řád). 
10 Srov. např. § 90 odst. 2 zákona č. 277/2009 Sb., o pojišťovnictví, § 15 odst. 2 zákona č. 106/1999 
Sb., o svobodném přístupu k informacím, § 16a odst. 3 zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně 
hospodářské soutěže apod. 
11 Srov. např. Rezoluce (77) 31 Výboru ministrů Rady Evropy o ochraně jednotlivce ve vztahu ke 
správním aktům, Doporučení Výboru ministrů Rady Evropy R (80) 2 týkající se správního uvážení, 
doporučení Výboru ministrů Rady Evropy R (2007) 7 o dobré veřejné správě. Srov. též Rozsudek 
velkého senátu ESLP ze dne 21. 1. 1999, Garcia Ruiz proti Španělsku, č. 30544/96. 
12 Srov. nález Ústavního soudu ze dne 20. června 1995, sp. zn. III. ÚS 84/94. 
13 Z konstantní judikatury vyplývá, že není-li z odůvodnění napadeného rozhodnutí zřejmé, proč 
příslušný orgán nepovažoval za důvodnou právní argumentaci účastníka řízení a proč námitky 
účastníka považuje za liché, mylné nebo vyvrácené, nutno pokládat takové rozhodnutí za 
nepřezkoumatelné pro nedostatek důvodů. Srov. např. rozsudky Nejvyššího správního soudu ze 
dne 8. dubna 2004, čj. 4 Azs 27/2004-74, ze dne 29. července 2004, čj. 4 As 5/2003-52, ze dne 27. 
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požadavek logicky vyplývá z procesních práv účastníka řízení, zejména z práva být slyšen, vyjádřit 
se k podkladům rozhodnutí, navrhovat důkazy a činit jiné návrhy.14 V odůvodnění musí být uvedeno, 
z jakých důvodů správní orgán neprovedl důkazy navržené účastníkem řízení. Správní orgán má též 
zaujmout stanovisko k vyjádření účastníka, např. co mu uvěřil, jaká jeho tvrzení byla potvrzena či 
vyvrácena apod.       
            Jak bylo uvedeno, musí správní orgán při tvorbě odůvodnění zpracovat všechny výše 
uvedené komponenty odůvodnění rozhodnutí. Zásadní otázkou však je, v jakém rozsahu a jakým 
způsobem je správní orgán povinen se jednotlivými prvky zabývat. Konkrétní míru detailnosti 
jednotlivých částí odůvodnění není možné výslovně určit, stejně tak nelze přesně stanovit hranici 
mezi dostatečným a nedostatečným, resp. přezkoumatelným a nepřezkoumatelným odůvodněním. 
Jak výstižně vyjádřil rozšířený senát Nejvyššího správního soudu: „Paušálně definovat požadovaný 
„minimální“ rozsah odůvodnění, aby bylo v konkrétním případě ještě přezkoumatelné, dost dobře 
nelze, neboť toto je vždy kontextuální a individuální kategorií – zrcadlí se v něm zejména průběh 
předchozího řízení, především procesní aktivita stran a prováděné dokazování, povaha skutkových 
a právních otázek, které byly v řízení řešeny, a v rozhodnutí, jímž bylo jiné rozhodnutí 
přezkoumáváno, i povaha a rozsah přezkumné činnosti orgánu, který ve věci rozhodoval, jak 
vyplývá z konkrétní procesní úpravy.“15 
           Z ustanovení správního řádu plyne požadavek řádného odůvodnění rozhodnutí. Doktrína a 
judikatura k této charakteristice nároků na odůvodnění přidává ještě další adjektiva  - dostatečné, 
přezkoumatelné, obsáhlé, vyčerpávající, úplné, detailní apod. Co to ale pro konkrétní případ 
znamená? Podobné otázky se kladou i ve vztahu k obsahu a rozsahu odůvodnění soudních 
rozhodnutí.16  
            V posledních letech lze spatřovat v praxi některých správních orgánů tendenci zpracovávat 
co nejdelší a nejobsáhlejší odůvodnění svých rozhodnutí. Správní orgány mnohdy ve snaze vyhovět 
všem požadavkům na úplnost odůvodnění rozhodnutí, které vyplývají ze zákona nebo které po nich 
vyžadují nadřízené správní orgány, resp. soudy, tvoří odůvodnění, která se prohřešují proti 
základním nárokům na ně.  
            Je třeba říci, že nároky vyplývají především z funkcí odůvodnění,17 kterými je  

1. důvodnost rozhodnutí (sdělení důvodů rozhodnutí účastníkům, nadřízeným orgánům, 
soudu, příp. veřejnosti), 

2. přesvědčivost pro adresáty, legitimizace rozhodnutí, 
3. přezkoumatelnost rozhodnutí v rámci řízení o řádných nebo mimořádných opravných a 

dozorčích prostředcích nebo v řízení o přezkoumání rozhodnutí před správním nebo 
Ústavním soudem.  

4. přesvědčivost pro veřejnost (pro další osoby kromě účastníků řízení, tedy pro osoby, které 
se s rozhodnutím mohou seznámit při nahlížení do spisu, nebo při zveřejnění rozhodnutí, 
nebo pokud je rozhodnutí poskytnuto v rámci žádosti o poskytnutí informací apod.). 
Přesvědčivé odůvodnění rozhodnutí má značný význam pro další rozhodovací praxi, vede 
ke kultivaci rozhodovacího prostředí. 

            Je jisté, že naplnit cíl a účel odůvodnění správního rozhodnutí může nejen velmi dlouhé a 
obsáhlé odůvodnění, ale i stručné a hutné odůvodnění. Samotná délka a obsáhlost odůvodnění 
však k naplnění funkcí nevede. Může se naopak stát, že právě dlouhé odůvodnění bude 
nepřesvědčivé a pro svoji komplikovanost i málo srozumitelné. 

                                                                                                                                       
října 2004, čj. 7 As 60/2003-75, ze dne 25. listopadu 2004, čj. 7 Afs 3/2003-93, ze dne 14. července 
2005, čj. 2 Afs 24/2005-44. 
14 Srov. § 36 odst. 1 a 3 a § 52 správního řádu. 
15 Srov. usnesení rozšířeného senátu Nejvyššího správního soudu ze dne 19. února 2008, čj. 7 Afs 
212/2006-74. 
16 Proto názory a závěry vyslovené teorií a judikaturou k rozhodnutí soudů lze přiměřeně využít a 
vztáhnout i na rozhodnutí správní. 
17 Srov. např. DERKA, L., KÜHN, Z. Odůvodnění rozhodnutí vyššími soudy po 1. 1. 2001 a některé 
poznámky související. Právní rozhledy, č. 8, s. 381, nález ze dne Ústavního soudu ze dne 6. března 
1997, sp. zn. III. ÚS 271/96. 
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            Soudní judikatura (byť i zde nacházíme rozporné názory) se mnohokrát vyslovila k úplnosti 
odůvodnění a z jejích závěrů plyne, že úplnost není totéž co délka, podrobnost a obsáhlost 
odůvodnění: 

- Pokud jsou určité skutečnosti obsaženy v odůvodnění implicitně, nemusí být v některých 
případech zvlášť odůvodňovány.18  

- Správní orgán nemusí podrobně polemizovat s námitkami účastníků nebo s doktrinálními 
vývody, „jestliže proti nim staví vlastní ucelený argumentační systém, který logicky a 
v právu rozumně vyloží tak, že podpora správnosti jejich závěrů je sama o sobě 
dostatečná.“ 19  

- V odpovědi na otázku, zda má správní orgán vypořádat všechny námitky účastníků řízení, 
tedy i marginální a v jakém rozsahu, Ústavní soud dovodil, že v případě, že námitky 
účastníků nejsou způsobilé změnit výrok rozhodnutí, správní orgán tyto nevypořádává. 
„Požadavek řádného odůvodnění nelze chápat tak, že je vyžadována podrobná odpověď 
na každý argument.“ 20  I z judikatury Evropského soudu pro lidská práva vyplývá názor, že 
požadavek na odůvodnění rozhodnutí nemůže být chápán tak, že vyžaduje podrobnou 
odpověď na každou námitku účastníka řízení. Rozsah povinnosti odůvodnit rozhodnutí se 
může měnit podle povahy rozhodnutí a musí být posuzován ve světle okolností každého 
případu.21 

- Není smyslem soudního přezkumu stále dokola podrobně opakovat již jednou vyřčené, a 
proto se může soud v případech shody s odůvodněním žalobou napadeného rozhodnutí 
odkazovat na toto odůvodnění; podobně též správní orgán při přezkoumávání rozhodnutí.22 
To přichází pochopitelně v úvahu pouze tehdy, pokud účastník řízení neuvádí v odvolání 
relevantní skutečnosti, které by vyvracely právní posouzení prvoinstančního orgánu.23 

- V některých případech lze menší nedostatky písemného odůvodnění správního orgánu 
překlenout tím, že existují dostatečné údaje ve správním spisu a z nich lze rekonstruovat 
úvahu správního orgánu.24 

- V odůvodnění správního rozhodnutí nemusí být vždy obsažen podrobný obsah 
provedeného důkazu; rozhodné jsou konkrétní okolnosti.25 

 
2.2         Nedostatky odůvodnění 
            Byť tedy judikatura ani doktrína nevyžaduje po správních orgánech, aby odůvodňovaly svá 
rozhodnutí obsáhle, podrobně a dlouze, praxe správních orgánů jde mnohdy touto cestou. Hovoří 
se o hypertrofii odůvodnění rozhodnutí, za největší prohřešky proti řádnému, jasnému, 
srozumitelnému odůvodnění se považuje zejména 

                                                 
18 Srov. např. rozsudek Nejvyššího správního soudu ze dne 9. srpna 2012, čj. 9 As 34/2012-28: 
„Správní orgán zjištění a zhodnocení charakteru a stupně společenské škodlivosti pro odpovědnost 
za přestupek zpravidla neuvádí v odůvodnění rozhodnutí tehdy, jestliže bylo shledáno naplnění 
materiální stránky. Je tedy obsaženo v odůvodnění implicitně.“ 
19 Srov. nález Ústavního soudu ze dne 12. února 2009, sp. zn. III. ÚS 989/08, rozsudek Nejvyššího 
správního soudu ze dne 11. srpna 2015, čj. 6 Ads 293/2014-31, ze dne 16. dubna 2014, čj. 8 As 
111/2013-53. 
20 Srov. nález Ústavního soudu ze dne 28. 5. 2009, sp. zn. II. ÚS 2029/08, usnesení Ústavního 
soudu ze dne 20. 9. 2011, sp. zn. II.ÚS 2324/11. Srov. též Boh. 1458. 
21 Srov. např. rozsudek ESLP ze dne 9. 12. 1994, Ruiz Torija a Hiro Balani proti Španělsku, č. 
18390/91, rozsudek ESLP ze dne 19. 2. 1998, Higgins a další proti Francii, č. 20124/92, usnesení 
rozšířeného senátu Nejvyššího správního soudu ze dne 25. dubna 2006, čj. 8 As 21/2005 – 101. 
22 Srov. např. rozsudky Nejvyššího správního soudu ze dne 27. července 2007, čj. 8 Afs 75/2005 – 
130, publikovaný pod č. 1350/2007 Sb. NSS, ze dne 2. července 2007, čj. 4 As 11/2006-86, ze dne 
29. května 2013, č. j. 2 Afs 37/2012 – 47, rozsudek Krajského soudu v Brně ze dne 28. března 
2017, čj. 29 Af 96/2013–234, rozsudek ESLP ze dne 19. 12. 1997 ve věci Helle proti Finsku, 
stížnost č. 20772/92.  
23 Srov. např. nález Ústavního soudu ze dne 2. června 2009, sp. zn. II. ÚS 435/09 
24 Srov. např. rozsudek Vrchního soudu v Praze ze dne 25. června 1996, č. j. 6 A 825/95 - 7, 
rozsudek Nejvyššího správního soudu ze dne 28. srpna 2007, čj. 6 Ads 87/2006-36. 
25 Srov. rozsudek Nejvyššího správního soudu ze dne 20. září 2005, čj. 2 As 18/2004-68. 
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- Zbytnělá rekapitulační část, kdy se zbytečně podrobně popisuje průběh řízení, cituje se 
z podání účastníků řízení, příp. z rozhodnutí, která již byla v řízení vydána, aniž by to 
přispělo k vyjasnění skutkové a právní podstaty vlastního rozhodování.26 

- Doslovně připisovaná ustanovení zákona a jiných právních předpisů, bez vysvětlení, jak je 
správní orgán vykládá ve vztahu ke konkrétní rozhodované věci. 

- Podrobná citace skutečností zjištěných ze spisu, opakování známých skutečností 
konstatovaných již v předchozích podáních nebo rozhodnutích. 

- Nadbytečné odkazování na soudní judikaturu, mnohdy nepřípadnou. V odůvodnění se tak 
objevují pasáže bohatě citující judikaturu našich i evropských soudů, polemizuje se 
s jednotlivými závěry, aniž by bylo často zřejmé, jak se tyto polemika týká projednávané 
věci. Není uvedeno, proč je citovaná judikatura použitelná pro rozhodovaný případ, protože 
zpravidla nepůjde o totožnou věc. Citace může být zkratkovitá, když vytrhává určitý právní 
závěr z kontextu daného případu. 

- Rozvláčnost, argumentační vyprázdnění, nahrazení srozumitelného a jasného vyjadřování 
různými floskulemi. 

- V některých případech se nadbytečně nebo nepřípadně cituje z odborných prací 
(právnických, ale i ekonomických, historických, politologických, sociologických) nebo 
dokonce z krásné literatury, z blogů, internetových článků, v odůvodnění se objevují citáty 
známých osobností apod. 

- Obsáhlé elaboráty vyráběné nikoli pro účastníky, ale jejich právní zástupce a pro případné 
přezkumné orgány. Mnohými slovy neříká se nic. Po obsáhlé rekapitulaci dosavadního 
postupu a podrobném uvedení všech podání a rozhodnutí, po doslovné citaci všech 
použitých pramenů a judikatury je lakonicky, bez hlubších argumentů uveden závěr, který 
z toho plyne. Tento způsob „vyrábění“ odůvodnění souvisí s užíváním elektronických 
prostředků a se snadnou přenositelností textu z jednoho souboru do druhého. 

 
3          ZÁVĚR 
            Jakkoli je třeba trvat na řádném a úplném odůvodnění správního orgánu, je třeba mít na 
mysli též limity takového odůvodnění. Měli by to být především účastníci řízení, koho by měl mít 
správní orgán na mysli při koncipování odůvodnění. To, že jsou účastníci řízení zpravidla právními 
laiky, musí vzít správní orgán v úvahu a zpracování odůvodnění chápat jako srozumitelné vyjádření 
skutkových a právních závěrů daného případu, nikoli jako exhibici právních názorů a argumentů, 
kterou ocení jeho „protivník“ v pozici právního zástupce účastníka nebo orgánu, který bude 
přezkoumávat jeho rozhodnutí.  
            Limity odůvodnění správního rozhodnutí představuje též realita správní praxe. 
Správní orgán je často zahlcen rozhodováním (a jinými úkoly), tlačí jej lhůty pro vydání 
rozhodnutí a nutnost dodržet zásadu procesní ekonomie a rychlosti řízení. Oprávněné úřední 
osoby nejsou mnohdy právníci, takže jejich právní znalosti a schopnost právní argumentace 
nelze srovnávat se soudci, to vše v rámci značně nepřehledných a stále se měnících 
právních úprav. 
            Někdy se dostávají správní orgány do opozice ke správním soudům, mají dojem, že 
nároky soudů na jejich rozhodnutí jsou přehnaná, objektivně nesplnitelná, vyčítají soudům 
přepjatý právní formalismus.27 To je doprovázeno tím, že je po správních orgánech požadováno 

                                                 
26 M. Bobek ve své stati O odůvodňování soudních rozhodnutí (Právní rozhledy 2010, č. 6, s. 209) 
výstižně poznamenává, že „V případě odůvodnění Nejvyššího správního soudu se pak čtenář dozví, 
že někdo podal kasační stížnost, kterou brojí proti rozhodnutí krajského soudu, u kterého zas brojil 
proti rozhodnutí správního orgánu druhého stupně, u kterého brojil proti rozhodnutí správního 
orgánu prvního stupně. Zde se zase čtení rozhodnutí podobá loupání cibule, kde se až v poslední 
vrstvě čtenář možná dostane k jádru problému.“ 
27 Srov. rozsudek Nejvyššího s právního soudu ze dne 28. srpna 2007, čj. 6 Ads 87/2006-39“ „V této 
souvislosti Nejvyšší správní soud musí, jakkoliv obiter dictum, poznamenat, že soudní kontrola 
zákonnosti správních aktů neslouží k tomu, aby soudy se správními orgány hrály jistou obdobu ping 
- pongu, jehož cílem je zjistit, kdo déle vydrží přesvědčovat druhého o správnosti svého postupu. 
Takovou parodii na správní soudnictví Nejvyšší správní soud nehodlá tolerovat, protože v 
konečném důsledku se nejcitelněji dotýká toho, komu by mělo 
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zkoumat stále více skutečností z úřední povinnosti, uvažovat o materiálním pojetí různých právních 
institutů, vzít v úvahu i hlediska v zákoně neuvedená, pokud jsou pro rozhodnutí relevantní apod.  
            Tento postoj soudy v řadě svých rozhodnutí reflektují. Uvádějí, že nedostatky 
odůvodnění, které způsobují nepřezkoumatelnost rozhodnutí a které jsou důvodem pro zrušení 
rozhodnutí, nemohou být pouze dílčí nedostatky odůvodnění, musí jít o velmi intenzivní vady. 
Absence odpovědí na všechny argumenty účastníka řízení v odůvodnění rozhodnutí není vždy 
důvodem nezákonnosti rozhodnutí či dokonce jako nepřezkoumatelnosti. „Požadavky kladené na 
orgány veřejné moci – pokud jde o detailnost a rozsah vypořádání se s námitkami adresátů jejich 
aktů - nesmí být přemrštěné. Takové přehnané požadavky by byly výrazem přepjatého formalismu, 
který by ohrožoval funkčnost těchto orgánů, především pak jejich schopnost efektivně (zejména v 
přiměřené době a v odpovídajícím rozsahu) plnit zákonem jim uložené úkoly.“ 28 Míru odůvodnění 
nelze posuzovat podle její kvantifikace, neboť i velmi stručné odůvodnění může ústavní kritéria 
splňovat, vystihuje-li alespoň stručně a výstižně podstatu smysl daného rozhodnutí.29  
            Spor o limity odůvodnění správních i soudních rozhodnutí jistě bude dále pokračovat. Je 
však nutné přistupovat k výkladu „řádného“ a „úplného“ odůvodnění správních rozhodnutí 
s rozumem. Na jedné straně je potřeba vzít v úvahu obecný trend k podrobnějšímu, komplexnímu a 
vnitřně strukturovanému odůvodnění rozhodnutí30 a obecně zvyšující se požadavky na standard 
rozhodnutí, na druhé straně nelze nároky na odůvodnění správních rozhodnutí přehnaně stupňovat 
bez rozumného omezení. Správní orgány by se pak měly zamyslet nad stylem svých rozhodnutí, 
z vytýkaných nedostatků se poučit a neopakovat mnohokrát kritizované chyby. 
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PRINCIP MATERIÁLNÍ ROVNOSTI V ROZHODOVACÍ PRAXI 
VEŘEJNÉ SPRÁVY 

Jiří Rajchl 

Univerzita Karlova, Právnická fakulta 
 
 

Abstrakt: The paper is devoted to projecting the principle of equality in the resulting administrative 
decision. It points to the limits and relativity of such a request. It addresses the question of the 
extent to which the financial circumstances of the addressee of the decision should be taken into 
account when administrative penalties are imposed. Also some links between the principle of 
equality and the principle of legitimate expectations are mentioned. 
 
Abstrakt: Příspěvek je věnován promítnutí principu rovnosti do výsledného správního rozhodnutí.  
Poukazuje na limity a relativitu takového požadavku. Dotýká se otázky, nakolik má být přihlíženo k 
majetkovým poměrům při správním postihu. Také jsou zmíněny některé souvislosti principu rovnosti 
a principu legitimního očekávání. 
 
Kľúčové slová: the principle of equality, administrative decision 
 
Kľúčové slová: princip rovnosti, zásada rovnosti, správní rozhodnutí. 
 

 
Úvahy o rovnosti jsou známy již z doby antické filosofie. Dnes princip rovnosti představuje 

jeden z esenciálních principů demokratických právních států. V názvu tohoto příspěvku, který je 
koncipován ve vazbě na rozhodovací činnost veřejné správy, se materiální rovností rozumí rovnost 
při rozhodování věci samé, nikoliv rozhodování procesních otázek v průběhu správního řízení. 
Výraz materiální tedy míří pouze na oblast hmotného práva a neznamená zde limitaci z hlediska 
rozlišování formální a materiální rovnosti ve smyslu relevance skutečných účinků. Následující text 
se tak může dotýkat obou uvedených skupin. 

Veřejná moc má postupovat stejně vůči svým adresátům, kteří se nacházejí ve stejných 
podmínkách. Tento požadavek nachází své vyjádření v ústavách a v katalozích lidských práv na 
vnitrostátní, nadnárodní i mezinárodní úrovni. Někdy bývá upřednostňována rovnost podle reálných 
důsledků, přičemž formální stejnost bez ohledu na důsledky by byla vnímána jako nespravedlnost. 
Už v tom se však štěpí základní postoje. Vesměs panuje shoda na tom, že zatímco někdy je třeba 
uplatňovat formální hledisko, jindy je třeba vyhodnocovat faktické působení. Ovšem posouzení, jaké 
situace spadají do které skupiny, se již stává předmětem názorových střetů. 

Tužby po rovnosti narážejí na meze praktické naplnitelnosti. Jen málokdy jsou dva případy 
skutečně identické. A když je náhodou objevíme, ale na různých místech osy času, je třeba 
reflektovat, že se doba pohnula. Je zřejmé, že absolutní rovnost je pouze ideálem, kterému se jen 
snažíme přibližovat. Ani tato snaha o přibližování však nemůže být bez hranic. Je nutné 
vyhodnocovat efektivitu maximalizace rovnosti, tedy poměřovat její význam v určitých skupinách 
případů na straně jedné a současně náklady na její dosahování na straně druhé.  Snaha o 
maximální rovnost by mohla být podmíněna například vysokou mírou centralizace, která však není 
žádoucí z jiných důvodů.  

Tam, kde veřejná správa operativně zasahuje v zájmu vyšších hodnot, je vždy trochu větší 
prostor pro toleranci disproporcí. U faktických zásahů se požadavky na rovnost zpravidla více 
relativizují. Pro policisty a zaměstnance policie ČR také platí v zákoně vyjádřená obecná povinnost 
přiměřenosti, tedy postupovat tak, aby případný zásah do práv a svobod osob nepřekročil míru 
nezbytnou k dosažení účelu sledovaného úkonem. To je však dále posunuto v úpravě 
donucovacích prostředků - tam už platí pouze povinnost nezpůsobit osobě újmu zřejmě 
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nepřiměřenou povaze a nebezpečnosti jejího protiprávního jednání.1 Zohledňuje se, že při 
operativním zásahu nelze odměřovat na lékárnických vahách. Pracuje se teď a tady, manévrovací 
prostor je velký, prostor k úvaze minimální. A pokud se zvětšuje akceptovatelný rádius možných 
výchylek z optima, nutně se ukrajuje i z nároků na rovnost. Podobná pravidla jako týkající se Policie 
ČR najdeme v úpravě Generální inspekce bezpečnostních sborů, Celní správy a Vězeňské služby, 
naproti tomu u Hasičského záchranného sboru nikoliv. Dikci zákona bychom však neměli 
přeceňovat, i v případě požáru se nepochybně musí uplatnit stejně velká volnost. Takový pohled 
koresponduje s § 2 odst. 4 správního řádu, podle něhož „správní orgán dbá, aby přijaté řešení bylo 
v souladu s veřejným zájmem a aby odpovídalo okolnostem daného případu, jakož i na to, aby při 
rozhodování skutkově shodných nebo podobných případů nevznikaly nedůvodné rozdíly.“2 
Operativnost faktického zásahu a případnou reálnou možnost nevyhnutelné aberace je právě třeba 
vnímat jako legitimní důvod případného rozdílu, byť jde zde o důvod výhradně vnitřní, spočívající 
v procesních limitech samotného úkonu.  

Na rozhodování ve správním řízení, kde se standardně otevírá větší prostor pro 
formalizované zjišťování skutkového stavu i zvažování optimálního právního následku je však třeba 
klást větší nároky. Nicméně ani zde nelze bažit po dokonalosti.3 Správní orgán, který nemá 
celostátní územní působnost, může být věrný své vlastní rozhodovací praxi, ta přitom může 
odporovat správní praxi jiného správního orgánu na stejné příčce hierarchie. Postačuje naplnění 
rovnosti v „mikrodimenzi“ jednoho správního orgánu, nebo garance rovnosti zahrnuje i „makro“? 
Celorezortní sledování může být prováděno pouze v základních obrysech, těžko však se zahrnutím 
všech parametrů a drobných nuancí skutkových odchylek. Žádný správní orgán není vázán 
rozhodovací praxí svého souseda, jen usměrňováním z nadřízených pozic. Sledování proporcí 
mezirezortně je pak už v podstatě vyloučeno, neboť je zpravidla možné argumentovat specifickou 
politikou, která vylučuje srovnání. Zasáhnout mohou na návrh pouze správní soudy, bezprostředním 
důvodem je však vždy zjevný exces v individuálním případě4, nikoliv obecně nerovnost, i když i ta 
může být přirozeně zvažována. 

Rovnost může být na úbytě v případě širokého prostoru pro správní uvážení. Zde lze 
spatřovat dva protichůdné jevy – správní uvážení slouží k distinkci specifických okolností 
jedinečného případu, současně se však rozšiřuje prostor pro případnou diskriminaci a libovůli. 
S prostorem pro spravedlnost se tak ruku v ruce zvětšuje i prostor pro případné bezpráví a 
nerovnosti. Původcem takového bezprávní se však potom už stává správní orgán, nikoliv 
zákonodárce. Požaduje se, aby správní orgán dokázal objasnit důvody, které ho vedly ke 
zvolenému řešení. Leckdy se však může zdát, že právní následek je primárně konstituován spíše 
intuitivně a úvahy v odůvodněních rozhodnutí vznikají až ex post, přičemž v případě skutečně 
širokého prostoru veřejné správy mohou znít až obskurně. Je však náročné odůvodňovat uložení 
trestu ve výši 1,5 % z celkového rozpětí.5 Je patrné, že tak široké pole správního uvážení snese 

                                                 
1 Srov. § 11 a § 53 zákona č. 273/2008, o Policii České republiky, ve znění pozdějších předpisů.  
2 Základní zásady činnosti správních orgánů upravené v § 2-8 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, 
obecně dopadají i na realizaci faktických zásahů. Postavení požadavku přiměřenosti a materiální 
rovnosti vedle sebe demonstruje jejich těsnou souvislost a snad též preferenci rovnosti ve 
výsledném působení. 
3 Matematická přesnost nepřichází často v úvahu. Jak správně konstatoval Vrchní soud v Praze 
v rozsudku sp. zn. 6 A 99/92 ze dne 5. 11. 1993, správní uvážení nelze nahradit „matematickým 
výpočtem, a to ani se záměrem dosažení větší objektivity, protože do rozhodování vstupují též 
složky, které se matematické modelaci vymykají.“ 
4 Viz § 78 odst. 2 zákona č. 150/2002 Sb., soudní řád správní, ve znění pozdějších předpisů. 
5 Viz např. citace z pravomocného rozhodnutí správního orgánu s celostátní územní působností o 
správním deliktu právnické osoby (nešlo o rozhodnutí ústředního správního úřadu; text je agregován 
a drobně formulačně upraven): „Podle zákona správní orgán uloží právnické osobě pokutu až do 
výše 1.000.000,- Kč. Správní orgán má za to, že nepochybně existuje celá řada dalších porušení, 
která budou trestána přísněji než tento případ. Horní hranici je možné využít v souvislosti 
s ochranou osob, pokud se jedná o trvalé nebo opakované jednání. Výši pokuty za porušení 
povinnosti uložené rozhodnutím je v tomto kontextu možné zvažovat spíše v dolní polovině zákonné 
sazby, byť správní orgán nevylučuje situaci, kdy s ohledem na specifika konkrétního případu bude 
uložena pokuta v horní hranici zákonného rozpětí. Skutkový stav v tomto správním řízení 
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drobný manévr jakýmkoliv směrem, aniž by bylo možno vždy důvodně namítat nepřiměřenost či 
následně v komparaci nerovnost. 

Protipólem pak mohou být fixní pokuty, v České republice v minulosti uplatňované v  
blokovém řízení u některých přestupků proti bezpečnosti a plynulosti silničního provozu na 
pozemních komunikacích podle § 22 zákona č. 200/1990 Sb., ve znění účinném do 31. 7. 2011. 
V těchto případech byla přesná výše pokuty vázána pouze na naplnění určité skutkové podstaty 
přestupku bez možnosti individualizace trestu. Stavělo se tedy výhradně na typové závažnosti. 
Takové řešení staví na formální rovnosti v tom nejpřísnějším smyslu, respektive v podobě určitého 
zploštění. Přesto je možné takové řešení akceptovat, když fixně stanovené pokuty jsou relativně 
nízké a vždy nižší než v nezkráceném řízení, tudíž jsou výhodné pro každého. Rozdíly v míře 
výhodnosti lze těžko považovat za projev fundamentální nerovnosti. Řešení v podobě fixních pokut 
také zahrnuje určitý protikorupční prvek. U nejfrekventovanějších přestupků lze takové řešení 
považovat za mimořádně efektivní, neboť negativum v podobě dílčích nerovností je silně převáženo 
výhodami spočívajícími v rychlém vyřízení velkého objemu přestupků a v nízkých nákladech na 
projednání. Hlavně však v případě příkazu na místě je tato alternativa ze strany adresátů veřejné 
správy ryze dobrovolná, a pokud mají zájem prosazovat další hlediska při stanovení pokuty, je tato 
možnost v plnohodnotném nezkráceném řízení zachována.  Nutno dodat, že výše uvedené řešení 
ovšem nepřežilo do současné doby.6 Důvodová zpráva k zákonu č. 133/2011 Sb., který toto 
legislativní řešení odstranil, k dané věci bohužel vůbec nic nesděluje. 

Co se ovšem jeví z hlediska uplatňování principu rovnosti jako problém, je skutečnost, že je 
jen na posouzení správního orgánu, kdy ke zkrácenému řízení přistoupí a kdy nikoliv. Příkaz na 
místě nelze vydat bez souhlasu obviněného, ale zákon nestanoví, že by správní orgán musel tuto 
možnost nutně poskytnout, tedy že by projednání věci tímto způsobem bylo z pohledu adresáta 
veřejné správy nárokové. Přesto nebrání-li tomu žádné zvláštní překážky, měl by být tento způsob 
vyřízení věci prioritně nabídnut, zejména pokud se s příkazem na místě pojí nižší trest. Nejednotný 
postup se v praxi uplatňuje i v případě výzvy k úhradě peněžité částky, zasílané provozovateli 
vozidla v případě že totožnost řidiče není známa.7 Zákon o silničním provozu umožňuje 
provozovateli vozidla vyhnout se správnímu řízení úhradou určené peněžité částky ve stanovené 
lhůtě. Některé obecní úřady obcí s rozšířenou působností tento postup hojně uplatňují, v jiných 
obcích však vládne praxe, kdy obecní policie nejprve zasílá provozovateli vozidla výzvu k podání 
vysvětlení, v rámci čehož se rovnou pokusí o projednání přestupku uložením příkazu na místě. 
Taková diskrepance už se netýká jen formy rozhodnutí a výše trestu, ale v důsledcích jde o úplně 

                                                                                                                                       
nezahrnuje žádné výjimečné okolnosti, a proto správní orgán zvažoval výši pokuty do maximální 
výše 100.000,- Kč. Tato výše se správnímu orgánu jeví jako přiměřená s ohledem na skutkové 
okolnosti případu. Vzhledem k povaze tomu, že se neprokázalo, že by v tomto případě byl ohrožen 
významný zákonem chráněný zájem, považuje správní orgán výši pokuty v částce 100.000,- Kč za 
nepřiměřenou, a proto přistoupil k jejímu snížení na částku 50.000,- Kč. Polehčující okolnosti vedou 
ke snížení této částky na 25.000,- Kč (účastník řízení spolupracoval a nedopustil se jednání 
úmyslně). Po zvážení všech zjištění a s přihlédnutím, že se účastník řízení dopustil uvedeného 
skutku poprvé, přistoupil správní orgán k uložení pokuty 15.000,- Kč.“ 
6 Byť neprošlo přímým přezkumem před Ústavním soudem v ČR, z argumentace obsažené v nálezu 
Ústavního soudu sp. zn. Pl. ÚS 14/09  lze chovat silnou naději, že by takové řešení obstálo. 
7 Podle § 125h zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích, ve znění 
pozdějších předpisů, obecní úřad obce s rozšířenou působností bezodkladně po zjištění nebo 
oznámení přestupku vyzve provozovatele vozidla, s nímž došlo ke spáchání přestupku, k uhrazení 
určené částky, pokud a) porušení pravidel bylo zjištěno prostřednictvím automatizovaného 
technického prostředku používaného bez obsluhy při dohledu na bezpečnost provozu na pozemních 
komunikacích nebo se jedná o neoprávněné zastavení nebo stání, b) porušení povinností řidiče 
nebo pravidel provozu na pozemních komunikacích vykazuje znaky přestupku podle tohoto zákona 
a c) porušení pravidel nemá za následek dopravní nehodu, a pokud totožnost řidiče vozidla není 
známa nebo není zřejmá z podkladu pro zahájení řízení o přestupku a porušení je možné projednat 
uložením pokuty příkazem na místě. Určená částka se stanoví ve stejné výši jako pokuta, kterou lze 
uložit příkazem na místě. Při stanovení určené částky obecní úřad obce s rozšířenou působností 
přihlédne k závažnosti porušení povinností řidiče nebo pravidel provozu na pozemních 
komunikacích. 
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rozdílné správní postupy, jednou trestní a jednou netrestní povahy.8 Jiným příkladem, tentokrát 
z netrestní oblasti, může být např. využívání exekuční výzvy před nařízením exekuce.9 Je otázkou 
do jaké míry přiznávat správním orgánům úplnou možnost volby postupu. Z pohledu správních 
orgánů se možnost volby jeví jako žádoucí, ovšem důsledky v podobě nerovnosti ve vztahu 
k adresátům veřejné správy mohou být značné. Je zřejmé, že postup určitého správního orgánu 
musí být systematický, nemůže být zatížen libovůli a každý správní orgán by měl být schopen 
vysvětlit, od jakých skutečností se jeho praxe v jednotlivých případech odvíjí. Naproti tomu je 
diskutabilnější otázkou, zda je nutné ladit obdobný postup a případnou posloupnost postupů u 
různých správních orgánů. Praktičnost dennodenního výkonu veřejné správy se takovému 
sjednocení vzpírá. Na druhé straně, pokud hovoříme o podmínkách uplatňování správní 
odpovědnosti či o exekučních úkonech, jeví se určitá harmonizace postupů mezi správními orgány 
jako silně opodstatněná. 

Za nepřípustné nelze samozřejmě považovat rozdíly plynoucí z výkonu veřejné samosprávy. 
Důsledky vlastního uspořádání v oblasti územní samosprávy se ovšem mohou přenášet i do 
činností, které jsou již součástí přenesené působnosti. Například je pravomocí obce zavést obecně 
závaznou vyhláškou místní poplatky. Druhy poplatků, popřípadě jejich výše, mohou být v každé obci 
jiné, v rámci zákonem stanovených mezí. Včas nezaplacené nebo neodvedené poplatky nebo část 
těchto poplatků může obecní úřad zvýšit až na trojnásobek, přitom však už jedná v přenesené 
působnosti.10 Ani fakt výkonu státní správy však neznamená, že by mohlo dojít k úspěšným 
námitkám porušení principu rovnosti při rozdílné praxi obecních úřadů. Nerovnost lze namítat jen 
v rámci působnosti téhož správního orgánu. Ústavní soud ČR považuje za možné, aby obec 
upravila rozsah možného navýšení poplatku již přímo v obecně závazné vyhlášce a odstupňovala 
tak výši navýšení například podle délky prodlení plátce.11 Je zajímavé, že identické otázky mohou 
být regulovány jednak právním předpisem v rámci samosprávy na straně jedné, jednak aktem 
aplikace práva v oblasti státní správy na straně druhé. Podobné paradoxy však nejsou v oblasti 
územní samosprávy úplně vzácné. Jde o odraz relativity rozlišování vlastní a přenesené působnosti 
orgánů územních samosprávných celků. 

Diskutabilní otázkou v souvislosti s naplňováním principu rovnosti v oblasti správního trestání 
je, zda, popřípadě nakolik má být přihlíženo k příjmovým, resp. majetkovým poměrům. Judikatura 
Ústavního soudu poskytuje zastání oběma variantám.12 V judikatuře Ústavního soudu ČR a 

                                                 
8 Svou roli hrají i tradičně nedostatečná poučení ze strany příslušných správních orgánů při 
vydávání příkazu na místě. Konkrétně to tedy může vypadat tak, že v některých obcích dostane 
řidič-provozovatel vozidla za porušení zákazu stání možnost uhradit finanční částku, která může být 
nižší než parkovné v blízkých garážích, a pouhou faktickou úhradou se provozovatel vyváže 
z jakýchkoli správních postupů, zatímco v jiných obcích dojde ve výsledku k uložení pokuty za 
přestupek. V případě překročení nejvyšší dovolené rychlosti pak dochází též k načítání negativního 
bodového hodnocení. Pouhá volba procesního postupu správního orgánu může mít v extrémním 
případě za následek, zda bude pro adresáta veřejné správy platit zákaz řídit motorové vozidlo, či 
nikoliv. 
9  Viz § 109 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů.  
10 Viz §11 a § 15 zákona č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů.  
11 Nález Ústavního soudu sp. zn. Pl. ÚS 9/10 ze dne 29. 6. 2010. 
12 V nálezu Ústavního soudu sp. zn. Pl. ÚS 38/02 ze dne 9. 3. 2004 zaznívá: „Z charakteru pokuty 
jako majetkové sankce nutně vyplývá, že má-li být individualizovaná a přiměřená, musí reflektovat 
i majetkové poměry potrestaného. Stejná výše pokuty uložená majetnému se bude jevit jako 
směšná a neúčinná, zatímco v případě postihu nemajetného může působit drakonicky a likvidačně. 
Není tedy porušením principu relativní rovnosti, když oběma osobám v různých situacích bude 
uložena pokuta v různé výši, byť by jediným rozdílem jejich situace měly být právě rozdílné 
majetkové poměry.“  Tento nález ovšem pochází z řízení o návrhu na zrušení části zákona č. 
128/2000 Sb., o krajích, ve znění účinném do 30. 6. 2017, kde v § 11 byly majetkové poměry 
výslovně upraveny jako jedno ze zákonných hledisek.  Právě v zákonném zakotvení tohoto hlediska 
byl navrhovatelem spatřován problém. Není zřejmé, nakolik lze citované závěry Ústavního soudu 
z tohoto nálezu generalizovat. Jsou formulovány jako obecné a s vysokou argumentační 
přiléhavostí k jakémukoliv uplatňování veřejnoprávní odpovědnosti. Přesto po krátké době zaujal IV. 
senát Ústavního soudu ČR odlišný přístup, když v usnesení sp. zn. IV. ÚS 638/03 ze dne 1. 7. 2004 
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Nejvyššího správního soudu ČR je dlouhodobě stavěna hráz tzv. likvidačním pokutám, k jejichž 
eliminaci má vést pokus správního orgánu o zjištění příjmových poměrů odpovědného subjektu. Při 
této akcentaci ovšem zaniká, zda má jít pouze o mimořádný hraniční korektiv, anebo o zcela běžné 
hledisko uplatnitelné při každé individualizaci trestu. Nový přestupkový zákon výslovně nepřidělil 
příjmovým poměrům důležitější roli.13 Pokud má za stejné správní delikty přijít stejný správní trest, je 
naprosto klíčové jeho reálné působení, nikoliv jen formální vyjádření. Nelze spatřovat rovnost v tom, 
že stejně vysoká pokuta někomu zásadním způsobem zatíží rodinný rozpočet a nezřídka dočasně 
ovlivní kvalitu života i dalších osob, zatímco jinému vytvoří pouze námět k pobavení přátel při 
večerním setkání. Ačkoliv úsilí o materiální rovnost v podobě účinků správního trestu je na místě 
podporovat, nemusí být úplně vhodné nastolit vztah přímé úměry výše pokuty k příjmům či majetku. 
Dosahovaný vyšší příjem může být důsledkem specifických okolností. Pokud někdo pracuje 
v mimořádném nasazení na dvojnásobný pracovní úvazek na úkor svého zdraví, aby mohl splácet 
hypotéku či zajistit sociální péči pro nemocné rodinné příslušníky, tak to nutně neznamená, že si 
méně váží peněz. Takového člověka lze těžko stihnout spravedlivě vyšším trestem, například oproti 
někomu, kdo z pohodlnosti není ochoten vůbec pracovat.14 Podobných disproporcí je možno 
nepochybně nacházet více a i takové argumentaci je třeba při správním uvážení poskytnout prostor. 
Opět se dostáváme k otázce, zda podobné skutkové zjišťování ve správním řízení žádoucí a zda 
nejde o příliš nákladný přístup. Zřejmě je třeba diferencovat v závislosti na šíři zákonného rozpětí 
pokut. Kde nehrozí podstatnější disproporce, nemusí být takové zjišťování efektivní.15  

Respektování principu rovnosti významně přispívá k souběžnému naplňování zásady 
legitimního očekávání. Problematické jsou případy, kdy se nová praxe teprve rodí a budoucí 
rozhodnutí může mít precedenční význam, protože se samo teprve stane předmětem komparování. 
V průlomových kauzách často panují zásadní pochybnosti o výkladu právního předpisu. Leckdy i 
uvnitř správního orgánu probíhá vyhraněná diskuze, například o tom, zda určitý skutek vůbec 
správním deliktem je, anebo zda jde o právem aprobované jednání. Pokud po dlouhém zvažování 
nakonec těsně převáží určitý názor (např. těsnou většinou v rozkladové komisi), nelze připustit, aby 
vzápětí došlo k uložení velmi vysokého trestu s cílem imitovat rozhodnost a vyslat veřejnosti jasný 
signál. Pokud má o charakteru jednání zásadní pochybnosti sám správní orgán, byť s konečným 
závěrem o protiprávnosti hodnoceného jednání, tak nelze požadovat po adresátovi veřejné správy, 
aby byl už v předstihu moudřejší než příslušný správní orgán. Situace, kdy se adresát veřejné 
správy u správního orgánu v předstihu domáhá jednoznačného výkladu, avšak dostane se mu jen 
mlčení, vylučuje, nebo alespoň výrazně limituje možný správní postih. Totéž platí, pokud správní 
orgán řadu let mlčky toleruje určité jednání, aby pak bez předchozího varování o změně správní 
praxe vybral jeden subjekt z celé množiny stejně se chovajících a tomu uložil trest. V podobných 
případech pak správní orgány nezřídka vyčkávají s postihem ostatních na to, jak dopadne soudní 

                                                                                                                                       
vyjádřil: „Osobní majetkové poměry stěžovatele nejsou kritériem, které může ovlivnit výši pokuty, a 
proto správní orgány ani Nejvyšší správní soud neměly právní důvod k nim přihlížet. Je 
nepochybné, že uložení pokuty je zásahem do majetkových poměrů stěžovatele; jestliže však 
správní orgán při jejím ukládání postupoval v souladu se zákonem (zvažování všech okolností 
případu, stanovení výše pokuty v zákonném rámci a řádné odůvodnění rozhodnutí), jak se v 
posuzovaném případě i stalo, postupoval ústavně konformním způsobem a jeho postup nelze 
hodnotit jako neústavní zásah do vlastnického práva stěžovatele.“ 
13 Zatímco předchozí zákon č. 200/1990 Sb., zmiňoval pouze nutnost přihlédnout „k osobě 
pachatele“, nový přestupkový zákon č. 250/2016 Sb. zmiňuje nutnost přihlédnout „k osobním 
poměrům“, což se jeví jako širší vyjádření. Současně je však toto kritérium vztaženo pouze 
k nepodnikajícím fyzickým osobám, přičemž eliminace příjmových poměrů u podnikajících fyzických 
osob a u právnických osob by nedávala smysl. Z uvedené terminologické změny tak nelze 
vyvozovat závěry ohledně majetkového hlediska. 
14 Lepší finanční možnosti nemusí být nutně příčinou nižší citlivosti na výdaje, ale naopak mohou být 
důsledkem vysoké citlivosti na výdaje. 
15 Samostatný problém představuje ochrana soukromí a ochrana osobních údajů, respektive 
kontroverznost opatřování příslušných informací. Z tohoto úhlu pohledu má model založený na 
dobrovolnosti s pouhým zmírňujícím, nikoliv přitěžujícím efektem, své opodstatnění, alespoň pokud 
jde o nepodnikající fyzické osoby. 
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přezkum. Je tedy třeba zohlednit, že v precedenčních sporných kauzách může být ukryt přídech 
nerovnosti spočívající v tom, že adresát veřejné správy neměl vůbec příležitost se s postojem 
správního orgánu seznámit. V těchto případech, anebo též tehdy, kdy správní orgán usiluje o 
změnu ustálené rozhodovací praxe, jeví se jako žádoucí, pokud je to možné, aby v předstihu 
informoval veřejnost, popřípadě dotčené subjekty, o zastávaném výkladu příslušných právních 
norem, popřípadě o možné změně dosavadního právního výkladu. 

Ve správních řízeních zahajovaných na žádost může, vedle rozhodování se správním 
uvážením, docházet k nerovnostem také tehdy, když je objem přiznávaných práv vyčerpatelný. Na 
první pohled není patrná žádná nerovnost v tom, že úspěšný bude dřívější žadatel. Problém spočívá 
v závodech, které se mohou mezi potenciálními žadateli rozpoutat a v kterých nezřídka vítězí ten, 
kdo podá blanketní žádost a zajistí si časovou prioritu, před svými konkurenty, kteří se snaží svou 
žádost plnohodnotně vybavit. Je politováníhodné, že zákonodárce častěji nevyužívá možnosti řízení 
o výběru nejlepší žádosti.16 

Zajímavým zdrojem nerovností se mohou stát obecně závazné vyhlášky obcí. Jak už bylo 
výše zmíněno, v oblasti územní samosprávy nelze hovořit o nerovnosti z důvodu různého nastavení 
podmínek v různých obcích, ale vždy jen v rámci obce. Nerovnost se pak může projevovat 
v běžném občanském životě, zejména v různých nepřiměřených omezeních, které občanům mohou 
kazit radost ze života,17 ale též mezi podnikateli. Nejvýrazněji v tomto směru patrně působí obecně 
závazné vyhlášky o regulaci některých prostor určených k provozování hazardních her. U těchto 
obecně závazných vyhlášek totiž Ústavní soud ČR připustil, aby dovolení provozu bylo propojeno 
přímo s  adresně vymezenými nemovitostmi.18 Taková regulace pak umožňuje redukovat 
odůvodnění zamítavých rozhodnutí na minimum, má schopnost transformovat povolovací režim 
v koncesní a vytváří delší a trnitější cestu obrany pro dotčené adresáty veřejné správy. 

Závěrem je možno konstatovat, že uplatňování principu rovnosti v oblasti veřejné správy je 
nesmírně významné, může mít však řadu rozdílných podob a neodehrává se, a nemůže se 
odehrávat, vždy se stejnou intenzitou. Někdy je vhodnější tendovat k formální rovnosti, tedy rovnosti 
de iure, jindy také ke složitější materiální rovnosti de facto. Záleží také významnou měrou na 
efektivnosti maximalizace rovnosti. Určité mezery v současné právní úpravě lze spatřovat ve 
volnosti správních orgánů využívat právních prostředků, které vedou k povahově rozdílným 
důsledkům. 
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16 Viz § 146 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád. K realizaci tohoto postupu dochází, jen stanoví-li 
tak výslovně zákon. 
17 Např. nadměrné zákazy volného pobíhání psů, zákaz konzumace alkoholických nápojů na 
veřejném prostranství, zákaz jízdy na kolečkových bruslích apod. 
18 Viz nález Ústavního soudu ČR sp.zn. Pl. ÚS 22/11 ze dne 27. 9. 2011 
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GOOD ADMINISTRATION AND THE LENS OF THE CJEU: 
DIRECTION FOR THE ADMINISTRATIVE BODIES1 
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Abstract: The CJEU has played significant role in forming the principles applicable to administrative 
law, the provisions of EU treaties not being able to cover all situations. The Court re/defines the 
general principles of administrative law applicable to the Member States and the paper analyses the 
way in which these principles have been evolved and implemented. 
 
Keywords: administrative law, principle of good administration, EU, Member States, Charter of 
Fundamental Rights,  
 
 
1 INTRODUCTION 

With the creation of the Charter of Fundamental Rights, the Union sought to strengthen its 
commitment to fundamental (human) rights. The Charter outlined the general human rights policy in 
50 articles, with Article 41 with the right to good administration.2 According to the Charter of 
Fundamental Rights, every person, that is to say, union citizen and third-country citizen can rely to 
the right to good administration in their relations with European Union institutions and bodies. Also 
each Member State of the European Union should concern itself about identifying and promoting the 
most adequate measures for ensuring good governance and good administration. In order to 
understand the concept of good administration, the common principles applicable to public 
administration are recognized and promoted especially by national and European courts. The Court 
of Justice’s role in this field is of utmost importance, because it is the main judicial body which has 
played and playing very important role unfolding principles, among others principles applicable to 
administrative law, and being the interpreter of EU law. Also, the provisions of EU treaties could and 
cannot cover all life-situation. 
  
2 THE PRINCIPLE, THE RIGHT  

The right was mentioned for the first time in the Treaty of Nice that proclaimed the first draft 
of the Charter of Fundamental Rights of the European Union, which became binding only on 1 
December 12 2009 based on the Treaty of Lisbon. The explanations of the right to good 
administration were originally prepared under the authority of the Praesidium of the Convention 
which drafted the Charter of Fundamental Rights of the European Union: Article 413 is based on the 

                                                 
1 The paper was written under the aegis of the Bolyai Research Grant of the Hungarian Academy of 
Sciences. 
2 With the active involvement of the EU Ombudsman, the Charter was incorporated even into the 
draft European Constitution. 
3 1. Every person has the right to have his or her affairs handled impartially, fairly and within a 
reasonable time by the institutions and bodies of the Union. 
2. This right includes:  
– the right of every person to be heard, before any individual measure which would affect him or her 
adversely is taken; 
 – the right of every person to have access to his or her file, while respecting the legitimate interests 
of confidentiality and of professional and business secrecy;  
– the obligation of the administration to give reasons for its decisions.  
3. Every person has the right to have the Community make good any damage caused by its 
institutions or by its servants in the performance of their duties, in accordance with the general 
principles common to the laws of the Member States. 
 4. Every person may write to the institutions of the Union in one of the languages of the Treaties 
and must have an answer in the same language. 
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existence of a Community subject to the rule of law whose characteristics were developed in the 
case law which enshrined inter alia the principle of good administration.4 It is important to note that 
the wording for that right in the first two paragraphs of Article 41 results from the case law 5, and the 
wording regarding the obligation to give reasons comes from Article 253 of the EC Treaty.6 The 
principle of good administration requires that EU law provisions are given full effect so as to achieve 
the result sought by the Directive (to provide for family reunification where the conditions are met) by 
good administrative practice. The CJEU found that Article 41 of Charter was restricted to the right to 
good administration by the ‘institutions, bodies, offices and agencies of the Union’ to whom that 
Article is addressed. However, the principle of the right to good administration is still applicable to 
Member States.7  
 
3 THE CJEU CASE LAW IN PROMOTING THE RIGHT TO GOOD ADMINISTRATION 

The European Courts has stressed the importance of procedural guarantees as a 
counterbalance to administrative discretion and recognised an array of general administrative 
principles e.g.:  

1. The general principle of administration through law,  
2. The principle of non-discrimination,  
3. The principle of proportionality,  
4. The principle of legal certainty,  
5. The protection of legitimate expectations,  
6. The right to a hearing before an adverse decision is taken by a public authority.  

The EU principle of the right to good administration, requires that one should have their affairs 
handled impartially, fairly (transparently) and within a reasonable period of time by the institutions, 
bodies, offices and agencies of the Union.8 It also requires that parties to proceedings should not be 
penalised by virtue of the fact that they did not comply with procedural rules ‘when this non-
compliance arises from the behaviour of the administration itself’.9 Following we can see some 
examples of the case-law: 
 
The general principle of administration through law  
In Case C-55/70 the general principle of good administration was at the center of the judgement, 
where the Court stated that the contested decision is contrary to this principle, according to which 
the public authority going wrong should use its best efforts to remedy its mistakes.  
 
 
 

                                                 
4 See Court of Justice judgment of 31 March 1992 in Case C-255/90 P, Burban [1992] ECR I-2253; 
Court of First Instance judgments of 18 September 1995 in Case T-167/94 Nölle [1995] ECR II-
2589; and 9 July 1999 in Case T-231/97 New Europe Consulting and others [1999] ECRII-2403).  
5 Court of Justice judgment of 15 October 1987 in Case 222/86 Heylens [1987] ECR 4097, 
paragraph 15 of the grounds, judgment of 18 October 1989 in Case 374/87 Orkem [1989] ECR 
3283, judgment of 21 November 1991 in Case C-269/90 TU München [1991] ECR I-5469, and Court 
of First Instance judgments of 6 December 1994 in Case T-450/93 Lisrestal [1994] ECR II-1177,  
judgement of 18 September 1995 in Case T-167/94 Nölle [1995] ECR II-258 
6 Draft Charter of Fundamental Rights of the European Union − Text of the explanations relating to 
the complete text of the Charter as set out in CHARTE 4487/00 CONVENT 50 
http://www.europarl.europa.eu/charter/convent49_en.htm 
7 See CJEU (Joined Cases), C-141/12 and C-372/12, YS v. Minister voor Immigratie, Integratie en 
Asiel, and Minister voor Immigratie, Integratie en Asiel v. M. S. 17 July 2014, paras 66-69. 
8 In HN the CJEU held that ‘as regards the right to good administration, enshrined in Article 41 of the 
Charter, that right reflects a general principle of EU law’. Case C-604/12,H.N v Minister for Justice, 
Equality and Law Reform 
, Ireland 8 Mary 2014, para 50. 
9 CJEU, Case C-428/05, Firma Laub GmbH & Co. Vieh & Fleisch Import-Export v Hauptzollamt 
Hamburg-Jonas, 21 June 2007 
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The principle of legal certainty  
The joined cases C-33/79 and C-75/79 were brought up the principles of legality, equality of rights 
before a public authority and the importance of a good administration, considering the need to give 
the same treatment to officials who are in the same situation from the viewpoint of vocational 
qualifications, but also the obligation to justify its decision. 
 
The principle of equality 
The Case C 186/87 had a significant impact on the evolution of the principle of equality taking into 
account the discrimination criterion based on nationality. A British national, named Cowan was the 
victim of an assault at the exit of a subway station while he was in France as a tourist. The 
aggressors have not been identified, and Cowan required compensation from the Commission of 
Compensation for Victims of Crime based on the French Code of Criminal Procedure. The 
Commission rejected his request, arguing that he is not a French citizen, nor a citizen of another 
country with which the French state would have had a reciprocity agreement in such issues, and did 
not even have his residence in France. The Court of Justice of the European Community reminded 
in its ruling that through forbidding the discrimination on grounds of nationality it is intended to be 
obtained an equality of treatment among the nationals of Member States.  
 
The principle of proportionality 
In Case C-331/88, the CJEU stated that the principle of proportionality is one of the general 
principles of Community law. On the strength of this principle, the legality of establishing certain 
limitations as concerns the conduct of a particular economic activity is subject to the condition that 
the prohibitory measures to be appropriate and necessary for the public objective protected by the 
legislation in this case; where there is a possibility to choose among several measures considered 
adequate, it should be resorted to seeking the least burdensome, and the disadvantages should not 
be disproportionate to the purpose intended. 
 
The principle of non-discrimination 
In Case C 184/99, a domestic court addressed the CJEU two preliminary questions on the 
interpretation of Articles 12, 17 and 18 of the Treaty establishing the European Community (TEC). 
The case was about a French citizen who came to study in Belgium, had been self-supporting 
during the first three years of study, but in the last year of study, in order to focus onthe study, he 
applied for the so-called minimex, a social security benefit. This has been originally granted to him, 
but later withdrawn on the ground that he is a European Community national registered as a 
student. The Court ruled that if a Belgian citizen had been in the same position as the French citizen 
he would have received the social security benefit, hence there was a discrimination based on 
nationality, and ruled for the protection of all persons, regardless of their nationality, in exercising 
their rights and applying legal regulations equally. 
 
4 THE CJEU, THE ECHR AND THE RIGHT TO GOOD ADMINSITRATION  

In Case C-308/07 P the Court decided among others whether the Parliament had breached 
Article 20 of the Code of Good Administrative Behavior, which establishes the obligation to notify the 
decisions that affect the rights or interests of individuals.10  
The Court dismissed that ground because the Code is not a legally binding instrument,11 even 
though elements of the Code overlap, however, with the fundamental right to good administration, 
which is enshrined in Article 41 of the Charter of Fundamental Rights of the European Union. But 
the Court made several very important steps unfolding the right to good administration. 
The Court underlined that although the EU has not joined the European Convention on Human 
Rights (ECHR), which excludes, on legal grounds, a direct application of the provisions of this 
international convention in the Community legal order nevertheless, thefundamental rights form an 

                                                 
10 1. The official shall ensure that decisions which affect the rights or interests of individual persons 
are notified in writing, as soon as the decision has been taken, to the person or persons concerned. 
2. The official shall abstain from communicating the decision to other sources until the person or 
persons concerned have been informed. 
11 Recommended by the European Ombudsman and approved by the European Parliament. 
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integral part of the general principles of law whose observance is ensured by the Court. To this 
effect, the Court draws upon the constitutional traditions common to the Member States, as well as 
from the guidelines provided by international instruments concerning the protection of human rights 
on which Member States have cooperated or to which they joined. In this regard, the ECHR has a 
special meaning.12  
The subsequent evolution of the European integration process established this case law on Article 6 
(2) TEU, stating that the Union observes fundamental rights, as they are guaranteed by the ECHR 
signed in Rome on 4 November 1950, as well as how they result from the constitutional traditions 
common to the Member States, as general principles of Community law. Therefore, the ECHR 
provisions and the case law of the European Court of Human Rights have always been considered 
by the CJEU, although the EU has not yet joined the ECHR. The Court pointed to the very issue of 
the definition: the principle of good administration, is not a single principle of the administrative law, 
but gathers several principles and is, in a way, a generic notionthat includes all the principles of 
administrative law or some of these. The mentioned principle is sometimes used as a synonym for 
the principles related to an administrative procedure based on complying with the law. The principle 
of good administration requires especially the national authorities to remedy the mistakes or 
omissions, to carry out the procedure impartially and objectively and to make a decision within a 
reasonable time. Furthermore, this principle implies includes an extended obligation of diligence and 
solicitude devolving on the authorities, the right of defense, namely the obligation of agents to 
enable the persons concerned by a decision to express its point of view, as well as the obligation to 
justify the decision.13 However, the Court points to the fact that the principles coming under the 
concept of good administration principle vary and are not always easy to determine, and there is 
difficulty of evaluating whether it is about principles whose observance falls exclusively on the 
administrative authorities or about powers that confer individuals a subjective right to require those 
authorities a determined obligation of doing or not doing.14 This depends, on the one hand, on the 
legal nature of the original text and, on the other hand, on the normative principle resulting from the 
relevantprovisions. It also reinforced that the case law was the main source for the formulation of 
Article 41 from the CFREU that transformed the principle of good administrationinto a fundamental 
right.15  
 
 
5 THE LINK BETWEEN THE CJEU AND EU OMBUDSMAN   

The European Ombudsman recommended the institutions, bodies and agencies to apply 
rules that record the good administrative procedure for their own officials in relations with citizens. 
The development of principles of public administration would provide a framework for citizens to 
expect good administrative behaviour and set out procedural guarantees and would help citizens 
and officials to understand, what good and bad administrative procedure means. In order to clarify 
the right to good administration the European Ombudsman has drawn up the European Code of 
Good Administrative Behaviour, which contains guiding principles for the relationship between 
citizens and civil servants. In addition, the principle of good administration requires from the 
Community institutions and bodies the compliance with their obligations, the service-minded attitude 
and it ensures citizens the appropriate treatment. The ombudsman promotes the Charter through 
his procedure: takes into account its principles and rules when investigates instances of 
maladministration.The Code of Good Administrative Behaviour was approved, with some 
amendments, by the European Parliament in its Resolution of 6 September 2001. This approval 
gives a strong legitimacy to the principles contained therein, which can subsequently be considered 
as applicable to all Community institutions and bodies. At present,there are at the EU institutions’ 
level the Code of Good Administrative Behaviour and a numberof individual codes which the 
Community institutions, bodies and decentralised agencies have all adopted with various forms and 
content, some of which are textually the same as the European Code of Good Adminisrative 
Behaviour.The European Code of Good Adminisrative Behaviour sets out a number of principles 

                                                 
12 paras 54-56. 
13 para 89. 
14 para 90. 
15 para 91. 
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which should be observed by European officials, including lawfulness (Article 4), absence of 
discrimination (Article 5), proportionality (Article 6), consistency (Article 10), absence of abuse of 
power (Article 7), impartiality and independence (Article 8), objectivity (Article 9), fairness(Article 11), 
courtesy (Article 12), duty to reply to letters in the language of the citizen(Article 13). There are also 
important rules on procedure such as the obligation to notify all persons concerned of a decision 
(Article 20), the obligation to keep registers and the obligation to document administrative processes 
(Article 24).16 The special relationship with the European Court must be touched on, too. The Court 
considers the complaint procedure as an alternative procedure next to its own, and this is the way 
how the complementary role of the European office can be explained: However, the Court clearly 
set up the border of the Ombudsman's mandate and activity in several judgments. Thus, when an 
applicant referred to a draft recommendation of the ombudsman, the Court of First Instance 
declared that an ‘act of maladministration’ by the Ombudsman does not mean in itself, that the 
conduct constitutes a sufficiently serious breach of a rule of law within the meaning of the case-law. 
According to the Ombudsman, an error of legal interpretation is a form of maladministration, and in a 
court case the applicant relied on the ombudsman’s non-binding draft recommendation which 
included the ombudsman’s own legal interpretation of a provision, the Court of First Instance stated 
that the conclusive interpretation of the law is not within the remit of the Ombudsman. Thus, it did 
not eliminate the ombudsman’s interpretation only limited it. The Court of First Instance also pointed 
out that it has jurisdiction to entertain an action for compensation against the Ombudsman: it can 
examine the decisions and inquiries taken by the ombudsman thus has judicial control over them.4 
This is very important because the Ombudsman has no jurisdiction to question a decision of an 
institution or body but as we saw the ombudsman gives his opinion even in connection with the 
merit of a decision. With action of damages against the Ombudsman the Court has the option to 
state that even the Ombudsman’s actions can lead to maladministration − for whose prevention the 
office was established.17 
 
CONCLUSION 

The Court defined the general principles of administrative law applicable to Member State. 
But it is like a never-ending work, as it has analyzed time to time in its decisions the emergence and 
development of the good administration principle. When the principle of good administration turned 
into a fundamental right through the Charter of Fundamental Rights, the variety of principles under 
the umbrella right did forecast the continuous interpretation of this notion taking into account the 
ever changing life situtation. However, we shall point out that the European Ombudsman is an 
active participant next to the Court, as the office was created to act on behalf the European citizens, 
as a mediator between the EU administration and the EU citizen when their right to good 
administration is infringed. Thus, the right to good administration is protected by the Court and as a 
non-judicial body, the European Ombudsman. 
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Abstract: The equality of arms underpins some procedural guarantees that lie at the heart of the 
administrative proceedings. This principle is vital for both the science of administrative procedure, 
and the administrative practice. One should note that administrative procedure is perceived as a 
two-party and vertical relationship between “the administrative agency and the party”, which leads to 
the application of the substantive law regulation with the view of determining the legal status of the 
individually identified addressee. The equality of arms means that each party has equal procedural 
rights and obligations. As a consequence, a difference in treatment of one party, may violate the 
principle of equality of arms. 
 
Key words: administrative proceedings, equality of arms, principle of equality 
 
 
1 INTRODUCTION 
 Pursuant to the principle of equality of the parties (or the principle of equal rights of the 
parties) in its legal and substantive aspects, agencies of public administration should arrive at their 
awards irrespective of the individual features of the addressees, irrelevant as they are from the point 
of view of the content of the regulations1.  The principle of equal rights of the parties carries the 
obligation of equal treatment of all addresses of the legal regulations characterised by the same and 
equally prominent relevant feature, and this translates to the ban on discriminating or favouring any 
such parties2.  As noted by P. Przybysz, the order of equal treatment irrespective of the gender, 
race, ethnic origins, nationality, religion, faith, world view, disability, age, or sexual orientation, also 
ensues from the regulations of the Act of 3 December 2010 on the implementation of some 
regulations of European Union regarding equal treatment3.  Respecting the principle of equality in 
this case comes as the consequence of the correct application of legal norms, since equal treatment 
is the normal effect of applying a specific rule to one category of subjects4.  One should note, 
however, that the principle of equality has a procedural aspect rarely pondered in our country5, even 
though its significance in practice is substantial.  Therefore, it seems to deserve closer attention. 
 
2 EQUALITY OF ARMS OF THE PARTIES IN GENERAL ADMINISTRAIVE PROCEEDINGS 

IN POLAND 
 This principle underpins some procedural guarantees that lie at the heart of the 
administrative proceedings. Most democratic legal systems guarantee this principle. Many European 
countries have already made it a well-established practice to include the principle of equality in the 
core directives of administrative proceedings.  Nevertheless, the legislator rarely expresses it a 

                                                 
1 A. Skóra, Uwagi na temat zasady równości stron w postępowaniu administracyjnym, „Acta 
Elbingensia, Rocznik Naukowy Elbląskiej Uczelni Humanistyczno-Ekonomicznej” 2007, vol. 7, p. 
181; A. Skóra, Zakaz reformationis in peius w ogólnym postępowaniu administracyjnym, Poznań 
2017, p. 70. 
2 J. Bodio, W. Graliński, Znaczenie zasady równouprawnienia stron w procesie cywilnym, Studia 
Iuridica Lublinensia 2016, vol. XXV No. 1, p. 264; A. Skóra, Zakaz …, p. 70. 
3 Dz.U. 2016 r. pos. 1219. P. Przybysz, Kodeks postępowania administracyjnego. Komentarz, 
Warszawa 2017, p. 69. 
4 Ibidem. See Committee of Ministers of Council of Europe Recommendation No. R(80)2 concerning 
the exercise of discretionary powers by administrative authorities. 
5 See more A. Skóra, Reformatio in peius w postępowaniu administracyjnym, Gdańsk 2002, p. 
79−81. 
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prescriptive form.  The principle of equality of the parties has found its normative expression in e.g. 
the regulation of § 7(1) of the Czech act on the administrative procedure6, which reads that all 
participants in the proceedings enjoy an equal procedural status.  The literature on the topic accepts 
it that the rule is reflected primarily in those stipulations of the act on administrative procedure which 
concern cognition and formulation of decisions whenever there is a larger number of parties 
involved in proceedings7.  The Slovak act on administrative procedure8, § 4(1), also gives the 
principle of equality of the parties the prescriptive dimension9.  The solution eliminates any doubts 
about the ruling nature of the principle and gives an explicit interpretative hint to the agencies as to 
their conduct10.  Nevertheless, most legal systems of the continental Europe see their source of the 
principle of equality in administrative procedure not in procedural regulations, but in the constitution.  
The latter solution is adopted in e.g. the Federal Republic of Germany, Austria, Estonia11, Russia12, 
and Ukraine13. 
 The Regulation on administrative procedure of the President of the Republic of Poland14 
(hereinafter: the „RAP”) did not include any provisions dealing with the general principles of the 
procedure, hence the principle of equality was not considered a normative directive.  Nevertheless, 
its significance in administrative proceedings was recognized by the then science in the field, e.g. 
by: W. Klonowiecki15, Urbanowicz16 i R. Hausner17. R. Hausner wrote: „The principle of equality 
before the law... finds its expression in the legal status of the parties.  Wherever the law relates to 
the parties, it applies to »each« of the parties.  The Polish Regulation (i.e. RAP – note by A.S.) 
never refers to »all parties«, which might import certain limiting conclusions about a situation where 
the attribute is not used; instead, it basically speaks of the »party« in singular, thus construing it as 
any party”18. 
 Before amendments to the Code of Administrative Procedure were introduced in the act of 
April 2017, the source of the standing principle of equality in administrative procedure was sought in 
references to the body of awards of administrative courts and the Supreme Court19.  In the 
commonly quoted judgment of 26/10/1984, II SA 1161/8420, the Supreme Administrative Court 
stated that „the fundamental principle on which our legal system is based is the principle of the 

                                                 
6 Zákon č. 500/2004 Sb., ze dne 24. června 2004 - Správní řád. 
7 Zob. m.in. A. Kliková a kolektív, Správní řád, Praha 2016, p. 55-56; L. Jemelka, K. Pondĕlíčková, 
D. Bohadlo, Správní řád. Komentář, Praha 2016, p. 49-51. 
8 The Slovak act on administrative procedure, Zákon č. 71/1967, Zb. O správnom konaní (správny 
poríadok). 
9 S. Košičarova, Správne právo procesne. Všeobecná čast’, Bratislava 2017, p. 135; S. Košičarova, 
Správne právo hmotné. Všeobecná čast’, Plzeň 2015, p. 74-76; J. Hašanová, L. Dudor, Základy 
správneho práva, Plzeň 2016, p. 111-112; M. Vrabko (in:) M. Vrabko a kolektív, Správne právo 
procesne. Osobitná čast’, Bratislava 2018, p. 33. 
10 Ibidem. 
11 K. Merusk, Presumption of Law for Ensuring Fundamental Rights in Administrative Proceeding, 
Juridica International 2002, No. 7, p. 78–79; M. Muda, Regulation of Gender Equality as a 
Fundamental Right in Estonia, Juridica International 2002, No. 7, p. 106–116; M. Ernits, Holders and 
Addressees of Basic Rights in the Constitution of the Republic of Estonia, Juridica International 
1999, No. 4, p. 24 i n. 
12 W. D. Sorokin, Administrativniy proces i administrativno-procesualnoye pravo, Sankt Petersburg 
2002, p. 38, p. 40 48; J. M. Kozlov (in:) A. P. Alekhin, A. A. Karmolickiy, J. M. Kozlov, 
Administrativnoye pravo Rosisyskoy Federaciy, Moskva 2002, p. 280. 
13 W.G. Perepeluk, Administrativniy proces. Zagalna tchastina, Chernivtsi 2003, p. 108–115. 
14 Rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej 22.03.1928 o postępowaniu administracyjnym (Dz. 
U. R. P. No. 36, pos. 341 with amendments). 
15 W. Klonowiecki, Strona w postępowaniu adminisrtacyjnym, Lublin 1938, p. 63. 
16 S. Urbanowicz, Nowa ustawa o postępowaniu administracyjnym, Gazeta Sądowa Warszawska 
1928, No. 24, p. 374. 
17 R. Hausner, Trzy ustawy o postępowaniu administracyjnym, GAiPP 1929, No. 8, p. 277(5). 
18 Ibidem. 
19 See decision from 26.10.1984 r., II SA 1161/84, ONSA 1984/2/97. 
20 See above. 
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citizens’ equality before the law.  Although the principle has not been formulated explicitly in the 
regulations of either the substantive law, or the law of administrative procedure, it does ensue from 
Article 67(2) of the Constitution of the Republic of Poland21 (currently, Article 32 of the Constitution 
of the Republic of Poland of 2 April 1997 – note by A.S.) and as any constitutional principle it must 
be complied with in all areas of the Polish law”.  Non-existence of a regulation in the CAP which 
would lay down the principle explicitly did not imply it was not ruling in proceedings, since the 
legislator embodies it through the creation of relevant guarantees and institutions expressing it. 
 As of 1/06/2017, the legislator put the principle of equality in the normative form.  The 
directive was expressed explicitly in section 8(1) CAP which reads that „agencies of public 
administration hold proceedings in a way inspiring trust in public authorities in its participants, 
guided by the principles of proportionality, impartiality, and equal treatment”.  
 Identifying the content of the principle of equality in its procedural aspect will enable 
pinpointing the essence of “equal treatment” of the parties in administrative proceedings.  First of all, 
with the above principle incorporated in the Code, one can ponder the presumed equality of the 
procedural rights and/or obligations of all parties to the proceedings.  Pursuant to the directive, each 
party enjoys the same procedural and actual opportunities to take up procedural actions22.  In this 
sense, the above principle corresponds to the principle of equality under the civil law, even though 
the latter ensues from the very nature of the adversarial civil law process23. 
 The Administrative Proceedings Act regulates five types of administrative procedures: 

(1) general administrative proceedings 
(2) in the matter of the issue of statements/certificates 
(3) in the matter of complaints and proposals (Part VIII of APA) before State authorities, 

local government authorities and social organisation authorities 
(4) in the matter of disputes  related to the divison of competence between public 

administration authorities 
(5) in the matter of administrative punishments (since 1.6.2017). 

 The phrase “administrative proceedings” is used to denote the non-contentious procedures of 
the administration. Non-contentious means that there is no dispute between the authority and the 
party of proceedings and there is no dispute between parties of proceedings.  
 The principle of the parties’ equality is, however, vital for both the science of administrative 
procedure, and the administrative practice.  This is because one should note that administrative 
procedure is perceived as a two-party and vertical relationship between “the administrative agency 
and the party”, which leads to the application of the substantive law regulation with the view of 
determining the legal status of the individually identified addressee.  The situation differs from that 
found in the civil law process the essence of which comes down to the existence of two parties with 
conflicting interests, each playing a different procedural role (i.e. that of the claimant and the 
respondent).  The dispute between the parties is resolved by the independent court.  This makes the 
judicial process adversarial in nature and the relationships between the claimant, respondent, and 
the court are visualised with a triangle.  In the two-party structure of the administrative procedure, on 
the other hand, the positions of the parties to the process are not contradictory even if their legal 
interests are not identical.  The non-existence of a normative contradiction of the legal interest of 
one of the parties to the proceedings versus that of any other raised no doubts as early as at the 
outset of the shaping of the administrative procedure in the second half of the 19th century.  In 
1896, F. Tezner wrote that the notion of a party to an administrative procedure „does not denote a 
relationship between a private person and another private person”24.  In other words, from the point 
of view of the procedural role, the parties form a homogenous group. 
 The view where the procedural status of the parties to the proceedings is not normatively 
differentiated raises no doubts today either.  As A. Wróbel rightly states, „in the event there are 

                                                 
21 The Constitution of the Republic of Poland from 2.04.1997, Dz.U. Dz.U. 1997 No. 78 pos. 483 
with amendments. 
22 A. Skóra, Uwagi na temat zasady …, p. 183. 
23 A. Jakubecki, Naczelne zasady postępowania cywilnego w świetle nowelizacji kodeksu 
postępowania cywilnego, (in:) Czterdziestolecie kodeksu postępowania cywilnego. Zjazd katedr i 
zakładów postępowania cywilnego w Zakopanem (7–9.10.2005), Kraków 2006, p. 371. 
24 F. Tezner, Handbuch des österreichischen Administrativverfahrens, Wien 1896, p. 92. 



_____Zborník z medzinárodnej vedeckej konferencie Bratislavské právnické fórum 2018____ 
 

274 
 

many parties to the proceedings, the regulations of the Code give no grounds to study and 
differentiate their procedural roles in accordance with the same principles as those adopted in the 
Code of Civil Procedure”25.  Similarly, J. Borkowski is of the view that in administrative procedure „it 
is neither legally possible, nor necessary to identify the claimant, respondent, or the intervener, be it 
the respondent or third-party respondent”, and „each entity having a legal interest … which requires 
specification by application of the law … is a party to the proceedings of the same procedural 
status”26.  The same view was also highlighted by W. Dawidowicz who believes that entities 
participating in the proceedings because of their legal interest, even if their interests are 
contradictory or competitive, share the same procedural nature (status)27.  Each of those entities will 
only (and equally) be the addressee of the resolution of an administrative issue by way of the 
application of a norm of the administrative law28.  
 Adoption of the position where the parties to the proceedings represent a homogenous 
procedural category and not take contradictory procedural positions, irrespective of the relationships 
between them, enables concluding that one can ponder the p r e s u m p t i o n  o f  e q u a l i t y  of 
the procedural rights and/or obligations of all parties to the proceedings.  Hence, if no other 
solutions ensue expressis verbis from a regulation of the law, no procedural doubts in this respect, if 
arisen, can be interpreted to the detriment of any of the parties. 
 Vital too, in these divagations, is to establish the essence of the parties’ „equal treatment” in 
administrative procedure, i.e. the content of the principle of equality in its procedural aspect.  In most 
general terms, one should assume it means equality of two (or more) parties participating in the 
given case in terms of their procedural rights and obligations.  Pursuant to this directive, all parties 
share the same rights and actual opportunities of taking procedural actions29 (the so-called principle 
of equal procedural measures).  Each party is guaranteed identical instruments of protection and the 
same opportunity to resort to them by taking appropriate procedural steps.  All co-participants 
should be treated identically in the process in terms of an opportunity to present their statements 
and defend their interests30.  If one party enjoys the right to take a specific procedural action, the 
same right should, in principle, be enjoyed by all other parties31. 
 The principle of equality consists from the principle of equal procedural measures and the 
equity of arms. “Equality of arms” as a principle of fair trial guarantee ensures that all the parties are 
given sufficient opportunity to defend their case. This principle entails equal opportunities between 
all the parties. One can says that the “equality of arms” is concerned with substantive as well as 
procedural equality. Substantive equality denotes the equal treatment of the parties during the whole 
course of the proceedings. From a procedural standpoint, the “equality of arms” is meant to secure 
enjoyment of the same procedural rights and guarantees. This principle ensures a fair balance 
between the parties. 
 The principle of equality manifests itself e.g. in the fact that all parties have the right to 
present their statements, and the agency of public administration is obliged to serve writs on and 
provide guidelines to each of them; should any of the co-participants be unknown, the agency 
should apply to the court ex officio for having a solicitor appointed for it. Each party shall be entitled 
to examine, or have examined, the witnesses against him and to obtain the attendance and 
examination of witnesses on his behalf under the same conditions as witnesses against him. So one 

                                                 
25 A. Wróbel (in:) M. Jaśkowska, A. Wróbel, Kodeks postępowania administracyjnego. Komentarz, 
Warszawa 2005, p. 242─243. 
26 J. Borkowski (in:) B. Adamiak, J. Borkowski, Kodeks postępowania administracyjnego. 
Komentarz, Warszawa 2008, p. 233.  
27 W. Dawidowicz, Zarys procesu administracyjnego, Warszawa 1989, p. 10; W. Dawidowicz, 
Ogólne postępowanie administracyjne. Zarys systemu, Warszawa 1962, p. 43 and p. 164. See also 
Z. Kmieciak, Mediacja i koncyliacja w prawie administracyjnym, Kraków 2004, p. 85; Z. Kmieciak, 
Glosa do wyroku NSA z 14.01.1993, SA/Wr 1408/92, OSP 1994/12/233, p. 560. 
28 W. Dawidowicz, Zarys ..., p. 8.  
29 J. Borkowski (in:) B. Adamiak, J. Borkowski, Kodeks …, p. 233. 
30 Por. W. Siedlecki, Z. Świeboda, Postępowanie cywilne. Zarys wykładu, Warszawa 2004, p. 123. 
31 Por. S. Waltoś, Problemy kontradyktoryjności w procesie karnym. Zasada równości stron, 
„Państwo i Prawo” 1964, No. 1, p. 27.  
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can highlights that the same procedural rights are to be provided to all the parties unless distinctions 
are based on law and can be justified on objective and reasonable grounds. 
 Those exemplary manifestations of the guaranteed equality in proceedings share one 
common idea: highlighting that the procedural actions of the agency holding the proceedings should 
carry the same effect on all parties (irrespective of the “mutual relationship” of their legal interests).  
This means that an agency of public administration is obliged to perform its procedural obligations 
exerting the same diligence with respect to each party to the proceedings, and that unless specific 
regulations stipulate otherwise, the parties should enjoy the same procedural rights and incur the 
same procedural obligations.  The reason is that because each entity having a legal interest 
represents an equal party to the proceedings, it cannot (unless a specific regulation stipulates 
otherwise) have fewer rights or more obligations than any other party. 
 However, the principle of equality of the parties to proceedings cannot be construed rote.  
This is because one needs to note that both the CAP and the regulations of specific acts of law limit 
some procedural rights of specific parties and do so expressis verbis.  Limitation of the type is most 
frequently found in cases where the proceedings are initiated on petition from one entity, but the 
petition triggers the effect that the attribute of being a party thereto is gained by other entities which, 
although themselves have not demanded any action from an agency of public administration, are 
involved in the proceedings which touch on their legal interest.  In proceedings of the kind, the 
status of the party is gained primarily by the initiator, i.e. the person who filed the petition for 
initiation of proceedings in the matter and who can be described as the so-called “main” party.  This, 
however, does not mean that other persons with a legal interest cannot be affected by the 
anticipated award.  Apart from the already mentioned entities, the attribute of being a party to the 
proceedings is also ascribed to anyone whose legal status could be affected by the decision made 
in the matter concerning another entity.  The above implies that proceedings initiated on petition 
from a party should be participated in by those who have not requested action from the agency of 
public administration, but the proceedings concern their legal interest too.  Such entities are called 
„secondary parties” (or „auxiliary”, „outside”, or „other” parties).  Cases of the type can be 
exemplified by e.g. the neighbour relationships in the building law, issues related to the 
determination of the conditions of land development (especially versus the principle of the so-called 
good neighbourly relationships) and the location of a public purpose investment, or the use of 
waters (e.g. in proceedings concerning the water law permit, or in cases concerning the erection of 
devices to prevent damage to real property, e.g. by building storm water catch basins), some cases 
concerning the so-called communalisation of assets, protection of the nature (e.g. related to the 
felling of trees or bushes on a real property held under joint ownership title or in joint possession by 
two or more entities whose legal interests are not identical), or some cases in the area of inventions. 
 In all of the indicated cases individual parties to the proceedings are not always equal in 
terms of their procedural rights and/or obligations, despite the ruling principle of equality.  The vital 
procedural status of the “main” party in reflected in the fact that proceedings cannot continue without 
its participation and in such a case should be discontinued as pointless.  On the other hand, the 
death (or loss of personality at law, if the party is a legal person) of the „secondary” party does not 
render the proceedings pointless, since the “subject matter”, i.e. the administrative case aimed at 
granting the “main” party the right sought or refusing to grant it such right, continues to exist32.  Nor 
can the „secondary” party file an effective petition for initiating administrative proceedings.  This is 
because due to its legal interest it is „dragged into the orbit” of the parties to the proceedings in the 
specific administrative case only if a problem with exercising the legal interest of the „main” party 
arises.  If the “main” party does not lodge the petition to initiate proceedings, no problem of 
protecting the legal interest of the “secondary” parties arises.  
 Therefore, one should share the view that it is only the petitioner (i.e. the „main” party) who 
can effectively withdraw the filed petition for initiation of the proceedings33.  Although the Polish 

                                                 
32 Art. 98 (1) CAP: „The public administration body may suspend proceedings if a request is made 
from the party at whose instigation the proceedings were commenced, and the request is not 
contested by any other party and is not contrary to the public interest”. 
33 A. Matan, Ochrona praw refleksowych w postępowaniu ogólnym administracyjnym, [in:] Pozycja 
samorządowych kolegiów odwoławczych w postępowaniu administracyjnym, Cz. Martysz, A. Matan 
(ed.), Kraków 2005, p. 278. 
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administrative procedure does not envisage the option of withdrawing the petition for initiation of 
proceedings before the agency of the first instance, the request for withdrawal can be deemed 
equivalent to the request for discontinuance of the proceedings.  The above standpoint should, 
however, be complemented with a statement to the effect that if a request of the kind were filed with 
the authority of the first instance, the party would have to be called in to explain whether, pursuant to 
the principle of informalisation, the request should be deemed as seeking discontinuance of the 
administrative procedure. This is because in line with the view already established in the body of 
judicial awards and the doctrine no agency of public administration can qualify any petition 
independently, and this is because it is the party who ultimately decides about the content of its 
request.  Qualification of a petition filed with an agency of administration is not determined by its 
name (title), but its merit34.  When qualifying one, the administrative agency should ex officio verify 
whether the presumed content of the petition corresponds with the intention of the party which 
authored it35.  Nevertheless, should any doubt arise as to the nature of a petition filed with the 
agency, the final decision rests with the party, not the agency of administration36.  
 One cannot fail to note either that under an explicit regulation of the law the CAP sometimes 
differentiates the procedural status of the „main” and „secondary” parties.  The “secondary” party 
cannot e.g. lodge an application for optional suspension of the proceedings.  This is because 
pursuant to section 98(1) CAP an agency of public administration may suspend the proceedings, if 
this is requested by the party whose petition originally initiated the proceedings and no other parties 
object thereto, and suspension does not put the public interest at risk.  In the light of section 105(2) 
CAP, the “secondary” party cannot request optional discontinuance of the proceedings either („an 
agency of public administration may discontinue the proceedings, if this is requested by the party 
whose petition originally initiated the proceedings and no other parties object thereto, and 
discontinuance does not contradict the public interest”). 
 Some authors assume that a claim of failure to deal with the matter in time, and a complaint 
against passivity of the agency of public administration can only be filed by the petitioner (the “main” 
party)37.  No “secondary” party can do the same.  Apparently, an argument in favour of the above 
view is that „the scope of protection of its legal interest excludes the capacity in this respect”38, since 
„the right to lodge a claim or complaint against passivity of an agency goes beyond the procedure in 
its nature.  The foundations of the existence of these legal measures may go down to a dispute 
about the existence of a substantive law relationship”39.  One should agree that the rights are not in 
their nature limited to the procedure.  The fact, however, cannot exclude a potential situation where 
the „secondary” party included in the proceedings in effect of the petition lodged by the „main” party 
will be interested in swift completion of the proceedings, or, should the agency take no action at all, 
in ending them altogether in the form defined by the procedural law.  On the other hand, it seems 
untoward for the supporters of the above view to use the phrase: „dispute about the existence of a 
substantive law relationship”, since, as we have already noted, administrative proceedings are 
based on the principle of non-existence of adversaries, so there can be no dispute between the 
parties (especially as concerns “the existence of a substantive law relationship”). 
 Noteworthy, the procedural rights of the parties are further differentiated by the regulations of 
some normative acts.  Limitations typically affect the procedural rights of the “secondary” parties 
with respect to the service of decisions and other writs from the agencies of administration, and the 
service of the notification on initiation of the proceedings on those parties.  
 Differentiation of the parties’ procedural rights also occurs in the appeal procedure.  The 
party which decides to lodge an appeal gains a stronger position.  The entity is protected by e.g. the 
regulation of section 139 CAP pursuant to which the appellate body must not, in principle, 
deteriorate the legal status of the appellant (unless the decision the party appeals from grossly 
violates the law or public interest).  The grammatical construction of the above regulation („the body 

                                                 
34 Decision of the Supreme Administrative Court from 2.03.1987, III SA 92/87, „Prawo i Życie” 1987, 
No. 36, p. 15. 
35 Decision of the Supreme Administrative Court from 4.12.1987, SA/Wr 829/87. 
36 Decision of the Supreme Administrative Court from 23.04.1993, SA/Kr 2342/92. 
37 Ibidem, s. 279. 
38 A. Matan, Ochrona ..., s. 279. 
39 Ibidem. 
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appealed to cannot issue a decision disadvantageous to t h e  a p p e a l i n g  p a r t y ”, [highlight by 
A.S.]), has led some authors to the conclusion that the ban on reformationis in peius refers only to 
the appellant, and consequently that the legislator has not resolved to protect the legal status of the 
parties “passive in the proceedings” (i.e. not challenging the decision)40.  Hence, one can note that 
the grammatical construction of the phrase: “the appealing party” (and consequently the limitation of 
the validity of the ban on reformationis in peius to the appellant only) in the reading of section 139 
CAP creates inequality of the parties to the appeal procedure41. 
   
3 CONCLUSION 
 One can also formulate the conclusion that he equality of arms means that each party has 
equal procedural rights and obligations. If one party has the right to perform the procedural act, then 
the same right- in principle - also have other parties each party has equal right to defense in the 
proceedings. All parties must have the possibility to present in an equal manner all the evidence 
they hold. It is mandatory to respect the principle of equality of arms during the appeals. As a 
consequence,  a difference in treatment of one party, may violate the principle of equality of arms.  
 The above divagations make it also reasonable to formulate the conclusion that parties to the 
proceedings are not always equal in their procedural rights and/or obligations, despite the ruling 
principle of equality.  Some solutions contained in the procedural regulations and in specific acts of 
administrative law warrant a “stronger” procedural position to the parties which initiate administrative 
procedure (i.e. the petitioners). 
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K VYBRANÝM OTÁZKÁM PROJEVU ZÁSADY SUBSIDIARITY 
REPRESE  VE SPRÁVNÍM TRESTÁNÍ  

Soňa Skulová 

Masarykova univerzita, Právnická fakulta 
 

Abstract: The contribution aims at the selected new or innovated solutions (provisions)  on 
administrative punishment incorporated into the Act. No. 250/2016 Sb., on administrative offences 
and their procedure. These provisions reflect the punishment  repression subisidarity principle, or 
alternative solutions. In this article they are being assesed, esp. from the viewpoint of good 
administration principle and the principle of peaceful dispute settlement, within the  administrative 
punishing reform perspective.  

 
Abstrakt: Příspěvek se zaměřuje na vybraná nová či inovovaná řešení v oblasti správního trestání 
dle úpravy odpovědnosti za přestupky a řízení o nich v České republice (zákon č.250/2016 Sb.), jež 
jsou projevem principu subsidiarity represe, či alternativního řešení, přičemž se pokouší o jej ich 
uchopení rovněž ve vztahu k principu dobré správy, resp. zásadě smírného řešení rozporů, a to 
v rámci širší perspektivy reformy správního trestání. 

Key words: Public Administration, administrative punishing reform, functions of administrative 
punishment, subsidiarity of repression, principle of good administration, principle of effectiveness, 
the role of  accused person, alternative solutions. 
 
Kľúčové slová: veřejná správa,  reforma správního trestání,  funkce správního trestu, subisdiarita 
represe, princip dobré správy, princip efektivnosti,  úloha obviněného, alternativní řešení.     
 
1 ÚVOD 

Přijetí a uvádění v život zákona č. 250/2016 Sb.,  o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich 
(dále jen „ZOP“, účinného od 1.7.2017), a s ním souvisejících zákonů, jak budou níže v relevantních 
souvislostech zmíněny, bývá neoficiálně označováno jako reforma správního trestání.  

Uvedená zákonná úprava v podmínkách České republiky nahradila dosavadní kodifikaci 
úpravy tradičních přestupků fyzických osob založených na subjektivní odpovědnosti1, a zároveň 
přinesla obecný základ právní úpravy odpovědnosti a trestání za jiné správní delikty právnických 
osob a podnikajících osob fyzických, který byl  doposud postrádán. Souhrnně jsou nyní všechny 
uvedené druhy  správních deliktů označeny za „přestupky“, přičemž nová úprava přináší mj. 
společnou a obecnou úpravu trestů a hledisek pro jejich ukládání, a také  potřebný základ procesní 
stránky, zohledňující specifika správního trestání, a to při zachování podpůrné působnosti správního 
řádu.  

V případě „klasických“ přestupků jde tedy v podstatě o rekodifikaci, neboť delikty fyzických 
osob, založené na subjektivním principu, již relativně ucelenou, shora zmíněnou, úpravou 
disponovaly. Pro delikty právnických osob a delikty fyzických osob podnikajících obdobná ucelená 
úprava neexistovala. V tomto ohledu lze tedy event. hovořit o kodifikaci.     

Zákon přitom usiluje reagovat na mezinárodní a evropské požadavky na oblast  správního 
trestání,  a také spravedlivého procesu v těchto věcech, a v řadě otázek zohledňuje dosavadní 
soudní judikaturu, jež nedostatky  předchozího stavu „vykrývala“, a to vedle analogie s oblastí 
soudního trestání, resp. soudního procesu trestního, uplatňované v nezbytném rozsahu a 
přípustném pojetí, tedy pouze in favorem obviněného, jak jí rovněž využívala zmíněná judikatura.   

V případě ZOP nejde však o kodifikaci úplnou, neboť jednotlivé skutkové podstaty přestupků 
jsou dislokovány, nyní již plně, ve zvláštních zákonech, resp. ve „zbytkovém“ zákoně o některých 

                                                 
1 Srov. zákon č.200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších změn a doplnění.     
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přestupcích2, v nichž mohou být, a v řadě případů jsou, založeny odchylky od obecné úpravy jak 
hmotněprávní, tak procesní. K provedení dalších změn aktuálně došlo ve vztahu k více z cca 250 
zvláštních zákonů, v souvislosti s nezbytným „přejmenováním“ jiných správních deliktů právnických 
osob a podnikajících fyzických osob na přestupky a zajištěním potřebných standardů úpravy 
odpovědnosti, resp. správního trestání, provedenými  tzv. změnovým zákonem.3  

Mimo uvedenou (re)kodifikaci zůstávají delikty disciplinární, pořádkové a platební, jež stojí 
rovněž stranou pozornosti tohoto příspěvku.    

Pokud jde o vlastní oblast správního trestání, tedy ukládání správních „trestů“, kterýžto 
termín ZOP zavedl namísto dosvadních „sankcí“, aktuální úprava přestupkového práva přinesla  
některé nové, resp. posílila dosavadní  prvky či řešení, jež narušují, resp. opouštějí tradiční 
jednostranné, resp. vrchnostenské působení správních orgánů v oblasti výkonu sankční pravomoci, 
resp. mění nastavení či poměr uplatňování represe ve správním trestání vůči jiným formám řešení 
správních deliktů, včetně  alternativních. Uvedené zmany našly výraz jak v oblasti úpravy 
hniotněprávní, t ak procesní. 

Uvedený posun v právní úpravě správního trestání, resp. formách uplatňování správněprávní 
odpovědnosti není náhodný, jak dokládá mj. text důvodové zprávy k návrhu zákona.4  

Zároveň je však nutno upozornit, že změny nejsou založeny zcela jednotně, což souvisí 
se shora avizovanou, předpokládanou, či zčásti využitou možností odchylek  od úpravy trestání 
obecné ve zvláštních zákonech. Tím nejsou myšleny dosavadní, stále zachované odlišnosti 
v nastavení limitů trestů, a to nejen  při určování hranice horní, ale také, nikoliv ojediněle, hranice 
spodní. 

Uvedená nejednotnost, resp. odchylky od obecné úpravy, resp. její koncepce, se totiž 
projevují rovněž v oblasti intenzity působení pricipu subsidiarity správního trestání, a zčásti také 
příklonu k řešení povahy alternativní, resp. také míry zohledněním přístupu pachatele k jeho 
přestupku, resp. jeho následkům u jednotlivých přestupků, resp.úseků veřejné správy, na nichž se 
vyskytují, resp. v příslušné speciální právní úpravě.   

Předložený příspěvek se v nastíněných ohledech zabývá novými či inovovanými pojmy 
a instituty, a nastiňje některá  perspektivní řešení. Než se tak stane, je vhodné upozornit na  některé 
širší souvislosti či základy působení správních orgánů při uplatňování správněprávní odpovědnosti, 
resp. konkrétněji v rámci správního trestání, včetně obených prinicpů a zásad, jež tuto oblast 
působení veřejné správy  v moderním právním státě a v evropské správním prostoru profuilují. 

 

2 SPRÁVNÍ TRESTÁNÍ V RÁMCI ČINNOSTI VEŘEJNÉ SPRÁVY 

2.1 Funkce veřejné správy. Sankce obnovující a sankce trestající 
Pro úvahy o subsidiárním působení  represe při uplatňování správního trestání je vhodné, 

resp. nutné  vzít v úvahu celkový rámec působení, resp. činností veřejné správy. Cílem a úkolem 
veřejné správy ve společnosti je, v nejobecnějším pohledu, správa věcí veřejných, vykonávaná jako 
služba společnosti, resp. občanům. 

K orientaci v uvedeném rámci působení veřejné správy vhodně poslouží strukturace čiností 
veřejné správy podávaná P.Průchou, a  to na bázi funkcí a metod činnosti veřejné správy.5 Veřejná 
správa při své činnosti  vedle funkce pozitivní, organizující, uplatňuje rovněž funkci povahy 
stabilizační, resp. mocenské ochrany, a to vůči hodnotám a vztahům, jež mají být působením 

                                                 
2 Zákon č. 251/2016 Sb. 
3 Zákon č. 183/2017 Sb., kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o 
odpovědnosti za přestupky a řízení o nich a zákona o některých přestupcích.  
4 Důvodová zpráva k zákonu o odpovědnosti za přestupky, str. 171; zde konkrétně zmíněno 
v souvislosti s podmíněným upuštěním od uložení trestu, resp. upuštěním od uložení trestu.  
Dostupné na: http://www.psp.cz/sqw/text/tiskt.sqw?O=7&CT=555&CT1=0 
5 PRŮCHA, P.: Správní právo. Obecná část. 7. doplněné a aktualizované vydání. 7. doplněné a 
aktualizované vydání. Brno: Masarykova univerzita a Doplněk. 2007. 418 s. ISBN 978-80-210-4276-
6Str. 254-262.  
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veřejné správy chráněny, zachovány, či rozvíjeny, jakož i event. restuituovány v případě jejich 
porušení. 

Uvedená funkce veřejné správy je zaměřena nejen retroaktivně, tedy na následnou 
nápravu, což se děje vůči konkrétním porušitelům právních povinností, ale také preventivně, resp. 
pozitivně, do budoucna, a to v obecném zaměření vůči všem relevantním subjektům.6  

V rámci naplňování funkce mocenské ochrany se uskutečňuje mj. sledovaná činnost 
správních orgánů  v oblasti správního trestání. Zde je uplatňována v situacích, kdy již k porušení 
vzahů chráněných správním právem došlo. Nastupuje správněprávní odpovědnost, již chápeme 
jako odpovědnost retrospektivní, jejíž uplatňění se projevuje formou uložení sankce jakožto 
nepříznivého následku porušení konkrétní primární povinnosti. 

Pro pochopení základů a povahy působení správních ogánů při uplatňování správněprávní 
odpovědnosti, resp. v užším rámci rámci správního trestání,  je užitečné rozlišení sankcí na ty, jež 
mají povahu obnovující, jichž lze využít tam, kde je konkrétní náprava porušeného stavu možná, a 
sankcí majících povahu správního trestu.7 Z povahy věci, a hlavního zaměření veřejné správy, je 
dána subsidiární úloha a využití trestů.  

 

3 ZÁSADA SUBSIDIARITY REPRESE TRESTU V NOVÉ ÚPRAVĚ    

3.1 Zásada subsidiarity trestu v kontextu dalších zásad  
Moderní veřejná správa, jež vedle naplňování zájmu veřejného8 respektuje rovněž práva a 

legitimní zájmy dotčených osob, do nichž  zasahuje  ...„jen za podmínek stanovených zákonem 
a v nezbytném rozsahu9,  jak to vyplývá z obecných principů správního práva, resp. principů dobré 
dobré správy, pro českou veřejnou správu koncentrovaně vyjádřených v základních zásadách 
činnosti správních orgánů ve správním řádu (§ 2 – 8). 

 Uvedené obecné zásady ovládají výkon veřejné správy obecně10;  vztahují se tedy také na 
oblast správního trestání. Správní trestání však stojí také na specifických zásadách, a to v rovině  
hmotněprávní i procesní.11 Uvedené specifické zásady nejsou v ZOP vyjářeny explicite, resp. 
samostaně, avšak do textu zákona o odpovědnosti za přestupky jsou s větší či menší intenzitou 
zakomponovány.  

K uvedeným specifickým zásadám správního trestání náleží rovněž obecná zásada 
subsidiarity (správně) trestní represe, na kterou, již pro ukládání trestu v konkrétních případech, 
navazují zásada proporcionality,  a také zásada individualizace správního trestu. 

Uvedené zásady jsou určeny pro nastavení podmínek, a následně pro vlastní výkon 
správního trestání.  Požadavek subsidiarity správnětrestní represe je tak kladen jak na 
zákonodárce, tedy pro oblast legislativní úpravy trestání, tak pro oblast právně aplikační;12 ve druhé 
z uvedených oblastí  však může zmíněná zásada působit  pouze v rámci zákonem vymezeném, 
ovládaném rovněž dalšími zásadami. Z nich je nutno zdůraznit zejména zásadu rovnosti, resp. 
zásadu legitimního očekávání.  

 
3.2 K zásadě proporcionality v oblasti trestání dle ZOP 

Správní testání není hlavním úkolem veřejné správy; představuje pouze jeden, a to krajní 
prostředek naplňování cílů veřejné správy a veřejných úkolů. Slovy H.Práškové “trestání není 

                                                 
6 Ibidem, str. 256.  
7 Ibidem, str. 382.   
8 Srov. § 2 odst. 4 správního řádu. 
9 Srov. § 2 odst. 3 cit. zákona. 
10 Viz nastavení působnosti základních zásad činnosti v § 177 odst. 1 s.ř. 
11 K tomu více např. PRÁŠKOVÁ, H.: Nové přestupkové právo. Praha: Leges, 2017. 448 s. ISBN 
978-80-7502-221-9. Str. 27-49. 
12 Ibidem; str. 30 – 31. 



_____Zborník z medzinárodnej vedeckej konferencie Bratislavské právnické fórum 2018____ 
 

282 
 

veřejné správě vlastní…”.13 Trest by měl nastoupit subisidárně, tam kde již jiné prostředky nevedou 
k cíli, nebo nejsou dostatečné.14   

V současných podmínkách, kdy samo trestní právo již využívá odklonů a některých 
alternativních řešení, lze tím spíše očekávat obdobná řešení v oblasti správního práva, jež by 
nemělo v uvedeném ohledu v úpravě obasti uplatňování správněprávní odpvoědnosti zaostávat. 
Jinak řečeno, subsidiarita represivního působení správních trestů měla být využívána v co nejširším 
rozsahu.     

V tomto ohledu, zřejmě právě u vědomí nevyváženosti, a v některých případech až nemírné 
přísnosti zákonem stanovených správních trestů v jednotlivých zvláštních zákonech, včetně již 
poměrně „oblíbených“ spodních hranic pokut, svěřuje nově ZOP správním orgánům pravomoc 
sestoupit pod spodní hranici pokuty stanovenou zákonem, kdy však pokuta musí být uložena alepoň 
ve výši jedné pětiny dolní hranice sazby (§ 44 ZOP). Vedle dalších je ve sledovaném ohledu 
důvodem pro volbu takového řešení eventualita nepřiměřené přísnosti pokuty v dolní hranici 
vzhledem k poměrům pachatele,15 nebo pokud lze i takto dosáhnout nápravy pachatele vzhledem 
k okolnostem případu a osobě pachatele16.   

V uvedené úpravě je tedy použití „záchranné brzdy“ před příliš intenzivní, resp. 
nepřiměřemou pokutou17, a to s ohledem na poměry pachatele (bez bližší specifikace), svěřena 
úvaze správního orgánu. Jde přitom o úkol kladoucí vysoké nároky, přičemž skrývající jisté nástrahy 
založené shora zmíněnými  prinicpy. Prostor takto široce nastavené diskrece může dokonce být za 
určitých podmínek nově rozšířen také směrem vzhůru, tedy nad stanovenou zákonnou horní hranici 
pokuty. 18  

V uvedených ustanoveních však nejde přímo o projev zásady subsidiaritu represe, ale 
nastavení podmínek pro naplňování zásady přiměřenosti trestání. 

 
3.3 Subisidarita represe v ZOP  

Přímým projevem sledované zásady však jsou dva instituty představující alternativu ke 
spránímu potrestání, a to upuštění od uložení správního trestu (§ 43),  k němuž může správní 
orgán přistoupit, pokud nebylo konáno společné řízení o dvou či více přestupcích, příčemž trest již 
uložený za některý z těchto přestupků lze považovat za opdovídající trestu, který by byl uložen ve 
společném řízení (odst. 1 cit. ust.). V praxi častějším, a obecně uplatnitelným důvodem pro upuštění 
od uložení trestu je důvod obsažený v odst. 2  téhož ustanovení, a to že vzhledem k závažnosti 
přestupku, okolnostem jeho spáchání a osobě pachatele lze důvodně očekávat, že již samotné 
projednání věci před správním orgánem postačí k jeho nápravě. Zde ZOP navazuje na řešení již 
zavedené v úpravě předchozí,19 avšak sféru volné úvahy vhodně doplňuje stanovením závazných 
hledisek, i když představovaných neurčitými pojmy, k jejichž výkladu bude však možno využít 
existující judikaturu a odborné prameny.     

Poněkud jinou úlohu plní  podmíněné upuštění od uložení správního trestu (§ 42), jež je 
možno uložit pouze v případech, kdy byla přestupkem způsobena majetková újma, nebo se 
pachatel bezdůvodně obohatil, a zárově lze důvodně očekávat, že samotné projevnání postačí 

                                                 
13 PRÁŠKOVÁ, H.: Základy odpovědnosti za správní delikty. Praha. C.H. Beck. 419 s. ISBN 978-80-
7400-456-8. Str. 17. 
14 Táž autorka in HENDRYCH, D. a kol.: Správní právo. Obecná část. 9. vydání. Praha: C.H.Beck, 

2016. 570 s. ISBN 978-80-7400-624-1. Str. 297. 

 
15  Srov. § 44  odst. 1 písm. písm. c) ZOP. 
16 Písm. a) cit. ust. 
17 S patrnou inspirací v trestním právu zde ZOP používá pojem „nepřiměřená přísnost“, oproti  
„zjevně nepřiměřené výši“ trestu, jak se objevuje v soudním řádu správním  (srov. § 78 odst. 2 
zákona č. 150/2002 Sb., soudní řád správní, ve znění pozdějších změn a doplnění), jež zakládá pro 
soud možnost využití tzv. moderačního práva.  
18 Tato tzv. asperace může být využita v případě vedení společného řízení o více přestupcích téhož 
pachatele. Zásada absorpce zůstává zachována, avšak horní hranice pokuty za nejpřísnějí trestný 
přestupek  může být zvýšena až o polovinu, nejvýše však do výše součtu horních hranic pokut za 
jednotlivé společně projednávané přestupky. Srov. § 41 odst. 2 ZOP.      
19 Srov. § 11 odst. 3 zákon č. 200/1990 Sb. 
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k nápravě pachatele. Pokud však pachatel ve stanovené lhůtě škodu nenahradí, nebo obohacení 
nevydá, bude trest uložen. 

Procesním odklonem od potrestání je pak insitut  narovnání.  Použije se, resp. správní 
orgán schválí formou rozhodnutí dohodu o narovnání mezi pachatelem a poškozeným, resp. tím, na 
jehož úkor se pachatel bezdůvodně obohatil, pokud pachatel jednak uhradil způsobenou újmu nebo 
vydal obohacení, jakož i uhradil částku určenou k veřejně prospěšným účelům, a zároveň prohlásí, 
že spáchal příslušný skutek, přičemž nejsou důvodné pochybnosti o řádnosti takového prohlášení ( 
bylo učiněno „svobodně, vážně a určitě“).  

Obdobné konsenzuální řešení pro přestupky, jimiž nebyla způsobena újma materiální, ZOP 
nevyužívá. Částečným projevem je možnost upustit od uložení trestu zákazu činnosti po uplynutí 
poloviny doby, na niž byl uložen (§ 47 odst. 2), kde se ovšem podnět pachatele nevyžaduje, ale ani 
není vyloučen; pachatel však musí stanoveným způsobem, tedy způsobem života nebo provedením 
účinných opatření, prokázat, že další výkon trestu není potřebný.  

Dalším projevem subsidiarity represe trestání mohlo by být využití tzv. nápravných 
opatření, jak se k nim vrátíme v následujícím oddíle, jež však nejsou obecně, s výjimkou shora 
uvedených dílčích projevů,  v ZOP založena jako event. alternativa k trestání.  

 
4 K OTÁZCE EFEKTIVNOSTI SPRÁVNÍHO TRESTÁNÍ, RESP. JINÝCH ŘEŠENÍ 

Rovněž v oblasti správního trestání měl by být uplatňován obecný požadavek, resp. princip 
efektivnosti  jednak postupů správních orgánů, a dále řešení přijímaných správními orgány, jež jsou 
determinovány rámcem právní úpravy.    

  Pro procesní stránku (nejen) řízení o přestupcích  je požadavek efektinosti explicite  
vyjádřen ve správním řádu.20    

Avšak zejména v oblasti hmotněprávní, resp. materiální, je požadavek na efektivnost 
působení veřejné správy v oblasti správního trestání určující.  Jde přitom o efektivnost 
společenskou21, neboli, obecně řečeno,  v oblasti správního trestání o míru a kvalitu naplňování 
úkolů a funkcí  veřejné správy v této oblasti, a zároveň v rámci celkového působení veřejné správy, 
jíž je správní trestání součástí. Vedle efektivnosti konkrétního působení vůči pachatelům správních 
deliktů, resp. řešení konkrétních situací delikty způsobených, hraje významnou úlohu, a to obecně 
vůči adresátům veřejné správy, také výchovná a preventivní funkce správního trestání.   

Dosahované výsledky by měly být postaveny do relace k celkovým vynaloženým nákladům, 
tedy celkovým nákladům ekonomickým, včetně vynaloženého času a úsilí správních orgánů. 
Nemělo by však být abstrahováno ani od  hlediska důvěry adresátů ve veřejnou správu a její 
činnost, jež by správným uplatňováním správního trestání měla být podporována, nikoliv 
narušována či zpochybňována. Ostatně, důvěryhodnost, resp. spolehlivost veřejné správy 
představuje jeden z pilířů dobré správy v evropském správním prostoru.22 Uvedený požadavek 
souvisí mj. s principy právní jistoty, předvídatenosti, a také legitimního očekávání.23 

Pro celkové posouzení efektivnosti správního trestání je nutno vnímat také vhodnost 
propojení materiální a procesní stránky přestupku, resp. nastavení vhodné procesní fromy.  Je např. 
hodno zkoumání, zda plná procesní forma správního řízení  je vhodná pro všechny druhy řešení 

                                                 
20 Srov.  § 6 – zásada rychlosti postupů správních orgánů (odst. 1),  a také  procesní ekonomie 
(odst. 2  cit. ust.).  
 
21 D.Hendrych v souvislosti s efektivností veřejné správy uvádí, že : „Efektivnost v obecném 
významu je výrazem pro vzájemnou závislost všech tří forem efektivnosti, tj. účelnosti, prospěšnosti 
a ekonomičnosti.“ – HENDRYCH, D.: Správní věda. Teorie veřejné správy. 3. aktualizované vydání. 
Praha: Wolters Kluwer, 2009. 231 s. ISBN 978-80-7357-458-1. Str. 186. 
22 Srov. např. POMAHAČ, R., in HENDRYCH, D. a kol.: Správní právo. Obecná část. 9. vydání. 
Praha: C.H.Beck, 2016. 570 s. ISBN 978-80-7400-624-1. Str. 570. 
23 K uvedeným principům podrobněji např. in SKULOVÁ, S. a kol.: Správní právo procesní. 
3.aktualizované a doplněné vydání. Plzeň: Aleš Čeněk, 2017. 421 s. ISBN 978-80- 7380-688-0. Str. 
56-57.  
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správních deliktů, resp. ukládaných sankcí, či zda jsou dostupná procesně jednodušší řešení, resp. 
zkrácená řízení, kde je to namístě.24   

V uvedeném ohledu je dle mého názoru hodno bližší pozornosti např. napomenutí, jež je 
jedním z možných správních trestů dle NOZ. Plní zejména funkci preventivní a výchovnou; újmu je 
event. způsobilé přinést pouze morální. Přitom při ukládání napomenutí…”správní organ upozorní 
pachatele na důsledky protiprávního jednání, jež mu podle zákona hrozí, pokud by se v budoucnu 
dopouštěl podobného jednání”.25 Represivnost vlastního trestu napomenutí je mírná;  možno ji 
shledat, vedle ne u každého pachatele tímto trestem vzniklé újmy morální,  fakticky zejména v 
rovině podrobení se procesu trestní povahy, včetně vznesení obvinění. Opakované spáchání 
přestupku je však obecnou přitěžující okolností (dle § 40 písm. c) ZOP), a připadá v úvahu také 
záznam v evidenci  pravomocných rozhodnutí o přestupku ( u přestupků, u kterých to zákon 
stanoví), jenž odůvodňuje  event. přísnější postih za tuto  recidivu, pokud  tak stanoví zvláštní 
zákon.26 

Úvahy o efektivnosti uvedeného řešení, zejména při zkoumání poměru výsledek (účinek na 
pachatele) vs. procesní náročnost (pokud nedojde k uložení napomenutí formou příkazu na místě),  
nejsou zřejmě  od věci. 

Uvedené úvahy inspiruje zejména shora cit. “upozorňovací”, či “varovná” funkce 
napomenutí, jež by v některých případech, zvláště jde-li o delikty nedbalostní, přičemž  porušovány  
jsou různé oznamovací či ohlašovací povinnosti, sloužící zejména k akutalizaci různých evidencí,  
databází či podkladů vedených správními orgány, mohla být osamostatněna, resp. vyvedena do 
stádia předprocesního, resp. zjednodušeného řízení předcházejícího plnému řízení o správním 
deliktu. Uvedené řešení by nezbytně vyžadovalo pečlivého posouzení vhodnosti takového 
procesního odklonu pro určité úseky veřejné správy, s ohledem na sledované veřejné zájmy.27 

S upozorněním na závadný stav může pak být vhodné spojit  opatření k nápravě, 
s určením lhůty pro odstranění závadného stavu. 

Zatím nesystematicky, resp. výběrově, se obdobná řešení již vyskystují v některých 
složkových zákonech, a to v různém nastavení. V některých případech je důvodem k odložení věci, 
pokud samotné zjištění závady a upozornění  podezřelé osoby postači k nápravě28, jindy je udělena 
výstraha mimo režim správního řízení, pokud porušení povinností nelze posoudit   jako přestupek 
nebo trestný čin,  avšak při ukládání správního trestu za správní delikt  je přihlédnuto k dřívějšímu  
udělení výstrahy.29  Lze se setkat také s kombinací upozornění na porušení zákonné povinnosti, se 
současným stanovením lhůty k nápravě, jejíž včasná realizace je důvodem pro  neuložení trestu.30     
Uvedená řeěšení jsou zatím nesystematicky nastavena, avšak představují zajisté zajímavý podnět 
k úvahám a analýzám pro obsahovou reformu správního trestání někdy v budoucnu. 
 
5 SPRÁVNÍ TRESTÁNÍ VS. SMÍRNÉ ŘEŠENÍ 

Obdobné úvahy by mohly či měly, v intencích posílení konsenzuálního řešení, zahrnovat 
posouzení možnosti vyššího zapojení pachatele do plnění nápravné či reparační  funkce sankce, 

                                                 
24 Zejména pokud již v ZOP není k dispozici tzv. „domluva“, využitelná ve „starém“ přestupkovém 
zákoně v souvislosti s úpravou blokového řízení.  V ZOP je blokové řízení  nahrazeno tzv. příkazem 
na místě - dle § 91 a 92 NOZ, ve spojení s § 150 odst. 6 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve 
znění pozdějších změn a doplnění (dále jen „správní řád“).  
25 § 45 cit. ZOP. 
26 Srov. § 106 odst. 2 ZOP ve spojení např. § 13 zákona č. 251/2016, o některých přestupcích, kde 
se jedná o přestupky v oblasti veřejného pořádku, občanského soužití a přestupky majetkové.  
27 Původní inspirací k těmto úvahám byla německá úprava tzv. zjednodušené řízení 
(„Verwarnungsverfahren“) jež je  alternativou ke klasickému správnímu řízení; jeho cílem je působit 
pozitivně na chování účastníka řízení. V rámci tohoto řízení může správní orgán v případě spáchání 
bagatelního správního deliktu vydat tzv. „varování“.  
28 Srov. § 54a  odst. 4 zákona č. 582/1991 Sb., o organizaci a provádění sociálního zabezpečení, ve 
znění pozdějších změn a doplnění.  
29 Srov. § 25d  ve spojení s § 25a zákona č. 36/1967 Sb., o znalcích a tlumočnících, ve znění 
pozdějších změn a doplnění.  
30 Srov. § 59 odst. 1 až 3 zákona č. 231/2001 Sb., o rozhlasovém a televizním vysílání, ve znění 
pozdějších změn a doplnění. 
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resp. posílení úlohy – váhy jeho přístupu ke spáchanému deliktu a jeho následkům (obdobně jako to 
spatřujeme v úpravě narovnání), což by se muselo odrazit rovněž v procesní stránce takového 
řešení.  V uvedeném ohledu by v podstatě šlo o rozšíření obecného „práva být slyšen“ ve věci 
svého přestupku, kdy obviněný vyjádřením svého stanoviska může zásadně ovlivnit výsledek řízení, 
resp. vyloučit šči omezit uplatnění represivní funkce trestu. 

Nemusí se přitom vskutku jednat pouze o přestupky, jimiž byla způsobena újma materiální, 
jak je tomu v obecné úpravě přestupků u institutu narovnání, kde je logicky podmínkou jeho 
uplatnění souhlasný projev vůle poškozeného, a vyžaduje se objektivizace, resp. kontrola vyloučení 
nelegitimních důvodů, ze strany správního orgánu.  

 V rovině újmy nemateriální, resp. na cti, zákon o některých přestupcích převzal specifické 
smírné řešení u přestupku ublížení na cti, přičemž prvotní iniciativa má vzejít od správního orgánu 
(pokusí se…“ obviněného a osobu, jíž bylo ublíženo na cti, usmířit.“). Na rozdíl od úpravy předchozí 
však již nejde o uzavření „smíru“ formou dohody, ani nedojde ke schválení formou rozhodnutí 
správního orgánu; nastalé „usmíření“ je nyní důvodem k zastavení řízení formou usnesení. 31  

Jde tedy o specifickou formu odklonu, a zároveň jde o příklad alternativního řešení, kde 
správní orgán sehrává úlohu mediátora. 

Dovolím si předpokládat, že by bylo možno pro obdobná řešení v rámci celé šíře skutkových 
podstat přestupků, vytipovat četnější skupinu, pro niž by obdobný postup mohl být řešením 
efektivnějším, a to jak z pohledu veřejného zájmu, tak nastavení přiměřeného působení na dotčené 
osoby, resp. pachatele, než jsou bezprostředně, resp. automaticky aplikované represívně působící 
tresty.  

 
6 ZÁVĚR 

Vůči předchozímu stavu byly v rámci příprav uvedené legislativní změny formulovány 
výhrady ve vztahu k častému výskytu velmi vysokých správních trestů, resp. horních hranic 
v mnohamilionové výši, a to bez zohlednění relace škodlivosti či závažnosti deliktu s tvrdostí trestu, 
ani vůči pouze formální či nepřesné diferenciaci výše pokut podle závažnosti jednotlivých správních 
deliktů, a vůči neuplatňování zásady, že za typově stejně závažné delikty by měly být ukládány 
podobně přísné tresty.32 V současné fázi (re)kodifikace správního trestání však uvedené výhrady 
tedy evidentně  nebyly reflektovány. 

V rámci (re)kodifikace oblasti přestupkového práva, resp. přípravy ZOP, se  hmotněprávní 
rozměr principu efektivnosti, tedy účinnost správního trestání jako takového, resp. v potřebné 
konkrétnosti, včetně např. zkoumání náročnosti použitých postupů s ohledem na výsledek dosažený 
uplatněním správních trestů, předmětem analýz či bližšího zkoumání  nestaly.33 Nemohlo proto za 
takové situace  dojít  k systematickému vytipování druhů deliktů, u nichž by bylo vhodné posílit 
nápravnou funkci sankce na úkor represivní, resp. represivní funkci event. eliminovat zcela. 

Obtížně pak lze uplatnit konkrétní či analytický přístup k posouzení nezbytnosti míry 
represivního působení správních trestů v jejich celkovém nastavení a vzájemném porovnání. I když 
dílčí vyhodnocení pro účely praxe na na některých úsecích výkonu veřejné správy, či u některých 
správních orgánů zřejmě probíhá, v zájmu efektivnosti či obecněji výkonu dobré správy, s 
následnou reflexí v podobě změny úpravy sankcí, resp. trestů v konkrétním složkovém zákoně.    

Uvedená nejednotnost, resp. odchylky od obecné úpravy, resp. její koncepce, se totiž 
projevují rovněž v oblasti působení pricipu subsidiarity správního trestání, a zčásti také v příklonu 
k řešení povahy alternativní, resp. také se zohledněním přístupu pachatele k jeho přestupku, resp. 
jeho následkům.  Je otázkou, zda uvedená rozdílnost v působení zmíněného principu je vhodná, 

                                                 
31 Srov. § 7 odst. 8 zákona č. 251/2016 Sb. 
32 K tomu rovněž PRÁŠKOVÁ, H., Nové přestupkové právo, str. 19 – 20. 
33 Důvodová zpráva  obsahuje vybrané  statistické údaje ve vztahu k počtům projednaných 
přestupků, resp. správních deliktů  a souhrnných  částek pokut vybraných za některé přestupky;  
ke sledované problematice pak uvádí: „…navrhovaná úprava se nedotkne počtu postihovaných 
protiprávních jednání, výše ukládaných pokut ani příslušnosti jednotlivých orgánů, a proto se 
neočekává, že by došlo například ke snížení celkového výnosu z ukládaných pokut. Výše uvedené 
údaje je tak třeba vnímat především jako doklad rozsáhlosti správní činnosti, kterou je přestupková 
agenda.“ –  str. 134. 
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když evidentně není projevem koncepčnosti, vyváženosti, ani jednotnosti v oblasti úpravy správního 
trestání. Nelegitimní zřejmě nejsou ani úvahy o legitimnosti  takto nastavené situace ve vztahu ke 
shora uvedeným principům jak obecným, tak principům správního trestání.     

Budoucí záměry v oblasti reformy správního trestání měly by logicky směřovat také 
k intenzivnějšímu využití komunikace mezi správními orgány a účastníky řízení, zejména 
obviněnými, resp. pachateli, ke hledání řešení méně invazivních, tedy bližších naplnění zásady 
subisidarity trestání, resp. také smírného řešení rozporů34.  

Předložený příspěvek je pouze dílčí, spíše jen vstupní úvahou zabývající se některými 
aspekty a souvislostmi  uvedených legislativních řešení, jež, zatím spíše „pilotním“ nastavením,  
představují, resp. umožňují redukci represivní stránky, resp. funkce správního trestání, resp. 
umožňují určitá alternativní řešení, s intenzivnějším založením úlohy, resp. stanoviska či přístupu 
pachatele.  
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Abstract: This paper analyses the case law of the Slovak Constitutional Court and the Slovak 
Supreme Court dealing with inspections conducted by selected Slovak administrative bodies – 
especially by the administrative bodies in the area of foodstuffs administration - where inspected 
companies complain that their rights guaranteed by the Slovak Constitution and the European 
Convention on Human Rights, namely the protection of their business premises, have been violated. 
The paper thus also deals with and analyses the related case law of the European Court of Human 
Rights and its (non)-application by the Slovak judicial bodies in their decision-making practice.  
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1 INTRODUCTION 

Inspections conducted by administrative bodies in the area of foodstuffs administration 
(namely by the Regional Food and Veterinary Administration of the Slovak Republic and the State 
Food and Veterinary Administration of the Slovak Republic) have recently been quite frequently 
disputed by companies subjected to them.  

Given the wide range of powers enjoyed by the aforementioned administrative bodies in 
conducting their inspections, the companies claim that these administrative bodies violate their 
rights which are conferred upon them by the Constitution of the Slovak Republic (“Constitution”) and 
the European Convention on Human Rights (“Convention”). They have been trying to defend 
themselves by arguing that these inspections are not permissible namely in consideration of the 
case law of the European Court of Human Rights (“ECtHR”) and the European Court of Justice 
(“ECJ”).  

Food inspections were frequently reviewed by the Supreme Court of the Slovak Republic 
(“Supreme Court”) on the basis of actions for unlawful interference of administrative bodies lodged 
by the relevant companies under the provisions of Act No. 99/1963 (“Code of Civil Procedure”) and 
currently under Act No. 162/2015 Coll. (“Code of Administrative Justice”)1 and later by the 
Constitutional Court of the Slovak Republic (“Constitutional Court”) on the basis of constitutional 
complaints lodged under Act No. 38/1993 Coll. on the Organizational Structure of the Constitutional 
Court of the Slovak Republic, on the Proceedings Conducted before the Court and on the Status of 
Its Justices (“Act on the Constitutional Court”). 

We believe that one of the key issues which need to be analysed in determining whether 
inspections conducted by the above-mentioned administrative bodies are compliant with the 
Constitution and the Convention is, inter alia, the protection of business premises enjoyed by 
companies. Protection of business premises became a debatable and questionable issue dealt with 
by the Supreme Court and the Constitutional Court namely in connection with inspections conducted 
by the Antimonopoly Office of the Slovak Republic (“AMO”) which have also sparked outrage among 

                                                 
1 The Code of Administrative Justice came into effect in Slovakia on 1 July 2016 replacing its 
predecessor – the Code of Civil Procedure - which, despite the fact that its title contains the term 
“civil”, also dealt with the judicial review of decisions and processes of administrative bodies. Under 
the Code of Civil Procedure, it was the Supreme Court of the Slovak Republic which had jurisdiction 
over actions for unlawful interference of administrative bodies. 
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companies given the fact that in conducting its inspections, the AMO enjoys a wide range of powers 
some of which, we could claim, even correspond to the criminal law institutes.  

 
2 BUSINESS PREMISES FROM HUMAN RIGHTS PERSPECTIVE 
2.1 Right to the protection of business premises 

In the beginning, we have to say that there currently should be no doubt as whether business 
premises enjoy any protection from human rights perspective, at least not in the decision-making 
practice of the ECtHR and the ECJ. 

As for the Slovak law, there are a number of provisions contained in the Constitution which, 
we believe, could be applicable to the protection of business premises. Article 16(1) of the 
Constitution provides that “the inviolability of an individual and his privacy shall be guaranteed. 
Restriction of such inviolability is permissible only where the law so prescribes.” Article 19(2) of the 
Constitution states that “everyone shall have the right to be protected from unlawful interference with 
his private and family life“ and Article 21(1) of the Constitution provides that “home shall be 
inviolable and entrance without a consent given by the person residing therein is not permitted.” 
Furthermore, Article 21(3) of the Constitution states that “other infringements of the inviolability of 
the home shall be legally justified only if it is necessary in a democratic society to protect life, health, 
or property, to protect rights and freedoms of others, or to avert a serious threat to public order. If 
the home is used for business or other economic activities, such infringements may be allowed by 
the law also for the purposes of fulfilling the tasks of public administration.”  

From our point of view, it is namely Article 21 of the Constitution which, we believe, should be 
applicable to the protection of business premises (namely in consideration of the wording of its 
Section 3 where “business and other economic activities” are mentioned). However, Drgonec states 
that the foregoing provision applies only to those homes which are used for residential purposes and 
at the same time for carrying out business activities.2 In case of natural persons, this provision would 
most likely not cause any difficulties in its application. However, the situation differs in the 
application of this provision to artificial persons (companies in our case) which are not human beings 
capable of residing in a particular place. They, on the other hand, are very often created with the 
view to carry out a particular business activity. Given the fact that the protection guaranteed by 
Article 21 should apply to both natural as well as artificial persons, we therefore are still of the view 
that business premises of artificial persons should be protected in the same way as the homes of 
natural persons.  

However, the decision-making of the Constitutional Court does not support our 
aforementioned conclusion with respect to Article 21 of the Constitution. Despite this fact, we still 
personally believe that the approach and stand of the Constitutional Court in this regard has not fully 
developed yet given the fact that the Constitutional Court itself stated in one of its decisions that the 
law of inspections conducted in business premises (and thus the protection guaranteed to business 
and corporate premises) is currently developing both within the area of administrative law as well as 
the constitutional law. It further stated that the relevant case law established in this regard is thus 
still in progress and mainly established only with respect to the competition law.3 

In one of its findings, the Constitutional Court argued quite surprisingly that business 
premises (in particular, the business premises of a retailer selling foodstuffs) cannot be subsumed 
under the term “home” used in Article 21 of the Constitution. It claimed that this term differs from the 
term „home“ used in Article 8 of the Convention which shall be interpreted in a wider sense and shall 
thus also cover an office where an individual performs his/her liberal profession or, under special 
circumstances, it can also refer to a registered seat and business premises.4 The Constitutional 
Court explicitly stated that business premises of the above-mentioned company do not enjoy the 
protection under Article 21 of the Constitution but should be protected by other articles of the 
Constitution which provide for the protection of privacy. Although the Constitutional Court 

                                                 
2 DRGONEC, J. Ústava Slovenskej republiky. Teória a prax. p. 559. 
3 See e.g. Resolution of the Constitutional Court No. II ÚS 446/2017-20 
4 See e.g. Finding of the Constitutional Court No. II ÚS 792/2016-62 
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(unfortunately) failed to specify these particular articles of the Constitution, we believe that it most 
likely referred to Article 16(1) of the Constitution and Article 19(2) of the Constitution.5  

In light of the above conclusions, according to the Constitutional Court, it is the term “privacy” 
which should be interpreted in a wider sense and should also include operational or business 
premises of companies. However, from our point of view, this conclusion of the Constitutional Court 
is rather confusing given the fact that Article 21(3) of the Constitution could, in our opinion, be 
interpreted in a way that the term “home” used in this article also covers premises where business or 
other economic activities are conducted and should thus also enjoy protection under Article 21. 
Even Drgonec actually notes in this regard that the term “home” should be construed more broadly 
due to the fact that the Constitutional Court should interpret the term “home” in accordance with the 
case law of the ECtHR. In addition to this, Drgonec also argues that the ECtHR stated that the term 
“home” used in the English language version of Article 8 of the Convention also covers business 
premises in some member states of the Council of Europe, e.g. in Germany. This interpretation is 
also in accordance with the French language version of the text where the term “domicile” could be 
interpreted in a wider extent than the term “home”. A narrow interpretation of the term “home” and 
“domicile” could potentially lead to the risk of unfair treatment.6 

The Convention states in its Article 8 that everyone has the right to respect for his private and 
family life, his home and his correspondence. Section 2 of this Article states that there shall be no 
interference by a public authority with the exercise of this right except such as is in accordance with 
the law and is necessary in a democratic society in the interests of national security, public safety or 
the economic well-being of the country, for the prevention of disorder or crime, for the protection of 
health or morals, or for the protection of the rights and freedoms of others.7 Schwarcz notes in this 
regard that the application of these provisions to artificial persons (companies) was not common at 
all in the past.8 Gradually, both the ECtHR and the ECJ inclined to a solution by which the rules 
contained in the above-mentioned provisions should be interpreted broadly, i.e. also in favour of 
artificial persons. In 2002, both the ECJ as well as the ECtHR definitely accepted the fact that Article 
8 of the Convention shall be applied to business premises as well. One of the most important and 
ground-breaking judgement of the ECtHR was issued in its case Colas Est and Others v. France.9 
The ECtHR ruled that the rights guaranteed by Article 8 of the Convention can be interpreted in a 
way that they, under some circumstances, also cover the right of a company to have its business 
seat, organizational units as well as professional or business premises respected.10  

Even the ECJ expressed in one of its judgements11 that the exercise of powers of the 
Commission during its inspections under Article 20(4) of the Regulation No 1/200312 is a clear 
interference with the right of a company to the respect of its private life, home and correspondence, 
thus acknowledging that companies enjoy this right. 

                                                 
5 Given the fact that the Constitutional Court was not able to identify any causal link between the 
challenged violation of the right to the protection of home provided for in Article 21 and the facts 
described by the complainant in this case, it dismissed the constitutional complaint. We believe that 
such dismissal was based mainly on grounds of “formalities” thus enabling the Constitutional Court 
not to deal with the real subject matter (which the Constitutional Court actually did to a very limited 
extent). 
6 DRGONEC, J. Ústava Slovenskej republiky. Teória a prax. p. 553 - 554. 
7 The application of the Convention takes precedence over the application of the laws of the Slovak 
Republic only if the conditions set out in Article 154c(1) of the Constitution are met. 
8 SCHWARCZ, J., STEC, A. Inšpekcia vo svetle európskeho práva. Available online at: 
http://www.antimon.gov.sk/data/files/437_1-juraj-schwarcz.pdf.  
9 Colas Est. and Others v. France, no. 37971/97 of 16 July 2002. 
10 Point 41 of the given decision reads as follows: " [--]. Building on its dynamic interpretation of the 
Convention, the Court considers that the time has come to hold that in certain circumstances the 
rights guaranteed by Article 8 of the Convention may be construed as including the right to respect 
for a company's registered office, branches or other business premises.“ 
11 Judgement of the Court of 18 June 2015, Deutsche Bahn and Others v Commission, C-583/13 P, 
EU:C:2015:404 
12 Council Regulation (EC) No 1/2003 of 16 December 2002 on the implementation of the rules on 
competition laid down in Articles 81 and 82 of the Treaty 



_____Zborník z medzinárodnej vedeckej konferencie Bratislavské právnické fórum 2018____ 
 

290 
 

 
2.2 Limitations of the right to the protection of business premises  

Both the Constitution (Article 21(3) of the Constitution) as well as the Convention (Article 8(2) 
of the Convention) provide for certain limitations of the right to the protection of business premises. 
Comparing the relevant provisions contained therein, we can see that both the Constitution as well 
as the Convention state the following with respect to the possibility of limiting one's right to the 
protection of business premises. In both cases interference by an administrative body with the 
exercise of this right is permissible provided that such interference is (i) in accordance with the law, 
(ii) necessary in a democratic society, (iii) pursuing a legitimate aim. With respect to the third 
precondition, the Constitution in particular states that this legitimate aim consists in the protection of 
life, health, personal property, rights and freedoms of others, in averting a serious threat to public 
order or in the exercise of the tasks of public administration by administrative bodies. The 
Convention, on the other hand, provides that this legitimate objective covers national security, public 
safety or the economic well-being of the country, prevention of disorder or crime, protection of health 
or morals, or protection of the rights and freedoms of others. 

The ECtHR has already developed quite a significant case law in this regard and has been 
applying a so called “three-stage test” (as we have already pointed out above in connection with the 
permissibility of interference) in determining whether inspections conducted by administrative bodies 
are in accordance with the Convention. In terms of the second precondition for a lawful interference, 
i.e. “necessity of interference”, the ECtHR allows the states a certain level of discretion in 
determining such necessity, namely in cases where the rights of artificial persons are concerned.13  

However, the ECtHR always examines whether the state sufficiently explains what such 
necessity consists in – whether this interference is proportional. In one of its first important 
judgements – the judgement rendered in the Colas case - the ECtHR stressed in its decision that 
the fact that employees of the respective French administrative bodies entered the registered seats 
of companies, their business premises and branches during their raids without prior judicial 
authorisations amounted to the violation of their right to the respect of their “home” under Article 8 of 
the Convention. Despite the fact that the ECtHR acknowledged that the raid was conducted in 
accordance with the law and did not lack the legitimate aim, it stated that the raid was not necessary 
in the democratic society. It eventually concluded that in analysing the proportionality of the raid, no 
sufficient guarantees against the abuse of the power to conduct the raid were provided. It further 
noted that the respective administrative body had exceptionally vast powers in this case and had no 
mandate granted by the judge. In addition to this, the ECtHR criticised the fact that no police officer 
was present during the raid. We could therefore derive some important rules from this judgement of 
the ECtHR, namely that the wide powers exercised by administrative bodies during their inspections 
can be balanced by both (i) the presence of an independent third person supervising such 
inspections and (ii) a mandate or an authorisation for such inspections granted by the judge. This is 
how the proportionality could, in the opinion of the ECtHR, be reached and how the second 
precondition for lawful interference be met. 

The approach of the ECJ in this regard is the same given the fact that even the ECJ stressed 
the importance of proportionality of interference in its judgement concerning the case Dow Chemical 
Iberica14 and noted that in conducting its inspections, the European Commission shall act not only in 
accordance with the law, but also in a way which is proportional to the aim pursued.  

However, we can see a certain development in the decision-making practice of both the 
ECtHR and the ECJ in assessing the proportionality of interference. In this connection, both courts 
have stressed the importance of certain procedural guarantees which have to be observed under 
Article 8 of the Convention. Both courts namely dealt with an “ex poste” review of inspections of the 
business premises and concluded that in the case of a missing prior judicial authorisation for 
inspection, the proportionality of interference is still achieved by means of a later or subsequent 
judicial review of inspections. We can therefore see a certain shift from the notion of proportionality 
established in the earlier Colas case where the absence of a mandate granted by the judge (along 

                                                 
13 See e.g. the judgement of the ECtHR in Delta Pekárny a.s. v. Czech Republic, no. 97/11 
14 Judgement of the Court of 17 October 1989, Dow Chemical Ibérica, SA, and others v 
Commission, joined cases 97/87, 98/87 and 99/87, EU:C:1989:380 
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with the absence of an independent third person supervising the inspection) automatically led to 
unlawful interference. 

The ECJ dealt with the above-mentioned issue in its judgement in case Deutsche Bahn and 
Others v Commission.15 Moreover, it also dealt with the fact whether the system established by 
Regulation No 1/2003 provides sufficient guarantees of protection in case of a missing prior judicial 
authorisation.16 The ECJ held and established a very important principle under which a missing prior 
judicial authorisation may be compensated by a comprehensive and effective review made after the 
inspection, i.e. by an effective judicial review a posteriori. Furthermore, the ECJ stated in this 
particular case that there are altogether five categories of guarantees which may be provided in 
inspections conducted by the Commission: (i) justification of the decision to conduct an inspection, 
(ii) limitations imposed on the Commission during inspections, (iii) Commission may not resort to any 
violence during inspections, (iv) interference made with the assistance of state's bodies and (v) 
existence of a posteriori remedies.  

The principle of subsequent effective judicial review was repeatedly emphasized in another 
landmark case dealt with by the ECtHR, in the case of Delta Pekárny a.s. against the Czech 
Republic. Here, the ECtHR dealt with “effectiveness” of subsequent judicial review and held that the 
Czech law did not provide the complainant with any procedural tool to challenge the course of the 
inspection, i.e. purpose of the inspection, its aim, extent, necessity and proportionality. Neither the 
Czech Supreme Administrative Court reviewed these aspects of the inspection. It further criticised 
the fact that the competent courts did not deal with the analysis of the matters of fact based on 
which the Czech administrative body conducted the inspection. 

 
2.3 How do Slovak courts assess inspections conducted by administrative bodies in the 

area of foodstuffs administration? 
Food inspections by administrative bodies in the area of foodstuffs administration are 

conducted in accordance with Act of the Slovak National Council No. 152/1995 Coll. on Foodstuffs 
(“Act on Foodstuffs”) and Regulation (EC) No 882/2004 of the European Parliament and of the 
Council of 29 April 2004 on official controls performed to ensure the verification of compliance with 
feed and food law, animal health and animal welfare rules (“Regulation on Official Controls”). During 
these food inspections companies have to allow inspectors to enter their business premises, provide 
them with information, explanation, data, documents, and allow them to inspect them, copy them, or 
take photographs, if necessary, and if any non-compliance is discovered on their part, different 
types of sanctions can be imposed on them (in cases of fines, these can sometimes have a 
“destruction” effect on companies and their business activities). 

Companies (namely food retailers) have in these cases also been defending themselves 
against unlawful interference by administrative bodies by referring to the above-mentioned case law 
of the ECtHR and the ECJ concerning the protection of business premises, namely the landmark 
Colas case, which they believe should also be applicable to food inspections. One of the most 
debatable issue which arose in connection with food inspections is the absence of a prior judicial 
authorisation for conducting food inspections.  

In light of Article 8 of the Convention, they have been arguing that administrative bodies may 
interfere with the protection of business premises only on the condition that such interference is in 
accordance with the law, pursues a legitimate aim and is necessary in the democratic society. 
According to them, administrative bodies do not respect the requirement of “necessity of 
interference” which, in accordance with the Colas case, is not satisfied especially if (i) administrative 
bodies exercise wide range of powers during their inspections (e.g. they have an exclusive right to 
set the number, duration and extent of inspections), (ii) inspections are conducted without a prior 
judicial authorisation and (iii) there is no independent third person supervising the course of 
inspections. In light of the Delta Pekárny case, they believe that “if the national law empowers 
administrative bodies to carry out their inspections without a prior judicial authorisation, it is always 

                                                 
15 Judgement of the Court of 18 June 2015, Deutsche Bahn and Others v Commission, C-583/13 P, 
EU:C:2015:404  
16 Even the ECtHR emphasized the importance of a due review of guarantees, particularly where 
inspections may be conducted without a prior judicial authorisation. See e.g. Harju v. Finland, no. 
56716/09, Heino v. Finalnd, no. 56715/09. 
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extremely important to ensure that adequate and sufficient guarantees against the abuse of this 
empowerment are provided – a company subjected to an inspection should primarily be able to 
verify the purpose of inspection.”  

Even companies subjected to inspections conducted by the Antimonopoly Office of the 
Slovak Republic (“AMO”)17 have complained in a number of cases18 that the authorization for 
inspection issued by the AMO to its employees fails to specify its particular purpose or such purpose 
is specified rather broadly and thus does not enable companies to challenge the lack of connection 
between the documents required by inspectors and the real purpose of inspection.19 As we have 
already pointed out above, both the ECtHR and the ECJ have stressed the importance of 
justification of the decision to conduct an inspection being an important guarantee provided to 
companies during inspections (namely in the absence of a prior judicial authorisation for inspection). 
Such situation may otherwise lead to undesired fishing expeditions when the AMO requires that 
companies provide it with a large number of various documents and information which may be 
unrelated to the purpose of inspection and obtained in the hope of discovering any useful 
information for a later proceeding and punishment of the company. 

However, these arguments have been rejected by the Constitutional Court.20 First of all, the 
Constitutional Court argues that the above-mentioned case law is not applicable to food inspections 
at all due to the fact that it concerns the competition law and not the food law. It notes that these two 
areas (their relevant legislation and inspections) should be distinguished between. The 
Constitutional Court noted that “inspections conducted in the area of competition law are aimed at 
examining documents, information and thoughts whereby the likelihood of infringement of 
company's privacy is higher. Food inspections are more visual and personal ones and their purpose 
is usually clearer beforehand.”21  

We personally believe (and thus share the opinion presented by the relevant companies) that 
the above-mentioned case law should also be applicable to food inspections due to the fact that (i) 
sanctions imposed for the discovery of any non-compliance with the relevant legislation are similarly 
serious, (ii) both the competition law and the food law fall within the field of public law, (iii) both 
competition law and food law are aimed at the protection of consumers. Guarantees provided in 
Article 8 of the Convention (and even Article 16, Article 19 or 21 of the Constitution) should not be 
dependent on the type of an inspection or on administrative bodies conducting them, if in both cases 
such inspections concern the right to the protection of one's home. We believe that the purpose of 
these rights, in light of the decision-making practice of the ECtHR and the ECJ, primarily lies in the 
protection of companies from “fishing expeditions”. 

                                                 
17 The AMO conducts its inspections under the provisions of Section 22a of Act No. 136/2001 Coll. 
on Protection of Economic Competition. 
18 See e.g. Resolution of the Constitutional Court No. II ÚS 319/2017-22 
19 The Supreme Court has already dealt with and criticized the issue of a broadly specified purpose 
of inspections in authorizations in a number of cases (see e.g. decisions of the Supreme Court No: 5 
Sžnz 1/2015, 5 Sžnz 2/2015, 8 Sžnz 2/2015, 3 Sžz 1/2011) and stated that Generally, such 
authorization for inspection constitutes a fundamental legal act based on which the AMO conducts 
inspections. Its lawfulness is a precondition for the lawfulness of further procedure undertaken by 
the AMO on the basis of an authorization. The Supreme Court emphasized the fact that the 
authorization should primarily be based on a reasonable suspicion that economic competition has 
been breached. The authorization shall be sufficiently justified and sufficiently specific. To put it 
unequivocally, the Supreme Court stated that the justification of an authorization to conduct 
inspections should contain the following information: (i) description of basic characteristic features of 
an alleged offence, (ii) specification of the relevant market, (iii) nature of an alleged restriction of 
competition, (iv) explanations leading to general indications (with a general specification of their 
nature and type) as well as material indications with respect to the entity suspected of being an 
accomplice. Furthermore, it is necessary to explain how the respective offence was committed and 
provide the most direct and exact specification of what an inspection is intended for and what it 
concerns. 
20 See e.g. the Finding of the Constitutional Court No II. ÚS 792/2016-62, Resolution of the 
Constitutional Court No. II ÚS 446/2017-20. 
21 Resolution of the Constitutional Court No. II ÚS 446/2017-20 
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We strongly believe that these food inspections could truly turn into fishing expeditions in 
some cases given the fact that administrative bodies in the area of foodstuffs administration might 
be politically motivated to conduct them22 in order to be able to impose extremely high fines which 
the currently effective Act on Foodstuffs prescribes for repeated violations of the Act on 
Foodstuffs.23 The likelihood of discovering a repeated violation is extremely high in the area of 
foodstuffs and these devastating fines would thus be really imminent. Given the foregoing, we 
therefore firmly opine that it is crucially important to provide these companies with certain 
guarantees during inspections, such as those the lack of which has been criticised in the Colas 
case. 

In assessing the lawfulness of food inspections, the Constitutional Court arrived at a very 
interesting conclusion in one of its decisions.24 The Constitutional Court assessed food inspections 
within the limits of Article 8(2) of the Convention and argued that (i) food inspections are conducted 
in accordance with the law, namely the Act on Foodstuffs, which does not even prescribe the 
requirement for a prior judicial authorisation (the precondition of legality is thus satisfied), (ii) food 
inspections are aimed at ensuring that food retailers comply with the relevant legislation (the 
precondition of legitimacy is thus satisfied), and (iii) food inspections are necessary in order to 
protect consumers, their life and health (the precondition of necessity is thus satisfied, too). 
Furthermore, the strongest argument used by the Constitutional Court is that even if a food 
inspection is conducted without a prior judicial authorisation (one of the requirements established in 
the Colas case) because this one is not statutorily prescribed, this inspection could still be compliant 
with the Convention provided that a subsequent effective judicial review follows. Slovak courts deal 
with such inspections on the basis of (i) actions for unlawful interference or (ii) actions for a judicial 
review of decisions rendered by the relevant administrative bodies.25 
 
3 CONCLUSION 

All things considered, what would the right answer to the question used in the title of our 
paper be? Generally, according to the Constitutional Court, the sensitive issue in these cases is 
always the right to the protection of business premises. Despite the fact that the Constitutional Court 
has stated that its decision-making practice and the notion of the constitutional right to the protection 
of business premises is still developing, we have to argue that this notion was established in the 
decision-making practice of the ECtHR and the ECJ long ago and is quite unequivocal. Business 
premises should enjoy the right to their protection under Article 8 of the Convention. 

In terms of food inspections, the situation can be a bit more complicated given the fact that 
there currently are no decisions by the ECtHR or the ECJ made specifically in connection with food 
inspections. Therefore, the Constitutional Court seems to be quite “lost or uncertain” in assessing 
their compliance with the Constitution and the Convention. On the one hand, it states that food 
inspections are radically different from inspections in the area of competition law and thus the 
competition case law established by the ECtHR and the ECJ (which the parties concerned refer to) 
is not applicable to them. On the other hand, its strongest argument for confirming the compliance of 
food inspections with the Convention is derived from the competition case law established by the 
ECtHR and the ECJ. This approach thus seems to be quite confusing and might cause uncertainty.  

As we have already mentioned and explained above, we believe that the competition case 
law should be applicable to food inspections. Therefore, in accordance with this belief and actually 
also the opinion presented by the Constitutional Court in its confusing finding referred to above, we 
would have to conclude that food inspections conducted without a prior judicial authorisation could 

                                                 
22 This is solely our opinion based on some newspaper articles which we have read. See e.g. the 
following articles published online: https://finweb.hnonline.sk/ekonomika/539774-jahnatek-hrozi-
retazcom-likvidacnymi-pokutami [seen on 2018-02-16], https://dennikn.sk/368803/tesco-uz-nie-
jedine-milionovu-pokutu-vymeral-stat-uz-aj-kauflandu/ [seen on 2018-02-16]. 
23 E.g. Section 28(8) of the Act on Foodstuffs states that if there is any repeated violation of 
obligations for which a fine was imposed under Section 7 [of the Act on Foodstuffs] and such 
violation occurs within one year of the day on which the decision on imposing a fine becomes final, 
the inspection body may this time impose a fine in the amount of 1 to 5 million euro. 
24 Finding of the Constitutional Court No. II ÚS 792/2016-62 
25 Ibidem. 

https://finweb.hnonline.sk/ekonomika/539774-jahnatek-hrozi-retazcom-likvidacnymi-pokutami
https://finweb.hnonline.sk/ekonomika/539774-jahnatek-hrozi-retazcom-likvidacnymi-pokutami
https://dennikn.sk/368803/tesco-uz-nie-jedine-milionovu-pokutu-vymeral-stat-uz-aj-kauflandu/
https://dennikn.sk/368803/tesco-uz-nie-jedine-milionovu-pokutu-vymeral-stat-uz-aj-kauflandu/
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be compliant with the Constitution and the Convention provided that these inspections are 
subsequently reviewed by the competent courts and such review is deemed as effective and 
comprehensive, i.e. concerning both the matters of fact and the points of law. 
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Abstract: The paper addresses issues related to the application of the concept of continuity of 
Public administration and especially its relation to the basic rules of the administrative procedure. It 
points the controversies of their current application and their de lege ferenda solution.. 
 
Abstrakt: Príspevok sa venuje otázkam súvisiacim s uplatňovaním princípu kontinuity verejnej 
správy a osobitne jeho vzťahom ku zásadám správneho konania. Vyjadruje sa ku sporným bodom 
ich súčasnej aplikácie a ich riešeniu de lege ferenda. 
 
Key words: the principle of continuity of Public administration, administrative procedure, substantive 
jurisdiction 
 
Kľúčové slová: princíp kontinuity verejnej správy, základné pravidlá správneho konania, vecná 
príslušnosť 
 
 
1 ÚVOD 
 Cieľom príspevku je poukázať na aplikačné súvislosti jedného z princípov právneho štátu 
v oblasti verejnej správy a osobitne v správnom konaní. Princíp kontinuity výkonu verejnej správy 
(resp. princíp kontinuity výkonu verejnej moci, ďalej len „princíp kontinuity verejnej správy“) nepatrí 
medzi tie princípy právneho štátu, ktoré sú pravidelne popisované v teórii, či argumentačne 
využívané v rozhodnutiach správnych orgánov a v judikatúre. Ak už dôjde k jeho aplikácii, spája sa 
predovšetkým s preklenutím závažných procesných otázok a vo vzťahu k nášmu príspevku 
ťažiskovo s otázkou negatívneho sporu o vecnú príslušnosť správneho orgánu. Spor o vecnú 
príslušnosť síce nie je každodenným procesným problémom, ale je zrejmé, že pri mnohých 
zmenách právnych predpisov vo verejnej správe spočívajúcich v nových koncepciách, procesoch či 
inštanciách,  k nemu dochádza.  Niektoré  z typických prípadov „nikomu nezverenej vecnej 
príslušnosti na správne konanie“ uvádzame v nasledujúcom texte. Nedodržanie vecnej príslušnosti 
správneho orgánu patrí medzi najzávažnejšie chyby konania a je dôvodom na zrušenie 
rozhodnutia2. Napriek tomu, že súčasná právna úprava ponúka riešenie takýchto situácií, nie je 
v praxi ani v teórii správneho práva považovaná za vhodné riešenie. Princíp kontinuity verejnej 
správy síce ponúka východisko z tohto stavu, avšak vzhľadom na značný časový odstup, v ktorom 
môže byť aplikovaný (t.j. až v konaní pred súdom), spôsobuje v praxi nežiaduce javy ako sú právna 
neistota subjektov správneho konania, nečinnosť a nevymožiteľnosť práva. Preto v prípade, že je 
možné tento problém riešiť právnou úpravou na úrovni procesného inštitútu vo všeobecnom 
predpise o správnom konaní (zákon č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších 
predpisov, ďalej len „správny poriadok“) je potrebné ju aplikovať. Otáznym je však  súčasné znenie 
ustanovenia § 5 správneho poriadku upravujúce spor o vecnú príslušnosť tak, že určuje subsidiárnu 
vecnú príslušnosť obce. To podľa viacerých názorov odborníkov z teórie aj z praxe nezodpovedá 
možnostiam obcí v Slovenskej republike. Preto v záveroch ponúkame návrh de lege ferenda na jeho 
vhodnejšiu právnu úpravu. 
 Príspevok preto prináša pohľad na miesto princípu kontinuity verejnej správy v rámci 
koncepcie právneho štátu a príklady jeho využitia v praxi. Ťažiskom úvah pre návrhy de lege 
ferenda je aplikácia predmetného princípu v rozsudku Najvyššieho súdu č. 9Sžso 65/2008. 

                                                 
1 Tento príspevok bol spracovaný v rámci projektu VEGA č. 1/0557/17 „Právne aspekty 
optimalizácie výkonu verejnej správy obcami ako subjektmi verejnej správy “ udeleného Vedeckou 
grantovou agentúrou Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR a Slovenskej akadémie vied. 
2 KOŠIČIAROVÁ, S.: Správny poriadok. Komentár. Šamorín: Heuréka, 2013, s. 44. 
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 Na základe analýzy princípov, zásad správneho konania a súvisiacich procesných inštitútov 
ponúkame návrh de lege ferenda, ktorý môže prispieť k vyššej právnej istote, odstráneniu nečinnosti 
správnych orgánov a vyššej vymožiteľnosti práva. 

 
2 PRINCÍP KONTINUITY VEREJNEJ SPRÁVY V PRÁVNOM ŠTÁTE 
 Dworkin uvádza, že princíp je štandard, ktorý sa má dodržiavať nie preto, že to pomáha 
zaistiť alebo dosiahnuť politickú, ekonomickú alebo sociálnu situáciu, ktorá je žiaduca, ale preto, že 
to požaduje spravodlivosť sama, slušnosť alebo iná sféra morálky.3 Za princípy sú považované aj 
pravidlá, ktoré nie sú priamo vyjadrené v normách pozitívneho práva, môžu však byť príčinou a tiež 
dôsledkom týchto noriem.  Pravidlá, ktoré nie sú súčasťou práva, môžu byť právnym princípom 
preto, že sa ich právo dovoláva.4  
 V čl. 1 ods. 1 ústavného zákona č. 460/1992 Zb. Ústave Slovenskej republiky v platnom 
znení (ďalej len „ Ústava SR“) sa ustanovuje, že „ Slovenská republika je zvrchovaný, demokratický 
a právny štát.“. Samotný obsah pojmu právny štát nie je v texte Ústavy SR priamo definovaný, 
avšak možno ho obsahovo vymedziť prostredníctvom istých základných princípov. Dané princípy 
predstavujú základ nášho demokratického ústavného zriadenia, avšak ani v odbornej literatúre nie 
sú názory vo vzťahu k obsahu princípu právneho štátu jednotné.5 
 Obsahové zameranie ústavy teda vychádza z určitých princípov (princípov moderného 
konštitucionalizmu), na ktorých je štát budovaný. Môžeme hovoriť o ich reálnom premietnutí do 
jednotlivých ustanovení, v ktorých nachádzajú svoje významové, obsahové vyjadrenie. Ústavné 
princípy majú generalizujúce postavenie. Ústavné princípy nie sú dané navždy. Ich obsahová náplň, 
významový rozmer, vzájomné prepojenie a dopĺňanie sa to všetko má svoju variabilnosť 
determinovanú vývojom spoločenského, politického, sociálneho či ekonomického diania 
premietajúceho sa do legislatívnych noriem a následne do obsahu vedy ústavného práva.6 
 Znením článku 1 ods. 1 Ústavy SR sa Slovenská republika prihlásila k doktríne právneho 
štátu. Pojem právneho štátu sa v podmienkach Slovenskej republiky spája s koncepciou 
materiálneho právneho štátu a upustením od vývojovo prekonanej koncepcie formálneho právneho 
štátu.7 Ústavný súd Slovenskej republiky naznačil podobu materiálneho právneho štátu, keď uviedol 
„ V právnom štáte, v ktorom sú ako neoddeliteľné súčasti okrem iných stelesnené také princípy ako 
sú právna istota a spravodlivosť (princíp materiálneho právneho štátu), čo možno spoľahlivo vyvodiť 
z čl. 1 ods. 1 Ústavy SR, sa osobitný dôraz kladie na ochranu tých práv, ktoré sú predmetom jej 
úpravy. Povinnosťou všetkých štátnych orgánov je zabezpečiť reálnu možnosť ich uplatnenia tými 
subjektmi, ktorým boli priznané:“8 Podobu materiálneho právneho štátu garantovaného článkom 1 
Ústavy SR upresnil Ústavný súd SR v ďalšom svojom rozhodnutí „Materiálny právny štát sa 
nezakladá na zdanlivom dodržiavaní práva či na formálnom rešpektovaní jeho obsahu spôsobom, 
ktorý predstiera súlad právne významných skutočností s právnym poriadkom. Podstata 
materiálneho právneho štátu spočíva v uvádzaní platného práva do súladu so základnými 

                                                 
3 DWORKIN, R.: Když se práva berou vážně. OYKONMENH, Praha 2001, s. 44. 
4 DORKOVÁ, M.: Vybrané ústavné princípy, ich interpretácia a aplikácia v rozhodovacej činnosti 
ústavných súdov. s. 141. In: OROSZ, L., BREICHOVÁ, M., MAJERČÁK, T. (eds.): 20 rokov Ústavy 
Slovenskej republiky I. Ústavné dni : zborník príspevkov z medzinárodnej vedeckej konferencie  II. 
zväzok : Košice,  3. – 4. októbra 2012. Košice : UPJŠ v Košiciach,  2012. 
5 K rovnakému záveru dospeli viacerí autori v slovenskej právnej doktríne, napr. : CIBULKA, Ľ. 
a kol.: Ústavné právo. Ústavný systém Slovenskej republiky. Bratislava : Univerzita Komenského 
v Bratislave, Právnická fakulta, 2014; SVÁK, J.- CIBULKA, Ľ.- KLÍMA, K. : Ústavné právo 
Slovenskej republiky (Všeobecná časť). Bratislava : EUROKÓDEX, 2008; BRÖSTL, A.: Právny štát. 
Košice: Medes, 1995; OROSZ, L., SVÁK, J., BALOG, B.: Základy teórie konštitucionalizmu. 
Bratislava: EUROKÓDEX, 2011; PALÚŠ, I. a kol. : Ústavné právo Slovenskej republiky. Košice: 
Fakulta verejnej správy, UPJŠ, 2016.  
6 PALÚŠ, I. a kol. : Ústavné právo Slovenskej republiky. Košice: Fakulta verejnej správy, UPJŠ, 
2016, s. 71. 
7 Ústavný súd Slovenskej republiky v náleze sp. zn. PL. ÚS 29/05 judikoval „Absolútnym základom 
interpretácie a aplikácie čl. 1 ods. 1 Ústavy SR je presadenie koncepcie materiálneho, nie 
formálneho právneho štátu“. 
8 Rozhodnutie Ústavného súdu SR sp. zn. I. ÚS 17/99. 
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hodnotami demokraticky usporiadanej spoločnosti a následne v dôslednom uplatňovaní platného 
práva bez výnimiek založených na účelových dôvodoch.“9  
 V samotnom ústavnom texte je možné niektoré ústavné princípy jednoznačne identifikovať, 
iné sú ústavou predpokladané, ale nie deklarované a definované. Tu nastupuje priestor pre 
interpretačnú a aplikačnú prax Ústavného súdu SR, ktorý ich formuluje formou indukcie z 
jednotlivých ustanovení a dedukciou z generalizujúcich klauzúl. Ich význam nie je len ideový, ale aj 
právny. Je v nich stelesnená materiálno-právna racionalita ústavného štátu.10   
 Princíp právneho štátu sa v podmienkach Slovenskej republiky považuje za kľúčový princíp, 
na ktorom je budovaný celý právny poriadok i celý systém fungovania nášho štátu.11 Znamená to, 
že tento princíp sa premieta bez rozdielu do všetkých oblastí spoločenského života. V rámci 
právneho štátu je zaručená ochrana nielen princípu právnej istoty vrátane ochrany legálne 
nadobudnutých práv, ako aj legitímnych očakávaní a tiež trvácnosť a stabilita právnych noriem a je 
zakázaná svojvôľa v činnosti orgánov verejnej moci.12  
 Práve dôvera občanov v platné právo a právny poriadok je základom pre vytvorenie 
materiálneho právneho štátu. Dôvera občanov v právny systém nemôže byť založená na ničom 
inom ako na stabilite právneho poriadku a záruke právnej istoty. Funkciou právnej istoty je 
zabezpečovať v spoločnosti právny mier. Jednotlivec musí vedieť, podľa čoho sa má správať. Jej 
základným prvkom je istota občana, že sa voči nemu bude zachovávať právo. Právnu istotu ďalej 
konkretizujú právne princípy ako napr. konanie orgánov verejnej moci musí byť pre občana v rámci 
určitých hraníc predvídateľné a kalkulovateľné.13 Z judikatúry Ústavného súdu SR vyplýva, že 
neoddeliteľnou súčasťou princípov právneho štátu zaručeného v čl. 1 ods. 1 ústavy je aj princíp 
právnej istoty a ochrany dôvery všetkých subjektov práva v právny poriadok.14 Rovnako doplnil, že 
medzi ústavné princípy vlastné právnemu štátu patrí aj zákaz svojvôle v činnosti štátnych orgánov.15 
 Súčasťou princípu právneho štátu, resp. v širšom zmysle princípov demokratického a 
právneho štátu „vyžarujúcich“ z prvej vety čl. 1 ods. 1 Ústavy SR je už spomenutý princíp právnej 
istoty a možno sem zaradiť tiež princíp ochrany legitímnych očakávaní.  
 Stabilita právneho poriadku a právna istota je ovplyvňovaná nielen tvorbou práva, ale 
rovnako činnosťou štátnych orgánov aplikujúcich právo. Princíp legitímnych očakávaní je možné 
uplatňovať vo vzťahu k orgánom verejnej moci „ Zo samotného výrazu legitímne očakávanie 
vyplýva, že účelom tohto princípu je ochrana súkromných osôb pred nepredvídateľným mocenským 
zásahom do ich právnej situácie, na vyústenie ktorej do určitého výsledku sa spoliehali. Legitímne 
očakávanie je užšou kategóriou ako právna istota. Štát môže vertikálnym mocenským zásahom, 
napríklad náhlou zmenou pravidiel, na ktoré sa súkromné osoby spoliehali a ktoré spravidla súvisia 
s ľudským právom, porušiť legitímne očakávanie ako princíp právneho štátu.“16 
 V súvislosti s princípom kontinuity verejnej správy, resp. kontinuity výkonu verejnej moci je 
zaujímavý názor L. Orosza, podľa ktorého : „ Za jednu z kľúčových požiadaviek, ktorú možno 
vyvodiť z čl. 1 ods. 1 prvej vety Ústavy SR, je aj požiadavka ochrany verejného záujmu (záujmov), 
ktorú musia zohľadňovať a uplatňovať pri svojej rozhodovacej činnosti všetky orgány verejnej moci. 
Táto požiadavka má podľa môjho názoru všetky atribúty princípu demokratického a právneho štátu, 
ktorý sa premieta (mal by sa premietať) do právneho poriadku Slovenskej republiky ...“17  
 
3 PRINCÍP KONTINUITY VEREJNEJ SPRÁVY V ČINNOSTI SPRÁVNYCH ORGÁNOV 

A V ROZHODNUTIACH SÚDOV 
 Princíp kontinuity výkonu verejnej moci sa v súvislosti s výkonom úloh verejnej správy 
označuje ako princíp kontinuity výkonu verejnej správy, resp. princíp kontinuity verejnej správy. 

                                                 
9 Rozhodnutie Ústavného súdu SR sp. zn. PL. ÚS 17/08. 
10 PALÚŠ, I. - SOMOROVÁ, Ľ.: Štátne právo Slovenskej republiky. Košice: UPJŠ, 2004, s. 55-56. 
11 Rozhodnutie Ústavného súdu SR sp. zn.PL. ÚS 12/05. 
12 Rozhodnutie Ústavného súdu SR sp. zn.PL. ÚS 3/2012. 
13 ČIČ, M. a kol.: Komentár k Ústave Slovenskej republiky. Bratislava: EUROKÓDEX, 2012, s. 30. 
14 Bližšie pozri napr. rozhodnutia Ústavného súdu SR sp. zn. II. ÚS 48/97, PL. ÚS 37/99, PL. ÚS 
49/03, PL. ÚS 25/00, PL. ÚS 1/04, PL. ÚS 6/04, PL. ÚS 16/06. 
15 Rozhodnutie Ústavného súdu SR sp. zn. PL. ÚS 3/2012. 
16 Rozhodnutie Ústavného súdu SR sp. zn. PL. ÚS 10/04. 
17 Odlišné stanovisko sudcu Ústavného súdu SR Ladislava Orosza k nálezu č. k. PL. ÚS 3/03-189. 
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Zjednodušene vyjadruje požiadavku, aby verejná správa bez prerušenia zabezpečovala úlohy jej 
zverené, pričom ide o úlohy na ktorých má záujem celá spoločnosť18. Hovoríme tiež 
o uskutočňovaní úloh, ktoré sú súčasťou jednotlivých politík štátu. Tieto predstavujú dôležitú súčasť 
materiálneho právneho štátu. Vo vzťahu k spoločnosti, resp. obyvateľstvu je významné 
uskutočňovanie napr. sociálnej politiky prostredníctvom jej základných inštitútov orgánmi verejnej 
správy na základe „právnej úpravy sociálneho zabezpečenia, ako základného inštitútu sociálnej 
politiky.“19 
Na rozdiel od iných princípov či zásad nezvykne byť častým nástrojom argumentácie pri 
rozhodovacej činnosti súdov ani súčasťou výkladu týkajúceho sa koncepcií tvorených princípmi či 
zásadami (právny štát, právo na dobrú správu a pod.). Z nižšie uvedených dôvodov (predovšetkým 
ide o dodržiavanie princípu legality a zásady zákonnosti správnymi orgánmi), sa oň pri rozhodovacej 
činnosti neopierajú ani správne orgány. Obvykle sa chápe ako súčasť princípu právnej istoty 
a predvídateľnosti verejnej správy. V ďalšom texte sa pokúsime priblížiť spôsob, akým je chápaný 
obsah a využitie predmetného princípu.  
 Príkladom využitia princípu kontinuity verejnej správy v aplikačnej praxi súdov v Českej 
republike je rozsudok Nejvyššího správního soudu 9 As55/2009-45, v ktorom sa bolo potrebné 
vysporiadať s otázkou aplikácie tzv. všeobecných pravidiel počítania času. Táto otázka nebola 
jednotne chápaná účastníkmi konania a na druhej strane správnymi orgánmi. Ťažiskom sporu bolo 
správnym orgánom nesprávne posúdené plynutie lehoty a deň, ktorým lehota končí.  Účastníkovi 
konania bolo doručené rozhodnutie v dôsledku fikcie doručenia po desiatich dňoch odo dňa, kedy 
bola písomnosť uložená. Správny orgán podľa novej právnej úpravy určil za deň doručenia deň 
štátneho sviatku a účastník konania až nasledujúci pracovný deň, v rámci ktorého podal proti 
rozhodnutiu odvolanie. Zásadnou otázkou teda bolo, či je možné aplikovať pri postupe podľa 
zákona č. 500/2004 Sb., správní řád (ďalej len „nový správní řád“) na plynutie tzv. úložnej lehoty 
všeobecné pravidlá pre plynutie času tak, ako boli akceptované podľa právnej úpravy správneho 
poriadku, ak je predmetná súčasná právna úprava (až na počet dní úložnej lehoty) obdobná 20. 
 Ako sa uvádza v rozsudku, je nesporné, že § 24 ods. 1  nového správního řádu, ustanovuje 
určitú lehotu a neurčuje výslovne pravidlá pre počítanie jej plynutia. Správny poriadok v § 27 ods. 1 
upravoval z hľadiska prejednávanej veci počítanie času veľmi podobne ako nový správní řád v § 40 
ods. 1 a obdobne bola a je (až na jej konkrétnu dĺžku) upravená lehota na uloženie písomnosti 
s dôsledkom fikcie doručenia. Nejvyšší správní soud akceptoval aj na základe nálezu Ústavního 
soudu ČR zo dňa 21. 4. 2004, sp. zn. II.ÚS 157/03 záver, že podľa správneho poriadku boli na 
plynutie úložnej lehoty podľa § 24 ods. 2 aplikovateľné všeobecné pravidlá ustanovené pre plynutie 
času. Opačný výklad by bol Ústavním soudem označený za porušenie pravidiel spravodlivého 
procesu zakotvených v čl. 36 Listiny základných práv a slobôd. Konštatuje, že ak sa úprava 
ustanovení v novém správním řádu neodlišuje, nemožno potom nájsť zákonnú oporu pre záver, že 
zhodné ustanovenia majú byť po účinnosti nového správního řádu vykladané odlišným spôsobom. 
Z hľadiska právnej istoty účastníkov správneho konania by bol takýto prístup správneho orgánu 
neakceptovateľný. 
 Nejvyšší správní soud pojal do svojej argumentácie aj záver z komentára k novému 
správnímu řádu, v ktorom autor argumentuje princípom kontinuity výkonu verejnej správy21. 
 Z najznámejších prípadov aplikácie princípu kontinuity verejnej správy v rozhodnutiach súdov 
v Slovenskej republike a základom pre nasledujúcu analýzu je rozsudok Najvyššieho súdu č. 9Sžso 
65/2008. Týmto rozsudkom sa až po viacerých rokoch od vzniku negatívneho sporu o vecnú 
príslušnosť medzi zdravotnými poisťovňami a Úradom pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou 
(ďalej len „Úrad“) tento spor rozhodol. 

                                                 
18 Bližšie k súboru úloh, ktoré sú prostredníctvom verejnej správy realizované pozri Vačok, J. In: 
VRABKO, M, a kol.: Správne právo hmotné. Všeobecná časť. 1. vydanie. Bratislava : C. H. Beck, 
2012, s. 24 a nasl. 
19  SREBALOVÁ, M. , VOJTECH, F. : Smerovanie sociálnej politiky na Slovensku. In: HALAKSA, 
M.– MAŤOŠ, P. (eds.): Nové trendy a výzvy sociálnej politiky v súčasnosti – vedecké štúdie : Brno : 
Tribún EÚ, 2017, s. 425. 
20 Nejvyšší správní soud sa zaoberal aj otázkou neurčitosti textu nového správního řádu a 
súvisiacimi terminologickým otázkami (doba, lehota) a pod. , ktoré s riešením základu sporu súvisia. 
21 VEDRAL, J.: Správní řád – komentář, 1. vydání. Praha : Bova Polygon, 2006, s. 191 a nasl.  
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 V roku 2004 sa uskutočnila reforma zdravotníctva spojená s transformáciou zdravotných 
poisťovní z verejnoprávnych korporácií na akciové spoločnosti. Základnými právnymi predpismi 
reformy zdravotníctva boli zákon č. 580/2004 Z. z. o zdravotnom poistení a o zmene a doplnení 
zákona č. 95/2002 Z. z. o poisťovníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov a zákon č. 
581/2004 Z. z. o zdravotných poisťovniach, dohľade nad zdravotnou starostlivosťou a o zmene 
a doplnení niektorých zákonov (ďalej „zákon o zdravotných poisťovniach“). Na uskutočňovanie 
dohľadu nad zdravotnými poisťovňami pri vykonávaní verejného zdravotného poistenia a nad 
poskytovateľmi zdravotnej starostlivosti bol zákonom o zdravotných poisťovniach zriadený Úrad. 
Podľa § 84 zákona o zdravotných poisťovniach bola zo zdravotných poisťovní na Úrad prenesená 
kompetencia na dokončenie začatých a do dňa transformácie zdravotnej poisťovne na akciovú 
spoločnosť právoplatne neskončených správnych konaní22. Problémovými sa stali konania, ktoré 
boli právoplatne skončené. Na základe zákona a rešpektujúc princíp legality a zásadu zákonnosti, 
sa zdravotné poisťovne a rovnako Úrad odmietali zaoberať podnetmi na prieskum právoplatných 
rozhodnutí, predovšetkým na obnovu konania. Vzhľadom na počet zdravotne poistených osôb bolo 
týchto podnetov relatívne veľké množstvo.  V dôsledku nedôslednej právnej úpravy vo vzťahu k nim 
teda nebol určený kompetentný správny orgán. Situácia poistencov, ktorí sa domáhali preskúmania 
svojich právoplatných platobných výmerov sa s oneskorením, ktoré môžeme rátať v rokoch, vyriešila 
rozsudkom Najvyššieho súdu Slovenskej republiky (ďalej „najvyšší súd“) č. 9Sžso 65/2008. Uvádza 
sa v ňom, že Úrad je povinný konať a rozhodovať aj vo veciach skončených právoplatne. Snahou 
a účelom výroku súdu bolo „preklenúť nedostatky zákona, ktoré môžu viesť k neprípustným 
dôsledkom najmä v tom, že pri využití zákonných mimoriadnych opravných prostriedkov, prípadne 
prostriedkov právneho dozoru podľa zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších 
predpisov, by v takýchto veciach nemal kto rozhodovať“.   
 Najvyšší súd postavil svoje rozhodnutie na dvoch základných argumentoch. Prvým boli 
zásadné systémové zmeny, ku ktorým došlo v súvislosti s reformou verejného zdravotného 
poistenia. V ich dôsledku zdravotné poisťovne stratili postavenie orgánu verejnej správy, 
oprávneného rozhodovať o právach a povinnostiach poistencov zdravotného poistenia23. 
 Druhým argumentom bol princíp kontinuity verejnej správy, podľa ktorého obsah vyjadruje 
súd slovami: „výkon verejnej správy nie je možné prerušiť alebo ukončiť, spolu so základnými 
princípmi administratívneho konania a princípmi právneho štátu“. Ďalšie princípy súd vo vzťahu 
k predmetnej veci bližšie nekonkretizoval. 
 To, že opísaný problém nie je ojedinelý naznačujú aj teoretici správneho práva. Otázke 
nepresného vymedzenia kompetentného (príslušného) orgánu verejnej správy sa v súvislosti s 
nekvalitnou tvorbou práva dlhodobo venuje prof. K. Tóthová 24. V súčasnosti v pripravovanej 
učebnici správneho práva hmotného upozorňuje na prípady, v ktorých k danej kompetencii 
zákonodarca vôbec neurčil vecne príslušný orgán. Podľa zákona o štátnej službe25 bol priznaný 
všetkým zamestnancom, ktorí skončili vykonávanie štátnej služby, príplatok k dôchodku vo výške 
1,25 % z neho za každý rok služby. Tento nárok však nebol od účinnosti zákona vymožiteľný, lebo 
zákonodarca neupravil kompetenciu, resp. neurčil vecne príslušný orgán, ktorý má výšku príplatku 
vypočítať a vyplácať ho. Ďalej tiež prof. K. Tóthová poukazuje na zákon o obecnom zriadení, podľa 

                                                 
22 Podľa § 84 zákona o zdravotných poisťovniach: „Začaté správne konania doterajšej zdravotnej 
poisťovne právoplatne neskončené do dňa vydania právoplatného povolenia na základe tohto 
zákona dokončí Úrad. Ak doterajšia zdravotná poisťovňa na základe schváleného transformačného 
projektu nezaloží akciovú spoločnosť do 31. marca 2005, začaté správne konania právoplatne 
neskončené do 30. septembra 2005 prechádzajú na Úrad 1. októbrom 2005.“ 
23 Vo veciach, v ktorých sa rozhoduje o pohľadávkach na poistnom, úrokoch z omeškania a pod. 
Podľa nášho názoru zdravotné poisťovne síce stratili postavenie orgánov verejnej správy, keďže 
boli z verejnoprávnych inštitúcií pretransformované na akciové spoločnosti. Nemožno však súhlasiť 
s názorom, že akciová spoločnosť ako právnická osoba nemôže byť správnym orgánom, a teda že 
jej zákon nemôže zveriť autoritatívne rozhodovanie o právach a povinnostiach. Pozri § 1 ods. 2 
správneho poriadku (definícia správneho orgánu).  
24 Napr. už v Tóthová, K.: Vymožiteľnosť práva vo verejnej správe. In: Škultéty P. a kol. Správne 
právo hmotné. Všeobecná časť. Bratislava : VO PraF UK, 2006, s. 210. 
25 Zákon č. 312/2001 Z. z. o štátnej službe a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení 
neskorších predpisov. 



_____Zborník z medzinárodnej vedeckej konferencie Bratislavské právnické fórum 2018____ 
 

300 
 

ktorého. ak obec pri prenesenom výkone štátnej správy v určitej veci nekoná viac ako 6 mesiacov, 
prechádza kompetencia konať na príslušný miestny orgán štátnej správy a tomuto orgánu vzniká 
nárok na finančnú náhradu prostriedkov, ktoré vynaložil na aktivitu uskutočnenú namiesto obce.26 
V platnom práve však nie je určený orgán kompetentný určiť výšku náhrady za predmetné úkony.  
 Pri dlhodobo zaznamenávaných zmenách vo verejnej správe určite nejde o konečný výpočet 
problémových situácií. 

4 VECNÁ PRÍSLUŠNOSŤ V SPRÁVNOM KONANÍ A SPOR O VECNÚ PRÍSLUŠNOSŤ 
 Žiadny orgán verejnej správy sa pri výkone verejnej moci (t.j. pri vydávaní správnych 
rozhodnutí) nesmie v demokratickom právnom štáte pohybovať mimo svojej právomoci 
a pôsobnosti, ktoré sú mu ústavným poriadkom resp. zákonmi vymedzené. Verejná správa je teda 
ako forma realizácie verejnej moci zákonom viazaná čo do prípadov (pôsobnosť) ako aj čo do 
spôsobov (právomoc) výkonu tejto moci voči jej adresátom a nemôže sa tak zásadne pohybovať 
praeter legem. Procesnoprávnym vyjadrením právomoci a pôsobnosti, resp. vyjadrením právomoci 
a pôsobnosti správnych orgánov v režime správneho konania je ich príslušnosť. Skutočnosť, že 
v danej veci nerozhodoval správny orgán na to príslušný potom vedie k tomu, že je správny akt 
vadný. Závažnosť vady sa následne odvíja od toho, ktorý aspekt príslušnosti bol porušený. Pokiaľ je 
rozhodnutie vydané vecne nepríslušným správnym orgánom, považuje sa takéto rozhodnutie 
v českej teórii správneho práva tradične za ničotné. 27 V slovenských prameňoch hovoríme 
predovšetkým o nezákonnosti rozhodnutia. Nedodržanie vecnej príslušnosti patrí medzi 
najzávažnejšie procesné vady, dôsledkom ktorých je nulita správneho aktu. 28 
 Nepresnosti v právnej úprave kompetencií vedú ku kompetenčným konfliktom. V rámci 
správneho konania hovoríme o spore o príslušnosť a v ďalšom texte sa budeme bližšie venovať 
negatívnemu sporu o vecnú príslušnosť. V prípade Úrad vs. zdravotné poisťovne došlo 
k negatívnemu sporu o vecnú príslušnosť, keďže ani jeden z týchto subjektov sa „necítil“ byť 
povinný konať v prípadoch mimoriadnych opravných  prostriedkov podaných účastníkmi správnych 
konaní a ani v prípadoch podaných prostriedkov dozoru.  
 Najvyšší súd vyriešil predmetný spor tým, že sám, využijúc iba princíp kontinuity verejnej 
správy, určil ako vecne príslušný správny orgán Úrad. Vzniká tu však otázka, či na riešenie 
podobných situácií nepamätá aj právna úprava. Podľa § 5 správneho poriadku sú na konanie vecne 
príslušné správne orgány, ktoré určuje osobitný zákon. Ak osobitný zákon neustanovuje, ktorý 
orgán je vecne príslušný, rozhoduje obec. V súvislosti s takto subsidiárne ustanovenou vecnou 
príslušnosťou obce uvádza napr. doc. J. Škrobák, viacero nedostatkov. Vo vzťahu k predmetu 
príspevku uveďme ten, ktorý sa týka obcí s menšou administratívnou kapacitou, ktoré nemusia mať 
zamestnancov dostatočne odborne spôsobilých na to, aby spoľahlivo posúdili, či sú podmienky na 
postup podľa tohto ustanovenia naplnené.  Súhlasíme s názorom doc. J. Škrobáka, že 
kompetenčný konflikt ohľadom vecnej príslušnosti (ďalej len „spor o vecnú príslušnosť“) je menej 
častým javom, ako kompetenčný konflikt ohľadom miestnej príslušnosti. V konštatovaní, že správny 
poriadok zrejme aj preto vo vzťahu k vecnej príslušnosti spôsob riešenia pozitívneho ani 
negatívneho kompetenčného konfliktu nerieši, je možné súhlasiť len s časťou výroku o pozitívnom 
spore o vecnú príslušnosť. Ďalej komplexne analyzuje možné situácie konfliktov vecnej príslušnosti 
a ich riešení.  
 Spor o vecnú príslušnosť: 

a) Medzi orgánmi podriadenými tomu istému ústrednému orgánu štátnej správy, by mal riešiť 
ústredný  orgán štátnej správy, do ktorého pôsobnosti vec patrí. Takéto riešenie by 
vyplývalo z povahy veci, teda  z riadiacich oprávnení príslušného ústredného orgánu 
štátnej správy.  
b) Pri výkone štátnej správy medzi správnymi orgánmi patriacimi do pôsobnosti rôznych 
ústredných  orgánov štátnej správy, prípadne priamo medzi dvoma ústrednými 
orgánmi štátnej správy, by sa mal  prioritne riešiť dohodou týchto orgánov. Ak by k dohode 

                                                 
26 Podľa § 5 ods. 3 až 6 zákona č.  453/2001 Z. z. ktorým sa mení a dopĺňa SNR č. 369/1990 Zb. o 
obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a menia a dopĺňajú sa niektoré ďalšie zákony. 
27 FRUMAROVÁ, K.: Nicotnost správního rozhodnutí. Praha: Leges, 2014, s. 121 a nasl. 
28 Bližšie pozri POTASCH, P., HAŠANOVÁ, J.: Zákon o správnom konaní (správny poriadok). 
Komentár. 1. vydanie. Praha : C. H. Beck, s. 32. 
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nedošlo, rozhodnutie tohto sporu by prislúchalo  Ústavnému súdu Slovenskej 
republiky podľa čl.126 ods. 1 Ústavy SR.  
c) Medzi obcou alebo samosprávnym krajom na jednej strane a orgánom štátnej správy na 
strane druhej  by sa zrejme riešil v rámci konania o komunálnej sťažnosti podľa čl. 127a 
Ústavy SR, ale len pokiaľ ide  o samostatnú pôsobnosť. Malo by sa pritom prihliadať 
na zásadu subsidiarity. 
d) Medzi územnými samosprávnymi celkami pri prenesenom výkone štátnej správy 
a orgánmi štátnej  správy by sa riešil rovnako, ako keby vznikol medzi orgánmi štátnej 
správy.  
e) Medzi obcou a samosprávnym krajom v rámci ich samostatnej pôsobnosti by sa mal riešiť 
v duchu  zásady subsidiarity a teda by bolo potrebné uprednostniť príslušnosť obce.  

 Negatívny spor o vecnú príslušnosť medzi rôznymi správnymi orgánmi, by sa napokon mohol 
riešiť aj prostredníctvom prostriedkov ochrany pred nečinnosťou orgánu verejnej správy, napríklad 
aj v rámci správneho súdnictva. 29 
 Uvedená analýza poukazuje na roztrieštenosť, neurčitosť a zdĺhavosť spomínaných 
procesov, predovšetkým v prípade nami analyzovaného negatívneho sporu o vecnú príslušnosť.   
 Podľa nášho názoru správny poriadok v § 5 odpoveď na riešenie sporu o vecnú príslušnosť 
dáva, akokoľvek je možné mať proti takejto právnej úprave výhrady. Tieto sa pokúsime odstrániť v 
rámci záverečného návrhu de lege ferenda. 
 Ako je spor o vecnú príslušnosť riešený v právnych úpravách všeobecného správneho 
konania vybraných štátov? V českej všeobecnej úprave správneho konania nenachádzame 
podobne ako v slovenskej právnej úprave pravidlá pre riešenie sporu o vecnú príslušnosť. V § 10 
nového správního řádu sa iba ustanovuje, že vecná príslušnosť sa určuje osobitným zákonom alebo 
na základe osobitného zákona30. V poľskej právnej úprave sa podľa čl. 20 KPA31 vecná príslušnosť 
správneho orgánu určuje podľa zákonov ustanovujúcich ich pôsobnosť. Ani poľská právna úprava 
nerieši spor o vecnú príslušnosť. Inšpiratívna je rakúska právna úprava.  Podľa § 1 AVG 32 je vecná 
príslušnosť ustanovená osobitnými zákonmi. Podľa § 2 AVG je v prípade neurčenia vecnej 
príslušnosti spolkovej správy  vecne príslušným krajský úrad. 

5 ZÁVER A NÁVRH DE LEGE FERENDA 
 Dworkin uvádza tri všeobecné právne princípy: 
 a) princíp spravodlivosti, ktorý by mal vytvárať významové hľadisko legislatívy,  
 b) princíp slušnosti (férovosti), ktorý by mal byť základom judikatúry a  
 c) princíp právneho štátu, ktorým by sa mala riadiť exekutíva.  Na princíp právneho štátu 
charakterizovaný  v úvode nášho príspevku, sa viažu ďalšie ústavné princípy, ktoré poskytujú 
základný rámec pre štátne, ale  aj pre iné orgány, ktoré zaraďujeme do verejnej moci.  
 Pre orgány verejnej správy existujú hranice, ktoré jej nie je dovolené prekročiť. Jej 
imanentnými rysmi sú podzákonnosť a výkonný charakter. Verejná správa teda musí nasledovať 
zákon. 33 Východiskom pre správne konanie sú procesnoprávne a hmotnoprávne princípy 
a konkrétne procesnoprávne a hmotnoprávne inštitúty.  Z princípov uveďme v prvom rade 
princíp zákonnosti, ktorý patrí aj medzi základné princípy európskeho správneho práva a práva na 
dobrú správu. Zásada zákonnosti je tiež základnou zásadou správneho konania.  
 Je zrejmé, že Úrad aj zdravotné poisťovne rešpektovali princíp legality upravený v čl. 2 ods. 
2 Ústavy Slovenskej republiky, keď konali iba to, na čo ich zákon oprávňuje, ako 

                                                 
29 Bližšie k analýze pozri Škrobák, J. In : VRABKO, M. a kol.: Správne právo. Procesná časť. 
Bratislava : C. H. Beck, 2013, s. 97 a nasl.  
30 Podobne ako slovenská právna úprava upravuje iba spor o miestnu príslušnosť. 
31 Kodeks postępowania administracyjnego, Dz.U.60.30.168, zákon zo 14. júna 1960 v znení 
neskorších zmien. 
32 BGBI.Nr. 51/1951 Allgemeines Verwaltungsverfarhrengesetz 1991 – AVG v znení neskorších 
zmien.  
33 Bližšie pozri RAJCHL, J.: Limity ochrany lidských práv při výkonu veřejné správy. s. 193. In: 
MASLEN, M. (ed.): Verejná správa, právny štát a ochrana základných ľudských práv a slobôd: 
Zborník príspevkov z medzinárodnej vedeckej konferencie, Krakov : Spolok Slovákov v Poľsku, 
2014, 
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subjekty bezpodmienečne viazané zákonom. Jadrom otázky, na ktorú sme hľadali odpoveď teda je, 
či sa v danej situácii mal v súlade s princípom zákonnosti aplikovať jeden z procesných inštitútov 
správneho konania upravený v § 5 správneho poriadku alebo bolo vhodnejším riešením využitie 
princípu kontinuity verejnej správy.  
 Vo vzťahu k princípu kontinuity verejnej správy treba uviesť, že nespochybňujeme potrebu 
jeho aplikácie v nevyhnutných prípadoch.  Tak ako pri všetkých princípoch právneho štátu však ide 
o normu sui generis s vysokým stupňom neurčitosti obsahu s variabilným spôsobom aplikácie 
a navyše jej uplatnenie je možné až so značným odstupom od vzniku kolíznej situácie. Preto  je 
potrebné aplikovať ju iba v prípade absencie zákonného ustanovenia, tak aby bol garantovaný 
princíp právnej istoty. Zastávame teda stanovisko, že princíp kontinuity verejnej správy by bolo 
potrebné uplatniť vtedy, ak by správny poriadok predmetnú situáciu neriešil.  
 Z už spomínaných dôvodov však navrhujeme zmenu predmetného ustanovenia § 5 
správneho poriadku, ktoré v súčasnom znení uvádza:  Na konanie sú vecne príslušné správne 
orgány, ktoré určuje osobitný zákon. Ak osobitný zákon neustanovuje, ktorý orgán je vecne 
príslušný, rozhoduje obec. Pri riešení negatívneho konfliktu vecnej príslušnosti sa prikláňame 
k názoru doc. J. Vačoka, ktorý odporúča subsidiárne určenú vecnú príslušnosť obce nahradiť 
subsidiárnou vecnou príslušnosťou miestneho orgánu štátnej správy – okresným úradom34, 
prípadne okresným úradom v sídle kraja.  Vzorom pre takéto riešenie je aj funkčná rakúska právna 
úprava. V názore na potrebu uvedenej úpravy si dovoľujem na záver uviesť aj konštatovanie doc. J. 
Sobiharda: „výnimočne môže nastať situácia, keď osobitný zákon neupravuje vecnú príslušnosť, 
a preto správny poriadok musí na to reagovať 35. Uvedomujeme si, že zasahovanie do právneho 
predpisu typu kódexu by sa nemalo diať tak často, ako to sledujeme pri správnom poriadku 
v ostatnom čase. Na druhej strane je zrejmé, že nemožnosť určenia vecne príslušného správneho 
orgánu je natoľko závažná, že návrh novelizácie § 5 správneho poriadku je oprávnený. 
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Abstrakt: Příspěvek se stručně zabývá vztahem kvality právních předpisů a rozhodovací praxe 
správních orgánů. Jasná terminologie, srozumitelné formulace, přehledná systematika, 
detailně a v souvislostech propracované hmotněprávní instituty, zřetelná úprava procesu a přesně 
formulovaná zmocňovací ustanovení, jakož i skladebnost  patří mezi parametry, které usnadňují 
výklad a aplikaci právních předpisů a které mohou ovlivňovat zákonnost, potažmo dokonce 
ústavnost rozhodování veřejné správy. Na příkladech lze doložit, že pozitivní právo tyto předpoklady 
často nenaplňuje.    
  
Abstract: This paper briefly deals with the relation between the quality of legislation and the 
decision-making practice of the administrative authorities. The clear terminology, understandable 
formulations, well-structured systematics, detailed and in the correct context expressed substantive 
law institutes, clear process adjustment and precisely formulated empowering provisions as well as 
composability are among the parameters that facilitate the interpretation and application of legal 
regulations and which can affect the legality, and even constitutionality of public administration 
decisions.Examples can show that positive law often does not meet these requirements. 
 
Klíčová slova: Veřejná správa, Právní předpisy, Ústavnost, Rozhodování 
 
Key words: Public administration, Legislation, Constitutionality, Decision-making 
 
 
1 ÚVODEM 

Právnost, zákonnost, potažmo ústavnost rozhodování ve veřejné správě nepochybně souvisí 
s kvalitou formálně aplikovaných a/nebo bezprostředně realizovaných právních předpisů. Lze ji 
považovat za jeden z předpokladů bezvadné (= zákonné) rozhodovací činnosti vykonavatelů 
veřejné správy. 

Modelová představa ideální („absolutní“) kvality právního předpisu je z nejrůznějších příčin 
vzdálená skutečnému světu. Výjimkou hodnou označení „dokonalý“ může být nejspíše jen řemeslně 
zvládnutý a obsahově jednoduchý právní předpis.1   

Veřejná správa přitom musí v reálu zvládnout aplikaci/realizaci platných „nedokonalých“ 
právních předpisů. Nedokonalost právního předpisu ji nezbavuje povinnosti vydat zákonné, potažmo 

                                                 
1 Vděčnými („obveselujícími“) příklady dokonalosti jsou zákon č. 54/1946 Sb., o letním čase, 
a zákon č. 212/1946 Sb., o zimním čase.   
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ústavně konformní rozhodnutí nebo učinit zákonný, potažmo ústavně konformní jiný úkon.2 Porušení 
této povinnosti může mít za následek, kromě jiného, odpovědnost za škodu.3    

Ke kultivaci rozhodování v podmínkách „nedokonalých“ právních předpisů aktuálně přispívá 
ponejvíce soudní kontrola veřejné správy (zejména správní soudnictví). Jistě však existují i vnitřní 
zdroje (= „sebekultivace“) veřejné správy. Nepochybně žádoucí je odstraňovat existující vady 
legislativní činností orgánů moci zákonodárné. Průchod práva skrze soudní kontrolu není v řadě 
případů dosud tak rychlý, že by cesta změny právní úpravy byla zdlouhavější. Legislativní proces 
však má samozřejmě i jiná úskalí. Krátce řečeno - není to jednoduché ... 

Tento příspěvek se otázkám kvality právního předpisu věnuje jednak obecně, jednak ve 
vztahu k české právní úpravě.   

  
2 POŽADAVKY 

Kvalitu právního  předpisu lze hodnotit 
 a) ve vztahu k prostředí, v němž právní předpis vzniká, a cílům, které jeho vydání sleduje, 
 b) jako úroveň zpracování daného právního předpisu  (= „parametry kvality právního 

předpisu“),  
   c) ve vztahu ke skladebnosti právního řádu,                                                                                                                                                                       
 d) ve vztahu k reálným možnostem aplikace/realizace daného právního předpisu.  
ad a) 
Vztah k prostředí má stránku materiální a stránku formální. 
Po materiální stránce musí kvalitní právní předpis odrážet skutečnou (objektivně existující) 

potřebu. Společenské zadání musí  být normativně formulovatelné (= formulace věcného řešení). 
Věcné řešení musí být schopné ovlivnit realitu.4  

Po formální stránce jde o výsledek legislativního procesu, jehož pravidla by měla být 
upravena.5 S materiální stránkou souvisí hodnocení dopadu regulace.6 Diskutuje se o účelnosti 
vyznačení „legislativní stopy lobbingu“. 

ad b) 
Obecné parametry kvality právního předpisu se týkají přinejmenším  
 - použité terminologie, 
 - formulace textu, 
 - systematiky. 
V závislosti na obsahu právního předpisu dále záleží zejména na tom, jak detailně jsou 

propracovány jednotlivé hmotněprávní instituty a jak jsou řešeny jejich vzájemné souvislosti a/nebo 
zda/jak zřetelně/precizně jsou upraveny předvídané postupy.  

U zákonů je samostatným parametrem také přesnost zmocňovacích ustanovení a existence 
úpravy „prováděné“ materie (prováděcí právní předpis musí mít co provádět), resp. způsob jejího 
vyjádření.  

Požadavky na kvalitu právních předpisů se objevují i v evropské a národní judikatuře. 
Evropský soud pro lidská práva v této souvislosti poukazuje na  přístupnost a předvídatelnost 

právního předpisu, na nutnost formulovat právní předpis  s dostatečnou přesností.7 Zákon musí 
obsahovat náležité záruky proti svévolným zásahům do základních práv.8  

                                                 
2  Rozhodování je jednak podstatou formální aplikace práva, která vyústí ve vydání správního 
rozhodnutí (srov. § 9 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád), jednak (v podobně „rozhodnout se“) 
předpokladem uskutečnění faktického zásahu [ve vztahu k bezprostřednímu zásahu jednotlivé 
úřední osoby viz § 38 odst. 4 již zrušeného zákona ČNR č. 283/1991 Sb., o Policii České republiky 
(současný zákon již v této souvislosti podobnou formulaci neobsahuje); ve vztahu 
k bezprostřednímu prováděnému pod jednotným velením viz § 59 odst. 1 zákona č. 273/2008 Sb., 
o Policii České republiky]; rozhodování samozřejmě souvisí s uzavřením veřejnoprávní smlouvy [též 
§ 163 odst. 3 písm. c) cit. správního řádu] nebo s uskutečněním tzv. neregulativního úkonu (též 
§ 155 odst. 3 téhož).  
3 Je deficitem platného práva, že odpovědnost za škodu nestíhá původce „vadného“ právního 
předpisu? 
4 Platí: „Právo může jen to, co zmůže.“ 
5 Není tomu tak v celistvosti. Nejdůležitějším dokumentem jsou vládní legislativní pravidla.  
6 RIA (z anglického Regulatory Impact Assessment/Analysis). 
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Český Ústavní soud se několikrát zabýval nároky na kvalitu právních předpisů obcí 
vydávaných v jejich samostatné působnosti (obecně závazných vyhlášek: 

„Obecně závazná vyhláška musí splňovat i obecná kritéria kladená na právní předpisy, 
vyplývající z pojmu demokratického právního státu ..., tj. zda jsou její ustanovení s využitím 
obvyklých interpretačních postupů určitá a vzájemně nerozporná, neboť jinak by byl porušen princip 
právní jistoty a hrozilo by riziko porušení zákazu svévole ze strany orgánů veřejné moci. ... 
[Z]ejména od menších obcí nelze očekávat, že své právní předpisy budou formulovat ve stejné 
kvalitě, jakou by měly mít formulace zákonných norem, neboť obce zpravidla nedisponují 
erudovanými legislativci. Na stranu druhou však nelze ani v případě právních předpisů obcí připustit, 
aby jejich ustanovení byla formulována natolik neurčitě či nesrozumitelně, že by adresát těchto 
norem nebyl schopen předvídat jejich aplikaci a neměl možnost upravit podle toho své chování.“9 

„Obecně závazné vyhlášky jako právní předpisy originární povahy by ... neměly sloužit jako 
nosiče vzkazů zastupitelstva obce jiným orgánům veřejné moci, ať už je zastupitelstvo motivováno 
jakýmkoliv úmyslem.“10 

„Jazyková správnost, jednoznačnost, přesnost, ustálenost a zřetelnost jsou náležitostí 
právních termínů a právní stylistiky. Samozřejmé lpění na těchto požadavcích nesmí se však 
zvrhnout v nepřiměřený požadavek mající za potřebné kdekterý pojem v právním předpise použitý 
v tomtéž předpise definovat s mylným předpokladem, že takový postup je nezbytný pro odstranění 
jeho údajné neurčitosti. Ve skutečnosti je jistá míra neurčitosti nezbytnou vlastností každé právní 
normy; teprve neurčitost vylučující seznání normativního obsahu právní normy za pomoci obvyklých 
interpretačních postupů činí ji rozpornou s ústavním požadavkem právní jistoty. Ve vztahu k pojmům 
používaným v obecně závazných vyhláškách obcí lze navíc očekávat (a do jisté míry i tolerovat) 
jistou nižší kvalitu právotvorby; postačí (ale je přitom nezbytné), aby byl průměrně rozumný adresát 
vyhlášky obce schopen uvážit, co je po něm požadováno.“11 

ad c) 
Skladebnost značí požadavek vzájemného souladu 
- z hlediska předmětu úpravy souvisejících právních předpisů (jak v linii horizontální, tak v linii 

sestupné), 
- z hlediska funkce souvisejících právních předpisů (řešení stejných/podobných situací 

stejnými/podobnými prostředky).    
ad d) 
I když představa o aplikaci/realizaci právního předpisu souvisí již s první skupinou 

požadavků, zasluhuje i toto samostatnou pozornost. 
Úřední osobu, která právní předpis aplikuje/realizuje nelze považovat za pasivního 

„aplikátora“. Má být rovněž jakýmsi „katalyzátorem“. 
Bezproblémové uvedení právního předpisu v život předpokládá též, aby byl koncipován 

s ohledem na předpokládané schopnosti/vlastnosti těchto osob. Souvisí to jak s odbornou 
způsobilostí personálu, tak s jeho osobnostními charakteristikami, na nichž závisí zejména 
schopnost jednat „k věci“, nestranně, spravedlivě, rozumně a slušně.      

 
3         NEDOSTATKY 

Výklad o nedostatcích se vzhledem k možnému rozsahu tohto příspěvku omezuje na 
zmíněné „parametry kvality právního předpisu“. 

Nedostatky (= vady) právních předpisů lze s ohledem na jejich důsledky rozdělit na 
a) kvalifikované, 
b) prosté. 
ad a) 

                                                                                                                                       
7 Sanoma Uitgevers B.V. proti Nizozemsku, stížnost č.  38224/03. 
8 Kurkowski proti Polsku, stížnost č. 36228/06. 
9 Nález sp. zn. Pl. ÚS 45/06. 
10 Nález sp. zn. Pl. ÚS 29/10. 
11 Nález sp. zn. Pl. ÚS 28/12. V dané věci nebyla obecně závazná vyhláška shledána kvůli použití 
pojmů „sousedství“ a „bezprostřední sousedství“ v rozporu s principy právní jistoty (s odůvodněním, 
že jde o pojmy snadno vyložitelné). 
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Kvalifikované nedostatky způsobují protiústavnost právních předpisů. I takové právní 
předpisy však veřejnou správu zavazují (= presumpce správnosti).  

Zrušit protiústavní právní předpis přísluší Ústavnímu soudu.12  
Otázka aplikace/realizace právních předpisů, o nichž lze mít důvodně za to, že jsou v rozporu 

s ústavním pořádkem, je netriviální.  
Podzákonné právní předpisy nezavazují soud (soudce).13 
V případě právních předpisů územních samosprávných celků disponuje veřejná práva 

sistačním oprávněním.14 Co v případě, že vykonavatel veřejné správy, který jím nedispoduje, dal 
k jeho uplatnění podnět?  

Pozitivní právo uspokojivě neřeší problém „zákonného“ rozhodnutí vydaného na základě 
protiústavního právního předpisu.15 Ani teorie nevěnuje této otázce dostatek pozornosti. 

Dosud tabuizovanou otázkou je nicotnost právního předpisu.16  
ad b) 
Prostých nedostatků právních předpisů je nespočetně mnoho.  Představa  mnohaciferného 

čísla by nebyla nijak přehnaná. Jejich kompletní inventarizace by ovšem byla úkolem nejen 
nezvládnutelným, ale i nesmyslným. (Jinak tomu může být u jednotlivých právních předpisů.) 

Závažnost prostých nedostatků ale může být téměř diametrálně rozdílná. Některé jsou 
pouhými „vadami na kráse“. Více pozornosti samozřejmě  zasluhují ty významnější, které nelze při 
aplikaci/realizaci právního předpisu jen tak pominout. Naprostá většina z nich je s vynaložením 
menšího/většího úsilí překonatelná. Komplikace u řady z nich mohou vyvstat s otázkou,  kde/kdy 
(zda ještě ve sféře veřejné správy, nebo až v rámci soudní kontroly veřejné správy) se tak může/má 
stát. Zmínit je třeba i existenci „fatálních“ prostých nedostatků, které aplikaci/realizace právního 
předpisu, resp. normy, která je v něm obsažena, znemožňují.17  

Lze zmínit alespoň některé případy „typových“ nedostatků (bez nároku na úplnost a bez 
ohledu na frekvenci výskytu a/nebo hodnocení závažnosti) 

                                                 
12 Viz čl. 87 odst. 1 písm. a) a b) Ústavy České republiky. Dále pak § 64-71 platného znění zákona 
č. 182/1993 Sb., o Ústavním soudu.  
13 Viz čl. 88 odst. 2 Ústavy České republiky (publikována pod č. 1/1993 Sb.). 
14 Viz § 123 odst. 1 a § 125 odst. 1 platného znění zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní 
zřízení), nebo § 81 odst. 1 a § 83 odst. 1 platného znění zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské 
zřízení). Rychlejší režim pozastavení se týká případů „zřejmého rozporu s lidskými právy 
a svobodami“ (§ 123 odst. 2 a § 125 odst. 2 obecního zřízení a § 81 odst. 2 a § 83 odst. 2 krajského 
zřízení). 
15 Podle § 71 odst. 2 zákona o Ústavním soudu zůstávají „ostatní“ (= nejde-li o trestní rozsudek)  
pravomocná rozhodnutí vydaná na základě právního předpisu, který byl zrušen, nedotčena s tím, že 
„práva a povinnosti podle takových rozhodnutí … nelze vykonávat“. Podle § 71 odst. 4 pak platí, že 
„jinak“ zůstávají „práva a povinnosti z právních vztahů vzniklých před zrušením právního předpisu … 
nedotčena“.  
16 O jistý průlom se svého času pokusil KOUDELKA (↓). Představa nemusí být tak absurdní, jak by 
se mohlo zdát na první pohled. Srov. (extrémní) případ opakovaně vydané obecně závazné 
vyhlášky, která (zjednodušeně řečeno) obsahovala „zákaz vstupu všem úředníkům státní správy 
v přímé a přenesené působnosti při výkonu jejich povolání … bez předchozího souhlasu, povolení 
nebo pozvánky [o]becního úřadu na katastr obce … .“   Ústavní soud tuto obecně závaznou 
vyhlášku zrušil (nález sp. zn. Pl. ÚS 49/03). K možnosti zastupitelstva obce přijmout další obecně 
závaznou vyhlášku se stejným, resp. prakticky stejným obsahem je v odůvodnění cit. nálezu 
uvedeno: „Ústavní soud …  odmítl návrh, aby svým rozhodnutím zakázal obci pokračovat ve 
vydávání obecně závazných vyhlášek stejného nebo obdobného obsahu, neboť není v jeho 
pravomoci, aby sám, mimo rámec ustanovení zákona o Ústavním soudu, obci jako územně 
samosprávnému útvaru ukládal jakoukoliv povinnost. Je si přesto vědom toho, že obec … 
postupovala tak, aby co nejvíce znesnadnila projednání návrhu na jejich zrušení před Ústavním 
soudem. Takový postup si však poté, co Ústavní soud svým autoritativním výrokem označil text 
nejen v jeho jednotlivostech, ale i v jeho záměru za protiústavní, lze jen těžko představit.“  
17 Lze-li v takových případech o prostých nedostatcích, které nejdou za hranu ústavnosti, ještě 
vůbec hovořit.  
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- používání nejasných/neobvyklých termínů včetně homonymizace právní terminologie,18 
- transpozice národnímu právnímu jazyku cizí terminologie,19 
- snaha definovat „nededefinovatelné“ (= k definování nevhodné),20 
- hermetické formulace,21 
- aberovaná formulace,22 
- problematické vymezení předmětu úpravy,23  
- chybná/nepřehledná systematika právního předpisu,24  
- nedostatečná propracovanost hmotněprávní úpravy,25 
- nemístná hmotněprávní konstrukce,26 
- „absolutní“ a „relativní“ mezerovitost hmotněprávní úpravy,27 

                                                 
18 Příkladem použití termínu v jiném než obvyklém významu je pojem „subjekt“, který v některých 
zákonech značí entitu nenadanou právní osobností (viz § 2 odst. 1 platného znění zákona 
č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím).   Příkladem homonyma, které může 
vzbuzovat nejasnosti je termín „opatření“ (podrobně viz STAŠA, J.: Nad významy termínu „opatření“ 
v předpisech správního práva. In Právní rozhledy, 2017, č. 22, s. 777-782, ISSN 1210-6410).  
19 Za mnohé lze uvést termín „obezřetnostní“, k jehož akceleraci v domácím zákonodárství přispěl 
zejména český text evropského nařízení č. 575/2013/EU, o obezřetnostních požadavcích na 
úvěrové instituce a investiční podniky.  
20 Stalo se tak např. u pojmu „veřejný zájem“ [viz § 132 odst. 3 zákona č. 183/2006 Sb., o územním 
plánování a stavebním řádu (stavební zákon)]. 
21 Hezkým příkladem je snaha o precizní vyjádření proporcionality při zjišťování totožnosti podle již 
zmíněné policejní úpravy z r. 1991: „Důvod ke zjišťování totožnosti určuje míru spolehlivosti, s níž 
se zjištění provádí.“ 
22 S účinností od 1. ledna 2018 novelizované ustanovení §  101b odst. 1 zákona č. 150/2002 Sb., 
soudní řád správní, týkající se návrhu na zrušení opatření obecné povahy, praví: „Návrh lze podat 
do 1 roku ode dne, kdy návrhem napadené opatření obecné povahy nabylo účinnosti. Zmeškání 
lhůty pro podání návrhu nelze prominout, a to ani ve vazbě na navazující správní rozhodnutí, 
opatření nebo jiný úkon nahrazující rozhodnutí.“ Novela měla čelit možnosti tzv. incidentního 
přezkumu opatření obecné povahy (viz usnesení rozšířeného senátu Nejvyššího správního soudu 
č. j. 5 As 194/2014-36).  Norma se minula cílem, neboť v případě incidenčního přezkumu nejde o to, 
že by byla zmeškána nějaká lhůta. 
23 Časté je redundantní negativní vymezení rozsahu působnosti zákona (striktně vzato se tomu 
nevyvaroval ani cit. správní řád (§ 1 odst. 3), který se vztahuje na „výkon působnosti“ a vylučuje 
„soukromoprávní jednání“ (kořen problému zde ovšem vyplývá z nepříliš šťastného zacházení 
s pojmem „působnost“ v cit. obecním zřízení a cit. krajském zřízení). Někdy bývají do zákona 
zařazeny partie, které si zasluhují spíše samostatnou úpravu, popřípadě jejichž úprava se spíše 
hodí do jiného zákona [srov. např. začlenění problematiky pokusných zvířat do zákona č. 246/1992 
Sb., na ochranu zvířat proti týrání, kromě jiného ve vztahu k pojmu „zvíře“, nebo začlenění 
ustanovení o přeshraničním podnikání do zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání 
(živnostenský zákon), kromě jiného ve vztahu k pojmu „služba“].  
24 Chybně systematicky uspořádán je § 152 cit. správního řádu (pořadí odstavců 5 a 6). Příklady 
nepřehledné systematiky z cit. stavebního zákona: Společné územní a stavební řízení (o vydání tzv. 
společného povolení), které nahrazuje samostatné územní řízení (o vydání územního rozhodnutí) 
a samostatné stavební řízení (o vydání stavebního povolení), je upraveno „mezi nimi“ (o územním 
řízení viz § 76 a násl., o stavebním řízení viz § 108 a násl. a o společném řízení viz § 94a a násl.). 
Svorné ustanovení týkající se alokace konkrétního stavebního záměru je (správně) řazeno jako 
první ustanovení věnované dané problematice (§ 76), zatímco svorné ustanovení týkající se 
realizace stavebního záměru až jako šesté věnované dané problematice (§ 108). 
25 Typickým příkladem je nedostatečná diferenciace skutkových podstat přestupků (za porušení 
určité povinnosti hrozí pokuta (od „0,… Kč“) až do výše desítek/stovek miliónů Kč. Srov. např. 
v platném znění zákona č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu. 
26 Tak podle § 54 odst. 4 platného znění zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně 
a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), „[v] době přerušení studia není osoba 
studentem“. Správně by mělo jít o to, že takový student nebude pro určitý účel za studenta 
považován.  
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- kazuističnost hmotněprávní úpravy,28 
- absence/mezerovitost procesní úpravy,29 
- nepatřičná zmocňovací ustanovení zákonů,30 
- absence potřebných přechodných ustanovení,31 
- neskladebnost v rámci právního řádu.32 
Na konstatování skutečnosti, že kvalita právních předpisů je, obecně vzato, nízká panuje 

delší dobu shoda.  Vymezení příčin tohoto stavu se u jednotlivých autorů zčásti shoduje, zčásti 
různí; patné jsou rozdílné „úhly pohledu“.33    

                                                                                                                                       
27 „Absolutní“ mezera je příkladem nedomyšlenosti (tak cit. stavební zákon původně nepamatoval 
na důsledky zrušení nezákonného stavebního povolení, z něhož ovšem mohl stavebník nabýt práva 
v dobré víře; skutečnost, že obecně nemůže jít o tzv. černou stavbu postavilo najisto až ustanovení 
o opakovaném stavebním řízení [v platném znění § 129 odst. 1 písm. e) a odst. 5]. „Relativní“ 
mezera vzniká častěji ze snahy doplnit nějaké ustanovení, jehož absence by mohla „vyvolávat 
potíže“; následně vcelku pravidelně vzniká rozdíl mezi „doplněným“ a „absencí doplněného“ na 
jiných místech a diskuse o tom, zda dát přednost argumentu opaku, nebo argumentu podobnosti 
(naposled uvedené je správně); novelou z r. 2012 bylo do stavebního zákona doplněno ustanovení 
o tom, že v případě odstraňování vad imperfektní žádosti o stavební povolení se usnesení 
o přerušení řízení oznamuje pouze stavebníkovi (vznikla otázka, jak je to s usnesením o zastavení 
řízení v případě neodstranění vad, kvůli nimž bylo řízení přerušeno; obdobné ustanovení týkající se 
tohoto případu zastavení řízení pak bylo doplněno novelou z r. 2017; před naposled zmíněnou 
novelou šlo i o rozdíl oproti zastavení řízení z důvodu nepředložení projektové dokumentace 
zpracované k tomu oprávněnou osobou; viz příslušná znění § 111 odst. 3 a § 110 odst. 4 cit. 
stavebního zákona).    
28 Úporné kazuističnosti se nevyvarovala některá ustanovení cit. stavebního zákona (§ 79 odst. 2, 
§ 103, § 104 odst. 1), jejichž formulace jsou ponejvíce opřeny o „technické“ parametry. Může dojít 
k situaci, že jednodušší stavební záměr bude mít volnější režim úpravy než složitější stavební 
záměr. Kazuistický výčet kromě toho skýtá možnosti (vyvolává snahy) o obcházení.  
29 Sama absence procesní úpravy nemusí za určitých okolností (jednoduchost věci, konsensuální 
prostředí) vyvolávat pochybnosti (srov. např. § 96 nebo § 106 cit. stavebního zákona). A dále: 
Obecná úprava dává prostor k „doplnění“ absentující nebo mezerovité úpravy v jiném zákoně (viz 
§ 177 cit. správního řádu, ve vztahu ke starším zákonům pak jeho § 180).  
30 Odstrašujícím příkladem je překryv zmocňovacích ustanovení k vydání územně partikulárních 
právních předpisů na úseku požární ochrany (stanovení „podmínek“ požární ochrany při akcích, 
kterých se zúčastňuje větší počet osob na úrovni kraje (nařízení) a obce (obecně závazná 
vyhláška); viz § 27 odst. 2 písm. b) bod 5. a § 29 odst. 1 písm. o) bod 2. platného znění zákona 
č. 133/1985 Sb., o požární ochraně). V minulosti to bylo dokonce po krátkou dobu na 3 úrovních 
(kraj, okres, obec). 
31 Jde o velmi častý nedostatek zapříčiněný kromě jiného nedostatkem představivosti fyzického 
normotvůrce. Např. novelizátorům cit. stavebního zákona v r. 2012 uniklo, že vhodné přechodné 
ustanovení týkající se změny režimu vzniku oprávnění provést stavbu na základě, resp. po 
posouzení stavebního záměru autorizovaným inspektorem (srov. různá znění § 117) mohlo 
eliminovat pozdější pochybnosti v otázce, zda oprávnění existuje, či nikoli.   
32 Zjevně neskladebná je úprava sazeb pro ukládání pokut za přestupky v různých zákonech; za 
v zásadě typově shodně závažné delikty hrozí řádově odlišné sankce (srov. trestní pravomoc České 
národní banky podle zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, a podle cit. zákona 
o podnikání na kapitálovém trhu; paradox se projeví ve společném řízení (přestupek nejpřísněji 
trestný nemusí být nejzávažnější). Na úkor skladebnosti je prosazování principu oportunity ve 
vztahu k projednávání přestupků (= rozdrobování konceptu správního trestání); viz např. § 46e 
odst. 1 platného znění zákona č. 6/1993 Sb., o České národní bance. 
33 Z polemiky v letech 2006-2007: Hypertrofie právních předpisů ústící až v nepřehlednost právního 
řádu), zbytečnost některých právních předpisů, zatěžování zákonů podrobnostmi, složitost a vnitřní 
rozpornost jazykového vyjádření, problematická transpozice evropských směrnic, uživatelská 
nepřívětivost evropských nařízení [POSPÍŠIL (↓), s. II]; správního práva se netýká výtka pomalé 
rekodifikace. Technická inkompetence, koncepční bezradnost, cílené zásahy soukromých zájmů 
[RICHTER (↓), s. 105].   
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4         SANACE 

O zmírnění, popřípadě eliminaci prostých nedostatků právních předpisů se může/má snažit 
- veřejná správa při aplikaci/realizaci dané úpravy, 
- soudní kontrola (soudní kontroly) veřejné správy, 
- právotvorba (zákonodárná činnost, tvorba podzákonných právních předpisů). 
Úsilí vynakládané veřejnou správou při aplikaci/realizaci „vadného“ právního předpisu by 

mohlo/mělo být výraznější. Jde o to, že při interpretaci často nelze vystačit s textem normy. V řadě 
případů  může být mezerovitá právní úprava sanována za použití analogie. Odvážné, ale možné, je 
v některých případech dovolávat se ústavních norem a/nebo právních principů. I ve veřejné správě, 
přinejmenším na úrovni odvolacích správních orgánů, přece působí právníci, kteří by měli být  
fundovanými odborníky i po stránce teoretické.34 Není-li to dnes pravidlem, je zapotřebí k dosažení 
takového stavu co nejrychleji směřovat.  

V reálu se dnes veřejná správa obává energičtějšího přístupu, který by bylo možné s jistou 
dávkou volnosti označit jako „tvůrčí“. Existuje deficit usměrňování správní praxe cestou služebního 
výkladu právních předpisů. Dluh v tomto ohledu mají především ústřední správní úřady. Objevují se 
dokonce absurdní teze typu: „Výklad zákona může podávat jedině soud.“  

Defenzíva veřejné správy je přinejmenším ze značné míry vyvolána obavou z možného 
výsledku soudní kontroly, k němuž se nadto často dospěje až za neúnosně dlouhou dobu. 

Nabízí se idea „rozumné správní praxe“ týkající se, která se týká snahy o překonání 
nedostatků právních předpisů a jejímž výsledkem mohou být i určitá „původní řešení“.  Rozumnou 
správní praxi by měl soud respektovat (princip zdrženlivosti soudu ve vztahu k veřejné správě).35     

O možnosti soudu dotvářet právo samozřejmě nelze pochybovat. Přínos většiny judikatury 
pro správní praxi je nesporný. Vážnou chybou ovšem je zasahovat do činnosti veřejné správy 
„aktivistickým“ způsobem.  

Nepotěší, když problematická judikatura přivodí změnu zákona s cílem odstranit domnělou 
chybu.36  

Eliminaci nedostatků přirozeně může/má přinést změna právního předpisu. Je ironií, že 
důsledné pročišťování právní materie by mohlo vést k dalšímu zahlcení legislativního procesu. 
Ostych často panuje i ve vztahu k samostatnému odstraňování závažnějších nedostatků (obava 
návrhem novely „otevřít“ právní předpis a riskovat jiné devastující zásahy do jeho obsahu 
v důsledku pozměňovacích návrhů).      
 
 
5         NA ZÁVĚR 

Dlužno konstatovat, že ke škodě věci je dnes pozornost až příliš soustředěna na požadavky 
kladené na rozhodování/rozhodnutí veřejné správy a na jejich vady, a to na úkor pozornosti 
věnované požadavkům kladeným na právní předpisy a nedostatkům právních předpisů.  

Praxe veřejné správy má především spoustu starostí se samotnou aplikací/realizací právní 
úpravy a případné impulsy k odstraňování při této činnosti zaznamenaných problémů 
prostřednictvím tvorby práva (legislativy) stojí, vcelku vzato, jaksi v pozadí. Nadto v souvislosti 

                                                 
34 Již před 100 lety HOETZEL, J. (↓), s. 130: „Ne bezdůvodně bylo řečeno, že každý zkušenější 
správní právník musí si utvořiti svou theorii.“ 
35 Též „úcty“ (z anglického „deference“). 
36 Rozsudek Nejvyššího správního soudu č. j. 7 As 33/2010-99 chybně považoval faktický úkon 
(opatření inspektora Státní zemědělské a potravinářské inspekce)  za rozhodnutí a vedl ke změně 
zákona č. 146/2002 Sb., o Státní zemědělské a potravinářské inspekci a o změně některých 
souvisejících zákonů; vznikl tím též nesoulad s řešením obsaženým v „sesterském“ zákoně o České 
obchodní inspekci. Rozsudek Nejvyššího správního soudu č. j. 1 As 92/2008-76 sice správně 
považoval územní souhlas za rozhodnutí v materiálním smyslu, ale přesto, že tento úkon není 
výsledkem správního řízení, chybně dovodil, že je proti němu možno podat odvolání, což vedlo při 
novele zákona (v r. 2012) k nepatřičné záměně termínu „oznámení“ (záměru) za termín „žádost“ 
(o vydání územního souhlasu); další novelou (v r. 2017) došlo k „návratu“; bez souvislosti s touto 
terminologickou epizodou šel vývoj judikatury ještě horším směrem (usnesení rozšířeného senátu 
Nejvyššího správního soudu č. j. 2 As 86/2010-76).    
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s aplikací bývá nezřídka kladen větší důraz na „výstup“ (srov. diskuse týkající se nároků na 
rozsah/obsah odůvodnění správního rozhodnutí) než na „základ“ (pokud jde o rozumný výklad 
právních ustanovení s ohledem na jejich případné vady). A aby toho nebylo málo, tak při 
posuzování onoho „výstupu“ někdy bývá přeceňován význam procedurálních pochybení 
vyskytnuvších se „cestou“ a/nebo se lze setkat s neochotou posoudit kvalitu „výstupu“ (= zákonnost 
rozhodnutí) jako takového, zda byla, či nebyla v konkrétním případě takovým pochybením skutečně 
(nikoli hypoteticky) negativně ovlivněna.        

Současná teorie se pak rovněž věnuje daleko více otázkám aplikace právních předpisů než 
otázkám jejich tvorby. Vyzdvihuje přitom zejména roli soudu/soudce. Obrátit pozornost  
k problematice tvorby a kvality práva slibuje právně filozofický koncept legisprudence.37  

Zůstává otázkou, zda, popřípadě na jakém horizontu je reálné zlepšení stávajícího stavu. 
Zejména ve vztahu k originárním právním předpisům platí, že možnosti zlepšovat jejich kvalitu závisí 
na vývoji  politické kultury.     

Netřeba zvlášť připomínat, že národní právotvorba je významně limitována evropským 
rámcem. 

Dokonalejší právní úprava by zřetelněji limitovala jak veřejnou správu samotnou, tak její 
soudní kontroly. Následným pozitivem by bylo zvýšení předvídatelnosti práva.  
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of the justification of norms, the principles of legisprudence and the corresponding concrete duties of 
the norm-giver ... support a rationality control by constitutional and administrative courts.“    
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ÚČASTNÍCTVO V KONANIACH PODĽA STAVEBNÉHO ZÁKONA - 
ANALÝZA ÚSTAVNEJ KONFORMITY 

Ján Škrobák 

Univerzita Komenského v Bratislave, Právnická fakulta 
 
 

Abstrakt: The paper analyzes the definition of participation in the land use permit proceedings and 
in the construction permit proceedings, with particular regard to the status of the participant - the 
owner of the neighboring plot, in view of the compliance of the legal regulations with the Constitution 
of the SR, especially with regard to the right to judicial and other legal protection. It also deals with 
questions of constitutionally consistent interpretation of the definition of participants in those 
proceedings and the legal definition of adjacent plot. 
 
Abstrakt: Príspevok analyzuje vymedzenie účastníctva v územnom konaní a v stavebnom konaní, s 
osobitným zreteľom na postavenie účastníka - vlastníka susedného pozemku, a to z hľadiska súladu 
zákonnej úpravy s Ústavou SR, s ohľadom najmä na právo na súdnu a inú právnu ochranu. 
Zaoberá sa aj otázkami ústavne konformného výkladu vymedzenia účastníkov v uvedených 
konaniach a legálneho vymedzenia pojmu susedný pozemok. 
 
Kľúčové slová: Land use permit proceedings, construction permit proceedings, participant, 
neighboring plot, right to judicial and other legal protection. 
 
Kľúčové slová: Územné konanie, stavebné konanie, účastník, susedný pozemok, právo na súdnu 
a inú právnu ochranu. 
 
 
1 ÚVOD 

Už v roku 2015 som publikoval príspevok1 zaoberajúci sa legálnym vymedzením pojmu 
susedný pozemok v platnom a účinnom Stavebnom zákone, a to z toho hľadiska, či môže mať za 
následok odňatie možnosti procesnej ochrany osoby, ktorej právne postavenie môže byť stavbou 
alebo opatrením, ktoré sú predmetom povoľovacieho konania podľa Stavebného zákona, priamo 
dotknuté, ako aj z hľadiska, či môže mať za následok zneužívanie práva zo strany navrhovateľa 
alebo stavebníka. Kládol som si aj otázku, či vymedzenie pojmu susedná stavba v platnom a 
účinnom Stavebnom zákone je z hľadiska materiálnej možnosti procesnej ochrany vhodnejšie, ako 
vymedzenie pojmu susedný pozemok. Všetky tieto tri hypotézy som vyhodnotil ako potvrdené. 

V uvedenom príspevku som konštatoval, že nie je zameraný na komplexné posúdenie 
problematiky, predstavuje len analýzu toho, ktorý z rozoberaných legislatívnych prístupov je 
vhodnejší z hľadiska zabezpečenia procesných práv účastníka osôb, ktoré môžu byť dotknuté 
povoľovanou stavbou alebo opatrením vo svojom hmotnoprávnom postavení, a to v kontexte 
zneužívania procesných práv najmä zo strany navrhovateľov v územnom konaní a stavebníkov 
v stavebnom konaní. Zdôraznil som potrebu viesť hlbšiu odbornú diskusiu o legálnom vymedzení 
pojmov susedný pozemok a susedná stavba a v ich kontexte o vymedzení účastníctva v územnom 
konaní a v stavebnom konaní a to aj s ohľadom na otázku ústavnej konformity relevantných 
ustanovení. 

Práve na tento bod by som rád nadviazal týmto svojim príspevkom. Jeho cieľom bude 
hľadanie odpovede na otázku, či existujúce legálne vymedzenie účastníctva v územnom konaní 
a v stavebnom konaní, a to v kontexte existujúceho legálneho vymedzenia pojmu susedný pozemok 

                                                 
1 ŠKROBÁK, J.: Vymedzenie účastníkov stavebného konania ako determinant zneužívania práva. In   
Bratislavské právnické fórum 2015. Bratislava : Univerzita Komenského v Bratislave, Právnická 
fakulta, 2015, s. 527-533. 
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v platnom a účinnom Stavebnom zákone, je alebo nie je v súlade s Ústavou SR, a to konkrétne s čl. 
46 Ústavy SR, ktorý garantuje právo na súdnu a inú právnu ochranu. 

 
2 POZITÍVNOPRÁVNE VÝCHODISKÁ 

Vymedzenie okruhu účastníkov v správnych konaniach sa v rovine všeobecnej úpravy 
obsiahnutej v zákone č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (Správny poriadok) v znení neskorších 
predpisov2 zakladá na materiálnom prístupe – postavenie účastníka sa priznáva osobám, ktorých 
hmotnoprávneho postavenia sa rozhodnutie týka.3 Správny poriadok je v tomto smere veľmi 
„participant friendly“, keďže priznáva postavenie účastníkov veľmi širokému okruhu osôb. 
Vymedzenie účastníkov podľa Správneho poriadku je nasledovné: Účastníkom konania je ten, o 
koho právach, právom chránených záujmoch alebo povinnostiach sa má konať alebo koho práva, 
právom chránené záujmy alebo povinnosti môžu byť rozhodnutím priamo dotknuté; účastníkom 
konania je aj ten, kto tvrdí, že môže byť rozhodnutím vo svojich právach, právom chránených 
záujmoch alebo povinnostiach priamo dotknutý, a to až do času, kým sa preukáže opak (§ 14 ods. 
1). Účastníkom konania je aj ten, komu osobitný zákon také postavenie priznáva (§ 14 ods. 2). 

Tento príspevok sa zameriava na účastníctvo v konaniach podľa zákona č. 50/1976 Zb. 
o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (Stavebný zákon) v znení neskorších predpisov4. 
Tento predpis upravuje väčší počet individuálno-rozhodovacích právnoaplikačných postupov, 
v ktorých figurujú účastníci ako adresáti individuálneho správneho aktu. Zodpovedajúc tomu 
Stavebný zákon vymedzuje okruh účastníkov konania vo viacerých ustanoveniach.5 Nás však budú 
na účely tohto príspevku zaujímať ustanovenie § 34 Stavebného zákona, konkrétnejšie jeho odsek 2 
(podľa ktorého v územnom konaní o umiestnení stavby, o využívaní územia, o stavebnej uzávere a 
o ochrannom pásme sú účastníkmi konania aj právnické osoby a fyzické osoby, ktorých vlastnícke 
alebo iné práva k pozemkom alebo stavbám, ako aj k susedným pozemkom a stavbám vrátane 
bytov môžu byť rozhodnutím priamo dotknuté); ako aj ustanovenie § 59 ods. 1 písm. b) Stavebného 
zákona (podľa tohto ustanovenia účastníci stavebného konania účastníkmi stavebného konania sú: 
(...) osoby, ktoré majú vlastnícke alebo iné práva k pozemkom a stavbám na nich vrátane 
susediacich pozemkov a stavieb, ak ich vlastnícke alebo iné práva k týmto pozemkom a stavbám 
môžu byť stavebným povolením priamo dotknuté). 

Existuje viacero súdnych rozhodnutí v rámci správneho súdnictva, ktoré zdôrazňujú, že 
v situácii, keď Stavebný zákon obsahuje osobitné vymedzenie okruhu účastníkov konania, 
všeobecný predpis o správnom konaní a jeho § 14 ods. 1 sa nemá použiť.6 Ide o dôsledok 
uplatnenia vzťahu špeciality. 

Vráťme sa však k uvedeným dvom vymedzeniam účastníctva (§ 34 ods. 2 a § 59 ods. 1 
písm. b) Stavebného zákona). V oboch prípadoch vidíme, že jeden z objektov, ku ktorým sa môže 
viazať vlastnícke alebo iné Stavebným zákonom upravené právo na to, aby jeho nositeľovi vzniklo 

                                                 
2 Ďalej aj len „Správny poriadok“. 
3 ŠKULTÉTY, P.: Účastníci správneho konania, súčasný platný právny stav, návrhy do budúcna. In 
VAČOK, J. a kol. (zost.): Všeobecné správne konanie. Zborník z medzinárodnej vedeckej 
konferencie 8. – 9. októbra 2009. Bratislava : Univerzita Komenského v Bratislave, Právnická 
fakulta, 2010, s. 101-105. 
4 Ďalej aj len „Stavebný zákon“. 
5 Konkrétne ide o § 34 Stavebného zákona (účastníctvo v územnom konaní), § 59 Stavebného 
zákona (účastníctvo v stavebnom konaní), § 78 Stavebného zákona (kolaudačné konanie, konanie 
o zmene účelu užívania stavby, kolaudačné konanie spojené s konaním o povolenie zmeny stavby 
pred dokončením) a § 97 Stavebného zákona (konania týkajúce sa údržby a odstraňovania stavieb); 
čiastočné, resp., negatívne vymedzenie účastníctva vo vzťahu k vyvlastňovaciemu konaniu sú 
obsiahnuté v ustanoveniach paragrafov 113 ods. 2 a 113a Stavebného zákona; tie však už možno 
považovať za obsolétne s ohľadom na schválenie, platnosť a účinnosť č. 282/2015 Z. z. zákona o 
vyvlastňovaní pozemkov a stavieb a o nútenom obmedzení vlastníckeho práva k nim a o zmene a 
doplnení niektorých zákonov. 
6 Uznesenie Najvyššieho súdu Slovenskej republiky z 19. apríla 2012, sp. zn. 8Sžp/9/2011; 
rozsudok Najvyššieho súdu Slovenskej republiky zo 16. novembra 2011, sp. zn. 2Sžp/7/2011; 
rozsudok Krajského súdu Nitra z 15. marca 2017, sp. zn. 11S/196/2014; rozsudok Krajského súdu 
Trnava z 9. 11. 2017, sp. zn. 14S/81/2015. 
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postavenie účastníka, je susedný pozemok, resp., susedná stavba. Tieto kľúčové pojmy majú 
v Stavebnom zákone svoje legálne vymedzenie7. Podľa § 139 ods. 2 písm. c) a d) Stavebného 
zákona, ak sa v tomto zákone používa pojem 

- „susedné pozemky a stavby na nich“, rozumejú sa tým pozemky, ktoré majú spoločnú 
hranicu s pozemkom, ktorý je predmetom správneho konania podľa tohto zákona a stavby na týchto 
pozemkoch, 

 - „susedná stavba“, rozumie sa ňou aj stavba na takom pozemku, ktorý nemá síce spoločnú 
hranicu s pozemkom, o ktorý v konaní podľa tohto zákona ide, ale jej užívanie môže byť 
navrhovanou stavbou dotknuté. 

Prístup zákonodarcu k vymedzeniu pojmu susedný pozemok a pojmu susedná stavba sa 
evidentne líši, čo má za následok aj rôznu mieru možnosti prístupu vlastníkov určitých stavieb 
a určitých pozemkov k postaveniu účastníkov v územnom konaní a v stavebnom konaní. V prípade 
posudzovania pozemku ako susedného pozemku sa uplatňuje formálny prístup (existencia alebo 
neexistencia spoločnej hranice dvoch pozemkov). Pri posudzovaní stavby ako susednej stavby sa 
uplatňuje kombinácia formálneho princípu (každá stavba na susednom pozemku je susednou 
stavbou) a materiálneho princípu (§ 139 ods. 2 písm. d) Stavebného zákona – o materiálny prístup 
ide preto, že sa skúma skutočný, materiálny vplyv navrhovanej stavby (prípadne iného opatrenia) na 
stavbu, ktorú posudzujeme8). 

Výhody a nevýhody vyplývajúce z uvedených legislatívnych prístupov som už rozoberal 
v zmienenom príspevku9 a zaoberala sa nimi i judikatúra a literatúra10. Nejdem ich na tomto mieste 
bližšie rozoberať.  

 
3 DOCHÁDZA K PORUŠENIU PRÁVA NA SÚDNU A INÚ PRÁVNU OCHRANU 

VLASTNÍKOV „NESUSEDNÝCH“ POZEMKOV? 
Ako vyplýva z predchádzajúceho textu, vlastníci pozemkov, ktoré nemajú spoločnú hranicu 

s pozemkom, na ktorom sa má umiestniť alebo uskutočniť stavba, sú vylúčení z okruhu účastníkov 
konania. Ak sa nepoužije ani definícia účastníctva podľa Správneho poriadku – čo, ako som už 
uvádzal, vyplýva aj z judikatúry – znamená to, že tieto osoby účastníkmi územného konania ani 
stavebného konania nebudú.  

To má pochopiteľne ďalekosiahle následky pre ich právne postavenie a možnosti vlastnými 
úkonmi svoje práva v týchto konaniach chrániť a presadzovať. Konkrétnejšie to pre tieto osoby 
napríklad znamená, že: 

- nebudú jednotlivo upovedomené o začatí konania, o prípadnom miestnom zisťovaní 
a ústnom pojednávaní, 

- nebudú môcť ako účastníci uplatňovať námietky a pripomienky (pochopiteľne, je ich právom 
aj ako neúčastníkov upozorňovať stavebný úrad na akékoľvek skutočnosti formou podaní, rozdiel je 
však napríklad v tom, že s takýmito námietkami a pripomienkami „neúčastníka“ sa stavebný úrad 
nebude musieť precízne vyporiadať v odôvodnení rozhodnutia), 

- takýmto osobám sa ako neúčastníkom nebude doručovať rozhodnutie, 
- takéto osoby ako neúčastníci nemôžu proti rozhodnutiu podávať opravné prostriedky a sú 

vylúčené aj z okruhu aktívne legitimovaných osôb na účely možného podania správnej žaloby proti 
územnému rozhodnutiu i proti stavebnému povoleniu.11 

                                                 
7 K ponímaniu rovnakých pojmov v ČR pozri napr. KLIKOVÁ, A. a kol.: Stavební právo. Praktická 
příručka. 2. přepracované vydání podle nového stavebního zákona. Praha : Linde Praha, 2007, s. 
145. 
8 Pozri aj ŠKROBÁK, J.: Rozhodovacie procesy na úseku územného plánovania, stavebného 
poriadku a vyvlastňovania. In VRABKO, M. a kol.: Správne právo procesné. Osobitná časť. Šamorín 
: Heuréka, 2015, s. 87 – 88. 
9 ŠKROBÁK, J.: Vymedzenie účastníkov stavebného konania ako determinant zneužívania práva. In   
Bratislavské právnické fórum 2015. Bratislava : Univerzita Komenského v Bratislave, Právnická 
fakulta, 2015, s. 527 – 533. 
10 Tieto boli sčasti diskutované v náleze pléna Ústavného súdu ČR z. 22. marca 2000, sp. zn. Pl. ÚS 
19/99. Nález možno nájsť aj v MAZANEC, M. – KŘENKOVÁ, J.: Přehled judikatury z oblasti 
stavebního práva. Praha: ASPI, 2008, s. 424 – 431. 
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Stručne povedané, vlastníkom takýchto nesusedných pozemkov zákonná úprava nepriznáva 
prostriedky právnej ochrany, ktoré sú v územnom konaní a v stavebnom konaní v dispozičnej sfére 
účastníkov, a teda im zostávajú iba také prostriedky právnej ochrany, ktoré sú v dispozícii orgánov 
verejnej moci (prostriedky správneho inštančného dozoru, prokurátorského dozoru, prípadne podnet 
verejnému ochrancovi práv), a prostriedky založené na petičnom práve. 

Pritom platí, že na to, aby sa pozemok za susedný pozemok nepovažoval, je postačujúce, 
aby medzi týmto pozemkom a pozemkom, na ktorom sa má umiestniť alebo uskutočniť stavba, bol 
aj úplne úzky tretí pozemok (napríklad o šírke pol metra). Môže byť dokonca aj úplne zjavné, že 
práva vlastníka takéhoto „nesusedného“ pozemku budú navrhovanou stavbou intenzívne 
zasiahnuté, na tom, že v zmysle zákonnej úpravy nebude účastníkom, to nič nemení. 

Na tomto mieste treba pripomenúť aj to, že takýto stav navrhovateľ v územnom konaní alebo 
stavebník v stavebnom konaní môže aj sám účelovo navodiť – môže odčleniť úzku hraničnú časť 
svojho pozemku, čím tento prestane mať spoločnú hranicu s dovtedy susedným pozemkom. 

Ak vlastník pozemku, ktorý so stavebným pozemkom nezdieľa spoločnú hranicu, má byť 
z dôvodu tejto skutočnosti vylúčený z okruhu účastníkov územného konania a stavebného konania 
napriek tomu, že jeho práva k tomuto pozemku nielenže potenciálne môžu byť, ale aj reálne budú, 
umiestňovanou či uskutočňovanou stavbou dotknuté, je namieste položiť si otázku, či nejde 
o neprimeraný zásah do jeho práva na súdnu a inú právnu ochranu garantovaného článkom 46 
Ústavy SR. 
 
4 EXKURZ DO ČESKEJ REPUBLIKY 

Je určite zaujímavé, že rovnaké vymedzenie pojmu susedný pozemok, ako v súčasnosti 
obsahuje Stavebný zákon v SR, relatívne krátke obdobie (1998 – 2000) bolo obsiahnuté aj 
v českom stavebnom zákone (išlo ešte o zákon č. 50/1976 Zb., platí však, že obe tieto vymedzenia 
sa do slovenského i českého zákona dostali až po rozdelení oboch republík). 

V roku 2000 došlo k zrušeniu tohto ustanovenia (§ 139 písm. c) českého stavebného zákona) 
Ústavným súdom Českej republiky, konkrétne o nález pléna Ústavného súdu ČR z 22. marca 2000, 
sp. zn. Pl. ÚS 19/99, a to z dôvodov, že uvedené ustanovenie tým, že vymedzovalo pojem „sused“ 
priamo v zákone, bralo tak správnemu orgánu možnosť, aby ako s účastníkom zaobchádzal aj 
s osobou, ktorá očividne mohla byť rozhodnutím vydávaným v stavebnom konaní dotknutá vo 
svojich právach, a to i právach ústavne chránených, ako je právo na pokojné užívanie majetku, 
prípadne právo vlastnícke (...) s ohľadom na dikciu § 250 ods. 2 vtedy platného a účinného českého 
občianskeho súdneho poriadku vyraďovalo napadnuté ustanovenie takú osobu z práva obrátiť sa na 
nezávislý súd. V tomto zmysle teda podľa českého ústavného súdu napadnuté ustanovenie celkom 
evidentne bolo v rozpore s čl. 36 ods. 2 Listiny práv a slobôd, lebo z práva na prístup k súdu 
a súdnu ochranu vylučovalo toho, kto nielen tvrdil, že môže byť správnym rozhodnutím dotknutý vo 
svojich právach, ale kde také dotknutie mohlo byť celkom zrejmé. 
 
5 ÚSTAVNE KONFORMNÝ VÝKLAD AKO CESTA ZO SLEPEJ ULIČKY? 

Javí sa, že doteraz prezentované poznatky logicky k záveru, že pokiaľ úprava účastníctva 
v územnom konaní a v stavebnom konaní je vo vzťahu k vlastníkom „nesusedných“ pozemkov 
natoľko reštriktívna, že ich vylučuje aj napriek prípadnému reálnemu zásahu do ich 
hmotnoprávneho postavenia z možnosti vlastnými procesnými úkonmi svoje práva chrániť, nemôže 
byť takáto zákonná úprava primeraným obmedzením ústavou garantovaného práva na súdnu a inú 
právnu ochranu a je teda protiústavná. 

Napriek tomu si však nemyslím, že tento záver musíme nevyhnutne skonštatovať. 
Musím pripomenúť čl. 152 ods. 4 Ústavy SR, podľa ktorého výklad a uplatňovanie ústavných 

zákonov, zákonov a ostatných všeobecne záväzných právnych predpisov musí byť v súlade s touto 
ústavou. Existuje teda možnosť vykladať a aplikovať v stati 2 tohto príspevku uvádzané ustanovenia 
Stavebného zákona tak, aby to neviedlo k neprimeranej reštrikcii a aby sa vlastníci pozemkov, ktoré 

                                                                                                                                       
11 Podľa § 178 ods. 1 Správneho súdneho poriadku žalobcom je fyzická osoba alebo právnická 
osoba, ktorá o sebe tvrdí, že ako účastník administratívneho konania bola rozhodnutím orgánu 
verejnej správy alebo opatrením orgánu verejnej správy ukrátená na svojich právach alebo právom 
chránených záujmoch. 
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nemajú spoločnú hranicu s pozemkom, kde sa má stavať, mohli na územnom konaní a na 
stavebnom konaní zúčastniť ako účastníci? 

Pokiaľ by existoval iný výklad ustanovení § 34 ods. 2, § 59 ods. 1 písm. b) a § 139 ods. 2 
písm. c) Stavebného zákona, než ten, ktorý vedie k vylúčeniu osôb, ktoré môžu byť vydaním 
rozhodnutia materiálne dotknuté, z okruhu účastníkov, nebolo by potrebné sa k nemu prikloniť práve 
s poukazom na príkaz ústavodarcu vykladať a aplikovať ustanovenia zákona v súlade s ústavou? 
A existuje takýto iný možný výklad? Podľa môjho názoru áno. 

Vráťme sa opäť k dikcii ustanovení § 34 ods. 2 a 59 ods. 1 písm. b) Stavebného zákona. 
Podľa týchto ustanovení účastníkmi územného konania, resp., stavebného konania, sú aj „právnické 
osoby a fyzické osoby, ktorých vlastnícke alebo iné práva k pozemkom alebo stavbám, ako aj k 
susedným pozemkom a stavbám vrátane bytov môžu byť rozhodnutím priamo dotknuté“, resp. 
„osoby, ktoré majú vlastnícke alebo iné práva k pozemkom a stavbám na nich vrátane susediacich 
pozemkov a stavieb, ak ich vlastnícke alebo iné práva k týmto pozemkom a stavbám môžu byť 
stavebným povolením priamo dotknuté“. V oboch prípadoch teda zákonodarca rozlišuje dva okruhy 
osôb – vlastníkov pozemkov a stavieb bez bližšej konkretizácie (a nositeľov práv k nim) a vlastníkov 
susedných pozemkov a susedných stavieb (a nositeľov práv k nim). Doteraz sme sa zaoberali len 
druhou kategóriou (špecificky vo vzťahu k susedným pozemkom). Tradičnou interpretáciou oboch 
legálnych vymedzení vo vzťahu k prvej kategórii osôb je interpretácia, že ide o vlastníkov 
a nositeľov iných práv k pozemkom a stavbám, ktorých sa konanie priamo týka (teda pozemky, na 
ktorých sa má stavba umiestniť či uskutočniť, resp. stavby, na ktorých sa má uskutočniť zmena 
stavby podliehajúca územnému konaniu alebo stavebnému konaniu, prípadne na ktoré sa bude 
vzťahovať stavebná uzávera a pod.). Čisto gramaticky však pojem „pozemky“ a pojem „stavby“ bez 
bližšej konkretizácie v zákone možno vztiahnuť na akékoľvek pozemky a na akékoľvek stavby. 
Z teleologického hľadiska nepochybne nemohlo byť úmyslom zákonodarcu, aby sa vlastník 
akéhokoľvek pozemku či akejkoľvek stavby mohol stať z tohto titulu účastníkom akéhokoľvek 
územného konania či akéhokoľvek stavebného konania. Navrhovaný širší prístup k interpretácii 
a aplikácii slovného spojenia „osoby, ktoré majú vlastnícke alebo iné práva k pozemkom a stavbám 
na nich“, resp., „vlastnícke alebo iné práva k pozemkom alebo stavbám“, teda taký, ktorý umožní 
zahrnúť vlastníkov „nesusedných“ pozemkov do okruhu účastníkov práve z titulu, že sú vlastníkmi 
pozemkov bez bližšej konkretizácie. 

Ide teda o výklad, ktorý nevedie k tomu, že by im bolo odňaté právo na súdnu a inú právnu 
ochranu garantované ústavou, teda o výklad ústavne konformný a teda súladný aj s čl. 152 ods. 4 
Ústavy SR. Nie je teda dôvod tento výklad neuprednostniť, naopak. 

Ide o prístup, ktorý umožňuje cestou výkladu a ústavne konformného uplatnenia existujúcich 
ustanovení vyriešiť problém potenciálneho a podľa môjho názoru aj pomerne pravdepodobného 
porušenia práva na súdnu a inú právnu ochranu vlastníkov „nesusedných pozemkov“ aj bez potreby 
legislatívnych zmien.  

Zároveň však treba povedať, že nejde o systémové ani dostatočne transparentné riešenie 
a preto, aj keď mojim záverom je, že existujúca zákonná úprava umožňuje aj ústavne konformnú 
aplikáciu a teda nie je protiústavná, by bolo de lege ferenda vhodnejšie, ak by sa aj pri vymedzení 
pojmu susedný pozemok doplnil aj materiálny korektív. 
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ZÁKONNOST ROZHODOVÁNÍ ORGÁNŮ VEŘEJNÉ SPRÁVY 
PODLE LISTINY ZÁKLADNÍCH PRÁV A SVOBOD 
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Univerzita Palackého v Olomouci, Právnická fakulta 
 
 

Abstract: The article defines the content of the principle of the limited government by the law that 
public authorities, in accordance with the provisions of the Charter of Fundamental Rights and 
Freedoms, are bound by. The article further defines the link between the principle of the limited 
goverment by the law and the principle of legality in accordance with the Administrative Procedure 
Code and the consequences of its violation. 
 
Abstrakt: Článek vymezuje obsah principu vázanosti státní moci zákonem, kterým jsou orgány 
veřejné správy, podle ustanovení článku 2 odst. 2 Listiny základních práv a svobod, při své činnosti 
vázány. Článek dále vymezuje vazbu principu vázanosti státní moci zákonem a principu legality 
podle ustanovení § 2 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správního řádu, a následky jejího porušení. 
 
Keywords: the Charter of Fundamental Rights and Freedoms, the Constitution, the principle of the 
limited government, the principle of legality, the Administrative Procedure Code 
 
Klíčová slova: Listina základních práv a svobod, Ústava, princip vázanosti státní moci zákonem, 
zásada legality, správní řád 
 
1 ÚVOD 
 Pokud organizátoři konference Bratislavské právnické fórum 2018 pro letošek zvolili jako 
téma sekce "Ústavné princípy v rozhodovacej praxi správnych orgánov" je určitě možné učinit krátké 
zamyšlení nad pojmem princip a ústavní princip a také nad tím, jakou hraje ústavní princip vázanosti 
státní moci zákonem, který je jedním s široké množiny právních principů a který je upraven v 
ustanovení čl. 2 odst. 3 ústavního zákona č. 1/1993 Sb., Ústavy České republiky, ve znění 
pozdějších předpisů, a v ustanovení čl. 2 odst. 2 ústavního zákona č. 2/1993 Sb., Listiny základních 
práv a svobod, ve znění pozdějších předpisů, roli nejenom v rozhodovací praxi správních orgánů.  

 
2 PRÁVNÍ PRINCIPY 
 Jelikož právnická literatura není při užívání tohoto pojmu konzistentní, je správné uchopení 
pojmu právní princip poněkud obtížné. Zatímco někteří autoři pojem právního principu ztotožňují s 
pojmem zásada, jiní je rozlišují a to na základě jejich rozličných kritérií. Autoři, kteří pojem právní 
princip a zásada rozlišují, zdůrazňují obecnější charakter právního principu v porovnání s 
charakterem zásady. Podle tohoto pojetí může být konkrétní zásada vyjádřením či projevem hned 
několika právních principů zároveň. Tak např. obsah zásady ochrany dobré víry je vyjádřen principy 
pacta sunt servanda, de similibus idem est iudicandum nebo ubi ius incertum, ibi ius nullum. Pojem 
právního principu např. Gerloch definuje jako "nejobecnější pravidla chování, jako regulativní ideje, 
v normativní podobě vyjadřující obecně cíle práva, kterými jsou základní hodnoty (život, svoboda, 
rovnost, jistota, majetek a četné další až po nejobecnější právní hodnotu, hodnotu spravedlnosti), k 
jejichž naplnění a ochraně působení práva směřuje."1 Podle Kühna se právní princip vyznačuje tím, 
že je to pravidlo tvořící základ určitého právního institutu, zákona, právního odvětví nebo právního 
řádu jako celku, má ve srovnání s právními normami vyšší míru obecnosti, je vyjádřitelný v 
kondicionální podobě a má mimořádnou míru důležitosti. Právní principy vznikaly dlouhodobým 
vývojem, jsou staletou vymožeností právní kultury a jsou v právním řádu každého právního státu 
imanentní, ať už jsou, nebo nejsou, výslovně vyjádřeny v platných právních předpisech. Právní 

                                                 
1 GERLOCH, A. Princip právní jistoty v soudobém právu. In BOGUSZAK, J. (ed.). Právní principy: 
kolokvium. Pelhřimov: Vydavatelství 999, 1999, s. 77. 
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principy lze podle stupně jejich obecnosti rozdělit na ty, které jsou platné v celém rozsahu určitého 
právního řádu, a na ty, které platí jen pro určité právní odvětví nebo pro právní institut.2 
 Právní principy ve své podstatě nahrazují „právo v širším slova smyslu." Psané právo totiž 
nemůže v absolutním rozsahu postihnout všechny v úvahu přicházející případy, jež sebou přináší 
rozmanitý lidský život, a tak při řešení případů, na které výslovně psané právo nedopadá, je nutno 
užít právních principů, na kterých stojí dané právní odvětví či celý právní řád. Wintr k roli právních 
principů v této souvislosti uvádí, že "Aplikace principů může učinit právo racionálním, způsobilým 
odpovědět přiměřeně na každou individuální otázku. Pouze aplikací principů lze včlenit do práva 
dynamický faktor, na základě něhož je možno právo tvarovat jeho vlastními instrumenty kontinuálně 
od případu k případu, od rozhodnutí k rozhodnutí, aby právní řád vyjadřoval svou skutečnou 
podstatu, totiž roli společenského systému existujícího v určitém prostoru a čase."3  
 Mimo toho právní principy hrají nezastupitelnou roli i v legislativním procesu, tzn. při 
vytváření zákonů a jiných právních předpisů. Při tvorbě právních předpisů je totiž nezbytné, aby 
legislativní orgán při právního předpisů vycházel z určitých právních principů. Je třeba, aby 
legislativní řešení určité otázky vyplývající z přijatého právního předpisu bylo v souladu s již 
existujícími právními principy a zásadami, a právní systém tak vytvářel harmonický celek. Právní 
předpisy tak tvoří jakési pojistky „zákonodárcovy nedostatečnosti." Právní principy hrají i klíčovou 
roli při interpretaci práva. V některých případech je soudce při interpretaci právního předpisu 
povinen odchýlit se i od na první pohled jednoznačného textu, a na místo výkladu doslovného použít 
výklad, který je konformní s účelem a smyslem právního předpisu. Ústavní soud České republiky k 
tomu ve svém nálezu sp. zn. Pl. ÚS 13/99 ze dne 15. září 1999 výslovně uvedl, že: "soud není 
absolutně vázán doslovným zněním zákonného ustanovení, nýbrž se od něj smí a musí odchýlit v 
případě, kdy to vyžaduje ze závažných důvodů účel zákona, historie jeho vzniku, systematická 
souvislost nebo některý z principů, jež mají svůj základ v ústavně konformním právním řádu jako 
významového celku. Je nutno se při tom vyvarovat libovůle; rozhodnutí soudu se musí zakládat na 
racionální argumentaci." Konečně je nutné zmínit význam právních principů i v procesu aplikace 
práva. Orgán veřejné moci aplikující v konkrétním případě právo totiž může za pomoci právních 
principů vyplnit tzv. mezery v právním předpisu a interpretovat neurčité právní pojmy v něm 
obsažené, a tak tyto neurčité právní pojmy obsahově naplňovat. Právní principy proto hrají i roli 
„vodítka právního myšlení." 4  
 
3 ZDROJE PRÁVNÍCH PRINCIPŮ 
 Právní principy vyplývají zejména z právních předpisů tvořících ústavní pořádek České 
republiky, tzn. zejména z ústavního zákona č. 1/1993 Sb., Ústavy České republiky (dále jen 
"Ústava") a ústavního zákona č. 2/1993 Sb., Listiny základních práv a svobod (dále jen "Listina"), 
resp. jejich preambulí a základních ustanovení, přičemž tyto právní principy označujeme jako 
principy ústavní. Ústavní principy jsou přitom právními principy, které mají vysokou míru obecnosti, 
nejvyšší právní sílu a rozličný charakter a význam. Ústavní principy zasahují do všech Ústavou a 
Listinou upravených oblastí, výkon veřejné správy nevyjímaje, a jsou odrazem politického systému a 
právní kultury České republiky, z čehož vyplývá, že se mohou v prostoru a v čase měnit. Do 
množiny ústavních principů náleží principy ideové, politické a organizační povahy. Některé 
ústavních principů přitom mají výlučně nebo převážně procesní charakter, tzn. že stanovují pro 
zákonodárce závazná pravidla, podle kterých má podrobněji upravit vztahy a řízení v různých 
oblastech výkonu veřejné moci.5 
 Zdrojem právních principů jsou však také mezinárodní smlouvy, které jsou podle 
ustanovení čl. 10 Ústavy součástí právního řádu České republiky. Příkladem takové mezinárodní 
smlouvy je Evropská úmluva o ochraně lidských práv a základních svobod, která mimo jiných 
zakotvuje např. právo na spravedlivý proces a zákaz uložení trestu bez zákona. Ústavní soud 

                                                 
2 KÜHN, Z. Pojem a role právního principu. In BOGUSZAK, J. (ed.). Právní principy: kolokvium. 
Pelhřimov: Vydavatelství 999, 1999, s. 93 - 94. 
3 WINTR, J. Říše principů. Obecné a odvětvové principy současného českého práva. Praha: 
Karolinum, 2006, s. 84. 
4 DOSTÁLOVÁ, J., HARVÁNEK, J. Právní principy, zásady a pravidla. In BOGUSZAK, J. (ed.). 
Právní principy: kolokvium. Pelhřimov: Vydavatelství 999, 1999, s. 108. 
5 TRYZNA, J. Právní principy a právní argumentace. Praha: Auditorium, 2010, s. 205 - 212. 
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České republiky se také prostřednictvím svého nálezu sp. zn. Pl. ÚS 5/01 ze dne 16. října 2001 
přihlásil k evropské právní kultuře, přičemž v něm výslovně uvedl, že: "Jedním z pramenů 
primárního komunitárního práva jsou totiž i obecné zásady právní, jež excerpuje Evropský soudní 
dvůr (dále též jen ESD) z ústavních tradic členských států Evropské unie (dále též jen EU). Jejich 
obsahem jsou základní hodnoty, společné všem jejím členům. Obecné zásady právní naplňují 
koncepty právního státu, tedy i základních lidských práv a svobod a spravedlivého řízení v rámci 
nich."6 Obecné zásady právní, které Soudní dvůr Evropské unie vyvozuje z ústavních tradic 
členských států Evropské unie a které jsou zdrojem primárního komunitárního práva jsou tak další 
významnou množinou právních principů. Ústavní soud České republiky v této souvislosti opakovaně 
aplikuje právní principy, jež nejsou v právním řádu České republiky výslovně obsaženy, avšak v 
evropské právní kultuře se bezezbytku uplatňují, např. princip proporcionality.7 
 Na tomto místě je však nutné zdůraznit, že ne vždy jsou právní principy v právních 
předpisech výslovně vyjádřeny, v tomto případě je nutné právní principy z právních předpisů 
vyabstrahovat a dovodit. Při takovém způsobu nalézání právních principů sehrává nejdůležitější roli 
právní doktrína a judikatura. Tento způsob nalézání právních principů používá i Ústavní soud České 
republiky. Ústavní soud České republiky potom ve světle takto dovozených právních principů 
interpretuje jednotlivé právní předpisy a zejména právní předpisy ústavní, tj. především Listinu. 
Právní principy tak nemohou být aplikovány, aniž by měly oporu ve formálním pramenu práva, tzn. v 
právním předpisu, ačkoliv v něm nemusejí být výslovně vyjádřeny.8  
   
4 PRINCIP VÁZANOSTI STÁTNÍ MOCI ZÁKONEM 
 Pro výkon veřejné správy, která náleží do výkonné moci, přičemž tato je jednou z 
komponent státní moci, má naprosto klíčový význam ústavní princip vázanosti státní moci zákonem 
podle ustanovení čl. 2 odst. 2 Listiny, ve kterém je uvedeno, že: "(2) Státní moc lze uplatňovat jen v 
případech a v mezích stanovených zákonem, a to způsobem, který zákon stanoví." V mírně 
modifikované podobě je princip vázanosti zákonem zakotven i v ustanovení čl. 2 odst. 3 Ústavy, ve 
kterém je uvedeno, že: "(3) Státní moc slouží všem občanům a lze ji uplatňovat jen v případech, v 
mezích a způsoby, které stanoví zákon." Princip vázanosti státní moci zákonem společně s dalšími 
ústavními principy, kterými jsou principy ochrany základních lidských práv a svobod, svrchovanosti 
lidu, dělby moci, volné soutěže politických stran, rozhodování většiny se současným respektováním 
práv menšiny, garance územní samosprávy, vlády na čas a nezávislosti soudní moci, princip „co 
není zakázáno, je dovoleno" a základní principy volebního práva, tvoří podstatné náležitosti 
právního státu. Ústavní soud k tomu ve svém nálezu sp. zn. IV. ÚS 690/01 ze dne 27. března 2001 
uvedl, že: "Ke znakům právního státu a mezi jeho základní hodnoty patří neoddělitelně princip 
právní jistoty (čl. 1 odst. l Úst), jehož nepominutelným komponentem je nejen předvídatelnost práva, 
nýbrž i legitimní předvídatelnost postupu orgánů veřejné moci v souladu s právem a zákonem 
stanovenými požadavky. Tato předvídatelnost postupu orgánů veřejné moci je vyjádřením maximy, 
na základě níž se lze v demokratickém právním státě spolehnout na to, že ve své důvěře v platné 
právo nikdo, tj. fyzická či právnická osoba, nebude zklamán. Pouze takto předvídatelné chování 
naplňuje v praxi fungování materiálně chápaného demokratického právního státu a vylučuje prostor 
pro případnou svévoli. Obsah citovaných ustanovení, totiž že státní moc lze uplatnit jen v případech, 
mezích a způsoby, které stanoví zákon, nelze totiž chápat jako volnou úvahu státních orgánů, zda 
tak učiní či nikoliv, ale naopak jako povinnost uplatňovat tuto moc (zákonem stanoveným 
způsobem) tam, kde je to nezbytné, neboť podřízení státní moci v obou těchto směrech 
svrchovanosti zákona´tvoří základ právního státu..."9 Vázanost státní moci zákonem znamená, že 
stát nesmí činit nic, co mu zákon nedovoluje. Ideovým východiskem principu vázanosti státní moci 
zákonem je primát jednotlivce nad státem. Ustanovení čl. 2 odst. 2 Listiny a ustanovení čl. 2 odst. 3 
Ústavy tak zakotvují tzv. výhradu zákona, tj. požadavek dodržení určité formy a obsahu při úpravě 
kompetencí státních orgánů. Zákon zavazující státní moc musí přitom splňovat některé požadavky, 
kterými jsou jeho dostupnost a srozumitelnost a také předvídatelnost následků, které vyvolá.10   

                                                 
6 nález Ústavního soudu sp. zn. Pl. ÚS 5/01 ze dne 16. října 2001 
7 TRYZNA, J. Právní principy a právní argumentace. Praha: Auditorium, 2010, s. 205 - 212. 
8 Tamtéž, s. 205 - 212. 
9 nález Ústavního soudu sp. zn. IV. ÚS 690/01 ze dne 27. března 2001 
10 TRYZNA, J. Právní principy a právní argumentace. Praha: Auditorium, 2010, s. 205 - 212. 
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 K ustanovení čl. 2 odst. 2 Listiny a ustanovení čl. 2 odst. 3 Ústavy existuje bohatá 
judikatura Ústavního soudu, která obsah těchto ustanovení vykládá a podstatu principu vázanosti 
státní moci zákonem vymezuje. Ústavní soud České republiky prostřednictvím své judikatury vyložil 
princip vázanosti státní moci zákonem podle ustanovení čl. 2 odst. 2 Listiny a ustanovení čl. 2 odst. 
3 Ústavy ve dvojím smyslu a to jako strukturální princip a jako subjektivní právo jednotlivce na to, 
aby státní moc respektovala autonomní projevy jeho osobnosti, přičemž k tomu ve svém nálezu sp. 
zn. I. ÚS 546/03 ze dne 28. ledna 2004 uvedl, že: "Ve své první dimenzi představuje princip 
vázanosti státní moci zákonem strukturální princip, podle něhož lze státní moc vůči jednotlivci a jeho 
autonomní sféře (včetně autonomních projevů volních) uplatňovat pouze v případech, kdy jednání 
jednotlivce porušuje výslovně formulovaný zákaz upravený zákonem. Také takový zákaz však musí 
reflektovat toliko požadavek spočívající v zabránění jednotlivci v zásazích do práv třetích osob a v 
prosazení veřejného zájmu, je-li legitimní a proporcionální takovému omezení autonomního jednání 
jednotlivce. Takový princip je pak třeba chápat jako esenciální náležitost každého demokratického 
právního státu (čl. 1 odst. 1 Úst)..."11 Ústavní soud vliv judikatury při výkladu ustanovení čl. 2 odst. 3 
Ústavy a ustanovení čl. 2 odst. 2 Listiny přitom potvrdil ve svém nálezu sp. zn. Pl. ÚS 21/04 ze dne 
26. dubna 2005, ve kterém uvedl, že: "Maxima zákonného podkladu pro výkon státní moci, resp. 
psaného procesního práva, nevylučuje jeho dotváření judikaturou, příp. rozhodnutími správních 
orgánů, vylučuje ale ústavní akceptovatelnost absence explicitní zákonné procedurální úpravy v její 
úplnosti..."12 
 Na tom místě je třeba ještě zdůraznit, že státní moc se nemůže pohybovat praeter legem, 
tzn. podle ustanovení čl. 2 odst. 3 Listiny, ve kterém je uvedeno, že: "(3) Každý může činit, co není 
zákonem zakázáno, a nikdo nesmí být nucen činit, co zákon neukládá." Ustanovení čl. 2 odst. 3 
Listiny totiž dopadá pouze na soukromé fyzické a právnické osoby, zatímco orgány státní moci, 
správní orgány nevyjímaje, jsou povinny postupovat striktně tak, jak je to staveno zákonem.13 
 
5 ZÁSADA LEGALITY PODLE ZÁKONA Č. 500/2004 SB., SPRÁVNÍHO ŘÁDU 
 Projevem principu vázanosti státní moci zákonem je podle ustanovení § 2 odst. 1 zákona č. 
500/2004 Sb., správního řádu (dále jen "správní řád"), který upravuje některé z forem činností 
veřejné správy a to vydávání správních rozhodnutí a jejich exekuci, vydávání vyjádření, osvědčení a 
sdělení a provádění dalších úkonů, uzavírání veřejnoprávních smluv a vydávání opatření obecné 
povahy, pro oblast výkonu veřejné správy zásada legality činnosti správních orgánů, která spadá do 
širšího rámce základních zásad činnosti správních orgánů vymezených v ustanoveních § 2 - 8 
správního řádu. Nejvyšší správní soud k tomu ve svém rozsudku sp. zn. 5 As 13/2009-61 ze dne 
16. dubna 2009 uvedl, že: "Zákonnost postupů orgánů výkonu veřejné moci, determinovaných 
příslušnými ustanoveními jednotlivých zákonů, nelze  posuzovat  odtrženě  bez  zohlednění  dopadů 
souvisejících ustanovení Ústavy a Listiny..."14 Základní zásady činnosti správních orgánů však 
vycházejí nejen z principů ústavního pořádku podle Ústavy a Listiny, ale také z judikatury 
tuzemských i mezinárodních soudů, zejména Evropského soudního dvora a Evropského soudu pro 
lidská práva, nebo z rezolucí a doporučení Rady Evropy. Základní zásady činnosti správních orgánů 
obsahují některé obecné povinnosti správních orgánů, jakož i adresátů veřejné správy, o kterých 
správní řád hovoří jako o dotčených osobách. V celé řadě případů však základní zásady činnosti 
správních orgánů nestanoví zcela nové povinnosti, ale pouze deklarují to, co plyne například z 
ústavního pořádku České republiky či závazných mezinárodních smluv a co nelze při žádné činnosti 
správních orgánů opomenout, např. aplikaci zásady legality, rovnosti atd. Jak uvádí Skulová, 
účelem a cílem základních zásad činnosti správních orgánů, s jejich široce založenou působností, je 
vytvoření a garance předpokladů a podmínek pro řádný výkon veřejné správy, pro tzv. dobrou 
správu (good administration).15 Důležitým je i interpretační význam základních zásad činnosti 
správních orgánů, přičemž v důvodové zprávě ke správnímu řádu je k tomu uvedeno, že: "Každé 

                                                 
11 nález Ústavního soudu I. ÚS 546/03 ze dne 28. ledna 2004 
12 Pl. ÚS 21/04 ze dne 26. dubna 2005 
13 TRYZNA, J. Právní principy a právní argumentace. Praha: Auditorium, 2010, s. 205 - 212. 
14 rozsudek Nejvyššího správního soudu sp. zn. 5 As 13/2009-61 ze dne 16. dubna 2009 
15 SKULOVÁ, S. Správní právo procesní. 3. vydání. Plzeň: Aleš Čeněk, s. r. o., 2017, s. 17. 
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konkrétní ustanovení správního řádu je nutno vykládat v kontextu základních pravidel řízení, která 
by se měla stát páteří celého řízení, nikoli jen prázdnou proklamací.“16 17 
 Mezi základní zásady činnosti správních orgánů podle správního řádu patří mimo zásady 
legality, zejména zásada subsidiarity, zákazu zneužití pravomoci a správního uvážení, zásada 
proporcionality, ochrany práv nabytých v dobré víře, ochrany veřejného zájmu, nestrannosti, 
materiální ekvity a legitimního očekávání, materiální pravdy, součinnosti s dotčenými osobami, 
preference smírného řešení rozporů, rychlosti a hospodárnosti řízení, rovnosti nebo zásada 
spolupráce ve veřejné správě a zásada dobré správy. Na tomto místě je třeba zdůraznit, že mimo 
okruh základních zásad činnosti správních orgánů podle ustanovení § 2 - 8 správního řádu zůstaly 
některé další zásady činnosti a rozhodování správních orgánů. Nejedná se zde o základní zásady 
činnosti správních orgánů, ale o další zásady upravené na dalších místech správního řádu, jako 
např. zásada písemnosti, neveřejnosti, oficiality, jednotnosti, koncentrace a dvojstupňovitosti 
správního řízení, volného hodnocení důkazů, omezené revize apod.18 
 Základní zásady činnosti správních orgánů se nevztahují pouze na formy činnosti veřejné 
správy správním řádem výslovně upravené, tzn. na správní řízení, na vydávání vyjádření, osvědčení 
a sdělení a provádění dalších úkonů, na uzavírání veřejnoprávních smluv a na vydávání opatření 
obecné povahy, ale také na formy činnosti veřejné správy správním řádem výslovně neupravené, 
tzn. na realizaci bezprostředních zásahů a faktických úkonů a na normotvornou činnost. Podle 
ustanovení § 177 odst. 1 správního řádu je třeba základní zásady činnosti správních orgánů nutno 
respektovat v plném rozsahu při výkonu veřejné správy i v těch případech, kdy zvláštní zákon 
stanoví, že se správní řád nepoužije, ale sám úpravu odpovídající těmto zásadám neobsahuje. 
Nelze totiž připustit, aby byla aplikace ustanovení § 2 - 8 správního řádu vyloučena pouze na 
základě toho, že zvláštní zákon obsahuje část nazvanou zásady řízení, aniž by obsah této úpravy 
zajišťoval obdobný standard ochrany práv jako v případě aplikace ustanovení správního řádu. 
Účelem ustanovení § 177 odst. 1 správního řádu je tedy zajištění naprosto klíčových zásad činnosti 
správních orgánů i tam, kde je vyloučena aplikace správního řádu. Z dikce ustanovení § 177 odst. 1 
správního řádu tak vyplývá subsidiarita použití správního řádu, neboť v případě, že by zvláštní 
právní předpis obsahoval právní úpravu odpovídající základním zásadám činnosti správních orgánů 
upraveným ve správním řádu, právní úprava správního řádu by se neuplatnila. Nyní již blíže k 
samotné zásadě legality činnosti správních orgánů podle ustanovení § 2 odst. 1 správního řádu.19 
 Zásada legality spočívá v tom, že správní orgány jsou při své činnosti vázány nejenom 
ústavními zákony a zákony, ale také ostatními právními předpisy, tzn. nařízeními vlády České 
republiky, vyhláškami ministerstev a jiných ústředních správních úřadů a obecně závaznými 
vyhláškami a nařízeními obcí, krajů a hlavního města Prahy, a mezinárodními smlouvami, kterými je 
České republika vázána a které byly řádně ratifikovány a vyhlášeny ve Sbírce mezinárodních. S 
ohledem na naše závazky vůči ní je pro správní orgány závazné i právo Evropské unie, tzn. 
smlouvy tvořící primární právo Evropské unie a nařízení, které jsou přímo aplikovatelné, a výjimečně 
přímo aplikovatelné části směrnic, jsou-li dostatečně určité a nebyly-li včas implementovány. O 
právu Evropské unie sice správní řád výslovně nehovoří, k jeho respektování nás však zavazuje 
Smlouva o přistoupení České republiky k Evropské unii. Jejich význam spočívá v tom, že ústavní 
zákony, zákony, podzákonné právní předpisy, mezinárodní smlouvy a právo Evropské unie určují 
podmínky, meze a způsoby výkonu veřejné správy.20  
 Význam zásady legality však nespočívá pouze v tom, že určuje podmínky, meze a způsoby 
výkonu veřejné správy, ale také v tom, že představuje základ pro uplatnění dalších zásad činnosti 
správních orgánů. Je to dáno tím, že tyto další zásady činnosti správních orgánů jsou v právním 
řádu České republiky obsaženy a z právního řádu České republiky vyplývá jejich obsah, způsob 
uplatňování a závaznost. Z povinnosti správních orgánů postupovat v souladu s právním řádem 

                                                 
16 důvodová zpráva k vládnímu návrhu zákona č. 500/2004 Sb., správnímu řádu 
17 POTĚŠIL, L., HEJČ D., RIGEL F., MAREK D. Správní řád. Komentář. 1. vydání Praha: C. H. 
Beck, 2015, s. 33 - 36. 
18 POTĚŠIL, L., HEJČ D., RIGEL F., MAREK D. Správní řád. Komentář. 1. vydání Praha: C. H. 
Beck, 2015, s. 33 - 36. 
19 PONDĚLÍČKOVÁ, K., JEMELKA, L., BOHADLO, D. Správní řád: komentář. 2. vydání. Praha: 
C.H. Beck, 2009, s. 625. 
20 Tamtéž, s. 24. 
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České republiky tak vyplývá i jejich povinnost postupovat při realizaci správních činností i podle 
dalších zásad. Zásada legality je tak prostředkem k uplatňování i dalších zásad činností správních 
orgánů. Zásada legality je přitom zásadou univerzální, která ovládá výkon všech forem činností 
veřejné správy. Mimo dosah uplatnění zásady nesmí zůstat žádná z forem činností, jimiž 
vykonavatelé veřejné správy, tzn. správní orgány, mohou zasáhnout do právních poměrů adresátů 
veřejné správy. Typickým projevem zásady legality je např. ustanovení § 68 odst. 2 věta první 
správního řádu, ve kterém je uvedeno, že: "Ve výrokové části se uvede řešení otázky, která je 
předmětem řízení, právní ustanovení, podle nichž bylo rozhodováno, a označení účastníků podle § 
27 odst. 1..." Zásada legality však nespadá pouze na správní orgány. Povinnost dodržovat 
příslušnou právní úpravu totiž mají i adresáti veřejné správy, tzn. např. účastníci správního řízení, 
ale také další osoby, tzn. např. znalci a tlumočníci jakožto osoby správního řízení zúčastněné.21  
 Zásada legality, stejně jako ostatní základní zásady činnosti správních orgánů, není 
absolutní a nemá ve všech případech přednost před ostatními zásadami. Např. z ustanovení § 94 
odst. 4 správního řádu, ve kterém je uvedeno, že: "(4) Jestliže po zahájení přezkumného řízení 
správní orgán dojde k závěru, že ačkoli rozhodnutí bylo vydáno v rozporu s právním předpisem, 
byla by újma, která by jeho zrušením nebo změnou vznikla některému účastníkovi, který nabyl práva 
z rozhodnutí v dobré víře, ve zjevném nepoměru k újmě, která vznikla jinému účastníkovi nebo 
veřejnému zájmu, řízení zastaví." vyplývá, že před zásadou legality může za určitých podmínek 
dostat přednost zásada ochrany práv nabytých v dobré víře, tedy zásada vycházející z presumpce 
správnosti veřejnoprávních aktů a důvěry jejich adresátů v obsah a správnost těchto aktů. Na první 
pohled by se mohlo zdát, že podle ustanovení § 94 odst. 4 správního řádu může dojít ke kolizi 
zásady legality a zásady ochrany práv nabytých v dobré víře, ale není tomu tak. Ustanovení § 94 
odst. 4 správního řádu totiž popisuje jednu z kolizí uvnitř samotné zásady legality, protože zásada 
ochrany práv nabytých v dobré víře je v širším smyslu součástí zásady legality jako takové a 
společně se zásadou legality je typickou zásadou uplatňovanou v právním státě. Ústavní soud 
České republiky k tomu ve svém nálezu sp. zn. I ÚS 2166/10 ze dne 22. února 2010 uvedl, že: 
"Podstatou uplatňování veřejné moci v demokratickém právním státu (čl. 1 odst. 1 Ústavy ČR) je 
kromě jiného také princip dobré víry jednotlivce ve správnost aktů veřejné moci a ochrana dobré víry 
v nabytá práva konstituovaná akty veřejné moci, ať už v individuálním případě plynou přímo z 
normativního právního aktu, nebo z aktu aplikace práva. Princip dobré víry působí bezprostředně v 
rovině subjektivního základního práva jako jeho ochrana, v rovině objektivní se pak projevuje jako 
princip presumpce správnosti aktu veřejné moci.“22 23 
 Tak jako obsah principu vázanosti státní moci zákonem je i obsah zásady legality v široké 
míře vymezován soudní judikaturou, tzn. zejména judikaturou Ústavního soudu a Nejvyššího 
správního soudu, a to ve vztahu ke konkrétním správními orgány a správními soudy rozhodovaným 
případům. Síla judikatury Ústavního soudu a Nejvyššího správního soudu je však de facto velmi 
výrazná a v praxi velmi výrazně činnost správních orgánů a správních soudů velmi ovlivňuje. 
Výrazné je v tomto smyslu zejména působení Nejvyššího správního soudu, kdy jedním z jeho 
hlavních úkolů je podle ustanovení § 12 odst. 2 a 3 zákona č. 150/2002 Sb., soudního řádu 
správního (dále jen "soudní řád správní") přispívat ke sjednocování judikatury správních soudů a k 
zajišťování jednotného rozhodování správních orgánů. V této souvislosti v zájmu jednotného 
rozhodování krajských správních soudů Nejvyšší správní soud přijímá stanoviska k rozhodovací 
činnosti soudů ve věcech určitého druhu a v zájmu zákonného a jednotného rozhodování správních 
orgánů se Nejvyšší správní soud v případech a postupem podle soudního řádu správního 
vymezených může při své rozhodovací činnosti usnést na zásadním usnesení.24 
 
6 NÁSLEDKY PORUŠENÍ ZÁSADY LEGALITY PODLE ZÁKONA Č. 500/2004 SB., 

SPRÁVNÍHO ŘÁDU 
 Porušení zásady legality podle ustanovení § 2 odst. 1 správního řádu při realizaci 
jednotlivých forem činností veřejné správy, tzn. při vydávání správních rozhodnutí a jejich exekuci, 

                                                 
21 POTĚŠIL, L., HEJČ D., RIGEL F., MAREK D. Správní řád. Komentář. 1. vydání Praha: C. H. 
Beck, 2015, s. 33 - 36. 
22 nález Ústavního soudu sp. zn. I ÚS 2166/10 ze dne 22. února 2010 
23 VEDRAL, J. Správní řád komentář. Praha: Polygon, 2006, s. 56 
24 Tamtéž, s. 56. 
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při vydávání vyjádření, osvědčení a sdělení a provádění dalších úkonů, při uzavírání 
veřejnoprávních smluv a při vydávání opatření obecné povahy má, pomineme-li soudní řád správní 
a zákon č. 82/1998 Sb., o odpovědnosti za škodu způsobenou při výkonu veřejné moci rozhodnutím 
nebo nesprávným úředním postupem, podle správního řádu dalekosáhlé následky.25 
 Porušení zásady legality při vydávání správního rozhodnutí je podle ustanovení § 82 odst. 
2 věta první správního řádu, ve kterém je uvedeno, že: "(2) Odvolání musí mít náležitosti uvedené v 
§ 37 odst. 2 a musí obsahovat údaje o tom, proti kterému rozhodnutí směřuje, v jakém rozsahu ho 
napadá a v čem je spatřován rozpor s právními předpisy nebo nesprávnost rozhodnutí nebo řízení, 
jež mu předcházelo..." důvodem pro podání odvolání proti rozhodnutí správního orgánu prvního 
stupně. Jestliže odvolací správní orgán dojde k závěru, že napadené rozhodnutí je v rozporu s 
právními předpisy nebo že je nesprávné, podle ustanovení § 90 odst. 1 písm. a) až c) správního 
řádu napadené rozhodnutí nebo jeho část zruší a řízení zastaví, nebo napadené rozhodnutí nebo 
jeho část zruší a věc vrátí k novému projednání správnímu orgánu, který rozhodnutí vydal a v 
odůvodnění tohoto rozhodnutí vysloví odvolací správní orgán právní názor, jímž je správní orgán, 
který napadené rozhodnutí vydal, při novém projednání věci vázán. Změnu napadeného rozhodnutí 
však nelze provést, pokud by tím některému z účastníků, jemuž je ukládána povinnost, hrozila újma 
z důvodu ztráty možnosti odvolat se. V ustanovení § 89 odst. 2 věta druhá správního řádu je v této 
souvislosti uvedeno, že: "...K vadám řízení, o nichž nelze mít důvodně za to, že mohly mít vliv na 
soulad napadeného rozhodnutí s právními předpisy, popřípadě na jeho správnost, se nepřihlíží..."26 
 Porušení zásady legality při vydávání správního rozhodnutí je podle ustanovení § 94 odst. 
1 věta první správního řádu, ve kterém je uvedeno, že: "(1) V přezkumném řízení správní orgány z 
moci úřední přezkoumávají pravomocná rozhodnutí v případě, kdy lze důvodně pochybovat o tom, 
že rozhodnutí je v souladu s právními předpisy..." také důvodem pro přezkoumání pravomocného 
rozhodnutí správního orgánu. Jestliže správní orgán po přezkoumání pravomocného rozhodnutí 
dojde k závěru, že toto bylo vydáno v rozporu s právními předpisy, zruší jej nebo změní, popřípadě 
jej zruší a věc vrátí odvolacímu správnímu orgánu nebo správnímu orgánu prvního stupně. Tyto 
správní orgány jsou právním názorem příslušného správního orgánu vázány. V ustanovení § 96 
odst. 2 věta druhá správního řádu je v této souvislosti uvedeno, že: "...K vadám řízení, o nichž nelze 
mít důvodně za to, že mohly mít vliv na soulad napadeného rozhodnutí s právními předpisy, 
popřípadě na jeho správnost, se nepřihlíží..."27 
 Porušení zásady legality při vydávání vyjádření, osvědčení a sdělení a provádění dalších 
úkonů je podle ustanovení § 156 odst. 2 správního řádu, ve kterém je uvedeno, že: "(2) Vyjádření, 
osvědčení nebo sdělení správního orgánu, které je v rozporu s právními předpisy ... zruší 
usnesením správní orgán, který je vydal nebo učinil..." důvodem pro jejich zrušení. Je-li tedy určité 
vyjádření, osvědčení, sdělení nebo i jiný úkon správního orgánu ve výraznějším rozporu s právními 
předpisy, zruší se usnesením. Proti tomuto usnesení je možné podat i odvolání. Pro rozlišování 
toho, kdy se jedná o závažnější nedostatky, a kdy nikoli, správní řád sám žádnou bližší konkretizaci 
nestanoví a je to nutno vždy posoudit s ohledem na daný úkon a okolnosti, za kterých byl 
proveden.28 
 Porušení zásady legality při uzavírání veřejnoprávní smlouvy je podle ustanovení § 165 
odst. 2 a 3 správního řádu, ve kterých je uvedeno, že: "(2) Veřejnoprávní smlouvu, která byla 
uzavřena v rozporu s právními předpisy, správní orgán zruší. (3) Jestliže jsou v rozporu s právními 
předpisy jen některá ustanovení veřejnoprávní smlouvy, zruší se jen tato ustanovení, pokud z 
povahy veřejnoprávní smlouvy nebo z jejího obsahu anebo z okolností, za nichž byla uzavřena, 
nevyplývá, že je nelze oddělit od ostatních..." důvodem pro jejich zrušení. Pokud věcně a místně 
příslušný správní orgán dospěje v přezkumném řízení k závěru, že veřejnoprávní smlouva byla 
uzavřena v rozporu s právními předpisy, tuto smlouvu zruší. Pouze pokud by se jednalo o situaci 
předvídanou v ustanovení § 94 odst. 4 správního řádu, které se díky ustanovení § 170 správního 

                                                 
25 POTĚŠIL, L., HEJČ D., RIGEL F., MAREK D. Správní řád. Komentář. 1. vydání Praha: C. H. 
Beck, 2015, s. 33 - 36. 
26 POTĚŠIL, L., HEJČ D., RIGEL F., MAREK D. Správní řád. Komentář. 1. vydání Praha: C. H. 
Beck, 2015, s. 33 - 36. 
27 PONDĚLÍČKOVÁ, K., JEMELKA, L., BOHADLO, D. Správní řád: komentář. 2. vydání. Praha: 
C.H. Beck, 2009, s. 360. 
28 Tamtéž, s. 554 - 555. 
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řádu použije přiměřeně, přezkumné řízení by správní orgán podle ustanovení § 66 odst. 2 správního 
řádu, beze změny veřejnoprávní smlouvy, zastavil. I v případě přezkumu veřejnoprávních smluv je 
totiž nutné brát v potaz, zda by újma, která by zrušením nebo změnou veřejnoprávní smlouvy 
vznikla některému účastníkovi, který z ní nabyl práva v dobré víře, nebyla ve zjevném nepoměru k 
újmě, která vznikla jinému účastníkovi nebo veřejnému zájmu.29 
 Porušení zásady legality při vydávání opatření obecné povahy je podle ustanovení § 174 
odst. 2 správního řádu, ve kterém je uvedeno, že: "(2) Soulad opatření obecné povahy s právními 
předpisy lze posoudit v přezkumném řízení. Usnesení o zahájení přezkumného řízení lze vydat do 3 
let od účinnosti opatření. Účinky rozhodnutí v přezkumném řízení nastávají ode dne jeho právní 
moci..." je důvodem pro jeho změnu nebo zrušení v přezkumném řízení. Usnesení o zahájení 
přezkumného řízení, ve kterém je přezkoumáván soulad opatření obecné povahy s právními 
předpisy, lze vydat do 1 roku od účinnosti opatření obecné povahy, což znamená, že pro účely 
přezkumu opatření obecné povahy neplatí subjektivní dvouměsíční ani objektivní jednoroční lhůta 
stanovená v § 96 odst. 1 pro zahájení přezkumného řízení, ve kterém je přezkoumáván soulad 
pravomocného rozhodnutí se zákonem, a z logiky věci ani patnáctiměsíční lhůta pro vydání 
rozhodnutí v tomto přezkumném řízení v prvním stupni.30 
 Nezákonnost nařízení vlády, vyhlášek ministerstev a jiných ústředních správních úřadů, 
obecně závazných vyhlášek a nařízení obcí, krajů a hlavního města Prahy, které jsou výsledkem 
normotvorby veřejné správy, jsou řešeny v pořadu ústavního soudnictví podle zákona č. 182/1993 
Sb., o Ústavním soudu České republiky.31 
 
7 ZÁVĚR 
 Závěrem je možné říct, že zásada legality podle ustanovení § 2 odst. 1 správního řádu, 
která je pro oblast výkonu veřejné správy projevem principu vázanosti státní moci zákonem podle 
ustanovení čl. 2 odst. 3 Ústavy a ustanovení čl. 2 odst. 2 Listiny je jedním ze základních nástrojů 
garance předpokladů a podmínek pro řádný výkon veřejné správy, pro tzv. dobrou správu (good 
administration). Skutečnost, že je zásada legality, stejně jako další základní zásady činnosti 
správních orgánů, zakotvena ve správním řádu, znamená, že její porušení ze strany správního 
orgánu je zároveň porušením zákona. Důsledkem toho je nezákonnost procesního postupu 
správních orgánů a nezákonnost vydaných správních rozhodnutí, vydaných vyjádření, osvědčení a 
sdělení a dalších provedených úkonů, uzavřených veřejnoprávních smluv a vydaných opatření 
obecné povahy. Skutečnost, že je zásada legality, stejně jako další základní zásady činnosti 
správních orgánů, zakotvena ve správním řádu, dále znamená, že je respektování zásady legality a 
dalších základních zásad činnosti správních orgánů vynutitelné. Pokud věcně a místně příslušné 
správní orgány při realizaci jednotlivých forem správní činnosti tyto zásady nerespektují, mají 
dotčení adresáti veřejné správy právo obrátit se na správní soudnictví a také na soudnictví ústavní a 
to vzhledem ke skutečnosti, že zásada legality, stejně jako další zásady činnosti správních orgánů, 
jsou projevem ústavních principů zakotvených Ústavou a Listinou. Dále je nutné upozornit na 
skutečnost, že zásada legality, stejně jako další zásady činnosti správních orgánů, mají de facto 
neotřesitelné, protože jak Nejvyšší správní soud ve svému rozsudku sp. zn. 6 A 25/2002-59 ze dne 
20. července 2006 výslovně uvedl: "Ochranu obecně uznávaným a ústavně nerozporným základním 
právním zásadám a principům poskytují soudy bez ohledu na to, zda tyto zásady jsou pozitivním 
právem výslovně vyjádřeny...,"32 což znamená, že i kdyby je správní řád, nebo jiný zákon, ve svých 
ustanoveních výslovně neupravovaly, základní zásady činnosti správních orgánů by stejně výkon 
veřejné správy silně ovlivňovaly.33 
 
 

 

                                                 
29 Tamtéž, s. 584 - 585. 
30 PONDĚLÍČKOVÁ, K., JEMELKA, L., BOHADLO, D. Správní řád: komentář. 2. vydání. Praha: 
C.H. Beck, 2009, s. 360.Tamtéž, s. 612. 
31 Tamtéž, s. 612. 
32 rozsudek Nejvyššího správního soudu sp. zn. 6 A 25/2002-59 ze dne 20. července 2006 
33 POTĚŠIL, L., HEJČ D., RIGEL F., MAREK D. Správní řád. Komentář. 1. vydání Praha: C. H. 
Beck, 2015, s. 31. 
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ZÁKON O ZODPVEDNOSTI ZA ŠKODU SPÔSOBENÚ PRI 
VÝKONE VEREJNEJ MOCI V KONTEXTE S ČLÁNKOM 46 ODS. 3 

ÚSTAVY SR A APLIKAČNEJ PRAXE 

Katarína Tóthová 

Univerzita Komenského v Bratislave, Právnická fakulta 
 
 
 

Anotácia: Autorka vychádza z dikcie čl. 46 ods. 3 ústavy SR a akcentuje, že objektívna 
zodpovednosť štátu nie je zodpovednosť za nezákonnosť. Je to zodpovednosť za škodu spôsobenú 
nezákonnosťou. Upriamuje pozornosť na právnu úpravu postupu vymoženia si náhrady škody. 
Považuje ho v praxi za neefektívny a ponúka návrhy de lege ferenda. 
 
Anotácia: public administration, unlawfulness, compensation for damages, preliminary negotiation, 
objective liability, inactivity 
 
Kľúčové slová: verejná správa, nezákonnosť, náhrada škody, predbežné prerokovanie, objektívna 
zodpovednosť, nečinnosť 
 
Kľúčové slová: The article focuses on article 46(3) of the Constitution of the Slovak Republic and 
mentions that the state's liability is not a liability for unlawfulness, but a liability for damage caused 
by unlawful behaviour of state. It analyses a legal regulation on compensation for damages. The 
articles states that this system is not effective and therefore formulates several de lege ferenda 
suggestions. 
 
 
1 ÚVOD 
      Jedným zo základných znakov právneho štátu musí byť spojenie nezákonného výkonu 
štátnej moci a verejnej moci s uplatňovaním zodpovednosti. Tá môže mať rôzny charakter. Ústava 
SR v článku 46 ods. 3 zakotvuje tieto zodpovednostné vzťahy v rámci práva na súdnu a inú právnu 
ochranu nasledovne: „Každý má právo na náhradu škody spôsobenú nezákonným rozhodnutím 
súdu, iného štátneho orgánu, či orgánu verejnej správy, alebo nesprávnym úradným postupom.“ 
Konkretizácia tohto ustanovenia ústavy bola uskutočnená zákonom č. 514/2003 Z. z. 
o zodpovednosti za škodu spôsobenú pri výkone verejnej moci a o zmene niektorých zákonov. 
      V právnickej literatúre sa niekedy naznačuje akoby čl. 46, ods. 3 Ústavy SR bol základom 
zahrnutia úpravy náhrady škody spôsobenej verejnou mocou do nášho právneho poriadku ako 
novej,  po rokoch 1998 – 1993, uzákonenej právnej kategórie. Čo samozrejme nie je pravda. 
Pravdou je to, že tento právny inštitút bol čo do rozsahu zodpovednosti ústavou rozšírený na celú 
verejnú správu a prvý krát ústavne zakotvený.  
      Od roku 1969 na našom území platil zákon č. 58/1969 Zb. o zodpovednosti za škodu 
spôsobenú rozhodnutím orgánu štátu alebo jeho nesprávnym úradným postupom. Možno 
konštatovať, že vzhľadom na spoločenské zriadenie, ktoré v tom čase bolo na Slovensku, bol to 
progresívny zákon, pozitívne poznačený tzv. dubčekovským obdobím, v ktorom bol legislatívne 
pripravený. Bol koncipovaný na obdobných právnych inštitútoch ako právna úprava de lege lata. 
Štát zodpovedal za škodu spôsobenú nezákonným rozhodnutím alebo nesprávnym úradným 
postupom na základe objektívnej zodpovednosti, štát zodpovedal aj za škodu spôsobenú 
nezákonným výkonom štátnej správy prenesenej na spoločenskú organizáciu. Bol upravený inštitút 
predbežného prerokovania, ktorý bol podmienkou uplatnenia náhrady škody na súde /pokiaľ 
požiadavka nebola uspokojená vôbec alebo v plnom rozsahu v predbežnom prerokovaní/ a bol 
upravený aj inštitút regresného konania. 
      Treba zdôrazniť, že zákon č. 58/1969 Zb. o zodpovednosti za škodu spôsobenú rozhodnutím 
orgánu štátu alebo jeho nesprávnym úradným postupom nemal „ústavné krytie“,  keďže Ústava 
Československej socialistickej republiky 
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 (ústavný zákon č. 100/1960 Zb.), ako aj ústavný zákon o československej federácii (č. 143/1968 
Zb.), neobsahovali ústavný článok zakotvujúci obdobný obsah súčasnému článku 46 ods. 3 Ústavy 
SR. 

 
2 ZODPOVEDNOSŤ ZA ŠKODU1 V ZODPOVEDNOSTNOM  SYSTÉME SPRÁVNEHO 

PRÁVA 
      V právnom štáte otázka zodpovednosti je významný fenomén, a to z hľadiska jej viacerých 
podôb, či už zodpovednosti morálnej, zodpovednosti politickej alebo zodpovednosti právnej. Ich 
reálne uplatnenie má byť uskutočnené vo vzájomnej nadväznosti. To je požadovaný stav, ku 
ktorému by sa v právnom štáte malo dospieť. K stavu, s ktorým by sme už boli spokojní, sme však 
ešte nedospeli. Platí to aj pre oblasť verejnej správy, s ktorou všetci občania, chtiac – nechtiac od 
narodenia až do svojej smrti, neustále dochádzajú do kontaktu. Zložitosť a variabilita vzťahov 
v oblasti verejnej správy má za dôsledok, aj zložitosť a variabilitu zodpovednostných vzťahov v tejto 
oblasti. 
 S dávkou určitého zjednodušenia, zodpovednostné vzťahy vo verejnej správe možno členiť 
na dve veľké skupiny a to podľa toho „kto“ volá na zodpovednosť2. Na základe toho rozlišujeme 
administratívno-právnu zodpovednosť3 a zodpovednosť za škodu  spôsobenú výkonom verejnej 
správy4.  
      Uvedené dve skupiny zodpovednostných vzťahov vo verejnej správe majú veľa spoločných, 
ale aj odlišných znakov. To, čo ich charakterizuje v spoločných znakoch v právnickej literatúre bolo 
rozpracované. Málo sa však venovala pozornosť odlíšeniu predmetu ich zodpovednostných 
vzťahov.  
     Zatiaľ čo v rámci administratívno-právnej zodpovednosti spravovaný subjekt je volaný na 
zodpovednosť za porušenie zákona, t. j. predmetom zodpovednosti je nezákonnosť, spravujúci 
subjekt za nezákonnosť nie je volaný na zodpovednosť. Spravujúci subjekt je volaný na 
zodpovednosť vtedy, keď na základe jeho nezákonnej aktivity vznikla škoda fyzickej osobe alebo 
právnickej osobe. Inými slovami povedané, orgány verejnej správy pri výkone verejnej moci 
zodpovedajú nie za nezákonnosť, ale za škodu, ktorá správnemu subjektu vznikla v dôsledku ich 
nezákonnej aktivity (poprípade nečinnosti). 
      Ak si položíme otázku, či v právnom štáte je takéto riešenie, t. j. riešenie, že verejná moc 
spravovanému subjektu nezodpovedá za každú nezákonnosť prijateľné, tak možno otázku 
zodpovedať kladne za situácie, že je v platnom práve upravený účinný systém riadnych, ako aj 
mimoriadnych opravných prostriedkov. Tie majú spravovaným subjektom (fyzickým osobám 
a právnickým osobám) zabezpečiť možnosť nápravy nezákonnosti. Ak napriek využitiu opravných 
prostriedkov nezákonnosť nebola odstránená a  bola spravovanému subjektu spôsobená škoda 
nezákonnou aktivitou verejnej správy, je v právnom štáte želateľné a nutné – zakotviť aj také právne 
inštitúty, ktoré umožnia vzniknutú škodu bez prieťahov nahradiť.  
      Ak sa právny systém štátu obmedzí iba na právnu úpravu riadnych a mimoriadnych 
opravných prostriedkov, potom nemožno takýto štát označiť za právny štát. Samozrejme, popri 

                                                 
1 V nasledujúcom texte sa pojednáva o zodpovednosti za škodu (majetkovú) a nie o nemajetkovú 
ujmu. 
2 V oblasti verejnej správy zodpovednostný vzťah môže mať taký model, že spravujúci subjekt 
(vykonávateľ verejnej moci) volá na zodpovednosť spravovaný subjekt (fyzickú osobu, právnickú 
osobu)  alebo naopak spravovaný subjekt (fyzická osoba, právnická osoba) volá na zodpovednosť 
spravujúci subjekt (vykonávateľa verejnej moci). Spoločným znakom uvedených zodpovednostných 
vzťahov je, že sa realizujú v oblasti verejnej správy prostredníctvom administratívno-právnych 
vzťahov. 
3 Administratívno-právna zodpovednosť môže mať rôznu podobu (priestupková zodpovednosť, 
zodpovednosť fyzických osôb na základe zavinenia za správny delikt, zodpovednosť fyzických osôb 
alebo zodpovednosť právnických osôb za správny delikt bez zavinenia, zodpovednosť za správny 
disciplinárny delikt a správny poriadkový delikt). 
4 Zodpovednosť za škodu spôsobenú výkonom verejnej správy môže mať rôznu podobu 
(zodpovednosť za škodu spôsobenú nezákonným rozhodnutím, zodpovednosť za škodu spôsobenú 
nesprávnym úradným postupom, zodpovednosť za škodu spôsobenú väzbou, zodpovednosť za 
škodu spôsobenú nezákonným zadržaním alebo iným obmedzením osobnej slobody). 
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úprave zodpovednosti za škodu spôsobenú nezákonnou aktivitou spravujúceho subjektu, v právnom 
štáte musia fungovať aj ďalšie zodpovednostné vzťahy za nezákonný výkon vo vnútri systému 
verejnej moci5 - čo však už je problematika vzťahujúca sa od témy nášho článku.  
      O zodpovednosti za škodu spôsobenú v oblasti verejnej správy výkonom verejnej moci a jej 
náhrade, majú rozhodovať de lege lata ústredné orgány štátnej správy, poprípade súdy. Súčasná 
právna úprava z roku 20036 vychádza z princípu povinného tzv. predbežného prerokovania žiadosti 
o náhradu škody v rámci štátnej správy. Uvedené predbežné prerokovanie žiadosti o náhradu škody 
v rámci štátnej správy vychádza z postulátu prioritne riešiť právny problém v tej sfére deľby štátnej 
moci, ktorá vzniknutý problém zavinila. Vzhľadom na to, že kompetencia na riešenie problému na 
náhradu škody prechádza na súd až vtedy, keď riešenie v kompetencii štátnej správy bolo 
neúspešné alebo neriešené. 
      Je však otázne, či zákonodarcom zvolený model inštitútu predbežného prerokovania náhrady 
škody spôsobenej nezákonným výkonom štátnej správy principiálne je prijateľný ako optimálne 
riešenie možnosti minimalizácie presunu káuz na súdy, ktoré ako je známe sú notoricky preťažené, 
skutočne túto požiadavku spĺňa. 
      Treba opätovne konštatovať, že uvedený model bol prevzatý z predchádzajúcej právnej 
úpravy z roku 19697, ktorá taktiež upravovala inštitút predbežného prerokovania. Pre úplnosť však 
treba dodať, že nešlo o mechanické prebratie, keďže došlo k určitým modifikáciám a doplneniu 
úpravy predbežného prerokovania.  
     Čo je spoločné pre úpravu z roku 1969 a úpravu z roku 2003 je to, že obe zákonné úpravy 
reglementujú inštitút predbežného prerokovania návrhu na náhradu škody ako obligatórny postup 
s lehotou 6 mesiacov. Obdobne sa zhodne upravuje právo žalobcu obrátiť sa na súd, ak príslušný 
orgán štátnej správy neuspokojí nárok žalobcu na náhradu škody vôbec, alebo uspokojí iba z časti. 
      Úprava zodpovednosti za škodu z roku 2003 (v znení noviel z roku 2007, 2008, 2010 a 2012) 
sa od úpravy z roku 1969 odlišuje najmä podrobnou úpravou náležitostí žiadosti o náhradu škody8. 
Ďalej ustanovením povinnosti uviesť požadovanú výšku náhrady škody a označiť orgán verejnej 
moci, ktorý mu škodu spôsobil9. Taktiež je stanovená povinnosť príslušného orgánu vyzvať 
žiadateľa, aby v určenej lehote, ak je to treba, doplnil svoju žiadosť, resp. odstránil nedostatky 
žiadosti s tým, že v opačnom prípade sa na žiadosť neprihliada10.     

                                                 
5 Napr. disciplinárne konanie, regresné konanie a ďalšie zodpovednostné vzťahy. 
6 Zákon č. 514/2003 Z. z. o zodpovednosti za škodu spôsobenú pri výkone verejnej moci (v znení 
noviel 215/2007 Z. z., 477/2008 Z. z., 508/2010 Z. z. a 412/2012 Z .z.). 
7 Bol to zákon č. 58/1969 Zb. o zodpovednosti za škodu spôsobenú rozhodnutím orgánu štátu alebo 
jeho nesprávnym úradným postupom. Aj keď nešlo o prvotinu úpravy uvedenej zodpovednosti, 
možno konštatovať, že išlo o prvú ucelenú právnu úpravu. Právne základy pre vyvodenie 
zodpovednosti za škodu spôsobenú pri výkone verejnej správy boli vytvorené v prvej 
Československej republike zákonom č. 121/1920 Sb., ktorý bol „ústavnou listinou“ v jeho § 92 sa 
uvádzalo: „...pokud stát ručí za škodu spůsobenou nezákonním výkonem veřejné moci ustanovuje 
zákon...“(Hoetzel, J., Československé správní právo, část všeobecní, druhé propracované vydání, 
Praha, 1937, Melantrich, sbr. 207). V ústavnej listine išlo o úpravu odkazujúcu, pričom potrebná 
zákonná úprava nebola prijatá. V roku 1948 bola „ústavná listina“ zrušená ústavným zákonom č. 
150/1948 Sb., ktorý neobsahoval žiadnu úpravu zodpovednosti verejnej správy za spôsobenú 
škodu. Určitý prelom nastal prijatím zákona č. 40/1964 Zb., ktorý v § 426 ustanovil: “štátny orgán 
alebo orgán, na ktorý prešli úlohy štátneho orgánu zodpovedá aj za škodu spôsobenú nezákonným 
rozhodnutím podľa úpravy obsiahnutej v osobitných predpisoch“. Opäť išlo len o odkazujúcu právnu 
úpravu a aj to s akcentom iba na nezákonné rozhodnutie. 
8 Porovnaj §16 ods. 1 zákona č. 514/2003 Z. z., ktorý znie: ... Zo žiadosti musí byť zrejmé, kto 
náhradu škody žiada, ktorej veci sa týka, titul, z ktorého sa nároku na náhradu škody domáha, akým 
spôsobom škoda vznikla a čoho sa poškodený domáha...V žiadosti a pri uplatnení nároku na 
náhradu škody na súde je poškodený povinný uviesť požadovanú výšku náhrady škody a označiť 
orgán verejnej moci, ktorý mu škodu spôsobil. 
9 Tamže. 
10 Príslušný orgán neprihliada na žiadosť, ak žiadosť nemá náležitosti podľa ods. 1 a poškodený na 
výzvu príslušného orgánu v určenej lehote neodstránil nedostatky žiadosti, tým nie je dotknuté 
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     Zaviedla sa aj ústredná evidencia jednak podaných žiadostí o náhradu škody, a aj 
vybavených žiadostí zo všetkých ústredných orgánov štátnej správy na Ministerstve financií SR11.  
      Z uvedeného je zrejmé, že nastal určitý posun k precíznejšej úprave predbežného 
prerokovania žiadostí o náhradu škody. Napriek tejto skutočnosti sme toho názoru, že zostalo ešte 
viacero nezodpovedaných resp. nejasných otázok. Napr. :  

a) ak zákon stanovil záväzné náležitosti návrhu a príslušný ústredný orgán je povinný 
preskúmať, či obsahuje predpísané náležitosti s povinnosťou vyzvať na odstránenie 
nedostatkov návrhu – dokonca s určením lehoty, ktorej márne uplynutie má právne dôsledky 
– potom nastáva nová právna situácia. Už nemožno „sa tváriť“, že ide o nezáväzný impulz, 
na ktorý príslušný orgán môže, ale nemusí v lehote 6 mesiacov reagovať. To však v zákone 
nie je reglementované. 

b) zákon jasne povinnosť preskúmať žiadosť neartikuluje, logicky však vyplýva zo znenia zákona 
„ ... príslušný orgán neprihliada na žiadosť, ak žiadosť nemá náležitosti podľa ...“. Pojem 
neprihliada je imperatívne ustanovenie, z ktorého nevyplýva úvaha príslušného orgánu, 
takže príslušný orgán najskôr musí zistiť, aký obsah má návrh a až potom má prihliadať 
alebo neprihliadať na návrh (žiadosť, akú toto „prihliadanie“ má vyvolať formu činnosti, zo 
zákona jednoznačne nevyplýva). 

c) z platného zákona nevyplýva povinnosť vydať rozhodnutie (konštitutívne?, deklaratórne?) 
v merite veci. Dôvodne možno predpokladať, že priznanie nároku (celého alebo časti) by sa 
malo realizovať konštitutívnym rozhodnutím. 

      Podľa nášho názoru ani doplnenie § 6 zákona č. 514/2003 Z. z. o zodpovednosti za škodu 
spôsobenú pri výkone verejnej moci o nový odsek 4, vonkoncom úpravu predbežného prerokovania 
neposunulo na vyšší level inštruktívnej úpravy. Spomenutý odsek 4 znie: „Ak príslušný orgán 
neuspokojí návrh na náhradu škody, alebo uspokojí iba jeho časť do 6 mesiacov odo dňa prijatia 
žiadosti, alebo ak písomne oznámi poškodenému, že neuspokojí jeho nárok na náhradu škody, 
môže sa poškodený domáhať uspokojenia alebo neuspokojenej časti na súde ...“. 
      Z uvedeného platného ustanovenia síce vyplýva: 

- aké možnosti zachovania sa ustanovuje zákon pre ústredný orgán štátnej správy, ak obdrží 
návrh (žiadosť) na začatie predbežného prerokovávania náhrady škody, 

- akú možnosť zachovania sa má subjekt domáhajúci sa náhrady škody, ak je jeho žiadosti 
nevyhovené alebo iba čiastočne vyhovené.  

      Z uvedeného ustanovenia však vonkoncom nevyplýva povinnosť ústredného orgánu štátnej 
správy konať podľa niektorej zákonnej možnosti vybavenia návrhu (žiadosti) na náhradu škody 
spôsobenej nezákonným rozhodnutím alebo nesprávnym (nezákonným) úradným postupom. Inými 
slovami povedané, platná právna úprava dáva priestor pre nečinnosť ústredného orgánu štátnej 
správy.  
 
3 APLIKAČNÁ PRAX VYVODZOVANIA ZODPOVEDNOSTI ZA ŠKODU SPÔSOBENÚ 

NEZÁKONNÝM  ROZHDONUTÍM ALEBO NESPRÁVNYM (NEZÁKONNÝM) 
POSTUPOM ORGÁNOV VEREJNEJ MOCI 

 Doposiaľ v právnickej literatúre otázka efektívnosti právnej úpravy vyvodzovania 
zodpovednosti za nezákonné rozhodnutia verejnej moci, alebo nesprávne (nezákonné) postupy 
týchto orgánov z hľadiska úspešnosti (neúspešnosti) uplatnenia náhrady škody nebola skúmaná 
(resp. sme takúto analýzu nenašli). Čo existuje, to je ústredná evidencia žiadostí a uhradených 
náhrad škôd, podľa zákona č. 514/20030 Z. z., ktorú vedie Ministerstvo financií SR.  
      Pre náležité pochopenie tejto evidencie treba zdôrazniť, že uspokojenie požadovanej 
náhrady škody spôsobenej nezákonným rozhodnutím orgánu verejnej  moci alebo jeho nesprávnym 
(nezákonným) postupom, podľa platného práva je kompetenčne podelené prioritne medzi ústredné 

                                                                                                                                       
právo poškodeného domáhať sa, za splnenia podmienok podľa tohto zákona, uspokojenia nároku 
alebo jeho časti, na súde. 
11 Porovnaj § 26 zákon č. 514/2003 Z. z., v ktorom sa určuje, že do evidencie sa zapisuje:  

- príslušný orgán, ktorý koná v mene štátu, 
- spôsob, akým škoda vznikla, 
- spôsob a rozsah uplatneného nároku na náhradu škody, 

- spôsob a rozsah uspokojenia nároku na náhradu škody. 
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orgány štátnej správy a následne všeobecné súdy. Zo spomínanej ústrednej evidencie možno 
čerpať informácie iba o uspokojení nárokov, ktoré priznali orgány verejnej moci a nie aj súdy.  
      Do ústrednej evidencie podľa § 26 zákona č. 514/2003 Z. z. sa zapisuje: 

a) príslušný orgán verejnej moci, ktorý koná v mene štátu, 
b) spôsob akým škoda vznikla, 
c) spôsob a rozsah uplatneného nároku na náhradu škody, 
d) spôsob a rozsah uspokojenia nároku na náhradu škody. 

      V záujme posúdenia aplikačnej praxe uspokojovania nárokov zo zodpovednosti za škodu 
spôsobenú v zmysle zákona č. 514/2003 Z. z. sme sa obrátili na Ministerstvo financií SR so 
žiadosťou12 o poskytnutie informácie o počte podaných žiadostí za posledné tri roky, aký počet 
žiadostí bol plne alebo čiastočne uspokojený a koľko žiadostí bolo ponechaných na prípadné súdne 
konanie. 
      Z odpovedí Ministerstva financií SR za rok 2014, 2015 a 2016 možno sa dozvedieť, že do 
ústrednej evidencie boli postúpené informácie za tieto roky o 1457 žiadostiach. Z tohto počtu možno 
dôvodiť záver, že na príslušné orgány verejnej moci bolo podaných v priemere okolo 480 – 490 
žiadostí ročne. Keďže nebola poskytnutá konkretizácia žiadostí za ten – ktorý rok, nemožno dôvodiť 
záver, či početnosť žiadostí na náhradu škody podľa zákona 514/2003  Z. z. má stúpajúcu alebo 
klesajúcu tendenciu. 
      Na základe poskytnutej informácie však možno jednoznačne konštatovať, že z počtu 1457 
žiadostí bolo v oblasti štátnej správy v rámci inštitútu predbežného prerokovávania plne vyhovených 
22 žiadostiam a čiastočne vyhoveným 78 žiadostiam na náhradu škody spôsobenej pri výkone 
verejnej moci. 
      Z poskytnutej informácie z ústrednej evidencie vedenej Ministerstvom financií SR vyplynul aj 
šokujúci poznatok o tom, že počas troch rokov v rámci inštitútu predbežného prerokovávania bolo 
zamietnutých iba 8 žiadostí na náhradu škody spôsobenej pri výkone verejnej moci z dôvodu 
neopodstatnenosti. 
      Ak zrátame počet 22 plne vyhovených žiadostí, 78 čiastočne vyhovených žiadostí s pridaním 
8 zamietnutých žiadostí, dostaneme nasledujúci výsledok efektívnosti inštitútu predbežného 
prerokovávania: 
Predbežné prerokovávanie ako inštitút verejného práva odbremenil, resp. jeho uplatnením sa za 3 
roky vybavilo (aj to nemuselo byť s konečnou platnosťou) z počtu 1457 žiadostí iba 108 žiadostí. 
Keďže matematika nepustí, možno konštatovať, že 1349 žiadostí bez meritórneho riešenia 6 
mesiacov platné právo „zmrazilo“ v oblasti štátnej správy.  Tak to aspoň vyplýva z ústrednej 
evidencie na Ministerstve financií SR. Ak to tak nie je, potom buď sú zle nastavené požadované 
informácie od orgánov verejnej moci, alebo tam chýbajú ešte ďalšie relevantné údaje na 
objektivizáciu existujúcej reálnej situácie. 
 
4 ZÁVER 
      Na základe predchádzajúcej analýzy zákona č. 514/2003 Z. z. o zodpovednosti za škodu 
spôsobenú pri výkone verejnej moci v znení neskorších zákonov a na základe informácií zistených 
z ústrednej evidencie vedenej na Ministerstve financií SR, možno konštatovať nasledovné zistenia: 

a) platná právna úprava inštitútu predbežného prerokovania nároku na náhradu škody 
spôsobenej pri výkone verejnej moci nie je v Ústave SR zakotvená ako podmienka uplatnenia 
nároku na náhradu škody spôsobenej pri výkone verejnej moci, 

b) platná právna úprava inštitútu predbežného prerokovania nároku na náhradu škody tým, že 
neustanovuje povinnosť  konať a vybaviť návrh, neplní spoločenskú funkciu vybavenia veci, 
v tej oblasti štátu, v aktivite ktorej resp. z aktivity ktorej škoda vznikla, 

c) neinštrukčná-t a nejasná platná právna úprava inštitútu predbežného prerokovania nároku na 
náhradu škody neodbremeňuje súdy od enormného zaťaženia a ak áno, tak iba s malou 
početnosťou prípadov, 

d) platná právna úprava inštitútu predbežného prerokovávania nároku na náhradu škody 
zhoršuje právnu situáciu poškodeného z hľadiska časovej dostupnosti súdneho riešenia jeho 
nároku. 

                                                 
12 Žiadosť na Ministerstvo financií SR bola podaná podľa zákona č. 211/2000 Z. z. (infozákon) 
autorkou tohto článku ako fyzickou osobou. 
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      De lege ferenda  do úvahy môžu prísť nasledujúce možnosti riešenia: 
a) upustiť od predbežného prerokovávania, t. j. zrušiť tento právny inštitút, 
b) skrátiť zákonnú lehotu zo 6 mesiacov na 3 mesiace, 
c) ustanoviť povinnosť ústredného orgánu štátnej správy, vybaviť každý nárok na náhradu škody 
spôsobenej výkonom verejnej moci buď meritórnym rozhodnutím, alebo uznesením o zamietnutí 
návrhu z dôvodu neopodstatnenosti.  
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Abstract: The paper analyses the constitutional guarantees concerning the speed of administrative 
proceedings. Author emphasizes mainly Article 48(2) of Act No. 460/1992 Coll. Constitution of the 
Slovak Republic as amended. He also deals with selected international documents. Author identifies 
particular time barriers which are likely to occur on the way to reaching the final decision. He 
evaluates the status quo and presents proposals for its improvement. 
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1 INTRODUCTION 

I think that legal theory does not dispute the importance of the speed of proceedings. In my 
opinion, the speed of proceedings protects the aim of the particular proceedings. I think that this 
confirms the famous statement “justice delayed, justice denied.” The importance of the speed of 
proceedings has many reasons.  
 The speed of proceedings may be in the interest of the participants of such proceedings. 
Nonetheless, it is not the general rule. It is possible to find proceedings in which the length of the 
proceedings helps participants or some of them.  
 Usually, the speed of proceedings is in the interest of complainants (applicants, plaintiff, 
claimants, etc.). The main reason is that they want to acquire a particular right from the public 
authority. It is possible to presume that these participants want to obtain a decision or response in a 
very short term.  
 On the other hand, long-term deciding procedures may be desirable in the case of other 
participants. This usually occurs in situations in which these participants expect decisions or other 
results concerning particular duties to be imposed on them. These duties can involve some 
obligations to pay or perform a certain activity.  
 It is also possible to find some proceedings in which the length of proceedings could help 
particular participants of such proceedings. This is generally in proceedings in which the authority 
can decide about particular duties in the terms prescribed by law. 
 Despite these facts, I am sure that the speed of proceedings is one of the most important 
elements for achieving the objectives. I believe that this is undisputed among both legal 
theoreticians and practitioners.  
 The necessity of the speed of proceedings is confirmed by Act No. 460/1992 Coll. 
Constitution of the Slovak Republic as amended (hereinafter referred to as the “Constitution of the 
Slovak Republic”). This act establishes the fundamental right to issue a decision in a reasonable 
time.  
 Our law also establishes legal tools for the legal defence of this right. This right is the 
central topic of this paper. I deal with this right. Furthermore, I analyse the means of protection with 
reference to the protection before the Constitutional Court of the Slovak Republic. For that purpose, 
I examine if this kind of protection is effective. Finally, I try to generalize the findings in order 
formulate the conclusions. I use mainly the methods of analysis, synthesis and generalisation. 

 
2 THE RIGHT TO ISSUE A DECISION WITHIN A REASONABLE TIME AS A 

FUNDAMENTAL RIGHT 
The Constitution of the Slovak Republic establishes the right to issue a decision within a 

reasonable time in Article 48(2), first sentence. Pursuant to this provision, everyone has the right to 
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have his case tried in public, without undue delay, and in his presence and to deliver his opinion on 
all pieces of evidence.1  
 The Constitution of the Slovak Republic contains this provision in Chapter 2, Part 7. This 
part encompasses the fundamental rights to judicial protection and other legal protection. The name 
of this part is “The Right to Judicial and Other Legal Protection.” 
 This part has five articles. Most of these articles guarantee the rights connected with the 
right of access to courts. Despite this fact, some articles do not regulate only requirements which 
specify conditions of a judicial review. These articles establish the necessary requirements also for 
other kinds of proceedings. Article 48(2) belongs to them. 
 The importance of this Article does not only lie in the fact that the fundamental right to 
receive a decision without undue delays belongs also to the administrative decision-making process. 
It is also important because the Constitutional Court of the Slovak Republic can control this right too.  
 The jurisdiction of the Constitutional Court of the Slovak Republic is established in Article 
127(1) of the Constitution of the Slovak Republic. Pursuant to this provision the Constitutional Court 
decides on complaints by natural persons or legal persons objecting to the violation of their basic 
rights and freedoms, or the basic rights and freedoms ensuing from an international treaty ratified by 
the Slovak Republic and promulgated in a manner laid down by law, unless other court makes 
decision on the protection of such rights and freedoms. 
 This article establishes the right of access to the Constitutional Court of the Slovak 
Republic also in situations in which administrative authorities have undue delays. An important fact 
is that every natural person and legal entity can file a complaint with the Constitutional Court of the 
Slovak Republic if they believe that particular administrative authority violated the right to act within 
a reasonable time. Naturally, it is important to fulfil the conditions which special laws prescribe for a 
successful protection before this court. 

3 MEASURES OF PROTECTION AGAINST THE INACTIVITY OF PUBLIC 
ADMINISTRATION AUTHORITIES 
The law of the Slovak Republic establishes omeasures of protection against the inactivity of 

administrative authorities. We point out five of them which we can consider to be the most important. 
These measures are: complaint, action filed with an administrative court, cassation complaint and 
complaint filed with the Constitutional Court of the Slovak Republic. In some cases, we could also 
take into account the application lod3ged with the European Court of Human Rights.  
 In fact, the main objective of all these measures is not the protection against the inactivity 
of public administration authorities.2 The direct measure against the inactivity of administrative 
authorities is only the complaint pursuant to Act No. 9/2010 Coll. on Complaints as amended 
(hereinafter referred to as the “Act on Complaints”). We can use the others if the protection under 
the complaint is not successful.  
This means that it is possible to file a complaint with the competent administrative authority. If this 
administrative authority does not solve the problem, we can file an action with an administrative 
court. 
The administrative court can decide about the inactivity or it can dismiss the action. If the 
administrative court dismisses the action, we can file a cassation complaint with the Court of 
Cassation3 against the decision of administrative court. It is important to mention that the cassation 
complaint is an extraordinary remedy pursuant to the Fifth Part, First Chapter of Act No. 162/2015 
Coll. Code of Administrative Justice as amended (hereinafter referred to as the Code of 
Administrative Justice).  

                                                 
1 Author works with the translation of the text of the Constitution of the Slovak Republic, which is 
available at the following website: 
http://www.google.sk/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=2&ved=0ahUKEwi_lLbpoczZAhW
NJ1AKHaMtDYMQFgguMAE&url=http%3A%2F%2Fwww.nrsr.sk%2Fweb%2FStatic%2Fen-
US%2FNRSR%2FDokumenty%2Fconstitution.doc&usg=AOvVaw2XHX2jLlSvTR3jmQkJTd5I,  
2 March 2018. 
2 Pursuant to Section 3(1)(a) and Section 11(1) a particular person can file a complaint against the 
inactivity of a public authority.  
3 The Supreme Court of the Slovak Republic is the Court of Cassation in the Slovak Republic.  
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If the proceedings about the cassation complaint are not successful, we can file a complaint with the 
Constitutional Court of the Slovak Republic. It is also important to mention that the Slovak law does 
not allow to file an action against the inactivity of an administrative authority. This complaint goes 
against the decision of the Court of Cassation. It means that we can file a complaint with the 
Constitutional Court of the Slovak Republic against the decision of the Court of Cassation which 
decides about the cassation complaint against the administrative court. It could seem to be quite 
complicated, but in general, this system is only about the subsidiarity of particular remedies.  
I do not have any problems with the principle of subsidiarity. I think that it is correct if the 
administrative justice protection has precedence over the remedies before the Constitutional Court 
of the Slovak Republic. 
The problem can lie in the length of the particular proceedings and the number of them. It is 
questionable if we could also state that less is more. 
It is important to point out mainly the length of the particular remedies together. The deadline for the 
administrative authority's response to a complaint is sixty working days pursuant to Section 13(1) of 
the Act on Complaints. The average length of the judicial proceedings before an administrative 
courts in the matters of inactivity is 11,37 months.4 We do not have the proper information about the 
length of proceedings before the Cassation Court. Despite this fact, we can presume that it amounts 
to several months. 
I point out that administrative authorities shall decide immediately or within a thirty- day period.5 If 
we compare this fact with the information mentioned above, the time limits for remedies are not 
proportional to the time limits for administrative proceedings. That means that our legal regulation 
establishes remedies but it is questionable if they are effective. 

It is also important to say that the Code of Administrative Justice refines the former legal 
regulation of the review of inactivity on the part of public administrative authorities. That means that 
administrative courts shall decide about the duty to act and they shall review the performance of this 
duty.6 Proceedings before the Court of Cassation and the Constitutional Court of the Slovak 
Republic are under consideration only if a competent administrative court cancels an action because 
of its opinion that there is no inactivity on the part of an administrative authority. 

4 CONCLUSION 
Despite the variety of remedies against the inactivity of administrative authorities, the 

applicability of some of them has many limits. It is questionable if some remedies can be effective. I 
point out the constitutional complaint whose applicability is disputable. 

I know that it is not necessary to often use each kind of remedy. I accept that some kinds of 
remedies may be used only in special situations, if other remedies fail. Nonetheless, each level of 
protection has its own requirements. These contain the quality and effectivity. Because of that, we 
should concentrate on the quality, not the quantity. In my opinion, we would be able to create fewer 
levels of protection. Nonetheless, I cannot do that because at the beginning we should agree on 
changing the current system. Then we can continue to work on the next phase of the research.  
 
Contact information: 
doc. JUDr. Juraj Vačok, PhD, 
vacok1@uniba.sk 
Comenius University in Bratislava, Faculty of Law 
Šafárikovo námestie 6 
810 00 Bratislava 
Slovak Republic 

                                                 
4 This figure shows the average length of the proceedings before administrative courts in the matters 
of inactivity in 2016 according to the statistics of the Ministry of Justice of the Slovak Republic 
(published in http://www.justice.gov.sk/stat/roc/17/III.%202%20Správne%20veci.pdf,13March 2018). 
5 Time limits are established by Section 49 of Act No. 71/1967 Coll. on Administrative Proceedings 
(Code of Administrative Proceedings) as amended. This Act contains the general regulation of 
administrative proceedings in the Slovak Republic.    
6 See also Sections 250 – 251 of the Code of Administrative Justice.                     

http://www.justice.gov.sk/stat/roc/17/III.%202%20Správne%20veci.pdf
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Abstract: I deal in my article with the application of the principle of procedural equality and 
impartiality in administrative proceedings according to the Czech legislation, taking into account the 
jurisprudence of the Czech courts on this issue. 
 
Abstrakt: V příspěvku se budu zabývat uplatňováním zásady procesní rovnosti a nestrannosti ve 
správním řízení dle právní úpravy v  ČR, přičemž zohledním judikaturu soudů ČR týkající této 
problematiky. 
 
Key words: equality, impartiality, administrative proceeding, administraive body 
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1 ÚVOD 

Zásada procesní rovnosti dotčených osob v řízení a zásada nestrannosti správního orgánu 
patří mezi základní zásady činnosti správních orgánů. Dle ust. § 177 odst. 1 č. 500/2004 Sb., 
správního řádu1 se základní zásady činnnosti správních orgánů uvedené v ust. § 2 až § 8 při výkonu 
veřejné správy i v případech, kdy zvláštní zákon stanoví, že se správní řád nepoužije, ale sám 
úpravu odpovídající těmto zásadám neobsahuje.  

Zásada procesní rovnosti a nestrannosti stejně jako ostatní základní zásady činnosti 
správních orgánů slouží k ochraně subjektivních práv adresátů veřejné správy.2 Zásady jsou tak 
nastaveny pro širší okruh činností než pro klasické správní řízení podle správního řádu. Nicméně 
zásada procesní rovnosti3 a zásada nestrannosti4 jsou aplikovatelné samy o sobě z ústavního 
pořádku. Zásady procesní rovnosti a nestrannosti stejně jako ostatní základní zásady správní 
činnosti správních orgánů jsou závaznými vodítky pro činnosti správních orgánů, které nejsou ve 
správním řádu výslovně upraveny. Správní orgán má povinnost postupovat při své činnosti 
v souladu se základními zásadami a vykládat právní předpisy v duchu základních zásad.  
 
2 ÚSTAVNĚPRÁVNÍ VYMEZENÍ ZÁSAD 

Zásada procesní rovnosti a zásada nestrannosti jsou vyjádřeny v Hlavě páté Listiny 
základních práv a svobod,5 jež právo na soudní a jinou právní ochranu. Protože se jedná o zásady 
správní činnosti, patří proto obě zásady do kategorie „jiné právní ochrany“, jež nespadá pod 
ochranu soudní. Zásadu nestrannosti pak lze konkrétně dovodit z ust. čl. 36 Listiny základních práv 
a svobod: „Každý se může domáhat stanoveným způsobem svého práva u nezávislého a 
nestranného soudu a ve stanovených případech u jiného orgánu.“  

Zatímco pro soudy Listina základních práv a svobod výslovně stanovuje požadavek 
nezávislosti a nestrannosti, v případě jiných orgánů tomu tak není. Je třeba tedy položit otázku, zda 
se na orgány veřejné správy mohou uplatnit obdobná kritéria jako pro soudy. Osobně se domnívám 
že z Listiny základních práv a svobod lze dovodit pro orgány veřejné správy povinnost dodržovat 
nestrannost, neboť dodržování zásady nestrannosti je předpokladem pro naplnění zásady procesní 
rovnosti, která je v Listině základních práv a svobod zakotvena výslovně.  

V opačném případě by existoval ústavněprávní podklad pro soustavné popírání zásady 
procesní rovnosti a narušení podstaty právního státu. Jestliže orgánům veřejné správy vzniká na 

                                                 
1 Zákon č. č. 500/2004 Sb., správní řád, dále jen správní řád. 
2 SKULOVÁ, Soňa. Správní právo procesní. s. 47. 
3 V tomto případě výslovně. 
4 V tomto případě výkladem. 
5 Usnesení předsednictva České národní rady č. 2/1993 o vyhlášení Listiny základních práv a 
svobod jako součásti ústavního pořádku České republiky, dále jen Listina základních práv a svobod.  
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základě Listiny základních práv a svobod povinnost postupovat nestranně, neplatí totéž pro 
zachování nezávislosti správního orgánu. Správní orgány totiž vystupují ve veřejném zájmu, a proto 
již ze své podstaty nemohou být nezávislé.  Zásada procesní rovnosti vyplývá z ust. čl. 37 odst. 3 
Listiny základních práv a svobod, které stanoví, že všichni účastníci jsou si v řízení rovni. Projevem 
zásady procesní rovnosti je současně právo na tlumočníka, dle ust. § 37 ods. 4 Listiny základních 
práv a svobod.  

 
3 VYMEZENÍ ZÁSAD VE SMYSLU SPRÁVNÍHO ŘÁDU 

Zásada procesní rovnosti a zásada nestrannosti jsou upraveny v ust. § 7 správního řádu. 
„Dotčené osoby mají při uplatňování svých procesních práv rovné postavení. Správní orgán 
postupuje vůči dotčeným osobám nestranně a vyžaduje od všech dotčených osob plnění jejich 
procesních povinností rovnou měrou. Tam, kde by rovnost dotčených osob mohla být ohrožena, 
správní orgán učiní opatření potřebná k jejímu zajištění.“  Ust. § 7 správního řádu upravuje tři 
základní aspekty. Jedná se o požadavek na zachování procesní rovnosti dotčených osob, nestranný 
postup správního orgánu a pozitivní diskriminace ve vztahu k dotčeným osobám.  
 
3.1 Procesní rovnost dotčených osob  

Zásada procesní rovnosti dotčených osob vyplývá z věty první odstavce 1, kde je upraveno 
právo dotčených osob na rovné postavení při uplatňování práv a ve větě druhé, kde je upravena 
povinnost správního orgánu vyžadovat od všech dotčených osob plnění jejich procesní povinností 
rovnou měrou. Zásada rovnosti se vztahuje k uplatňování procesních práv dotčených osob, nelze ji 
zaměňovat s rovností v hmotných právech.6 Rovnost je vnímána jako kategorie relativní.7 Vyžaduje 
odstranění takových nedůvodných rozdílů, které mají bezprostřední vliv na postavení dotčených 
osob v řízení. Zároveň v rámci řízení mají dotčené osoby různé postavení, s ohledem na to se pak 
odvíjejí odlišná procesní práva a povinnosti dotčených osob. V takovém případě není žádoucí a ani 
logické trvat na absolutní rovnosti všech dotčených osob, avšak pouze v těch případech, kdy 
dotčené osoby vystupují ve stejném postavení.  

V souvislosti se zásadou procesní rovnosti bývá zmiňována i zásada rovnosti zbraní. Jedná 
se však o odlišné zásady. Rovnost zbraní vychází z trestního procesního práva a znamená systém 
právních prostředků, které vyrovnávají postavení stran v kontradiktorním řízení. Ve správním řízení 
se může uplatnit v případech správního trestání. Nejedná se však o základní zásadu činnosti 
správních orgánů dle správního řádu a se zásadou procesní rovnosti ji nelze zaměňovat. 

Je otázkou, zda se zásada procesní rovnosti uplatňuje všeobecně nebo v rámci jednoho 
konkrétního řízení. Profesor Petr Průcha se kloní k názoru, že tato zásada se vztahuje pouze ke 
konkrétnímu řízení, dokonce zastává názor, že v řízení s jedním účastníkem se tato zásada ani 
neuplatňuje.8 Základní zásady činnosti správních orgánů by totiž měly být dle mého mínění 
aplikovány v každém řízení.  Osobně se domnívám, že lze zásadu procesní rovnosti vykládat i 
napříč řízeními. Osoby v obdobném postavení by i v různých řízeních měly mít rovná práva a 
povinnosti. Takovým výkladem však již zásada procesní rovnosti zvolna přechazí k další základní 
zásadě orgánů veřejné činnosti, a to k zásadě legitimního očekávání dle ust. § 2 odst. 4, což ovšem 
dle mého názoru není od věci, neboť tato zásada vychází ze zásady procesní rovnosti. Domnívám 
se, že je lépe vykládat základní zásady spíše šířeji i v případě, kdy se překrývají. V opačném 
případě-restriktivní aplikace zásad by totiž mohla nastat situace, kdy nebudou základní zásady 
činnosti správních orgánů aplikovány vůbec.  

 
3.2 Nestrannost správního orgánu 

Druhým aspektem vyplývajícím z ust. § 7 správního řádu je nestrannost správního orgánu. 
V porovnání s procesní rovností, která je se projevuje ve vztahu mezi účastníky, kterým je nadřazen 
správní orgán, nestrannost se projevuje v subjektivním vztahu mezi účastníky a správním orgánem. 
Paradoxně jedinou procesní obranou v řízení proti porušování zákazu nestrannosti je uplatnění 
námitky podjatosti podle ust. § 14 správního řádu. Podjatost je založena na objektivním kritériu 
existence předpokladu, že úřední osoba má s ohledem na svůj poměr k účastníkům řízení nebo 

                                                 
6 Nález Ústavního soud ČSFR  ze dne 8. 10. 1992, sp. zn. Pl. ÚS 22/92. 
7 Tamtéž. 
8 KLIKOVÁ, Alena, HAVLAN, Petr a kol. Správní řád. s. 44.   
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jejich zástupcům takový zájem na výsledku řízení, pro nějž lze pochybovat o její nepodjatosti. 
V případě, že se objektivně nepodaří důvodný předpoklad o podjatosti úřední osoby doložit, 
účastník nemá v řízení před konkrétní úřední osobou jinou možnost procesní obrany. Je ale možné, 
že se nestranný přístup správního orgánu projeví i v samotném rozhodnutí správního orgánu a pak 
by se měla dotčená osoba možnost bránit se podáním opravného prostředku.  

Uvádím-li zásadu nestrannosti, není od věci pro srovnání uvést zásadu nezávislosti, jež se 
ve správním řízení, na rozdíl od řízení před soudem neuplatní. Zásadou nezávislosti se rozumí 
absence vázanosti rozhodujícího orgánu určujícím zájmem. Nezávislý soud je povinen při 
rozhodování zvažovat a porovnávat různé zájmy. Správní orgán dbá, aby přijaté řešení bylo 
v souladu s veřejným zájmem.9 

Zatímco zásada procesní rovnosti se nevztahuje k hmotném právu, zásada nestrannosti by 
se měla projevit nejen ve formální stránce rozhodnutí, ale především ve stránce materiální. 
Koneckonců dopad rozhodnutí do hmotných práv dotčené osoby vnímá dotčená osoba většinou 
nejintenzivněji.  

 
3.3 Pozitivní diskrimance  

Třetím aspektem, jenž vyplývá z ust. § 7, je požadavek pozitivní diskriminace. Tam, kde by 
rovnost dotčených osob mohla být ohrožena, správní orgán učiní opatření potřebná k jejímu 
zajištění. Váže se tak k zásadě procesní rovnosti. Správní orgán je povinen odstraňovat nerovnosti 
u dotčených osob v takovém případě, když by nerovnost mohla mít vliv na postavení dotčené osoby 
v řízení. Konkrétními projevy pozitivní diskriminace k odstranění významných nerovností mezi 
dotčenými osobami v řízení podle správního řádu může být právo na tlumočníka dle ust. § 16 odst. 
3, 4, a 5, právo na prostředníka pro hluchoslepou osobu dle ust. § 16 odst. 5 správního řádu nebo 
ustanovení opatrovníka podle ust. § 32 správního řádu.  

Nicméně je třeba poukázat, že správní orgány mají za povinnost učinit vždy opatření 
k zajištění procesní rovnosti dotčených osob, tedy i v případech, které zákon nepředpokládá. To 
souvisí se zásadou veřejné správy jako služby veřejnosti ve smyslu ust. § 4 odst. 1 správního řádu. 
Správní orgány by proto měly být v rámci své činnosti aktivní, ex offo zjišťovat a předvídat případy, 
kdy by rovnost dotčených osob mohla být dotčena tak, aby mohly řádně a včas učinit opatření 
potřebná k zajištění rovného postavení dotčených osob.  
 
4 Z ROZHODOVACÍ ČINNOSTI SOUDŮ 

Problematika procesní rovnosti a nestrannosti správního orgánu není judikaturou Ústavního 
soudu ČR a Nejvyššího správního soudu ČR příliš často řešena. Domnívám se, že to může být 
způsobeno tím, že se skutkově jedná o poměrně jasné záležitosti, takže se s většinou problémů 
dokáží vypořádat v rámci řízení samotné orgány veřejné správy nebo případně soudy ve správním 
soudnictví. Porušení zásad procesní rovnosti a nestrannosti správního orgánu bývá často spojeno 
s porušením některé další zásady patřící mezi základní zásady činnost správních orgánů dle ust. § 
2 -8 správního řádu. Protože zásady procesní rovnosti a nestrannosti správního orgánu jsou 
upraveny ve správním řádu, dochází jejich porušením pokaždé k porušení zásady zákonnosti ve 
smyslu ust. § 2 odst. 1 správního řádu.  

Přístup správních orgánů k účastníkům řízení v souvislosti s dodržováním zásady procesní 
rovnosti zmínil Ústavní soud k nálezu ze dne 29.9. 2014 sp. zn.  III. ÚS 188/04.10„Pokud správní 
orgány ve správním řízení pouze důsledně vyžadují plnění povinností ze strany občanů a nedbají 
přitom o ochranu jejich zájmů, je výrazem tohoto postupu přepjatý formalismus, jehož důsledkem je 
sofistikované zdůvodňování zjevné nespravedlnosti, a tím dochází k porušení čl. 36 Listiny 
základních práv a svobod. Neobstojí v této souvislosti ani námitka porušení ústavního principu 
rovnosti účastníků řízení, protože požadavek neakceptovatelnosti přepjatého formalismu se 
vztahuje stejnou měrou na každého z účastníků.“  

Na možné porušení zásady procesní rovnosti poukázal Nejvyšší správní soud v rozsudku ze 

dne 26.08.2010, sp. zn. 1 As 17/2010.11 Nejvyšší správní soud v řízení o kasační stížnosti zjistil, že 

žalovaný správní orgán a někteří stěžovatelé z řad účastníků, zaslaly Nejvyššímu správnímu soudu 

                                                 
9 Ust. § 2 odst. 4 správního řádu.  
10 Nález Ústavní soudu ze dne 29.9. 2014 sp. zn.  III. ÚS 188/04. 
11 Rozsudek Nejvyššího správního soudu ze dne 26.08.2010, sp. zn. 1 As 17/2010. 
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námitky, které se v některých částech doslovně shodovaly.  Nejvyšší správní soud k tomu uvedl 

následující: „Totožnost námitek je přitom v některých případech absolutní včetně použití shodných 

slovních obratů a spojení. Z kasačních stížností není zřejmé, kdo od koho „opisoval“, případně zda 

spolu stěžovatelé s žalovaným přímo spolupracovali. Pokud by snad k takové spolupráci došlo, 

považuje to Nejvyšší správní soud za nepřijatelné, v příkrém rozporu se zásadou nestrannosti 

správních orgánů a významně snižující důvěru veřejnosti v žalovaného.“ 

Považuji za vhodné zmínit také rozsudek Krajského soudu v Ostravě ze dne 15. 5. 2008, sp. 
zn. 22 Ca 199/2007,12 který konstatoval porušení zásady procesní rovnosti účastníků ve vztahu 
k podjatosti úřední osoby. „Pokud rozhodnutí obecního úřadu podepsala stejná osoba, která v řízení 
jednala jménem obce jakožto účastníka řízení, došlo k situaci, kdy o věci rozhodoval vyloučený 
pracovník správního orgánu a byla porušena zásada rovnosti účastníků před správním orgánem.“ 

 
5 PORUŠENÍZÁSAD PŘI DOHLEDOVÉ ČINNOSTI NAD SOUDNÍMI EXEKUTORY 

Za nejpalčivější problém související s dodržováním zásady procesní rovnosti a nestrannosti 
správních orgánů, stejně jako v případě dodržování dalších základních zásad činnosti správních 
orgánů, považuji případy, kdy se správní orgány, od kterých by se vzhledem k jejich zařazení 
v systému veřejné správy, materiálnímu vybavení a personálnímu obsazení, dalo očekávat, že 
půjdou ostatním správním orgánům příkladem a budou sjednocovat jejich rozhodovací praxi, 
porušují tyto zásady. Jako příklad uvádím rozhodnutí ministra spravedlnosti ČR v případě státního 
dohledu nad soudními exekutory, což je také správní činnost, na kterou se uplatní správní řád.  

S účinností zákona č. 120/2001 Sb., o soudních exekutorech a exekuční činnosti (exekuční 
řád) a o změně dalších zákonů,13 přenesl stát část moci soudní v podobě výkonu rozhodnutí na 
soukromé osoby-soudní exekutory. Zároveň si však stát na sebe převzal odpovědnost za dohled 
nad soudními exekutory a prostředky směřující k nápravě pochybení soudních exekutorů či 
k potrestání protiprávní činnosti. V současné době vykonávají státní dohled nad soudními exekutory 
podle ust. § 7 exekučního řádu tři typy dohledových orgánů. Jedná se o Ministerstvo spravedlnosti 
ČR, Exekutorskou komoru ČR a předsedy okresních soudů.  

Tyto dohledové orgány provádějí výkon státního dohledu nad soudními exekutory nezávisle 
na sobě. Za drobné nedostatky nebo drobných poklesky v chování soudního exekutora udělí dle 
ust. § 7a exekučního řádu Ministerstvo spravedlnosti, Exekutorská komora nebo předseda 
okresního soudu soudnímu exekutorovi písemnou výtku. V případě závážnějších pochybení 
soudního exekutora se přistupuje k zahájení kárného řízení u Nejvyššího správního soudu dle ust. § 
117 a násl. exekučního řádu.  Udělení výtky v konkrétní věci zakládá překážku věci rozsouzené ve 
vztahu k zahájení kárného řízení proti soudnímu exekutorovi. To platí i pro ostatní dohledové 
orgány.14  

K případu, na který poukazuji, se vztahuje rozhodnutí Nejvyššího správního soudu ze dne 3. 
3. 2014, sp. zn. 15 Kse 4/2013.15 Soudní exekutor J. N. byl uznán vinným ze spáchání závažného 
kárného provinění, které spočívalo v tom, že společnost s ručením omezeným, ve které byl jediným 
společníkem se zúčastnila jako dražitel dražby v jeho exekutorském úřadě a úspěšně vydražila 
předmět dražby. Kárné řízení probíhalo na základě kárného návrhu ministryně spravedlnosti a 
v průběhu jeho projednávání na Nejvyšším správním soudu byl náměstkem ministryně spravedlnosti 
JUDr. Robert Pelikán Ph.D. JUDr. Robert Pelikán Ph.D. musel být s tímto rozhodnutím srozuměn.  

O to méně pochopitelné je, že později, kdy se JUDr. Robert Pelikán Ph.D. stal ministrem 
spravedlnosti, udělil výtku prezidentce Exekutorské komory ČR Mgr. Pavle Fučíkové za to, že 
realitní společnost, ve které byla majoritní akcionářkou s vlatnictvím 96% akcií, vydražila byt v jejím 
exekutorském úřadu. Byť se jednalo o skutkově podobné případy, a Nejvyšší správní soud již 
jednou posoudil takové jednání jako závažné kárné provinění, JUDr. Robert Pelikán Ph.D. se 
rozhodnul pro udělení výtky.16 Text výtky byl zveřejněn dne 16. 3. 2017 na internetových stránkách 

                                                 
12 Rozsudek Krajského soudu v Ostravě ze dne 15. 5. 2008, sp. zn. 22 Ca 199/2007. 
13 Zákon č. 120/2001 Sb., o soudních exekutorech a exekuční činnosti (exekuční řád) a o změně 
dalších zákonů, dále jen exekuční řád.  
14 Blíže rozhodnutí Nejvyššího správního soudu ze dne 4. 10. 2017, sp. zn. 14 Kse 1/2017. 
15 Rozhodnutí Nejvyššího správního soudu ze dne 3. 3. 2014, sp. zn. 15 Kse 4/2013. 
16 Jednalo se o rozhodnutí Čj. MSP-548/2016-OED-SEU/14. 
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zpravodajského portálu Česká justice.17 Rozhodnutí ministra spravedlnosti dle mého názoru 
narušuje rovnost účastníků18 není nestranné19 a je v rozporu se zásadou předvídatelnosti práva dle 
ust. § 2 odst. 4 správního řádu. Je také možné, že rozhodnutí ministra spravedlnosti je v rozporu též 
se zásadou legality podle ust. § 2 odst. 1 správního řádu, neboť výtku dle ust. 7a exekučního řádu je 
oprávněno udělit Ministerstvo spravedlnosti ČR.  

Vzhledem ke zvolené formě-výtky i celkové stylistice rozhodnutí ministra spravedlnosti,20 na 
mě tato výtka působí než jako sankční prostředek za drobný nedostatek v exekuční činnosti či 
drobný poklesek v chování spíše jako udělení milosti ve formě abolice. Jestliže chceme vést malé 
správní orgány k dodržování základních zásad a vůbec k dobré veřejné správě, měly by se vrcholné 
správní orgány obdobné praxe do budoucna vyvarovat.  

 
6 ZÁVER 

Zásada procesní rovnosti  a zásada nestrannosti patří k základním zásadám činnosti 
správních orgánů. Uplatní se při každém správním řízení a dokonce i v těch řízeních, na které se 
nevztahuje správní řád. Obě zásady vyplývají z ústavního pořádku, konkrétně z Listiny základních 
práv a svobod.  

Projevem zásad ve správním řízení jsou tři aspekty. Procesní rovnost dotčených osob, 
nestrannost správního orgánu a pozitivní diskriminace. Judikatura českých soudů zásady procesní 
nestrannosti a rovnosti reflektuje, nicméně tato problematika nedostává před vysoké soudy často. 
Udělení výtky soudní exekutorce Mgr. Pavle Fučíkové ministrem spravedlnosti JUDr. Robertem 
Pelikánem Ph.D. bylo v rozporu se zásadou procesní rovnosti a zásadou nestrannosti.  
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17 Blíže na http://www.ceska-justice.cz/wp-content/uploads/2017/03/MSP-548_2016-OED-SEU-
1.pdf. 
18 V tomto případě se jedná o soudní exekutory.  
19 Jednoho soudního exekutora upřednosťnuje před druhým soudním exekutorem. 
20 Ministr spravedlnosti uvádí ve výtce: „uvedený závažný nedostatek v exekuční činnosti mající 

znaky kárného deliktu…jsem se rozhodl v tomto jediném a konkrétním případě přistoupit k 

výjimečnému kroku a dotčené jednání Vám…dle ust. § 7a exekučního řádu důrazně vytýkám.“ 

 

 

http://www.ceska-justice.cz/wp-content/uploads/2017/03/MSP-548_2016-OED-SEU-1.pdf
http://www.ceska-justice.cz/wp-content/uploads/2017/03/MSP-548_2016-OED-SEU-1.pdf
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AKO JE TO S NEZÁVISLOSŤOU SPRÁVNYCH ORGÁNOV? 

Martin Vernarský 

Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach – Fakulta verejnej správy 
 
 

Abstrakt: Independence represents concept of the constitutional law, which has also its intersection 
into other legal branches. The aim of article is to analyze the question, if administrative bodies have 
to be independent, eventually what shape has to be shown by their independence. 
 
Abstrakt: Nezávislosť predstavuje pojem ústavného práva, ktorý má prienik aj do iných právnych 
odvetví. Cieľom príspevku je analyzovať otázku, či správne orgány majú byť nezávislé, a prípadne 
akú podobu má vykazovať ich nezávislosť. 
 
Kľúčové slová: constitution, independence, administrative body. 
 
Kľúčové slová: ústava, nezávislosť, správny orgán. 
 
 
1 ÚVOD 

Pri úvahách o ústavných princípoch v rozhodovacej praxi správnych orgánov sa primerane 
právne vzdelanému analytikovi okamžite vynárajú procesné zásady ovládajúce postup orgánov 
verejnej správy pri výkone ich vrchnostenských právomocí, a to obzvlášť pri realizácii individuálnej 
rozhodovacej právomoci, pri ktorej dochádza k aplikácii administratívnoprávnej normy na zistený 
skutkový stav. 

Niet pochýb, že popísaný prístup vyjadruje mimoriadne dôležitý kvalitatívny aspekt 
mocenskej aktivity verejnej správy. Rovnako je však nepochybné, že rešpektovanie ústavnosti 
správnymi orgánmi nepodmieňujú len tie všeobecnejšie formulované a univerzálnejšie platné 
právne normy, ktoré sa vzťahujú výlučne na funkčnú (činnostnú) stránku pôsobenia verejnej správy. 
Opomenúť tu nemožno zásady (či princípy), ktoré sa koncentrujú na organizáciu fungovania 
verejnej správy, zameriavajú sa na inštitucionálne vzťahy medzi jednotlivými správnymi orgánmi, 
či medzi skupinami správnych orgánov vytvorenými na báze určitého legálne zakotveného stupňa 
príbuznosti ich činnosti. Ak totiž od správnych orgánov očakávame rešpektovanie takých princípov, 
akými sú zákonnosť, proporcionalita, rovnosť alebo súčinnosť s účastníkmi administratívnych 
procesov, nemožno odhliadať od inštitucionálnych záruk kreujúcich nevyhnutné predpoklady na to, 
aby správne orgány vo svojej každodennej činnosti boli pripravené dôsledne a správne aplikovať 
ústavné požiadavky majúce priamy dopad na fyzické osoby a právnické osoby, ktoré sú adresátmi 
výkonu verejnej správy. 

Nezávislosť správnych orgánov predstavuje princíp, ktorý sa hneď po jeho vyslovení 
v spojení s činnosťou verejnej správy, resp. s postavením administratívnych orgánov, javí ako 
mimoriadne problematický. Správne orgány predstavujú zložito štrukturovaný komplex organizačnej 
výstavby verejnej správy, a tak dosiahnuť účelnosť ich mocenskej činnosti i efektívne plnenie ich 
úloh možno len pri uplatňovaní takých pravidiel, ktoré vnútornú koherentnosť ich aktivít účinne 
zabezpečia. Hierarchické usporiadanie orgánov verejnej (predovšetkým štátnej) správy nerozlučne 
späté so vzťahmi nadriadenosti a podriadenosti predstavuje jeden z nástrojov, ktorý sa vyznačuje 
potenciálom účinne zabezpečiť jednotnosť každodennej práce verejnej správy. No hierarchia je 
pojmovo len málo zlučiteľná s nezávislosťou. Je preto potrebné zamyslieť sa nad obsahom 
kategórie nezávislosti správnych orgánov i, dospieť k záveru, na kom a na čom majú byť prípadne 
správne orgány nezávislé. 

 
2 PODOBY NEZÁVISLOSTI SPRÁVNYCH ORGÁNOV 

Nezávislosť ako právna kategória má v literatúre ustálených viacero podôb. Štandardne sa 
poukazuje na nezávislosť politickú, ktorá zahŕňa tri komponenty, a to nezávislosť funkčnú, 
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nezávislosť personálnu a napokon nezávislosť odbornú1. Do prostredia úvah o nezávislosti verejnej 
správy sa popísaná teoretická trojčlenka preklápa v podobe nezávislosti inštitucionálnej, ktorá 
vylučuje podriadenosť inému orgánu, nezávislosti personálnej, resp. kreačnej, ktorá vychádza zo 
skúmania spôsobu ustanovovania do funkcie spätého s reguláciou odvolateľnosti, prípadne 
oprávnenia opätovne sa o konkrétnu funkciu uchádzať, a napokon nezávislosti finančnej 
prejavujúcej sa v individuálnom rozpočtovo-právnom riešení financovania činnosti daného úseku 
administratívnej aktivity2. 

Štandardný pohľad na postavenie správnych orgánov v štátnom mechanizme ich zaraďuje 
do sféry výkonnej moci. Jej základnou funkciou v rovine administratívnej je autentické pretavenie 
vôle zákonodarcu do každodennej reality verejnoprávnych vzťahov. Z uvedeného pohľadu je 
potrebné za dôležitú požiadavku pre kvalitatívnu podobu verejnej správy považovať jednotnosť jej 
výkonu3, ktorá však s ohľadom na definovaný primárny účel výkonnej moci nemôže byť 
zabezpečovaná časovo pomerne náročnou zjednocovacou procedúrou, ako ju poznáme z oblasti 
výkonu súdnej moci. Preto veľmi dôležitým nástrojom dosahovania praktickosti, a tým aj efektivity 
výkonnej moci je interná normotvorba (prípadne vydávanie interných pokynov) odvíjajúca sa od 
právomoci nadriadeného správneho orgánu riadiť správne orgány podriadené. Uvedený prvok vo 
fungovaní hierarchicky usporiadanej administratívnej činnosti však celkom prirodzene vylučuje 
ponímanie nezávislosti v jej inštitucionálnej podobe. 

V stredoeurópskej konštitucionalistike i administrativistike sa za vrcholný orgán výkonnej 
moci považuje vláda. Stojí na vrchole pomyselnej pyramídy štátnej správy, hoci ju samú za správny 
orgán zásadne považovať nemožno4. Pyramidálna výstavba vyžaduje povinnosť ústrednej štátnej 
správy rešpektovať rozhodnutia vlády riadiacej a koordinačnej povahy, čo legálne podporuje aj § 39 
ods. 1 zákona č. 575/2001 Z. z. o organizácii činnosti vlády a organizácii ústrednej štátnej správy 
v znení neskorších predpisov, podľa ktorého činnosť ministerstiev prostredníctvom ministrov a 
činnosť ostatných ústredných orgánov štátnej správy prostredníctvom ich štatutárnych orgánov 
nielen koordinuje a kontroluje, ale aj riadi vláda. 

Načrtnutý pohľad na fungovanie verejnej správy bol donedávna ustálený a zodpovedal 
vzájomnému usporiadaniu všetkých troch mocí v štáte. Verejná správa ako podstatná zložka 
výkonnej moci sa totiž prostredníctvom postavenia vlády zodpovedala politicky pred priamo voleným 
zákonodarným orgánom a právne pred sústavou správnych súdov, ktorých prieskum sa však 
koncentroval výlučne na kritérium zákonnosti, čím sa zabezpečila kontrola toho, či verejná správa 
v individuálnych prípadoch skutočne napĺňa vôľu zákonodarcu a činí tak zadosť svojej výkonnej 
úlohe.  

V uvedenom ponímaní možno len ťažko uvažovať o nezávislosti verejnej správy, resp. 
o nezávislosti správnych orgánov. Práve spomenuté trojdelenie štátnej moci ponúka porovnanie 
nezávislosti súdov pri ich činnosti na jednej strane a (ne)závislosti správnych orgánov na strane 
druhej. Nezávislosť súdov je štandardne vysvetľovaná tak, že iné orgány verejnej moci nemajú 
nijaké oprávnenie vydávať príkazy, ktoré by mohli ovplyvniť výsledok rozhodovacej činnosti súdu5, 
pričom účelom nezávislosti je naplnenie zmyslu existencie súdnej moci, ktorým je objektívne 
a nestranné rozhodnutie sporu o právo6. Vo sfére verejnej správy nemožno rátať s podobou 
nezávislosti popísanou vo vzťahu k súdnej moci. Hierarchické usporiadanie a viazanosť nielen 
požiadavkou zákonnosti (dodržiavanie všeobecne záväzných právnych predpisov), 
ale aj vnútornými predpismi vrhá na verejnú správu pohľad úplne odlišný od súdnictva. Je tomu tak 
aj vďaka prioritnému účelu existencie verejnej správy, ktorými nie je rozhodovanie sporov o právo, 
ale preklopenie vôle zákonodarcu do reality každodenného života. Výkon súdnej moci má, 
zjednodušene povedané, podobu ponuky štátu vyslúžiť spravodlivosť tomu, kto sa na súd 
s požiadavkou o vyriešenie svojho sporu obráti. Verejná správa je predĺženou rukou štátu, ktorá 

                                                 
1 PŘIBÁŇ, J. Nezávislost v právním systému: institucionální, osobné a odborné souvislosti, s. 93 
2 POUPEROVÁ, O. Nezávislé správní úřady. s. 219 
3 VOPÁLKA, V. Nezávislé správní orgány, s. 87 
4 napríklad uznesenie Ústavného súdu Slovenskej republiky z 3. marca 1999 vo veci I. ÚS 11/99 

alebo uznesenie Ústavného súdu Slovenskej republiky zo 17. marca 1999 vo veci II. ÚS 31/99 
5 DRGONEC, J. Ústava Slovenskej republiky. Teória a prax, s. 1500 
6 DRGONEC, J. Ústava Slovenskej republiky. Teória a prax, s 1501 
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nepretržite chráni verejný záujem v jeho rozmanitých podobách a je pripravená v prípade potreby 
iniciatívne zasiahnuť. 

Stabilizovaný pohľad na podstatu verejnej správy, a tým aj na úvahy o jej prípadnej 
nezávislosti, je však od druhej polovice 20. storočia v európskych podmienkach vystavený novým 
výzvam. Aj do verejnej správy sa inkorporuje myšlienka nezávislosti, a to v zmysle oddeľovania 
od vládnej moci. Táto idea pochádza z amerického právneho prostredia, v ktorom už v 19. storočí 
dochádzalo k inštitucionálnemu vyčleňovaniu niektorých administratívnych úsekov z podriadenosti 
prezidentovi stojacemu na vrchole exekutívy7. K popisovanému procesu osobitne prispieva 
integrácia na európskom kontinente. Európske Spoločenstvá (neskôr Európska únia) v záujme 
harmonizácie právnych poriadkov členských štátov presadzujú do týchto právnych systémov prvky, 
ktoré im doposiaľ neboli blízke. To sa prejavuje aj v potrebe zriaďovania orgánov poverených 
administratívnymi úlohami na špecifických úsekoch, ktoré majú byť oddelené od vlády, a tým čo 
najviac oprostené od politických vplyvov. Do prostredia úvah o uvádzanom úseku administratívy sa 
mimovoľne vnáša prvok nedôvery vláde, pochybnosť o jej spôsobilosti odolať politickým 
a agresívnym podnikateľským vplyvom i o jej spôsobilosti objektívne a na báze odbornosti 
pristupovať k výkonu exekutívnych úloh v citlivých oblastiach (predovšetkým v oblasti štátnej 
regulácie prirodzených monopolov). 

 
3 ÚRAD PRE REGULÁCIU SIEŤOVÝCH ODVETVÍ V SLOVENSKEJ REPUBLIKE 

Slovenským príkladom nezávislého správneho orgánu je okrem iných aj Úrad pre reguláciu 
sieťových odvetví (ďalej len „úrad“). Zákon č. 250/2012 Z. z. o regulácii v sieťových odvetviach 
v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o RSO“) charakterizuje úrad ako orgán štátnej 
správy pre oblasť regulácie sieťových odvetví s celoslovenskou pôsobnosťou, ktorý pri výkone 
svojej pôsobnosti postupuje nestranne a nezávisle. Štátne orgány, orgány územnej samosprávy, iné 
orgány verejnej moci ani ďalšie osoby nesmú ovplyvňovať úrad pri vykonávaní jeho pôsobnosti. 

Orgánmi úradu sú predseda a regulačná rada. Predsedu, ktorý je štátnym zamestnancom, 
vymenúva vláda Slovenskej republiky (ďalej len „vláda“) na šesť rokov. Vláda predsedu odvolá, 
ak dôjde k naplneniu niektorého z taxatívne uvedených dôvodov. Zákon o RSO zdôrazňuje, 
že predseda úradu pri výkone svojej pôsobnosti koná nezávisle od pokynov štátnych orgánov, 
orgánov územnej samosprávy, iných orgánov verejnej moci a od ďalších osôb. Členov regulačnej 
rady, ako verejných funkcionárov, vymenúva prezident Slovenskej republiky (ďalej len „prezident“) 
na šesť rokov, a to spolovice na návrh parlamentu a spolovice na návrh vlády. Odvoláva ich 
prezident, avšak len v prípade naplnenia niektorého z taxatívne zakotvených dôvodov. Aj členovia 
regulačnej rady pri výkone svojej pôsobnosti konajú nezávisle od pokynov štátnych orgánov, 
orgánov územnej samosprávy, iných orgánov verejnej moci a od ďalších osôb. 

Právna úprava účinná pred 28. júnom 2017 menovaciu právomoc vo vzťahu k predsedovi 
úradu priznávala prezidentovi, ktorý ju využil na základe návrhu vlády. V pozícii predsedu úradu sa 
súčasne kumulovala aj funkcia predsedu regulačnej rady, ktorej členov, tak ako v súčasnosti, 
menoval prezident na návrh vlády a na návrh parlamentu. 

Novelizáciu zákona o RSO napadol prezident na Ústavnom súde Slovenskej republiky (ďalej 
len „ústavný súd“), a to práve v otázke presunu menovacej právomoci predsedu úradu na vládu. 
Prezident namieta nesúlad so zásadou lojálnej spolupráce podľa čl. 4 ods. 3 Zmluvy o Európskej 
únii v spojení s povinnosťou členského štátu podľa v čl. 288 ods. 3 Zmluvy o fungovaní Európskej 
únie spočívajúcou v zabezpečení výsledku, ku ktorému smeruje smernica ako akt sekundárneho 
práva. 

Parlament a vláda obhajujú v zmysle dôvodovej správy schválenú zmenu plnou 
zodpovednosťou vlády za energetickú politiku s tým, že právomoci prezidenta sú v tejto oblasti 
veľmi obmedzené. Prezident zas dôvodí dvoma smernicami Európskeho parlamentu a Rady 
z 13. júla 20098, ktoré vyžadujú dôslednú ochranu nezávislosti regulačných úradov členských štátov 

                                                 
7 k tomu bližšie HANDRLICA, J. Ke koncepci tzv. „nezávislých regulačních orgánů“ a k problematice 

jejich „nezávislosti“, s. 222, 224 - 227 
8 Smernica č. 2009/72/ES o spoločných pravidlách pre vnútorný trh s elektrinou, ktorou sa zrušuje 

smernica 2003/54/ES 
Smernica č. 2009/73/ES o spoločných pravidlách pre vnútorný trh so zemným plynom, ktorou sa 
zrušuje smernica 2003/55/ES 
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pri prijímaní rozhodnutí. Ide o nezávislosť od akéhokoľvek politického orgánu. Uvedené smernice 
požadujú právnu oddelenosť a funkčnú nezávislosť národných regulačných orgánov od každého 
iného verejnoprávneho alebo súkromného subjektu. Personál a osoby zodpovedné za riadenie tohto 
orgánu v zmysle smerníc nesmú požadovať ani prijímať priame pokyny od žiadneho štátneho, iného 
verejnoprávneho, ale ani od súkromného subjektu. Členovia najvyššieho vedenia regulačného 
orgánu majú byť vymenovaní na dobu určitú, a to od piatich do siedmich rokov s možnosťou 
jedného predĺženia. Smernice taktiež požadujú rozpočtovú samostatnosť a nezávislosť pri plnení 
vyčleneného rozpočtu. 

Pravda, sekundárne únijové akty nevymedzujú, čo rozumieť pod pojmom právnej oddelenosti 
a funkčnej nezávislosti. Z pohľadu doktrinálneho výkladu by sa dalo uvažovať o vysvetlení 
predmetného pojmu práve v podobe nepodriadenosti inému verejno-mocenskému orgánu. 
Nepodriadenosť by tu znamenala vyčlenenie z hierarchicky usporiadanej štátnej správy, na vrchole 
ktorej stojí vláda ako orgán nielen ústavný, ale aj politický, zodpovedajúci sa parlamentnej väčšine. 
Naznačená interpretácia by korešpondovala s výslovne formulovaným zákazom požadovania 
a prijímania priamych pokynov od iného orgánu verejnej moci. Túto požiadavku právna úprava 
v zákone o RSO spĺňa, keďže tak voči predsedovi úradu, ako aj vo vzťahu k členom regulačnej rady 
prikazuje ich konanie nezávisle od pokynov štátnych orgánov, či iných orgánov verejnej moci. 

Navyše, predsedu úradu (ani členov regulačnej rady) nemôže orgán, ktorý ho (ich) menoval 
odvolať bez uvedenia dôvodu. Zákon o RSO v § 5 ods. 10 vymenúva taxatívnym výpočtom dôvody, 
pre ktoré vláda predsedu úradu odvolá. Okrem „klasických“ dôvodov (právoplatné odsúdenia 
za trestnú činnosť, konflikt záujmov, neschopnosť vykonávania funkcie trvajúca určitý čas) je 
obligatórnym dôvodom odvolania predsedu úradu aj porušenie povinnosti konať nezávisle 
od pokynov štátnych orgánov, či iných orgánov verejnej moci. Pri určitej dávke zlomyseľnosti 
by sme mohli vysloviť pochybnosť, či by vláda v takom prípade odvolala predsedu úradu, ktorý by 
od nej samej prijímal pokyny smerujúce k spôsobu výkonu jeho funkcie.  

Prezentovaná argumentácia v podstate odsudzuje prezidentov návrh na neúspech, 
no na strane druhej pozbavuje relevancie aj hlavný argument vlády o jej zodpovednosti 
za energetickú politiku. Len ťažko môže vláda voči úradu túto zodpovednosť presadzovať, 
keď ani predseda úradu, ani členovia regulačnej rady nesmú prijímať od nej akékoľvek pokyny 
v otázkach výkonu ich úloh. Vláda môže ovplyvniť spôsob rozhodovania úradu iba vo chvíli 
menovania predsedu úradu a potom už iba raz, pri opätovnom menovaní tej istej osoby do tej istej 
funkcie na druhé (posledné) funkčné obdobie. To však platí len za podmienky, že sa doterajší 
predseda úradu rozhodne znovu sa o túto funkciu uchádzať. Otázkou je, či takto rámcovaný priestor 
narúša zákonom predpísanú nezávislosť úradu spôsobom, ktorý je v rozpore s cieľmi 
zodpovedajúcich smerníc únijového práva. 

Náznak odpovede ponúkajú body 30., resp. 34. odôvodnenia smerníc, v ktorých tvorca 
únijovej regulácie vyjadril úmysel zabezpečiť, aby energetickí regulátori boli „úplne nezávislí od 
akýchkoľvek verejných alebo súkromných záujmov“. Pojem úplnej nezávislosti tzv. nezávislých 
správnych orgánov už totiž Súdny dvor Európskej únie (ďalej len „súdny dvor“), i keď v odvetvovo 
odlišnej sfére, interpretoval v rozsudku z 9. marca 2010 v konaní C-518/07, v ktorom rozhodoval 
o žalobe Európskej Komisie proti Spolkovej republike Nemecko. Tá podľa názoru žalobcu 
nesprávne uplatnila právne normy sekundárneho práva týkajúce sa ochrany osobných údajov, 
pričom podľa týchto noriem členský štát mal zabezpečiť, aby uplatňovanie právnych predpisov 
prijatých na účel ochrany osobných údajov bolo pod dozorom jedného alebo viacerých štátnych 
orgánov, ktoré mali svoje úlohy vykonávať „úplne nezávisle“. V nemeckých podmienkach však takto 
zriadený orgán pri výkone dozoru nad zachovávaním osobných údajov v neverejnom sektore 
podliehal výslovne zakotvenému štátnemu dohľadu. Spolková republika Nemecko sa v predmetnom 
konaní bránila tým, že pojem „úplne nezávisle“ si vyžaduje výklad funkčnej nezávislosti v tom 
zmysle, že tieto orgány musia byť nezávislé od neverejného sektora podliehajúceho ich kontrole 
a nesmú byť vystavené vonkajším vplyvom. Podľa jej názoru však štátny dohľad vykonávaný 
v spolkových krajinách nepredstavuje takýto vonkajší vplyv, ale kreuje mechanizmus vnútorného 
dohľadu nad administratívou vykonávaný prostredníctvom správnych orgánov, ktoré patria 
do rovnakého správneho aparátu ako dozorné orgány a musia rovnako ako tieto orgány plniť ciele 
relevantnej smernice. Súdny dvor obranu žalovanej strany neprijal, keď uzavrel, že „pri vykonávaní 
svojich úloh musia dozorné orgány konať objektívne a nestranne. Na tento účel musia byť 
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oslobodené od akéhokoľvek vonkajšieho vplyvu vrátane priameho či nepriameho vplyvu štátu alebo 
spolkových krajín, a teda nielen od vplyvu kontrolovaných subjektov“. 

Podstatným právnym záverom rekapitulovaného rozsudku Súdneho dvora je interpretácia, 
podľa ktorej sa úplná nezávislosť nevyčerpáva oddelenosťou a absenciou akýchkoľvek väzieb 
na adresátov výkonu mocenskej činnosti, ktorí prirodzene netvoria súčasť mocenského aparátu, 
ale zahŕňa i oslobodenie od pôsobenia iných verejnou mocou obdarených orgánov.  

Použiteľnosť právnych záverov Súdneho dvora pre prípad postavenia úradu podľa zákona 
o RSO je preto limitovaná. Súdny dvor síce hovorí o oslobodení „od akéhokoľvek vonkajšieho 
vplyvu vrátane priameho či nepriameho vplyvu štátu...“, s ohľadom na okolnosti prípadu však nebol 
nútený konkretizovať, či výlučne menovacia právomoc, pri danosti ostatných potrebných záruk 
nezávislosti, nedovolený vplyv vyvoláva. Navyše, smernica aplikovaná v prípade C-518/07 nebola 
pri chápaní nezávislosti dozorného orgánu natoľko konkrétna, ako je tomu v prípade regulačných 
smerníc č. 2009/72/ES a č. 2009/73/ES vzťahujúcich sa na postavenie úradu.  

Právne závery Súdneho dvora boli doplnené a konkretizované v dvoch časovo nasledujúcich 
rozhodnutiach, a to v rozsudku zo 16. októbra 2012 vo veci C-640/10 (Komisia proti Rakúsku) 
a v rozsudku z 8. apríla 2014 vo veci C-288/12 (Komisia proti Maďarsku). V prvom z uvedených 
rozsudkov Súdny dvor uviedol, že narušením požadovanej nezávislosti orgánu dozoru nad 
ochranou osobných údajov je aj situácia, keď tento orgán má správcu, ktorý je členom dozorného 
orgánu, no súčasne je spolkovým úradníkom podliehajúceho služobnému dohľadu. Ďalej v tom 
istom rozhodnutí Súdny dvor ako narušenie nezávislosti vyhodnotil právny stav, podľa ktorého 
kancelária dozorného orgánu je útvarom úradu spolkového kancelára. Napokon Súdny dvor kriticky 
hodnotil aj bezpodmienečné právo spolkového kancelára na informácie týkajúce sa všetkých otázok 
riadenia dozorného orgánu. V druhom z uvedených rozsudkov zas za narušenie nezávislosti 
dozorného orgánu Súdny dvor považoval predčasné ukončenie funkčného obdobia osoby 
zastávajúcej funkciu dozorného orgánu len z dôvodu zmeny inštitucionálneho modelu fungovania 
tohto orgánu. 

Ani nadväzujúce rozhodnutia Súdneho dvora teda neposkytujú explicitnú odpoveď na 
parciálnu črtu slovenského modelu postavenia úradu, ktorá spočíva v priradení právomoci menovať 
predsedu úradu vláde. Hodno však doplniť, že v popisovaných rozsudkoch Súdny dvor viackrát 
argumentuje nebezpečenstvom (a tým aj neakceptovateľnosťou) tzv. predpokladanej poslušnosti 
orgánu, o ktorého nezávislosť ide, voči inému orgánu. Uvedenú kategóriu chápe Súdny dvor ako 
vyvolávajúcu podozrenie zo zaujatosti, čo podľa jeho názoru postačuje na narušenie nezávislosti 
(pozri rozsudok z 9. marca 2010 vo veci C-518/07, bod 36.). Domnievame sa, že pri takomto, už 
podrobnejšom náhľade sa právna úprava zákona o RSO, ktorá bude ústavným súdom 
preskúmavaná, javí ako problematická. 
  
4 NEZÁVISLOSŤ VEREJNEJ SPRÁVY AKO MOCENSKEJ AKTIVITY 

Verejná správa predstavuje časť výkonu verejnej moci. Disponuje právomocou jednostranne 
ukladať práva a priznávať povinnosti fyzickým osobám a právnickým osobám, ktoré sú adresátmi jej 
výkonu. V právnom štáte je preto dôležitou črtou výkonnej moci (a v rámci nej) potrebná miera 
demokratickej legitimity. V uvádzanom konaní Súdneho dvora (C-518/07) Spolková republika 
Nemecko argumentovala potrebou dôsledného rešpektovania zásady demokracie, ktorá vyžaduje, 
aby správne orgány podliehali pokynom vlády, ktorá sa zodpovedá parlamentu. Tým zreteľne 
naznačila priamu legitimačnú líniu, na ktorej sa má zakladať ospravedlnenie jednostrannej 
mocenskej právomoci verejnej správy. Ak vláda požíva dôveru parlamentu, potom je celkom 
prirodzene práve ona povolaná, aby garantovala jednotnosť exekutívneho uvádzania vôle 
zákonodarcu do reality. Práve preto jej parlament dôveru vyslovuje. 

V podmienkach súčasných európskych demokracií však vzťah vlády a parlamentu nemožno 
chápať ako štandardný vzťah kontrolovaného ku kontrolujúcemu. Parlament je väčšinovo ovládaný 
poslancami politických strán, ktoré majú zastúpenie vo vláde. Často sú dokonca členovia vlády 
súčasne poslancami. Parlament preto nemôže vládu kontrolovať v pravom slova zmysle, lebo niet 
medzi nimi faktickej nezávislosti. V parlamente tak môže ísť nanajvýš o sebakritiku vládnych 
politických strán, pričom skutočné kontrolné oprávnenia plynúce z ústavy alebo z iných právnych 
predpisov (rokovacie pravidlá parlamentu) sú skôr koncipované ako práva parlamentnej menšiny 
tak, aby mohli byť realizované aj proti vôli vládnucich politických strán. Iba opatrenia, ktoré priamo 
zasahujú do zloženia alebo do činnosti vlády, predovšetkým vyslovenie nedôvery, sú vyhradené 
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parlamentnej väčšine, keďže určenie zásadnej politickej línie je práve vecou parlamentnej väčšiny 
a takou má aj zostať9. 

Pri zohľadnení koncepcie naznačenej v predchádzajúcom odseku neprekvapí, že Súdny dvor 
vo veci C-518/07 na argument Spolkovej republiky Nemecko o zásade demokracie zdôraznil, 
že „táto zásada nebráni existencii verejnoprávnych orgánov, ktoré sa nachádzajú mimo klasickej 
administratívnej hierarchie a ktoré sú viac-menej od vlády nezávislé. Existenciu a podmienky 
fungovania takýchto orgánov v členských štátoch upravujú zákony, v niektorých členských štátoch 
dokonca ústava, a dodržiavanie zákonov týmito orgánmi podlieha kontrole príslušných súdov. 
Takéto nezávisle správne orgány, ktoré napokon existujú aj v nemeckom právnom systéme, často 
plnia regulačné funkcie alebo vykonávajú úlohy, ktoré musia byť uchránené od politického vplyvu, 
pričom však naďalej podliehajú kontrole dodržiavania zákona zo strany príslušných súdov“ (bod 42. 
rozsudku Súdneho dvora), a že „absencia akéhokoľvek parlamentného vplyvu na tieto orgány je 
nepochybne nepredstaviteľná“ (bod 43. rozsudku Súdneho dvora).  

Z doposiaľ uvedeného podľa nášho názoru možno prijať čiastkový záver, že nezávislosť sa 
ako určitá kvalita rozhodovacej činnosti verejnej správy neviaže nevyhnutne na obsah ústavou, 
či zákonom regulovaných vzťahov medzi orgánmi verejnej moci. Inak povedané, rozhodujúcou nie 
je jej prítomnosť v inštitucionálnej výstavbe správnych orgánov a vo vzťahoch medzi nimi. Skôr je 
podľa nášho názoru potrebné skúmať dôvod (zdôvodnenie) prípadnej nezávislosti ako vlastnosti 
mocenskej činnosti, ktorú označujeme ako verejná správa. V tomto zornom uhle je 
nezanedbateľným už spomenuté porovnanie verejnej správy ako mocenskej aktivity so súdnictvom 
ako mocenskou aktivitou. 

Podľa čl. 46 ods. 1 Ústavy Slovenskej republiky (ďalej len „Ústava SR“; obdobne aj čl. 36 
ods. 1 Listiny základných práv a slobôd) každý sa môže domáhať zákonom ustanoveným postupom 
svojho práva na nezávislom a nestrannom súde a v prípadoch ustanovených zákonom na inom 
orgáne Slovenskej republiky. Domnievame sa, že citovaná ústavná norma ponúka veľmi 
nápomocný pohľad na podobu prípadnej nezávislosti verejnej správy. Zreteľne totiž kvalitu 
nezávislosti a nestrannosti vyhradzuje súdom, kým „iným orgánom Slovenskej republiky“, kam 
nepochybne patria aj orgány verejnej správy, ju už nepriznáva. Z toho by sa dalo prima facie 
vyvodiť, že kým súdy musia byť nezávislé a nestranné, verejná správa nie. Ide však o trochu 
zjednodušujúci pohľad. Ak vezmeme do úvahy hoci len problematiku nestrannosti, je zrejmé, že aj 
od rozhodovacích procesov prebiehajúcich pred orgánmi verejnej správy sa nestrannosť vyžaduje 
(pozri § 9 a nasledujúce zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení 
neskorších predpisov). 

Ústavná norma však chápe nezávislosť a nestrannosť vo vzájomnej súvislosti. Ide tu teda 
o nezávislosť ako predpoklad nestrannosti. Ústavný pojem nezávislosti použitý v čl. 46 ods. 1 
Ústavy SR nemožno posudzovať izolovane, bez zohľadnenia čl. 144 ods. 1 Ústavy SR, 
podľa ktorého sú sudcovia pri výkone svojej funkcie nezávislí a pri rozhodovaní sú viazaní ústavou, 
ústavným zákonom, medzinárodnou zmluvou podľa čl. 7 ods. 2 a 5 a zákonom. Nezávislosť súdov 
teda nemožno vnímať iba ako nezávislosť inštitucionálnu, ale predovšetkým nezávislosť záujmovú. 
Jediným záujmom súdu, pri ochrane ktorého nie je nezávislý a ani nestranný, je rešpektovanie 
práva, úcta k právu. Sudca rozhoduje spory dvoch alebo viacerých súkromných záujmov, a priori 
však dôvodom svojej inštitucionálnej existencie nie je povolaný chrániť ktorýkoľvek z nich. Až keď 
posúdi argumentáciu žalobcu a žalovaného a dôkazy nimi predložené alebo navrhnuté, prizná 
ochranu jednému z kolidujúcich záujmov. Napokon, takto súdy pristupujú aj k rozhodovaniu 
v správnom súdnictve, kde proti sebe stojí súkromný záujem a verejný záujem. Súd nie je určený 
na to, aby apriórne chránil verejný záujem. Ba ak zistí, že verejný záujem bol presadzovaný 
v rozpore s právom a súčasne na úkor kolidujúceho oprávneného súkromného záujmu, odoprie 
procesnú ochranu v spore stojacemu verejnému záujmu. 

Znamená to teda, že verejná správa je povolaná k apriórnej ochrane verejného záujmu. 
Preto jej orgány nie sú nezávislé tak ako súdy. Ich prioritnou úlohou nie je rozsudzovať spory, 
ale presadzovať ochranu verejného záujmu, pretože od jednotlivcov (adresátov výkonu verejnej 
správy) ju očakávať nemožno. Fyzické osoby a právnické osoby si chránia svoje súkromné záujmy, 
verejná moc výkonného charakteru je ale určená na ochranu záujmu, ktorý zákonodarca vyhodnotil 

                                                 
9 STEIN, E. Staatsrecht, s. 39 



_____Zborník z medzinárodnej vedeckej konferencie Bratislavské právnické fórum 2018____ 
 

349 
 

ako majúci verejnú povahu, a tým ho predurčil na potrebu ochrany, ktorú realizuje časť verejnej 
moci určená na presadzovanie vôle zákonodarcu do praxe. Teda verejná správa. 

Nie nadarmo nemecký právny vedec 19. storočia, Otto Bähr, odôvodňoval existenciu 
správneho súdnictva tak, že je neprípustné, aby o subjektívnych verejných právach rozhodovali 
orgány, ktoré sú povahou svojej činnosti zamerané na ochranu verejných záujmov10. Nepriamo tak 
vyjadril závislosť orgánov verejnej správy predznamenanú hlavným účelom ich zriadenia 
a existencie. Tým je ochrana verejného záujmu na základe legitimačnej línie vinúcej sa 
od prvotného pôvodcu všetkej moci v štáte (ľud), cez ním priamo zvoleného zákonodarcu 
(parlament), až po praktického vykonávateľa (verejná správa) vôle prejavenej v akte zákonodarstva. 
Zákonodarca pritom v princípe nezriaďuje orgány verejnej správy na ochranu iných (súkromných) 
záujmov. Tie si má v demokratickej spoločnosti podporujúcej zodpovednosť jednotlivca za kvalitu 
svojho života chrániť každý sám a len v prípade, že sa pri ich ochrane dostane do neriešiteľnej 
kolízie s iným právom chráneným záujmom, má právo obrátiť sa na súd, lebo ten je od všetkých 
záujmov nezávislý. Ak má taký iný právom chránený záujem súkromnú povahu, obráti sa na civilný 
súd, a ak kolidujúci právom chránený záujem vykazuje povahu verejnú, rozhodne v spore správny 
súd. 

 
5 ZÁVER 

Podľa § 3 ods. 1 zákona o RSO účelom regulácie podľa tohto zákona je transparentným 
a nediskriminačným spôsobom zabezpečiť dostupnosť tovarov a s nimi súvisiacich regulovaných 
činností za primerané ceny a v určenej kvalite. Pritom tovarom sa na účely tohto zákona podľa § 2 
písm. b) rozumie elektrina, plyn, teplo, pitná voda, odpadová voda, povrchová voda, 
hydroenergetický potenciál vodného toku a energetická voda. 

Ekonomická realizácia popísaných tovarov prebieha v súkromnoprávnych formách, ale štát 
vzhľadom na špecifickú povahu takýchto tovarov má záujem regulovať ich cenu, aby súčasne 
zabezpečil ich dostupnosť a kvalitu. Na prvý pohľad je zreteľné, že sa jedná o tovary, ktorých 
dostupnosť a kvalitu nemožno ponechať len na trh. Preto v citovaných ustanoveniach zákona 
o RSO o účele právnej regulácie je zakotvený i druhový verejný záujem, ktorý zákonodarca 
prostredníctvom právnej úpravy zamýšľa chrániť. Na tento účel zriadil úrad ako orgán štátnej 
správy. 

Z uvedeného plynie, že úrad je skutočne organizačnou entitou majúcou povahu orgánu 
verejnej správy, nie orgánu, ktorý by povahou svojej mocenskej činnosti patril do inej sféry štátnej 
moci. Kompetencie úradu taxatívne vymenované v § 9 a § 10 zákona o RSO taktiež dokazujú, že sa 
jedná o orgán výkonnej moci. Majú totiž štandardne jednostranný charakter diktovaný 
administratívnou metódou pôsobenia na zodpovedajúce spoločenské vzťahy11. 

Diskutovaná nezávislosť úradu sa tak dostáva výlučne do polohy vyčlenenia zo sféry štátnej 
správy organizovanej hierarchicky prostredníctvom riadiacich právomocí vlády nad orgánmi 
ústrednej štátnej správy, a následne nadriadených orgánov štátnej správy nad podriadenými 
orgánmi štátnej správy. Úrad nemá nadriadený orgán štátnej správy a pri výkone svojich 
kompetencií sa nesmie riadiť pokynmi iných orgánov verejnej moci. 

Popísaný fakt však nič nemení na tom, že úrad je pri výkone ktorejkoľvek svojej kompetencie 
povinný dôsledne dbať na ochranu verejného záujmu, ktorý bol bližšie popísaný v prvých dvoch 
odsekoch záveru tohto príspevku, a ktorý je legálne aprobovaný v § 3 ods. 1 zákona o RSO. Výklad 
a uplatnenie ktoréhokoľvek ustanovenia zákona o RSO tak úrad musí povinne podriaďovať 
požiadavke ochrany verejného záujmu. Možno teda konštatovať, že úrad je závislý na ochrane 
druhovo identifikovateľného a legálne zakotveného verejného záujmu, pretože zákonodarca ho 

                                                 
10 BARICOVÁ, J., FEČÍK, M., FILOVÁ, A. Správy súdny poriadok. Komentár, s. 17 
11 pre úplnosť tu hodno dodať, že podľa § 37 a § 38 zákona o RSO je úrad oprávnený rozhodovať 

i spory medzi koncovými odberateľmi tovarov a ich dodávateľmi, resp. medzi vlastníkmi 
prepravnej siete a jej prevádzkovateľmi, prípadne medzi prevádzkovateľmi sietí a účastníkmi trhu 
s elektrinou alebo plynom. Zároveň sa taký spor musí týkať porušenia povinností podľa zákona 
o RSO alebo podľa zákona o energetike. Napokon je kompetencia úradu rozhodovať spory 
zúžená aj časovo – úrad takéto spory rozhoduje len ak od porušenia povinnosti účastníka 
sporového konania neuplynul jeden rok. Rozhodovanie sporov ako kompetenciu úradu tak 
vnímame jednoznačne ako výnimku z pravidla o administratívnej povahe jeho kompetencií. 
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práve na tento účel zriadil. Vplyvy únijovej právnej regulácie, akokoľvek sa môžu na prvý pohľad 
javiť ako narúšajúce ustálené právne koncepty členských štátov, preto podľa nášho názoru nemenia 
nič na skutočnom obsahu a charaktere závislosti verejnej správy, resp. jej orgánov. 
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Abstract: The artilce is devoted to clarifying the differences in the concepts of law principles and 
principles of law enforcement - procedural principles. The next part is devoted to the application of 
the legal principles themselves as well as the application of the principles of law enforcement. In 
particular, the decision-making process in public administration, as well as the decision-making 
process in the review of administrative decisions by the courts, with emphasis on the use of 
principles in law as well as the principles of law enforcement as a source of law. 
  
Abstrakt: Príspevok je v úvodnej časti venovaný objasneniu rozdielov v pojmoch princípy v práve 
a princípy pri aplikácii práva – procesné zásady. Ďalšia časť je venovaná aplikačným problémom 
samotných právnych princípov, ako aj aplikačným problémom princípov pri aplikácii práva. 
Konkrétne rozhodovacím procesom vo verejnej správe, ako aj rozhodovacím procesom pri 
preskúmavaní rozhodnutí správnych orgánov súdmi, a to s dôrazom využiť princípy v práve, ako aj 
princípy pri aplikácii práva ako pramene práva. 
 
Key words: Principles of law, principles of law enforcement, Administrative law, Administrative 
order, public interest, public service, sources of law, original authority of territorial self-government 
bodies, transferred state administration, judiciary law. 
 
Kľúčové slová: Princípy v práve, princípy pri aplikácii práva, Správny súdny poriadok, Správny 
poriadok, verejný záujem, verejná služba, pramene práva, originálna právomoc orgánov územnej 
samosprávy, prenesený výkon štátnej správy, sudcovská tvorba práva. 
 
 
1 ÚVOD 

Úvodom si dovolíme pripomenúť, že problematike princípov v práve sme sa venovali už 
viackrát. Dovoľte stručnú rekapituláciu, ak je to vôbec možné pri tak zložitej problematike. 

Princípy v práve je nutné oddeliť od všeobecných filozofických princípov, ktoré sú prvotnými 
aj pri tvorbe právnych princípov, ktorým sa však v tejto krátkej stati nebudeme venovať. 

Etymologický rozbor slova princíp nám jednoznačne signalizuje, že ide o slovo latinského 
pôvodu, ktoré je možné interpretovať v slovenčine ako základnú myšlienku, zásadu teda to čo sa 
týka podstaty dočoho alebo všeobecný základný zákon1. Tento etymologický výklad bol a bude 
určujúci aj naďalej pri rozvíjaní ďalších myšlienok o podstate princípov  v práve. 

Viackrát sme pri rôznych príležitostiach poukazovali na strety názorov iusnaturalistov 
Dworkina2 a Alexyho3 a právneho pozitivistu Harta4. Je zrejmé, že ich vedecké diskusie rozlišovali 
fakty z ktorých je nevyhnutné vychádzať pri rozlišovaní princípov a hodnôt na jednej strane 
prostredníctvom ich deontologického a na druhej strane ich axiologického charakteru. Nič to nemení 
na skutočností, že v práve je nutné rozlíšiť prirodzenoprávne princípy a pozitívnoprávne princípy. 

                                                 
1 IVANOVA ŠALINGOVÁ, M., MANÍKOVÁ, Z.: Slovník cudzích slov - tretie revidované vydanie, 
Bratislava: Slovenské pedagogické nakladateľstvo, 1990, s. 710. 
2 DWORKIN, R: Když se práva berou vážne, Praha Oikoymenh, Oikoymenh s. 44. Právny princíp: 
štandard, zachovat preto, že si to vyžaduje spravodlivosť (justice), slušnosť (fainess), alebo nejaká 
iná dimenzia morálky (morality) s. 44. Když se práva berou vážne. 
3 ALEXY, R.: Pojem a platnosť práva. Bratislava: Kaligram, 2009, s. 127-158. 
4  HART H, L, A: Pojem práva, Praha: Proslov, 2004. 
5 BÁRÁNY, E.: Právne princípy medzi prirodzeným a pozitívnym právom In: Právne princípy, 
Kolokvium. Pelhřimov, Vydavatelstvo 999, 1999 s. 
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Podobne v tomto duchu uvažuje v našich podmienkach aj Bárány5 „ten dodáva“: že princípy 
práva sú normami, ale nie vždy sú normami práva. 

My sme išli v našich úvahách ďalej, nadväzujúc na poznatky Prusáka a Gašpara, keď sme 
viackrát uvádzali, že je nevyhnutné oddeliť princípy v práve a princípy pri aplikácii práva. Bez 
ohľadu na to či ich budeme vnímať prirodzenoprávne alebo pozitívnoprávne, alebo aj istý mix – čo 
bude zrejme ten najoptimálnejší spôsob. 

 
2 PRINCÍPY V PRÁVE 

Princípy v práve ponímame ako vedúce idey, ktoré platia bezvýhradne, bez výnimky 
obsahujú vyšší stupeň zovšeobecnenia. Sú viac statické, menej dynamické a predstavujú 
hodnotovú úroveň práva, ktorá má normatívnu podobu. Princípy pri aplikácii práva vnímame ako 
základné interpretačné pravidlá, ktoré nazývame procesné zásady. Procesné zásady sú viac 
dynamické, pripúšťajú častejšie vonkajšie zmeny, sú menej statické a obsahujú predstavy o určitej 
úrovni konania, teda úroveň právnej kultúry konania. 

Pripomenuli sme tento exurz, lebo viac či menej vo vede správneho práva sa tieto názory už 
ustálili. Teraz sa náhle vo verejnoprávnej spisbe objavili názory, ktoré s týmito názormi 
nepolemizujú, ale ich nihilizujú. V Komentári k správnemu súdnemu poriadku, konkrétne na s. 64 sa 
uvádza: ..., že ide o činnosť (diferencia medzi princípmi a zásadami) záslužnú no z nášho pohľadu 
už vyčerpanú, ba čo viac zbytočnú a bezobsažnú. Čuduj sa svete, že na strane 77 sa uvádza „Vo 
všeobecnosti možno procesné princípy rozdeliť do dvoch základných kategórií. Tou prvou sú 
ústavnoprávne princípy riadneho fungovania a druhú kategóriu tvoria tzv. odvetvové princípy 
príslušného súdneho procesu6“. Pre úplnosť len dodávame, že či náhodou autor pod pojmom 
procesné princípy nemyslel procesné zásady, zjednodušene uvedené. 

Vo všeobecnosti v abstraktnej rovine by sa tento problém mohol javiť ako problém triblingu 
v lingvinistike, v skutočnosti je to oveľa hlbší, veľmi rozsiahly a konkrétny problém. 

Zákon č. 162/2015 Z. z. Správny súdny poriadok (ďalej len SSP) zaviedol množstvo pojmov, 
ktorých ontologický obsah môže byť rovnaký ale sémantický a najmä axiologický je rozdielny ba až 
protichodný s už zaužívanými pojmami. 

Klasickým príkladom je administratívne konanie, ktorého obsah podľa SSP vôbec 
nekorešponduje s pojmom správne konanie v zákone č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny 
poriadok), (ďalej Správny poriadok)7. Podobne to je aj pri princípoch z ktorých vychádza SSP 
a v odvetvových princípoch procesu (Podľa nás procesných zásadách). Z obsahu ustanovenia 
a komentárov je zrejmé, že došlo k zmiešaniu princípov v práve a princípov pri aplikácii práva. Mohli 
by sme skonštatovať no a čo? 

Začneme opäť zoširšia. Teoretici i praktici sa zhodujú v tom, že niektoré princípy sú 
explicitne uvedené v normatívnom texte alebo implicitne vyplývajú zo samotného normatívneho 
textu. Samozrejme to platí o princípoch v práve  a platí to aj v procesných zásadách v Správnom 
poriadku, ktorý reguluje všeobecné správne konanie. 

Oveľa zložitejšia a neprehľadnejšia je situácia v SSP. Už pri tvorbe SSP sa zvolil osobitný 
postup. Vo vecnom zámere sa jednoznačne hovorí o zásadách konania pred správnym súdom8. 
Text zákona hovorí o princípoch konania a aj dôvodová správa k zákonu uvádza, že ide o princípy 
v konaní.  

Pre úplnosť dodávame, že v správnom súdnictve sa budú podporne používať podľa § 5 ods. 
1 SSP aj princípy z Civilného sporového poriadku9 (CSP). Vo vecnom zámere sa uvádza dvadsať 
zásad, v texte zákona sa uvádza demonštratívne menej princípov konania. 

Z vyššie uvedeného je zrejmé, že to korešponduje s tým, čo sme uviedli ako vnímajú 
problematiku princípov v práve, autori tejto časti Komentára k SSP. 

Z doterajších úvah vyplýva, že počet princípov v práve nie je jednoznačne daný, mení sa 
a vyvíja. Napokon to vyplýva aj z ich charakteristiky, že sú to vedúce idey. Je samozrejmé, že 
vývojom spoločnosti sa mení nielen obsah niektorých ideí, ale aj ich štruktúra. 

Príkladmo spomenieme aspoň princípy: legality, legitimity, deľbu moci či už vertikálnu aj 
horizontálnu, centralizáciu, decentralizáciu a pod. Zdá sa, že ani pri najväčšom úsilí by sme 
nevedeli všetky vymenovať na počkanie, o to viac, že sme zmiešali princípy výstavby orgánov 
verejnej správy, s princípmi činnosti orgánov verejnej správy a mnohé ďalšie princípy sme ani 
nespomenuli. Osobitne by sme zvýraznili princípy súkromnej správy, ktoré sa nám dostanú do 
verejnej správy cez princípy na ktoré odkazuje CSP. 
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Dovoľujeme si pripomenúť, že v SSP sú ustanovenia, ktoré odkazujú na procesný postup  pri 
ktorom sa budú využívať aj princípy Trestného poriadku. Konkrétne pri správnom trestaní sa budú 
subsidiárne využívať niektoré princípy Trestného poriadku10. O tom sme už viackrát písali. 

Z textu SSP je zrejmé, že pred súdom  sa bude rovnako postupovať pri preskúmavaní 
individuálnych správnych aktov ako aj normatívnych správnych aktov či správnych dohôd. Vo 
verejnej správe je tento postup upravený nielen odlišnými procesnými postupmi, ktoré vyplývajú 
z odlišných procesných zásad, a tieto postupy obsahujú aj odlišné inštitúty kde niektoré vychádzajú 
aj z odlišných princípov v práve. 

Individuálna rozhodovacia činnosť orgánov verejnej správy predstavuje v rozhodujúcej miere 
aplikáciu Správneho poriadku a osobitných právnych predpisov, kde sa Správny poriadok využíva 
subsidiárne alebo sa vôbec nevyužíva. Osobitné predpisy sú hmotnoprávne aj procesnoprávne. 
Značná časť inštitútov z týchto predpisov nekorešponduje s inštitútmi v SSP. 

Tvorba, aplikácia či interpretácia normatívnych správnych aktov vo verejnej správe je 
upravená v pomerne značnom množstve právnych predpisov, z ktorých veľká časť vychádza 
z princípov verejného práva, ale nekorešpondujú s princípmi tak, ako s nimi uvažuje SSP. Len pre 
ilustráciu uvedieme, že úplne iný bude postup pri tvorbe a aplikácii všeobecne záväzných nariadení 
obcí na jednej strane a úplne iný bude postup pri tvorbe a aplikácii vyhlášok okresných úradov. Toto 
všetko je už pri prvom kontakte orgánov verejnej správy s fyzickými osobami či právnickými 
osobami. 

Zásadným problémom môže byť skutočnosť, že SSP nerozlišuje preskúmavanie 
normatívnych správnych aktov, ktoré sú výkonom samosprávnych aktivít alebo originálnej 
právomoci územnej samosprávy na jednej strane a preneseným výkonom štátnej správy alebo 
odvodenou právomocou orgánov územnej samosprávy na druhej strane. Pre úplnosť dodávame, že 
túto problematiku rozlišuje aj samotná Ústava a zákon č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení 
v platnom znení. Ústava v článku 68 upravuje právo obce pri výkone originálnej právomoci vydávať 
všeobecne záväzné nariadenia. Právomoc obce vydávať všeobecne záväzné nariadenia pri výkone 
štátnej správy (prenesený výkon štátnej správy) je deklarovaná v článku 71 ods. 2 Ústavy. Zákon 
o obecnom zriadení tiež diferencuje tieto dva druhy právomocí, a to tak, že v §6 ods. 1 uvádza 
originálnu právomoc a v §6 ods. 2 hovorí o prenesenom výkone štátnej správy. 

Zvýrazňujeme to preto, lebo tieto normatívne správne akty môžu byť svojím obsahom 
odlišné. Ide o to, že musia byť tvorené na rovnakých právnych princípoch, no subjekty ich tvorby sa 
v niektorých situáciách môžu správať odlišne. Podobne aj nimi kreovanie entity sa môže inak 
správať pri originálnej právomoci ako pri prenesenom výkone štátnej správy. 

Na kreovanie týchto subjektov nadväzuje aj ich činnosť, teda dynamická stránka verejnej 
správy. Súvisí to napríklad s diskrečným oprávnením pri rozhodovacej činnosti správnych orgánov 
alebo s činnosťou pri napĺňaní obsahov pojmov verejný záujem, verejná služba, verejné politiky. 

Na pojem verejný záujem sme už viackrát upozorňovali. Verejný záujem je právne pohyblivý 
pojem, ktorého obsah je nevyhnutné upresňovať v konkrétnom rozhodovacom procese v závislosti 
od časových aj vecných okolností. Je zrejmé, že medze zákona budú v tomto prípade pohyblivé 
a pri aplikácii pôjde najmä o to, aby nedochádzalo k nezákonným rozhodnutiam, teda takým, ktoré 
v konečnom dôsledku nesmú odporovať procesným zásadám ani právnym princípom. 
Zvýrazňujeme, že skupinový a verejný záujem nie sú obsahovo identické pojmy. 

Verejná služba je tiež právne pohyblivý pojem o to viac, že za určitých okolností ho môžeme 
nahradiť aj pojmom súkromná služba. V niektorých prípadoch sa to už aj realizuje. Je zrejmé, že 
v tomto prípade by mohlo ísť o prenesený výkon štátnej správy. 

V súvislosti so vstupom SR do EÚ sa obsah niektorých právnych princípov neustále vyvíjal 
a aj modifikoval s ohľadom na nové princípy, ktoré sa objavili v dokumentoch EÚ a prístupoch súdov 
EÚ alebo Rady Európy. 

Typickým príkladom je princíp proporcionality, ktorý sa objavil v právnych princípoch až po 
našom vstupe do EÚ. Proporcionalitu sme samozrejme poznali aj pred vstupom do EÚ, ale 
napríklad jej obsah sme vnímali  inak pri aplikácii správneho poriadku a osobitných právnych 
predpisov v rozhodovacích procesoch verejnej správy pri individuálnych aplikačných procesoch, ako 
ju vnímame z judikatúry európskych súdov. 

Podobne princíp legitímneho očakávania pri rozhodovacích procesoch či už pri moci súdnej, 
ale aj výkonnej. 



_____Zborník z medzinárodnej vedeckej konferencie Bratislavské právnické fórum 2018____ 
 

354 
 

Takto by sme mohli pokračovať aj pri charakteristike ďalších nových princípov, ktorých nový 
obsah sa nám dostal do nášho právneho poriadku po vstupe do EÚ. Nemôžeme však opomenúť ani 
tie a tých je väčšina,  ktoré v našom právnom poriadku boli zakotvené aj pred vstupom do EÚ. 

Situácia sa podstatným spôsobom začala meniť akonáhle sa v rozhodovacej činnosti súdov 
začala objavovať judikatúra a práca s judikatúrou súdov t. j. v tom momente, keď sa začalo inak 
uvažovať o prameňoch práva. 

Okrem klasických prameňov práva ku ktorým sme sa neustále vracali ktorými boli: 
normatívne zmluvy, normatívne akty,  právna obyčaj, samozrejme v oklieštenej podobe, nám 
pribudli aj ďalšie. 

Nejde o pramene klasického kontinentálneho práva. Tieto sa v ostatnom čase začali najmä 
praktickou činnosťou európskyhc súdov rozširovať o judikatúru súdov a právne doktríny. Je zrejmé, 
že najmä právne doktríny sú budované na princípoch v práve. Právne doktríny vznikajú pri aplikácii 
práva. 

Princípy sú skôr neformálnymi prameňmi práva a do právneho prostredia sa nám môžu 
dostať aplikačnou činnosťou  ústavných orgánov, orgánov štátnej moci, verejnej správy  
a samozrejme aj normotvorbu či už zákonom alebo podzákoným predpisom. 

Dôležité bude, aby sme efektívne dokázali využiť všetky zdroje v práve, ktorými sú 
v súčasnom období: 

- Európska únia, 
- Rada Európy, 
- národné právo. 

V prvom rade musíme zjednotiť princípy vrátane ústavných, a to  tak, aby princípy z prvých 
dvoch zdrojov neboli protiústavné a napokon aby sme ich pretavili do národných princípov 
a súčasne neohrozili národné princípy v práve. Keď bude vysporiadané s týmito tromi ohniskami 
prameňov práva môžeme potom pristúpiť k ďalšiemu kroku a to je tvorba národnej legislatívy, ktorá 
bude zohľadňovať legislatívu EÚ ako aj legislatívu Rady Európy a naše národno - štátne záujmy. 

Princípy v práve sa musia najskôr objaviť pri tvorbe národnej legislatívy a potom neskôr sa 
môžu dostať aj do rozhodovacej činnosti súdov všetkých druhov.  V rozhodovacej činnosti súdov sa 
objavia v podobe judikatúry súdov. 

Judikáty súdov sa dostanú do rozhodovacej činnosti orgánov verejnej správy 
prostredníctvom normotvornej, výkonnej a podzákonnej činnosti orgánov verejnej správy 
a samozrejme prostredníctvom individuálnej aplikačnej praxe orgánov verejnej správy. Ďalším 
špecifickým problémom bude vzťah SSP a CSP. V § 25 SSP sa uvádza: 

Ak tento zákon neustanovuje inak použijú sa na konanie pred správnym súdom primerane 
ustanovenia prvej a druhej časti CSP okrem ustanovení o intervencii.  

        Prvá časť CSP: Všeobecné ustanovenia. 
        Druhá časť CSP: Konanie v prvej inštancii. 
        Ustanovenie § 81 až 88 CSP sa nepoužijú. V praxi to znamená, že explicitné procesné 

pravidlá  z prvej a druhej časti CSP majú prednosť pred priamou samostatnou aplikáciou 
implicitných princípov konania (teda procesných zásad zo SSP). A až v prípade, že niet explicitných 
ustanovení SSP ani CSP použijú sa ustanovenia, ktoré sa venujú princípom konania. 

Z vyššie uvedeného je zrejmé, že inštitúty SSP  sa budú v preskúmavacom konaní aplikovať 
primárne a inštitúty CSP sekundárne. V tejto súvislosti je nutné zvýrazniť, že obsah niektorých 
inštitútov SSP, a CSP bude odlišný ale budú tam aj rovnaké alebo podobné inštitúty. Ako uvádza 
autor Komentára k SSP na str. 202. ide o dvojitú subsidiaritu. Napriek tomu, že autor Komentára 
celú situáciu zľahčuje tým, že uvádza, že pôjde najmä: 

- o doručovanie, 
- dokazovanie, 
- procesné rozhodovanie, 
  pôjde o podstatne viac inštitútov napr. len taká platnosť a právoplatnosť rozhodnutia je 

úplne inak ponímaná, nehovoriac o inštitútoch správneho trestania. 
Mnohých iste napadne, že v oboch prípadoch (SPP a CSP) ide o procesné predpisy a oba 

majú preto verejnoprávny charakter, lenže obsah niektorých inštitútov je rozdielny, lebo CSP musel 
reagovať na hmotnoprávnu súkromnoprávnu úpravu, ktorá je účinná a ktorá je nie je úplne 
kompatibilná s inštitútmi v SSP a CSP. 
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Navyše procesné rozhodnutia, ktorými sa účastník konania neukracuje na práva nie sú 
preskúmateľné správnymi súdmi. 

Riešením tejto pomerne komplikovanej situácie môže byť len rozvoj princípov v práve 
a v súlade s tým princípov pri aplikácii práva, teda procesných zásad a to tak, aby sa stali 
prameňom práva. Podnety týmto smerom prichádzajú najmä z práva EÚ, kde sa v rozhodnutiach 
súdov EÚ bežne využívajú princípy v práve. 

Je preto načase aby sme trvali na tom, že rozhodnutia súdov sú pre správne orgány 
záväzné, ale za predpokladu, že správny súd vysloví v rozhodnutí právny názor a inštruktívnym 
spôsobom vyloží dôvody svojho rozhodnutia11. Dovolíme si v tejto súvislosti pripomenúť, že podľa § 
145 SSP je výrok súdu pre správne orgány záväzný. Výrok nie je však celé rozhodnutie. Je preto 
nevyhnutné neustále zvýrazňovať, že sudcovia súdov musia pri odôvodňovaní rozhodnutí 
jednoznačne deklarovať svoj právny názor a to tak, aby bol pochopiteľný, zdôvodniteľný a bol 
výsledkom dokazovania, vrátane použitia právnej doktríny. 

V opačnom prípade pri chaotickej a náhodnej aplikácii práva vrátane právnych princípov 
môže nastať stav, že nejasnosť platnej a účinnej právnej úpravy umožňuje zaujatie viacerých 
variantných riešení a v tomto momente môžeme uvažovať o nepredvídateľnosti práva. 
 
3 ZÁVER 
 Riešenie medzier v práve o ktorých sme čiastočne uvažovali, sa bežne rieši analógiou legis 
alebo analógiou iuris. Pri aplikácii pri ktorej sa budú využívať princípy v práve a princípy pri aplikácii 
práva – procesné zásady, je to možné, ba až žiadúce. S istými výhradami je pre budúcnosť možné 
predpokladať jej uplatnenie najmä vo verejnom práve, osobitne procesnom práve, ktoré je 
jednoznačne verejným právom. 
 Ak pripustíme, že princípy v práve sa stanú prameňmi práva a budú sa aj nimi  vypĺňať 
medzery v práve, čo sme vlastne viackrát už deklarovali, potom bude nevyhnutné odlíšiť princípy 
v práve od procesných zásad. Vedie nás k tomu najmä skutočnosť, že procesné inštitúty, pokiaľ 
nimi nedôjde k ukráteniu práv, právom chránených záujmov účastníkov konania sa podľa 
ustanovenia § 7 ods. e) SSP nepreskúmajú správnymi súdmi. 
 Samotná akceptácia princípov v práve ako prameňov práva viaže na seba novú skutočnosť – 
sudcovskú tvorbu práva. Sudcovská tvorba práva je v práve Európskej únie i Rady Európy už 
pravidlom, samozrejme jej intenzita v jednotlivých krajinách sa líši v závislosti od rozhodnutí 
jednotlivých štátov. Aj v našich podmienkach sa čoskoro stane realitou lebo legislatívnymi krokmi 
sme ju zaviedli. V rámci plnenia tejto úlohy musíme dbať o to, aby sudcovské aktivity nešli nad 
rámec normotvorných aktivít zákonodarcov. 
 Vystáva nám nová otázka, či sme na tento stav pripravení najmä prostredníctvom kvality 
judikátov. Inak uvedené, či sú naši sudcovia (všetkých druhov a stupňov) pripravení tvoriť kvalitné 
judikáty a všeobecne povedané kvalitné právo, ktoré sa môže a neskôr potenciálne i musí stať 
návodom pre rozhodovanie vo verejnej správe. 
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Vecný zámer zákona o konaní pred správnym súdom. Dostupné dňa 23. 1. 2017 na 
https://www.sk./web/Dynamic Download.aspx? Doc. ID=408732. 
Zákon č. 160/2015 Z. z. Civilný sporový poriadok (CSP). 
Zákon č. 301/2005 Z. z. Trestný zákon v platnom znení 

Rozhodnutie Najvyššieho súdu SR, spis. zn. 6Sž/11/2014. Samozrejme, že ide o judikát 
k zrušenému Občianskemu súdnemu poriadku. 
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