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Úvod
Dokazování je důležitou a leckdy komplikovanou fází správního řízení, ačkoliv
nemusí být vždy jeho obligatorní součástí. Obecné správní řízení je upraveno ve správním
řádě, přičemž představuje postup, podle kterého správní orgány postupují téměř ve všech
oblastech veřejné správy, jelikož nestanoví-li zvláštní zákon1 jinak, je správní orgán
povinen postupovat podle správního řádu. Cílem této práce je tak podat ucelený přehled
o právní úpravě dokazování jak v rámci obecného správního řízení, tak v rámci řízení o
přestupcích, které je považováno za zvláštní správní řízení a v němž se vyskytují určité
odchylky od obecné právní úpravy. Ve své práci vycházím mimo zákona a odborné
literatury také z bohaté judikatury správních soudů.
V první části své práce obecně vymezuji pojem dokazování, důkaz a důkazní
prostředek, přičemž pro současnou koncepci dokazování zakotvenou ve správním řádu
považuji za nezbytné zmínit se o historickém vývoji této části správního řízení.
Druhá část se zabývá základními zásadami, ať už zásadami činnosti správních
orgánů či zásadami správního řízení, které se v rámci dokazování ve správním řízení
uplatňují. Je však nutné zdůraznit, že zásady správního řízení se vztahují na správní řízení
jako celek a zásady činnosti správních orgánů dokonce prostupují celou veřejnou správou,
přičemž o jejich důležitosti svědčí i fakt, že se použijí při výkonu veřejné správy i v
případech, kdy zvláštní zákon stanoví, že se správní řád nepoužije, aniž by obsahoval
odpovídající úpravu těchto základních zásad.
Stěžejní částí této práce je část třetí, která se zaměřuje na dokazování tak, jak je
upraveno ve správním řádu, tj. na výše zmíněné obecné správní řízení. Jednotlivé kapitoly
jsou členěny chronologicky, tedy od zajištění důkazů před zahájením správního řízení až
po správní exekuci, která je však pouze fakultativním stadiem a nemusí k ní tedy vůbec
dojít. Je pak zřejmé, že správní exekuce může, ale také nemusí, časově předcházet
dozorčím a mimořádným opravným prostředkům. Z tohoto důvodu jsou od přezkumného
řízení jednotlivé kapitoly strukturovány obdobně jako ve správním řádu. Kapitola
dokazování ve správním řízení v I. stupni se pak zabývá podklady pro vydání rozhodnutí,
mezi které řadíme i důkazy a dále pojednává o důkazních prostředích, které jsou výslovně
ve správním řádu upraveny, jakož i o důkazu pořízeným nezákonným způsobem. V rámci

1

Takovým zvláštním zákonem je např. zákon č. 280/2009 Sb., daňový řád, v platném znění.
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odvolacího správního řízení je pojednáno rovněž o zásadě koncentrace. Poslední kapitola
této části se věnuje zvláštním typům řízení, především pak řízení spornému.
I ve správním soudnictví je jednou z důležitých částí dokazování. Čtvrtá část této
práce se však nezaměřuje na dokazování před krajskými soudy či Nejvyšším správním
soudem, ale zaměřuje se na leckdy opomíjenou problematiku, a to na dokazování v
případě, že je původní rozhodnutí správního orgánu odvolacího či první stupně ve
správním soudnictví zrušeno pro nezákonnost, vady řízení nebo pro překročení mezí
správního uvážení a věc je následně vrácena správnímu orgánu k dalšímu řízení.
V návaznosti na judikaturu Nejvyššího správního soudu bude dále pojednáno o vázanosti
správního orgánu právním názorem soudu v individuálním případě a o formální
závaznosti judikatury.
Poslední část této práce se zaměřuje na jeden z typů zvláštního správního řízení,
a to na řízení o přestupcích, ve kterém jsou patrné odchylky od obecného správního řízení
zapříčiněny zejména zvláštní povahou tohoto řízení. V rámci kapitoly druhé bude rovněž
analyzováno odvolací řízení a možnost obviněného a dalších osob uvádět v této fázi nové
skutečnosti a důkazy.
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1. Dokazování
1.1

Základní pojmy dokazování
Dokazování je podle Svobody2 definováno jako „právem a procesními zvyklostmi

upravený postup soudu a účastníků, jehož účelem je získání poznatků důležitých pro
meritorní či jiné rozhodnutí soudu nebo pro další procesní postup soudu a účastníků“.
Ve vztahu k tématu této práce lze tedy konstatovat, že dokazováním ve správním řízení
se rozumí právem upravený postup, kterým správní orgán získává poznatky o rozhodných
skutečnostech významných zejména pro meritorní rozhodnutí.
Samotný proces dokazování je tvořen čtyřmi základními částmi, a to i)
navrhováním důkazů, ii) jejich opatřováním iii) jejich prováděním a iv) jejich
hodnocením.3 V rámci dokazování je přitom nezbytné odlišovat pojmy důkaz, důkazní
prostředek a předmět důkazu. Předmětem důkazu rozumíme skutečnost, která má být
zjištěna.4 Důkazem je taková skutečnost, která je dokázána či dokazována a má povahu
objektivně uznatelné důkazní informace. Důkazní prostředek je pak toliko prostředkem
k provedení důkazu.5 Dokazování lze tedy rovněž charakterizovat jako postup, kterým se
prokazuje nebo vyvrací určitá skutečnost, a to na základě provedených důkazních
prostředků.6

1.2

Dokazování ve správním řízení od roku 1928 do současnosti
Na území tehdejšího Československa bylo prvně správní řízení obecně upraveno

vládním nařízením č. 8/1928 Sb., o řízení ve věcech náležejících do působnosti
politických úřadů. Toto vládní nařízení mělo bezesporu vliv i na současný správní řád,
přičemž, jak ostatně sama uvádí důvodová zpráva k současnému správnímu řádu, je nutné
vyzdvihnout obsahovou a legislativně technickou formu, která nebyla doposud
překonána.7 Nařízení zakotvilo otázky dokazování v ustanoveních § 48 až § 65, ve

2

SVOBODA, Karel. Dokazování. Praha: ASPI – Wolters Kluwer, 2009, str. 12.
NOVOTNÝ, Vladimír. Správní řízení v I. stupni. In HORZINKOVÁ, Eva, NOVOTNÝ, Vladimír.
Správní právo procesní. 5. vydání. Praha: Leges, 2015, str. 161.
4
KUČEROVÁ, Helena. Komentář k § 82. In KUČEROVÁ, Helena, HORZINKOVÁ, Eva. Zákon o
odpovědnosti za přestupky a řízení o nich a zákon o některých přestupcích: s komentářem a judikaturou.
Praha: Leges, 2017, str. 462.
5
PRŮCHA, Petr. Správní řád: s poznámkami a judikaturou. 3. aktualizované a doplněné vydání. Praha:
Leges, 2017, s. 177.
6
JEMELKA, Luboš, PONDĚLÍČKOVÁ, Klára, BOHADLO, David. Správní řád. 5. vydání. Praha:
Nakladatelství C. H. Beck, 2016 s. 279.
7
Důvodová zpráva k návrhu zákona č. 500/2004 Sb [online]. [cit. 2018-12-15]. Dostupné z
http://www.psp.cz/sqw/text/tiskt.sqw?O=4&CT=201&CT1=0
3
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kterých upravilo jednak obecná pravidla ve vztahu k dokazování, jednak jednotlivé
důkazy jako důkaz listinou, svědeckou výpovědí, znalci a ohledáním.8 Uvedený výčet
důkazů byl však pouze demonstrativní, přičemž jako důkaz bylo možné použít vše, co se
hodilo ke zjištění rozhodného stavu věci a bylo podle povahy případu potřebné. Důkaz
výslechem stran byl výslovně stanoven jako nepřípustný.9 Ustanovení § 65 upravovalo
osvědčení, ke kterému bylo možno použít všech vhodných důkazů, které bylo možné bez
průtahů obstarat. Osvědčení však nebylo vázáno předpisy o dokazování. Podle ustanovení
§ 42 bylo důkazní řízení fakultativní a provádělo se pouze tehdy, nebylo-li možné
rozhodnout již podle návrhu a předložených důkazů nebo podle spisů u úřadu.10 Správní
řízení se přitom pokládalo až do nejvyššího správního úřadu za jediný celek, přičemž
účastníci mohli uplatňovat faktické i právní skutečnosti a navrhovat nové důkazy po celou
dobu.11 V případě důkazů znalci mohly strany pouze navrhnout osobu znalce, aniž by
však měly právo na jeho následné jmenování. Znalec byl vyloučen z podání znaleckého
posudku v případech, kdy byly úřední osoby považovány za podjaté. Jak upozorňuje
Hoetzel12 toto ustanovení nebylo nejvhodnější, jelikož v případě, že by bylo potřeba
doplnit v odvolacím řízení znalecký posudek, nemohl by toto doplnění provést ten znalec,
který podal znalecký posudek v prvním stupni.
Vládní nařízení bylo nahrazeno dalším vládním nařízení č. 20/1955 Sb., o řízení
ve věcech správních, doplněné vyhláškou ministerstva spravedlnosti č. 73/1955 Ú. l13,
které v ustanovení § 20 stručně upravilo dokazování a práva účastníků při dokazování.14
V ustanovení § 18 pak bylo stanoveno, že správní orgán je povinen dbát na to, aby
skutečnosti, které byly podkladem pro rozhodnutí, byly zjištěny co nejpřesněji a
nejúplněji, přičemž bylo na správním orgánu, jaké důkazy provede a zda nařídí ústní
jednání. Nařízení již znalo pojem „důkazní prostředky“ a demonstrativně uvádělo jejich

8

KLIKOVÁ, Alena. Povinnosti správních orgánů ve vztahu k procesním právům účastníků správního
řízení v procesu dokazování. Časopis pro právní vědu a praxi [online]. 2017, č. 3, str. 455–474. [cit. 201811-28]. Dostupné z: https://journals.muni.cz/cpvp/article/view/6829
9
§ 49 vládního nařízení č. 8/1928 Sb.
10
MALAST, Jan. VYBRANÁ SPECIFIKA DOKAZOVÁNÍ VE SPRÁVNÍM ŘÍZENÍ. KOPECKÝ. In
Bratislavské právnické fórum 2015: zborník príspevkov z medzinárodnej vedeckej konferencie [online].
Univerzita Komenského v Bratislave, Právnická fakulta, 2015 , str. 353. [cit. 2019-02-15] Dostupné z:
http://lawconference.sk/archiv/bpf_2015/www.lawconference.sk/bpf/_index1448.html?page=10
11
HOETZEL, Jiří. Československé správní právo. Část všeobecná. Praha: Wolters Kluwer, 2018, str. 330.
12
HOETZEL, Jiří. Československé správní právo. Část všeobecná. Praha: Wolters Kluwer, 2018, str. 319.
13
Vyhláška ministerstva spravedlnosti ze dne 28. dubna 1955, kterou se vydávají podrobnější předpisy o
řízení ve věcech správních.
14
KLIKOVÁ, Alena. Povinnosti správních orgánů ve vztahu k procesním právům účastníků správního
řízení v procesu dokazování. Časopis pro právní vědu a praxi [online]. 2017, č. 3, str. 455–474. [cit. 201811-28]. Dostupné z: https://journals.muni.cz/cpvp/article/view/6829
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výčet, který byl obdobný jako ve vládním nařízení z roku 1928, které však používalo
pouze pojem „důkazy“.
V roce 1960 bylo vydáno další vládní nařízení č. 91/1960 Sb., o správním řízení,
které v ustanoveních § 8 a § 9 zakotvilo problematiku podkladů pro vydání rozhodnutí.15
Příslušný národní výbor byl povinen zjistit přesný a úplný stav věci, přičemž nebyl vázán
návrhy účastníků. Mohl tedy provést šetření na místě samém, vyslechnout svědky, opatřit
znalecký posudek a vyžádat si potřebné listiny nebo si případně opatřit i jiné podklady.
Účastníci byli přitom povinni úzce spolupracovat s národním výborem při opatřování
podkladů, přičemž před vydáním rozhodnutí byli oprávněni nahlédnout do spisu a k
těmto podkladům se vyjádřit. Národní výbor zároveň musel učinit opatření, aby
nahlédnutím do spisů nebylo porušeno státní, hospodářské nebo služební tajemství.16
Předcházející právní úpravou před současným správním řádem byl zákon č.
71/1967 Sb, o správním řízení (správní řád), kde bylo dokazování zakotveno v
rámci oddílu 2, v ustanoveních § 32 až § 40. Byl zde uveden demonstrativní výčet
podkladů pro rozhodnutí, jakož i důkazů, mezi které byly zařazeny výslechy svědků,
znalecké posudky, listiny a ohledání.17 Zákon byl na svou dobu zdařilou právní úpravou.
Správní orgány přitom postupovaly podle tohoto zákona v případě, že jiný zvláštní zákon
neobsahoval speciální úpravu. Na některých úsecích veřejné správy však zákon postupem
času přestal vyhovovat, a proto byly přijaty některé další předpisy obsahující zvláštní
procesní ustanovení. Jestliže však zvláštní úprava neobsahovala komplexní úpravu
procesního postupu, bylo nutné použít alespoň základní zásady správního řízení.18
Platný a účinný správní řád upravuje dokazování zejména v ustanoveních § 50 až
§ 57, která rovněž upravují i jednotlivá práva a povinnosti, které s dokazováním souvisejí.
Předchozí správní řád v ustanovení § 33 zakotvil právo účastníka klást svědkům a
znalcům otázky při ústním jednání, takové ustanovení ale v platném správním řádu už
nenalezneme a tyto osoby tak nemají ani povinnost na případné otázky účastníka řízení
odpovídat.19 Správní řád dále zavedl v odvolacím řízení koncentrační zásadu, kterou

15

KLIKOVÁ, Alena. Povinnosti správních orgánů ve vztahu k procesním právům účastníků správního
řízení v procesu dokazování. Časopis pro právní vědu a praxi [online]. 2017, č. 3, str. 455–474. [cit. 201811-28]. Dostupné z: https://journals.muni.cz/cpvp/article/view/6829
16
Nařízení vlády č. 91/1960 Sb., o správním řízení.
17
Zákon č.71/1967 Sb., o správním řízení (správní řád).
18
HORZINKOVÁ Eva. Obecné vymezení základních pojmů. In HORZINKOVÁ, Eva, NOVOTNÝ,
Vladimír. Správní právo procesní. 5. vydání. Praha: Leges, 2015, str. 32.
19
KOPECKÝ, Martin. Zvláštnosti dokazování v řízení o správních deliktech jako v řízení trestním. In
Bratislavské právnické fórum 2015: zborník príspevkov z medzinárodnej vedeckej konferencie [online].

10

předchozí právní úpravy neznaly. Zákonodárce tak pravděpodobně vycházel
z občanského soudního řízení, kde byla koncentrace řízení stanovena novelou o. s. ř.
provedenou zákonem č. 30/2000 Sb.20

Univerzita Komenského v Bratislave, Právnická fakulta, 2015, str. 337. [cit. 2018-11-30] Dostupné z:
http://lawconference.sk/archiv/bpf_2015/www.lawconference.sk/bpf/_index1448.html?page=10
20
KOPECKÝ, Martin. Opravné systémy ve správním řízení. In MATES, Pavel, KOPECKÝ, Martin. Řádné
opravné prostředky ve správním řízení: (podle správního řádu a stavebního zákona). Praha: Leges, 2015,
str. 17.
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2. Zásady dokazování ve správním řízení
Základní zásady činnosti správních orgánů obsažené v ustanoveních § 2 až § 8
spr. ř se rovněž vztahují na postupy správních orgánů, které jsou uskutečňovány v rámci
správního řízení, a tedy i v rámci dokazování. Samotné správní řízení je však
charakterizováno dalšími zásadami, které nazýváme základními zásadami správního
řízení.21
Níže předkládaný výčet tak obsahuje jak základní zásady činnosti správních
orgánů, tak zásady správního řízení. Rovněž uvedený výčet nelze brát jako taxativní,
v procesu dokazování se uplatňuje, obdobně jako v jiných právních procesech, značné
množství zásad, nicméně v této části práce jsou záměrně vybrány ty, které jsou z hlediska
dokazování ve správním řízení obecně vnímány a považovány za významné. O některých
dalších zásadách pak bude též jednotlivě pojednáno v rámci jednotlivých procesních
postupů v dalších částech této práce.
2.1

Zásada legality
Zásada je výslovně zakotvena v ustanovení § 2 odst. 1 spr. ř., které stanoví, že

správní orgán je povinen postupovat v souladu se zákony, ostatními právními předpisy a
mezinárodními smlouvami, které jsou součástí právního řádu, tedy takovými
vyhlášenými mezinárodními smlouvami, k jejichž ratifikaci dal Parlament České
republiky souhlas a jimiž je Česká republika vázána.22 Zásada je konkrétním projevem
ústavní zásady legality ve veřejné správě zakotvené v článku 2 odst. 3 Ústavy, článku 2
odst. 2 a článku 4 odst. 1 Listiny základních práv a svobod.23 Respektovat zásadu legality
jsou povinny nejen správní orgány, ale rovněž všechny ostatní subjekty, které v řízení či
jiných postupech vystupují.24 Je potřeba dále zdůraznit, že nejen samotné rozhodnutí musí
být v souladu se zásadou legality, nýbrž i celý průběh řízení.25
Jakkoliv je zásada legality základní zásadou, která prostupuje celým právním
řádem, nemá absolutní přednost před ostatními zásadami, a to ani v případě, že jsou od ní

21

SKULOVÁ, Soňa. Základní zásady činnosti správních orgánů. Zásady správního řízení. In SKULOVÁ,
Soňa a kol. Správní právo procesní. 3.vyd.Plzeň: Aleš Čeněk, 2017, str. 67.
22
Článek 10 Ústavy.
23
SKULOVÁ, Soňa. Působnost správního řádu, zásady činnosti a nečinnost. KLIKOVÁ, Alena,
HAVLAN, Petr, CHADIMA, Marek, et al. Správní řád. 2. vydání. Praha: Wolters Kluwer, 2016. Meritum
(Wolters Kluwer ČR), str. 37.
24
Tamtéž, str. 38.
25
Rozsudek Vrchního soudu v Praze ze dne 24. 06. 1994, sp. zn. 7 A 506/93.
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tyto další zásady odvozeny. Jako příklad lze uvést ustanovení § 94 odst. 4 spr. ř., které
stanoví, že za daných podmínek je možné upřednostnit zásadu ochrany práv nabytých v
dobré víře před zásadou legality. Nicméně ani toto zákonné ustanovení neznamená, že
nastává kolize mezi těmito dvěma zásadami, jedná se spíše o kolizi uvnitř zásady
legality.26

2.2

Zásada materiální pravdy
Správní řád z roku 1967 zakotvil zásadu materiální pravdy v ustanovení § 3 odst.

4, které stanovilo, že: „Rozhodnutí správních orgánů musí vycházet ze spolehlivě
zjištěného stavu věci.“ Na toto ustanovení navazovalo ustanovení § 32 odst. 1: „Správní
orgán je povinen zjistit přesně a úplně skutečný stav věci a za tím účelem si opatřit
potřebné podklady pro rozhodnutí. Při tom není vázán jen návrhy účastníků řízení.“
Současný správní řád zásadu materiální pravdy upravil zejména s ohledem na procesní
ekonomii a v ustanovení § 3 spr. ř. stanovil, že: „Nevyplývá-li ze zákona něco jiného,
postupuje správní orgán tak, aby byl zjištěn stav věci, o němž nejsou důvodné
pochybnosti, a to v rozsahu, který je nezbytný pro soulad jeho úkonu s požadavky
uvedenými v ustanovení § 2 spr. ř.“ Objasnit skutečný stav věci a zjistit objektivní pravdu
je totiž ekonomicky náročné a ve své podstatě i nemožné, proto takové objasnění nemůže
být chápáno jako absolutní.27 Správní orgán tak zejména nemá povinnost zjišťovat
okolnosti, které nejsou pro danou věc relevantní, jakož i odstranit každý skutkový rozpor.
Opačný názor by vedl k porušení zásady rychlosti a ekonomie řízení.28
Zásada materiální pravdy je dále rozvedena v ustanovení v § 50 odst. 3 spr. ř. Máli být v řízení uložena povinnost, je správní orgán povinen i bez návrhu zjistit všechny
rozhodné okolnosti svědčící ve prospěch i neprospěch toho, komu má být povinnost
uložena. Rovněž je správní orgán povinen zjistit všechny okolnosti které jsou důležité pro
ochranu veřejného zájmu.
Jelikož se většina zásad mezi sebou prolíná, při aplikaci zásady materiální pravdy

26

VEDRAL, Josef. Správní řád: komentář. 2., aktualiz. a rozš. vyd. Praha: BOVA POLYGON, 2012, str.
56.
27
JEMELKA, Luboš, PONDĚLÍČKOVÁ, Klára, BOHADLO, David. Správní řád. 5. vydání. Praha:
Nakladatelství C. H. Beck, 2016, str. 34.
28
Rozsudek Krajského soudu v Plzni ze dne 31. 03. 2011, č.j. 17 A 77/2010-30.
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se bude též vycházet ze zásady legality, zásady přiměřenosti a zásady předvídatelnosti.29
Zvláštní modifikaci zásady materiální pravdy pak nacházíme při vydávání
příkazu, který lze vydat v případě, že správní orgán považuje skutková zjištění za
dostatečná30 a při řízení na místě, kdy zákon vyžaduje pouze zjištění stavu věci.31
2.3

Zásada vyšetřovací a projednací
V řízeních zahajovaných ex offo je pak vedle zásady materiální pravdy rovněž

kladen zvláštní důraz na naplnění vyšetřovací (vyhledávací) zásady.32 Je nicméně důležité
zdůraznit, že se uplatňuje bez ohledu na to, zda je řízení zahájeno ex offo nebo na základě
žádosti účastníka. Podle ustanovení § 50 odst. 2 spr. ř. opatřuje podklady pro vydání
rozhodnutí správní orgán. Účastníci jsou přitom povinni při opatřování podkladů pro
vydání rozhodnutí poskytovat správnímu orgánu veškerou potřebnou součinnost. Správní
orgán může za určitých podmínek připustit, aby za něj podklady pro vydání rozhodnutí
opatřil účastník. Toto ustanovení má nicméně spíše technický význam, aniž by přenášelo
důkazní břemeno na účastníka.33 Nejvyšší správní soud k vyšetřovací zásadě judikoval,
že v případě, že účastník navrhne relevantní důkazy, ale tyto důkazy neopatří, je na
správním orgánu, aby takové důkazy opatřil. Neobstojí tak argument, že pokud účastník
předmětné důkazy nepředložil, nemohl se jimi správní orgán zabývat.34
Opakem zásady vyšetřovací je zásada projednací. Správní řád přitom vychází
z kombinace obou zásad a žádná z nich tak neplatí absolutně. Projevem zásady projednací
je povinnost účastníků řízení označit důkazy na podporu svých tvrzení.35 Zásada
projednací se pak výrazně projevuje ve sporném řízení, ve kterém správní orgán vychází
primárně z důkazů navržených účastníky řízení.36

29

SKULOVÁ, Soňa. Působnost správního řádu, zásady činnosti a nečinnost. In KLIKOVÁ, Alena,
HAVLAN, Petr, CHADIMA, Marek, et al. Správní řád. 2. vydání. Praha: Wolters Kluwer, 2016. Meritum
(Wolters Kluwer ČR), str. 54.
30
§ 150 odst. 1 spr. ř.
31
§ 143 odst. 2 spr. ř.
32
Rozsudek Nejvyššího správního soudu ze dne 30. 12. 2010, č. j. 4 Ads 44/2010-132.
33
KOPECKÝ, Martin. Správní právo. Obecná část. 1. vydání. Praha: C.H.Beck, 2019, str. 357.
34
Rozsudek Nejvyššího správního soudu ze dne 27. 06. 2013, č.j. 1 As 20/2013–64.
35
SKULOVÁ, Soňa. Správní řízení a zásady správního řízení. In KLIKOVÁ, Alena, HAVLAN, Petr,
CHADIMA, Marek, et al. Správní řád. 2. vydání. Praha: Wolters Kluwer, 2016. Meritum (Wolters Kluwer
ČR), str. 98.
36
§ 141 odst. 4 spr. ř.
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2.4

Zásada volného hodnocení důkazů
Při hodnocení důkazů se správní orgán řídí zejména zásadou volného hodnocení

důkazů, která je zakotvena v ustanovení § 50 odst. 4 spr. ř., které stanoví, že správní orgán
hodnotí podklady, zejména důkazy podle své úvahy, přičemž přihlíží ke všemu, co
v řízení vyšlo najevo. Odborná literatura nicméně považuje toto ustanovení za
nepovedené, zejména z důvodu, že se obsahově nejedná o volné hodnocení podkladů, ale
důkazů.37 Ustanovení dále počítá s existencí závazných podkladů pro rozhodnutí, v tom
případě se zásada volného hodnocení na takové podklady zásadně neuplatní.38 Správní
orgán tak např. neprovádí další dokazování, jestliže bylo v průběhu řízení o žádosti
vydáno závazné stanovisko, které znemožňuje žádosti vyhovět a žádost zamítne.39
V daném případě tak správní orgán nezasahuje ani nemůže zasahovat do závazného
stanoviska a zásada volného hodnocení důkazů se tak neprosadí.40
Podle ustálené judikatury Nejvyššího správního soudu nesmí správní orgán při
hodnocení důkazů postupovat libovolně a jejich posouzení založit na pouhém povrchním
zhodnocení a pochopení, jednotlivé důkazy je tak povinen hodnotit jak zvlášť, tak v jejich
vzájemné souvislosti.41 Zásada volného hodnocení důkazů úzce souvisí s povinností
správního orgánu náležitě odůvodnit své rozhodnutí tím, že uvede podklady pro jeho
vydání a úvahy kterými se při hodnocení podkladů řídil, jakož i informace ohledně
vypořádaní se s návrhy, vyjádřeními či námitkami účastníků.42 Z odůvodnění musí tedy
jasně vyplývat, jaké důkazy byly provedeny, jak byly hodnoceny nebo proč byly
odmítnuty.43

37

VOPÁLKA, Vladimír. Správní řízení. In HENDRYCH, Dušan. Správní právo: obecná část. 9. vydání.
V Praze: C.H. Beck, 2016, str. 267.
38
SKULOVÁ, Soňa. Správní řízení a zásady správního řízení. In KLIKOVÁ, Alena, HAVLAN, Petr,
CHADIMA, Marek, et al. Správní řád. 2. vydání. Praha: Wolters Kluwer, 2016. Meritum (Wolters Kluwer
ČR), str. 97.
39
§ 149 odst. 4 spr. ř.
40
Rozsudek Nejvyššího správního soudu ze dne 07. 02. 2012, č. j. 8 As 12/2010-113.
41
Rozsudek Nejvyššího správního soudu ze dne 02. 08. 2012, č. j. 5 Azs 2/2012-49.
42
§ 68 odst. 3 spr. ř.
43
Rozsudek Nejvyššího správního soudu ze dne 02. 08. 2012, č. j. 5 Azs 2/2012-49.
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3. Dokazování v obecném správním řízení
Správní řízení můžeme členit na obecné a zvláštní. Obecné správní řízení je
obsaženo ve správním řádu, zejména v části druhé a části třetí, přičemž tato třetí část
pouze rozšiřuje zaměření a rozsah části druhé a je tak odrazem snahy pojmout do obecné
úpravy i nejčastější procesní záležitosti, které byly dříve upraveny v jednotlivých
zákonech.44 Důvodem vyčlenění těchto ustanovení do části třetí je zřejmě snaha
zákonodárce upravit zvlášť ta ustanovení, která se v praxi vyskytují méně často.45
Zvláštními správními řízeními pak rozumíme kombinaci obecného správního řízení a
jeho odchylek upravených ve zvláštních zákonech, přičemž tyto zvláštní úpravy mají
přednost před úpravou ve správním řádu a správní řád se, není-li stanoveno ve zvláštních
zákonech jinak, aplikuje subsidiárně.46

3.1

Zajištění důkazu před zahájením správního řízení
Důkazy lze ve správním řízení zajistit již před zahájením správního řízení. Jednak

je tato možnost stanovena k ochraně práv budoucích účastníků, jednak je pamatováno i
na zásady hospodárnosti a rychlosti řízení.
Správní orgán zajistí důkazy za předpokladu, že existuje důvodná obava, že
později bude možné provést důkazy jen s velkými obtížemi nebo dokonce vůbec a dále
za předpokladu, že provedení důkazu může podstatně ovlivnit řešení předmětné otázky
správního řízení. Tyto skutečnosti je správní orgán povinen před vlastním rozhodnutím
zkoumat a v případě, že se rozhodne, že zajištění důkazů neprovede, je povinen tuto
skutečnost ve spise náležitě odůvodnit.47 Využití tohoto institutu si lze nejlépe představit
v rámci ohledání movité věci, zajištění listiny nebo vyslechnutí svědka, u kterého hrozí,
že např. dojde ke zhoršení jeho zdravotní stavu tak, že nebude moci být později
vyslechnut.
Dokazování před zahájením správního řízení nedopadá, jak by se mohlo na první
pohled zdát jen na správní řízení zahajované z moci úřední. Není tak vyloučeno, že řízení
na žádost bude před zahájením správního řízení předcházet zajištění důkazů. Nicméně,

44

PRŮCHA, Petr. Pojem a podstata správního práva procesního a správního řízení. SKULOVÁ, Soňa a
kol. Správní právo procesní. 3.vyd.Plzeň: Aleš Čeněk, 2017, str. 33.
45
KOPECKÝ, Martin. Správní právo. Obecná část. 1. vydání. Praha: C.H.Beck, 2019, str. 337.
46
PRŮCHA, Petr. Pojem a podstata správního práva procesního a správního řízení. SKULOVÁ, Soňa a
kol. Správní právo procesní. 3.vyd.Plzeň: Aleš Čeněk, 2017, str. 34.
47
NOVOTNÝ, Vladimír. Postup před zahájením řízení. In HORZINKOVÁ, Eva, NOVOTNÝ, Vladimír.
Správní právo procesní. 5. vydání. Praha: Leges, 2015, str. 147.
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jak podotýká Vedral48, lze si takovou situaci jen těžko představit, jelikož v případě řízení
na žádost je správní řízení zahájeno dnem, kdy žádost nebo jiný návrh došel věcně a
místně příslušnému správnímu orgánu. Tedy v takovém případě se správní orgán
zpravidla dozví o relevantních skutečnostech, které ho opravňují k zajištění důkazů, až
po zahájení správního řízení. Teoreticky si pak lze představit, že účastník podá podání,
které nebude žádostí a správní orgán na základě tohoto jakéhosi podnětu důkazy zajistí.
K zajištění důkazu je příslušný ten správní orgán, který by byl příslušný k řízení,
nebo správní orgán, v jehož obvodu je ohrožený důkazní prostředek. Při zajišťování
důkazu musí být přítomen ten, kdo může být oprávněnou úřední osobou.49 Důkaz se
zajišťuje formou usnesení, které se oznamuje osobám, jichž se přímo dotýká. Proti
usnesení se může odvolat ten, jemuž se usnesení oznamuje.50 Správní orgán tak musí
učinit předběžný úsudek, které osoby budou v budoucnu účastníky správního řízení a
uvědomit a poučit je o jejich právech a povinnostech.51 Hrozí-li nebezpečí z prodlení, lze
usnesení oznámit i po zajištění důkazu s výjimkou oznámení osobám, které musejí při
provádění úkonu poskytnout osobní součinnost. Pokud osoba znemožní svou
nepřítomností oznámení usnesení na místě je dodatečné zaslání písemného vyhotovení
usnesení považováno za dostačující postup správního orgánu.52 Odvolání proti usnesení
podle ustanovení § 76 odst. 5 spr. ř. nemá odkladný účinek. Usnesení o zajištění důkazu
je podle ustanovení § 104 spr. ř. exekučním titulem. Zajištění důkazu je úkonem
předběžné povahy a jako takové je vyloučeno ze soudního přezkumu.53
V případě, že správní orgán rozhodne o zajištění důkazu před zahájením správního
řízení, nemá to vliv na ustanovení, která dopadají na jednotlivé důkazy. Tak např.,
v případě místních šetření provedených před zahájením řízení musí být současně splněny
podmínky podle ustanovení § 54 spr. ř., aby tato zjištění mohla být použitelná jako
důkazy.54
O zajištění důkazu se sepisuje protokol. Na provedení důkazu tímto protokolem
se obdobně použije ustanovení o provedení důkazu listinou podle § 53 odst. 6 spr. ř.

48

VEDRAL, Josef. Správní řád: komentář. 2., aktualiz. a rozš. vyd. Praha: BOVA POLYGON, 2012, str.
1053.
49
§ 138 odst. 2 spr. ř.
50
§ 138 odst. 1 spr. ř.
51
SKULOVÁ, Soňa. Postup před zahájením řízení. In KLIKOVÁ, Alena, HAVLAN, Petr, CHADIMA,
Marek, et al. Správní řád. 2. vydání. Praha: Wolters Kluwer, 2016. Meritum (Wolters Kluwer ČR), str. 185.
52
Rozsudek Nejvyššího správního soudu ze dne 25. 02. 2010, č. j. 5 As 32/2009-77.
53
Usnesení Krajského soudu v Brně ze dne 16. 05. 2008, č. j. 30 Ca 74/2008-12.
54
Rozsudek Městského soudu v Praze ze dne 15. 04. 2013, č.j. 10 A 279/2011-45.
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V případě, že nelze zajistit listinu, správní orgán pořídí její kopii a opatří ji ověřovací
doložkou. Ohledně zajištění důkazu znaleckým posudkem se postup omezuje na
ustanovení znalce s tím, že znalecký posudek bude přečten a znalec případně vyslechnut
až po zahájení správního řízení.55
3.2
3.2.1

Správní řízení v I. stupni
Podklady pro vydání rozhodnutí

Podklady pro vydání rozhodnutí nemusí být pouze důkazy, ale může jimi být
v podstatě vše, co může objasnit stav věci a bylo získáno v souladu se zákony.56
Jazykovým výkladem lze dovodit, že podklady pro vydání rozhodnutí jsou pojmem širším
než důkazy. Správní řád tak vedle důkazů uvádí příkladmo i některé další podklady pro
vydání rozhodnutí, konkrétně pak návrhy účastníků, skutečnosti známé správnímu orgánu
z úřední činnosti, podklady od jiných správních orgánů nebo orgánů veřejné moci, jakož
i skutečnosti obecně známé. Nicméně uvedené podmnožiny nejsou hierarchicky členěny
a nelze jim tudíž přikládat různý význam.57
Správní řízení je ovládáno zásadou jednotnosti, která se projevuje zejména tím, že
účastníci jsou oprávněni navrhovat důkazy a činit jiné návrhy po celou dobu řízení až do
vydání rozhodnutí, přičemž správní orgán může usnesením prohlásit, dokdy mohou
účastníci tyto návrhy činit.58 Takové usnesení ale neznamená zakotvení koncentrace
řízení, jelikož nestanoví žádné důsledky a účastníci tak mohou své návrhy uplatnit i po
této lhůtě.59 Jedná se tedy o případ nepravé koncentrace, nikoliv koncentrace v pravém
slova smyslu, která nastává, v případě, že je zároveň stanoveno, že se k později
vzneseným návrhům nepřihlíží.60 Zvláštní zákon přitom může stanovit koncentraci
odlišně. Takovým zákonem je např. stavební zákon, který v ustanovení § 114 stanoví, že
„k námitkám účastníků řízení, které byly nebo mohly být uplatněny při územním řízení,
při pořizování regulačního plánu nebo při vydání územního opatření o stavební uzávěře
či územního opatření o asanaci území, se nepřihlíží“. Další příklady uplatnění
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koncentrační zásady můžeme nalézt v ustanovení § 22 odst. 2 zákona o vyvlastnění61
nebo v ustanovení § 25 odst. 2 zákona o ochranných známkách.62
Obecně známé skutečnosti jsou takové skutečnosti, které jsou známy širokému
okruhu osob, přičemž správní orgán je povinen ve svém rozhodnutí uvést, které
skutečnosti za takové považuje.63 U obecně známých skutečností nemusí správní orgán
uvádět zdroj, naopak u úředních skutečností je nezbytné, aby uvedl, ze kterých
konkrétních činností či postupů jsou mu známy.64 Tak např., skutečností známou
správnímu orgánu z jeho úřední činnosti je v opakované žádosti cizince o povolení
k trvalému pobytu předchozí zjištění o uzavření účelového manželství.65 Správní orgán
musí k obecně známým a úředním skutečnostem přihlížet z úřední povinnosti.
Dokazování se provádí pouze pokud tyto účastník řízení zpochybní.66
Ohledně podkladů od jiných správních orgánů nebo orgánů veřejné moci je nutno
poznamenat, že ani tyto nezbavují správní orgán zodpovědnosti za zajištění dostatečného
důkazního standardu v konkrétním řízení.67
Účastníkům musí být před vydáním rozhodnutí ve věci umožněno vyjádřit se k
podkladům rozhodnutí. To neplatí, pokud se žádosti žadatele v plném rozsahu vyhovuje
nebo vzdal-li se účastník tohoto práva.68

3.2.2

Provedení důkazů

Správní řád v ustanovení § 51 odst. 1 uvádí, jakých důkazních prostředků může
být užito ve správním řízení, přičemž k provedením důkazů lze použít i jiné v zákoně
explicitně nevyjmenované důkazní prostředky. Zákon nicméně požaduje, aby důkazní
prostředky byly v daném případě vhodné pro zjištění stavu a nebyly získány v rozporu
s právními předpisy. V českém právním řádu tak platí zásada, že za důkaz může být
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považován jakýkoliv prostředek, kterým lze zjistit stav věci, neuplatní se tedy tzv.
zákonná teorie důkazní, která požaduje, aby určitá skutečnost byla prokázána jen
stanoveným důkazem.69 Důkazním prostředkem tak může být např. i rekognice, která se
uplatňuje v trestním právu procesním.70 Správní řád naopak výslovně stanoví, že jako
důkazní prostředek nemůže být použit záznam o podání vysvětlení.71 Je tomu tak proto,
že správní řízení ještě nebylo zahájeno a pro správní orgán jsou skutečnosti uvedené
v záznamu důležité zejména pro jeho prvotní úsudek. Uvedené informace však mohou
být správním orgánem získány jiným způsobem a následně mohou být ve správním řízení
použitelné.72
V případě, že je v souladu se zásadou materiální pravdy stanovené v § 3 spr. ř.
zjištěna skutečnost, která znemožňuje žádosti vyhovět, správní orgán neprovádí další
dokazování a žádost bez dalšího zamítne.73 Jedná se obdobnou úpravu jako v ustanovení
§ 149 odst. 4 spr. ř., kdy je rozhodnutí podmíněné závazným stanoviskem. Pokud je tedy
ze žádosti zjevná okolnost znemožňující vyhovět této žádosti, např. v případě zjevného
rozporu žádosti o vydání územního rozhodnutí s vydanou územně plánovací
dokumentací, správní orgán žádost zamítne.74 Dokazování se dále neprovádí v případě
tzv. zjednodušených řízeních z moci úřední, mezi které řadíme vydání příkazu na místě,
příkazní řízení, vydání rozhodnutí bez předchozího řízení, jednoduché řízení o přiznání
práva s jediným účastníkem jako žadatelem a dále zřejmě i řízení na místě.75
Účastníci jsou povinni označit důkazy na podporu svých tvrzení, správní orgán
ale není jejich návrhy vázán, vždy však provede důkazy, které jsou potřebné ke zjištění
stavu věci.76 Je nezbytné, aby správní orgán náležitě odůvodnil, který z navržených
důkazů neprovede. Odmítnutí provést určitý důkaz pak může přicházet v úvahu zejména
za situace, kdy má tento potvrdit nebo vyvrátit určitou skutečnost, ačkoliv
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nemá relevantní souvislost s předmětem řízení, není způsobilý tvrzenou skutečnost
vyvrátit či potvrdit nebo je jeho provedení nadbytečné.77 Judikatura Nejvyššího správního
soudu rovněž dovodila, že s ohledem na zásadu omezené materiální pravdy, může správní
orgán přijmout rozhodnutí, které bude vycházet pouze z rozhodnutí jiného orgánu veřejné
moci a sám tedy dokazování nemusí vůbec neprovádět. Tento postup nicméně
neznamená, že se nemusí vypořádat s námitkami účastníka proti takovému postupu a
s jeho návrhy na provedení dalších důkazů.78 Rovněž je nepřípustné, aby důkazy byly
správním orgánem hodnoceny ještě před tím, než jsou provedeny, není tak např. možné,
aby správní orgán odmítl vyslechnout manželku obviněného, která byla zároveň jeho
spolujezdkyní u dopravní nehody s odůvodněním, že je již předem jasné, že tato bude
vypovídat ve prospěch obviněného manžela.79
Dokazování by se mělo provádět zejména při ústním jednání.80 Pokud je důkaz
prováděn mimo ústní jednání, musí být o tom účastníci, kteří se nevzdali práva účasti na
dokazování, včas vyrozuměni, nehrozí-li nebezpečí z prodlení.81
Podle ustanovení § 15 odst. 2 písm. d) zákona č. 349/1999 Sb., o Veřejném
ochránci práv, v platném znění, jsou úřady povinny na žádost veřejného ochránce práv
a ve lhůtě jím stanovené provést důkazy, které veřejný ochránce práv navrhne. Veřejný
ochránce práv má tak možnost ovlivnit správní řízení a posílit postavení účastníka řízení
v případech, kdy správní orgán nedostatečně plní své povinnosti nebo je neplní vůbec.82
Novela správního řádu č. 183/2017 Sb. s účinností od 1. 7. 2017 zavedla další
limitaci dokazování, když v řízení navazujícím na výkon kontroly, ve kterém je
účastníkem řízení kontrolovaná osoba, není třeba provádět dokazování protokolem o
kontrole, který je podkladem pro rozhodnutí o přestupku. Správní řád tak navazuje na
ustanovení § 81 zákona o odpovědnosti za přestupky, které stanoví, že skutečnosti
zjištěné při kontrole mohou být jediným podkladem pro rozhodnutí o přestupku. Podle
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kontrolního řádu má pak kontrolující povinnost doručit protokol kontrolované osobě a
tato osoba má následně právo podat proti protokolu o kontrole námitky.83

3.2.3

Nezákonný důkaz

Jak bylo zmíněno výše, nezákonně pořízený důkaz nelze ve správním řízení
použít, nicméně některé údaje v něm uvedené mohou být určitým signálem pro správní
orgán k získání relevantních poznatků pro dané řízení.84 Nejvyšší správní soud však
připustil ve vztahu ke kamerovým záznamům, že ve správním řízení není vyloučen ani
takový kamerový záznam pořízený soukromou osobou, který nebyl pořízen se souhlasem
zaznamenané osoby či v souladu se zákonnými výjimkami. V takovém případě je ale
podle Nejvyššího správního soudu nezbytné poměřovat legitimitu cíle a přiměřenost
použitého postupu. Naopak, je-li původcem záznamu orgán veřejné moci, a to i nepřímo,
musí být takový postup zákonem výslovně předvídán a musí být současně splněny
všechny podmínky dané zákonem.85 Výše zmíněný legitimní cíl má především zabránit
tomu, aby za přípustné byly označovány záznamy pořízené z kamer, které byly umístěny
z důvodů blížících se špehování či dokonce voyeurismu.86 Ohledně audiovizuální
nahrávky pořízené orgány veřejné moci judikatura rovněž dovodila, že tato zasahuje do
soukromí života fyzických osob, neexistuje žádný právní základ pro její použití a je tedy
zásadně nepoužitelná.87 I v případě, že obecní policie provozuje mimo svou působnost
kamerový systém, jsou důkazy z tohoto systému považovány taktéž za nezákonné.88
Pokud byl ve správním řízení použit nezákonný důkaz, neznamená to bez dalšího,
že musí být rozhodnutí správního orgánu pro vady řízení zrušeno, a to za předpokladu, že
by rozhodnutí obstálo i bez tohoto důkazu.89
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3.2.4

Důkaz listinou

Vůbec nejčastěji využívaným důkazním prostředkem ve správním řízení je,
společně s důkazem svědeckou výpovědí podle ustanovení § 55 spr. ř., důkaz listinou.90
Listina je zpravidla zachycena na papíře či na obdobném materiálu (folii). Nápisy na zdi,
nápisy vyryté do lavičky a podobně nelze považovat za listiny a v případě, že by měly být
použity jako důkazy, bylo by možné tyto dokazovat prostřednictvím ohledání.91 Zvukový
záznam nelze taktéž považovat za listinu, ačkoliv provedení tohoto důkazu bude obdobné
jako u důkazu listinou.92
Listina může být dvojího druhu, a to listina soukromá nebo veřejná. Za veřejné
listiny správní řád považuje listiny vydané soudy České republiky, listiny vydané jinými
státními orgány v mezích jejich pravomoci, listiny vydané orgány územních
samosprávných celků v mezích jejich pravomoci a listiny zvláštními zákony
prohlášenými za veřejné.93 Za veřejné listiny podle judikatury Nejvyššího správního
soudu lze jmenovitě považovat například výpis z rejstříku trestů94, osvědčení95 nebo výpis
ze živnostenského rejstříku96. Mezi veřejné listiny, které byly zvláštním zákonem
prohlášeny za veřejné, aniž by byly vydány státním orgánem či územním samosprávným
celkem, řadíme např. notářské zápisy.97 U veřejné listiny platí vyvratitelná právní
domněnka o správnosti a pravosti listiny. Důkazní břemeno přitom spočívá na tom, kdo
správnost veřejné listiny popírá.98 Mezi soukromé listiny patří nejčastěji smlouvy,
potvrzení, doklady a jiné listiny sepsané účastníky, advokáty apod. 99 U soukromé listiny
naopak není presumována její pravost a správnost, tedy k jejímu popření postačí pouhé
vyjádření pochybností dalšího účastníka o její správnosti či pravosti a důkazní povinnost
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a důkazní břemeno se přenáší na účastníka, který listinu předložil. Z výše uvedeného je
zřejmé, že rozdíl mezi soukromou a veřejnou listinou je zejména v důkazní síle. 100
Osoba, která má u sebe listinu, jejíž předložení je podle správního orgánu
nezbytné k provedení důkazu, má tzv. ediční povinnost a je povinna listinu na výzvu
správnímu orgánu vydat.101 Aby se přitom mohlo o listinu vůbec jednat, je nezbytné, aby
listina ke dni uložení povinnosti již existovala.102 Vyrozumění správního orgánu o
předložení listiny je doručováno pouze dotyčné osobě.103 Osoba přitom není oprávněna
sama posuzovat, zda má listina relevantní význam pro správní řízení a zda ji na základě
toho předloží.104 V případě, že např. správní orgán v podstatě nemůže bez listiny řízení
rozhodnout, je možné uvažovat o provedení exekuce prostřednictvím odebráním movité
věci podle ustanovení § 125 spr. ř., přičemž exekučním titulem bude právě výše uvedené
usnesení. Odepřít předložit listinu může osoba ze stejných podmínek, pro které nesmí být
svědek vyslechnut nebo pro které svědek může odepřít výpověď.
Důkaz listinou se provádí tak, že se listina přečte nebo se sdělí její obsah, a to za
předpokladu, že jsou přítomni účastníci řízení, osoby zúčastněné či veřejnost.105
V případě, že tyto osoby jsou nepřítomny, postupuje se tak, že se oprávněná úřední osoba
seznámí s obsahem listiny, přičemž nepostačuje pouhé vložení listiny do spisu, protože
vložením listiny do spisu je pouze získán důkazní prostředek, nikoli samotný důkaz.106
Podle ustanovení § 53 odst. 6 spr. ř. se o provedení důkazu listinou následně učiní záznam
do spisu, přičemž toto ustanovení není možné aplikovat na všechny písemnosti,
dokumenty či listiny, které jsou součástí spisu a které slouží jako podklady rozhodnutí,
nýbrž pouze na důkazy prováděné listinami.107 Ustanovení § 18 odst. 1 spr. ř. však
stanoví, že se o provedení důkazu listinou sepisuje protokol. Je tak otázka, zda a v jakých
případech postačí učinit o provedení důkazu listinou záznam do spisu. Na tuto
problematiku v zásadě nacházíme dva různé názory. Podle prvního se ustanovení § 18
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odst. 1 spr. ř. použije pouze při úkonech, při nichž dochází ke styku s účastníky řízení,
zatímco v ostatních případech se učiní záznam do spisu, na který nejsou kladeny žádné
formální náležitosti.108 Takový názor můžeme najít např. v rozsudku Krajského soud v
Hradci Králové ze dne 24. 10. 2017, č.j. 30 A 136/2016-60, podle nějž by se v případě,
kdy by bylo vždy nutné sepisovat protokol, stalo ustanovení § 53 odst. 6 věty první spr.
ř. obsoletním a jednalo by se o legislativní chybu. Podle druhého se musí sepisovat
protokol vždy, přičemž se vychází zejména z úvahy, že se jedná o formálnější způsob
záznamu a jako takový by měl mít přednost. K tomuto názoru se přiklání i Poradní sbor
ministra vnitra ke správnímu řádu.109 Pro úplnost je nutno podotknout, že v případě, že
by byl důkaz listinou prováděn v rámci ústního jednání, bylo by to zaznamenáno v
protokolu o ústním jednání, v ostatních případech by byl sepsán samostatný protokol.110
Ať už se přikloníme k jakémukoliv názoru, je pak další otázkou, zda je vůbec nutné
informovat o provedení důkazu mimo ústní jednání účastníky a následně vyhotovit
protokol nebo záznam, nebo zda se jedná pouze o přepjatý formalismus. K tomu se
vyjádřil i Nejvyšší správní soud, který zastává názor, že za vadu řízení nelze považovat
absenci protokolu, jestliže listiny, kterými byl důkaz prováděn, jsou součástí správního
spisu.111 Rovněž pak: „Je-li jako důkaz prováděna listina, nadto listina předložená
stěžovatelkou, není vadou řízení, pokud nebyla stěžovatelka informována o provedení
důkazů mimo ústní jednání“112. Pro úplnost je ale nutno zmínit, že v jiném svém rozsudku
Nejvyšší správní soud konstatoval, že: „O záměru správního orgánu provést důkaz
listinou mimo ústní jednání by měli být účastníci včas vyrozuměni a dále by o tom měl být
sepsán protokol“113. Nicméně i přes poslední zmíněný rozsudek, lze v jednotlivých
rozhodnutích Nejvyššího správního soudu spatřovat, že zásadním je pro něj zejména to,
zda měl účastník možnost se s listinou prokazatelně seznámit: „Je totiž nutno přihlédnout
k tomu, že není pochyb o tom, že tato listina se ve správním spise nacházela v okamžiku,
kdy ve věci proběhlo ústní jednání, v jehož závěru byla obecnému zmocněnci žalobce dána
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možnost se s kompletním obsahem správního spisu seznámit a vyjádřit se k němu před
vydáním rozhodnutí. Pokud by o provedení důkazu výpisem z evidenční karty řidiče byl
proveden záznam v souladu s citovaným ustanovením správního řádu, důkazní situace by
se nijak nezměnila“114. Obdobně pak v rozsudku Krajského soudu v Hradci Králové: „I
v případě, že není učiněn záznam o provádění důkazu listinou, nemělo by to samo o sobě
mít vliv na zákonnost napadeného rozhodnutí. Rovněž je podstatné, že žalobci byla
v souladu s § 36 odst. 3 správního řádu dána možnost seznámit se a vyjádřit se ke všem
podkladům rozhodnutí, ze kterých správní orgán vycházel. Tohoto práva však
nevyužil“115.
Správnímu orgánu lze jako důkazní prostředek předložit jak originál, tak pouze
prostou kopii dokumentu či sken, akceptuje-li takovou formu příslušný správní orgán a
nejsou-li pochybnosti o jeho pravosti, přičemž tato skutečnost je předmětem volného
hodnocení důkazů podle ustanovení § 50 odst. 4 správního řádu.116 Pokud však osoba
předkládá správnímu orgánu dokumenty, které jsou povinnou přílohou k žádosti, musí
být tyto ve formě originálu či ověřené kopie. V případě elektronické formy je pak potřeba,
aby listina byl podrobena autorizované konverzi dokumentu, jak stanoví zákon č.
300/2008 Sb., o elektronických úkonech a autorizované konverzi dokumentů, v platném
znění.117
Ve správním řízení mohou být rovněž použity listiny, které byly vydány orgány
cizích států. V tomto případě zákon stanoví, že musí být pravost úředních razítek a
podpisů na veřejných listinách vydaných orgány cizích států ověřena příslušnými orgány,
pokud nestanoví mezinárodní smlouva jinak.118 Takovou mezinárodní smlouvou je např.
Haagská úmluva o zrušení požadavku ověřování cizích veřejných listin z 5. října 1961,
ve které je požadavek superlegalizace nahrazen zvláštní doložkou nazývanou apostilou,
která je připojena k listině příslušným úřadem státu, který listinu vydal. Tato listina tak
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nemusí být ověřena zastupitelským úřadem státu, ve kterém má být listina použita.119
V České republice je pak příslušným orgánem k ověření listin apostilou Ministerstvo
spravedlnosti České republiky, jestliže se jedná o listiny vydané justičními orgány České
republiky a v případě ostatních listin vydaných nebo ověřených orgány státní správy je
tímto orgánem Ministerstvem zahraničních věcí České republiky.120
Pro úplnost je vhodné zmínit také ustanovení § 16 odst. 1 a 2 spr. ř., podle kterých
platí, že se písemnosti předkládají a vyhotovují v českém či slovenském jazyce.
Písemnosti vyhotovené v cizím jazyce musí účastník řízení předložit v originálním znění
a současně v úředně ověřeném překladu do českého jazyka, pokud správní orgán nesdělí
účastníkovi řízení, že takový překlad nevyžaduje. K provedení důkazu cizojazyčnou
listinou ve správním řízení se nejprve vyjádřil šestý senát Nejvyššího správního soudu,
který shledal, že ustanovení § 16 odst. 2 spr. ř. přenáší odpovědnost za překlad
cizojazyčné listiny na účastníka, který ji jako důkaz předkládá, nicméně správní orgán
může tuto odpovědnost vzít plně na sebe. Přípustnost přímého dokazování cizojazyčnou
listinou, jakkoliv takový důkaz s sebou nese riziko poměrně snadného zpochybnění, tak
odmítnout bez dalšího podle Nejvyššího správního soudu nelze.121 Opačný názor nicméně
zaujal čtvrtý senát Nejvyššího správního soudu, když dovodil, že správní orgán porušil
ustanovení § 16 spr. ř., když provedl důkaz listinou vyhotovenou pouze v anglickém
jazyce. Skutečnost, že důkazní prostředek není ve spise obsažen v českém jazyce, pak
považuje Nejvyšší správní soud za podstatné porušení ustanovení o řízení před správním
orgánem. 122 Rozšířený senát Nejvyššího správního soudu pak nekonzistentní judikaturu
sjednotil, když stanovil, že správní orgán může provést důkaz cizojazyčnou listinou, aniž
by byl současně proveden její překlad, a to za předpokladu, že o obsahu listiny není sporu.
Nicméně, v případě, že by účastník před správním orgánem namítl, že nepřeložení této
listiny mu zabránilo se k podkladu rozhodnutí řádně vyjádřit, může se v takovém případě
o vadu řízení jednat.123
Listinu je možné nahradit svědeckou výpovědí nebo čestným prohlášením
účastníka.124 Úmyslné uvedení nepravdivých údajů v čestném prohlášení je přitom
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považováno za přestupek.125 Podle důvodové zprávy k současnému správnímu řádu
docházelo po roce 1949 k nadužívání institutu čestného prohlášení, a tedy v důsledku
k porušování zásady materiální pravdy, která je, jak bylo uvedeno v první části této práce,
jednou ze základních zásad činnosti správních orgánů, a proto bylo potřeba tuto praxi
omezit. Nicméně vzhledem k tomu, že značné množství zvláštních předpisů s čestným
prohlášením i nadále počítalo, nebylo možné tento institut bez náhrady zrušit a
zákonodárce proto tento institut vymezil pouze jako zástupný, tedy jako náhradu za
listinný důkaz.126 Čestné prohlášení můžeme najít např. v zákoně č. 582/1991 Sb., o
organizaci a provádění sociálního zabezpečení, podle kterého se dokazuje čestným
prohlášením doba péče o dítě do 4 let věku127 nebo v ustanovení § 23b zákona č. 325/1999
Sb., o azylu, který připouští, že Ministerstvo vnitra České republiky může místo
předložení listiny připustit čestné prohlášení účastníka. V čestném prohlášení je účastník
řízení povinen uvést úplné a pravdivé údaje.

3.2.5

Důkaz ohledáním

Ohledáním se rozumí taková činnost správního orgánu, která spočívá v přímé
prohlídce určité věci.128 Předmětem ohledání může být existující movitá či nemovitá věc,
která má vztah k rozhodným či posuzovaným skutečnostem.129 Věcí je přitom podle
občanského zákoníku vše, co je rozdílné od osoby a slouží potřebě lidí.130 Ohledání lze
považovat za jeden z nejbezpečnějších důkazů, který umožňuje správnímu orgánu na
základě jeho vlastního pozorování přijmout potřebné závěry pro vydání rozhodnutí.
Ohledání se uplatní i ve střetu s nedotknutelností obydlí garantovanou článkem 12 Listiny
základních práv a svobod, a to za předpokladu dodržení podmínek stanovených
v zákoně.131
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Proti usnesení, kterým správní orgán ukládá povinnost osobě předložit věc či
strpět ohledání lze podat odvolání.132 Rozhodnutí o povinnosti strpět ohledání na místě je
zpravidla vyloučeno ze soudního přezkumu.133 Výjimkou je možnost podrobit soudnímu
přezkumu rozhodnutí správního orgánu o uložení povinnosti fyzické osobě strpět místní
ohledání v bytě užívaném k bydlení touto osobou, která zároveň není účastníkem řízení a
nemůže tedy napadat postup správních orgánů před správnímu soudy. Nejvyšší správní
soud přitom vychází ze základních lidských práv a svobod, a to konkrétně z výše
zmíněného článku 12 Listiny základních práv a svobod a článku 36 odst. 2 Listiny
základních práv a svobod, podle kterého se může obrátit na soud ten, kdo tvrdí, že byl na
svých právech zkrácen rozhodnutím orgánu veřejné správy. 134
Správní orgán je oprávněn přizvat k účasti na ohledání další osoby. Tyto osoby by
měly zaručovat nestranný průběh ohledání, aniž by se však staly účastníky řízení a měly
tak práva a povinnosti účastníků.135
O provedení důkazu ohledáním se sepisuje protokol, který se následně stává
součástí spisu a v němž je třeba mimo jiné náležitě popsat předmět a výsledek ohledání.136
Ohledání nelze provést nebo může být odepřeno z důvodů, pro které nesmí být svědek
vyslechnut nebo pro které je oprávněn výpověď odepřít. O tomto musí správní orgán
osobu poučit.137 Pokud správní orgán ukládá povinnost předložit věc k ohledání jiné
osobě než účastníkovi, má správní orgán povinnost uhradit náklady řízení v souladu
s ustanovením § 79 spr. ř.138
Provedení

důkazu

ohledáním

může

být

uskutečněno

i promítnutím

audiovizuálního pořadu.139 Podobu důkazu ohledání má rovněž zkouška kouřením
tabákového výrobku v cigaretové dutince.140
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3.2.6

Důkaz svědeckou výpovědí

Svědek je v současné odborné literatuře definován jako „fyzická osoba, která musí
být odlišná od účastníka správního řízení a která je schopna vypovídat o skutečnostech,
které vnímala svými smysly (tzv. přímé svědectví) a které jsou podstatné pro dané
řízení“.141
Z uvedené definice vyplývá, že svědkem nemůže být právnická osoba, ani
účastník řízení. To ovšem nebrání účastníkovi svůj výslech správnímu orgánu navrhnout.
Záleží pak na uvážení správního orgánu, zda tento důkazní prostředek provede, nebo bude
vycházet z jiných důkazních prostředků.142 Nejvyšší správní soud k tomu uvedl, že důkaz
výslechem účastníka řízení není ve správním řízení vyloučen, jeho použitelnost je však
značně omezená, a to zejména kvůli povaze tohoto důkazu a rovněž kvůli kolizi s ústavně
garantovaným právem stanoveným článkem 40 odst. 4 Listiny základních práv
a svobod143. Výslech účastníka řízení totiž není určen k tomu, aby při něm účastník
uváděl svá tvrzení o rozhodujících skutečnostech, ani aby se touto formou vyjadřoval
k jiným provedeným důkazům. K tomu slouží primárně podání, návrhy a jiné procesní
úkony účastníka řízení.144 Judikatura nicméně již za předchozí právní úpravy správního
řízení dovodila přípustnost výslechu žadatele o přiznání statusu uprchlíka.145
V případě právnické osoby musí, jak konstatoval Nejvyšší správní soud ve svém
rozsudku146, správní orgán postupovat zejména tak, že vyslechne statutární orgány
právnické osoby jako účastníky. Pokud by taková osoba byla vyslechnuta jako svědek,
bylo by takové jednání správního orgánu v rozporu se zásadou rovného postavení
dotčených osob zakotvenou v článku 37 odst. 3 Listiny základních práv a svobod a dále
v rozporu s ustanovením § 7 odst. 1 spr. ř, které stanoví, že osoby mají při uplatňování
svých procesních práv rovné postavení. Je tedy potřeba brát v potaz specifické postavení
statutárních orgánů a při jejich výsleších je nutno analogicky uplatňovat ustanovení
§ 141 odst. 6 spr. ř., § 126 odst. 4 spr. ř., § 131 o. s. ř. a § 126a o. s. ř. Z uvedených
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ustanoveních občanského soudního řádu přitom vyplývá, že fyzická osoba, která byla
statutárním orgánem právnické osoby v rozhodné době, je povinna dostavit se před soud
v řízení jehož účastníkem je tato právnická osoba. Při výslechu však nemá povinnost
vypovídat pravdu a nic nezamlčovat.
Ustanovení § 55 spr. ř. určuje, v jakých případech nelze svědka vyslýchat. Jedná
se výslech ohledně utajovaných informací chráněných zvláštním zákonem, které je
povinen svědek zachovat v tajnosti, jestliže nebyl takovéto povinnosti zproštěn. Svědek
rovněž nesmí být vyslýchán, jestliže by porušil státem uznanou či uloženou povinnost
mlčenlivosti, opět pouze za předpokladu, že nebyl příslušnou osobou či orgánem
zproštěn. Státem uznanou povinností rozumíme např. zpovědní tajemství stanovené
v ustanovení § 7 odst. 1 písm. f) zákona o církvích a náboženských společnostech. Pro
úplnost je nutno doplnit, že zpovědním tajemstvím není dotčena povinnost překazit
trestný čin uložená v ustanovení § 367 trestního zákoníku. Uloženou povinnost lze nalézt
např. v ustanovení § 50 zákona o České národní bance. Svědek může odepřít výpověď
v případě, že by sobě nebo osobě blízké způsobil nebezpečí trestního stíhání pro trestný
čin nebo správní delikt. Osobou blízkou se přitom podle ustanovení § 22 obč. zák rozumí
„příbuzný v řadě přímé, sourozenec a manžel nebo partner podle jiného zákona
upravujícího registrované partnerství; jiné osoby v poměru rodinném nebo obdobném se
pokládají za osoby sobě navzájem blízké, pokud by újmu, kterou utrpěla jedna z nich,
druhá důvodně pociťovala jako újmu vlastní. Má se za to, že osobami blízkými jsou i
osoby sešvagřené nebo osoby, které spolu trvale žijí“.
Svědek musí vypovídat pravdivě a nesmí nic zamlčet, podání svědecké výpovědi
je zákonem stanoveno jako povinnost.147 V případě, že se svědek k výpovědi nedostaví
bez náležité omluvy nebo bez dostatečných důvodů, může správní orgán svědka nechat
předvést148 nebo mu udělit pořádkovou pokutu149 či povinnost uhradit náklady řízení,
které by jinak správnímu orgánu nevznikly.150 Jestliže by výslech svědka mohl správní
orgán sám provést jen s obtížemi nebo s neúčelnými náklady případně by výslech nemohl
provést vůbec, může v takovém případě využít institut dožádání.151
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Správní řád neupravuje způsob, jakým má výslech svědka probíhat. Občanský
soudní řád v ustanovení § 126 odst. 3 a trestní řád v ustanovení § 101 odst. 2 shodně
stanoví, že svědek musí souvisle vylíčit vše, co ví o předmětu výslechu. Teprve následně
jsou svědkovi kladeny otázky. Dodržení tohoto postupu je významné při hodnocení
věrohodnosti výpovědi svědka, přičemž neexistuje důvod, proč by tato obecná
metodologie výslechu svědka neměla být aplikována i ve správním řízení. Tím spíše, že
dle ustanovení § 126 odst. 3 o. s. ř. by byl na základě ustanovení § 64 s. ř. s. povinen
postupovat i správní soud, pokud by přistoupil k zopakování či doplnění výslechu svědka
provedeného ve správním řízení.152
Správní orgán má ve vztahu ke svědkovi tzv. poučovací povinnosti, která musí
být vždy součástí protokolu.153 Správní orgán tak musí informovat svědka o povinnosti
vypovídat pravdu a nic nezamlčet, o právních následcích nepravdivé svědecké výpovědi
o důvodech, pro které nesmí být vyslýchán a o jeho možnosti odepřít výpověď.154 Pokud
pak svědek podá nepravdivou nebo neúplnou svědeckou výpověď ve správním řízení,
dopustí se tím přestupku, za který lze uložit pokutu až do výše 20 000 Kč. 155Ačkoliv mu
to zákon výslovně neukládá, lze ze zásady dobré správy dovodit, že by správní orgán měl
dále poučit svědka o jeho právu na svědečné.156 Svědek má nárok na náhradu ušlého
výdělku a hotových výdajů, mezi které řadíme zejména jízdné a stravné. Nárok na
náhradu je nezbytné uplatnit u správního orgánu do 8 dnů poté, co náklady vznikly, jinak
nárok zaniká. Nárok se uplatňuje buď písemně nebo ústně do protokolu. Rozsah nároku
přitom stanoví prováděcí vyhláška.157
Výslech svědka nelze konat bez přítomnosti účastníka správního řízení, jestliže
nebyl účastník o výslechu předem vyrozuměn. Judikatura Nejvyššího správního soudu
považuje takovéto jednání za nezákonné odepření práva účastníka řízení účastnit se
výslechu svědka. Účastník řízení totiž v takovém případě nemá možnost přímo reagovat
na výpověď svědka a případně jej konfrontovat se svými tvrzeními. Podle článku 38 odst.
2 Listiny základních práv a svobod, má každý právo na to, aby jeho věc byla projednána
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v jeho přítomnosti a aby se mohl vyjádřit ke všem prováděným důkazům. Nejvyšší
správní soud k tomu uvádí, že z výpovědí svědků, které byly získány nezákonným
způsobem zásadně nelze vycházet. V každém jednotlivém případě je však potřeba
zkoumat, zda vada řízení měla v daném případě vliv na zákonnost rozhodnutí správního
orgánu ve věci samé.158 V případě, že výslechy svědků byly provedeny nezákonně, musí
protokoly o těchto výsleších zůstat součástí spisu a nelze je pro nezákonnost ze spisu
vyloučit, neboť se jedná o jakousi materiální stopu celého správního řízení. Spis totiž
musí tvořit všechny listiny, které se týkají téže věci.159

3.2.7

Důkaz znaleckým posudkem

Závisí-li rozhodnutí na posouzení skutečností, k nimž je třeba odborných znalostí,
které úřední osoby nemají, a jestliže odborné posouzení skutečností nelze opatřit od
jiného správního orgánu, správní orgán usnesením ustanoví znalce. Usnesení se oznamuje
pouze znalci. O zamýšleném ustanovení znalce, popřípadě o ustanovení znalce, správní
orgán vhodným způsobem účastníky vyrozumí. Správní orgán znalci uloží, aby posudek
vypracoval písemně a předložil mu jej ve lhůtě, kterou současně určí.160
Znalecký posudek je s ohledem na hospodárnost řízení nutné využívat jen
v případech, kdy správní orgán nedisponuje dostatečnými znalostmi. Nelze proto přibrat
znalce, aby sděloval úřadu odpovědi na otázky, které lze vyjasnit i bez odborných
znalostí. Např. výklad pojmu mravnosti nemůže být předmětem dokazování
prostřednictvím znaleckého posudku, tento pojem tak musí osvětlit správní orgán či
následně správní soud.161 Obdobně výklad stavebně právních předpisů nemůže být
předmětem znaleckého dokazování.162 Ohledně opatření odborného posouzení od jiného
správního orgánu nelze zákon pochopitelně vykládat tak, že správní orgán má povinnost
kontaktovat všechny možné orgány veřejné moci a žádat je o pomoc. Správní orgán by
měl zejména obrátit na takové orgány, které se dlouhodobě danou problematikou
zaobírají a rovněž poskytují metodickou pomoc i široké veřejnosti.163
Znalecký posudek může rovněž předložit účastník správního řízení. Krajský soud
v Praze ve svém rozsudku ze dne 27. 11. 2014, č.j. 47 A 15/2012-152 k tomu uvedl, že:
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„Je-li v průběhu správního řízení mezi účastníky určitá otázka sporná a správní orgán za
účelem jejího vyhodnocení provádí důkaz znaleckým posudkem (§ 56 správního řádu),
který byl vypracován na objednávku některého z účastníků, pak by měl na tento posudek
nahlížet s větší rezervou než na znalecký posudek vypracovaný znalcem, který je vůči
účastníkům řízení nezávislý.“ Tento výklad byl následně Nejvyšším správním soudem
korigován v tom smyslu, že i ve správním řízení se musí znalecký posudek předložený
účastníkem řízení v důkazní síle rovnat znaleckým posudkům znalců ustanovených
správním orgánem podle ustanovení § 56 spr. ř.164 Ve vztahu k výše uvedenému se
domnívám, že rozsudek Nejvyššího správního soudu lze bezesporu označit za významný,
jelikož je v rámci zásady jednotnosti právního řádu a právní jistoty účastníků nezbytné
následovat právní úpravu stanovenou jak v civilním, tak v trestním řízením, kde je
znalecký posudek účastníka bez výhrady přijímán a je postaven na roveň znaleckého
posudku znalce ustanoveného orgánem veřejné moci.
Správní orgán může znalce vyslechnout, přičemž se postupuje obdobně jako při
výslechu svědka. Znalec se přitom většinou odvolá na písemný znalecký posudek a
potvrdí jeho správnost či úplnost.165 V případě, že v řízení vystupuje více znalců a
znalecké posudky obsahují rozdílné závěry, je správní orgán zejména na základě výslechu
znalců povinen odstranit tyto nesrovnalosti. Správní orgán není v žádném případě
oprávněn přikládat jednomu ze znaleckých posudků větší důležitost.166 Výslech znalce
však nelze provést v případě, že před tím nevypracoval posudek. Nelze tedy vycházet
z odborného výslechu znalce v případě absence znaleckého posudku.167
V případě, že účastník sporuje správnost znaleckého posudku až v rámci
odvolacího řízení, neznamená to, že správní orgán může tyto skutečnosti odmítnout
s ohledem na zásadu koncentrace. Správní orgán je v rámci volného hodnocení důkazu
povinen se takovou námitkou zabývat, v případě, že by tak neučinil, zatížil by řízení
vadou.168
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Znalec je rozdílnou osobou od účastníků řízení, svědků i správního orgánu.
Činnost znalců je upravena zákonem č. 36/1967 Sb., o znalcích a tlumočnících, v platném
znění a vyhláškou č. 37/1967 Sb., k provedení zákona o znalcích a tlumočnících.
Znaleckou činnost vykonávají buď osoby zapsané do seznamu znalců nebo znalecké
ústavy. Za podmínek stanovených v zákoně může být znalcem rovněž osoba nezapsaná
do seznamu znalců. Znalec má za podaný znalecký posudek právo na odměnu.169 Znalec
má povinnost odmítnout vypracovat posudek, jestliže lze mít pro jeho poměr k věci, k
orgánům provádějícím řízení, k účastníkům nebo k jejich zástupcům pochybnost o jeho
nepodjatosti.170 Znalec musí v posudku uvést popis zkoumaného materiálu, popřípadě
jevů, souhrn skutečností, k nimž při úkonu přihlížel a výčet otázek, na které má
odpovědět, s odpověďmi na tyto otázky, přičemž na poslední straně je nezbytné, aby
znalec připojil znaleckou doložku, která obsahuje označení seznamu, v němž je znalec
zapsán, označení oboru, v němž je oprávněn podávat posudky, a číslo položky, pod kterou
je úkon zapsán ve znaleckém deníku.171 Seznam znalců je veřejný a vedou je krajské
soudy, v jejichž obvodu má znalec místo trvalého pobytu. Ústřední seznam znalců a
seznam znaleckých ústavů vede Ministerstvo spravedlnosti České republiky.172
Od znaleckého posudku je dále nutno odlišovat potvrzení a odborná vyjádření,
která jsou zpracovávány odborníky na danou problematiku. Ačkoliv nelze tato vyjádření
považovat za znalecký posudek, přesto lze prostřednictvím těchto vyjádření zjistit a
objasnit skutečný stav věci. Jedná se pak například o odborné vyjádření ošetřujícího
lékaře o druhu zranění, o léčbě zranění a podobně. Tato vyjádření je možné předložit jako
listiny a následně provést důkaz listinou, případně by se mohlo jednat i o jiné typy důkazů,
které zákon výslovně nevyjmenovává. V případě, že tato odborná vyjádření nejsou pro
posouzení věci dostačující, měl by vždy být vyhotoven rovněž znalecký posudek.173

3.3

Řádné opravné prostředky
Opravným prostředkem rozumíme právní nástroj, který má k dispozici účastník
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prostředek zákonem vyloučen, jako je tomu všeobecně u procesních rozhodnutí.174
Opravné prostředky tradičně dělíme na prostředky řádné a mimořádné. Jestliže
rozhodnutí nabyde právní moci, stává se závazné pro účastníky řízení, resp. v případě
řízení o osobním stavu je takové rozhodnutí závazné pro každého. Obecně je pak snazší
napadat nepravomocné rozhodnutí prostřednictvím řádných opravných prostředků než se
mimořádnými prostředky domáhat nápravy pravomocných rozhodnutí.175 Mezi řádné
opravné prostředky, které upravuje správní řád, můžeme řadit odvolání, rozklad, odpor a
příp. i námitky ve správní exekuci. Mimořádným opravným prostředkem je pak obnova
řízení, která je zahajována na žádost a navrácení v předešlý stav. Dozorčím prostředkem
rozumíme obnovu řízení zahajovanou ex offo a přezkumné řízení.176 Jak upozorňuje
Staša177, dokazování se nemusí provádět ani v řízení o řádném opravném prostředku, ani
v přezkumném řízení.

3.3.1

Odvolací správní řízení

Nové skutečnosti a návrhy na provedení důkazů, tzv. novoty, může účastník
uplatnit v odvolání či v odvolacím řízení pouze pokud tyto nemohl uplatnit v řízení
v prvním stupni, přičemž pokud účastník nemohl v prvostupňovém řízení učinit určitý
úkon, musí tento úkon učinit společně s odvoláním.178 Zásada koncentrace zásadně
dopadá na všechny účastníky bez rozdílů stejně a je tedy nepřípustné, aby se na část
účastníků řízení tato zásada nevztahovala. Jestliže by přesto správní orgán takto
postupoval, jednalo by se o porušení zásady rovnosti stanovené v ustanovení § 7 spr. ř.
179

Zásada koncentrace v odvolacím řízení vychází z toho, že účastníci mohou během

celého řízení v prvním stupni činit návrhy a důkazy a snaží se tak zabránit tomu, aby
účastníci důležité důkazy a skutečnosti záměrně uplatnili až v odvolacím řízení.180
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Judikatura Nejvyššího správního soudu nicméně zákaz novot a jeho uplatnění
postupem času upřesňovala a korigovala. Nejprve Nejvyšší správní soud vyloučil aplikaci
koncentrace řízení na v té době platný a účinný zákon č. 200/1990 Sb., o přestupcích181,
rovněž jako na celou oblast správních deliktů182. Následně Nejvyšší správní soud zašel
ještě dál, když vyloučil použití ustanovení § 82 odst. 4 i na řízení, která jsou zahajována
z moci úřední, ve kterých má být uložena povinnost183. Nejvyšší správní soud přitom
vyslovil názor, že ustanovení § 82 odst. 4 správního řádu není možné interpretovat a
aplikovat izolovaně od ostatních základních zásad, přičemž zdůraznil, že se toto
ustanovení snaží najít kompromis mezi právem účastníků navrhovat důkazy a činit jiné
návrhy po celou dobu řízení až do vydání rozhodnutí a právem na projednání věci bez
zbytečných průtahů. Rovněž zdůraznil, že toto ustanovení do jisté míry znemožňuje, aby
správní orgán zjistil stav, o němž nejsou důvodné pochybnosti, jelikož v případě, že
účastník uplatní novoty, které mohl uplatnit již dříve až v odvolacím řízení, odvolací
orgán k nim přihlédnout nemůže. Z těchto základních myšlenek pak Nejvyšší správní
soud dovodil, že ustanovení § 50 odst. 3 spr. ř. je lex specialis ve vztahu k ustanovení §
82 odst. 4 spr. ř. a tedy v případě, že má být někomu uložena povinnost, je správní orgán
povinen zjistit všechny relevantní skutečnosti, a to jak ve prospěch, tak v neprospěch
toho, komu má být povinnost uložena. Pro úplnost Nejvyšší správní soud pak dále doplnil,
že koncentrace řízení v zásadě dopadá na řízení zahajované na žádost, pro které je
typické, že je to právě žadatel, který má shromáždit a správnímu orgánu předložit veškeré
potřebné podklady.
Vedral184 dále upozorňuje, že za situace, kdy je řízení zahájeno na žádost a má jen
jednoho účastníka a tento uplatní nové skutečnosti, které mohl uplatnit již dříve, není, v
souladu s ustanovením § 6 odst. 2 spr. ř, podle kterého má správní orgán postupovat tak,
aby nikomu nevznikaly zbytečné náklady a dotčené osoby co možná nejméně zatěžovat,
správný takový postup odvolacího správního orgánu, který by zamítl žádost právě
s poukazem na zásadu koncentrace.
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Obdobně pak platí, že ustanovení § 82 odst. 4 věty první spr. ř. se použije i pro
vyjádření účastníků k podanému odvolání, přičemž k opožděným podáním nemusí
správní orgán přihlížet.185
Současný správní řád vychází z omezeného revizního principu. Odvolací správní
orgán tak přezkoumává soulad napadeného rozhodnutí a řízení, které vydání rozhodnutí
předcházelo, s právními předpisy v celém rozsahu. Ohledně správnosti napadeného
rozhodnutí však přezkoumává rozhodnutí správního orgánu I. stupně pouze v rozsahu
námitek uvedených v odvolání nebo vyžaduje-li to veřejný zájem. Správní orgán přitom
nepřihlíží k vadám, které nemohly mít vliv na soulad napadeného rozhodnutí s právními
předpisy, popřípadě na jeho správnost.186
Odvolací správní orgán může, ale také nemusí, zopakovat již provedené důkazy
nebo doplnit dokazování, v takovém případě však musí dát účastníkům prostor se k těmto
novým důkazům či jiným podkladům vyjádřit ve smyslu ustanovení § 36 odst. 1 spr. ř.187
Není-li totiž stanoveno jinak, pro řízení o odvolání se obdobně použijí ustanovení hlav I
až IV, VI a VII části druhé spr. ř.188

3.3.2

Rozklad

Rozkladem rozumíme řádný opravný prostředek, který se podává proti
nepravomocnému rozhodnutí vydanému ústředním správním úřadem, ministerstvem
nebo vedoucím jiného ústředního správního úřadu v prvním stupni.189 Pro řízení o
rozkladu platí ustanovení správního řádu o odvolání, nevylučuje-li to jeho povaha.190 O
rozkladu rozhoduje ministr nebo vedoucí jiného ústředního správního orgánu, a to na
návrh rozkladové komise.191 Oprávnění přitom nelze přenést na jinou osobou
podzákonnou normou nebo interním organizačním aktem, pokud by se tak přesto stalo,
byl by takový akt nezákonný pro nedostatek funkční příslušnosti.192 Rozkladové komise
jsou přitom poradními orgány ministra nebo vedoucího jiného ústředního správního úřadu
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a pouze předkládají návrhy rozhodnutí, přičemž těmito návrhy není ministr nebo vedoucí
jiného ústředního správního úřadu vázán. Nelze tedy mít za to, že členové rozkladové
komise jsou úřední osoby příslušného správního orgánu.193 Doplňování řízení přitom
bude možné pouze složkou, která napadené rozhodnutí vydala, a to před tím než se bude
věcí zabývat rozkladová komise.194 Jelikož rozkladová komise není správním orgánem,
nemůže provádět dokazování ve smyslu správního řádu. Je pak těžko představitelné, že
by dokazování provedl sám ministr nebo vedoucí jiného ústředního správního orgánu.195
Nejvyšším správním soudem pak bylo rovněž potvrzeno, že zásada koncentrace
se uplatňuje obdobně jako v odvolacím správním řízení i v řízení o rozkladu.196

3.3.3

Odpor

Proti příkazu vydanému ve správním řízení lze podat do osmi dnů ode dne
oznámení příkazu odpor.197 Podáním odporu se příkaz ex lege ruší, aniž by se rozhodnutí
přezkoumávalo a řízení dále pokračuje. Pokud proti příkazu odpor podán nebyl, stává se
příkaz pravomocným a vykonatelným rozhodnutím. Správní řád přitom neklade žádné
formální požadavky na podání odporu a je tedy zřejmé, že odpor nemusí být ani
odůvodněn.

3.4

Přezkumné řízení
Přezkumné řízení je dozorčí nástroj, který umožňuje změnit nebo zrušit

pravomocné rozhodnutí. Účastník řízení může dát k přezkumnému zahájení pouze podnět
a je tak na uvážení příslušného správního orgánu, zda přezkumné jednání zahájí.198
Z usnesení je možné přezkoumávat jen usnesení o odložení anebo o zastavení řízení.199
Přípis správního orgánu o tom, že přezkumné jednání nezahájí, je zásadně vyloučen ze
soudního přezkumu a žaloba proti němu bude soudem odmítnuta jako nepřípustná.200
Rovněž pak nelze takovýto přípis považovat za nezákonný zásah ve smyslu ustanovení §
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82 s.ř.s., jelikož sdělení nezasahuje do právních poměrů osob a nijak nemění existující
právní a skutkový stav věci.201
Správní orgán vychází při svém rozhodování z právního a skutkového stavu
platného v době vydání rozhodnutí.202 V řízení není vyloučeno dokazování podle § 51 a
násl. Nicméně správní orgán bude zejména vycházet z obsahu spisu a tedy ze skutkových
okolností jež jsou jeho součástí a podle potřeby může zajistit vyjádření účastníků a
správních orgánů, které řízení prováděly. Správní orgán však nemůže do přezkumného
řízení zahrnout ty skutkové okolnosti, které sice v době vydání přezkoumávaného
rozhodnutí existovaly, v řízení však nevyšly najevo, neboť takto by fakticky nahrazoval
postup při obnově řízení.203 Jestliže se změní právní úprava, nejsou k ní správní orgány
oprávněny přihlížet. Přípustná výjimka vychází z přípustnosti retroaktivity ve prospěch
pachatele, v tomto případě však důvod pro zahájení přezkumného řízení musí spočívat
v jiném důvodu než ve změně právní úpravy.204 Obdobně jako v odvolacím řízení,
správní orgán nepřihlíží k těm vadám řízení, o nichž nelze mít důvodně za to, že mohly
mít vliv na správnost rozhodnutí či soulad přezkoumávaného rozhodnutí s právními
předpisy.205

3.4.1

Zkrácené přezkumné řízení

Zvláštním případem přezkumného řízení je pak zkrácené přezkumné řízení.
Správní orgán může provést zkrácené přezkumné řízení za předpokladu, že je porušení
právního předpisu zjevné ze spisového materiálu, jsou splněny ostatní podmínky pro
přezkumné řízení a není ani zapotřebí vysvětlení účastníků.206 Dokazování se v takovém
případě vůbec neprovádí. Správní orgán není rovněž oprávněn jakýmkoliv způsobem
doplňovat spis, pouze je možné podnět účastníka upřesnit, nesmí tím však dojít
ke skrytému vysvětlování či doplňování důkazů. 207
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3.5

Obnova řízení
Obnova řízení je na rozdíl od přezkumného řízení určena k nápravě skutkových

nesprávností.208 Obnova na základě žádosti účastníka je přípustná za předpokladu,
jestliže vyšly najevo dříve neznámé skutečnosti nebo důkazy, které existovaly v době
původního řízení a které účastník, jemuž jsou ku prospěchu, nemohl v původním řízení
uplatnit, anebo se provedené důkazy ukázaly nepravdivými, nebo bylo zrušeno či
změněno rozhodnutí, které bylo podkladem rozhodnutí vydaného v řízení, které má být
obnoveno, a to za předpokladu, že tyto skutečnosti, důkazy nebo rozhodnutí mohou
odůvodňovat jiné řešení otázky, jež byla předmětem rozhodování.209 V zásadě tedy nelze
akceptovat důkazy či skutečnosti, které nastaly až po ukončení původního řízení.210
Jestliže je řízení zahajováno ex offo, musí přistoupit, mimo jednoho z důvodů pro obnovu
řízení na základě žádosti účastníka, rovněž veřejný zájem.211 V případě, že důvodem
obnovy je ta skutečnost, že důkazy na základě nichž bylo rozhodováno, jsou nepravdivé,
platí, že tato nepravdivost by musela být zjištěna nesporně a autoritativně.212 Změnu
judikatury pak nelze považovat za důvod pro obnovu řízení, jelikož tato není skutečností
nebo důkazem, ale týká se právního posouzení věci.213
Obnovené řízení provádí ten správní orgán, který rozhodoval v posledním
stupni.214 Je-li rozhodnuto o obnově řízení, postupuje se v obnoveném řízení podle
ustanovení platných pro řízení v prvním stupni. K novému řízení je příslušný správní
orgán, který byl příslušný v původním řízení v I. stupni. Pokud však řízení bylo obnoveno
z důvodů, jež se týkaly výlučně řízení před odvolacím správním orgánem, je k řízení
příslušný tento správní orgán.215 V novém řízení správní orgán může využít rovněž
podkladů původního rozhodnutí, včetně podkladů rozhodnutí o odvolání. Právní názor
odvolacího správního orgánu je přitom pro správní orgán závazný. To neplatí, jestliže se
vlivem změny právního stavu nebo skutkových okolností stal bezpředmětným.216 Správní
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orgán je přitom povinen šetřit práva nabytá v dobré víře.217 Podle okolností pak může
správní orgán doplnit dokazování.218
Pokud správní orgán povolil obnovu řízení na základě skutečností nebo důkazů,
které jsou v rozporu se zákonem, v obnoveném řízení nelze původní rozhodnutí
změnit.219
3.6

Nové rozhodnutí
Odborná literatura nezastává jednotný názor ohledně právního zařazení tohoto

institutu. Vedral220 tento institut neřadí mezi opravné prostředky, a to z důvodu, že v něm
nejde o nápravu vad již přijatého rozhodnutí, ale o nové posouzení pravomocně
rozhodnuté věci. Obdobný názor zastává i Sládeček221, podle kterého je nové rozhodnutí
specifickým právním institutem, který má společné rysy jak s opravnými, tak s dozorčími
prostředky. Naopak Hrabák222 se bez podrobnějšího vysvětlení domnívá, že se o
mimořádný opravný prostředek jedná.
Nové řízení lze provést ve věci v případech, kdy (i) správní orgán prominul
zmeškaný úkon a je povinen doplnit řízení, (ii) novým rozhodnutím bude vyhověno
žádosti, která byla pravomocně zamítnuta, (iii) nové rozhodnutí z vážných důvodů
dodatečně stanoví nebo změní dobu platnosti nebo účinnosti rozhodnutí anebo lhůtu ke
splnění povinnosti nebo dodatečně povolí plnění ve splátkách, popřípadě po částech; (iv)
rozhodnutí ve věci bylo zrušeno jiným orgánem veřejné moci podle zvláštního zákona,
nebo (v) tak stanoví jiný zákon.223
Nové rozhodnutí je systematicky zařazeno ve správním řádu k obnově řízení, a
to z důvodu, že tyto dva instituty vykazují určité společné znaky, což ostatně vyjadřují i
společná ustanovení zakotvené v ustanovení § 102 spr. ř. Při provádění nového řízení a
vydávání nového rozhodnutí se tak obdobně uplatní mimo jiné ustanovení ohledně
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příslušnosti správního orgánu, podkladů pro vydání rozhodnutí a šetření práv nabytých
v dobré víře, která byla již uvedena v rámci obnoveného řízení v předchozí kapitole.
Z výše vyjmenovaných případů, kdy lze postupovat podle ustanovení o novém
řízení, je pro potřeby další části této práce nutno akcentovat ustanovení, které stanoví, že
nové řízení lze provést, jestliže rozhodnutí ve věci bylo zrušeno jiným orgánem veřejné
moci. Kopecký224 a Jemelka225 uvádí jako příklad zrušení rozhodnutí soudem v řízení o
žalobě proti rozhodnutí správního orgánu. Vedral naopak nepovažuje takové další řízení
po zrušení rozhodnutí soudem za nové řízení, a to i vzhledem k tomu, že je podle
ustanovení § 102 odst. 1 spr. ř. k novému řízení příslušný správní orgán, který byl
příslušný v původním řízení v I. stupni, ačkoliv podle § 78 odst. 4 s. ř. s. se věc vrací
žalovanému správnímu orgánu, což je obvykle odvolací správní orgán.226 Přikláním se
k prvně uvedenému, ačkoliv se domnívám, že je v daném případě nepochybně nutné
respektovat zvláštní povahu takového dalšího řízení. Jak ostatně uvádí Vopálka227,
v případě, že rozhodnutí ve věci bylo zrušeno jiným orgánem veřejné moci, jsou
ustanovení vztahující se na nové rozhodnutí vyjma ustanovení § 102 odst. 6 v podstatě
nepoužitelná.

3.7

Správní exekuce
Ve správní exekuci dokazování není vyloučeno, nicméně se bude jednat o

ojedinělý jev. Exekuce na peněžité plnění se přitom řídí daňovým řádem a subsidiárně se
aplikuje o. s. ř. Exekuce na nepeněžitá plnění se naopak řídí správním řádem, přičemž na
postup ve správní exekuci se obdobně použijí ustanovení části první a přiměřeně
ustanovení hlav I až X části druhé, tedy včetně ustanovení o dokazování.228
Proti usnesením nebo jiným úkonům exekučního správního orgánu, proti kterým
se nelze odvolat, lze podat námitky. Námitky však nemohou již napadat věcnou správnost
ani zákonnost exekučního titulu, exekuční orgán tak může posuzovat, zda exekuční titul
vydal příslušný správní orgán a zda je tento titul vykonatelný.229
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3.8

Zvláštní ustanovení o některých řízeních
Správní řád v části třetí, hlavě čtvrté vyčleňuje tzv. zvláštní typy řízení. Tyto

řízení mají určitá specifika, které vyplývají z jejich zvláštní povahy. Kvůli nedostatečné
úpravě předchozího správního řádu, byla tato řízení dříve předmětem zvláštních
zákonů.230 Veškerá ustanovení ovšem nejsou použitelná přímo, řadu z nich je nutno
aplikovat v těch případech, kdy tak stanoví zvláštní zákon.

3.8.1

Sporné řízení

Z důvodu zvláštní odborné náročnosti jsou určité soukromoprávní spory, které by
jinak patřily do pravomoci civilních soudů, svěřeny správním orgánům.231 Správní řád
v ustanovení § 141 odst. 1 výslovně uvádí, že: „Ve sporném řízení správní orgán řeší
spory z veřejnoprávních smluv (část pátá) a v případech stanovených zvláštními zákony
spory vyplývající z občanskoprávních, pracovních, rodinných nebo obchodních vztahů.“
Příkladem sporných řízení jsou pak např. spory mezi osobami vykonávající komunikační
činnosti, rozhodování účastnických sporů mezi poskytovatelem komunikační služby a
účastníkem řízení či mezi poskytovatelem a odběratelem vyjmenovaných druhů energií
podle energetického zákona.232 Sporné řízení je ovládáno zásadou dispoziční a nelze ho
zahájit z moci úřední. Ve sporném řízení je výslovně zakotven výslech účastníka, který
správní orgán může provést, jestliže nelze dokazovanou skutečnost prokázat jinak.233
Obdobně se uplatní ustanovení o poučovací povinnosti správního orgánu, o možnostech
odepřít výpověď i o nemožnosti vyslýchat účastníka o určitých skutečnostech.234
Účastníci sporného řízení se označují jako navrhovatel a odpůrce a mají postavení
účastníků řízení o žádosti.235
Ve sporném řízení správní orgán vychází zejména z důkazů, které byly účastníky
navrženy, a teprve tehdy, pokud navržené důkazy nepostačují ke zjištění stavu věci, může
správní orgán provést i důkazy jiné. Účastník tak s sebou nese riziko, že pokud řádně
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neoznačí důkazy potřebné k prokázání svých tvrzení, vychází správní orgán při zjišťování
stavu věci z důkazů, které byly provedeny.236 Staša237 k tomu výslovně uvádí, že
dokazování je považováno za obligatorní součást sporného řízení. Správní orgán může
rovněž vzít za svá skutková zjištění shodná tvrzení účastníků, která mohou vyplynout i z
jejich výslechů. Přijetí nesporných tvrzení nicméně pro správní orgán neznamená, že by
si nemohl ověřit pravdivost těchto shodných tvrzení účastníků jinými důkazy.
Dokazování ve sporném řízení se tak podobá dokazování soudu při postupu
podle občanského soudního řádu.238
Specifičnost sporného řízení se projevuje i v odvolání, kdy odvolací správní orgán
přezkoumává napadené rozhodnutí pouze v rozsahu námitek uplatněných v odvolání.
Odvolací správní orgán se tedy nezabývá správností rozhodnutí z veřejného zájmu a je
pouze na odvolateli, aby ji namítl. Správní orgán to nezbavuje povinnosti ve sporném
řízení přezkoumat odvoláním napadené rozhodnutí a jemu předcházející řízení z hlediska
souladu se zákonem. 239

3.8.2

Řízení o určení právního vztahu

V řízení je postupováno v rámci dokazování obdobně jako ve sporném řízení.
Tedy i toto řízení je ovládáno zásadou dispoziční a jako takové je zahajováno pouze na
žádost. Účastník musí v řízení navrhovat důkazy, z nichž správní orgán bude vycházet.
Pokud lze o určité věci vést sporné řízení podle ustanovení § 141 spr. ř., nemůže o takové
věci správní orgán vést řízení o určení právního vztahu, neboť nejsou naplněny
podmínky ustanovení § 142 spr. ř.240
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4. Dokazování po zrušení rozhodnutí ve správním soudnictví
4.1

Zrušení rozhodnutí odvolacího správního orgánu
Rozhodnutím rozumíme úkon správního orgánu, jímž se zakládají, mění, ruší

nebo závazně určují práva nebo povinnosti žalobce.241 Nabytím právní moci rozsudku je
napadené rozhodnutí správního orgánu zrušeno a věc se vrací k žalovanému správnímu
orgánu do fáze řízení, které existovalo před vydáním rozhodnutí. Správní orgán bude
zpravidla po vrácení věci příslušným soudem oprávněn přímo vydat nové správní
rozhodnutí, přičemž nemusí opakovat důkazy, které již byly provedeny v předchozím
řízení a může je použít jako podklad pro své rozhodnutí. Jestliže by správní soud v řízení
provedl nějaké důkazní prostředky, stanou se důkazy součástí správního spisu a správní
orgán je musí zahrnout do nového řízení, přičemž je jimi vázán jako kdyby je provedl
sám a musí z nich tedy v řízení vycházet.242
Správní orgán je v dalším řízení vázán právním názorem soudu vysloveným
v rozsudku v individuálním případě, a to jde-li o posouzení námitek důvodných či
nedůvodných. Správní orgány se tedy opakovaně nemusí zabývat těmi otázkami, o
kterých nebylo v rozsudku pochyby, to však nic nemění na tom, že tyto otázky může
účastník opakovaně napadnout v žalobě proti novému správnímu rozhodnutí.243 Jak uvedl
Nejvyšší správní soud: „Nerespektoval-li správní orgán právní názor soudu, podle něhož
ze skutkového stavu - jak byl ve správním řízení zjištěn - nevyplynulo, že by se účastník
správního řízení dopustil vytýkaného jednání, a bez doplnění dokazování se v nově
vydaném rozhodnutí omezil toliko na polemiku s názorem soudu, je takové rozhodnutí
nezákonné“244.
V rámci dalšího řízení je správní orgán vázán rovněž právním názorem soudu
ohledně důkazů jím provedených, které je, jak bylo uvedeno výše, správní orgán povinen
zahrnout mezi podklady pro nové rozhodnutí.245
Obdobně platí, že postupuje-li v řízení o kasační stížnosti Nejvyšší správní soud
podle ustanovení § 110 odst. 2 písm. a) s. ř. s., a tedy současně se zrušením rozsudku
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krajského soudu zruší i napadené správní rozhodnutí a věc vrátí žalovanému správnímu
orgánu k dalšímu řízení, je správní orgán vázán právním názorem vysloveným
v rozhodnutí Nejvyššího správního soudu.246
Správní orgán se může v mimořádných případech odchýlit od závazného právního
názoru správního soudu, např. objeví-li se nové skutečnosti či skutkové zjištění nebo
v případě, že v mezidobí dojde ke změně právní úpravy.247 Správní orgán však musí
takový odklon od názoru správního soudu v nově vydaném rozhodnutí řádně
odůvodnit.248 Nejvyšší správní soud ve svém rozsudku ze dne 25. 05. 2016, čj. 1 Azs
31/2016-36 uvedl: „Výjimkou z povinnosti správního orgánu řídit se závazným právním
názorem vysloveným ve zrušujícím rozsudku krajského soudu je situace, kdy byl tento
právní názor v mezidobí (ke dni nového rozhodování žalovaného správního orgánu)
překonán judikaturou Nejvyššího správního soudu.“ Jak upozorňuje Kolman249 uvedené
rozhodnutí s sebou nese riziko, že správní orgán bude ignorovat či upravovat právní názor
správního soudu za pomoci nové judikatury a tím ve výsledku omezí právní jistotu
účastníků.
V jednom z dalších svých rozhodnutí, zaujal Nejvyšší správní soud názor, že:
„Podle § 78 odst. 5 s. ř. s. je právním názorem, který vyslovil soud ve zrušujícím
rozsudku, vázán pouze ten správní orgán, který je účastníkem řízení. Z podstaty věci je
vyloučeno, aby byl právním názorem vysloveným v řízení týkajícím se nějakého
konkrétního správního aktu vázán i správní orgán, který se řízení neúčastní, případně
veřejná správa jako taková“250. Nejvyšší správní soud tak potvrdil individuální závaznost
rozsudku. Jako problematickou pak vnímám větu druhou uvedeného rozhodnutí.
V souladu s komentářovou literaturou251 zastávám názor, že soudní judikatura v České
republice sice není formálním pramenem práva, pomineme-li problematiku závaznosti
rozhodnutí Ústavního soudu České republiky, má však jistou normativní sílu, a tedy
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významný vliv na výkon veřejné správy. Pokud bychom pak přijali výše uvedené
rozhodnutí, byl by v důsledku ohrožen výkon veřejné správy a zejména pak oslabena
právní jistota účastníků. Podle Podhrázkého by správní orgány měly reflektovat
judikaturu správních soudů jako aplikační a interpretační vodítko a měly by se alespoň
vypořádat s argumentací uvedenou v obdobných případech.252 Současnému pojetí
judikatury by tak spíše odpovídalo jiné rozhodnutí Nejvyššího správního soudu: „Z
povahy a postavení Nejvyššího správního soudu plyne, že právní názory vyslovené v jeho
rozhodnutích mají být zásadním vodítkem pro správní orgány i instančně podřízené
správní soudy v obdobných věcech“253. V daném případě se domnívám, že takovým
zásadním vodítkem pro správní orgány v obdobných věcech mohou být v určitých
případech i rozhodnutí krajských soudů.
Správní soud vrátí zrušené rozhodnutí žalovanému správnímu orgánu
podle ustanovení § 78 odst. 4 s. ř. s. a v odůvodnění zcela jasně uvede a podrobně popíše,
jaké důvody ho vedly k zrušení rozhodnutí. Odůvodnění dává žalovanému správnímu
orgánu instrukce, jak určité ustanovení právního předpisu v dané věci interpretovat
zejména tím, že popisuje, jakých konkrétních procesních vad se správní orgán
v předcházejícím správním řízení dopustil. Správní orgán pak může lépe pochopit závěry
uvedené v rozsudku správního soudu, ztotožnit se s nimi a akceptovat je.254
4.2

Zrušení rozhodnutí správního orgánu I. stupně
Zrušuje-li správní soud rozhodnutí, podle okolností může zrušit i rozhodnutí

správního orgánu nižšího stupně, které mu předcházelo.255 V takovém případě se řízení
dostává opět do procesní fáze před vydáním rozhodnutí. Celkový postup ve věci tak může
být značně urychlen, je potřeba si však uvědomit, že správní orgán v podstatě zasahuje
do pravomoci správních orgánů.256 I v tomto případě se v následném řízení uplatní
ustanovení § 78 odst. 5 s. ř. s. a správní orgán bude právním názorem správního soudu
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vysloveným v jeho rozsudku vázán, stejně jako bude povinen zahrnout důkazy provedené
správním soudem mezi podklady pro nové rozhodnutí. Správní soud přitom nesmí ve
svém rozsudku opominout a blíže odůvodnit jaké skutečnosti a důvody ho vedly k tomu,
že zrušil současně i rozhodnutí správního orgánu prvního stupně.257 Naopak, v případě,
že soud nezruší rozhodnutí orgánu prvního stupně, není povinen v rozsudku uvádět, proč
nezrušil i toto rozhodnutí. Správní soud je nicméně povinen odůvodnit tento postup
v případě, že žalobce toto ve své žalobě navrhoval. I přesto však není správní soud
povinen o tomto návrhu rozhodnout, jelikož se nejedná o procesní právo žalobce a zrušení
rozhodnutí správního orgánu I. stupně je výhradně na uvážení soudu.258 Úvaha soudu,
zda zrušit pouze rozhodnutí odvolacího správního orgánu nebo rovněž i rozhodnutí
správního orgánu prvního stupně, nemůže být založena na libovůli. Soud musí zejména
posoudit, zda vytýkaná vada či nezákonnost, pro niž správní rozhodnutí žalovaného
správního orgánu ruší, je napravitelná v rámci řízení o odvolání nebo zda takováto
náprava není možná. Zaleží pouze na správním soudu, aby uvážil, zda je možné řízení
doplnit nebo odstranit jeho vady v rámci odvolacího řízení nebo zda je nutné provést
opakovaně řízení před správním orgánem I. stupně. Takové rozhodnutí soudu bude
ovlivněno zejména skutečností, zda je předcházející správní řízení vázáno zásadou
koncentrační, zda správní rozhodnutí vůbec mohlo být vydáno apod.259
Správní orgán prvního stupně není účastníkem soudního řízení, a proto v případě,
že je zrušeno i jeho rozhodnutí, musí být rozhodnutí vráceno nejprve odvolacímu
správnímu orgánu, který věc následně postoupí včetně rozhodnutí soudu správnímu
orgánu prvního stupně.260
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5. Dokazování v řízení o přestupcích
Dne 1. 7. 2017 nabyl účinnosti zákon č. 250/2016 Sb., o odpovědnosti za
přestupky a řízení o nich, který nahradil dosavadní zákon č. 200/1990 Sb., o přestupcích.
Jedná se o příklad předpisu upravující zvláštní správní řízení tak, jak bylo zmíněno v části
třetí této práce.
Přestupky jsou vedle správních disciplinárních deliktů a správních pořádkových
deliktů druhem správních deliktů.261 Přestupek je přitom v ustanovení § 5 zákona o
odpovědnosti za přestupky definován jako „společensky škodlivý protiprávní čin, který je
v zákoně za přestupek výslovně označen a který vykazuje znaky stanovené zákonem,
nejde-li o trestný čin“.
Obvinění z přestupku je podle Evropského soudu pro lidská práva ve smyslu
článku 6 odst. 1 Evropské úmluvy o ochraně lidských práv a základních svobod konstantě
interpretováno jako obvinění trestní262 a osoba obviněná z přestupku má tak zaručena
minimální práva uvedená v článku 6 odst. 3 Evropské úmluvy o ochraně lidských práv a
základních svobod.
Zákon o odpovědnosti za přestupky komplexně neupravuje veškeré aspekty
dokazování v řízení o přestupcích, ale pouze některé odlišnosti, přičemž se podle
ustanovení § 1 odst. 2 spr. ř. subsidiárně aplikuje správní řád. V případě, že žádný předpis
neřeší určitou problematiku, je potřeba analogicky aplikovat předpisy trestního práva, a
to za předpokladu, že analogie je ve prospěch účastníka.263
V řízení o přestupcích musí být prokázáno, že byly naplněny všechny znaky
skutkové podstaty konkrétního přestupku. O vině obviněného nesmí existovat
pochybnost, pokud by existovala, nemůže být učiněn závěr, že byl přestupek spáchán
obviněným.264 Odpovědnost za přestupek lze nicméně dovodit i za pomoci nepřímých
důkazů, které ale musí tvořit ucelený logický provázaný důkazní řetězec, v němž žádný
důkaz nezpochybňuje pravost, věrohodnost a přesvědčivost ostatních důkazů.265
Zajímavý je vývoj judikatury Nejvyššího správního soudu, který dříve konstantně
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judikoval absolutní nepoužitelnost úředního záznamu o přestupku a oznámení
o přestupku jako důkazů v přestupkovém řízení.266 Nicméně podle současné judikatury
postačují listiny předložené Policií České republiky, tj. včetně úředního záznamu
o přestupku a oznámení o přestupku, k postihu pachatele přestupku za předpokladu, že
nejsou v řízení před správním orgánem zpochybněny.267
Zákon o odpovědnosti za přestupky oproti správnímu řádu výslovně upravil další
důkazní prostředek. V přestupkovém řízení má tak správní orgán možnost provést
výslech obviněného. V případě, že je výslech nezbytný k uplatnění práv obviněného, je
správní orgán dokonce povinen tento výslech provést.268 Pro výslech obviněného rovněž
platí, že jeho výslech nesmí být proveden za stejných podmínek, za jakých nesmí být
vyslýchán svědek, přičemž tyto podmínky jsou popsány podrobně v části třetí této práce
a bylo by tudíž nadbytečné je v daném případě opakovat. Nicméně, nelze opominout
judikaturu Nejvyššího správního soudu, který se vyjadřoval k osobě blízké v tom smyslu,
že pakliže účastník chce přenést odpovědnost za přestupek odkazem na to, že přestupek
spáchala osoba blízká, nelze tuto osobu nutit k identifikaci pachatele, nicméně správní
orgán může vycházet z jiných důkazů a bude hodnotit, zda jsou tyto důkazy dostatečné
k identifikaci pachatele.269 Zvláště pak u dopravních přestupků bylo ustanovení § 55 odst.
4 spr. ř. často zneužíváno tím, že osoba podezřelá ze spáchání dopravního přestupku
odkázala pouze na to, že čin spáchala osoba jí blízká a odmítla tuto osobu identifikovat.
Dne 19. ledna 2013 proto nabyla účinnosti novela zákona č. 361/2000 Sb, o provozu na
pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů, která problematiku přenášení
odpovědnosti na osobu blízkou u dopravních přestupků řeší tím, že je stanovena
objektivní odpovědnost provozovatele vozidla za to, aby zajistil, že při užití jím
provozovaného vozidla budou dodržovány též veškeré povinnosti řidiče v souladu
s pravidly provozu na pozemních komunikacích, a to bez ohledu na to, kdo právě vozidlo
řídí. Tedy argument že provozovatel zná totožnost řidiče, ale kvůli osobní blízkosti jí
nemůže uvést, by v současnosti měl vést ke spáchání přestupku, jelikož provozovatel
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vozidla nezajistil, aby při užití vozidla byly dodržovány povinnosti řidiče a pravidla
provozu na pozemních komunikacích stanovená zákonem.270
Obviněný má právo nevypovídat, přičemž toto právo vyplývá též z článku 40 odst.
4 Listiny základních práv a svobod, o tomto musí být obviněný před výslechem správním
orgánem poučen, stejně tak jako o zákazu provádět výslech.271 Obviněný není dále
povinen označit jakékoliv důkazy na podporu svých tvrzení, jak požaduje ustanovení §
52 spr. ř.272 Pasivita obviněného tak nemůže jít k jeho tíži. Nejvyšší správní soud přitom
rozlišuje dva typy pasivity obviněného. V prvním případě mají správní orgány dostatek
důkazů, ze kterých vyplývá, že obviněný se přestupku dopustil, a tedy pasivita
obviněného nemůže vést k jeho úspěchu před správními soudy. V druhém případě správní
orgány neprovedou dostatečné dokazování a následně postačí před správním soudem, aby
obviněný, který byl před správním orgánem pasivní, poukázal na jiné varianty
skutkového děje.273
Při výslechu mají účastnici řízení právo klást otázky sobě navzájem, jakož i
svědkům a znalcům. Dále pak může tyto otázky pokládat osoba přímo postižená
spácháním přestupku, která dala souhlas se zahájením nebo pokračováním řízení,
zákonný zástupce a opatrovník mladistvého obviněného a orgán sociálně-právní ochrany
dětí. Správní orgán musí opět vyslýchanou osobu poučit o právu nevypovídat a o zákazu
provádět výslech.274 Otázky naopak není možné klást zákonnému zástupci mladistvého
obviněného, jeho opatrovníkovi, osobě přímo postižené spácháním přestupku, která dala
souhlas se zahájením nebo pokračováním v řízení o přestupku nebo orgánu sociálněprávní ochrany dětí, jelikož účastenství těchto osob vyplývá z účastenství mladistvého,
resp. z faktu, že souhlas takové osoby je podmínkou vedení řízení o přestupku. Tyto osoby
by mohly být správním orgánem předvoláni jako svědci, pokud by jejich výpověď byla
důležitá pro zjištění stavu.275 Právo obviněného pokládat otázky vyplývá rovněž z článku
6 odst. 3 písm. d) Evropské úmluvy o ochraně lidských práv a základních svobod, který
stanoví, že obviněný má právo vyslýchat nebo dát vyslýchat svědky proti sobě a
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dosáhnout předvolání a výslech svědků ve svůj prospěch za stejných podmínek jako
v případě svědků proti sobě. Takovéto právo nebylo v předchozím přestupkovém zákoně
zakotveno, nicméně bylo vyvozováno z výše uvedeného článku Evropské úmluvy o
ochraně lidských práv a základních svobod.276
Důkazy by měly být především prováděny při ústním jednání, bude-li tak naplněn
důvod pro výslech obviněného, správní orgán nařídí ústní jednání. Výslech obviněného
však nutně nemusí proběhnout při každém ústním jednání.277 Otázky pokládané při
výslechu musí mít souvislost s projednávaným případem, přičemž nejsou zásadně
přípustné jak sugestivní otázky, které navádějí obviněného k určité odpovědi, tak otázky
kapciozní, které předstírají nepravdivé nebo klamavé skutečnosti a nenápadně tak vedou
obviněného k odpovědi, kterou si vyslýchající přeje.278

5.1

Řízení o odvolání
V rámci odvolacího řízení zákon o odpovědnosti za přestupky upravuje další

odchylku od úpravy ve správním řádu, a to konkrétně v ustanovení § 97, které zavádí
možnost uplatnění novot v odvolacím řízení v plném rozsahu. Obviněný tak může v
odvolání nebo v průběhu odvolacího řízení uvádět nové skutečnosti nebo důkazy. Je však
potřeba poznamenat, že jestliže je obrana obviněného vystavěna na důkazech, které uvede
až v odvolacím řízení, může správní orgán hodnotit tuto obhajobu jako ryze účelovou.279
S právem obviněného souvisí i právo ostatních účastníků, orgánu sociálně-právní ochrany
dětí, zákonného zástupce a opatrovníka mladistvého obviněného a osoby přímo postižené
spácháním přestupku, která dala souhlas se zahájením nebo pokračováním v řízení,
uvádět rovněž nové skutečnosti a důkazy jako odezvu na novoty obviněného. V případě,
že by účastníci toto právo neměli, byli by v nerovném postavení, když by nemohli na
novoty obviněného řádně reagovat. Pro úplnost je třeba dodat, že ohledně odvolání
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podaného jiným účastníkem než obviněným, zůstává koncentrace podle ustanovení § 82
odst. 4 spr. ř. zásadně zachována.280
Jelikož zákon o odpovědnosti za přestupky vychází z úplného revizního principu,
přezkoumává odvolací správní orgán napadené rozhodnutí v plném rozsahu. Opět se tak
jedná o odchylku od obecné úpravy zakotvené v ustanovení § 89 odst. 2 spr. ř., které
vychází z omezeného revizního principu. Naopak, obdobně jako ve správním řádě platí i
v odvolacím řízení o přestupcích, 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.281
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Závěr
Cílem dokazování v jakémkoliv řízení je zajisté potvrdit nebo naopak vyvrátit
určitou skutečnost. Správní řád je možné aplikovat na většinu oblastí veřejné správy,
přičemž správní orgány podle něj postupují v případě, kdy nestanoví zvláštní zákon jinak.
Je tak zřejmé, že úprava stanovená ve správním řádu má v jednotlivých správních řízeních
zásadní význam.
Jak bylo v diplomové práci zmíněno, je potřeba si uvědomit, že ne vždy se
dokazování ve správním řízení provádí. Některá řízení jsou dokonce postavena na tom,
že se v nich dokazování zásadně neprovádí a kdyby provádělo, nemohlo by se jednat o
daný typ řízení. Naopak v některých řízeních, jako např. ve sporném či o určení právního
vztahu, je dokazování nezbytnou součástí.
Cílem této diplomové práce bylo zejména uceleným způsobem popsat právní
úpravu dokazování v obecném správním řízení. V rámci zhodnocení této právní úpravy
zastávám názor, že jednotlivé fáze dokazování jakož i důkazní prostředky jsou upraveny
ve správním řádu dostatečně a funkčně. Správní řád uvádí demonstrativní výčet jak
podkladů pro vydání rozhodnutí, tak důkazních prostředků. Jako důkazní prostředek tak
může správní orgán použít za podmínek stanovených v zákoně vše, co pomůže k zjištění
stavu. Na základě toho má správní orgán dostatečné možnosti pro provedení relevantních
důkazů. I když se může zdát, že by bylo příhodné upravit explicitně další důkazní
prostředky, jako např. zvukové či obrazové záznamy, které se hojně objevují zejména
v řízení o přestupcích, nepovažuji takový postup za nutný. Rozhodnutí správních soudů,
zejména pak Nejvyššího správního soudu, dlouhodobě ukazují, že se umějí s jinými
důkazními prostředky vypořádat. Naproti tomu však pokládám za nutné postavit na jisto
problematiku dokazování mimo ústní jednání zejména pak ve vztahu k provedení důkazu
listinou a způsobu jeho zaznamenání.
V případě zrušení rozhodnutí ve správním soudnictví pak považuji za nutné
zejména pro řádný výkon veřejné správy, aby se správní orgány odchylovaly od
závazného právního názoru soudu, který se vztahuje i na soudem provedené důkazy,
v individuálním případě pouze ve výjimečných případech. Rovněž pak považuji za
nezbytné, aby správní orgány akceptovaly i judikaturu správních soudů v obdobných
věcech a ve svých rozhodnutích ji standardně reflektovaly.
Jako příklad zvláštního správního řízení bylo vybráno řízení o přestupcích, na
které se sice subsidiárně aplikuje správní řád, nicméně je potřeba zdůraznit, že v zákoně
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se nachází jisté odchylky od dokazování v obecném správním řízení, které souvisí
zejména se skutečností, že jsou na dokazování a obecně na zjišťování skutkového stavu
v řízení o přestupcích pochopitelně kladeny vyšší nároky, což judikatura Nejvyššího
správního soudu dlouhodobě reflektuje. Nejvýrazněji se toto projevilo ještě v době
účinnosti předchozího přestupkového zákona, když Nejvyšší správní soud vyloučil
zásadu koncentrace jako neaplikovatelnou na řízení o přestupcích, resp. na řízení o
správních deliktech. Pro dokazování v řízení o přestupcích pak velice kladně hodnotím
výslovné zakotvení výslechu obviněného a zejména pak zakotvení možnosti účastníků
řízení klást otázky sobě navzájem, svědkům a znalcům. Dá se tedy říci, že odchylky
stanovené zákonem o odpovědnosti za přestupky jsou relevantní ve vztahu k povaze
tohoto řízení.
V zájmu právní jistoty účastníků bych nicméně uvítala explicitní zakotvení práva
účastníka správního řízení klást otázky svědkům a znalcům i ve správním řádu, jak
ostatně činila předchozí právní úprava.
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Seznam zkratek
ESLP

Evropský soud pro lidská práva

Evropská úmluva

Úmluva o ochraně lidských práv a základních

o lidských právech

svobod, vyhlášená pod č. 209/1992 Sb.

kontrolní řád

Zákon č. 255/2012 Sb., o kontrole (kontrolní
řád), ve znění pozdějších předpisů

Listina základních práv a svobod

Usnesení předsednictva České národní rady č.
2/1993

Sb.,

o

vyhlášení

LISTINY

ZÁKLADNÍCH PRÁV A SVOBOD jako
součásti ústavního pořádku České republiky
obč. z., občanský zákoník

Zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve
znění pozdějších předpisů

o. s. ř., občanský soudní řád

Zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve
znění pozdějších předpisů

spr. ř., správní řád

Zákon č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění
pozdějších předpisů

s. ř. s.

Zákon č. 150/2002 Sb., soudní řád správní, ve
znění pozdějších předpisů

stavební zákon

Zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a
stavebním řádu (stavební zákon), ve znění
pozdějších předpisů

trestní řád

Zákon č. 141/1961 Sb., o trestním řízení soudním
(trestní řád), ve znění pozdějších předpisů
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trestní zákoník

Zákon č. 40/2009 Sb., trestní zákoník, ve znění
pozdějších předpisů

zákon o církvích

Zákon č. 3/2002 Sb., o svobodě náboženského

a náboženských společnostech

vyznání a postavení církví a náboženských
společností a o změně některých zákonů (zákon
o církvích a náboženských společnostech), ve
znění pozdějších předpisů

zákon o České národní bance

Zákon č. 6/1993 Sb., o České národní bance, ve
znění pozdějších předpisů

zákon o mezinárodním právu

Zákon č. 91/2012, o mezinárodním právu

soukromém

soukromém, ve znění pozdějších předpisů

zákon o některých přestupcích

Zákon č. 251/2016 Sb., o některých přestupcích,
ve znění pozdějších předpisů

zákon o odpovědnosti za přestupky Zákon č. 250/2016 Sb., o odpovědnosti za
přestupky, ve znění pozdějších předpisů
zákon o ochranných známkách

Zákon 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)

zákon o vyvlastnění

Zákon č. 184/2006 Sb., o odnětí nebo omezení
vlastnického práva k pozemku nebo ke stavbě
(zákon o vyvlastnění)
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Ústava

Ústavní zákon č. 1/1993 Sb., Ústava České
republiky, ve znění pozdějších ústavních zákonů
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Dokazování ve správním řízení
Abstrakt
Tato diplomová práce se zabývá dokazováním ve správním řízení, jehož cílem je
vyvrátit, nebo potvrdit určitou rozhodnou skutečnost. Správní řízení není jednotný
proces, ale představuje rozmanitou škálu různých typů řízení, ve kterých může být
dokazování upraveno odlišně. Obvykle rozeznáváme správní řízení obecné a zvláštní.
Dokazování je považováno sice za zásadní součást správního řízení, nikoliv však za
obligatorní. V některých typech řízení je dokazování v zásadě vyloučeno, v jiných je
naopak považováno za jeho nezbytnou součást. Práce je strukturována do pěti částí.
V první části této práce jsou vymezeny základní pojmy objevující se v procesu
dokazování, jakož i historický vývoj zakotvení procesu dokazování v právních
předpisech na území České republiky od roku 1928. V další části je pojednáno o zásadách,
které se uplatňují v rámci dokazování, ať už se jedná o základní zásady činnosti správních
orgánů nebo zásady správního řízení. Třetí část této práce se zabývá obecným správním
řízení tak, jak je upraveno v zákoně č. 500/2004 Sb., správní řád, v platném znění,
přičemž je rovněž upozorněno na určité odchylky v procesu dokazování v rámci
zvláštních ustanovení o některých řízeních, která se nachází v části třetí, hlavě čtvrté
správního řádu. Čtvrtá část pojednává o dokazování v případě, že je ve správním
soudnictví zrušeno rozhodnutí správního orgánu druhého, popř. prvního stupně. Pro
správní orgán je přitom podstatné, že právní názor vyslovený v rozsudku správního soudu
v konkrétním případě je pro něj závazný, a to i ohledně soudem provedených důkazů,
které musí správní orgán zahrnout mezi podklady pro nové rozhodnutí. V této části je
rovněž stručně pojednáno o výjimkách z vázanosti správního orgánu právním názorem
správního soudu a o formální závaznosti judikatury. Poslední část práce se zabývá
zvláštním správním řízení, a to řízením o přestupcích, které bylo v nedávné době
upraveno novým právním předpisem. V rámci tohoto řízení jsou patrné odchylky od
obecného správního řízení též v procesu dokazování, což je způsobeno zejména
specifickou povahou tohoto řízení.

Klíčová slova: dokazování v obecném správním řízení; dokazování
v řízení o přestupcích; důkazní prostředky
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Evidence in administrative proceedings
Abstract
This diploma thesis deals with the taking of evidence in administrative proceedings,
the aim of which is to refute or confirm a decisive fact. Administrative proceedings do
not constitute a unified process; they are a diverse range of different types of proceedings
rolled into on, in which the taking of evidence may be regulated in different ways. As a
rule, general and special administrative proceedings are distinguished. The taking of
evidence is considered to be an essential part of the administrative proceedings, but not
obligatory one. In some types of proceedings, the taking of evidence is, in principle,
excluded, while in others it may play an essential part. The diploma thesis is structured
into five parts. The first part of the thesis defines the basic concepts appearing in the
process of taking of evidence, as well as the historical development of anchoring the
process of taking of evidence in the legal regulations of the Czech Republic since 1928.
The next part deals with the principles that apply to the taking of evidence, be it the basic
principles of action of administrative bodies or the principles of administrative
proceedings themselves. The third part of the thesis deals with general administrative
proceedings as regulated by Act No. 500/2004 Coll, Code of Administrative Procedure,
as amended, while highlighting certain deviations in the taking of evidence based on
special provisions applicable to certain proceedings, as found in Part Three, Title Four of
the Code of Administrative Procedure. The fourth part deals with the taking of evidence
where a decision of a first- or second-degree administrative body is cancelled within the
administrative proceedings concerned. It is essential for the administrative body that the
legal opinion expressed in the judgment of the administrative court is binding on it, also
in terms of the taking of evidence conducted by the court, which the administrative body
has to consider prior to taking a new decision. This part also briefly discusses the
exceptions to the binding character of the legal opinion of the administrative court on the
administrative body and the formal binding force of the case-law. The last part of the
thesis deals with special administrative proceedings, i.e. administrative infractions
proceedings, not long ago subjected to a new legal regulation. In the context of these
proceedings, deviations from the general administrative proceedings are also apparent in
the process of taking evidence, which is mainly due to the specific nature of this type of
proceedings.
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