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Úvod
Předmětem předkládané diplomové práce je přezkoumávání rozhodnutí o přestupku.
Zatímco rozhodování o přestupcích patří mezi jednu z činností správních orgánů,
přezkoumávání rozhodnutí o přestupku náleží jak správním orgánům, tak soudům. Cílem
přezkoumávání rozhodnutí o přestupku je pak napravení možných pochybení a dosažení
spravedlivého zákonného rozhodnutí.
Oblast rozhodování o přestupcích je řazena do odvětví správního práva a jsou pro ni
používány pojmy správního práva trestního či správního trestání. „Správní trestání a správně
právní odpovědnost jsou […] specifické tím, že představují jediný případ v odvětvích našeho
platného práva, kdy má dané právní odvětví svoje právo trestní.“1 O otázkách viny a trestu
zde rozhodují samy správní orgány. Správní trestání v důsledku obsahuje jak prvky správního
řízení, tak prvky z řízení trestního. Prvky správního řízení spočívají v tom, že se jedná o
jednostranný proces ve smyslu, že správní orgán je ve své věci žalobcem i soudcem, nejde
tudíž o kontradiktorní proces tak jako v klasickém trestním řízení. Prvky trestního řízení jsou
přítomny ve skutečnosti, že je zde rozhodováno o otázkách viny a trestu, které se pojí
s mnohými zárukami. Celému rozhodování o vině a trestu za spáchaný přestupek dominuje
jedno ze základních práv - právo na spravedlivý proces. V současné právní úpravě pak
existuje mnoho prostředků a institutů sloužících k přezkoumávání rozhodnutí o přestupku.
S těmi se pojí otázky na to, které orgány rozhodnutí o přestupcích přezkoumávají, z jakých
důvodů, v jakém rozsahu a jaký je výsledek této činnosti. Obsahem této práce tedy bude
vymezení pojmu přezkoumávání rozhodnutí o přestupku a nastínění jednotlivých prostředků a
institutů, které současná právní úprava k přezkoumávání rozhodnutí o přestupku poskytuje.
Zároveň je otázkou, zda právě takové množství různých prostředků a institutů je potřebné,
nebo zda by nebylo možné dosáhnout účinné ochrany práv i jinou (jednodušší a rychlejší)
cestou.
Tato práce bude rozčleněna na čtyři základní kapitoly, za prvé na obecný úvod
k pramenům přezkoumávání rozhodnutí a přestupku, za druhé na vymezení základních pojmů,

1

PRŮCHA, Petr. K pojetí správněprávní odpovědnosti a správního trestání. in Správní právo, Praha: Ministerstvo vnitra,

Roč. 47, č. 1-2(2014), s. 16-27
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ze třetí na přezkoumávání rozhodnutí o přestupku správními orgány a za čtvrté na
přezkoumávání rozhodnutí o přestupku soudy. Každá kapitola je dále členěna na podkapitoly,
které jsou podle potřeby dále rozděleny. V úvodu k pramenům přezkoumávání rozhodnutí o
přestupku budou uvedeny nejen prameny právní úpravy, ale také vztah k dalším odvětvím
práva, konkrétně k právu trestnímu a právu mezinárodnímu, a také některá judikaturní
rozhodnutí. V části věnované vymezení základních pojmů budou rozebrány jednotlivé pojmy
a nastíněny základní zásady a principy, které se při přezkoumávání rozhodnutí o přestupku
aplikují. Přezkoumávání rozhodnutí o přestupku správními orgány obsahuje dvě základní
části, jednu zaměřenou na řádné opravné prostředky, kde budou rozebrány odvolání, rozklad a
odpor a druhou zaměřenou na další prostředky k přezkoumávání rozhodnutí o přestupku, a to
přezkumné řízení, obnovu řízení a nové rozhodnutí. V této části bude rovněž poukázáno na
specifika u příkazního řízení na místě a možnosti přezkoumávání příkazu na místě. V části
věnované přezkoumávání rozhodnutí soudy bude probrána správní žaloba proti rozhodnutí o
přestupku a kasační stížnost, a dále budou zmíněny další možnosti přezkoumávání rozhodnutí
o přestupku soudy, konkrétně Ústavním soudem a Evropským soudem pro lidská práva.
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1 Prameny právní úpravy rozhodování o přestupcích a
přezkoumávání rozhodnutí o přestupku
1.1 Vnitrostátní

prameny

právní

úpravy

rozhodování

o

přestupcích a přezkoumávání rozhodnutí o přestupku
1.1.1 Ústavní pořádek
Správní právo, kam patří i oblast správního trestání, je jedním z odvětví veřejného
práva. Základem výkonu státní moci je zásada enumerativnosti veřejnoprávních pretenzí,
která je obsažena v ústavním pořádku, a s tím související zásada zákonnosti. Základem
jsou čl. 2 odst. 3 Ústavy2 a čl. 2 odst. 2 Listiny3. Zásada zákonnosti se ve správním trestání
projevuje tím, že přestupky je možné stíhat jen na základě zákona, v jeho mezích a způsoby
stanovenými zákonem. Dále se jedná o články týkající se o rovnosti před zákonem a zákazem
diskriminace4 a některá z ustanovení ve článcích k trestnímu řízení5. Pro přezkoumávání
rozhodnutí o přestupku je rovněž významný čl. 36 Listiny, který zakotvuje právo na soudní a
jinou právní ochranu a zejména dává možnost přezkoumávání rozhodnutí o přestupku
soudem. Konkrétně každý se může domáhat stanoveným postupem svého práva u nezávislého
a nestranného soudu a ve stanovených případech u jiného orgánu. Kdo tvrdí, že byl na svých
právech zkrácen rozhodnutím orgánu veřejné správy, může se obrátit na soud, aby
přezkoumal zákonnost takového rozhodnutí, nestanoví-li zákon jinak. Z pravomoci soudu však
nesmí být vyloučeno přezkoumávání rozhodnutí týkajících se základních práv a svobod podle

2

Státní moc slouží všem občanům a lze ji uplatňovat jen v případech, v mezích a způsoby, které stanoví zákon.

3

Státní moc lze uplatňovat jen v případech a v mezích stanovených zákonem, a to způsobem, který zákon stanoví.

4

čl. 3 odst. 1 Listiny a čl. 4 odst. 3 Listiny

5

Např. čl. 40 odst. 2 Listiny (presumpce neviny), čl. 40 odst. 5 Listiny (zásada ne bis in idem), čl. 40 odst. 6 Listiny (zákaz

retroaktivity)
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Listiny. Tento článek je navíc základem pro uplatnění náhrady škody za nezákonné rozhodnutí
či nesprávný úřední postup.6
Mimo zakotvení základních práv a zásad, které se aplikují ve správním trestání, je
podstatný čl. 10 Ústavy, který vnáší do českého právního řádu vyhlášené mezinárodní
smlouvy, k jejichž ratifikaci dal Parlament souhlas a jimiž je Česká republika vázána, jsou
součástí právního řádu, a pro případ rozporu se zákonem zakotvuje jejich aplikační přednost.7
V souvislosti se správním trestáním půjde zejména o sdělení č. 209/1992 Sb., o sjednání
Úmluvy o ochraně lidských práv a základních svobod a Protokolů na tuto Úmluvu
navazujících (dále jen „EÚLP“) a další lidskoprávní mezinárodní smlouvy.

1.1.2 Zákony
Rozhodování o přestupcích je primárně upraveno zákonem č. 250/2016 Sb., o
odpovědnosti za přestupky a řízení o nich (dále jen „přestupkový zákon“), který nabyl
účinnosti 1. 7. 2017 a nahradil tak do té doby účinný zákon č. 200/1990 Sb., České národní
rady o přestupcích. Současný přestupkový zákon obsahuje jak obecnou hmotněprávní úpravu,
tak procesní úpravu, tedy ustanovení o řízení o přestupku. Přestupkový zákon upravuje
zvláštnosti přezkoumávání rozhodnutí o přestupku oproti obecné úpravě obsažené v zákoně
500/2004 Sb., správním řádu (dále jen „správní řád“), konkrétně odvolání v hlavě IX. a
zvláštní postupy po právní moci rozhodnutí o přestupku v hlavě X. Jako obecná úprava je zde
využita právní úprava ve správním řádu, kde je v hlavě VIII. upraveno odvolací řízení,
v hlavě IX. přezkumné řízení a v hlavě X. obnova řízení a nové rozhodnutí. Zvláštní
hmotněprávní úprava přestupků je obsažena v zákoně č. 251/2016 Sb., o některých
přestupcích, a další skutkové podstaty a případné odchylky od obecných ustanovení o řízení o
přestupku jsou obsaženy v desítkách zvláštních zákonů.
Přezkoumávání rozhodnutí o přestupku soudem upravuje zákon č. 150/2002 Sb.,
Soudní řád správní (dále jen „soudní řád správní“). Na obecnou úpravu řízení před správními
soudy zde navazují zvláštní ustanovení pro jednotlivá řízení, pro přezkoumávání rozhodnutí o
přestupku se využijí ustanovení o řízení o žalobě proti rozhodnutí správního orgánu, které se

6

Čl. 36 odst. 3 Listiny: Každý má právo na náhradu škody způsobené mu nezákonným rozhodnutím soudu, jiného státního

orgánu či orgánu veřejné správy nebo nesprávným úředním postupem.
7

Čl. 10 Ústavy: stanoví-li mezinárodní smlouva něco jiného než zákon, použije se mezinárodní smlouva.
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nachází v hlavě II. dílu 1. soudního řádu správního. Podání kasační stížnosti a řízení o kasační
stížnosti je rovněž upraveno soudním řádem správním, konkrétně v hlavě III. dílu 1. soudního
řádu správního.
Právní úprava ústavní stížnosti, kterou může podat osoba, jestliže tvrdí, že
pravomocným rozhodnutím v řízení, jehož byla účastníkem, opatřením nebo jiným zásahem
orgánu veřejné moci bylo porušeno její základní právo nebo svoboda zaručené ústavním
pořádkem8, se nachází v zákoně č. 182/1993 Sb., o Ústavním soudu.
Uplatnění práva na náhradu škody způsobené nezákonným rozhodnutím či
nesprávným úředním postupem je upraveno v zákoně č. 82/1998 Sb., o odpovědnosti za
škodu způsobenou při výkonu veřejné moci rozhodnutím nebo nesprávným úředním
postupem a o změně zákona České národní rady č. 358/1992 Sb., o notářích a jejich činnosti.
Přezkoumávání takového rozhodnutí je upraveno v části páté zákona č. 99/1963 Sb.,
Občanský soudní řád.

1.1.3 Vztah mezi právní úpravou obsaženou ve správním řádu a
přestupkovém zákoně, postavení soudního řádu správního
Na zákonné úrovni existují pro přezkoumávání rozhodnutí o přestupku tři základní
předpisy – přestupková zákon, správní řád a soudní řád správní. Přestupkový zákon upravuje
podmínky odpovědnosti za přestupek, druhy správních trestů a ochranných opatření a zásady
pro jejich ukládání, postup před zahájením řízení o přestupku a postup v řízení o přestupku9,
správní řád se věnuje postupu orgánů moci výkonné, orgánů územních samosprávných celků a
jiných orgánů, právnických a fyzických osob, pokud vykonávají působnost v oblasti veřejné
správy.10 Správní řád v ustanovení § 1 odst. 2 stanovuje, že tento zákon nebo jeho jednotlivá
ustanovení se použijí, nestanoví-li zvláštní zákon jiný postup. Zvláštním zákonem je tady
přestupkový zákon. Ve vztahu mezi správním řádem a přestupkovým zákonem se užije
poměru speciality a subsidiarity, přestupkový zákon je k správnímu řádu v poměru speciality
a správní řád se tak použije subsidiárně. Jinými slovy, neobsahuje-li přestupková zákon

8

§ 72 zákona č. 182/1993 Sb., o Ústavním soudu

9

§ 1 zákona č. 250/2016 Sb., o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich

10

§ 1 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., Správní řád
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speciální úpravu dané otázky, použije se obecná úprava ze správního řádu. 11 V oblasti
přezkoumávání rozhodnutí o přestupku správními orgány bude kombinace těchto právních
předpisů často užita, přestupkový zákon upravuje jen některá specifika pro odvolání, nové
rozhodnutí, přezkumné řízení a přezkoumávání příkazu na místě v přezkumném řízení, a ve
zbylém rozsahu se užije právní úpravy ve správním řádu.
Vedle výše zmíněných zákonů stojí relativně samostatně soudní řád správní, který
upravuje přezkoumávání rozhodnutí o přestupku správními soudy. S ohledem na návaznost
správního soudnictví na činnost správního orgánu, případně opačně při vrácení věci soudem
k novému projednání správnímu orgánu, je však zřejmá existence jisté provázanosti a
souladnosti mezi oběma procesními úpravami (správním řádem a soudním řádem
správním).12

1.2 Vliv trestního práva na přezkoumávání rozhodnutí o
přestupku
1.2.1 Trestněprocesní předpisy a použití analogie
Současná právní úprava rozhodování o přestupcích je v mnohých ohledech
inspirována trestními předpisy a trestněprávní teorií.13 Samotné trestní předpisy však nelze
z povahy věci přímo aplikovat při rozhodování o přestupcích.
K užití institutů z trestního práva při rozhodování o přestupcích dochází použitím
analogie, která je ve správním trestání běžně používána (a to analogie zákona i práva) a byla
častá zejména před účinností současného přestupkového zákona.14 Analogie slouží k vyplnění
zákonné mezery v právu v případě, kdy nelze v daném případě k jejímu vyplnění použít

11

Srov. KOPECKÝ, Martin. Příslušnost v řízení o přestupcích. in Správní právo, Praha: Ministerstvo vnitra, Roč. 50, č.

6(2017), s. 297-313
12

PRŮCHA, Petr. Ke vztahu správního řádu a soudního řádu správního. in RAJCHL, Jiří. Správní řád: 10 let v akci. Praha:

Univerzita Karlova, Právnická fakulta, 2016, s. 214-224
13

Srov. KVIETIKOVÁ, Elena. Odpovědnost za přestupky – otázky hmotného práva. in Ochrana přírody: časopis státní

ochrany přírody. Praha: Agentura ochrany přírody a krajiny ČR v nakladatelství ENVIRONS, č. 3/2017, s. 20-22
14

Srov. MATES, Pavel. Analogie ve správním právu, kdy ano a kdy ne. in Správní právo, Praha: Ministerstvo vnitra, Roč.

47, č. 1-2(2014), s. 46-49
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výkladové či interpretační metody.15 V trestním právu procesním je analogie až na výjimky
obecně přípustná.16 Oproti tomu ve správním řízení je užití analogie více omezené.17
Podmínkou je užití analogie ve prospěch účastníka řízení a zároveň nesmí docházet k
překročení požadavku zákonného zmocnění k realizaci pravomoci a působnosti orgánu
veřejné moci.18 S větším omezením užití analogie v rozhodování o přestupcích osobně
souhlasím. Dle mého názoru je třeba dostatečně dbát na zachovávání co největší míry právní
jistoty. Toho lze dosáhnout jak předvídatelným užíváním analogie, tak jejím řádným
odůvodněním. K přípustnosti analogie institutů trestního práva při rozhodování o přestupcích
se rovněž přiklání NSS ve své judikatuře.19 Zároveň je však nezbytné rozlišovat mezeru
v právu, kterou lze řešit použitím analogie od mezery v právu, která vznikla záměrným
mlčením zákonodárce (silentio legis). V takovém případě zákonodárce vědomě danou otázku
nijak neupravil právě z důvodu, že ji nijak regulovat nechtěl.20 Takovým příkladem může být
např. procesněprávní úprava totožnosti skutku v trestním řízení, která je speciálně upravena
pro dílčí útoky pokračujícího trestného činu, ale kterou nelze analogicky použít v souvislosti
s dílčími útoky pokračujícího přestupku.21

15

PRÁŠKOVÁ, H.: Základy odpovědnosti za správní delikty. Praha: C.H.Beck, 2013, s. 36

16

Srov. JELÍNEK, Jiří. a kol: Trestní právo procesní. 4. vydání. Praha: Leges, 2016, s. 68-69

17

Srov. nález Ústavního soudu ze dne 26. 4. 2005, sp. zn. Pl. ÚS 21/04

18

MATES, Pavel. Analogie ve správním právu, kdy ano a kdy ne. in Správní právo, Praha: Ministerstvo vnitra, Roč. 47, č. 1-

2(2014), s. 43
19

Např. rozsudek NSS ze dne 20. 1. 2006, čj. 4 As 2/2005-62, rozsudek NSS ze dne 16. 4. 2008, čj. 1 As 27/2008-67: Použít

v oblasti správního trestání analogie práva nebo zákona lze jen v omezeném rozsahu, a to pouze tam, kdy to, co má být
aplikováno, určitou otázku vůbec neřeší, nevede-li takový výklad k újmě účastníka řízení a ani k újmě na ochraně hodnot, na
jejichž vytváření a ochraně je veřejný zájem.
20

MATES, Pavel. Analogie ve správním právu. in Správní právo, Praha: Ministerstvo vnitra, Roč. 44, č. 6(2011), s. 342-353

21

Zatímco z procesního hlediska je v trestním právu každý dílčí útok pokračujícího trestného činu považován za jeden skutek

(o kterém lze v trestním řízení dodatečně rozhodnout , pokud o něm v předešlém trestním řízení rozhodnuto nebylo), v řízení
o přestupku je třeba považovat všechny dílčí útoky pokračujícího přestupku za jeden skutek. To znamená, že pokud o
některém z dílčích útoků pokračujícího přestupku nebylo v řízení o přestupku rozhodnuto, není o něm žádné další rozhodnutí
možné. Srov. PRÁŠKOVÁ, Helena. Nové přestupkové právo. Praha: Leges, 2017, s. 118-119
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1.2.2 Trestní zásady
Ve správním trestání se z mnoha důvodů užívají typicky trestněprávní zásady a
principy. Hlavním důvodem je skutečnost, že pod pojem trestního obvinění ve smyslu čl. 6
EÚLP jsou zahrnuty trestné činy i přestupky a nerozlišuje se, který orgán o trestním obvinění
rozhoduje, požadavky jsou zde stejné. Při každém rozhodování o trestním obvinění musejí být
zachována základní práva obviněného. Dalším důvodem je blízký účel obou oborů, kterým je
ochrana společnosti a jejích hodnot před protiprávními činy. Podobnost obou deliktů vyplývá
i ze zákonných definic. Trestný čin je definován v ustanovení § 13 trestního zákoníku22
protiprávní čin, který trestní zákon označuje za trestný a který vykazuje znaky uvedené v
takovém zákoně, tato zásada je navíc v trestním zákoníku doplněna zásadou subsidiarity
trestní represe23. Přestupek je 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.24 V obou případech se jedná o protiprávní čin, označený jako takový v zákoně a
vykazující znaky uvedené v zákoně. Rozdíl je obvykle spatřován především v závažnosti
postihovaného jednání a od toho se odvíjejícího trestu, kdy trestné činy zpravidla zahrnují
závažnější jednání a hrozí za ně přísnější tresty. Nicméně, jak uvedl Nejvyšší správní soud,
souhrnně je třeba zdůraznit, že formální označení určitého typu protispolečenského jednání a
tomu odpovídající zařazení mezi trestné činy, přestupky, jiné správní delikty a z toho
odvozené následky v podobě sankcí, včetně příslušného řízení, tedy zda půjde o oblast
soudního či správního trestání, je spíše vyjádřením reálné trestní politiky státu, tedy reflexí
názoru společnosti na potřebnou míru ochrany jednotlivých vztahů, zájmů a hodnost
(právních statků) než systematickým přístupem k úpravě veřejnoprávních povinností a
odpovědnosti za jejich porušení.25 Typickými trestněprávními zásadami, které se uplatní při
přezkoumávání rozhodnutí, jsou zákaz reformationis in peius, zásada beneficium cohaesionis,
a případně zásada ne bis in idem.

22

Zákon č. 40/2009 Sb., Trestní zákoník

23

§ 12 odst. 2 zákona č. 40/2009 Sb., Trestní zákoník: Trestní odpovědnost pachatele a trestněprávní důsledky s ní spojené

lze uplatňovat jen v případech společensky škodlivých, ve kterých nepostačuje uplatnění odpovědnosti podle jiného právního
předpisu.
24

§ 5 zákona č. 250/2016 Sb., o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich

25

Usnesení NSS ze dne 15. 1. 2008, č. j. 2 As 34/2006 – 73
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1.2.3 Významná soudní rozhodnutí
Otázkou vlivu trestního práva ve správním trestání se v souvislosti s hmotněprávní
úpravou Ústavní soud zabýval a dospěl k závěru, že elementární pravidla obsažená v Ústavě a
Listině se vztahují též na správní delikty.26 Stěžovatelka se ústavní stížností dovolávala svého
práva na spravedlivý proces, které mělo být porušeno vědomým použitím principu
retroaktivity při výkladu zákona správními orgány v řízení o přestupku27, a s argumentací
uspěla. Ústavní soud dovodil nepřípustnost principu retroaktivity v právním řádu, která
vyplývá právě z Ústavy a z Listiny. V nálezu vyslovil závěr, že „k základním principům
vymezujícím kategorii právního státu, kterým je i Česká republika (čl. 1 Ústavy), patří princip
ochrany důvěry občanů v právo a s tím související princip zákazu zpětné účinností
(retroaktivity) právních norem. Přestože zákaz retroaktivity právních norem je v čl. 40 odst. 6
Listiny výslovně upraven jen pro oblast trestního práva (podle uvedeného ustanovení trestnost
činu se posuzuje a trest se ukládá podle zákona účinného v době, kdy byl čin spáchán, a
pozdějšího zákona se použije, jestliže je to pro pachatele příznivější), je nutno z čl. 1 Ústavy
dovodit působení tohoto zákazu i pro další odvětví práva. V nálezu je odkazováno na
mezinárodní dokumenty a judikaturu, ve které již byl obdobný závěr vysloven. Hlavní
myšlenkou tedy je, že „trestné“ se musí posuzovat dle skutečné povahy a podstaty, nikoli dle
označení v právním řádu země.28
V souvislosti s procesněprávní úpravou pak ke stejnému závěru dospěl NSS při
předložení závěru, že se zřetelem k zásadám, vyjádřeným v čl. 6 odst. 1 EÚLP, které vyjadřují
principy práva na spravedlivý proces, musí řízení o přestupku, stejně tak o jiném správním
deliktu, podléhat stejnému režimu jako řízení o trestných činech. Jinými slovy, je třeba záruky
v této souvislosti poskytnuté tomu, kdo je obviněn, poskytnout shodně, jak v trestním řízení
soudním, tak v deliktním řízení správním, tak i v řízení o přestupcích.29

26

Nález Ústavního soudu ze dne 13. 2. 2002, sp. zn. III. ÚS 611/01

27

Stěžovatelka spáchala přestupek podle stavebního zákona tím, že provedla změnu stavby bez stavebního povolení a užívala

ji bez kolaudace, za což jí byla uložena pokuta, nicméně došlo ke sporu, podle kterého zákona se má rozhodovat.
28

Např. rozsudek ESLP ze dne 2. 9. 1998, Lauko proti Slovensku, č. stížnosti 26138/95

29

Rozsudek NSS ze dne 18. 4. 2007, čj. 4 As 10/2006 - 57
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1.3 Vliv mezinárodního práva na rozhodování o přestupcích a
přezkoumávání rozhodnutí o přestupku
Jedním ze základních právních pramenů užívaným při přezkoumávání rozhodnutí o
přestupcích je EÚLP, která je dle čl. 10 Ústavy součástí českého právního řádu. K výkladu a
aplikaci jednotlivých článků se vyjadřuje Evropský soud pro lidská práva (dále jen „ESLP“)
prostřednictvím svých rozhodnutí. Dalším významným mezinárodním dokumentem je např.
Mezinárodní pakt o občanských a politických právech.30

1.3.1 Úmluva o ochraně lidských práv a základních svobod (EÚLP) 31
Z EÚLP se při rozhodování o přestupcích a přezkoumávání rozhodnutí o přestupku
uplatní zejména následující ustanovení, z nichž nejvýznamnější je čl. 6 (právo na spravedlivý
proces):
-

Článek 6 - Právo na spravedlivý proces
1. Každý má právo na to, aby jeho záležitost byla spravedlivě, veřejně a v
přiměřené lhůtě projednána nezávislým a nestranným soudem, zřízeným zákonem,
který rozhodne o jeho občanských právech nebo závazcích nebo o oprávněnosti
jakéhokoli trestního obvinění proti němu. Rozsudek musí být vyhlášen veřejně,
avšak tisk a veřejnost mohou být vyloučeny buď po dobu celého nebo části procesu
v zájmu mravnosti, veřejného pořádku nebo národní bezpečnosti v demokratické
společnosti, nebo když to vyžadují zájmy nezletilých nebo ochrana soukromého
života účastníků anebo, v rozsahu považovaném soudem za zcela nezbytný, pokud
by, vzhledem ke zvláštním okolnostem, veřejnost řízení mohla být na újmu zájmům
spravedlnosti.
2. Každý, kdo je obviněn z trestného činu, se považuje za nevinného, dokud jeho
vina nebyla prokázána zákonným způsobem.
3. Každý, kdo je obviněn z trestného činu, má tato minimální práva:

30

Vyhláška č. 120/1976 Sb., ministra zahraničních věcí o Mezinárodním paktu o občanských a politických právech a

Mezinárodním paktu o hospodářských, sociálních a kulturních právech
31

Úmluva o ochraně lidských práv a základních svobod. Dostupná jako Sdělení č. 209/1992 Sb., o sjednání Úmluvy o

ochraně lidských práv a základních svobod a Protokolů na tuto Úmluvu navazujících.
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a) být neprodleně a v jazyce, jemuž rozumí, podrobně seznámen s povahou a
důvodem obvinění proti němu;
b) mít přiměřený čas a možnosti k přípravě své obhajoby;
c) obhajovat se osobně nebo za pomoci obhájce podle vlastního výběru nebo,
pokud nemá prostředky na zaplacení obhájce, aby mu byl poskytnut
bezplatně, jestliže to zájmy spravedlnosti vyžadují;
d) vyslýchat nebo dát vyslýchat svědky proti sobě a dosáhnout předvolání a
výslech svědků ve svůj prospěch za stejných podmínek, jako svědků proti
sobě;
e) mít bezplatnou pomoc tlumočníka, jestliže nerozumí jazyku používanému
před soudem nebo tímto jazykem nemluví.
-

Článek 7 - základní trestní zásady: nullum crimen, nulla poena sine lege (zákaz
trestu bez zákona) a také zákaz uložení přísnějšího trestu než bylo možné uložit
v době spáchání činu.

-

Článek 8 - vymezuje, kdy může stát zasahovat do práva na respektování rodinného
a soukromého života.

-

Článek 13 - každý má právo na účinné opravné prostředky v případě, že dojde
k porušení jeho práv.

-

Článek 2 Protokolu č. 4 - možnosti státu omezit svobodu pohybu.

-

Článek 2 Protokolu č. 7 - právo na odvolání v trestních věcech.

S uplatňováním uvedených práv, zejména práva na spravedlivý proces, souvisí
vymezení pojmu trestního obvinění. Pojem trestního obvinění není definován žádným
právním předpisem, dotvářen je výkladem soudů, především ESLP a ve vnitrostátních
poměrech pak dále Ústavním soudem. Judikatura v tomto případě dovodila, že pod pojem
trestního obvinění ve smyslu čl. 6 EÚLP spadají trestné činy i přestupky. Rovněž teorie
zahrnuje pod pojem trestního obvinění i méně závažné delikty, které dle vnitrostátního práva
nejsou označeny za trestný čin, ale např. za přestupek.32 Z toho důvodu je nezbytné dbát na
naplnění práva na spravedlivý proces i v řízení o přestupcích. Při rozhodování o přestupku to
znamená konkrétní požadavek na přezkoumávání rozhodnutí o přestupku soudem v plné
jurisdikci.

32

KMEC, Jiří. Kapitola XVI [čl. 6 EÚLP]. In: KMEC, Jiří, KOSAŘ, David, KRATOCHVÍL, Jan, BOBEK, Michal.

Evropská úmluva o lidských právech. 1. vydání. Praha: Nakladatelství C. H. Beck, 2012, s. 565
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1.3.2 Významná rozhodnutí Evropského soudu pro lidská práva
Pojem trestního obvinění poprvé ESLP vyložil v rozhodnutí ve věci Engel a ostatní
proti Nizozemsku,33 kde stanovil tzv. Engelova kritéria34. Ta jsou vymezena následovně:
a) označení deliktu v právním řádu státu: pokud je delikt upraven trestním
právem, jedná se o trestní obvinění ve smyslu čl. 6 EÚLP, pokud delikt
není trestním obviněním po formální stránce, zkoumá se, zda jsou naplněny
materiální znaky a podle níže uvedených kritérií se určí, zda se jedná o
trestní obvinění ve smyslu čl. 6 EÚLP.
b) povaha deliktu: např. účel regulace nebo společné právní tradice států.
c) povaha a závažnost hrozící sankce: zda, se jedná o sankci typickou pro
trestní právo, pokud hrozí trest odnětí svobody, půjde o trestní obvinění
vždy, u peněžní sankce je hodnotícím kritériem zpravidla její citelnost. Roli
hraje potencionálně uložitelná sankce, nikoli sankce aktuálně uložená.35
Obecně ESLP zaujímá širší výklad pojmu trestního obvinění a je více ochranářský
z pohledu obviněného. Související rozhodnutí jsou pak rozhodnutí ve věci Lauko proti
Slovensku36, rozhodnutí ve věci Ozturk proti Německu37 a také v rozhodnutí ve věci Kadubec
proti Slovensku.38

33

Rozsudek ESLP ze dne 8. 6. 1976, Engel a ostatní proti Nizozemsku, č. stížností 5100/71; 5101/71; 5102/71; 5354/72;

5370/72
34

Srov. nález Ústavního soudu ze dne 29. 9. 2010, sp. zn. Pl. ÚS 33/09, publikovaném pod č. 332/2010 Sb.

35

ŠTENCEL, Václav. Uplatňování zásady ne bis in idem ve správním trestání na základě článku 54 Schengenské prováděcí

úmluvy. in Správní právo, Praha: Ministerstvo vnitra, Roč. 41, č. 7(2008), s. 424-431
36

Rozsudek ESLP ze dne 2. 9. 1998, Lauko proti Slovensku, č. stížnosti 26138/95: zařazení deliktu v právu daného státu jak

z hlediska obecného dopadu na společnost a ne jen na určitou skupinu osob, tak s ohledem na pokutu, jenž má charakter
trestu.
37

Rozsudek ESLP ze dne 21. 2. 1984, Ozturk proti Německu, č. stížnosti 8544/79: přihlíží se k povaze deliktu z hlediska

dopadu na společnost, samotná dekriminalizace přečinu jinak upraveného trestním právem nemůže vést k tomu, že by se čl. 6
EÚLP přestal aplikovat - citováno z nálezu Ústavního soudu ze dne 29. 9. 2010, sp. zn. Pl. ÚS 33/09, publikovaném pod č.
332/2010 Sb.
38

Rozsudek ESLP ze dne 2. 9. 1998, Kadubec proti Slovensku, č. stížnosti 27061/95: nemusejí být nutně splněna všechna

kritéria kumulativně, ale postačuje naplnění některého z nich.
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1.3.3 Významná rozhodnutí Ústavního soudu
V následujících dvou rozhodnutích se Ústavní soud vyjádřil k otázkám práva na
spravedlivý proces v řízení o přestupcích právě v souvislosti s přezkoumáváním rozhodnutí o
přestupku.
V nálezu ze dne 17. ledna 2001, sp. zn. Pl. ÚS. 9/2000, publikovaném pod č. 52/2001
Sb. se stěžovatel dopustil dopravního přestupku a Policií ČR mu byla uložena pokuta ve výši
2 000 Kč. Jeho odvolání, ve kterém namítal porušení základních zásad správního řádu tím, že
v řízení nebyl spolehlivě zjištěn stav věci, bylo příslušným orgánem zamítnuto. Podle tehdejší
úpravy39 se stěžovatel nemohl dále domáhat přezkoumávání rozhodnutí ve správním
soudnictví, a proto věc předložil Ústavnímu soudu. V ústavní stížnosti argumentuje právem
na spravedlivý proces zakotveným v čl. 6 odst. 1 EÚLP a navrhuje zrušení ustanovení § 83
odst. 1 zákona č. 200/1990 Sb., České národní rady o přestupcích, které mu odporuje. Ústavní
soud dochází k závěru, že uvedené ustanovení porušuje právo na spravedlivý proces, jehož
podstatnou složkou je právě právo na projednání věci nezávislým soudem, a zároveň dochází
ke kolizi s čl. 1 a 4 Ústavy. Upozorňuje na to, že dotčená osoba musí mít možnost nechat
rozhodnutí přijaté proti ní přezkoumat soudem, který splňuje záruky čl. 6 odst. 1 EÚLP a
odepření soudní ochrany ve věcech přezkumu rozhodnutí orgánů veřejné správy je možné v
případě, že tak stanoví zákon. Není to však možné v případě, že se jedná o rozhodnutí, která
se týkají základních práv a svobod podle Listiny, Ústavy a mezinárodních smluv podle čl. 10
Ústavy. Jakýkoli jiný postup je v rozporu s čl. 6 odst. 1 a 2 a čl. 4 Ústavy. Z těchto důvodů
bylo napadené ustanovení zrušeno a v současné době jsou všechna rozhodnutí o přestupku
soudně přezkoumatelná. Zvolené řešení však může vést k přetížení správních soudů, které se
musejí zabývat i bagatelními věcmi, ve většině případů se jedná právě o dopravní přestupky,
za které byla uložena nízká pokuta.
V nálezu ze dne 27. června 2001, sp. zn. Pl. ÚS. 16/99, publikovaném pod č. 276/2001
Sb. rozhodl Ústavní soud o zrušení části páté zákona č. 99/1963 Sb., Občanský soudní řád
(dále jen „občanský soudní řád“) pro její zásadní nedostatky. Tato část upravovala řízení, ve
kterých soud na základě podané žaloby nebo opravného prostředku přezkoumával zákonnost

39

§ 83 odst. 1 zákona č. 200/1990 Sb., České národní rady o přestupcích: Soud nepřezkoumává rozhodnutí o přestupku, za

nějž nelze uložit pokutu vyšší než 2000 Kč nebo zákaz činnosti; to neplatí, bylo-li vysloveno propadnutí věci nebo zabrání
věci, jejíž hodnota přesahuje částku 2000 Kč.
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rozhodnutí orgánů veřejné správy40. V té době Ústavní soud projednával několik ústavních
stížností, ve kterých stěžovatelé navrhovali částečné či úplné zrušení části páté občanského
soudního řádu. Ústavní soud tato řízení spojil do jednoho a připomenul, že z historického
kontextu je zřejmé, že se jedná spíše o provizorium, které se s ohledem na přijetí EÚLP stalo
dosti problematické. Ústavní soud konstatuje, že současné správní soudnictví v České
republice, pokud jde o proces a kompetence, sice obecně odpovídá Ústavě a Listině,
neodpovídá však čl. 6 odst. 1 EÚLP, když konvence jednoznačně vyžaduje, aby o právu (tedy
o věci samé a nikoli jen o zákonnosti předchozího správního aktu) rozhodl soud nebo soudu
podobný orgán. V naší úpravě tedy soud může odstranit pouze rozhodnutí nezákonné, nikoli
však věcně vadné. Jinak řečeno, toho času nelze správní uvážení závislého orgánu nahradit
nezávislým soudcovským uvážením. Je-li tomu tak ve věcech "občanských práv a závazků" a
"správního trestání" ve smyslu EÚLP, je tento stav neústavní, v jiných věcech obstojí. K tomu
ještě Ústavní soud uvedl, že tento deficit nelze řešit jiným způsobem než změnou koncepce
správního soudnictví a ponechal na zákonodárci, aby se na tuto oblast zaměřil a zajistil plnou
soudní kontrolu rozhodnutí ve všech věcech, které ESLP zahrnuje pod pojem trestního
obvinění ve smyslu čl. 6 odst. 1 EÚLP.

40

§ 244 odst. 1 zákona č. 99/1963 Sb., Občanský soudní řád: Ve správním soudnictví přezkoumávají soudy na základě žalob

nebo opravných prostředků zákonnost rozhodnutí orgánů veřejné správy, jimiž se zakládají, mění, ruší či závazně určují
práva nebo povinnosti fyzických či právnických osob, jakož i rozhodnutí orgánů veřejné správy o osobním stavu.
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2 Základní

pojmy při přezkoumávání

rozhodnutí o

přestupku a zásady
Mezi základní pojmy při přezkoumání rozhodnutí o přestupku nepatří jen pojmy
přestupku a rozhodnutí, ale také jednotlivé prostředky sloužící k přezkoumávání rozhodnutí o
přestupku a základní zásady a principy, které se zde aplikují.

2.1 Přestupek
Pojem přestupku je v současné právní úpravě založen na formálně-materiálním pojetí,
jeho definice obsahuje formální i materiální znaky.41 Přestupkový zákon vymezuje
v ustanovení § 5 přestupek jako společensky škodlivý protiprávní čin, který je v zákoně za
přestupek výslovně označen a který vykazuje znaky stanovené zákonem, nejde-li o trestný čin.
Všechny znaky musejí být splněny kumulativně. Může se tedy jednat o protiprávní čin
fyzické osoby, právnické osoby nebo podnikající fyzické osoby.42 Z právní úpravy platné do
účinnosti současného přestupkového zákona nyní přestupkový zákon zahrnuje přestupky
fyzických osob, na které se vztahoval tehdejší přestupkový zákon 43, tehdejší správní delikty
právnických a podnikajících fyzických osob a tehdejší jiné správní delikty fyzických osob.
Přestupkový zákon však pod pojem přestupek nezahrnuje správní disciplinární delikty,
správní pořádkové delikty a delikty proti platební disciplíně (platební delikty).44
V souvislosti s pojmem přestupku je problematické ustanovení § 112 odst. 1
přestupkového zákona. Jedním ze znaků přestupku je výslovné označení za přestupek
v zákoně. S přijetím přestupkového zákona tak bylo nutné terminologicky sjednotit tzv. jiné
správní delikty, na které se má přestupková zákon vztahovat. S ohledem na skutečnost, že

41

Průvodce zákonem č. 250/2016 Sb., o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich. Zpracován odborem legislativy a

koordinace

předpisů.

2.

doplněná

verze,

aktualizovaná

ke

dni

19.

ledna

2018,

s.

12

Dostupné

na

www.mvcr.cz/soubor/pruvodce-novou-upravou-prestupkoveho-prava.aspx
42

Srov. PRÁŠKOVÁ, Helena. Nové přestupkové právo. Praha: Leges, 2017, s. 96

43

Zákon č. 200/1990 Sb., České národní rady o přestupcích

44

Průvodce zákonem č. 250/2016 Sb., o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich. Zpracován odborem legislativy a

koordinace

předpisů.

2.

doplněná

verze,

aktualizovaná

ke

dni

www.mvcr.cz/soubor/pruvodce-novou-upravou-prestupkoveho-prava.aspx
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skutkové podstaty přestupků a tzv. jiných správních deliktů nejsou kodifikovány, ale jsou
obsaženy ve velkém množství předpisů, zavádí uvedené ustanovení právní fikci, kdy ode dne
nabytí účinnosti přestupkového zákona se na přestupky a dosavadní jiné správní delikty, s
výjimkou disciplinárních deliktů, hledí jako na přestupky podle tohoto zákona. Může se tak
stát, že u konkrétního deliktu bude sporné, zda na něj dopadá úprava obsažená
v přestupkovém zákoně či nikoli, zejména pokud zákonodárce nikde nevymezuje pojem
správního deliktu.45 S touto otázkou se bude muset vypořádat nejen rozhodující správní orgán,
ale také orgán přezkoumávající rozhodnutí. Pokud by postihovaný čin nebyl přestupkem,
vydané rozhodnutí o přestupku je třeba zrušit a řízení zastavit.

2.2 Rozhodnutí
2.2.1 Definice rozhodnutí
Pojem rozhodnutí lze chápat v širším a užším smyslu. V širším smyslu se jedná o
individuální správní akt vydaný správním orgánem při výkonu veřejné správy. V užším
smyslu se jedná o jednu z forem rozhodnutí (individuálních správních aktů) vydávaných
správním orgánem. Základem veškerého výkonu státní moci je zásada enumerativnosti
veřejnoprávních pretenzí vyjádřená ve čl. 2 Ústavy. Základní zásady činnosti správních
orgánů jsou pak uvedeny v hlavě druhé správního řádu, mezi nimiž je zakotvena i zásada
zákonnosti. Rozhodnutí o přestupku tak může správní orgán vydat jen na základě a v mezích
zákona.
Účelem správního řízení je vydání rozhodnutí, které tedy představuje výsledek
činnosti správního orgánu. Správní řád definuje rozhodnutí jako akt, kterým správní orgán
v určité věci zakládá, mění nebo ruší práva anebo povinnosti jmenovitě určené osoby nebo
v určité věci prohlašuje, že taková osoba práva nebo povinnosti má anebo nemá, nebo
v zákonem stanovených případech rozhoduje o procesních otázkách.46 Správní řád upravuje

45

Srov. PRÁŠKOVÁ, Helena. Nové přestupkové právo. Praha: Leges, 2017, s. 100-104

46

§ 67 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., Správní řád
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formu, obsah a obecné náležitosti rozhodnutí.47 Speciální úprava výrokové části rozhodnutí o
přestupku a lhůt k vydání je obsažena v přestupkovém zákoně.48
Mimo klasické rozhodnutí o přestupku existují další formy rozhodnutí o přestupku,
konkrétně příkaz vydávaný v příkazním řízení (viz část věnovaná odporu) a příkaz na místě
vydávaný v příkazním řízení na místě (viz část věnovaná přezkoumávání rozhodnutí o
přestupku vydaného v příkazním řízení na místě).
Definice rozhodnutí, tak jak ji obsahuje soudní řád správní, je definici obsažené ve
správním řádu podobná, není však stejná. Vzhledem k tomu, že nezahrnuje jen rozhodnutí
vydaná podle správního řádu, je rozhodnutí podle soudního řádu správního pojmově širší.
Pojem rozhodnutí je v ustanovení § 65 odst. 1 soudního řádu správního definován jako úkon
správního orgánu, jímž se zakládají, mění, ruší nebo závazně určují práva nebo povinnosti
(dále jen „rozhodnutí“). Uvedené ustanovení vymezuje pojem rozhodnutí pro účely řízení o
žalobě proti rozhodnutí správního orgánu, ve kterém dochází k přezkoumávání takového
rozhodnutí. Obsáhlejší definici lze získat ve spojení s ustanovením § § 4 odst. 1 písm. a)
soudního řádu správního a § 2 soudního řádu správního. Pak bude kompletní definice
rozhodnutí v pojetí soudního řádu správního znít následovně: jedná se o úkon orgánu moci
výkonné, orgánu územního samosprávného celku, jakož i fyzické nebo právnické osoby nebo
jiného orgánu, pokud jim bylo svěřeno rozhodování o veřejných subjektivních právech a
povinnostech fyzických a právnických osob v oblasti veřejné správy, přičemž se tímto úkonem
zakládají, mění, ruší nebo závazně určují něčí práva nebo povinnosti.49 V případě
pochybností, zda se jedná o rozhodnutí, bude dotčený úkon správního orgánu posuzován z
materiálního hlediska.50

47

§ 67-76 zákona č. 500/2004 Sb., Správní řád

48

§ 93, 94 zákona č. 250/2016 Sb., o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich

49

VEDRAL, Josef. K pojetí rozhodnutí správního orgánu ve správním řádu a soudním řádu správním. in Správní právo,

Praha: Ministerstvo vnitra, Roč. 45, č. 1-2(2012), s. 1-60
50

Rozsudek NSS ze dne 24. 5. 2006, čj. 1 Afs 147/2005-107: Pojem „rozhodnutí“ ve smyslu § 65 odst. 1 s. ř. s. je třeba

chápat v materiálním smyslu jako jakýkoliv individuální právní akt vydaný orgánem veřejné moci z pozice jeho
vrchnostenského postavení. Námitky, že rozhodnutí nemělo příslušnou formu a nebylo vydáno v žádném řízení, je nutno
odmítnout již proto, že potřeba soudního přezkumu faktických správních rozhodnutí je ještě intenzivnější právě tam, kde
správní orgán nepostupuje předem stanoveným a předvídatelným způsobem podle příslušného procesního předpisu.

- 20 -

Přezkoumávání rozhodnutí o přestupku

2.2.2 Náležitosti
Rozhodnutí se, kromě zákonem stanovených výjimek, vyhotovuje v písemné formě.51
Je složeno z výrokové části, odůvodnění a poučení52: Výroková část obsahuje jeden nebo více
výroků, ve kterých je uvedeno řešení otázky, která byla předmětem řízení včetně uvedení
právních ustanovení, která byla použita, a označení účastníků. Dále je ve výrokové části
uvedena uložená povinnost a lhůta k jejímu splnění (případně další související informace).
Řádné odůvodnění musí obsahovat důvody výroku nebo výroků rozhodnutí, podklady pro
jeho vydání, úvahy, kterými se správní orgán řídil při jejich hodnocení a při výkladu právních
předpisů, a informace o tom, jak se správní orgán vypořádal s návrhy a námitkami účastníků a
s jejich vyjádřením k podkladům rozhodnutí. Kvalitně zpracované odůvodnění slouží nejen
účastníkům řízení, ale při následném přezkoumávání rozhodnutí také příslušnému orgánu.53
Poslední částí správního rozhodnutí je poučení o opravném prostředku. Mezi další povinné
náležitosti rozhodnutí patří označení, že jde o rozhodnutí, identifikaci správního orgánu, který
rozhodnutí vydal, jednací číslo, datum vyhotovení, úřední razítko a identifikace a podpis
oprávněné úřední osoby.
Přestupkový zákon v ustanovení § 93 speciálně upravuje některé náležitosti výrokové
části rozhodnutí o přestupku, kterým se obviněný uznává vinným z přestupku. Uvedené
ustanovení odráží některá specifika řízení o přestupku, podpůrně se pak na celé rozhodnutí
použije úprava obsažená ve správním řádu.54 Výroková část rozhodnutí o přestupku musí také
obsahovat: popis skutku s označením místa, času a způsobu jeho spáchání, právní kvalifikaci
skutku, vyslovení viny, u fyzické osoby formu zavinění, druh a výměru správního trestu
(popřípadě výroky se správními tresty související, tj. o podmíněném upuštění od uložení
správního trestu, o upuštění od uložení správního trestu, o mimořádném snížení výměry
pokuty, o započtení doby u správního trestu zákazu činnosti), výrok o uložení ochranného
opatření, výrok o nároku na náhradu škody nebo nároku na vydání bezdůvodného obohacení a

51

§ 67 odst. 2 zákona č. 500/2004 Sb., Správní řád

52

§ 68, 69 zákona č. 500/2004 Sb., Správní řád

53

K významu odůvodnění např. BRAŽINA, Radislav, JÍLKOVÁ, Nikola. Odůvodnění rozhodnutí o uložení sankce za

správní delikt podle současné i budoucí právní úpravy. in Právní rozhledy. 2017, č. 2, s. 43-48
54

Srov. JEMELKA, Luboš. § 93. In: JEMELKA, Luboš, VETEŠNÍK, Pavel. Zákon o odpovědnosti za přestupky a řízení o

nich; Zákon o některých přestupcích. 1. vydání. Praha: Nakladatelství C. H. Beck, 2017, s. 833
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výrok o náhradě nákladů řízení. V rozhodnutí o schválení dohody o narovnání se uvede: popis
skutku s označením místa, času a způsobu jeho spáchání, právní kvalifikace skutku, u fyzické
osoby forma zavinění, výrok o schválení dohody o narovnání, obsah dohody o narovnání
zahrnující výši nahrazené škody nebo výši vydaného bezdůvodného obohacení (popřípadě
způsob jiného odčinění škody nebo bezdůvodného obohacení vzniklých přestupkem), výše
částky určené k veřejně prospěšným účelům s uvedením jejího příjemce, výrok o zastavení
řízení a výrok o náhradě nákladů řízení. Pokud je obviněný uznán vinným jako právní
nástupce, uvede se v rozhodnutí rovněž tato informace a také identifikační údaje osoby, která
předmětný skutek spáchala. Výroková část musí být formulována jasně, srozumitelně, přesně
a určitě, jedině tak může být závazná a vykonatelná.55 V rozhodnutí o přestupku jsou kladeny
vysoké nároky zejména na vymezení skutku jako předmětu řízení.56
Rozhodnutím o přestupku je obviněný uznán vinným ze spáchání přestupku.
Vzhledem k tomu, že v řízení o přestupku se neaplikuje zásada obžalovací, ani se nejedná o
kontradiktorní řízení, nelze obviněného rozhodnutím viny zprostit ani deklarovat jeho
nevinu.57 V takovém případě je řízení o přestupku ukončeno vydáním usnesení o zastavení
řízení.58
Přestupkový zákon také stanovuje speciální lhůtu pro vydání rozhodnutí. Nelze-li
rozhodnutí vydat bezodkladně, je správnímu orgánu k vydání rozhodnutí poskytnuta lhůta 60
dní.

2.2.3 Oznamování rozhodnutí
Rozhodnutí se účastníkům řízení oznamuje doručením stejnopisu písemného
vyhotovení do vlastních rukou nebo ústním vyhlášením. Při ústním vyhlášení nastávají účinky
oznámení pouze tehdy, vzdá-li se účastník nároku na doručení písemného vyhotovení

55

Srov. JEMELKA, Luboš. § 93. In: JEMELKA, Luboš, VETEŠNÍK, Pavel. Zákon o odpovědnosti za přestupky a řízení o

nich; Zákon o některých přestupcích. 1. vydání. Praha: Nakladatelství C. H. Beck, 2017, s. 833
56

Rozsudek NSS ze dne 7. 4. 2006, čj. 6 As 23/2005-66: Principy právní jistoty pak vyžadují, aby ten, komu je ukládán trest,

neměl naprosto žádnou pochybnost o tom, jakými jednáními naplnil skutkovou podstatu deliktu, o jaký delikt se jedná a na
základě jakých pravidel je mu ukládána sankce.
57

PRÁŠKOVÁ, Helena. Nové přestupkové právo. Praha: Leges, 2017, s. 370

58

§ 86 odst. 1 zákona č. 250/2016 Sb., o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich
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rozhodnutí.59 V řízení o přestupku mladistvého obviněného se rozhodnutí oznamuje také
zákonnému zástupci a opatrovníku mladistvého obviněného a orgánu sociálně-právní ochrany
dětí.60 Oznámení rozhodnutí je důležitým okamžikem, jelikož oznámením rozhodnutí počíná
běžet lhůta k podání odvolání či lhůta k podání žaloby ve správním soudnictví a řádné
oznámení je podmínkou pro to, aby rozhodnutí nabylo právní moci.
Doručování písemností je upraveno v ustanoveních § 19-26 správního řádu,
v přestupkovém zákoně jsou pak stanoveny dvě odchylky.61 Písemnost se doručuje
prostřednictvím veřejné datové sítě do datové schránky, má-li ji adresát zřízenou a
zpřístupněnou.62 Není-li doručení do datové schránky možné, může písemnost doručit správní
orgán sám nebo prostřednictvím obecního úřadu, policejního orgánu, nebo prostřednictvím
poskytovatele poštovních služeb. Fyzické osobě se doručuje na adresu evidovanou v
informačním systému evidence obyvatel či adresu trvalého pobytu, lze jí však doručit kdekoli,
kde bude zastižena. Při doručování rozhodnutí do vlastních rukou fyzické osoby je možné
písemnost vydat pouze adresátovi nebo osobě, kterou k přijetí písemnosti adresát zmocnil
písemnou plnou mocí s úředně ověřeným podpisem. Právnické osobě se doručuje na adresu
sídla. Při doručování rozhodnutí do vlastních rukou právnické osoby jsou písemnost
oprávněny převzít orgány a osoby, které jsou oprávněny za právnickou osobu činit úkony u
soudu podle zvláštního zákona, případně jsou k přijetí písemnosti pověřeny. Účastník může
správnímu orgánu sdělit jinou adresu pro doručování nebo elektronickou adresu.
Účastník může být v řízení zastoupen zmocněncem. Správní orgán v takovém případě
doručuje písemnosti pouze zmocněnci, s výjimkou případů, kdy má zastoupený něco v řízení
osobně vykonat.63 NSS dovodil, že touto výjimkou není rozhodnutí o přestupku, kterým je
obviněnému ukládán správní trest a proto je v pořádku, když správní orgán doručuje

59

§ 72 zákona č. 500/2004 Sb., Správní řád

60

§ 72 odst. 1 zákona č. 250/2016 Sb., o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich

61

§ 66, 67 zákona č. 250/2016 Sb., o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich

62

Doručení do datové schránky má stejné právní účinky jako doručení do vlastních rukou. (§ 17 odst. 6 zákona č. 300/2008

Sb., o elektronických úkonech a autorizované konverzi dokumentů)
63

§ 33, 34 zákona č. 500/2004 Sb., Správní řád
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rozhodnutí o přestupku pouze zástupci (zmocněnci) účastníka.64 Jestliže se ale nedaří
písemnost doručit zmocněnci účastníka, doručuje ji správní orgán pouze účastníkovi řízení.65
Pokud se správnímu orgánu nepodaří rozhodnutí doručit některým z výše uvedených
způsobů nebo pokud je adresát nezastižen, uloží se písemnost u správního orgánu, který ji
vyhotovil, u obecního úřadu nebo u provozovatele poštovních služeb. Adresát obdrží výzvu
s informacemi k vyzvednutí písemnosti ve lhůtě 10 dnů. V případě jejího nevyzvednutí je
písemnost po uplynutí lhůty vložena do poštovní schránky adresáta spolu s poučením o
právních důsledcích ve smyslu ustanovení § 24 správního řádu a s označením příslušného
správního orgánu. V tomto případě správní řád zavádí fikci doručení, kdy posledním dnem
uvedené lhůty je písemnost považována za doručenou.
Správní řád dále upravuje doručování veřejnou vyhláškou. Zatímco předešlá právní
úprava řízení o přestupku ale doručování veřejnou vyhláškou zcela zakazovala, současná
právní úprava tento způsob doručování zčásti umožňuje.66 Veřejnou vyhláškou jsou
písemnosti doručovány osobám neznámého pobytu nebo sídla, osobám, jimž se prokazatelně
nedaří doručovat a osobám, které nejsou známy. Přestupkový zákon omezuje doručování
veřejnou vyhláškou na postup, při němž správní orgán vyvěsí na úřední desku pouze
oznámení o možnosti převzít doručovanou písemnost.

2.2.4 Právní moc a vykonatelnost
Právní moc spočívá v konečnosti vydaného rozhodnutí a slouží k zajištění právní
jistoty. Procesním důsledkem (formální právní mocí) je nemožnost podat proti rozhodnutí
opravný prostředek, hmotněprávními důsledky (materiální právní mocí) je nezměnitelnost a
nezrušitelnost vydaného rozhodnutí, a také vznikem překážky věci pravomocně rozsouzené
(rei iudicatae).67 Rozhodnutí nabývá právní moci tehdy, bylo-li oznámeno a nelze proti němu

64

Rozsudek NSS ze dne 17. 12. 2008, čj. 1 As 100/2008-61

65

§ 67 zákona č. 250/2016 Sb., o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich

66

Tato úprava byla zvolena s cílem zlepšit procesní postavení dotčených osob. Důvodová zpráva k zákonu č. 250/2016 Sb., o

odpovědnosti

za

přestupky

a

řízení

o

nich,

Sněmovní

tisk

555/0,

část

k

§

66.

Dostupná

na

http://www.psp.cz/sqw/text/tiskt.sqw?o=7&ct=555&ct1=0
67

STAŠA, Josef. Část třetí, kapitola IX., oddíl 5. In: HENDRYCH, D. a kol. Správní právo. 9. vydání. Praha: C. H. Beck,

2016, s. 153-154
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podat odvolání.68 Pokud se v řízení s více účastníky všichni vzdají práva na odvolání,
rozhodnutí nabývá právní moci dnem následujícím po dni, kdy tak učinil poslední z nich.69
Na případ, kdy se v řízení s jedním účastníkem tento vzdá práva na odvolání, se názory na
nabytí právní moci rozcházejí.70 Pravděpodobně by se uplatnila obdobná úprava jako v řízení
s více účastníky a rozhodnutí by nabylo právní moci den následující po dni, kdy se účastník
vzdal práva na odvolání. Rozhodnutí odvolacího správního orgánu pak nabývá právní moci,
bylo-li oznámeno všem odvolatelům a účastníkům řízení.71 V právní teorii jsou podle
skutečnosti, zda je opravný prostředek podán proti rozhodnutí pravomocnému nebo
rozhodnutí nepravomocnému, opravné prostředky rozděleny na řádné (směřují proti
nepravomocným rozhodnutím) a mimořádné (směřují proti pravomocným rozhodnutím).
Podle ustanovení § 73 odst. 2 je pravomocné rozhodnutí závazné pro účastníky řízení a
správní orgány, pro jiné osoby jen stanoví-li tak zákon.
Vykonatelnost rozhodnutí značí jeho účinnost (zamýšlené právní důsledky) a
vymahatelnost (vynutitelnost).72 Rozhodnutí je vykonatelné dnem nabytí právní moci,
nicméně v rozhodnutí může být stanovena vykonatelnost pozdější. Zároveň platí, pokud byla
rozhodnutím uložena povinnost k plnění, rozhodnutí se stává vykonatelným až nabytím
právní moci a uplynutím lhůty k plnění. Předběžně vykonatelné je pak takové rozhodnutí,
proti kterému nemá odvolání odkladný účinek.73
Nabytí právní moci a vykonatelnosti stvrzuje správní orgán na písemném vyhotovení
rozhodnutí doložkou právní moci a vykonatelnosti.74

68

§ 73 odst. 1 zákona č. 250/2016 Sb., o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich

69

§ 91 odst. 4 zákona č. 500/2004 Sb., Správní řád

70

Srov. JEMELKA, Luboš, PONDĚLÍČKOVÁ, Klára, BOHADLO, David. § 73. In: JEMELKA, Luboš,

PONDĚLÍČKOVÁ, Klára, BOHADLO, David. Správní řád. 5. vydání. Praha: Nakladatelství C. H. Beck, 2016, s. 408-409
71

§ 91 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., Správní řád

72

STAŠA, Josef. Část třetí, kapitola IX., oddíl 5. In: HENDRYCH, D. a kol. Správní právo. 9. vydání. Praha: C. H. Beck,

2016, s. 157-159
73

§ 74 zákona č. 500/2004 Sb., Správní řád

74

§ 75 zákona č. 500/2004 Sb., Správní řád
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2.2.5 Vady
Rozhodnutí, které nemá všechny požadované náležitosti, je rozhodnutím vadným.75
Vady mohou být ve správním orgánu, který rozhodnutí vydal, v obsahu rozhodnutí, v procesu
vydávání rozhodnutí nebo v písemném vyhotovení rozhodnutí. Některé vady jsou méně
závažné a lze je jednoduchým postupem napravit. Vedle toho existují vady závažné, kdy ale
je možné rozhodnutí napravit a dále vady způsobující nicotnost.
Správní řád v ustanovení § 70 správního řádu umožňuje správnímu orgánu, který dané
rozhodnutí vydal, provést opravu drobných chyb v písemném vyhotovení rozhodnutí. V tomto
případě se jedná o rozhodnutí formálně vadné.76 Tzv. zřejmé nesprávnosti správní orgán na
žádost účastníka nebo z moci úřední opraví usnesením. Zjevnou nesprávností je např. písařská
chyba či chyba v počtech a další zřejmé nesprávnosti, které jsou stejného původu, tj. ke
kterým došlo jen zjevným a okamžitým selháním v duševní nebo mechanické činnosti osoby, za
účasti níž došlo k vyhlášení anebo vyhotovení rozsudku (rozhodnutí), a které jsou každému
zřejmé; zřejmost takové nesprávnosti vyplývá především z porovnání výroku rozsudku
(rozhodnutí) s jeho odůvodněním, případně i z jiných souvislostí.77 Proti opravnému usnesení
má právo podat odvolání pouze účastník, který jím může být přímo dotčen.
Odstranění či náprava vadných rozhodnutí, nejedná-li se pouze o opravu zřejmých
nesprávností v písemném vyhotovení rozhodnutí, je předmětem přezkoumávání rozhodnutí o
přestupku. V tomto případě se jedná o rozhodnutí nezákonné nebo věcně nesprávné a jediným
řešením vedoucím k odstranění nebo nápravě vad je jeho zrušení nebo změna.78 Nezákonnost
spočívá v rozporu rozhodnutí se zákonem nebo jiným právním předpisem, případně

75

STAŠA, Josef. Část třetí, kapitola IX., oddíl 4. In: HENDRYCH, D. a kol. Správní právo. 9. vydání. Praha: C. H. Beck,

2016, s. 146
76

STAŠA, Josef. Část třetí, kapitola IX., oddíl 4. In: HENDRYCH, D. a kol. Správní právo. 9. vydání. Praha: C. H. Beck,

2016, s. 147
77

Usnesení NSS ze dne 25. 9. 2014, č. j. 7 As 41/2015 – 30, uvedený závěr vyplývá již z rozhodnutí NS uveřejněného pod R

37/1969
78

STAŠA, Josef. Část třetí, kapitola IX., oddíl 4. In: HENDRYCH, D. a kol. Správní právo. 9. vydání. Praha: C. H. Beck,

2016, s. 146
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v nezákonném postupu správního orgánu. Věcná nesprávnost může spočívat v nesprávném
skutkovém zjištění nebo v nesprávném právním posouzení.79
Některé vady jsou natolik intenzivní, že způsobí nicotnost rozhodnutí.80 Nicotností se
rozumí nulita či neexistence rozhodnutí, tedy skutečnost, že se vůbec o rozhodnutí nejedná.
Z toho důvodu nemá nicotné rozhodnutí žádné právní účinky ani z něho nevyplývají pro
adresáty žádná práva ani povinnosti.81 Nicotná může být i jen část rozhodnutí, pokud ji lze
oddělit. Vadou způsobující nicotnost rozhodnutí je případ, kdy rozhodnutí bylo vydáno věcně
nepříslušným orgánem (takové rozhodnutí je „pouze“ nezákonné).82 Vedle toho ale nicotné
není rozhodnutí, které bylo vydáno funkčně nepříslušným správním orgánem.83 Nicotné je
rovněž rozhodnutí, které trpí vadami, jež je činí zjevně vnitřně rozporným nebo právně či
fakticky neuskutečnitelným, anebo jinými vadami, pro něž je nelze vůbec považovat za
rozhodnutí správního orgánu. Nadřízený správní orgán je oprávněn prohlásit nicotnost
rozhodnutí, a to kdykoliv na základě poznatků z vlastní činnosti nebo na základě podaného
podnětu. Podnět k prohlášení nicotnosti může podat jiný správní orgán, účastníci řízení a
osoby v rozhodnutí uvedené nebo jejich právní nástupci. Proti rozhodnutí o nicotnosti nelze
podat odvolání. Škody způsobené rozhodnutím, které bylo prohlášeno za nicotné, se lze
domáhat postupem podle zákona o odpovědnosti za škodu84, a to z titulu nesprávného
úředního postupu. Ve správním soudnictví k nicotnosti přihlíží soud i bez návrhu.85

79

Rozsudek NS ze dne 3. 2. 2003, sp. zn. 28 Cdo 408/2002

80

§ 77 zákona č. 500/2004 Sb., Správní řád

81

Srov. nález Ústavního soudu ze dne 15. 11. 2010, sp. zn. IV. ÚS 1463/09

82

To neplatí, pokud rozhodnutí vydal správní orgán nadřízený věcně příslušnému správnímu orgánu.

83

Rozsudek NSS ze dne 21. 7. 2010, čj. 3 Ads 74/2010-173

84

Zákon č. 82/1998 Sb., o odpovědnosti za škodu způsobenou při výkonu veřejné moci rozhodnutím nebo nesprávným

úředním postupem a o změně zákona České národní rady č. 358/1992 Sb., o notářích a jejich činnosti (notářský řád)
85

§ 76 odst. 2 zákona č. 150/2002 Sb., Soudní řád správní
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2.3 Přezkoumávání rozhodnutí o přestupku a základní zásady
2.3.1 Prostředky přezkoumávání rozhodnutí o přestupku
Prostředky přezkoumávání rozhodnutí o přestupku lze rozdělit podle orgánu, který
rozhodnutí o přestupku přezkoumává na prostředky vedoucí k přezkoumávání rozhodnutí o
přestupku správními orgány a prostředky vedoucí přezkoumávání rozhodnutí o přestupku
soudy. Prostředky přezkoumávání rozhodnutí správními orgány lze dále dělit na opravné
prostředky a dozorčí prostředky. Opravné prostředky jsou řádné, směřují-li proti
nepravomocnému rozhodnutí, a mimořádné, směřují-li proti pravomocnému rozhodnutí.
Řádnými opravnými prostředky jsou odvolání, rozklad a odpor, jehož podání ale co do
následku nevede k přezkoumávání rozhodnutí. Mimořádným opravným prostředkem je návrh
na obnovu řízení. Dozorčím prostředkem je přezkumné řízení. Klasickým prostředkem, který
vede k přezkoumávání rozhodnutí soudy je žaloba proti rozhodnutí správního orgánu,
případně kasační stížnost. Speciálními prostředky, které rovněž vedou k přezkoumávání
rozhodnutí soudy, jsou pak ústavní stížnost a stížnost k ESLP.

2.3.2 Zásada plné jurisdikce
Čl. 6 odst. 1 EÚLP zakotvuje požadavek, aby oprávněnost trestního obvinění
projednal spravedlivě, veřejně a v přiměřené lhůtě nezávislý a nestranný soud, jenž je zřízen
zákonem. Takovým orgánem zcela zjevně nejsou správní orgány86, ale jsou jimi soudy. Aby
bylo naplněno právo na spravedlivý proces, musejí rozhodovat v tzv. plné jurisdikci. Tento
pojem není EÚLP definován, ale je vytvořen judikaturou ESLP.87 Stejně tak obsah pojmu

86

PRÁŠKOVÁ, Helena. Funkčnost soudního přezkumu rozhodnutí o přestupku. in FRUMAROVÁ, Kateřina (ed.). Správní

soudnictví – 15 let existence soudního řádu správního vs. prvotní zkušenosti s aplikací nového správneho súdneho poriadku.
1. vyd. Olomouc: Iuridicum Olomoucense, o.p.s., 2018, s. 243-255: Správní úřady jsou součástí výkonné moci, jsou zpravidla
vybudovány na hierarchických vztazích nadřízenosti a podřízenosti, výkon veřejné správy (včetně výkonu trestní pravomoci)
vykonávají úředníci v závislém postavení, mohou být odvoláni, přeloženi, propuštěni. Při své činnosti se řídí nejen zákony a
dalšími právními předpisy, ale též vnitřními předpisy (směrnicemi, instrukcemi, metodickými pokyny apod.). Správní orgány
nejsou ani nestranné, protože musí při výkonu veřejné správy vždy hájit veřejný zájem. Správní orgány v sobě kumulují různé
procesní funkce v téže věci. Provádějí vyšetřování, zastupují veřejný zájem, rozhodují ve věci („správní orgán je žalobcem i
soudcem“).
87

MAZANEC, Michal. Reforma správního soudnictví v České republice. in Soudní rozhledy. 2000, č. 8, s. 229

- 28 -

Přezkoumávání rozhodnutí o přestupku
přezkoumávání v plné jurisdikci je dovozován z judikatury ESLP88 a z tohoto důvodu
neexistují jednotný názor na otázku, co všechno tento pojem zahrnuje.
Zásada plné jurisdikce obecně spočívá v rozhodování o právu samém na základě
skutkového stavu, který zjistil (nebo doplnil) orgán, který rozhoduje, a to podle skutkového a
právního stavu v době svého rozhodování.89 Při přezkoumávání rozhodnutí o přestupku
zásada plné jurisdikce znamená, že přezkoumávající orgán (který zároveň splňuje požadavky
kladené čl. 6 odst. 1 EÚLP) má pravomoc přezkoumat napadené rozhodnutí z hlediska všech
vad, jimiž může být stiženo, tedy jak z hlediska vad procesních (tj. zákonnost rozhodnutí), tak
z hlediska vad věcných (tj. správnost skutkových zjištění a správnost právního posouzení90).
Tento závěr je dovozován přímo ze znění čl. 6 odst. 1 EÚLP (rozhodne o oprávněnosti
trestního obvinění).91 Čl. 6 odst. 1 EÚLP v tomto ohledu (požadavkem na rozhodování v plné
jurisdikci) obsahuje širší pojetí práva na přezkoumávání rozhodnutí soudem než čl. 36 odst. 2
Listiny, jenž zakládá právo na přezkoumávání rozhodnutí orgánu veřejní správy soudem jen v
rozsahu přezkumu zákonnosti.92 Pro zachování práva na přezkoumávání rozhodnutí soudem je
nutné aplikovat úpravu, která zaručuje vyšší ochranu.
Model spočívající v rozhodování o přestupcích správními orgány, které uvedené
požadavky nesplňují, je připuštěn v případě, že jejich rozhodnutí podléhá následnému
přezkoumávání ze strany orgánu (soudu), jenž splňuje požadavky a rozhoduje v plné
jurisdikci.93

88

Srov. KMEC, Jiří. Kapitola XVI [čl. 6 EÚLP]. In: KMEC, Jiří, KOSAŘ, David, KRATOCHVÍL, Jan, BOBEK, Michal.

Evropská úmluva o lidských právech. 1. vydání. Praha: Nakladatelství C. H. Beck, 2012, s. 565
89

PRÁŠKOVÁ, Helena. Funkčnost soudního přezkumu rozhodnutí o přestupku. in FRUMAROVÁ, Kateřina (ed.). Správní

soudnictví – 15 let existence soudního řádu správního vs. prvotní zkušenosti s aplikací nového správneho súdneho poriadku.
1. vyd. Olomouc: Iuridicum Olomoucense, o.p.s., 2018, s. 243-255
90

Rozsudek NS ze dne 3. 2. 2003, sp. zn. 28 Cdo 408/2002: Věcnou správností se rozumí jak správnost skutkových zjištění,

tak správnost právního posouzení.
91

Srov. PRÁŠKOVÁ, Helena. Funkčnost soudního přezkumu rozhodnutí o přestupku. in FRUMAROVÁ, Kateřina (ed.).

Správní soudnictví – 15 let existence soudního řádu správního vs. prvotní zkušenosti s aplikací nového správneho súdneho
poriadku. 1. vyd. Olomouc: Iuridicum Olomoucense, o.p.s., 2018, s. 243-255
92

Přezkoumávání rozhodnutí orgánu veřejné správy soudem je zaručeno, nestanoví-li zákon jinak. Výjimku tvoří rozhodnutí

týkajících se základních lidských práv a svobod, která musejí být soudně přezkoumatelná vždy.
93

Tento závěr byl ESLP poprvé vysloven v rozhodnutí ve věci Albert a Le Compte proti Belgii (rozsudek ESLP ze dne 10. 2.

1983, Albert a Le Compte proti Belgii, č. stížnosti 7299/75, 7496/76).
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Přezkoumávání rozhodnutí o přestupku orgánem rozhodujícím v plné jurisdikci nebylo
až do přijetí soudního řádu správního naplněno. Již v roce 1996 Ústavní soud konstatoval
absenci tribunálu, který by nepřezkoumával jen zákonnost rozhodnutí správního orgánu, ale
také skutkový stav.94 Na tomto závěru nic nezměnilo ani zrušení ustanovení § 83 odst. 1
zákona č. 200/1990 Sb., o přestupcích, které vylučovalo přezkoumávání rozhodnutí o nejméně
závažných přestupcích soudem.95 Ačkoli bylo možné přezkoumávání všech rozhodnutí o
přestupcích soudem (vyjma příkazu na místě, kterému je věnována speciální část této práce),
soud byl omezen na přezkoumávání rozhodnutí z hlediska zákonnosti a požadavek na
rozhodování v plné jurisdikci zůstal nenaplněn.96 Tehdejší právní úprava totiž výslovně
omezovala přezkoumávání rozhodnutí na hledisko zákonnosti.97 V roce 2001 pak došlo ke
zrušení části páté občanského soudního řádu98 a s přijetím soudního řádu správního se situace
zlepšila.
Jedním z důvodů pro zrušení části páté občanského soudního řádu byla právě absence
právní úpravy, která by umožňovala přezkoumávání rozhodnutí správního orgánu v plné
jurisdikci.99 Z tohoto důvodu bylo jedním z východisek připravovaného soudního řádu
správního zavedení projednávání záležitostí v plné jurisdikci, aniž by však byl obsah tohoto
pojmu zcela zřejmý. Mezi hlavními požadavky bylo poskytnout správnímu soudu možnost
doplnění dokazování, nezávislé hodnocení skutkového stavu a rozhodování v základě takto

94

Nález Ústavního soudu ze dne 27. 11. 1996, sp. zn. Pl. ÚS 28/95: O nesouladu právního řádu České republiky s článkem 6

odst. 1 Úmluvy lze uvažovat potud, že neexistuje zákonný předpis, jímž by bylo zřetelně a jasně založeno právo na úplné
přezkoumání rozhodnutí správního úřadu nezávislým a nestranným tribunálem, který by splňoval požadavky článku 6 odst. 1
EÚLP, tedy tribunálem, který by nalézal nejen v otázkách zákonnosti správního rozhodnutí, nýbrž i co do stavu skutkového
(tzv. plná jurisdikce). Tomu patrně v současné době brání česká koncepce správního soudnictví, založená na přezkoumávání
zákonnosti rozhodnutí orgánů veřejné správy, která změnu skutkového stavu soudem zřejmě vylučuje (srov. § 244 odst. 1, 2, §
247 odst. 1, § 250i občanského soudního řádu) a připouští toliko zrušení napadeného rozhodnutí správního orgánu, jestliže
zjištění skutkového stavu, z kterého vycházelo správní rozhodnutí, je v rozporu s obsahem spisů nebo jestliže je zjištění
skutkového stavu nedostačující k posouzení věci (§ 250j odst. 2 občanského soudního řádu). Návrh na zrušení těchto
předpisů však dosud podán nebyl.
95

Nález Ústavního soudu ze 17. 1. 2001, sp. zn. Pl. ÚS 9/2000, publikován pod č. 52/2001 Sb.

96

Srov. CIBULKA, Karel, KADEČKA, Stanislav. K přezkumu rozhodnutí o přestupcích ve správním soudnictví ve světle

nálezu Ústavního soudu č. 52/2001 Sb. in Právní rozhledy. 2001, č. 10, s. 493 - 499
97

§ 244 odst. 2 zákona č. 99/1963 Sb., Občanský soudní řád

98

Nález Ústavního soudu ze dne ze dne 27. června 2001, sp. zn. Pl. ÚS. 16/99, publikovaný pod č. 276/2001 Sb.

99

Srov. POMAHAČ, Richard. Plná jurisdikce správních soudů. in Soudní rozhledy. 2002, č. 3, s. 77 - 81
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zjištěného skutkového stavu. Názor soudu by měl správní orgán zavazovat při následném
rozhodování, a to jak z hlediska právního názoru, tak z hlediska hodnocení skutkového stavu.
K diskuzi byly předloženy i otázky, zda a v jakém rozsahu má být soud vázán správním
uvážením a zda by měl mít soud pravomoc napadené rozhodnutí nejen zrušit, ale i změnit.100
Soudní řád správní nabyl účinnosti dne 1. 1. 2003. Správnímu soudu je svěřeno nejen
přezkoumávání rozhodnutí z hlediska zákonnosti, ale rovněž zjišťování skutkového stavu.
Ustanovení § 77 soudního řádu správního umožňuje soudu provádět dokazování, přičemž
soud může důkazy provedené správním orgánem zopakovat i doplnit. Omezením je
ustanovení § 75 odst. 1 soudního řádu správního, podle kterého soud při přezkoumávání
rozhodnutí o přestupku vychází z právního a skutkového stavu, jaký tu byl v době
rozhodování správního orgánu.101 Ani pasivita obviněného z přestupku ve správním řízení
nemůže být k jeho tíži, naopak je připuštěno předkládat důkazy až v řízení před soudem.102
K možnému konfliktu zásady rozhodování soudu v plné jurisdikci a nenahrazování činnosti
správních orgánů se NSS vyjádřil v tom smyslu, že soud je povinen zkoumat, zda správní
orgán došel při své činnosti k naplnění zásady materiální pravdy a pokud tomu tak není, může
soud při zjišťování skutkového stavu dokazování správního orgánu doplnit, nikoli však zcela
nahradit.103 Současná právní úprava i závěry judikatury tak s cílem posílit práva účastníků
správního řízení zřetelně směřují k extenzi rozhodování v plné jurisdikci.104 I já osobně se
přikláním k tomu, aby existovala co nejširší možnost přezkoumávání rozhodnutí o přestupku
soudy, avšak s důrazem na přizpůsobení správních soudů případnému zvýšenému náporu.
Nicméně je otázkou, zda takové řešení nebude mít i tak negativní dopad na rychlost řízení a
nepovede k přetěžování správních soudů.
I přes pozitivní posun k zakotvení přezkoumávání rozhodnutí o přestupku soudem
v plné jurisdikci se lze setkat s názorem, že současná právní úprava zásadě plné jurisdikce

100

Srov. Výchozí teze pro přípravu koncepce správního soudnictví a možné varianty jeho organizační struktury, sněmovní

tisk 669/0, Poslanecká sněmovna Parlamentu ČR, 2000. Dostupné na www.psp.cz/sqw/text/orig2.sqw?idd=29816
101

Toto pravidlo bylo prolomeno usnesením rozšířeného senátu NSS ze dne 16. 11. 2016, č. j. 5 As 104/2013-46, které ale

není jednotně přijímáno.
102

Usnesení rozšířeného senátu NSS ze dne 2. 5. 2017, č. j. 10 As 24/2015-71

103

Usnesení rozšířeného senátu NSS ze dne 2. 5. 2017, č. j. 10 As 24/2015-71

104

MATES, Pavel. Úplně plná jurisdikce?. in Bulletin advokacie. 2018, č. 1-2, s. 31-32
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úplně nevyhovuje. Hlavními vytýkanými body je skutečnost, že soud nemůže meritorně
rozhodovat o výroku o vině a při rozhodování o trestu (při využití moderačního práva
v souladu s ustanovením § 65 odst. 3 soudního řádu správního ve spojení s ustanovením § 78
odst. 2 soudního řádu správního) je vázán velmi přísnými podmínkami.105 Tato tvrzení jsou
zajisté odůvodněná a pravdivá a lze tedy doufat, že budou v dalších změnách právní úpravy
vhodným způsobem reflektována.

2.3.3 Ne bis in idem
Ústavněprávní základy zásady ne bis in idem obsahuje čl. 40 odst. 5 Listiny106. Tato
zásada je také dovozována z EÚLP jako součást práva na spravedlivý proces a dále je
zakotvena v čl. 4 odst. 1 Protokolu č. 7 k EÚLP107.
Zásada ne bis in idem znamená, že nikdo nesmí být stíhán a potrestán pro týž skutek.
Ne bis in idem v sobě tak obsahuje dva aspekty: hmotněprávní (zákaz dvojího potrestání za
stejný skutek) a procesní (zákaz dvojího stíhání pro stejný skutek).108 Obecně se ne bis in
idem se uplatní vždy, když je o skutku rozhodováno jako o trestním obvinění bez ohledu, zda
se projednává v trestním řízení nebo ve správním řízení. Složité je však vymezit, kdy se jedná
o týž skutek.109
Podle teorie trestního práva je skutkem určitá událost ve vnějším světě záležející
v jednání člověka, které může mít znaky jednoho trestného činu, dvou či více trestných činů,
anebo nemusí vykazovat znaky žádného trestného činu. […] Za jeden skutek se v nauce i praxi
všechny ty projevy vůle pachatele navenek, které jsou příčinou následku významného

105

Srov. PRÁŠKOVÁ, Helena. Funkčnost soudního přezkumu rozhodnutí o přestupku. in FRUMAROVÁ, Kateřina (ed.).

Správní soudnictví – 15 let existence soudního řádu správního vs. prvotní zkušenosti s aplikací nového správneho súdneho
poriadku. 1. vyd. Olomouc: Iuridicum Olomoucense, o.p.s., 2018, s. 243-255
106

Nikdo nemůže být trestně stíhán za čin, pro který již byl pravomocně odsouzen nebo zproštěn obžaloby. Tato zásada

nevylučuje uplatnění mimořádných opravných prostředků v souladu se zákonem.
107

Nikdo nemůže být stíhán nebo potrestán v trestním řízení podléhajícím pravomoci téhož státu za trestný čin, za který již

byl osvobozen nebo odsouzen konečným rozsudkem podle zákona a trestního řádu tohoto státu.
108

PRÁŠKOVÁ, Helena. Princip ne bis in idem. in MATES, Pavel. Základy správního práva trestního. 7. přepracované

vydání. V Praze: C.H. Beck, 2017, s. 18
109

Podrobně srov. PRÁŠKOVÁ, Helena. Princip ne bis in idem v řízení o správních deliktech. in Trestněprávní revue. 2012,

č. 3, s. 53-61
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z hlediska trestního práva, pokud jsou kryty zaviněním.110 S pojmem skutku souvisí i
procesněprávní totožnost skutku. K totožnosti skutku postačuje, je-li dána shoda alespoň v
jednání při rozdílném následku nebo shoda alespoň v následku při rozdílném jednání, ale
rovněž i tehdy, je-li jednání nebo následek (případně obojí) shodné alespoň částečně, za
předpokladu, že bude dána shoda v podstatných okolnostech, jimiž se rozumí zejména
skutkové okolnosti charakterizující jednání nebo následek z hlediska právní kvalifikace, která
přichází v úvahu.111 ESLP dovodil totožnost v případě, kdy je dána totožnost skutku (nebo
alespoň totožné podstatné rysy), totožnost osoby a existence pravomocného rozhodnutí.112
Stejná právní kvalifikace není nutná. Problematický je případ, kdy osoba stejným jednáním
spáchá více přestupků podle různých zákonů a tyto přestupky navíc projednávají různé
správní orgány. Z judikatury NSS je zřejmé, že se nejedná o jednoduchou otázku. V jednom
případě, kdy osoba stejným jednáním porušila dva zákonem chráněné zájmy v oblasti ochrany
přírody a dopustila se tedy dvou přestupků, za což jí byly uloženy dvě pokuty, dospěl NSS
k závěru o porušení zásady ne bis in idem.113 V druhém případě, kdy se obec dopustila jedním
jednáním třech přestupků, taktéž v oblasti přírody, a za každý z přestupků jí byl udělen trest,
dospěl NSS k závěru, že k porušení ne bis in idem nedošlo.114 Proto v každém jednotlivém
případě musí být zohledněny individuální okolnosti.
Trestní řád i přestupkový zákon obsahují několik ustanovení k zachování zásady ne bis
in idem. Příkladem je vymezení důvodů nepřípustnosti trestního stíhání v ustanovení § 11
trestního řádu nebo překážky řízení uvedené v ustanovení § 77 přestupkového zákona. Právní
úprava pamatuje i na situaci, kdy má být skutek místo přestupku posouzen jako trestný čin
(nebo naopak) a je nutné předání věci k projednání příslušnému orgánu.

110

JELÍNEK, Jiří. a kol.: Trestní právo hmotné. Obecná část. Zvláštní část. 5. vydání. Praha: Leges, 2016, s. 343-344

111

Nález Ústavního soudu ze dne 17. 7. 2002, sp. zn. II. ÚS 143/02

112

Rozsudek ESLP ze dne 10. 2. 2009, Zolotukhin proti Rusku, č. stížností 14939/03

113

Rozsudek NSS ze dne 10. 2. 2011, čj. 9 As 67/2010 – 74: NSS zdůrazňuje, že v dané věci nastala totožnost jednání a

totožnost následku, totožnost osoby a existovalo i pravomocné rozhodnutí, takže nebylo možné zahájit další řízení o
přestupku a uložit další pokutu. Aplikace rozdílné právní kvalifikace nemá vliv.
114

Rozsudek NSS ze dne 11. 1. 2012, čj. 1 As 125/2011 – 163: Zde stejné jednání (ne však zcela totožné, totožnost byla

pouze v podstatných rysech) nevedlo k totožnosti následku, jelikož pokaždé nastal jiný právně relevantní následek a byl
porušen jiný zákonem chráněný zájem.
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Také účelem přezkumného řízení ve smyslu ustanovení § 100 odst. 1 přestupkového
zákona je zachování zásady ne bis in idem. V přezkumném řízení správní orgán zruší
pravomocné rozhodnutí o přestupku, pokud je odůvodněn závěr pro posouzení skutku jako
trestného činu nebo pokud bylo rozhodnutí vydány, přestože o skutku již bylo pravomocně
rozhodnuto orgánem činným v trestním řízení. Tento postup je však limitován zákonnými
lhůtami, které jsou poměrně krátké.115 Po uplynutí zákonných lhůt nelze rozhodnutí o
přestupku zrušit a správní orgán nebude moci zabránit porušení zásady ne bis in idem.

2.3.4 Zákaz reformationis in peius
Zákaz reformationis in peius, tedy zákaz změny k horšímu, je zásadou v řízení o
opravném prostředku, jejímž účelem je zabránit obavám osoby, která opravný prostředek
podává (a tím otevírá možnosti přezkoumání rozhodnutí po stránce právní i věcné),
z možného zhoršení jejího postavení.116 Obecně zákaz reformationis in peius znamená, že
rozhodnutím o opravném prostředku ani případným novým rozhodnutím po zrušení
napadeného rozhodnutí nemůže dojít ke zhoršení postavení takové osoby.
Obecnou úpravu zákazu reformationis in peius obsahuje ustanovení § 90 odst. 3
správního řádu.117 Toto ustanovení doplňuje přestupkový zákon v ustanovení § 98 odst. 2.118
Podle speciální úpravy obsažené v přestupkovém zákoně není možné, aby odvolací správní
orgán změnil v neprospěch obviněného z přestupku výroky o správním trestu, náhradě škody
a vydání bezdůvodného obohacení. Pro tyto výroky se aplikuje pouze bezvýjimečná úprava
obsažená v přestupkovém zákoně.119 Na jiné než uvedené výroky rozhodnutí o přestupku se

115

Srov. PRÁŠKOVÁ, Helena. Nové přestupkové právo. Praha: Leges, 2017, s. 416

116

PRÁŠKOVÁ, Helena. Nové přestupkové právo. Praha: Leges, 2017, s. 407

117

Odvolací správní orgán nemůže změnit napadené rozhodnutí v neprospěch odvolatele, ledaže odvolání podal také jiný

účastník, jehož zájmy nejsou shodné, anebo je napadené rozhodnutí v rozporu s právními předpisy nebo jiným veřejným
zájmem.
118

Odvolací správní orgán nemůže změnit výrok napadeného rozhodnutí o správním trestu nebo výrok o náhradě škody

anebo výrok o vydání bezdůvodného obohacení v neprospěch obviněného.
119

Srov. rozsudek NSS ze dne 12. 2. 2015, čj. 3 As 92/2014-32
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bude aplikovat obecná úprava obsažená ve správním řádu.120 Správní řád stanovuje ve
prospěch zásady legality a ochrany veřejného zájmu výjimku ze zákazu reformationis in
peius.121 Umožňuje totiž prolomení zákazu reformationis in peius odvolacím správním
orgánem z důvodu rozporu s právními předpisy nebo rozporu s veřejným zájmem. Změnit
rozhodnutí v neprospěch odvolatele je možné také v případě, kdy odvolání podal i jiný
účastník, jehož zájmy nejsou shodné.
Při aplikaci zákazu reformationis in peius ve správním trestání je nutné vycházet ze
smyslu této zásady s přihlédnutím ke specifikům řízení o přestupcích. Zatímco v trestním
právu je zákaz reformationis in peius vykládán velmi široce, v řízení o přestupcích je třeba
(při zachování smyslu této zásady) zohlednit skutečnost, že správní orgán se nachází v pozici
žalobce i soudce. Proto se objevují názory, že v odvolacím řízení je možné změnit rozhodnutí
v neprospěch odvolatele v případě, kdy je rozhodnutí zcela evidentně v rozporu se zákony či
veřejným zájmem.122
Na změnu rozhodnutí v neprospěch odvolatele po zrušení napadeného rozhodnutí a
vrácení k novému projednání správnímu orgánu existují odlišné názory. Právní úprava tuto
situaci výslovně neřeší. Dle závěrů judikatury je třeba odlišit, zda bylo napadené rozhodnutí
zrušeno jako celek nebo pouze částečně. Při částečném zrušení napadeného rozhodnutí
NSS123 dovodil, že při zrušení výroku o trestu musí zákaz reformationis in peius platit pro
řízení jako celek, nikoliv jen pro odvolací řízení, a správní orgán nemůže v novém rozhodnutí
uložit obviněnému trest přísnější. Při zrušení celého napadeného rozhodnutí dospěl NSS124
k závěru, že je-li rozhodnutí prvního stupně odstraněno a správní orgán opětovně celou věc
projednal v novém řízení, v němž byly všechny skutkové a právní otázky znovu hodnoceny a
stěžovateli byla dána plná možnost k uplatnění jeho práv [a] správní orgán znovu váží o vině
i o pokutě, je nová úvaha o výši pokuty možná. Podmínkou je, že správní orgán v novém

120

MATES, Pavel. K některým procesním ustanovením zákona o odpovědnosti za přestupky. in Právní rozhledy. 2017, č. 3,

s. 77-82
121

Více JEMELKA, Luboš, VETEŠNÍK, Pavel. Zákon o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich, Zákon o některých

přestupcích. Komentář. 1. vydání. Praha: C. H. Beck, 2017, část k § 98
122

PRÁŠKOVÁ, Helena. Nové přestupkové právo. Praha: Leges, 2017, s. 414

123

Rozsudek NSS ze dne 23. 1. 2014, čj. 2 Afs 67/2013-53

124

Rozsudek NSS ze dne 1. 3. 2017, čj. 6 Afs 169/2016-42
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řízení posoudil otázku viny i trestu v plném rozsahu. Komentář k přestupkovému zákonu
obdobně uvádí, že po zrušení napadeného rozhodnutí by měla být přípustná nejen změna
právní kvalifikace skutku125, ale například po zjištění dalších přitěžujících okolností i zvýšení
správního trestu. Tento názor je odůvodněn tím, že se jedná o prvoinstanční rozhodnutí, které
je možné opět napadnout odvoláním.126 K tomuto názoru se přikláním i já. Někteří autoři se
naopak přiklánějí k názoru, že zákaz reformationis in peius by se měl vztahovat i na nové
řízení v téže věci. Zde je možné argumentovat tím, že je to předpokladem pro naplnění účelu
zákazu reformationis in peius.127 Dalším argumentem je, že toto řízení bylo vyvoláno a je
důsledkem podaného opravného prostředku a je fakticky řízením o něm. Je tu i otázka
zachování principu rovnosti stran, když v jednom případě rozhodne sám opravný orgán, který
je zákazem vázán a v jiném dojde k vrácení věci. Vzhledem k tomu, že ustanovení o zákazu
reformace in peius je lex specialis a stanoví výjimku z požadavku jednoty zákonnosti a
odůvodněnosti rozhodnutí, neboť samo činí takové vnitřně rozporné rozhodnutí zákonným, je
možné a považujeme za správné, aby uvedený zákaz byl uplatněn i v případě, že v tomto řízení
vyšly najevo nové skutečnosti odůvodňující změnu v neprospěch.128 Je však pravděpodobné, že
tento závěr by v případném řízení neobstál.

2.3.5 Zásada beneficium cohaesionis
Zásada beneficium cohaesionis je jednou ze zásad aplikujících se v řízení trestněprávní
povahy, konkrétně při rozhodování o opravných prostředcích. Je výjimkou z obecného
pravidla, kdy je při využití opravných prostředků respektována vůle účastníka řízení a je

125

S odkazem na rozsudek NSS ze dne 25. 2. 2009, čj. 8 As 5/2009-80

126

JEMELKA, Luboš. § 98. In: JEMELKA, Luboš, VETEŠNÍK, Pavel. Zákon o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich;

Zákon o některých přestupcích. 1. vydání. Praha: Nakladatelství C. H. Beck, 2017, s. 886
127

Srov. KOPECKÝ, Martin. K některým otázkám postavení obviněného v přestupkovém řízení. in Správní právo, Praha:

Ministerstvo vnitra, Roč. 47, č. 1-2(2014), s. 89-96: Má-li mít toto pravidlo reálný význam, musí mít dosah i do případných
dalších stadií řízení následujících po zrušení původního rozhodnutí, proti kterému byl podán opravný prostředek ve prospěch
účastníka, odvozovala-li by se tato stadia výhradně od opravného prostředku podaného ve prospěch takového účastníka.
128

MATES, Pavel, PIPEK, Jiří. Úvahy nad zákazem reformace in peius ve správním právu trestním. in Právní rozhledy.

1995, č. 11, s. 437 – 440
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ponecháno na jeho úvaze, zda opravný prostředek podá či nikoliv.129 Podstatou zásady
beneficium cohaesionis, znamenající dobrodiní záležející v souvislosti, je změna rozhodnutí i
ve prospěch osoby, která ačkoli opravný prostředek sama nepodala, tak jí prospívá důvod, pro
který bylo napadené rozhodnutí zrušeno.130
Zatímco právní úprava trestního práva zásadu beneficium cohaesionis tradičně obsahuje a
z toho důvodu je jí věnováno i mnoho prostoru v trestněprávní teorii a judikatuře, ve správním
trestání je zakotvena nově. Přestupkový zákon tuto zásadu zavádí ustanovením § 98 odst. 3,
které stanovuje, že pokud důvod, pro který odvolací správní orgán rozhodl ve prospěch
některého z účastníků řízení, prospívá též jinému účastníkovi řízení, rozhodne odvolací
správní orgán též v jeho prospěch. Zásada beneficium cohaesionis je aplikována správním
orgánem přezkoumávajícím rozhodnutí o přestupku, a to při rozhodování o odvolání.
Podmínkami pro užití zásady beneficium cohaesionis je
a) existence jednoho rozhodnutí o více osobách v jednom řízení
b) nepodání odvolání všemi osobami, které odvolání podat mohly
c) vyhovění osobě, která odvolání podala
d) existence stejného příznivého důvodu pro více osob.
Při splnění uvedených podmínek je odvolací správní orgán povinen zásadu beneficium
cohaesionis aplikovat a v odvolacím řízení rozhodne i ve prospěch dotčeného účastníka
řízení.131 Ačkoli tímto postupem dojde k prolomení nezměnitelnosti rozhodnutí, je tak
zabráněno situaci, kdy by v jedné věci byly vydány odporující si výroky. Dalším účelem

129

Srov. PRÁŠKOVÁ, Helena. Beneficium cohaesionis v řízení o přestupcích. in Pocta Pavlu Šámalovi k 65. narozeninám:

čtvrtstoletí hledání spravedlnosti na Nejvyšším soudě ČR. V Praze: C.H. Beck, 2018, s. 401-413
130
131

Srov. JELÍNEK, Jiří. a kol: Trestní právo procesní. 4. vydání. Praha: Leges, 2016, s. 687
Zde je velmi rozporuplné znění důvodové zprávy (Důvodová zpráva k zákonu č. 250/2016 Sb., o odpovědnosti za

přestupky

a

řízení

o

nich,

Sněmovní

tisk

555/0,

část

k

§

98.

Dostupná

na

http://www.psp.cz/sqw/text/tiskt.sqw?o=7&ct=555&ct1=0): Dále se stanoví pravidlo rozhodování ve prospěch všech
účastníků řízení, jimž svědčí důvod pro zrušení nebo změnu rozhodnutí, ačkoliv jej uplatnil pouze jeden z nich. Pokud tedy
nebudou výroky ve vztahu k ostatním obviněným pravomocné, rozhodne ve prospěch těchto ostatních obviněných v rámci
projednávání odvolání. Pokud však již výroky ve vztahu k ostatním obviněným nabyly právní moci, rozhodne správní orgán
ve prospěch ostatních obviněných v přezkumném řízení. K tomu lze říci, že zásada beneficium cohaesionis je správnímu
orgánu právě umožněno rozhodnout i ve prospěch osoby, která odvolání nepodala, i když je zřejmé, že dotčené výroky již
budou pravomocné. V opačném případě by zakotvení této zásady nedávalo žádný smysl, jelikož by bylo nutné vždy
postupovat skrze přezkumné řízení.
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zásady beneficium cohaesionis je napravení vad rozhodnutí a s tím související ochrana práv
dotčených osob.132
Na rozdíl od právní úpravy trestního řízení je zásada beneficium cohaesionis ve správním
právu aplikována výhradně při rozhodování o odvolání proti napadenému rozhodnutí o
přestupku (resp. řádných opravných prostředcích). Při rozhodování o mimořádných
opravných prostředcích se neužije.133 Při přezkoumávání rozhodnutí o přestupku soudem je
její aplikace rovněž vyloučena.134
Za nevýhodu zásady beneficium cohaesionis je považováno, že s cílem zachovat
spravedlnost, dochází k zásahu do již pravomocného rozhodnutí. To způsobuje nejistotu pro
osoby, které opravného prostředku nevyužily. K aplikaci zásady beneficium cohaesionis totiž
dochází bez jakéhokoli přičinění osoby, která bude vydaným rozhodnutím následně dotčena.
Tato osoba, jelikož sama nevyužila opravného prostředku, kterým by chtěla zvrátit
rozhodnutí, pravděpodobně považuje ze svého pohledu věc za skončenou. Nově vydaným
rozhodnutím se však mění její právní postavení a i když se jedná o rozhodnutí v její prospěch,
může ho dotčená osoba negativně pocítit.135

132
133

PRÁŠKOVÁ, Helena. Nové přestupkové právo. Praha: Leges, 2017, s. 406-407
PRÁŠKOVÁ, Helena. Beneficium cohaesionis v řízení o přestupcích. in Pocta Pavlu Šámalovi k 65. narozeninám:

čtvrtstoletí hledání spravedlnosti na Nejvyšším soudě ČR. V Praze: C.H. Beck, 2018, s. 401-413
134

Rozsudek NSS ze dne 16. 11. 2011, čj. 5 As 75/2011-54: NSS s odkazem na právní úpravu obsaženou v soudním řádu

správním a povinnost každého střežit svá práva (zásada vigilantibus iura) připomíná skutečnost, že soud nemůže rušit výroky
týkající se jiné osoby nežli žalobce.
135

Srov. PRÁŠKOVÁ, Helena. Beneficium cohaesionis v řízení o přestupcích. in Pocta Pavlu Šámalovi k 65. narozeninám:

čtvrtstoletí hledání spravedlnosti na Nejvyšším soudě ČR. V Praze: C.H. Beck, 2018, s. 401-413
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3 Přezkoumávání rozhodnutí o přestupku správními
orgány
Jelikož je rozhodování o přestupcích koncipováno jako řízení dvojinstanční, zákon
upravuje nejen samotné řízení o přestupku v prvním stupni, ale také opravné prostředky.
Využitím opravných prostředků dochází k přezkoumávání rozhodnutí o přestupku správním
orgánem. Ačkoli správní orgán není orgánem vyhovujícím požadavkům čl. 6 EÚLP,
následnou možností přezkoumávání rozhodnutí soudem je tento nedostatek odstraněn.136

3.1 Řádné opravné prostředky
3.1.1 Odvolání
Odvolání ve správním řízení je řádným opravným prostředkem, kterým se účastník
řízení dožaduje přezkoumání dosud nepravomocného rozhodnutí správního orgánu prvého
stupně. Odvolání je výrazem dvojinstančnosti správního řízení; je podáním, kterým účastník
žádá správní orgán vyššího stupně, aby přezkoumal rozhodnutí správního orgánu nižšího
stupně. Na přezkoumání má účastník řízení právní nárok.137
Odvolání je pojato jako nejširší možný prostředek vedoucí k přezkoumávání
napadeného rozhodnutí. Podmínkou je existence rozhodnutí správního orgánu v prvním
stupni, které ještě nenabylo právní moci, a zákon nevylučuje podání odvolání. Rozhodnutí o
přestupku musí obsahovat poučení ohledně možnosti využití práva na odvolání. Jedná se tak o

136

KMEC, Jiří. Kapitola XVI [čl. 6 EÚLP]. In: KMEC, Jiří, KOSAŘ, David, KRATOCHVÍL, Jan, BOBEK, Michal.

Evropská úmluva o lidských právech. 1. vydání. Praha: Nakladatelství C. H. Beck, 2012, s. 565: Zatímco o vině a trestu za
činy trestné podle vnitrostátního práva rozhodují soudy, v případě jiných, méně závažných deliktů jsou to naopak správní
orgány, které pochopitelně nelze zpravidla za soudy ve smyslu čl. 6 EÚLP považovat. Taková právní úprava nemusí být v
rozporu s tímto ustanovením, pokud rozhodnutí správních orgánů jsou přezkoumatelná soudem vybaveným úplnou
přezkumnou pravomocí (tedy způsobilým zabývat se jak otázkami skutkovými, tak právními) a splňujícím další požadavky čl.
6 EÚLP.
137

HENDRYCH, Dušan. Odvolání ve správním řízení. In: HENDRYCH, Dušan, BĚLINA, Miroslav, FIALA, Josef,

ŠÁMAL, Pavel, ŠTURMA, Pavel, ŠTENGLOVÁ, Ivana, KARFÍKOVÁ, Marie. Právnický slovník. 3. vydání. Praha:
Nakladatelství C. H. Beck, 2009
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základní a nejčastěji využitelný řádný opravný prostředek, kterým se obviněný může bránit
většině rozhodnutí o přestupku.
Právní úprava je obsažena primárně ve správním řádu138, přestupková zákon stanovuje
jen odchylky od běžného postupu139.

3.1.1.1 Osoby oprávněné podat odvolání
Přestupkový zákon upravuje speciálně okruh osob oprávněných podat odvolání.
Odvolání může podat obviněný z přestupku, poškozený, vlastník věci, zákonný zástupce a
opatrovník mladistvého obviněného a orgán sociálně-právní ochrany dětí.140 Odvolání je
možné podat proti rozhodnutí o přestupku, kterým byla vyslovena vina.141
Obviněný z přestupku může podat odvolání v plném rozsahu, tedy proti všem
výrokům napadeného rozhodnutí. Poškozený může podat odvolání pouze proti výroku o
nároku na náhradu škody či vydání bezdůvodného obohacení a proti výroku o nákladech
spojených s uplatněním nároku na náhradu škody či vydání bezdůvodného obohacení.
Vlastník věci může podat odvolání jen proti výroku o zabrání věci nebo náhradní hodnoty.
Ve prospěch obviněného mladistvého142 mohou svým jménem podat odvolání i další
osoby, které nejsou účastníky řízení, ale mají na výsledku řízení určitý zájem. Zároveň je tím
obviněnému mladistvému poskytována vyšší míra ochrany s ohledem na nezralost a nižší
vyspělost v porovnání s dospělými.143 Zákonný zástupce a opatrovníka mladistvého
obviněného a orgán sociálně-právní ochrany dětí mohou podat odvolání proti výrokům o vině,
správním trestu, ochranném opatření a nároku na náhradu škody či vydání bezdůvodného
obohacení.

138

§ 81-93 zákona č. 500/2004 Sb., Správní řád

139

§ 96-98 zákona č. 250/2016 Sb., o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich

140

§ 96 zákona č. 250/2016 Sb., o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich

141

VETEŠNÍK, Pavel. Řízení o odvolání. in MATES, Pavel. Základy správního práva trestního. 7. přepracované vydání. V

Praze: C. H. Beck, 2017, s. 188
142

§ 55 zákona č. 250/2016 Sb., o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich: Mladistvým je ten, kdo v době spáchání

přestupku dovršil patnáctý rok a nepřekročil osmnáctý rok svého věku.
143

Srov. trestněprávní úprava, jež mladistvému také poskytuje vyšší míru ochrany.
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3.1.1.2 Náležitosti a důvody
Odvoláním je možné napadnout výrokovou část rozhodnutí, jednotlivý výrok nebo
jeho vedlejší ustanovení. Důvody pro podání odvolání nejsou zákonem vymezeny. Pokud by
ale odvolání směřovalo jen proti odůvodnění napadeného rozhodnutí, bude zamítnuto pro
nepřípustnost.
Odvolání musí podle ustanovení § 82 správního řádu obsahovat obecné náležitosti
uvedené v ustanovení § 37 odst. 2 správního řádu. Dále musí obsahovat informace o tom,
proti kterému rozhodnutí směřuje, v jakém rozsahu ho napadá a v čem je spatřován rozpor s
právními předpisy nebo nesprávnost rozhodnutí nebo řízení, jež mu předcházelo. Není-li v
odvolání uvedeno, v jakém rozsahu odvolatel rozhodnutí napadá, platí, že se domáhá zrušení
celého rozhodnutí.144
Odvolání se předkládá s příslušným počtem stejnopisů u správního orgánu, který
napadené rozhodnutí vydal.145
Lhůta pro podání odvolání činí 15 dní a počítá se ode dne oznámení rozhodnutí.
Správní řád rovněž upravuje postup pro případ, kdy rozhodnutí obsahovalo nesprávné poučení
nebo poučení neobsahovalo, anebo rozhodnutí nebylo účastníkovi řízení oznámeno.146
Odvolání má ze zákona suspenzivní, tj. odkladný, účinek. Na rozdíl od obecné úpravy
ve správním řádu není u odvolání proti rozhodnutí o přestupku možné odkladný účinek
vyloučit.147

3.1.1.3 Rozsah přezkoumávání
Na rozdíl od obecné úpravy řízení o odvolání proti rozhodnutí ve správním řízení, kde
je odvolací správní orgán v přezkoumávání napadeného rozhodnutí omezen148, přezkoumává

144

VETEŠNÍK, Pavel. Řízení o odvolání. in MATES, Pavel. Základy správního práva trestního. 7. přepracované vydání. V

Praze: C.H. Beck, 2017, s. 186
145

§ 82 odst. 2; § 86 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., Správní řád

146

§ 83-84 zákona č. 500/2004 Sb., Správní řád

147

§ 97 odst. 2 zákona č. 250/2016 Sb., o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich

148

§ 89 odst. 2 zákona č. 500/2004 Sb., Správní řád
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odvolací správní orgán napadené rozhodnutí o přestupku v plném rozsahu149, tedy z hlediska
zákonnosti i správnosti. Uplatní se zde úplný revizní princip.150 K vadám, které nemají vliv na
soulad s právními předpisy ani na správnost rozhodnutí, se nepřihlíží.151

3.1.1.4 Nové skutečnosti a nové důkazy
Další odlišností od obecné úpravy uplatňování nových skutečností a důkazů
v odvolacím řízení. Zatímco podle ustanovení § 82 odst. 4 správního řádu, se uvádění nových
skutečností až na výjimky nepřipouští152, v přestupkový zákon žádné omezení pro uplatnění
nových skutečností a důkazů obviněným nestanovuje. Ostatní osoby oprávněné podat
odvolání jsou omezeny na uvádění nových skutečností a důkazů pouze v reakci na nové
skutečnosti a důkazy uvedené v odvolání nebo během odvolacího řízení obviněným.153 Již
při předchozí právní úpravě, kde nebyla výjimka ze zásady koncentrace pro správní trestání
výslovně zakotvena zákonem, byla dovozena NSS.154 Důvody pro přípustnost nových
skutečností a důkazů jsou spojené s aplikací základních zásad (zásady materiální pravdy,
zásady zákazu sebeobviňování) i s právem obviněného na obhajobu.155

3.1.1.5 Rozhodnutí o odvolání
O odvolání rozhoduje zpravidla správní orgán nadřízený správnímu orgánu, který
napadené rozhodnutí vydal. Odvolání tak má devolutivní účinek. Výjimkou je situace, kdy
před předáním spisu odvolacímu správnímu orgánu nastane některý z uvedených důvodů pro
zastavení řízení. V takovém případě správní orgán prvního stupně zpravidla zastaví řízení a

149

§ 98 odst. 1 zákona č. 250/2016 Sb., o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich

150

PRÁŠKOVÁ, Helena. Nové přestupkové právo. Praha: Leges, 2017, s. 406

151

VETEŠNÍK, Pavel. Řízení o odvolání. in MATES, Pavel. Základy správního práva trestního. 7. přepracované vydání. V

Praze: C.H. Beck, 2017, s. 190
152

K novým skutečnostem a k návrhům na provedení nových důkazů, uvedeným v odvolání nebo v průběhu odvolacího řízení,

se přihlédne jen tehdy, jde-li o takové skutečnosti nebo důkazy, které účastník nemohl uplatnit dříve.
153

Srov. ONDRUŠOVÁ, Marta. Zákon o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich: praktický komentář k zákonu č.

250/2016 Sb. (přestupkový řád) s důvodovou zprávou a základní judikaturou. Praha: Leges, 2017. Komentátor, s. 674-675
154

Rozsudek NSS ze dne 27. 11. 2012, čj. 1 As 136/2012 – 23

155

Srov. MATES, Pavel, ONDRÁČKOVÁ, Věra. Kodex správního práva trestního. in Trestněprávní revue. 2016, č. 11-12, s.

253-258: Cílem je jednoznačně posílit procesní práva obviněného (právo na obhajobu) a také zohlednit zvýšený význam
zásady zjišťování skutečného stavu věci (materiální pravdy) v přestupkovém řízení.
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napadené rozhodnutí zruší. Další výjimkou je případ, kdy je odvolání vyřízeno v rámci
autoremedury správním orgánem, který napadené rozhodnutí vydal.
3.1.1.5.1 Zastavení řízení správním orgánem prvního stupně
Nastane-li před předáním správního spisu nadřízenému správnímu orgánu některý
z důvodů pro zastavení řízení uvedených v ustanovení § 97 odst. 3 přestupkového zákona,
správní orgán, který napadené rozhodnutí vydal, řízení zastaví a napadené rozhodnutí zruší.156
Jedná se o případy, kdy obviněný nedovršil v době spáchání skutku patnáctý rok věku,
obviněný zemřel nebo zanikl, došlo k zániku odpovědnosti za přestupek, o totožním skutku
proti téže osobě jiný správní orgán již dříve zahájil řízení nebo o skutku již bylo pravomocně
rozhodnuto správním orgánem nebo orgánem činným v trestním řízení a také v případě, kdy
se jedná o přestupek, který je možné projednat pouze se souhlasem osoby přímo postižené
spácháním přestupku a tento souhlas nebyl dán nebo byl vzat zpět. V důsledku zastavení
řízení a zrušení napadeného rozhodnutí pak proti osobě neexistuje platné rozhodnutí o
přestupku. Správní orgán však takto nemůže rozhodnout, pokud by rozhodnutí o odvolání
mohlo mít význam pro náhradu škody nebo vydání bezdůvodného obohacení.
3.1.1.5.2 Autoremedura
Autoremedura je jedním z prostředků k vyřízení odvolání. Podstata autoremedury
spočívá v tom, že o odvolání rozhodne sám správní orgán, který napadené rozhodnutí vydal.
Z toho důvodu zde devolutivní účinek nenastává a jedná se o výjimku ze zásady
dvojinstančnosti.157 Ustanovení § 87 správního řádu upravuje možnost, aby správní orgán
rozhodl autoremedurou při podaném odvolání. Podmínkou je, že správní orgán
autoremedurou, která spočívá ve zrušení nebo změně napadeného rozhodnutí, plně vyhoví
odvolání a zároveň tím nemůže být způsobena újma žádnému z účastníků, ledaže s tím
všichni, kterých se to týká, vyslovili souhlas.

156

Tato úprava je speciální vůči úpravě obsažené v ustanovení § 88 odst. 2 zákona č. 500/2004 Sb., Správní řád. Podle

obecné úpravy by správní orgán řízení pouze zastavil, aniž by napadené rozhodnutí zrušil.
157

MATES, Pavel. Autoremedura ve správním řízení. in Právní rozhledy. 2015, č. 9, s. 314-316
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Ve znění uvedeného ustanovení je zakotvena možnost správního orgánu rozhodnout
v určitých případech autoremedurou, nikoli povinnost takto rozhodnout. Důvodová zpráva158
a průvodce Ministerstva vnitra k přestupkovému zákonu159 také považují rozhodnutí
autoremedurou pouze jako možnost, tj. oprávnění, správního orgánu takto rozhodnout, nikoli
však jako postup povinný. Naproti tomu se např. jeden z komentářů160 přiklání k názoru, že
správní orgán je v souladu se zásadou rychlosti a hospodárnosti povinen při splnění podmínek
autoremedurou rozhodnout. Domnívám se, že toto pojetí, kdy by správní orgán měl být při
splnění podmínek povinen rozhodnout autoremedurou, je s ohledem na zásadu procesní
ekonomie vhodnější. Zároveň lze uvést, že ani v případě postoupení věci nadřízenému
správnímu orgánu k vyřízení nebude porušeno právo na spravedlivý proces, na užití
autoremedury neexistuje veřejné subjektivní právo. Lze sotva nalézt prostředek, jímž by bylo
možno brojit proti situaci, kdy by autoremedura nebyla použita, ačkoli pro ni hovořily
všechny důvody.161
Proti rozhodnutí vydanému v rámci autoremedury lze podat odvolání.162 Takové
rozhodnutí má povahu prvoinstančního rozhodnutí a správní orgán bude postupovat podle
obecných ustanovení upravujících rozhodování o opravných prostředcích.163
3.1.1.5.3 Rozhodnutí odvolacího správního orgánu
Odvolacím správním orgánem je správní orgán nejblíže nadřízený správnímu orgánu,
který napadené rozhodnutí vydal.164 Odvolací správní orgán je povinen při rozhodování

158

Důvodová zpráva k zákonu č. 250/2016 Sb., o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich, Sněmovní tisk 555/0, část k §

97. Dostupná na http://www.psp.cz/sqw/text/tiskt.sqw?o=7&ct=555&ct1=0
159

Průvodce zákonem č. 250/2016 Sb., o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich. Zpracován odborem legislativy a

koordinace předpisů. 2. doplněná verze, aktualizovaná ke dni 19. ledna 2018. Dostupné na www.mvcr.cz/soubor/pruvodcenovou-upravou-prestupkoveho-prava.aspx
160

ONDRUŠOVÁ, Marta. Zákon o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich: praktický komentář k zákonu č. 250/2016 Sb.

(přestupkový řád) s důvodovou zprávou a základní judikaturou. Praha: Leges, 2017. Komentátor, s. 676
161

MATES, Pavel. Autoremedura ve správním řízení. in Právní rozhledy. 2015, č. 9, s. 314-316

162

§ 87 zákona č. 500/2004 Sb., Správní řád

163

Srov. VOPÁLKA, Vladimír. Část čtvrtá, kapitola XVIII., oddíl 4. In: HENDRYCH, D. a kol. Správní právo. 9. vydání.

Praha: C. H. Beck, 2016, s. 272
164

§ 89 zákona č. 500/2004 Sb., Správní řád
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respektovat zásadu zákazu reformationis in peius a zásadu beneficium cohaesionis. Samotné
rozhodnutí o odvolání může spočívat ve
a) zrušení napadeného rozhodnutí nebo jeho části a zastavení řízení,
b) změně napadeného rozhodnutí nebo jeho části,
c) zrušení napadeného rozhodnutí a vrácení věci k projednání správnímu
orgánu prvního stupně,
d) zamítnutí odvolání a potvrzení napadeného rozhodnutí.
Odvolací správní orgán musí rozhodnutí o odvolání řádně a přesvědčivě odůvodnit. Při
nedostatku odůvodnění se odvolací správní orgán vystavuje riziku, že při napadení jeho
rozhodnutí správní žalobou, bude takové rozhodnutí správním soudem zrušeno pro
nepřezkoumatelnost.165
Rozhodnutí o odvolání je konečné, to znamená, že proti němu nelze podat odvolání. Je
však možné ho napadnout správní žalobou.
Při zamítnutí odvolání pro opožděnost nebo nepřípustnost správní orgán zkoumá, zda
nejsou splněny předpoklady pro přezkoumávání rozhodnutí v přezkumném řízení, obnovu
řízení nebo vydání nového rozhodnutí. Pokud tomu tak je, bude odvolání posouzeno jako
podnět k přezkumnému řízení, žádost o obnovu řízení nebo žádost o vydání nového
rozhodnutí.166

3.1.2 Rozklad
Rozklad ve správním řízení je řádným opravným prostředkem proti rozhodnutím
ústředních správních úřadů, ministrů, státních tajemníků ministerstev nebo vedoucími jiných
ústředních správních úřadů vydaných v prvním stupni. O rozkladu rozhoduje ministr nebo

165

Např. rozsudek NSS ze dne 14. 1. 2009, čj. 5 As 55/2008 – 87 nebo rozsudek KS v Praze ze dne 24. 9. 2015, čj. 43 Ad

55/2013 – 36
166

VETEŠNÍK, Pavel. Řízení o odvolání. in MATES, Pavel. Základy správního práva trestního. 7. přepracované vydání. V

Praze: C.H. Beck, 2017, s. 187
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vedoucí jiného ústředního správního úřadu na návrh jím zřízené zvláštní komise (tzv.
rozkladová komise).167
Právní úprava rozkladu je obsažena v ustanovení § 152 správního řádu. Podle
ustanovení § 152 odst. 5 správního řádu se na řízení o rozkladu, nevylučuje-li to povaha věci,
užijí ustanovení o odvolání. S ohledem na právní úpravu, je možné rozklad považovat za
zvláštní typ odvolání a řízení o něm za zvláštní odvolací řízení.168
Rozdílem oproti odvolání je vyloučení devolutivního účinku. Rozhodování o rozkladu
nelze svěřit nadřízenému správnímu orgánu, jelikož takový orgán neexistuje. O rozkladu tak
rozhoduje fakticky stejný orgán, který napadené rozhodnutí vydal.169

3.1.2.1 Rozkladová komise
Rozkladová komise má postavení zvláštního poradního orgánu, který předkládá
ministrovi nebo vedoucímu jiného ústředního úřadu návrh na rozhodnutí o rozkladu. Jejím
účelem je vnést do rozhodování o rozkladu prvek odbornosti a nezávislosti a dále nový
nestranný pohled v širších souvislostech. Po právní stránce ale není řešena otázka závaznosti
jejích závěrů ani odpovědnosti za ně, návrh na rozhodnutí o rozkladu tak má pouze povahu
doporučení.170 Zde se však domnívám, že by bylo vhodnější pozměnit současnou úpravu
v tom smyslu, že by rozkladové komisi bylo přiznáno postavení klasického rozhodovacího
orgánu a v rozhodování o rozkladu by tak byly plně využity její výhody (nezávislost a
odbornost). Takové řešení by dle mého názoru přispělo k lepšímu a spravedlivějšímu
rozhodování o rozkladu.
Rozkladová komise musí mít nejméně 5 členů, kteří jsou jmenováni ministrem nebo
vedoucím jiného ústředního správního úřadu. Zároveň musí většinu členů tvořit odborníci,

167

HENDRYCH, Dušan. Rozklad ve správním řízení. In: HENDRYCH, Dušan, BĚLINA, Miroslav, FIALA, Josef, ŠÁMAL,

Pavel, ŠTURMA, Pavel, ŠTENGLOVÁ, Ivana, KARFÍKOVÁ, Marie. Právnický slovník. 3. vydání. Praha: Nakladatelství C.
H. Beck, 2009
168

FRUMAROVÁ, Kateřina a kolektiv. Správní trestání. Praha: Leges, 2017, s. 182

169

Ve snaze o zachování dvojinstančnosti i v řízení o rozkladu je rozhodování svěřeno ministrovi nebo vedoucímu jiného

správního úřadu. I přesto se však jedná o stejný orgán, věcná příslušnost zůstává zachována, rozdíl je jen v příslušnosti
funkční. Srov. HENDRYCH, Dušan. Správní právo: obecná část. 9. vydání. Praha: C.H. Beck, 2016. s. 275; rozsudek NSS ze
dne 15. 1. 2004, čj. 6 A 11/2002-26
170

FRUMAROVÁ, Kateřina a kolektiv. Správní trestání. Praha: Leges, 2017, s. 182
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kteří nejsou zaměstnanci zařazenými do ústředního správního úřadu. Pokud přezkoumávaný
spis obsahuje písemnosti nebo záznamy obsahující utajované informace, připravuje návrh
rozhodnutí zvláštní senát rozkladové komise. Ten je nejméně tříčlenný, na jeho členy jsou
kladeny přísnější zákonné podmínky a navíc ve většině musejí být odborníci, kteří nejsou
zaměstnanci ústředního správního úřadu. Konkrétní postup pro výběr členů rozkladové
komise není stanoven. Avšak s ohledem na jejich poradní funkci a nezávaznost jejich názoru
lze předpokládat, že budou vybíráni podle odbornosti a možného přínosu pro rozhodování.
Pro jednání rozkladové komise se užijí ustanovení o řízení před kolegiálním
orgánem.171 U členů rozkladové komise je také možné namítat podjatost, pro kterou může být
člen vyloučen z projednávání a hlasování o návrhu na rozhodnutí o rozkladu.

3.1.2.2 Rozhodnutí o rozkladu
O rozkladu rozhoduje ministr nebo vedoucí jiného správního úřadu, přičemž tuto
pravomoc není možné převést na jinou osobu. Tím by došlo k rozhodnutí funkčně
nepříslušným orgánem.172
V rozhodnutí o rozkladu je možné napadené rozhodnutí zrušit nebo změnit, pokud se
tím rozkladu plně vyhoví rozkladu a nezpůsobí to újmu žádnému z účastníků (ledaže by s tím
všichni dotčení účastníci souhlasili) nebo rozklad zamítnout.173 Podmínku úplného vyhovění
rozkladu a nezpůsobení újmy žádnému z účastníků je třeba vztahovat pouze ke změně
rozhodnutí.174 Zamítnout (ať již částečně nebo zcela) je možné rozklad nejen jako nedůvodný,
ale také z procesních důvodů (opožděnost, nepřípustnost).

175

171

§ 134 zákona č. 500/2004 Sb., Správní řád

172

Rozsudek Vrchního soudu v Praze ze dne 30. 9. 1998, čj. 6 A 202/95-40

173

§ 152 odst. 6 zákona č. 500/2004 Sb., Správní řád

174

Srov. Závěr č. 21 ze zasedání poradního sboru ministra vnitra ke správnímu řádu ze dne 5. 12. 2005. Dostupné na

https://www.mvcr.cz/clanek/zavery-poradniho-sboru-ministra-vnitra-ke-spravnimu-radu-a-spravnimu-trestani.aspx;
JEMELKA, Luboš, PONDĚLÍČKOVÁ, Klára, BOHADLO, David. § 152. In: JEMELKA, Luboš, PONDĚLÍČKOVÁ,
Klára, BOHADLO, David. Správní řád. 5. vydání. Praha: Nakladatelství C. H. Beck, 2016, s. 730
175

Závěr č. 21 ze zasedání poradního sboru ministra vnitra ke správnímu řádu ze dne 5. 12. 2005. Dostupné na

https://www.mvcr.cz/clanek/zavery-poradniho-sboru-ministra-vnitra-ke-spravnimu-radu-a-spravnimu-trestani.aspx
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3.1.3 Odpor
Oproti výše uvedeným řádným opravným prostředků je odpor ve specifickém
postavení, jelikož podání odporu nevede k přezkoumávání napadeného rozhodnutí.

3.1.3.1 Rozhodnutí o přestupku vydané ve zkráceném řízení
Správní orgán může o přestupku rozhodnout příkazem. Obecná úprava příkazu a jeho
náležitostí obsahuje ustanovení § 150 správního řádu, speciální úpravu potom ustanovení § 90
přestupkového zákona. Příkazem lze rozhodnout v případě, že správní orgán považuje
skutková zjištění za dostatečná. Přitom správní orgán není v rozhodnutí příkazem omezen jen
na některé přestupky, naopak závažnost přestupku ani hrozící správní trest či jeho výše není
nijak brána v potaz.176 Příkaz má písemnou formu, a pokud není prvním úkonem v řízení,
nemusí být odůvodněn. Je možné jím uložit trest napomenutí, pokuty, zákazu činnosti, nebo
propadnutí věci nebo náhradní hodnoty. Příkazem nelze rozhodnout v řízení zahájeném se
souhlasem osoby přímo postižené spácháním přestupku, o nároku na náhradu škody nebo
nároku na vydání bezdůvodného obohacení nebo má-li být uložen správní trest mladistvému
nebo osobě s omezenou svéprávností. Povinnou částí příkazu je poučení o možnosti podat
odpor. Poučení musí obsahovat informaci o tom, v jaké lhůtě je možné odpor podat, od
kterého dne se lhůta počítá a u kterého správního orgánu se odpor podává.

3.1.3.2 Podání odporu
Obranou proti vydanému příkazu je podání odporu. Podat odpor může osoba, které je
příkazem ukládána povinnost, a to ve lhůtě 8 dní177 počítané od oznámení příkazu. Odpor se
podává ke správnímu orgánu, který příkaz vydal. Pro odpor nejsou stanoveny žádné formální
náležitosti ani vymezeny důvody. Podaný odpor nelze vzít zpět. Lhůty pro vydání rozhodnutí
začínají znovu běžet dnem podání odporu.

176

Tato úprava je některými autory kritizována. Např. PRÁŠKOVÁ, Helena. Nové přestupkové právo. Praha: Leges, 2017, s.

397
177

V předešlé úpravě byla lhůta 15 dní (§ 87 odst. 4 zákona č. 200/1990 Sb., České národní rady o přestupcích). Lhůta pro

podání odporu v trestním řízení je také 8 dní (§ 314g odst. 1 zákona č. 141/1961 Sb., o trestním řízení soudním (trestní řád).
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3.1.3.3 Důsledky podaní odporu
Pokud je odpor řádně podán, tedy není ani nepřípustný ani opožděný, je příkaz bez
jakéhokoli přezkoumávání správním orgánem zrušen a pokračuje se v klasickém nezkráceném
řízení.178
V opačném případě, pokud odpor proti příkazu podán nebyl, se příkaz stává
pravomocným a vykonatelným rozhodnutím.

3.1.3.4 Zákaz reformationis in peius v řízení o přestupku po podání odporu
Pro řízení o přestupku, které probíhá po zrušení příkazu v důsledku podání odporu, je
speciálně upraven zákaz reformationis in peius. Při stejné právní kvalifikaci skutku nelze
obviněnému uložit jiný druh trestu ani vyšší výměru trestu (s výjimkou napomenutí), než jaký
mu byl uložen příkazem. K prolomení však může dojít v případě, kdy správní orgán změní
právní kvalifikaci skutku.179 V takovém případě musí správní orgán změnu právní kvalifikace
zohlednit a uložit odpovídající trest.180
Toto pojetí je oproti dřívější úpravě přestupků mírnější181, přesto je odlišné od úpravy
v trestním řízení, kdy po podání odporu není samosoudce vázán právní kvalifikací ani druhem
a výměrou trestu obsaženými v trestním příkazu.182 Jelikož se ale v obou případech jedná o
rozhodování o trestním obvinění, nemyslím si, že je speciální úprava zákazu reformationis in
peius zakotvená pro řízení o přestupku po podání odporu opodstatněná a spíše bych se
přiklonila k úpravě v trestním řízení.

178

§ 150 odst. 3 zákona č. 500/2004 Sb., Správní řád

179

§ 90 odst. 3 zákona č. 250/2016 Sb., o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich

180

Důvodová zpráva k zákonu č. 250/2016 Sb., o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich, Sněmovní tisk 555/0. Dostupná

na http://www.psp.cz/sqw/text/tiskt.sqw?o=7&ct=555&ct1=0
181

§ 87 odst. 4 zákona č. 200/1990 Sb., České národní rady o přestupcích: Obviněnému z přestupku nelze uložit jiný druh

sankce, s výjimkou napomenutí, nebo vyšší výměru sankce, než byly uvedeny v příkaze.
182

§ 314g odst. 2 zákona č. 141/1961 Sb., o trestním řízení soudním (trestní řád)
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3.2 Prostředky přezkoumávání po právní moci rozhodnutí
3.2.1 Přezkumné řízení
Přezkumné řízení je dozorčím prostředkem183, při němž správní orgán nadřízený
správnímu orgánu, který rozhodnutí vydal, přezkoumává pravomocná rozhodnutí. Přezkoumat
je možné ta rozhodnutí, u nichž je důvodná pochybnost o souladu s právními předpisy.
Speciálním důvodem přezkumného řízení u rozhodnutí o přestupku je přezkoumávání
rozhodnutí pro zachování práva na spravedlivý proces, konkrétně zásady ne bis in idem.184
Obecná úprava přezkumného řízení je obsažena v ustanovení § 94-99 správního řádu.
Přestupkový zákon obsahuje v ustanovení § 100 další speciální důvod pro provedení
přezkumného řízení.
Vedle klasického přezkumného řízení upravuje správní řád i variantu zkráceného
přezkumného řízení.185 To je možné provést, pokud je porušení právního předpisu zjevné ze
spisového materiálu, jsou splněny ostatní podmínky pro přezkumné řízení a není zapotřebí
vysvětlení účastníků. Ostatními podmínkami jsou podmínky stanovené pro provedení
klasického přezkumného řízení.186 Při zkráceném přezkumném řízení se dokazování
neprovádí a vydání rozhodnutí je prvním úkonem v řízení.

3.2.1.1 Zahájení přezkumného řízení
Přezkumné řízení lze zahájit pouze z moci úřední.187 K provedení přezkumného řízení
může dát účastník řízení i neúčastník podnět, ten však není návrhem na zahájení řízení a
přezkumné řízení nemůže být zahájeno přímo v důsledku podání podnětu. Na provedení

183

JEMELKA, Luboš, PONDĚLÍČKOVÁ, Klára, BOHADLO, David. § 94. In: JEMELKA, Luboš, PONDĚLÍČKOVÁ,

Klára, BOHADLO, David. Správní řád. 5. vydání. Praha: Nakladatelství C. H. Beck, 2016, s. 522
184

Srov. GONSIOROVÁ, Barbora. Přezkumné řízení v přestupkové úpravě a jeho trestněprávní konsekvence. in Právní

rozhledy. 2019, č. 9, s. 317-322
185

§ 98 zákona č. 500/2004 Sb., Správní řád

186

JEMELKA, Luboš, PONDĚLÍČKOVÁ, Klára, BOHADLO, David. § 98. In: JEMELKA, Luboš, PONDĚLÍČKOVÁ,

Klára, BOHADLO, David. Správní řád. 5. vydání. Praha: Nakladatelství C. H. Beck, 2016, s. 544
187

§ 94 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., Správní řád
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přezkumného řízení není právní nárok.188 Právní úprava nestanovuje, ke kterému správnímu
orgánu je třeba podnět podat, komentář doporučuje podání podnětu účastníkem ke správnímu
úřadu, který dané rozhodnutí vydal, neúčastníkem pak k nadřízenému správnímu orgánu.189
Není-li po podání podnětu přezkumné řízení zahájeno, správní orgán to sdělí podateli včetně
důvodů k tomuto postupu.
Přezkumné řízení se zahajuje po předběžném posouzení jeho důvodnosti usnesením o
zahájení přezkumného řízení190, které se oznamuje účastníkům přezkumného řízení (těmi jsou
účastníci původního řízení, v němž bylo vydáno přezkoumávané rozhodnutí, nebo jejich
právní nástupci191). Pozastavit vykonatelnost či jiné právní účinky přezkoumávaného
rozhodnutí je možné jen pokud by hrozila vážná újma některému z účastníků nebo veřejnému
zájmu.192
Subjektivní lhůta pro zahájení přezkumného řízení z obecného důvody je 2 měsíce ode
dne, kdy se příslušný správní orgán o důvodu zahájení přezkumného řízení dozvěděl,
objektivní lhůta činí 1 rok od právní moci rozhodnutí ve věci. Rozhodnutí však nelze vydat po
uplynutí 15 měsíců ode dne právní moci rozhodnutí ve věci.193 Přestupkový zákon obsahuje
lhůty speciální, které se aplikují pro přezkumné řízení vedené z důvodu dle ustanovení § 100
odst. 1 přestupkového zákona.194 Lhůty podle přestupkového zákona jsou delší, přezkumné
řízení lze zahájit do 3 měsíců ode dne, kdy se správní orgán dozvěděl o důvodu pro zahájení

188

Usnesení Ústavního soudu soudu ze dne 22. 6. 2009, III. ÚS 1344/09: Podle ust. § 94 odst. 1 správního řádu v

přezkumném řízení správní orgány z moci úřední přezkoumávají pravomocná rozhodnutí v případě, kdy lze důvodně
pochybovat o tom, že rozhodnutí je v souladu s právními předpisy. Podnět k provedení přezkumného řízení ve smyslu ust. §
94 odst. 1 a násl. správního řádu je tzv. nápravným prostředkem dozorčího práva; k zahájení řízení zde může dojít výlučně z
úřední povinnosti, nikoliv přímo v důsledku podnětu účastníka. Podnět k provedení přezkumného řízení podle ust. § 94 a násl.
správního řádu není návrhem na zahájení řízení a účastník, který takový podnět podá, tedy nemá na přezkoumání
pravomocného rozhodnutí v přezkumném řízení právní nárok.
189

JEMELKA, Luboš, PONDĚLÍČKOVÁ, Klára, BOHADLO, David. § 94. In: JEMELKA, Luboš, PONDĚLÍČKOVÁ,

Klára, BOHADLO, David. Správní řád. 5. vydání. Praha: Nakladatelství C. H. Beck, 2016, s. 522
190

§ 96 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., Správní řád

191

§ 95 odst. 4 zákona č. 500/2004 Sb., Správní řád

192

§ 95 odst. 5 zákona č. 500/2004 Sb., Správní řád

193

§ 97 odst. 1, 2 zákona č. 500/2004 Sb., Správní řád

194

JEMELKA, Luboš. § 100. In: JEMELKA, Luboš, VETEŠNÍK, Pavel. Zákon o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich;

Zákon o některých přestupcích. 1. vydání. Praha: Nakladatelství C. H. Beck, 2017, s. 905
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přezkumného řízení, a nejpozději do 3 let od zahájení trestního stíhání nebo ode dne nabytí
právní moci rozhodnutí orgánu činného v trestním řízení o tom, že se skutek nestal, skutek
nespáchal obviněný, že spáchání skutku se nepodařilo obviněnému prokázat nebo že skutek je
trestným činem, trestní stíhání bylo podmíněně zastaveno, trestní stíhání bylo zastaveno na
základě schválení narovnání, bylo podmíněně odloženo podání návrhu na potrestání nebo
bylo odstoupeno od trestního stíhání mladistvého. Zároveň není možné přezkumné řízení
zahájit po uplynutí 3 let od právní moci rozhodnutí o přestupku.

3.2.1.2 Přezkoumávání rozhodnutí o přestupku v přezkumném řízení
V přezkumném řízení lze přezkoumávat pouze pravomocná rozhodnutí, nelze tedy
samostatně přezkoumávat usnesení, s výjimkou usnesení o odložení věci a usnesení o
zastavení řízení.
Důvodem pro zahájení přezkumného řízení je obecně důvodná pochybnost o souladu
rozhodnutí s právními předpisy. U rozhodnutí o přestupku je důvodem rovněž možné
porušení (již existující nebo teprve hrozící) zásady ne bis in idem.
Při přezkoumávání rozhodnutí v rámci přezkumného řízení se soulad s právními
předpisy posuzuje podle právního stavu a skutkových okolností v době jeho vydání.
Nepřihlíží se k vadám řízení, které nemohly mít na soulad s právními předpisy či správnost
přezkoumávaného rozhodnutí vliv.195
Podle ustanovení § 100 odst. 1 přestupkového zákona, vyjdou-li najevo skutečnosti,
které odůvodňují posouzení skutku, o kterém již bylo pravomocně rozhodnuto jako o
přestupku, jako trestného činu, zruší příslušný správní orgán rozhodnutí o přestupku v
přezkumném řízení. Rozhodnutí o přestupku správní orgán zruší v přezkumném řízení též
tehdy, pokud bylo vydáno přesto, že o totožném skutku již pravomocně rozhodl orgán činný v
trestním řízení tak, že se nestal, nespáchal jej obviněný, spáchání skutku se nepodařilo
obviněnému prokázat nebo že skutek je trestným činem, trestní stíhání bylo podmíněně
zastaveno, trestní stíhání bylo zastaveno na základě schválení narovnání, bylo podmíněně
odloženo podání návrhu na potrestání nebo bylo odstoupeno od trestního stíhání mladistvého.
V prvním případě jde o situaci související s tím, že pravomocné rozhodnutí o
přestupku zakládá překážku věci rozsouzené (rei iudicatae). Důležitou zásadou je zde zásada

195

§ 96 odst. 2 zákona č. 500/2004 Sb., Správní řád
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přednosti trestního postihu skutku a subsidiarita přestupku k trestnému činu. Z definice
přestupku zcela jasně vyplývá, že jednání nemůže být trestným činem i přestupkem. To v
souhrnu znamená, že trestní řízení o témže skutku téže osoby má přednost před řízením o
přestupku196 a tedy je-li možné posoudit totožný skutek jako přestupku i trestný čin, bude
přednostně posouzen jako trestný čin (nebude-li to v rozporu se zásadou subsidiarity trestní
represe). Dále v souladu se zásadou ne bis in idem není možné opakovaně postihnout stejnou
osobu za totožné protiprávní jednání, přičemž není rozhodné, zda se jedná o potrestání více
správními orgány nebo potrestání správním orgánem a soudem.197 Pokud je nutné posoudit
skutek dle trestního práva, je nutné nejdříve odstranit správní rozhodnutí, kterým již bylo o
totožném skutku rozhodnuto. V opačném případě by trestní stíhání bylo nepřípustné a orgán
činný v trestním řízení by nemohl než rozhodnout o odložení věci nebo o zastavení řízení.198
Situace, kdy byl odůvodněn závěr pro posouzení skutku jako trestného činu, ale o totožném
skutku již existuje pravomocné rozhodnutí o přestupku, byla dle dřívější úpravy v zákoně č.
200/1990 Sb., České národní rady o přestupcích neřešitelná. Proto bylo přijetí podobného
ustanovení umožňujícího správnímu orgánu takové rozhodnutí odstranit doporučováno jako
potřebné199 a současná právní úprava je podle mě v tomto ohledu lepší.
Ve druhém případě výše uvedená právní úprava řeší situaci, kdy zásada ne bis in idem
byla porušena, a je třeba vzniklé pochybení napravit. K porušení zásady ne bis in idem může
dojít dvěma způsoby. Rozhodnutí o přestupku mohlo být vydáno i přesto, že o totožném
skutku rozhodl orgán činný v trestním řízení jedním ze způsobů uvedeným v přestupkovém
zákoně. Pak je jediným řešením rozhodnutí o přestupku zrušit, jelikož takové rozhodnutí
nemůže obstát. Vedle toho mohl orgán činný v trestním řízení vydat rozhodnutí i přesto, že
v dané chvíli již existovalo rozhodnutí, kde je totožný skutek posouzen jako přestupek.
S ohledem na zásadu přednosti trestního postihu a subsidiaritu přestupku k trestnému činu i

196

GŘIVNA, Tomáš. Konkurence trestního řízení a řízení o přestupku (jiném správním deliktu). in Správní právo, Praha:

Ministerstvo vnitra, Roč. 47, č. 1-2(2014), s. 58-64
197

JEMELKA, Luboš. § 100. In: JEMELKA, Luboš, VETEŠNÍK, Pavel. Zákon o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich;

Zákon o některých přestupcích. 1. vydání. Praha: Nakladatelství C. H. Beck, 2017, s. 905
198

VETEŠNÍK, Pavel. Řízení o odvolání. in MATES, Pavel. Základy správního práva trestního. 7. přepracované vydání. V

Praze: C.H. Beck, 2017, s. 193
199

Srov. VEDRAL, Josef. K některým procesním otázkám nové právní úpravy správního trestání. in Správní právo, Praha:

Ministerstvo vnitra, Roč. 47, č. 1-2(2014), s. 97-117
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v tomto případě přestupkový zákon umožňuje správnímu orgánu rozhodnutí o přestupku
zrušit. Tím má být vada spočívající v porušení zásady ne bis in idem zhojena.200 Nicméně
zásadním a často opomíjeným problémem je zde samotná nezákonnost takového trestního
rozhodnutí, které nemělo být vůbec vydáno, protože v době jeho vydání již existovalo jiné
rozhodnutí o totožném skutku.201

3.2.1.3 Rozhodnutí v přezkumném řízení
V přezkumném řízení má správní orgán, který přezkoumávané rozhodnutí vydal,
možnost rozhodnout autoremedurou. Takové rozhodnutí je možné za předpokladu, že
k provedení přezkumného řízení podal účastník podnět, správní orgán účastníkovi plně a
vyhoví a jestliže tím nemůže být způsobena újma žádnému jinému účastníkovi (ledaže by s
tím všichni dotčení souhlasili).202
V ostatních případech přezkumné řízení provádí správní orgán nadřízený správnímu
orgánu, který přezkoumávané rozhodnutí vydal. Je-li přezkoumáváno rozhodnutí ústředního
správního úřadu, rozhoduje v přezkumném řízení ministr nebo vedoucí jiného ústředního
správního úřadu.203
V přezkumném řízení je povinností správního orgánu respektovat zásadu šetření práv
nabytých v dobré víře. To se projevuje v ustanovení § 94 odst. 4 správního řádu, kdy je
správní orgán povinen zastavit přezkumné řízení pro zabránění újmě, která by změnou nebo
zrušením přezkoumávaného (vadného) rozhodnutí mohla vzniknout jinému účastníkovi nebo
veřejnému zájmu.
Je-li shledán rozpor přezkoumávaného rozhodnutí s právními předpisy, správní orgán
takové rozhodnutí zruší nebo změní, popřípadě zruší a věc vrátí správnímu orgánu, který
přezkoumávané rozhodnutí vydal. V dalším řízení je správní orgán vázán právním názorem

200

GONSIOROVÁ, Barbora. Přezkumné řízení v přestupkové úpravě a jeho trestněprávní konsekvence. in Právní rozhledy.

2019, č. 9, s. 317-322
201

GŘIVNA, Tomáš. Konkurence trestního řízení a řízení o přestupku (jiném správním deliktu). in Správní právo, Praha:

Ministerstvo vnitra, Roč. 47, č. 1-2(2014), s. 58-64
202

§ 95 odst. 2 zákona č. 500/2004 Sb., Správní řád

203

§ 95 odst. 2, 6 zákona č. 500/2004 Sb., Správní řád
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správního orgánu, který přezkumné řízení provedl.204 Je-li důvodem pro provedení
přezkumného řízení zabránění nebo napravení porušení zásady ne bis in idem, správní orgán
přezkoumávané rozhodnutí o přestupku zruší.205
Kdy nastávají právní účinky rozhodnutí vydaného v přezkumném řízení je, až na
v zákoně uvedené výjimky, ponecháno na uvážení a rozhodnutí správního orgánu. Účinky
mohou nastat buď ex tunc (zpětně od právní moci nebo předběžné vykonatelnosti
přezkoumávaného rozhodnutí) anebo ex nunc (od právní moci nebo předběžné vykonatelnosti
rozhodnutí v přezkumném řízení).206
Pokud nebylo v přezkumném řízení shledáno porušení žádného právního předpisu,
správní orgán přezkumné řízení usnesením zastaví. Usnesení se poznamená do spisu.

3.2.2 Obnova řízení
Obnova řízení je mimořádným opravným prostředkem, je-li zahájena na návrh
účastníka, případně dozorčím prostředkem, je-li zahájena správním orgánem z moci úřední. 207
Za stanovených podmínek je možné znovu rozhodnout ve věci, kde již pravomocné
rozhodnutí existuje. Tím dochází k překonání překážky věci rozhodnuté (rei iudicatae).
Obnova řízení slouží k napravení skutkových nesprávností.208

3.2.2.1 Podmínky pro povolení obnovy řízení
Podmínkami pro povolení obnovy řízení jsou209:
-

ukončení řízení pravomocným rozhodnutím

204

§ 97 odst. 1, 3 zákona č. 500/2004 Sb., Správní řád

205

§ 100 odst. 1 zákona č. 250/2016 Sb., o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich

206

§ 99 zákona č. 500/2004 Sb., Správní řád

207

JEMELKA, Luboš, PONDĚLÍČKOVÁ, Klára, BOHADLO, David. § 100. In: JEMELKA, Luboš, PONDĚLÍČKOVÁ,

Klára, BOHADLO, David. Správní řád. 5. vydání. Praha: Nakladatelství C. H. Beck, 2016, s. 550
208

Rozsudek NSS ze dne 13. 5. 2010, čj. 6 As 39/2009-74

209

VOPÁLKA, Vladimír. Část čtvrtá, kapitola XVIII., oddíl 4. In: HENDRYCH, D. a kol. Správní právo. 9. vydání. Praha:

C. H. Beck, 2016, s. 277
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-

návrh účastníka na obnovu řízení (žádost o obnovu řízení) nebo obnovení řízení
správním orgánem z moci úřední (úkon správního orgánu způsobující zahájení
řízení)

-

existence alespoň jednoho zákonného důvodu

-

zachování zákonem stanovených lhůt.

Důvody pro povolení obnovy řízení na základě návrhu účastníka jsou upraveny
v ustanovení § 100 odst. 1 písm. a), b) správního řádu. Prvním důvodem je skutečnost, že
vyjdou najevo nové skutečnosti nebo důkazy, které však z objektivního hlediska nebyly dříve
známy a tak být nemohly účastníkem v původním řízení uplatněny210, anebo se provedené
důkazy ukázaly nepravdivými. Podmínkou je, že takové skutečnosti nebo důkazy existovaly
již v době původního řízení. Za původní řízení se považuje jakékoli řízení, ve kterém bylo o
otázce, která je předmětem řízení, rozhodováno. Původním řízením je řízení před správním
orgánem prvního stupně i případné řízení odvolací.211 Za původní řízení se považuje i řízení,
ve kterém o dané otázce mohlo být rozhodováno, kdyby účastník takovou skutečnost uplatnil.
Pokud tedy účastník skutečnost neuplatnil, ač mohl (např. se o skutečnosti dozvěděl v době,
kdy ještě mohl podat odvolání, ale přesto odvolání nepodal), nenastává důvod pro obnovu
řízení.212 Druhým důvodem je zrušení nebo změna rozhodnutí, které bylo podkladem
napadeného rozhodnutí. Vedle existence některého z uvedených důvodů musí taková
skutečnost odůvodňovat možnost jiného řešení otázky, která byla předmětem rozhodování.
Při splnění zákonných podmínek účastník, který podal žádost o obnovu řízení, má na
obnovu řízení právní nárok.213
Důvodem pro nařízení obnovy řízení správním orgánem z moci úřední jsou stejné
důvody jako pro povolení obnovy řízení na základě návrhu účastníka, současně však musí být
splněna podmínka, že je na novém řízení veřejný zájem. Vedle toho správní orgán rozhodne o

210

Rozsudek NSS ze dne 31. 1. 2011, čj. 8 As 18/2010-113: Pojem „dříve neznámá skutečnost“ dle § 100 odst. 1 písm. a)

správního řádu z roku 2004 nelze chápat subjektivně, tj. jako skutečnost neznámou tomu, kdo obnovu řízení navrhuje, ale v
objektivním smyslu jako skutečnost, kterou účastník správního řízení znát nemohl a nemohl ji v původním řízení uplatnit.
211

JEMELKA, Luboš, PONDĚLÍČKOVÁ, Klára, BOHADLO, David. § 100. In: JEMELKA, Luboš, PONDĚLÍČKOVÁ,

Klára, BOHADLO, David. Správní řád. 5. vydání. Praha: Nakladatelství C. H. Beck, 2016, s. 552
212

FRUMAROVÁ, Kateřina a kolektiv. Správní trestání. Praha: Leges, 2017, s. 183

213

FRUMAROVÁ, Kateřina a kolektiv. Správní trestání. Praha: Leges, 2017, s. 184
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obnově řízení též v případě, že rozhodnutí bylo dosaženo trestným činem.214 Je přitom
nerozhodné, zda půjde o trestný čin úřední osoby, účastníka řízení nebo jiné osoby, ale trestný
čin musí být spáchán s úmyslem dosáhnout určitého rozhodnutí v rozhodované věci.215 Tento
důvod je vyhrazen pro obnovu řízení nařízenou správním orgánem z moci úřední. Účastník by
mohl tento důvod uvést v podnětu k zahájení řízení ve smyslu ustanovení § 42 správního
řádu. Při nařízení obnovy řízení z moci úřední postupuje správní orgán na základě poznatků
získaných z vlastní činnosti nebo poznatků získaných právě z obdržených podnětů k zahájení
řízení.

3.2.2.2 Fáze řízení
Řízení o obnově řízení se skládá ze dvou fází (tj. řízení o povolení či nařízení obnovy
řízení a řízení obnovené).216 Pro obě fáze je příslušným správní orgán, který ve věci
rozhodoval v posledním stupni.217 Zpravidla se jedná o správní orgán, který rozhodoval
v první instanci. Bylo-li řízení dvojinstanční, je třeba zkoumat, kterého stupně se důvody pro
obnovu řízení týkají. Pokud se týkají obou stupňů, je příslušným správní orgán rozhodující
v první instanci. Týkají-li se důvody jen řízení odvolacího, je příslušným správní orgán
rozhodující v druhé instanci.218
Řízení o povolení obnovy řízení je možné zahájit na návrh účastníka nebo z moci
úřední. Návrhem na obnovu řízení je žádost o obnovu řízení podaná účastníkem. Žádost o
obnovu řízení se podává u kteréhokoli správního orgánu, který ve věci rozhodoval.219
V takovém případě je řízení zahájeno dnem, kdy správní orgán žádost obdržel.220 Odkladný

214

§ 100 odst. 4 zákona č. 500/2004 Sb., Správní řád

215

VOPÁLKA, Vladimír. Část čtvrtá, kapitola XVIII., oddíl 4. In: HENDRYCH, D. a kol. Správní právo. 9. vydání. Praha:

C. H. Beck, 2016, s. 278-279
216

PRŮCHA, PETR. Část druhá, hlava VII., kapitola 1.4. in KLIKOVÁ, Alena, Petr HAVLAN, Marek CHADIMA, et al.

Správní řád. 2. vydání. Praha: Wolters Kluwer, 2016, s. 323
217

§ 100 odst. 2, 3 zákona č. 500/2004 Sb., Správní řád

218

VOPÁLKA, Vladimír. Část čtvrtá, kapitola XVIII., oddíl 4. In HENDRYCH, D. a kol. Správní právo. 9. vydání. Praha: C.

H. Beck, 2016, s. 279
219

§ 100 odst. 2 zákona č. 500/2004 Sb., Správní řád

220

JEMELKA, Luboš, PONDĚLÍČKOVÁ, Klára, BOHADLO, David. § 100. In: JEMELKA, Luboš, PONDĚLÍČKOVÁ,

Klára, BOHADLO, David. Správní řád. 5. vydání. Praha: Nakladatelství C. H. Beck, 2016, s. 554-555
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účinek je možné žádosti o obnovu řízení přiznat tehdy, hrozí-li účastníkovi nebo veřejnému
zájmu vážná újma.221 Z moci úřední je možné obnovu řízení nařídit z důvodu, že vyšly najevo
dříve neznámé skutečnosti nebo důkazy, bylo zrušeno či změněno rozhodnutí, které bylo
podkladem rozhodnutí nebo bylo vydání rozhodnutí dosaženo trestným činem. Podmínkou je
zde existence veřejného zájmu na obnově řízení.
Správní řád stanovuje lhůty pro podání žádosti o obnovu řízení, v případě řízení
zahajovaného z moci úřední lhůtu pro zahájení řízení.222 Subjektivní lhůta pro podání žádosti
o obnovu řízení činí 3 měsíce a je počítána ode dne, kdy se účastník o důvodu obnovy řízení
dozvěděl. Objektivní lhůta činí 3 roky ode dne právní moci rozhodnutí. Lhůta pro zahájení
řízení o obnově řízení z moci úřední činí rovněž 3 roky ode dne právní moci rozhodnutí.
V této lhůtě však musí být řízení o obnově řízení z moci úřední nejen zahájeno, ale rovněž
musí dojít k vydání rozhodnutí o obnově řízení.
První fází je řízení o povolení či nařízení obnovy řízení. V této fázi příslušný správní
orgán zjišťuje, zda jsou splněny zákonné podmínky pro povolení obnovy řízení na základě
návrhu účastníka, případně pro její nařízení z moci úřední. Podle zjištěného závěru správní
orgán obnovu řízení povolí či nařídí, nebo žádost o obnovu řízení zamítne. Je-li obnova řízení
povolena nebo nařízena, má rozhodnutí o obnovení řízení odkladný účinek vždy, když nebylo
napadené rozhodnutí vykonáno.223 Rozhodnutí má povahu prvoinstančního rozhodnutí224 a je
možné proti němu podat odvolání.225
Druhou fází je pak řízení obnovené. Obnovené řízení je správní orgán povinen zahájit
z moci úřední na základě právní moci rozhodnutí o povolení či nařízení obnovy řízení.
Obnovené řízení je pokračováním původního řízení226 a tyto tvoří jeden celek227. Obecně se v

221

§ 100 odst. 6 zákona č. 500/2004 Sb., Správní řád

222

§ 100 odst. 2, 3 zákona č. 500/2004 Sb., Správní řád

223

§ 100 odst. 6 zákona č. 500/2004 Sb., Správní řád

224

VOPÁLKA, Vladimír. Část čtvrtá, kapitola XVIII., oddíl 4. In: HENDRYCH, D. a kol. Správní právo. 9. vydání. Praha:

C. H. Beck, 2016, s. 279
225

§ 81 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., Správní řád

226

VOPÁLKA, Vladimír. Část čtvrtá, kapitola XVIII., oddíl 4. In: HENDRYCH, D. a kol. Správní právo. 9. vydání. Praha:

C. H. Beck, 2016, s. 279
227

Rozsudek KS v Hradci Králové ze dne 20. 4. 2010, čj. 51 A 2/2010-26
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obnoveném řízení postupuje v souladu s ustanoveními pro řízení v prvním stupni. Otázka, kdo
je účastníkem obnoveného řízení, se posuzuje podle právního stavu a skutkových okolností v
době obnoveného řízení. Správnímu orgánu je v obnoveném řízení umožněno využít
podklady původního rozhodnutí228, nicméně pro vydání správného rozhodnutí bude nejspíše
nutné doplnit řízení o nové skutečnosti. Povinnost šetřit práv nabytých v dobré víře je
výslovně uvedena v ustanovení § 102 odst. 7 správního řádu. Vydáním nového rozhodnutí se
ruší rozhodnutí předešlé229 a toto rozhodnutí má prvoinstanční povahu, je tedy možné proti
němu podat odvolání.

3.2.2.3 Povolení obnovy řízení ve vztahu k rozhodnutí o přestupku vydaném
v příkazním řízení
Zda je obnova řízení ve vztahu k rozhodnutí o přestupku, které bylo vydáno
v příkazním řízení (tj. formou příkazu), připuštěna či nikoli, zákon nestanoví. Závěr o
přípustnosti obnovy řízení ve vztahu k příkazu byl dovozen v judikatuře NSS. NSS dospěl
k závěru, že není důvodu, aby u rozhodnutí o přestupku ve formě příkazu nebyla obnova
řízení připuštěna. Naopak obnova řízení na žádost účastníka dle § 100 odst. 1 písm. a)
správního řádu z roku 2004 je možná i v případě řízení o přestupku, o němž bylo pravomocně
rozhodnuto v příkazním řízení.230

3.2.3 Nové rozhodnutí
Právní úprava umožňující správnímu orgánu vydat ve věci, kde již existuje pravomocné
rozhodnutí, nové rozhodnutí prolamuje zásadu věci rozhodnuté (rei iudicatae) a také zásadu
ne bis in idem.231 Nové rozhodnutí lze vydat pouze z důvodů vymezených v zákoně.
Společným znakem těchto důvodů je, že nastaly až po právní moci rozhodnutí o přestupku.
Speciální důvody pro vydání nového rozhodnutí v řízení o přestupku jsou vymezeny
v ustanovení § 99 přestupkového zákona. V prvním případě může správní orgán novým

228

§ 102 odst. 2, 6 zákona č. 500/2004 Sb., Správní řád

229

§ 102 odst. 9 zákona č. 500/2004 Sb., Správní řád

230

Rozsudek NSS ze dne 25. 9. 2015, čj. 8 As 193/2014-35

231

HEJČ, David. § 101. In: POTĚŠIL, Lukáš, HEJČ, David, RIGEL, Filip, MAREK, David. Správní řád. 1. vydání. Praha:

Nakladatelství C. H. Beck, 2015, s. 508
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rozhodnutím rozhodnout o upuštění od výkonu zbytku správního trestu zákazu činnosti. O
upuštění od výkonu zbytku správního trestu zákazu činnosti může správní orgán rozhodnout
na návrh pachatele, zákonného zástupce, opatrovníka nebo orgánu sociálně-právní ochrany
dětí, a to za předpokladu uplynutí poloviny doby výkonu tohoto správního trestu, a pokud
pachatel prokázal (ať již způsobem života nebo provedením účinných opatření), že další
výkon správního trestu není potřebný.232 Výraznou roli zde hraje správní uvážení. V dalších
dvou případech zákon správnímu orgánu ukládá povinnost při splnění podmínek vydat nové
rozhodnutí. Správnímu orgánu tedy žádná možnost správního uvážení ponechána není a
přestupkový zákon přímo ukládá správnímu orgánu povinnost vydat nové rozhodnutí. Jedná
se o situaci, kdy v případě, že bylo původním rozhodnutím rozhodnuto o podmíněném
upuštění od uložení správního trestu, ale pachatel v určené lhůtě neuhradil způsobenou škodu
nebo nevydal bezdůvodné obohacení, správní orgán zruší výrok o podmíněném upuštění od
uložení správního trestu a pachateli správní trest uloží. Dalším případem, kdy správní orgán
musí vydat nové rozhodnutí, je účast pachatele na amnestii. Správní orgán rozhodne o
správním trestu způsobem vyplývajícím z amnestie, případně rozhodne o vyřazení přestupku
z evidence přestupků.
Dalšími důvody pro vydání nového rozhodnutí, které jsou relevantní v řízení o
přestupcích, jsou v souladu s ustanovením § 101 správního řádu:
-

nové rozhodnutí je vydáno po prominutí zmeškaného úkonu

-

novým rozhodnutím je dodatečně stanovena nebo změněna lhůta pro splnění
povinnosti, případně je povoleno plnění ve splátkách nebo po částech

-

rozhodnutí ve věci bylo zrušeno jiným orgánem veřejné moci.

Účastníky nového řízení jsou ti, kteří jimi mají být podle právního stavu a skutkových
okolností v době nového řízení.233
Řízení, v němž bude vydáno nové rozhodnutí, provádí správní orgán příslušný k
původnímu řízení v prvním stupni. Správní orgán v novém řízení může využít podklady

232

JEMELKA, Luboš. § 99. In: JEMELKA, Luboš, VETEŠNÍK, Pavel. Zákon o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich;

Zákon o některých přestupcích. 1. vydání. Praha: Nakladatelství C. H. Beck, 2017, s. 899
233

§ 102 odst. 2 zákona č. 500/2004 Sb., Správní řád
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původního řízení. Důraz je kladen na šetření práv nabytých v dobré víře. Dále se postupuje
podle ustanovení platných pro řízení v prvním stupni.234
Novým rozhodnutím vydaným po prominutí zmeškání úkonu se původní rozhodnutí
zruší. Je-li nové rozhodnutí vydáno z jiného důvodu, neruší se tím rozhodnutí původní, pouze
se brání jeho vykonatelnosti nebo jiným právním účinkům.235 Původní rozhodnutí tak zůstává
platné, ale je neúčinné.236

3.3 Přezkoumávání rozhodnutí o přestupku vydaného v
příkazním řízení na místě
3.3.1 Příkaz na místě
Příkaz na místě je formou rozhodnutí o přestupku, které se vydává ve zvláštním
zkráceném řízení. Tento institut nahrazuje dřívější blokové řízení237, ve kterém byly vydávány
bloky k ukládání pokut (tzv. pokutové bloky), princip však zůstává obdobný.
Příkazem na místě lze obviněnému z přestupku uložit pokutu až do výše 10 000 Kč
(mladistvému obviněnému do výše 2 500 Kč), nepostačuje-li domluva.238 Příkaz na místě je
nutné vyhotovit písemně.239 Podmínkou k vydání příkazu namístě je udělení souhlasu
obviněným se zjištěným stavem věci, s právní kvalifikací skutku, s uložením pokuty a její
výší a s vydáním příkazového bloku.240 Ustanovení § 92 odst. 1 přestupkového zákona
upravuje způsob uložení pokuty nebo peněžité záruky příkazem na místě. Je-li obviněnému

234

§ 102 odst. 1, 6, 7, 8 zákona č. 500/2004 Sb., Správní řád

235

§ 102 odst. 9 zákona č. 500/2004 Sb., Správní řád
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C. H. Beck, 2016, s. 277
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ukládána příkazem na místě pokuta nebo peněžitá záruka, vydá se mu příkazový blok. Vydání
příkazového bloku je nezbytné z důvodu evidence a z důvodu zachování bezpečnosti při
výkonu této agendy. Příkazový blok je tak pojímán jako formulářové písemné vyhotovení
příkazu na místě.241 Příkaz na místě se podpisem obviněného na příkazovém bloku stává
pravomocným a vykonatelným rozhodnutím. Výslovná úprava okamžiku nabytí právní moci
a vykonatelnosti je v přestupkovém zákoně obsažena nově242, za předchozí právní úpravy byl
okamžik podpisu pokutového bloku jako rozhodný okamžik nabytí právní moci a
vykonatelnosti dovozen judikaturou NSS243. Nemůže-li obviněný peněžitou povinnost na
místě splnit, vydá se mu příkazový blok na peněžitou povinnost na místě nezaplacenou s
poučením o způsobu zaplacení, o lhůtě splatnosti a o následcích nezaplacení.244 V případě, že
je příkazem na místě ukládáno napomenutí, použije se právní úprava obsažená v ustanovení §
150 odst. 5 správního řádu, podle které je i zde nutný souhlas obviněného a příkaz se
podpisem obviněného stává pravomocným a vykonatelným rozhodnutím.245 Souhlas
obviněného je ve všech případech nezbytnou podmínkou pro vydání příkazu na místě, pokud
by souhlas nebyl dán, musí být přestupek projednán v klasickém přestupkovém řízení.246
Hlavním účelem vydání příkazu na místě je jednoduché (neformální) a rychlé vyřízení
přestupku v celém svém rozsahu pro obě strany, s tím souvisí i hospodárnost, příkazem na

241

Důvodová zpráva k zákonu č. 250/2016 Sb., o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich, Sněmovní tisk 555/0, část

zvláštní k § 92, dostupné na http://www.psp.cz/sqw/text/tiskt.sqw?o=7&ct=555&ct1=0
242

Srov. JEMELKA, Luboš. § 92. In: JEMELKA, Luboš, VETEŠNÍK, Pavel. Zákon o odpovědnosti za přestupky a řízení o

nich; Zákon o některých přestupcích. 1. vydání. Praha: Nakladatelství C. H. Beck, 2017, s. 819
243

Rozsudek NSS ze dne 29. 12. 2010, čj. 8 As 68/2010-81: Okamžik vydání rozhodnutí v blokovém řízení a s ním v jedno

spadající okamžik nabytí právní moci tohoto rozhodnutí musí být závislý na jednoznačném časovém určení a musí být ve
všech případech určován identickým způsobem. Takovým okamžikem je však podle Nejvyššího správního soudu okamžik
podpisu pokutového bloku, resp. bloku na pokutu na místě nezaplacenou obviněným z přestupku.
244

§ 92 odst. 1 zákona č. 250/2016 Sb., o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich

245

Stanovisko k příkazu na místě podle zákona č. 250/2016 Sb., o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich, vydané

Ministerstvem vnitra České republiky. Dostupné na www.mvcr.cz/soubor/stanovisko-napomenuti-prikazem-na-mistepdf.aspx
246

Srov. HORZINKOVÁ, Eva.: Několik poznámek ke zkrácenému přestupkovému řízení. in Přestupky a řízení o nich z

pohledu teorie a praxe: sborník z mezinárodní vědecké konference konané dne 4. října 2013, s. 51-56. Dostupné na
http://www.polac.cz/katedry/kvs/konfer/sborniky/horzinkova.pdf
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místě ale nelze rozhodnout o neuložení správního trestu či o (podmíněném) upuštění od
potrestání247.
Náležitosti příkazu na místě jsou stanoveny ustanovením § 92 odst. 2 přestupkového
zákona. V příkazu na místě musí být zejména identifikován pachatel přestupku, vymezen
přestupek po skutkové stránce včetně právní kvalifikace, stanovena uložená povinnost a
příkaz na místě musí být obviněným podepsán, další náležitosti jsou spíše formálního
charakteru.248

3.3.2 Přezkoumávání příkazu na místě správními orgány
Obrana proti příkazu na místě není v zásadě možná. Obviněný se může bránit vydání
příkazu na místě tím, že neudělí souhlas a tímto zabrání vydání příkazu na místě. Přestupek
bude v takovém případě projednán v klasickém přestupkovém řízení. Po vydání příkazu na
místě jsou prostředky k jeho přezkoumávání velmi omezeny. Proti příkazu na místě nelze
podat odpor.
Jediným prostředkem k přezkoumávání příkazu na místě je přezkumné řízení. Speciální
úprava přezkumného řízení příkazu na místě byla převzata z dřívější právní úpravy, kam
zavedena novelou z roku 2015249, která bodem 29. vložila do ustanovení § 85 tehdejšího
zákona o přestupcích odstavce 5 a 6 ohledně přezkoumávání rozhodnutí o uložení pokuty v
blokovém řízení. Důvodem přijetí novely tehdy byly závěry z debaty meziresortní pracovní
skupiny, která se tématu věnovala v souvislosti s dopravními přestupky. U dopravních
přestupků docházelo nejčastěji k situaci, kdy přestupci, kterým bylo uděleno větší množství
blokových pokut, vedoucí k odnětí řidičského oprávnění, napadají veškerá rozhodnutí, na
základě kterých k odnětí došlo, a správní orgán se pak musí s každým jednotlivým
rozhodnutím vypořádat. Touto praxí dochází k zahlcení správních orgánů podáními

247

Srov. Často kladené dotazy k zákonu č. 250/2016 Sb., o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich, a zákonu č. 251/2016

Sb., o některých přestupcích - aktualizace k 1. březnu 2018, vydané Ministerstvem vnitra. Dostupné na
www.mvcr.cz/soubor/prestupky-casto-kladene-dotazy.aspx
248

Srov. JEMELKA, Luboš. § 92. In: JEMELKA, Luboš, VETEŠNÍK, Pavel. Zákon o odpovědnosti za přestupky a řízení o

nich; Zákon o některých přestupcích. 1. vydání. Praha: Nakladatelství C. H. Beck, 2017, s. 819
249

Zákon č. 204/2015 Sb., kterým se mění zákon č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů, zákon č.

269/1994 Sb., o Rejstříku trestů, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony
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s podnětem k přezkumnému řízení ohledně předmětných rozhodnutí, která mají za cíl zvrátit
rozhodnutí správního orgánu. A to tak, že se podněty snaží docílit odstranění některého
rozhodnutí o přestupku, za který jim byly uděleny body, tak, aby nebyli tzv. vybodováni.
[Proto] bylo zvažováno několik možných variant řešení od úplného vyloučení přezkumného
řízení v případě příkazu na místě po zkrácení lhůt250 pro podání podnětu k zahájení
přezkumného řízení. Nakonec byla zvolena varianta v podobě zkrácení objektivní lhůty pro
podání podnětu k zahájení přezkumného řízení (pouze u příkazu na místě) na šest měsíců s
tím, že podávání podnětu účastníka řízení k zahájení přezkumného řízení po uplynutí
objektivní lhůty se bude řešit obdobně režimu § 42 správního řádu (a nikoli tedy v režimu § 94
správního řádu, podle něhož je správní orgán povinen na podnět k zahájení přezkumného
řízení odpovědět sdělením do 30 dní i v případě, že podatel podnětu o takové sdělení
nepožádal), přičemž podnět k zahájení přezkumného řízení podaný po uplynutí objektivní
lhůty bude posuzovat správní orgán, který vydal příkaz na místě, a nikoli nadřízený správní
orgán tohoto správního orgánu, jako je tomu nyní – dojde tedy k vyloučení devolutivního
účinku.251
Ustanovení § 101 přestupkového zákona upravuje přezkum příkazu na místě. Uvedené
ustanovení stanovuje 6 měsíční lhůtu (počítána od právní moci příkazu na místě) pro zahájení
přezkumného řízení. Pokud je podnět k přezkumnému řízení podán po uplynutí lhůty, vyřídí
ho stejný správní orgán, který napadený příkaz na místě vydal. Pokud účastník řízení požádal
při podání podnětu o vyrozumění, správní orgán ho vyrozumí ve 30 denní lhůtě. V případě, že
je podnět podán ve lhůtě, provede přezkumné řízení správní orgán nadřízený správnímu
orgánu, který napadené rozhodnutí vydal.252

250

Do té doby byla užita ustanovení správního řádu o přezkumném řízení s delšími lhůtami.

251

Důvodová zpráva k vládnímu návrhu zákona (č. 204/2015 Sb.), kterým se mění zákon č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve

znění pozdějších předpisů, zákon č. 269/1994 Sb., o Rejstříku trestů, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony,
Sněmovní

tisk

368/0,

část

č.

1/4,

Novela

https://www.psp.cz/sqw/text/tiskt.sqw?O=7&CT=368&CT1=0
252

§ 95 zákona č. 500/2004 Sb., Správní řád
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3.3.3 Přípustnost obnovy řízení
Prvotní závěr NSS o nepřípustnosti obnovy řízení pro příkaz na místě 253 byl rozšířeným
senátem NSS překonán a pro určité případy byla obnova řízení připuštěna254. NSS připouští
obnovu řízení pro příkaz na místě v situaci, kdy obviněný zpochybňuje samotné udělení
souhlasu s vydáním příkazu na místě.255 Taková skutečnost je považována za skutečnost či
důkaz dříve neznámé, které ač existovaly v době původního řízení, tak vyšly najevo až po
právní moci rozhodnutí, a účastník, kterému jsou ku prospěchu, je nemohl v původním řízení
uplatnit. Tyto skutečnosti a důkazy zároveň mohou odůvodňovat jiné řešení předmětného
skutku.256 Z takového důvodu lze obnovit původní řízení a v novém řízení rozhodnutím
původní rozhodnutí (příkaz na místě) zrušit.

3.3.4 Přezkoumávání příkazu na místě soudy
Přezkoumávání příkazu na místě soudy je vyloučeno. Důvodem je skutečnost, že osoba
se udělením souhlasu s vydáním příkazu na místě vzdala projednání přestupku v klasickém
řízení, ve kterém by bylo vydáno rozhodnutí o přestupku, jenž lze napadnout opravným
prostředkem. V důsledku toho se osoba dobrovolně vzdává použití opravných prostředků
proti rozhodnutí vydanému formou příkazu na místě i možnosti přezkoumávání rozhodnutí o
přestupku soudem.257
K soudnímu přezkoumávání rozhodnutí o uložení pokuty v blokovém řízení se
opakovaně vyjádřily soudy. Tyto závěry jsou platné i ve vztahu k příkazu na místě. V

253

Rozsudek NSS ze dne 6. 2. 2008, sp. zn. 3 As 58/2007: Podmínkou obnovy řízení pak skutečně není předchozí vyčerpání

řádných opravných prostředků (v tom lze se stěžovatelem souhlasit), z povahy věci však je takovou podmínkou proběhnuvší
standardní správní řízení, ve kterém byly předmětem posuzování skutkové a právní otázky. Neproběhlo-li takové řízení, není
ve smyslu § 62 odst. 1 písm. a) správního řádu „co obnovovat“.
254

Usnesení rozšířeného senátu NSS ze dne 12. 03. 2013, č. j. 1 As 21/2010 – 65: obnova řízení na žádost účastníka podle §

100 odst. 1 písm. a) správního řádu z roku 2004, přichází v úvahu u přestupku, který byl vyřízen v blokovém řízení postupem
podle § 84 a násl. zákona o přestupcích, jen v případě, že žadatel neudělil souhlas s uložením pokuty v blokovém řízení.
255

Tento závěr byl potvrzen NSS v dalších rozsudcích: např. rozsudek NSS ze dne 13. 8. 2014, čj. 4 As 93/2014-40

nebo rozsudek NSS ze dne 22. 10. 2014, čj. 6 As 184/2014-34
256

§ 100 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., Správní řád

257

JEMELKA, Luboš. § 92. In: JEMELKA, Luboš, VETEŠNÍK, Pavel. Zákon o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich;

Zákon o některých přestupcích. 1. vydání. Praha: Nakladatelství C. H. Beck, 2017, s. 819
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rozsudku č. j. 6 As 49/2003 – 46258 NSS uvedl, že plně respektuje právo na spravedlivý
proces, jehož podstatnou složkou je právo na projednání věci nezávislým soudem, nicméně jeli podle § 68 písm. a) s. ř. s. žaloba nepřípustná tehdy, nevyužil-li žalobce opravných
prostředků v řízení před správním orgánem, které zákon připouští, pak musí být nepřípustná i
tam, kde žalobcovo právo na podání opravného prostředku zůstalo nevyužito z toho důvodu,
že žalobce nehodlal vést příslušné správní řízení ani v prvním stupni a spokojil se s
ukončením věci v blokovém řízení. Při použití opačného výkladu na případy přezkumu
správních rozhodnutí vydaných v blokovém řízení by totiž soud namísto činnosti přezkumné
prováděl sám činnost, jež by jinak měl uskutečňovat správní orgán tehdy, pokud by osoba
obviněná z přestupku takové řízení hodlala svým nesouhlasem s uložením pokuty v blokovém
řízení vyvolat. Pokud by takový postup nebyl připraven aprobovat, musel by rozhodnutí
správního orgánu vydané v blokovém řízení nutně shledat vždy nepřezkoumatelným pro
nedostatek důvodů. Oba přístupy by popřely smysl blokového řízení. Tento závěr byl potvrzen
Ústavním soudem v usnesení ze dne 18. 3. 2015, sp. zn. I. ÚS 4016/14, kde uvádí, že podle
ustálené judikatury Nejvyššího správního soudu je nepřípustná žaloba proti rozhodnutí o
uložení pokuty v blokovém řízení, neboť bylo vydáno v důsledku souhlasu účastníka řízení, a
tedy jeho vědomého rozhodnutí, že přestupek nebude projednáván v řízení, jehož předmětem
by bylo skutkové i právní posouzení jeho jednání. Takový účastník řízení se tedy vzdal
opravných prostředků ve správním řízení a nemůže splnit podmínku jejich vyčerpání, která je
nezbytná z hlediska přípustnosti správní žaloby.
Nepřezkoumatelnosti příkazu na místě soudy je některými autory kritizována259, ať již
kvůli výkladu soudů jdoucího nad zákon a z toho důvodu nepřesvědčivých argumentů
vyjádřených v judikatuře či kvůli nerespektování mezinárodních závazků. Rozpor je viděn
zejména s právem na spravedlivý proces a s tím související zásadou přezkoumávání
rozhodnutí soudem.260 Vzhledem k tomu, že proti příkazu na místě v zásadě není možné

258

Rozsudek NSS ze dne 29. 12. 2004, čj. 6 As 49/2003 - 46, publikovaný pod č. 505/2005 Sb. NSS

259

Např. MADLEŇÁKOVÁ, Lucia. Probíhá v ČR řízení o uložení správních sankcí a jejich ukládání dle zásad Rady

Evropy?. in Správní právo, Praha: Ministerstvo vnitra, Roč. 43, č. 2(2010), s. 65-89
260

Srov. ODEHNALOVÁ, Jana.: Soudní přezkum rozhodnutí o přestupku a právo na spravedlivý proces. in Přestupky a

řízení o nich z pohledu teorie a praxe: sborník z mezinárodní vědecké konference konané dne 4. října 2013, s. 187-197.
Dostupné na http://www.polac.cz/katedry/kvs/konfer/sborniky/odehnalova.pdf
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použití opravných prostředků, osobně by mi připadalo vhodnější připustit přezkoumávání ve
správním soudnictví.
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4 Přezkoumávání rozhodnutí o přestupku soudy
Podle současné právní úpravy je, s výjimkou rozhodnutí o přestupku vydaného formou
příkazu na místě, soudně přezkoumatelné každé rozhodnutí o přestupku261.
Do 28. 2. 2002 bylo právo na přezkoumávání rozhodnutí o přestupku soudem
omezeno ustanovením § 83 odst. 1 zákona č. 200/1990 Sb., České národní rady o přestupcích,
které stanovilo, že soud nepřezkoumává rozhodnutí o přestupku, za nějž nelze uložit pokutu
vyšší než 2000 Kč nebo zákaz činnosti; to neplatí, bylo-li vysloveno propadnutí věci nebo
zabrání věci, jejíž hodnota přesahuje částku 2000 Kč. Pro neústavnost však bylo uvedené
ustanovení Ústavním soudem zrušeno, a to nálezem ze dne 17. ledna 2001, sp. zn. Pl. ÚS.
9/2000, publikovaném pod č. 52/2001 Sb. Ústavní soud dospěl k závěru, že ačkoli je zákonem
možné odepřít soudní ochranu ve věcech přezkoumávání rozhodnutí orgánů veřejné správy, u
rozhodnutí týkajících se základních práv a svobod toto právo odepřít nelze. A jelikož právo na
spravedlivý proces, jehož podstatnou složkou je právo na projednání věci nezávislým soudem,
zaujímá v demokratické společnosti význačné místo, musí mít dotčená osoba možnost nechat
rozhodnutí o přestupku přezkoumat nezávislým a nestranným soudem, tedy soudem
splňujícím záruky čl. 6 odst. 1 EÚLP. S tímto závěrem osobně souhlasím.
Zakotvení možnosti soudního přezkoumávání rozhodnutí o přestupku, které je svou
povahou trestním obviněním ve smyslu čl. 6 EÚLP, je krokem k naplnění práva na
spravedlivý proces v oblasti správního trestání. Soud je totiž prvním orgánem rozhodujícím
ve věci přestupků, který splňuje požadavky čl. 6 odst. 1 EÚLP, konkrétně požadavek na
projednání oprávněnosti trestního obvinění nezávislým a nestranným soudem zřízeným
zákonem. Vedle naplnění práva na spravedlivý proces ve smyslu čl. 6 EÚLP v oblasti
správního trestání dochází taktéž k aplikaci požadavků spravedlivého trestního procesu
v souladu s čl. 40 Listiny.262

261

Při splnění podmínek stanovených v zákoně.

262

FRUMAROVÁ, Kateřina a kolektiv. Správní trestání. Praha: Leges, 2017, s. 207
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4.1 Správní žaloba proti rozhodnutí o přestupku
Soudy ve správním soudnictví rozhodují o žalobách proti rozhodnutím vydaným v
oblasti veřejné správy orgánem moci výkonné, orgánem územního samosprávného celku,
jakož i fyzickou nebo právnickou osobou nebo jiným orgánem, pokud jim bylo svěřeno
rozhodování o právech a povinnostech fyzických a právnických osob v oblasti veřejné
správy.263 Právní úprava postupu přezkoumávání rozhodnutí o přestupku soudem je obsažena
v soudním řádu správním. V části třetí soudního řádu správního jsou základní ustanovení
upravující řízení před správními soudy, v části čtvrté pak zvláštní ustanovení pro jednotlivá
řízení. Správní žaloba proti rozhodnutí správního orgánu je upravena v ustanoveních § 65-78
soudního řádu správního.

4.1.1 Žalobní legitimace a účastníci řízení
Řízení o žalobě proti rozhodnutí správního orgánu se zahajuje na návrh, v tomto
případě žalobou proti rozhodnutí správního orgánu. Zákon přiznává určitým osobám takový
návrh podat, tyto osoby mají žalobní legitimaci. Žalobní legitimaci má obecně ten, kdo tvrdí,
že byl na svých právech zkrácen přímo nebo v důsledku porušení svých práv v předcházejícím
řízení úkonem správního orgánu, jímž se mění, ruší nebo závazně určují jeho práva a
povinnosti (dále jen „rozhodnutí“)264 a dále osoba, která ač nespadá pod předchozí definici, je
účastníkem řízení před správním orgánem, tvrdí-li, že postupem správního orgánu byla
zkrácena na právech, která jí příslušejí, takovým způsobem, že by to mohlo mít za následek
nezákonné rozhodnutí.265 Zvláštní legitimace je dále přiznána nejvyššímu státnímu zástupci,
jestliže shledá závažný veřejný zájem k podání žaloby a veřejnému ochránci práv, jestliže
prokáže závažný veřejný zájem k jejímu podání.266 Tyto osoby se mohou domáhat zrušení
rozhodnutí nebo vyslovení jeho nicotnosti, a jedná-li se o rozhodnutí o uložení trestu za
správní delikt, lze se domáhat upuštění od trestu nebo jeho snížení.267
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§ 4 odst. 1 písm. a) zákona č. 150/2002 Sb., Soudní řád správní

264

§ 65 odst. 1 zákona č. 150/2002 Sb., Soudní řád správní
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§ 65 odst. 2 zákona č. 150/2002 Sb., Soudní řád správní
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§ 66 odst. 2, 3 zákona č. 150/2002 Sb., Soudní řád správní
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Účastníkem řízení před správním soudem jsou osoby, jež mají procesní legitimaci (tj.
způsobilost být účastníkem řízení). Aktivní procesní legitimace vymezuje, kdo může v tomto
řízení vystupovat v pozici žalobce, pasivní pak, kdo je v řízení žalovaným.268 Vedle žalobce
(navrhovatele) je účastníkem řízení o žalobě proti rozhodnutí správního orgánu tak i žalovaný
správní orgán, který ve věci rozhodl v posledním stupni.269
Řízení jsou dále účastny v souladu s ustanovením § 34 soudního řádu správního osoby
zúčastněné na řízení. Osoby zúčastněné na řízení jsou subjekty řízení odlišné od účastníků
řízení před správním soudem a toto postavení jim umožňuje být nositeli práv a povinností,
jimiž vstupují do procesních vztahů, vykonávají vliv na průběh řízení a uplatňují zde svá
práva. Předpokladem je kumulativní splnění podmínek: První podmínka je materiální a
splňuje ji ten, kdo je přímo dotčen ve svých právech a povinnostech vydáním napadeného
správního rozhodnutí, resp. nečinností správního orgánu, a dále ten, kdo může být přímo
dotčen zrušením správního rozhodnutí soudem či vydáním soudního rozhodnutí podle návrhu,
ale není účastníkem soudního řízení, protože nepodal žalobu. Druhá podmínka je formální a
splní ji ten, kdo včas výslovně oznámí, že bude v řízení práva osoby zúčastněné na řízení
uplatňovat.270

4.1.2 Podmínky pro podání žaloby
Žaloba musí být podána k věcně a místně příslušnému soudu.271 Věcně příslušným je
pro rozhodování v řízení o žalobě proti správnímu orgánu krajský soud, místně příslušným je
soud, v jehož obvodu je sídlo správního orgánu, který ve věci vydal rozhodnutí v prvním
stupni nebo jinak zasáhl do práv toho, kdo se u soudu domáhá ochrany.272
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ŠURÁNEK, Petr. § 65. In: JEMELKA, Luboš, PODHRÁZKÝ, Milan, VETEŠNÍK, Pavel, ZAVŘELOVÁ, Jitka,
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POSPÍŠIL, Petr. § 34. In: BLAŽEK, Tomáš, JIRÁSEK, Jan, MOLEK, Pavel, POSPÍŠIL, Petr, SOCHOROVÁ, Vendula,
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Lhůta pro podání žaloby proti rozhodnutí správního orgánu je stanovena § 72
soudního řádu správního a obecně činí dva měsíce ode dne oznámení rozhodnutí účastníkovi
řízení. Zmeškání lhůty není možné prominout. S ohledem na skutečnost, že se jedná o lhůtu
procesněprávní, je tato lhůta zachována tehdy, je-li v poslední den lhůty žaloba předána
k poštovní přepravě. Lhůta je zachována i v případě, je-li ve lhůtě žaloba podána k věcně či
místně nepříslušnému soudu.273 Naopak po novele274 účinné od 1. 1. 2012 již lhůta není
zachována, je-li žaloba podána u správního orgánu, který napadené rozhodnutí vydal.
Speciální lhůta je pak zakotvena v ustanovení § 72 odst. 3 soudního řádu správního, a to pro
případ, kdy soud rozhodující v občanském soudním řízení zastaví řízení z důvodu, že se jedná
o věc, která má být rozhodována ve správním soudnictví. V takovém případě je na podání
žaloby ke správnímu soudu žalobci ponechána lhůta jednoho měsíce od právní moci
rozhodnutí o zastavení řízení.
Další z podmínek pro podání žaloby proti rozhodnutí správního orgánu lze dovodit z
ustanovení § 68 soudního řádu správního, které vymezuje některé z důvodů nepřípustnosti
žaloby.
Pro soudní řád správní je obecně v ustanovení § 5 soudního řádu správního zakotvena
zásada subsidiarity soudní ochrany, domáhat se svého práva ve správním soudnictví tedy lze
pouze po vyčerpání řádných opravných prostředků.275 Před podáním žaloby proti rozhodnutí
správního orgánu je tak nezbytné, aby žalobce využil řádné opravné prostředky, které mu
poskytuje právní úprava řízení před správním orgánem.276 O takovém opravném prostředku
musí být již rozhodnuto. V případě, že právní úprava obsažená ve speciálním zákoně opravné
prostředky proti rozhodnutí o přestupku nepřipouští, je možné přímé podání žaloby.

273
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Rozsudek NSS ze dne 15. 8. 2008, čj. 8As 2/2008-112
Novela provedena zákonem č. 303/2011 Sb., kterým se mění zákon č. 150/2002 Sb., soudní řád správní, ve znění
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všechny prostředky k ochraně svých práv, které má ve své procesní dispozici, a teprve po jejich marném vyčerpání se může
domáhat soudní ochrany. Soudní přezkum správních rozhodnutí je totiž koncipován až jako následný prostředek ochrany
subjektivně veřejných práv, který nemůže nahrazovat prostředky nacházející se uvnitř veřejné správy.
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Pokud by rozhodnutím správní orgán rozhodoval v soukromoprávní věci, žalobce se
nemůže bránit ve správním soudnictví, ale využil by ochrany podle části páté občanského
soudního řádu.
Žalobou nelze napadat nicotnost rozhodnutí, pokud se nicotnosti žalobce nedomáhal
již v řízení před správním orgánem. Žaloba rovněž nemůže směřovat pouze proti odůvodnění,
tj. proti důvodům rozhodnutí, naopak vždy musí napadat jeden nebo více výroků. Stejně tomu
bude i při tvrzené nepřezkoumatelnosti rozhodnutí, před níž lze žalobce chránit pouze
v případě, napadá-li současně i jeden nebo více výroků.277

4.1.3 Náležitosti žaloby
Žaloba musí splňovat obecné náležitosti podání uvedené v ustanovení § 37 odst. 2, 3
soudního řádu správního. Dále musí obsahovat zvláštní náležitosti vymezené v ustanovení §
71 soudního řádu správního. Jedná se o označení napadeného rozhodnutí a den jeho doručení
nebo jiného oznámení žalobci, označení žalobci známých zúčastněných osob, vymezení
napadených výroků rozhodnutí, uvedení žalobních bodů (tj. námitek, ze kterých je patrno, z
jakých skutkových a právních důvodů považuje žalobce napadené výroky rozhodnutí za
nezákonné nebo nicotné), označení důkazních prostředků k prokázání uvedených tvrzení a
návrh výroku rozsudku (petit). V žalobě je uplatňována dispoziční zásada, kdy žalobce sám
vymezuje rozsah přezkoumávání napadeného rozhodnutí. K tomu dochází prostřednictvím
žalobních bodů. Žalobní body může žalobce pak kdykoli za řízení omezit. Rozšířit žalobu na
dosud nenapadené výroky rozhodnutí nebo ji rozšířit o další žalobní body ale může jen ve
lhůtě pro podání žaloby.278
Žaloba nemá ve vztahu k účinkům napadeného rozhodnutí odkladný účinek. Příslušný
správní soud může na návrh žalobce odkladný účinek přiznat, a to za předpokladu, že by
výkon napadeného rozhodnutí nebo jeho jiné následky způsobili žalobci nepoměrně větší
újmu, než jaká hrozí jiným osobám přiznáním odkladného účinku. Současně nesmí být
přiznání odkladného účinku v rozporu s důležitým veřejným zájmem.279
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4.1.4 Řízení o žalobě
Otázka, zda a v jakém rozsahu bude správní soud přezkoumávat rozhodnutí o
přestupku, je ovládána dispoziční zásadou. Ta má za následek, že soud danou věc projedná
výhradně na návrh dotčených osob a zásadně v rozsahu vymezeném v žalobním návrhu.280
Řízení o žalobě proti rozhodnutí správního orgánu je zahájeno dnem, kdy žaloba dojde
k příslušnému soudu.281 V případě, že má podání vady, přistoupí soud k jejich odstranění.
Nedojde-li k odmítnutí žaloby282, zastavení řízení283 nebo přerušení řízení284, soud v řízení
postupuje v souladu s ustanovením § 74 soudního řádu správního, které upravuje úkony
následující po obdržení žaloby soudem. Žaloba je doručena žalovanému správnímu orgánu a
zúčastněným osobám. Žalovanému správnímu orgánu je dále uložena povinnost předložit ve
lhůtě do jednoho měsíce správní spisy a vyjádření k žalobě. Pokud by správní orgán
nevyhověl, může mu být uložena pořádková pokuta v souladu s ustanovením § 44 odst. 1
soudního řádu správního. O žalobě lze rozhodnout bez nařízení jednání ve dvou případech. Za
prvé, pokud napadené rozhodnutí obsahuje závažné vady285 seznatelné již z předložené
spisové dokumentace nebo pokud je napadené rozhodnutí nicotné. V takovém případě soud
při respektování zásady hospodárnosti žalobě vyhoví bez nařízení jednání. Za druhé, z
obecného důvodu v situaci, kdy to účastníci shodně navrhnou nebo s tímto postupem
souhlasí286. V ostatních případech soud nařídí jednání.
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V řízení před správním soudem se uplatňuje zásada koncentrace, kdy je na žalobci,
aby vymezil rozsah přezkoumávání napadeného rozhodnutí. Žalobce v žalobních bodech
uvede rozsah, v jakém rozhodnutí napadá (napadené výroky) a tím vymezuje, jaké skutkové a
právní otázky bude soud v tom daném individuálním případě posuzovat.287 Soud pak
v souladu s ustanovením § 75 odst. 2 soudního řádu správního přezkoumává napadené
rozhodnutí v mezích žalobních bodů. Žalobní body představují jednu ze základních náležitostí
žaloby. Nad rámec žalobních bodů soud přihlédne z moci úřední k závažným vadám
rozhodnutí podle ustanovení § 76 soudního řádu správního, a dále k absolutní neplatnosti
právního jednání, prekluzi či dodržení zásady retroaktivity ve prospěch pachatele přestupku a
zásady ne bis in idem.288 Soud může přezkoumat a zrušit i jen jediný výrok napadeného
rozhodnutí, avšak pouze za situace, že jde o výrok samostatný, který je oddělitelný a je
způsobilý samostatného přezkumu.289 Takovým výrokem však není výrok o vině v rozhodnutí
o přestupku, zruší-li soud výrok o vině, musí rovněž zrušit celý výrok o druhu a výměře
sankce, případně další související výroky.290 Pokud by žalobce v žalobě neuvedl žalobní
body, nelze napadené rozhodnutí přezkoumat a soud žalobu odmítne.291
Vzhledem k zásadě rozhodování na základě spolehlivě zjištěného skutkového stavu,
může soud v rámci řízení zopakovat nebo doplnit dokazování provedené správním orgánem.
Dokazování se provádí vždy při jednání. Soud všechny důkazy hodnotí v souladu se zásadou
volného hodnocení důkazů samostatně a nezávisle a rozhodne na základě jím zjištěného
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stavu.292 Ačkoli je soudu ponechán široký prostor k provedení důkazů i jejich hodnocení,
nemůže tímto nahrazovat činnost správního orgánu. NSS k dokazování soudy uvádí: V rámci
přezkumu napadeného rozhodnutí ve smyslu § 75 s. ř. s., je krajský soud povinen zkoumat, zda
správní orgány bez ohledu na způsob obhajoby obviněného v řízení o přestupku dostály své
povinnosti zjistit stav věci, o němž nejsou důvodné pochybnosti, a to v rozsahu potřebném pro
rozhodnutí o přestupku. Pokud krajský soud zjistí, že správní orgány takto nepostupovaly,
bude na něm, aby na základě žalobních tvrzení a navrhovaných důkazů pochybnosti o
skutkovém stavu sám odstranil (§ 77 odst. 2 s. ř. s.). To může učinit porovnáním s důkazy již
provedenými v řízení před správními orgány, zopakováním důkazů již provedených nebo
provedením důkazů nových. Jsou-li nedostatky ve zjištění skutkového stavu takového rozsahu,
že jejich odstraňování by znamenalo nahrazovat činnost správních orgánů soudem, uloží
krajský soud tuto povinnost správnímu orgánu.293 Pokud jsou vady v dokazování provedeném
správním orgánem natolik závažné, že ve smyslu ustanovení § 76 soudního řádu správního
jsou důvodem pro zrušení rozhodnutí, soud rozhodne bez dokazování (bez jednání) o zrušení
napadeného rozhodnutí. V situaci, kdy žalovaný správní orgán dodá soudu neúplný správní
spis, je úkolem soudu, aby zajistil dodání chybějícího obsahu, k čemuž mu zákon svěřuje
donucovací prostředky (pořádkovou pokutu). Pouze ve výjimečných případech, pokud by
dodání správního spisu nebylo možné nijak rozumně dosáhnout, soud napadené rozhodnutí
zruší pro nepřezkoumatelnost.294

4.1.5 Rozhodnutí soudu
Soud rozhoduje o žalobě v zákonem stanovených případech bez meritorního
projednání věci, a to usnesením. Důvody jsou procesního charakteru. Soudní řád správní
stanovuje důvody pro odmítnutí žaloby, pro zastavení řízení a pro přerušení řízení.
V případě meritorního projednání věci soud žalobě, shledá-li ji důvodnou, rozsudkem
vyhoví a napadené rozhodnutí zruší (případně i rozhodnutí, které napadenému rozhodnutí
předcházelo). Důvodem ke zrušení napadeného rozhodnutí je podle ustanovení § 78 odst. 1
soudního řádu správního jeho nezákonnost či vady řízení, a také překročení nebo zneužití

292

§ 77 zákona č. 150/2002 Sb., Soudní řád správní

293

Usnesení rozšířeného senátu NSS ze dne 2. 5. 2017, č. j. 10 As 24/2015-71

294

Rozsudek NSS ze dne 28. 3. 2007, sp. zn. 1 As 32/2006
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správního uvážení správním orgánem. Po zrušení napadeného rozhodnutí věc vrátí správnímu
orgánu k dalšímu řízení.295 Správní orgán je v takovém případě vázán právním názorem
soudu.296 Vázanost právním názorem soudu ale není absolutní, správní orgán se může
odchýlit např. v případě doplnění dokazování a zjištění jiného skutkového stavu věci, v
případě změny relevantního právního předpisu aj. Takový odklon však musí správní orgán
v novém rozhodnutí přesvědčivě odůvodnit.297
V opačném případě, je-li žaloba shledána správním soudem jako nedůvodná, ji soud
rozsudkem zamítne.298
Při přezkoumávání rozhodnutí o přestupku, kterým byl uložen správní trest, lze
rozhodnout dalším způsobem. Soudu je ustanovením § 65 odst. 3 soudního řádu správního299
ve spojení s ustanovením § 78 odst. 2 soudního řádu správního300 svěřeno moderační právo.
Druhé zmíněné ustanovení bylo navíc do právního řádu vloženo v rámci snahy o posílení
zásady plné jurisdikce soudu.301 Žalobce se může žalobou (konkrétně v návrhu petitu)
domáhat upuštění od uloženého správního trestu nebo jeho snížení. Petit může být
formulován jako samostatný i jako eventuální, tj. jako první možnost žalobce navrhuje zrušení
napadeného rozhodnutí a pokud mu nebude vyhověno, navrhuje snížení intenzity správního

295

V rozhodování správního soudu se tímto projevuje kasační princip. § 78 odst. 4 zákona č. 150/2002 Sb., Soudní řád

správní
296

§ 78 odst. 5 zákona č. 150/2002 Sb., Soudní řád správní

297

SOCHOROVÁ, Vendula. § 78. In: BLAŽEK, Tomáš, JIRÁSEK, Jan, MOLEK, Pavel, POSPÍŠIL, Petr, SOCHOROVÁ,

Vendula, ŠEBEK, Petr. Soudní řád správní. 3. vydání. Praha: Nakladatelství C. H. Beck, 2016
298

§ 78 odst. 7 zákona č. 150/2002 Sb., Soudní řád správní

299

Rozhodl-li správní orgán o uložení trestu za správní delikt, může se ten, jemuž byl takový trest uložen, žalobou domáhat

též upuštění od něj nebo jeho snížení v mezích zákonem dovolených.
300

Rozhoduje-li soud o žalobě proti rozhodnutí, jímž správní orgán uložil trest za správní delikt, může soud, nejsou-li důvody

pro zrušení rozhodnutí podle odstavce 1, ale trest byl uložen ve zjevně nepřiměřené výši, upustit od něj nebo jej snížit v
mezích zákonem dovolených, lze-li takové rozhodnutí učinit na základě skutkového stavu, z něhož vyšel správní orgán, a který
soud případně vlastním dokazováním v nikoli zásadních směrech doplnil, a navrhl-li takový postup žalobce v žalobě.
301

Důvodová zpráva k zákonu č. 150/2002 Sb., Soudní řád správní. Poslanecká sněmovna PČR, 2002, sněmovní tisk 1080/0.

Dostupná na https://www.psp.cz/sqw/text/text2.sqw?idd=29058
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trestu nebo upuštění od něho.302 V rámci moderačního práva ale není možné správní trest
zvýšit ani ztížit, jelikož by to odporovalo zákazu reformationis in peius. Podmínkou pro
aplikaci moderačního práva soudem je skutečnost, že správní orgán uložil správní trest ve
zcela zjevně nepřiměřené výši. K tomu Městský soud v Praze303 argumentuje funkcemi
správních trestů. Správní trest uložený pachateli přestupku musí splňovat dvě základní funkce.
Za prvé, funkci výchovnou a preventivní, tedy musí odradit jiné potencionální pachatele od
páchání přestupku, a za druhé, funkci represivní, tedy pachatel přestupku musí takový postih
pocítit. Jestliže se jedná o finanční postih, tak musí být znatelný v majetkové sféře pachatele
přestupku, a nikoli tedy zanedbatelný. Tyto skutečnosti zvažuje správní soud při aplikaci
moderačního práva. NSS posuzoval využití moderačního práva např. v případě, kdy došel ke
konkrétnímu závěru, že pokuta uložená těsně nad spodní hranicí zákonného rozmezí nemůže
být považována na zjevně nepřiměřenou304. V jiném rozhodnutí305 uvádí, že pokud soud
využije moderačního práva, musí náležitě odůvodnit, v čem spatřuje zjevnou nepřiměřenost
trestu a jakým způsobem dospěl k nové výši trestu, v opačném případě by bylo jeho
rozhodnutí nepřezkoumatelné. V dalším rozhodnutí306 NSS vyjadřuje zcela klíčovou
myšlenku, když připouští, že i zjevně nepřiměřená sankce může za zvláštních okolností obstát
při soudním přezkumu a rozhodující soud v takovém případě nemusí moderačního práva užít.
Upozorňuje zde na opomíjenou skutečnost, že se jedná o právo, jinými slovy zmocnění soudu
ke snížení uloženého správního trestu, je-li zjevně nepřiměřený. Zákonná úprava však
ponechává soudu prostor pro soudní uvážení a soud sám rozhodne, zda na základě
individuálního posouzení v konkrétním případě moderačního práva využije či nikoliv. S tím
souvisí i závěr, že soud nehledá ideální výši správního trestu, ale pouze koriguje názor

302

Rozsudek NSS ze dne 30. 11. 2005, čj. 1 As 30/2004-82: Navrhnout moderaci trestu (§ 78 odst. 2 soudního řádu

správního) může žalobce před správním soudem jak pro případ, že by neuspěl s návrhem na zrušení rozhodnutí správního
orgánu (tedy jako eventuální petit), tak i samostatně. Návrh na moderaci může být uplatněn i po uplynutí lhůty k podání
žaloby, vychází-li z žalobního bodu vzneseného v této lhůtě.
303

Rozsudek Městského soudu v Praze ze dne 16. 11. 2004, čj. 10 CA 250/2003-48

304

Rozsudek NSS ze dne 21. 08. 2003, čj. 6 A 96/2000-62

305

Rozsudek NSS ze dne 30. 11. 2005 čj. 1 As 30/2004-82

306

Rozsudek NSS ze dne 19. 4. 2012, sp. zn. 7 As 22/2012
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správního orgánu.307 Dojde-li v mezidobí ke změně právní úpravy, NSS připouští s odkazem
na zásadu použití pozdějšího příznivějšího zákona, aby se žalobce dovolával využití
moderačního práva z tohoto důvodu.

308

Ve všech případech ale soud rozhoduje v mezích

zákona. Moderační právo soudu se však nevztahuje na rozhodnutí o podmíněném upuštění od
správního trestu upraveném v ustanovení § 42 přestupkového zákona. Zde platí výjimka
z moderačního práva, jelikož by došlo k situaci, kdy soud podmíněně upustí od uložení
správního trestu a stanoví jeho podmínky, ale zároveň soud nedisponuje žádnou pravomocí
k zásahu pro případ, kdy pachatel přestupku uloženou podmínku nesplní. Pravomoc
zasáhnout v takovém případě je přestupkovým zákonem svěřena pouze správnímu orgánu.

4.1.6 Otázky související s přezkoumáváním rozhodnutí o přestupku soudy
4.1.6.1 Uspokojení účastníka po podání žaloby ve správním soudnictví
Při přezkoumávání rozhodnutí soudem, tedy po podání žaloby ve správním soudnictví
může být účastník uspokojen novým rozhodnutím správního orgánu. Tento postup je postaven
na zásadách hospodárnosti, efektivity a subsidiarity soudní ochrany, jakož i na zásadě
dispoziční. Jeho cílem je poskytnut prostor správním orgánům, aby – uznají-li samy
oprávněnost výhrad uplatněných navrhovatelem vůči svým úkonům – mohly zjednat
nápravu.309 Postup vedoucí k uspokojení účastníka správním orgánem tedy není správnímu
orgánu navrhován ani ukládán a je pouze na vlastním uvážení správního orgánu, zda k němu
přistoupí. Ustanovení § 153 správního řádu ve spojení s ustanovením § 62 soudního řádu
správního pak upravuje postup vedoucí k uspokojení účastníka správního řízení (před soudem
navrhovatele) po podání žaloby ve správním soudnictví. Správní orgán může o uspokojení

307

Rozsudek NSS ze dne 19. 4. 2012, sp. zn. 7 As 22/2012: Smyslem a účelem moderace (§ 78 odst. 2 s. ř. s.) není hledání

„ideální“ výše sankce soudem místo správního orgánu, ale její korekce v případech, že by sankce, pohybující se nejen v
zákonném rozmezí a odpovídající i všem zásadám pro její ukládání a zohledňující kritéria potřebná pro její individualizaci,
zjevně neodpovídala zobecnitelné představě o adekvátnosti a spravedlnosti sankce.
308

Rozsudek NSS ze dne 4. 12. 2008, čj. 9 As 7/2008 – 55: Je-li řízení o přestupku, jehož spáchání bylo žalobci kladeno za

vinu, považováno za řízení, v němž se rozhoduje o oprávněnosti trestního obvinění, může soud rozhodující ve správním
soudnictví při posuzování výše uloženého trestu využít svého moderačního práva a upustit od uloženého trestu za spáchaný
přestupek (§ 78 odst. 2 s. ř. s.), s poukazem na použití pozdějšího znění zákona o přestupcích, které je pro žalobce příznivější,
než znění účinné v době spáchání přestupku (retroaktivita in mitius, čl. 40 odst. 6 Listiny).
309

POSPÍŠIL, Petr. § 62. In: BLAŽEK, Tomáš, JIRÁSEK, Jan, MOLEK, Pavel, POSPÍŠIL, Petr, SOCHOROVÁ, Vendula,

ŠEBEK, Petr. Soudní řád správní. 3. vydání. Praha: Nakladatelství C. H. Beck, 2016
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účastníka rozhodnout jen do doby, než o podané žalobě rozhodne soud. Dosáhl-li žalobce
vydání nového, pro sebe příznivého rozhodnutí tak, že soud žalobou napadené rozhodnutí
správního orgánu zrušil a zavázal jej svým právním názorem k vydání rozhodnutí, kterým
žalobci vyhoví, nelze již využít § 62 s. ř. s. o uspokojení navrhovatele.310
Navrhuje-li žalobce zrušení rozhodnutí správního orgánu, může jej správní orgán
uspokojit změnou nebo zrušením tohoto rozhodnutí v přezkumném řízení, navrhuje-li
vyslovení nicotnosti rozhodnutí, může jej správní orgán sám uspokojit vyslovením nicotnosti
rozhodnutí, a pokud žalobce navrhuje snížení trestu nebo upuštění od trestu uloženého
napadeným rozhodnutím, může jej správní orgán uspokojit vydáním nového rozhodnutí. Ve
věci rozhoduje žalovaný správní orgán, a to se souhlasem nadřízeného správního orgánu. O
svém záměru takto rozhodnout správní orgán informuje soud. Předseda senátu pak určí
správnímu orgánu lhůtu, ve které je třeba rozhodnout. Jestliže správní orgán lhůtu nedodrží,
bude soud pokračovat v řízení.
Vydané rozhodnutí nesmí měnit práva nebo povinnosti ostatních účastníků založené
žalobou napadeným rozhodnutím, ledaže s tím vyslovili souhlas. Po vydání rozhodnutí či
provedení jiného úkonu je navrhovatel předsedou senátu dotázán, zda byl plně uspokojen.
Pokud ano, soud řízení podle ustanovení § 47 písm. b) soudního řádu správního zastaví,
v opačném případě soud v řízení pokračuje. Nevyjádří-li se navrhovatel ve stanovené lhůtě, je
soud povinen zhodnotit všechny okolnosti případu a sám učinit závěr, zda k uspokojení
navrhovatele došlo, či nikoliv.311 Sdělení soudu o uspokojení se navrhovatel vzdává práva na
podání odvolání či rozkladu, přičemž toto právo pak nenáleží ani ostatním účastníkům.

4.1.6.2 Rozhodný právní stav
Při přezkoumávání rozhodnutí je rozhodný skutkový a právní stav, který existoval v
době rozhodování správního orgánu.312 Dobou rozhodování správního orgánu je den, kdy
správní orgán ve věci rozhodl, nikoli den nabytí právní moci takového rozhodnutí.313

310

Rozsudek NSS ze dne 17. 10. 2013, čj. 6 Ads 3/2013-41

311

Usnesení NSS ze dne 13. 7. 2010, sp. zn. 3 Ads 148/2008-70

312

§ 75 odst. 1 zákona č. 150/2002 Sb., Soudní řád správní

313

Rozsudek NSS ze dne 26. 2. 2004, čj. 6 A 85/2000-64
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V období mezi rozhodováním správního orgánu a přezkoumáváním rozhodnutí
soudem může dojít ke změně právního úpravy, kterou bude soud reflektovat ve svém
rozhodování. Ačkoli tímto dojde k prolomení ustanovení § 75 odst. 1 soudního řádu
správního, je tento výklad považován za ústavně konformní, jelikož dochází k aplikaci zásady
přednosti pozdější příznivější úpravy, resp. zásadou retroaktivity ve prospěch pachatele.314
Podle rozšířeného senátu NSS315, rozhoduje-li krajský soud ve správním soudnictví o žalobě
proti rozhodnutí správního orgánu, kterým bylo rozhodnuto o vině a trestu za správní delikt v
situaci, kdy zákon, kterého bylo použito, byl po právní moci správního rozhodnutí změněn
nebo zrušen, je povinen přihlédnout k zásadě vyjádřené ve větě druhé čl. 40 odst. 6 Listiny
základních práv a svobod, podle níž se trestnost činu posoudí a trest ukládá podle právní
úpravy, která nabyla účinnosti až poté, kdy byl trestný čin spáchán, je-li to pro pachatele
příznivější. 316 Dalším uvedeným argumentem je skutečnost, že správní soud přezkoumávající
rozhodnutí o přestupku má být plnohodnotnou nalézací instancí, tedy má rozhodovat v plné
jurisdikci co do obsahu i času. Soud je v rozhodování o přestupcích (trestním obvinění)
prvním orgánem, který splňuje požadavky EÚLP, pouze u něj je zaručena nestrannost a
nezávislost.317 Uvedené rozhodnutí není jednotně přijímáno a v odlišném stanovisku se
k němu vyjádřili tři soudci318. Jako hlavní problém je spatřována aplikace zásady retroaktivity
ve prospěch obviněného po právní moci správního rozhodnutí o přestupku, kdy je řízení o
přestupku již pravomocně ukončeno.319 Dále vyvstává otázka, zda takový přístup nepovede

314

Tato zásada je zakotvena na ústavní úrovni, konkrétně v čl. 40 odst. 6 Listiny a dále v mezinárodních dokumentech

závazných podle čl. 10 Ústavy (např. čl. 15 odst. 1 Mezinárodního paktu o občanských a politických právech, čl. 49 odst. 1
Listiny základních práv EU nebo dovozením z čl. 7 EÚLP).
315

Usnesení rozšířeného senátu NSS ze dne 16. 11. 2016, čj. 5 As 104/2013-46 (V dané věci se stěžovatel kasační stížností

domáhal zrušení napadeného rozhodnutí, ve kterém soud nijak nezohlednil skutečnost, kdy v průběhu rozhodování byla
právní úprava předmětného přestupku co do výše pokuty zmírněna.)
316

K obdobnímu závěru dospěl NSS v rozsudku ze dne 13. 6. 2008, čj. 2 As 9/2008 – 77, kde uvádí, že při přezkoumávání

rozhodnutí o přestupku nesmí soud opominout obecné principy zakotvené na ústavní úrovni, v daném případě konkrétně
princip retroaktivity ve prospěch pachatele. Nepovšimnutí si, že nová právní úprava již nepovažuje určité jednání za
přestupek, je vadou odůvodňující zrušení takového soudního rozhodnutí.
317

Čl. 82 odst. 1 Ústavního zákona č. 1/1993 Sb., Ústava České republiky

318

Jana Brothánková, Zdeněk Kühn a Lenka Matyášová

319

V odlišném stanovisku vyjadřují názor, že odnikud neplyne požadavek na zohlednění změn právní úpravy po právní moci

správního rozhodnutí a ačkoli vyjadřují souhlas s plnou jurisdikcí ve smyslu přezkoumání otázek skutkových i právních, tak
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k protahování řízení a nadbytečného využívání opravných přestupků a prostředků ve správním
soudnictví.
S tím souvisí otázka ohledně vztahu mezi správním řízením a řízením ve správním
soudnictví. Obecně soudní řízení není pokračováním správního řízení, nicméně ve věcech
správního trestání je jejich vztah složitější.320 To je dáno právě, tím, že je rozhodováno o
přestupcích, tedy trestním obvinění a je třeba aplikovat specifické zásady. Právě to je jedním
z důvodů k položení si otázky, zda by nebylo vhodnějším řešením přenechat přezkoumávání
rozhodnutí o přestupku výhradně soudům. Domnívám se, že v případě povedené reformy
k zavedení takových změn by mohlo dojít ke zjednodušení a zefektivnění přezkoumávání
rozhodnutí o přestupku.

4.1.6.3 Nové skutečnosti a důkazy
Rozhodným je skutkový stav, který tu byl v době rozhodování správního orgánu.321
S rozhodným skutkovým stavem souvisí otázka předkládání nových skutečností a důkazů
před soudem. To není správním řádem správním zakázáno a nová tvrzení či důkazní návrhy
jsou obecně připuštěny. Podmínkou však je, že důkazy musejí prokazovat skutkový stav, jaký
tu byl v době rozhodování správního orgánu.322 Vedle toho právní námitky (nesprávné právní
posouzení věci) je možné před soudem uplatňovat bez omezení.323

nikoli ve smyslu časovém, zde naopak vidí nutnost fixace stavu k určitému momentu, tak jak to sleduje ustanovení § 75 odst.
1 soudního řádu správního. Dále uvádějí i zřetelný rozpor s pojetím v trestním právu, kde je aplikace zásady retroaktivity ve
prospěch pachatele limitována právě pravomocným rozhodnutím o vině. Důraz kladou na přezkumný charakter celého
soudního přezkumu a nikoli na vznik jakési další odvolací instanci v řízení o přestupku, jak vyznívá ze závěru rozšířeného
senátu NSS. Rovněž nesouhlasí se závěrem, že k řešené otázce již existuje ustálená judikatura.
320

Srov. Usnesení rozšířeného senátu NSS ze dne 16. 11. 2016, čj. 5 As 104/2013-46 uvedl: Správní soudy, resp. soudy

rozhodující ve správním soudnictví v I. stupni, tak mají sice roli retrospektivně přezkumnou, ale vlivem zvýšeného důrazu na
naplnění všech stránek spravedlivého procesu o trestním obvinění plní spíše úlohu jakési „kvaziodvolací“ instance, která
musí mít možnost sama napravit nepřípustný zásah do práv, byť takovýto zásah nebyl vůbec způsoben vadným postupem
správního orgánu. Formální oddělení správního řízení a správního soudnictví traktované často myšlenkou, že správní
soudnictví není pokračováním správního řízení, která je jinak vůdčím principem poměru obou procesů a rozdílných
pravomocí správních orgánů a správních soudů, zde ustupuje požadavku ústavně souladného výkladu § 75 odst. 1 s. ř. s.
321

§ 75 odst. 1 zákona č. 150/2002 Sb., Soudní řád správní

322

Prolomení zákazu novot je možné jen ve velmi výjimečných případech, které se zpravidla při přezkoumávání rozhodnutí o

přestupku nevyskytují.
323

Usnesení rozšířeného senátu NSS ze dne 26. 8. 2008, čj. 7 Afs 54/2007-62
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Správní řád v ustanovení § 3 zakotvuje obecnou zásadu materiální pravdy a správní
orgán je povinen zjistit skutkový stav v rozsahu mu svěřeném zákonem tak, aby o něm nebyly
důvodné pochybnosti. Zásada materiální pravdy je dále vyjádřena v ustanovení § 50 odst. 3
správního řádu následovně: Správní orgán je povinen zjistit všechny okolnosti důležité pro
ochranu veřejného zájmu. V řízení, v němž má být z moci úřední uložena povinnost, je správní
orgán povinen i bez návrhu zjistit všechny rozhodné okolnosti svědčící ve prospěch i v
neprospěch toho, komu má být povinnost uložena. Současně musí správní orgán pečlivě
hodnotit všechny podklady. Řízení o přestupku je specifické tím, že správní orgán je povinen
sám vyhledávat a opatřovat veškeré důkazy a vyžaduje se jeho aktivní přístup.
Soud rozhoduje primárně na základě skutkového stavu zjištěného správním orgánem,
není však vázán závěry správního orgánu, naopak posuzuje skutkový stav objektivně.
Výjimkou je vázanost soudu rozhodnutím soudů o tom, že byl spáchán trestný čin a kdo jej
spáchal a rozhodnutím soudů o osobním stavu.324 Pokud by ve skutkovém stavu zjištěném
správním orgánem existovali nedostatky, může soud v určitém rozsahu doplnit dokazování.
Podle ustanovení § 52 odst. 1 soudního řádu správního soud na základě vlastního uvážení
rozhodne, zda a které důkazy provede. NSS k přezkoumávání rozhodnutí o přestupku soudem
dovodil následující325:
-

Pasivita obviněného z přestupku v řízení před správními orgány nemá za následek
nepřípustnost jeho žalobních tvrzení a důkazních návrhů jen proto, že je poprvé
předložil až v řízení před soudem.

-

Žalobní tvrzení ani důkazní návrhy nelze odmítnout jako opožděné nebo účelové
jen proto, že je obviněný z přestupku neuplatnil v řízení před správními orgány.
Soud je však po přezkoumání může shledat irelevantními, nevěrohodnými nebo
nadbytečnými, takový závěr musí soud řádně odůvodnit.

-

Soud zkoumá, zda správní orgány zjistily stav věci, o němž nejsou důvodné
pochybnosti. Pokud tomu tak není a nenahrazoval by tím činnost správního
orgánu, soud pochybnosti sám odstraní.

S uplatněním nových žalobních tvrzení či důkazních návrhů v řízení před soudem
souvisí zákaz sebeobviňování (nemo tenetur se ipsum accusare). Zákaz sebeobviňování úzce

324

§ 52 odst. 2 zákona č. 500/2004 Sb., Správní řád

325

Usnesení rozšířeného senátu NSS ze dne 2. 5. 2017, čj. 10 As 24/2015-71
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souvisí s presumpcí neviny, která je součástí práva na spravedlivý proces. Zmíněné zásady se
aplikují také při rozhodování o přestupku. Na obviněného se tedy hledí jako na nevinného,
dokud není prokázán opak a nesmí být žádným způsobem nucen k přiznání ani k předkládání
usvědčujících důkazů. Z tohoto důvodu nesmí být ani pasivita obviněného přičítána k jeho
neprospěchu, naopak je to zcela věcí jím zvoleného způsobu obhajoby. S ohledem na
specifika správního trestání však může nastat složitá situace při kolizi mezi zákazem
sebeobviňování a požadavkem na podání vysvětlení ze strany správního orgánu.326

4.2 Kasační stížnost
Opravným prostředkem proti rozhodnutí soudu o správní žalobě proti rozhodnutí o
přestupku je kasační stížnost, o níž rozhoduje NSS. Ta je upravena v ustanovení § 102-110
soudního řádu správního, ustanovení § 120 soudního řádu správního dále stanoví přiměřené
užití obecných ustanovení o řízení (§ 32-64 soudního řádu správního). Svou povahou se jedná
o mimořádný opravný prostředek, jelikož směřuje proti pravomocnému rozhodnutí.327
Kasační stížností se stěžovatel domáhá zrušení soudního rozhodnutí o správní žalobě proti
rozhodnutí o přestupku.328

4.2.1 Podání kasační stížnosti
Pro celé trvání řízení o kasační stížnosti je stanoveno povinné zastoupení stěžovatele
advokátem. To neplatí, má-li zaměstnanec nebo člen stěžovatele vysokoškolské právnické
vzdělání.329
V kasační stížnosti musí stěžovatel, kromě obecných náležitostí, označit napadené
rozhodnutí, vymezit v jakém rozsahu a z jakých důvodů jej napadá a vyznačit údaj o tom, kdy
mu rozhodnutí bylo doručeno.330

326

Srov. MATES, Pavel, PÚRY, František. Zákaz nucení k sebeobviňování. in Bulletin advokacie. 2019, č. 3, s. 7-13

327

V souladu s § 54 odst. 5, § 55 odst. 5 zákona č. 150/2002 Sb., Soudní řád správní, nabývá rozhodnutí právní moci

doručením účastníkům řízení.
328

§ 102 zákona č. 150/2002 Sb., Soudní řád správní

329

§ 105 zákona č. 150/2002 Sb., Soudní řád správní

330

§ 106 odst. 1 zákona č. 150/2002 Sb., Soudní řád správní
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Důvody, pro které lze podat kasační stížnost, jsou vymezeny ustanovení § 103 soudního
řádu správního, z jiných důvodů kasační stížnost podat nelze (taková kasační stížnost by byla
odmítnuta pro nepřípustnost). Zároveň platí, že bylo-li to možné, musely být důvody
stěžovatelem uplatněny již v řízení před soudem, jenž napadené rozhodnutí vydal.
Přípustnými důvody kasační stížnosti je/jsou stěžovatelem tvrzené:
a) nesprávné posouzení právní otázky v předcházejícím řízení způsobující
nezákonnost rozhodnutí
b) vady řízení (rozhodnutí nemá oporu ve spise nebo je s ním v rozporu,
porušení procesních ustanovení)
c) zmatečnost řízení před soudem (nesplněny podmínky řízení, vyloučený
soudce, špatné obsazení soudu, …)
d) nepřezkoumatelnost (nesrozumitelnost nebo nedostatek důvodů rozhodnutí,
vada v řízení před soudem způsobující nezákonnost rozhodnutí)
e) nezákonnost rozhodnutí o odmítnutí návrhu nebo o zastavení řízení
Kasační stížnost je nepřípustná, směřuje-li pouze proti výroku o nákladech řízení nebo proti
odůvodnění rozhodnutí, a dále směřuje-li proti rozhodnutí upravujícímu vedení řízení nebo
rozhodnutí dočasné povahy.
Lhůta k podání kasační stížnosti činí dva týdny od doručení napadaného rozhodnutí a
její zmeškání nelze prominout. V případě, že kasační stížnost neobsahuje všechny náležitosti
nebo trpí nedostatky, bude stěžovatel vyzván k jejímu doplnění. Po doručení výzvy
k doplnění či odstranění nedostatků kasační stížnosti běží stěžovateli lhůta jednoho měsíce.
V této lhůtě může být kasační stížnost také rozšířena o další napadené výroky a mohou být
uvedeny další důvody. Na žádost stěžovatele může být tato lhůta z vážných důvodů až o další
jeden měsíc prodloužena.331 Vzhledem k poměrně krátké obecné lhůtě dvou týdnů k podání
kasační stížnosti bývá v praxi často podána jen tzv. blanketní kasační stížnost, která je
následně v nové delší lhůtě doplněna.
Kasační stížnost se podává k NSS. Podá-li stěžovatel ve lhůtě kasační stížnost u
soudu, který napadené rozhodnutí vydal, lhůta je zachována.332

331

§ 106 odst. 2, 3 zákona č. 150/2002 Sb., Soudní řád správní

332

§ 106 odst. 4 zákona č. 150/2002 Sb., Soudní řád správní
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4.2.2 Řízení o kasační stížnosti
Účastníky řízení o kasační stížnosti jsou stěžovatel a všichni, kdo byli účastníky
původního řízení.333
V řízení o kasační stížnosti se projevuje dispoziční zásada tím, že je NSS v řízení
vázán rozsahem i důvody uvedenými v kasační stížnosti. Zákon ale v určitých případech
stanovuje výjimku a NSS musí k některým skutečnostem přihlédnout z úřední povinnosti.334
Přihlédnout musí také k aplikaci základních zásad, zejména zda byla respektována zásada
retroaktivity ve prospěch pachatele přestupku nebo zásada ne bis in idem.335
Případná změna právní úpravy v době mezi pravomocným rozhodnutím soudu, které
je napadáno, a řízení o kasační stížnosti se v tomto řízení neprojeví. Rozhodným okamžikem
pro přezkoumávání rozhodnutí NSS je právní úprava účinná v okamžiku rozhodování soudu,
jehož rozhodnutí je kasační stížností napadeno.336
V řízení o kasační stížnosti se projevuje také zásada koncentrace. Proto k novým
skutečnostem a důkazům, které stěžovatel uplatnil až po vydání napadeného rozhodnutí, NSS
v souladu s ustanovením § 106 odst. 5 soudního řádu správního nepřihlíží. Toto ustanovení by
mohlo být prolomeno pouze ve velmi výjimečných případech, kdy je to nezbytné pro naplnění
základních zásad.337

333

§ 105 zákona č. 150/2002 Sb., Soudní řád správní

334

§ 109 odst. 3, 4 zákona č. 150/2002 Sb., Soudní řád správní

335

Srov. SOCHOROVÁ, Vendula. § 109. In: BLAŽEK, Tomáš, JIRÁSEK, Jan, MOLEK, Pavel, POSPÍŠIL, Petr,

SOCHOROVÁ, Vendula, ŠEBEK, Petr. Soudní řád správní. 3. vydání. Praha: Nakladatelství C. H. Beck, 2016
336

Usnesení rozšířeného senátu NSS ze dne 16. 11. 2016, sp. zn. 5 As 104/2013-46: v rámci řízení o kasační stížnosti již

nemůže být zohledněna právní úprava, která by nabyla účinnosti poté, co právní moci nabylo rozhodnutí krajského soudu.
Nejvyšší správní soud v řízení o kasační stížnosti bez ohledu na uplatněné kasační námitky ex offo přezkoumá, zda bylo
správně aplikováno právo v předcházejících řízeních. Je tedy i povinen se zabývat právním stavem a jeho případnými
změnami nastalými až do okamžiku rozhodování krajského soudu a zkoumat v rámci kasačního přezkumu, zda krajský soud
dostál své vlastní povinnosti zkoumat tuto otázku před svým rozhodnutím.
337

Srov. SOCHOROVÁ, Vendula. § 109. In: BLAŽEK, Tomáš, JIRÁSEK, Jan, MOLEK, Pavel, POSPÍŠIL, Petr,

SOCHOROVÁ, Vendula, ŠEBEK, Petr. Soudní řád správní. 3. vydání. Praha: Nakladatelství C. H. Beck, 2016
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4.2.3 Rozhodnutí o kasační stížnosti
O kasační stížnosti rozhoduje NSS zpravidla bez jednání. 338 O kasační stížnosti NSS
rozhoduje rozsudkem.339 Shledá-li, že je kasační stížnost důvodná, vyhoví jí. V takovém
případě zruší napadené rozhodnutí a věc vrátí krajskému soudu k dalšímu řízení. Pak je
krajský soud vázán právním názorem NSS vysloveným ve zrušujícím rozsudku.
Výjimkou kasačního principu je rozhodnutí v souladu s ustanovením § 110 odst. 2 písm. a)
soudního řádu správního, kdy NSS současně se zrušením napadeného rozhodnutí krajského
soudu sám rozhodne. V opačném případě, není-li kasační stížnost shledána důvodnou, ji NSS
zamítne.

4.3 Přezkoumávání rozhodnutí o přestupku Ústavním soudem
Ústavní soud je soudním orgánem ochrany ústavnosti.340 Jeho působnost je vymezena čl.
87 Ústavy, z níž pro oblast správního trestání se využívá rozhodování o ústavní stížnosti proti
pravomocnému rozhodnutí a jinému zásahu orgánů veřejné moci do ústavně zaručených
základních práv a svobod, případně o zrušení zákona nebo jejich jednotlivých ustanovení,
jsou-li v rozporu s ústavním pořádkem.341 Hlediskem Ústavního soudu při jeho činnosti je
ústavnost napadeného rozhodnutí či ústavnost napadeného zákona nebo jeho ustanovení, tj.
soulad s ústavním pořádkem.
Řízení před Ústavním soudem se zahajuje na návrh, jímž je ústavní stížnost. Ústavní
stížnost může podat fyzická nebo právnická osoba, jestliže tvrdí, že pravomocným
rozhodnutím v řízení, jehož byla účastníkem, opatřením nebo jiným zásahem orgánu veřejné
moci bylo porušeno její základní právo nebo svoboda zaručené ústavním pořádkem.342 V
ústavní stížnosti stěžovatel zejména uvede, jaké základní právo bylo v jeho případě porušeno,
který orgán veřejné moci a jakým rozhodnutím, resp. zásahem tak učinil, a v čem konkrétně

338

§ 109 odst. 2 zákona č. 150/2002 Sb., Soudní řád správní

339

§ 110 zákona č. 150/2002 Sb., Soudní řád správní

340

Čl. 83 ústavního zákona č. 1/1993 Sb., Ústava České republiky

341

Čl. 87 odst. 1 písm. a), d) ústavního zákona č. 1/1993 Sb., Ústava České republiky

342

§ 72 odst. 1 písm. a) zákona č. 182/1993 Sb., o Ústavním soudu
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ono porušení základního práva nebo svobody spočívalo.343 V ústavní stížnosti může
stěžovatel navrhovat také zrušení zákona nebo jeho ustanovení, došlo-li k porušení základního
práva nebo svobody právě jeho aplikací.344 Podmínkou je vyčerpání všech opravných
prostředků, které právní úprava proti napadenému rozhodnutí poskytuje a podání ústavní
stížnosti ve lhůtě dvou měsíců od doručení rozhodnutí o posledním takovém opravném
prostředku.345
Ústavní soud při přezkoumávání ústavnosti napadeného rozhodnutí není vázán dříve
zjištěným skutkovým stavem.346 Naopak v souladu s ustanovením § 48, 49 zákona o
Ústavním soudu sám dle svého uvážení provádí či doplňuje dokazování, hodnotí získané
důkazy a rozhoduje na základě skutkového stavu, který zjistil. K provádění důkazů může
využít i jiných orgánů, všechny soudy, orgány veřejné správy a jiné státní orgány mají
povinnost součinnosti.
Ústavní soud po meritorním posouzení věci rozhodne nálezem.347 Pokud ústavní stížnosti
vyhoví, v nálezu uvede jaké ústavně zaručené právo nebo svoboda byly porušeny včetně
ustanovení, ve kterém je zaručeno, a jakým zásahem orgánu veřejné moci bylo porušení
způsobeno. Jinak ústavní stížnost zamítne. Další možností je, že ústavní stížnosti částečně
vyhoví a částečně ji zamítne. Mimo uvedené může Ústavní soud vydat rozhodnutí, kterému
nepředcházelo meritorní posouzení věci. Jedná se o usnesení o odmítnutí ústavní stížnosti
z procesních důvodů. Vedle toho může rozhodnout i usnesením o odmítnutí ústavní stížnosti
z důvodu její zjevné neopodstatněnosti.
Závaznost nálezů Ústavního soudu je často diskutovanou otázkou a stále zůstává
poměrně sporná. Ústava v čl. 89 odst. 2 stanovuje závaznost vykonatelných rozhodnutí
Ústavní soudu pro všechny orgány i osoby. Odborná veřejnost se však dělí na dvě skupiny,

343

Obecné náležitosti návrhu jsou uvedeny v § 32 zákona č. 182/1993 Sb., o Ústavním soudu, zvláštní náležitost ústavní

stížnosti potom v § 72 odst. 6 zákona č. 182/1993 Sb., o Ústavním soudu.
344

§ 64 odst. 1 písm. e) ve spojení s § 74 zákona č. 182/1993 Sb., o Ústavním soudu

345

§ 72 odst. 3 zákona č. 182/1993 Sb., o Ústavním soudu

346

§ 81 zákona č. 182/1993 Sb., o Ústavním soudu

347

§ 82 zákona č. 182/1993 Sb., o Ústavním soudu
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v nichž se každá osoba více či méně přiklání k jednomu ze dvou protichůdných názorů
k výkladu uvedeného ustanovení348:
1. (všechna) rozhodnutí Ústavního soudu jsou obecně závazná včetně „nosných důvodů“
(ratio decidendi) uvedených v odůvodnění
2. rozhodnutí Ústavního soudu – s výjimkou nálezů (resp. jejich výroků), kterými se
zrušují právní předpisy (jejich ustanovení) – nejsou obecně závazná.
V každém případě však platí, že Ústavní soud působí na všechny orgány a osoby nejen jako
uznávaná autorita, ale především svou přesvědčivostí v argumentaci, která bývá na velmi
dobré odborné úrovni.

4.4 Přezkoumávání rozhodnutí o přestupku Evropským soudem
pro lidská práva
Evropský soud pro lidská práva (dále jen „ESLP“) je institucí, která slouží k zajištění
plnění závazků z EÚLP a na ni navazujících protokolů přijatých smluvními stranami.349
V oblasti správního trestání se individuální stížností osoby nejčastěji dovolávají práva na
spravedlivý proces a také užití některých trestněprávních zásad (např. zásada ne bis in idem).
Podle čl. 34 EÚLP může individuální stížnost podat každá fyzická osoba, nevládní
organizace nebo skupina jednotlivců, pokud cítí postižena porušením práv přiznaných EÚLP
nebo navazujícími protokoly. Podmínkou je vyčerpání všech vnitrostátních opravných
prostředků a podání stížnosti ve lhůtě šesti měsíců ode dne, kdy bylo přijato konečné
rozhodnutí. K podmínkám přijatelnosti vydal ESLP praktickou příručku, která obsahuje
zvláště pro odbornou veřejnost množství zajímavých informací.350 Přesný postup podání
stížnosti je uveden v Jednacím řádu Soudu351, přičemž základní náležitosti stížnosti jsou
obsaženy v čl. 47.352 Stížnost se předkládá soudu výhradně na jím poskytnutém formuláři.353
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SLÁDEČEK, Vladimír. Čl. 89. In: SLÁDEČEK, Vladimír, MIKULE, Vladimír, SUCHÁNEK, Radovan, SYLLOVÁ,

Jindřiška. Ústava České republiky. 2. vydání. Praha: Nakladatelství C. H. Beck, 2016, s. 1018
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Jednací řád soudu. Dostupný v anglickém jazyce na https://www.echr.coe.int/Documents/Rules_Court_ENG.pdf
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Splňuje-li stížnost podmínky přijatelnosti, je projednána ESLP. Případ se projednává
kontradiktorním způsobem se zástupci stran.354 Řízení je zpravidla písemné a probíhá formou
výměny korespondence mezi ESLP, vládou a stěžovatelem, ústní jednání je konáno
výjimečně.355 Kdykoli během řízení je také možné dojít ke smírnému urovnání sporu.356
V případě nutnosti je možné provést za součinnosti dotčené smluvní strany potřebná šetření.
Po projednání je ve věci vydán deklaratorní rozsudek, ve kterém je uveden závěr o
porušení či neporušení EÚLP a navazujících protokolů. Rozsudek je vždy odůvodněn. Ve
výrocích se ESLP vyjadřuje k přijatelnosti a odůvodněnosti jednotlivých námitek a může být
připojen výrok týkající se spravedlivého zadostiučinění. Rozsudek je konečným rozhodnutím
a smluvní strany se zavazují, že se jím budou řídit.357 Na výkon rozsudku dohlíží Výbor
ministrů Rady Evropy, nicméně ani ESLP ani Výbor ministrů nedisponuje donucovacími
prostředky, jimiž by mohl na smluvní straně vyžadovat výkon rozsudku. Působí tedy
především silou své autority. Konkrétní prostředky k napravení porušení jsou pak na volbě
žalované smluvní strany.358 Pokud by rozsudek nebyl vykonán, dopouští se žalovaná smluvní
strana porušení čl. 46 EÚLP. Rozsudky ESLP mají také interpretační závaznost.

352

Čl. 47 Jednacího řádu soudu. V českém překladu dostupné na https://www.echr.coe.int/Documents/Rule_47_CES.pdf
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Závěr
Předmětem předkládané diplomové práce je přezkoumávání rozhodnutí o přestupku.
Současná právní úprava přitom obsahuje mnoho prostředků, které přezkoumávání rozhodnutí
o přestupku umožňují, a to jak v rámci činnosti správních orgánů, tak ve správním soudnictví.
Prvotní rozhodování o přestupcích a přezkoumávání rozhodnutí o přestupku správními
orgány je upraveno v přestupkovém zákoně, přičemž se subsidiárně užije správní řád.
Přezkoumávání rozhodnutí o přestupku soudy je pak upraveno v soudním řádu správním. Pro
celé rozhodování o přestupku (tedy včetně přezkoumávání rozhodnutí o přestupku) je přitom
zcela zásadní závěr, podle kterého jsou přestupky trestním obviněním ve smyslu čl. 6 EÚLP.
Právě zahrnutí přestupků pod pojem trestního obvinění ve smyslu čl. 6 EÚLP a z toho
vyplývající požadavky na rozhodování o přestupcích bylo nutné reflektovat do
vnitrostátní právní úpravy. V řízení o přestupcích to má za následek zejména aplikaci práva na
spravedlivý proces a využití mnohých typicky trestněprávních institutů, zásad a principů.
Dále bylo nutné vymezit základní pojmy, včetně zmínění jednotlivých prostředků, které
právní úprava k přezkoumávání rozhodnutí o přestupku poskytuje. Vedle toho bylo nutné se
zabývat některými zásadami a principy. U zásady plné jurisdikce lze ve správním soudnictví
sledovat pozitivní posun k jejímu naplnění, nicméně i tak je prostor pro zlepšení. K principu
ne bis in idem je možné říct, že právní úprava se ho snaží maximálně zachovávat, ale
důležitým faktorem je zde i individuální posouzení každého případu. Další významné zásady,
které se při přezkoumávání rozhodnutí o přestupku uplatní, jsou zákaz reformationis in peius
a zásada beneficium cohaesionis.
Co se týká jednotlivých prostředků přezkoumávání rozhodnutí o přestupku, ty jsou
rozebrány ve dvou částech práce podle toho, který orgán o nich rozhoduje. Je důležité
zdůraznit, že správní orgán není orgánem vyhovujícím požadavkům čl. 6 EÚLP, takovým
orgánem je až soud, u kterého se lze po vyčerpání řádných opravných prostředků také
domáhat přezkoumávání rozhodnutí o přestupku.
Správní orgán rozhoduje při odvolání, rozkladu, odporu, přezkumném řízení, obnově
řízení a vydává nové rozhodnutí. Odvolání je pojato jako nejširší možný prostředek
umožňující přezkoumávání rozhodnutí o přestupku, a to jak z hlediska zákonnosti, tak
z hlediska správnosti. Uplatnění nových skutečností a důkazu je také přípustné. Rozklad je
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pak zvláštním případem odvolání proti rozhodnutí o přestupku. Hlavní nevýhodou je však
skutečnost, že o rozkladu prakticky rozhoduje tentýž orgán, který napadené rozhodnutí vydal.
Ačkoli zde poskytuje určité záruky činnost rozkladové komise, která je nezávislým odborným
poradním orgánem, bohužel pro rozhodnutí o rozkladu není její stanovisko závazné. Zcela
specifickým prostředkem je pak odpor, jehož podáním je rozhodnutí o přestupku (příkaz)
zrušeno a je pokračováno v klasickém řízení. V tom je pak správní orgán omezen aplikací
zásady zákazu reformationis in peius. Po právní moci rozhodnutí o přestupku může být toto
přezkoumáváno jak na základě podnětu či návrhu účastníka, tak z moci úřední. Konkrétními
prostředky zde jsou přezkumné řízení, obnova řízení a vydání nového rozhodnutí. Speciálním
případem je pak rozhodnutí o přestupku vydané v příkazním řízení na místě formou příkazu
na místě. Příkaz na místě je takřka nepřezkoumatelným rozhodnutím o přestupku. Připuštěno
je pouze přezkumné řízení a velmi omezeně obnova řízení, lze tedy pochybovat o naplnění
práva na spravedlivý proces.
Ve správním soudnictví pak soudy rozhodují o správní žalobě proti rozhodnutí o
přestupku a kasační stížnosti. Správní soud přezkoumává rozhodnutí o přestupku z hlediska
zákonnosti i správnosti, a to v rozsahu žalobních bodů uvedených v žalobě proti rozhodnutí
správního orgánu, k některým vadám rozhodnutí však soud přihlíží z moci úřední. I v řízení
před soudem je možné předkládat nové skutečnosti a důkazy a soud může v určitém rozsahu
doplňovat dokazování. Při přezkoumávání rozhodnutí o přestupku soudem lze spatřit
nedostatečné naplnění zásady rozhodování v plné jurisdikci tím, že soud může v zásadě
žalobě pouze vyhovět a napadené rozhodnutí o přestupku zrušit nebo žalovu zamítnout jako
nedůvodnou. Mimo možnosti využití moderačního práva ve vztahu k uloženému správnímu
trestu ale nemůže napadené rozhodnutí o přestupku nijak změnit. Opravným prostředkem
proti rozhodnutí soudu o správní žalobě proti rozhodnutí o přestupku je potom kasační
stížnost. Jistá možnost přezkoumávání rozhodnutí o přestupku je svěřena i Ústavnímu soudu a
ESLP.
Ve shrnutí lze poukázat na poměrně bohatou úpravu prostředků sloužících
k přezkoumávání rozhodnutí o přestupku, která se snaží co nejvíce vyhovět všem
požadavkům. To se v mnohých ohledech již podařilo, stále však lze nalézt určité nedostatky
nebo nejasnosti. Zároveň je zřejmé, že celý proces přezkoumávání rozhodnutí o přestupku je
v současné podobě poměrně náročný a za úvahu jistě stojí jeho zjednodušení, např.
přenecháním přezkoumávání rozhodnutí o přestupku výhradně soudům.
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Seznam zkratek
ESLP

Evropský soud pro lidská práva

EÚLP

Sdělení č. 209/1992 Sb., o sjednání Úmluvy o ochraně lidských
práv a základních svobod a Protokolů na tuto Úmluvu
navazujících
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Usnesení č. 2/1993 Sb., předsednictva České národní rady o
vyhlášení Listiny základních práv a svobod jako součásti
ústavního pořádku České republiky

NS

Nejvyšší soud

NSS

Nejvyšší správní soud

Přestupkový zákon

Zákon č. 250/2016 Sb., o odpovědnosti za přestupky a řízení o
nich

Správní řád

Zákon č. 500/2004 Sb., Správní řád

Soudní řád správní

Zákon č. 150/2002 Sb., Soudní řád správní

Ústava

Ústavní zákon č. 1/1993 Sb., Ústava České republiky
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Abstrakt v českém jazyce
Tato diplomová práce se zabývá přezkoumáváním rozhodnutí o přestupku, a to jak
přezkoumáváním prováděným správními orgány, tak soudy. Cílem práce je vymezení
základních pojmů, zásad a principů užitých při přezkoumávání rozhodnutí o přestupku a dále
zaměření na jednotlivé prostředky umožňující přezkoumávání rozhodnutí o přestupku.
Jednotlivé prostředky jsou v práci rozebrány a také jsou nastíněny jejich problematické
aspekty. Dílčím cílem je pak zamyšlení nad současnou právní úpravou v souvislosti
s otázkou, zda je takové množství různých prostředků potřebné a účelně zajišťuje naplnění a
ochranu práv. Tato práce je rozdělena do čtyř základních částí. První kapitola je věnována
pramenům právní úpravy a vlivu práva mezinárodního a trestního na přezkoumávání
rozhodnutí o přestupku. Ve druhé kapitole jsou vymezeny základní pojmy přezkoumávání
rozhodnutí o přestupku a dále jsou rozvedeny zásady a principy, které se při přezkoumávání
rozhodnutí o přestupku projevují. V této práci je následně zvoleno rozdělení prostředků
umožňujících přezkoumávání rozhodnutí o přestupku podle orgánu, který takové
přezkoumávání činí. Ve třetí části jsou tak rozebrány jednotlivé prostředky umožňující
přezkoumávání rozhodnutí o přestupku správními orgány, tedy odvolání, rozklad a odpor jako
řádné opravné prostředky, a přezkumné řízení, obnova řízení a nové rozhodnutí jako
prostředky využitelné po právní moci rozhodnutí. Poukázáno je také na specifika
přezkoumávání rozhodnutí vydaného v příkazním řízení na místě. Ve čtvrté části jsou potom
uvedeny prostředky vedoucí k přezkoumávání rozhodnutí o přestupku soudy, konkrétně
správní žaloba proti rozhodnutí o přestupku a kasační stížnost, a zmíněny jsou i možnosti
přezkoumávání rozhodnutí o přestupku Ústavním soudem a Evropským soudem pro lidská
práva.
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Abstract in English
This diploma thesis deals with the reviewing the decision on an administrative delict, i.e.
the reviewing performed by administrative authorities, but also by courts. The objective of
this thesis is to define the basic terms and principles used in the reviewing the decisions on an
administrative delict, and to further focus on individual means that allow the reviewing the
decisions on an administrative delict. These individual means are discussed in the thesis, and
there are also outlined their problematic aspects. The partial objective is to think about the
current legislation in connection with the matter, whether such amount of various means is
needed and whether this purposefully ensures the fulfilment and protection of rights. This
thesis is divided into four basic parts. The first chapter is dedicated to sources of legislation
and the influence of international and criminal law on the reviewing the decisions on an
administrative delict. In the second chapter, there are defined the basic terms of the reviewing
the decisions on an administrative delict, and there are further elaborated the principles that
manifest themselves in the reviewing the decisions on an administrative delict. The means
allowing the reviewing the decisions on an administrative delict are subsequently divided in
this thesis according to an authority which performs such reviewing. So, the individual means
allowing the reviewing the decisions on an administrative delict by administrative authorities,
i.e. an appeal, a remonstrance and a protest as the proper legal remedies, and review
proceedings, a retrial and a new decision as the means that can be used after the force of any
decision, are discussed in the third part. Also, specifics of the review of any decisions issued
in order proceedings in situ are mentioned. Means leading to the reviewing the decisions on
an administrative delict by courts are specified in the fourth part, namely an administrative
action against the offense decision and a cassation complaint, and there are also mentioned
possibilities of the reviewing the decisions on an administrative delict by the Constitutional
Court and the European Court of Human Rights.
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