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Správní řízení  
od A do Z

3. aktualizované a doplněné vydání (duben 2020)

1. aktualizace k 1. 11. 2021

Změna správního řádu od 1. 1. 2021

Str. 213	 „Závazné	stanovisko	(§	149	SŘ)“	se	text	doplňuje	takto:	

Zákonem	č.	403/2020	Sb.,	kterým	se	mění	zákon	č.	416/2009	Sb.,	o	urychlení	
výstavby	dopravní,	vodní	a	energetické	infrastruktury	a	infrastruktury	elektro-
nických	komunikací,	ve	znění	pozdějších	předpisů,	a	další	související	zákony,	
došlo	ke	změně	zákona	č.	500/2004	Sb.,	správní	řád.		Změna	správního	řádu	je	
obsažena	v	čl.	XXI	zákona	č.	403/2020	Sb.	Tímto	došlo	ke	změně	ve	vydávání	
závazných	stanovisek	podle	§	149	SŘ.	

Do	ustanovení	§	149	SŘ	byly	vloženy	nové	odst.	4	a	5	a	do	přečíslovaných	
odst.	7	a	8	byly	vloženy	nové	věty,	změny	jsou	tučně	vyznačeny	(viz	níže).	

Byla	stanovena	lhůta	k	vydání	závazného	stanoviska	bezodkladně,	nejpoz-
ději	do	30	dnů,	případně	do	60	dnů	ve	zvláště	složitých	případech.	Rovněž	byl	
stanoven	postup	při	odstranění	vad	žádosti	o	vydání	závazného	stanoviska,	
tj.	žadatel	se	vyzve	k	odstranění	vad	v	přiměřené	lhůtě,	a	po	dobu	odstraňování	
vad	lhůta	pro	vydání	závazného	stanoviska	neběží.	Dále	byla	stanovena	lhů-
ta	30	dnů	pro	potvrzení	nebo	změnu	závazného	stanoviska	nadřízeným	orgá-
nem,	nebo	60	dnů,	jestliže	je	zapotřebí	nařídit	ohledání	nebo	se	jedná	o	zvlášť	
složitý	případ.	A	dále	byla	stanovena	lhůta	1	rok	k	zahájení	přezkumného	říze-
ní	s	tím,	že	závazné	stanovisko	nelze	změnit	ani	zrušit	po	uplynutí	15	měsíců	
od	právní	moci	rozhodnutí,	které	bylo	závazným	stanoviskem	podmíněno.	

Str. 454	 Dochází	ke	změně	ustanovení	§	149	SŘ	takto:	

§ 149 
 Rozhodnutí podmíněné závazným stanoviskem

	 (1)	 Závazné	stanovisko	je	úkon	učiněný	správním	orgánem	na	základě	zá-
kona,	který	není	samostatným	rozhodnutím	ve	správním	řízení	a	jehož	obsah	je	
závazný	pro	výrokovou	část	rozhodnutí	správního	orgánu.	Správní	orgány	příslušné	
k	vydání	závazného	stanoviska	jsou	dotčenými	orgány.
	 (2)	 Závazné	stanovisko	obsahuje	závaznou	část	a	odůvodnění.	V	závazné	části	
dotčený	orgán	uvede	řešení	otázky,	která	je	předmětem	závazného	stanoviska,	usta-
novení	zákona,	které	zmocňuje	k	jeho	vydání	a	další	ustanovení	právních	předpisů,	
na	kterých	je	obsah	závazné	části	založen.	V	odůvodnění	uvede	důvody,	o	které	se	
opírá	obsah	závazné	části	závazného	stanoviska,	podklady	pro	jeho	vydání	a	úvahy,	
kterými	se	řídil	při	jejich	hodnocení	a	při	výkladu	právních	předpisů,	na	kterých	je	
obsah	závazné	části	založen.
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	 (3)	 Správní	orgán	usnesením	přeruší	řízení,	jestliže	se	dozvěděl,	že	probíhá	
řízení,	v	němž	má	být	vydáno	závazné	stanovisko.
 (4) Správní orgán příslušný k vydání závazného stanoviska vydá závazné 
stanovisko bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 dnů ode dne, kdy byl o vy-
dání závazného stanoviska požádán. K této lhůtě se připočítává doba až 30 dnů, 
jestliže je zapotřebí nařídit ohledání na místě nebo jde-li o zvlášť složitý případ.
 (5) Nemá-li žádost o vydání závazného stanoviska předepsané náležitosti 
nebo trpí-li jinými vadami, vyzve správní orgán žadatele k jejich odstranění, 
poskytne mu k tomu přiměřenou lhůtu a poučí jej o následcích neodstranění 
nedostatků žádosti. Neodstraní-li žadatel vady žádosti, které brání vydání závaz-
ného stanoviska, správní orgán písemně sdělí žadateli, že závazné stanovisko 
nemůže být vydáno. Po dobu odstraňování vad žádosti lhůta pro vydání závaz-
ného stanoviska neběží. Ode dne odstranění vad žádosti počne běžet nová lhůta 
pro vydání závazného stanoviska.
	 (6)	 Jestliže	bylo	v	průběhu	řízení	o	žádosti	vydáno	závazné	stanovisko,	které	
znemožňuje	žádosti	vyhovět,	neprovádí	správní	orgán	další	dokazování	a	žádost	
zamítne.
	 (7)	 Jestliže	odvolání	směřuje	proti	obsahu	závazného	stanoviska,	vyžádá	
odvolací	správní	orgán	potvrzení	nebo	změnu	závazného	stanoviska	od	správního	
orgánu	nadřízeného	správnímu	orgánu	příslušnému	k	vydání	závazného	stano-
viska.	Tomuto	správnímu	orgánu	zasílá	odvolání	spolu	s	vyjádřením	správního	
orgánu	prvního	stupně	a	s	vyjádřením	účastníků.	Pokud nelze závazné stanovisko 
potvrdit nebo změnit bezodkladně, nadřízený správní orgán potvrdí nebo změ-
ní závazné stanovisko nejpozději do 30 dnů ode dne vyžádání jeho potvrzení 
nebo změny. K této lhůtě se připočítává doba až 30 dnů, jestliže je zapotřebí 
nařídit ohledání na místě nebo jde-li o zvlášť složitý případ.	Po	dobu	vyřizování	
věci	nadřízeným	správním	orgánem	správního	orgánu,	který	je	příslušný	k	vydání	
závazného	stanoviska,	lhůta	podle	§	88	odst.	1	neběží.
	 (8)	 Nezákonné	závazné	stanovisko	lze	zrušit	nebo	změnit	v	přezkumném	
řízení,	k	němuž	je	příslušný	nadřízený	správní	orgán	správního	orgánu,	který	vy-
dal	závazné	stanovisko.	Přezkumné řízení lze zahájit do 1 roku od právní moci 
rozhodnutí, které bylo závazným stanoviskem podmíněno; závazné stanovisko 
nelze v přezkumném řízení zrušit nebo změnit po uplynutí 15 měsíců od právní 
moci rozhodnutí, které bylo závazným stanoviskem podmíněno.	Jestliže	správní	
orgán	při	své	úřední	činnosti	zjistí,	že	jiný	správní	orgán	učinil	nezákonné	závazné	
stanovisko,	dá	podnět	správnímu	orgánu	příslušnému	k	přezkumnému	řízení	a	vy-
čká	jeho	rozhodnutí.
	 (9)	 Zrušení	nebo	změna	závazného	stanoviska	je	v	případě,	že	rozhodnutí,	
které	bylo	závazným	stanoviskem	podmíněno,	již	nabylo	právní	moci,	důvodem	
obnovy	řízení.	

Oprava chyby:

Str. 286	 Ve	vzoru	„Vzor	rozhodnutí	o	opravě	výroku“	se	v	části	„Poučení	o	odvolání“	
vypouští	poslední	věta:	„Odvolání nemá odkladný účinek.“	

	........................................................	(název, sídlo správního orgánu)

Č.	j.	 .................................................

Dne	...........................

	........................................................	(přímo dotčený účastník řízení)

ROZHODNUTÍ

Výrok:

	........................................................	(správní orgán)	věcně	a	místně	příslušný	k	řízení	
podle	§	......	zákona	č.	..................	rozhodl	takto:	Podle	§	70	zákona	č.	500/2004	Sb.,	správ-
ní	řád,	se	opravuje	tato	zřejmá	nesprávnost	.................................................	ve	výroku	
č.	..................	rozhodnutí	ve	věci	(usnesení)	..................................................................	.	
Opravený	výrok	č.	..................	zní:	.................................................	.	
Účastníky	řízení	podle	§	27	odst.	1	správního	řádu	jsou:	......................................................		
(jméno, příjmení, datum narození, místo trvalého pobytu fyzických osob a případný jiný údaj 
podle zvláštního zákona, název a sídlo právnických osob).

Odůvodnění:

Ve	výroku	byla	zjištěna	zřejmá	nesprávnost,	na	kterou	upozornil	účastník,	který	je	touto	
nesprávností	přímo	dotčen	a	který	se	může	proti	tomuto	rozhodnutí	odvolat.

Poučení o odvolání: 

Proti	tomuto	rozhodnutí	je	možno	se	odvolat	u	tohoto	správního	orgánu	..........................	
	.................	ke	...........................................	(nadřízený správní orgán, který rozhoduje o od-
volání)	do	15	dnů	ode	dne	jeho	oznámení.	Den,	kdy	došlo	k	tomuto	oznámení,	se	do	běhu	
odvolací	lhůty	nezapočítává.

Otisk úředního razítka

	.............................................

Jméno,	příjmení,		
funkce	oprávněné	úřední	osoby

Účastníci	řízení	(dotčení)

	.............................................	(jméno, příjmení)

	.............................................	(jméno, příjmení)
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