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Přezkoumání správního rozhodnutí

Účastník správního řízení si může proti rozhodnutí 
rozhodnutí správního orgánu podat opravný prostředek.

Rozlišujeme opravné prostředky:

Řádné      

Mimořádné



Řádné opravné prostředky
podávají se proti rozhodnutí nepravomocnému podanému v příslušné 

odvolací lhůtě

Odvolání – podává se u orgánu, který napadené rozhodnutí vydal a 
který může v rámci tzv. autoremedury zjednat sám nápravu – zrušit, 
změnit  rozhodnutí plně v souladu  s odvoláním. Pokud je však 
rozhodnutí v souladu se zásadami právního řízení, předává se 
odvolání   orgánu instančně vyššímu, který o odvolání rozhoduje.
Odvolání se podává do 15 dnů ode dne oznámení rozhodnutí.

Rozklad - proti rozhodnutí ústředních orgánů státní správy, u nichž 
není instančně vyšší orgán. O rozkladu rozhoduje jeho vedoucí –
ministr, státní tajemník ministerstva na základě  návrhu rozkladové 
komise.



Mimořádné opravné prostředky
podávají se proti  pravomocnému rozhodnutí

Obnova řízení – žádost o obnovu řízení se podává u správního 
orgánu, který ve věci rozhodoval. Lhůta pro podání je do 3 měsíců 
kdy se účastník dověděl o důvodu obnovy řízení ale nejpozději do 3 
let ode dne právní moci rozhodnutí. Důvod pro obnovu řízení - vyšly 
najevo neznámé skutečnosti nebo důkazy, provedené důkazy se 
ukázaly nepravdivými.   

Přezkoumání rozhodnutí mimo odvolací řízení - nebyly dodrženy 
procesní podmínky původního řízení. Orgánem příslušným pro 
přezkoumání je nejbližší správní orgán vyššího stupně – nadřízený 
správnímu orgánu, který původně vydal rozhodnutí. Pokud  je 
původní rozhodnutí  v rozporu s právními předpisy, může být 
zrušeno, změněno a vráceno správnímu orgánu prvního stupně. 

Přezkoumání  rozhodnutí Ústavním soudem – přezkoumání 
rozhodnutí správního orgánu provádí Ústavní soud ČR.



Výkon správního rozhodnutí

Účelem správního řízení není pouze vydání rozhodnutí ale 
také to, aby byly uložené povinnosti do důsledku vykonány. 

Jeli rozhodnutí správního orgánu vykonatelné a uložená 
povinnost k peněžitému nebo nepeněžitému plnění nebyla 
dobrovolně, včas a řádně splněna, použije správní orgán 
exekuci – vymáhání povinnosti.



Základní podmínkou pro exekuci je existence exekučního titulu. 

Exekuční titul je veřejná listina vydaná oprávněným orgánem, která 
má zákonem předepsanou formu a v níž se ukládá určité osobě 
povinnost něco v určité době plnit ( rozhodnutí, které nabylo právní 
moci). 

Exekuční správní orgán - je to orgán, který rozhodnutí vydal.

Osoba oprávněná z exekučního titulu může o provedení exekuce 
požádat také soud nebo soudního exekutora. 

Právo vymáhat nepeněžitou povinnost a možnost exekuci nařídit má
exekuční správní orgán nejpozději do 5 let a provádět ji nejpozději 
do 10-ti let poté, co měla být povinnost splněna dobrovolně.

Správní orgán může před nařízením exekuce vyzvat povinného ke 
splnění nepeněžité povinnosti exekuční výzvou s uvedením 
náhradní lhůty ke splnění povinnosti a upozornění, že pak bude 
následovat exekuce.



Exekuční příkaz
je to příkaz k provedení exekuce 

vydává se ve formě usnesení

vydává jej exekuční správní orgán

oznamují se v něm práva  a povinnosti povinnému a dalším osobám

exekuce může být na požádání povinného odložena nebo 
přerušena, když je patrné, že povinný svoji povinnost splní

exekuce může být zastavena, když zanikne povinnost nebo byl 
zrušen exekuční titul 



http://stare.sobotin.cz/view.php?cisloclanku=2011050602



http://stare.sobotin.cz/view.php?cisloclanku=2011050602



Rozlišujeme:

Exekuce na peněžité plnění 

Exekuce na nepeněžitá plnění

Exekuce na peněžité plnění:

srážky ze mzdy – u fyzických osob
přikázáním pohledávky – srážkou z účtu – u právnických 
osob
prodej věcí

exekuci provede místně příslušný správce daně



Exekuce na nepeněžitá plnění:

přímým vynucením povinnosti – vyklizení bytu, místnosti, 
prostor, nemovitosti nebo odebrání movité věci     

náhradním plněním - jestliže správní rozhodnutí ukládá 
účastníkovi řízení  povinnost provedení nějaké práce 
nebo výkonu, je možné tuto činnost provést náhradním 
způsobem – uložené práce provede na náklad  
povinného někdo jiný 



Pracovní list
Uveď, ze kterých částí se skládá správní řízení:

Uveď způsoby zahájení správní řízení:

Uveď řádné opravné prostředky proti správnímu rozhodnutí :

Uveď mimořádné opravné prostředky proti správnímu rozhodnutí :
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