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Zajištění účelu a průběhu řízení

Správní orgán může použít k zajištění účelu a
průběhu správního řízení:

• Předvolání
• Předvedení
• Pořádkovou pokutu 
• Předběžná opatření
• Vykázání z místa konání úkonu 



Předvolání
• předvolává se osoba, jejíž osobní účast při úkonu v řízení je k 

provedení úkonu nutná

• předvolání musí být písemné a doručuje se do vlastních rukou s 
dostatečným, zpravidla nejméně pětidenním předstihem

• v předvolání musí být uvedeno kdo, kdy, kam, v jaké věci a z jakého 
důvodu se má dostavit a jaké jsou právní následky v případě, že se 
nedostaví

• předvolaný je povinen dostavit se včas na určené místo

• nemůže-li se předvolaný ze závažných důvodů učinit, je povinen 
bezodkladně se s uvedením důvodů správnímu orgánu omluvit



http://www.kampioffice.cz/obalka-dorucenka-b6-ncr-s-cervenym-pruhem-1000ks-P_K-1116025/



Předvedení
• předvedení se provádí na základě písemného usnesení 

správního orgánu 

• provádí se tehdy, když se účastník nebo svědek bez 
náležité omluvy nebo bez dostatečných důvodů na 
předvolání nedostaví 

• písemné vyhotovení usnesení se doručuje orgánům, 
které mají předvedení provést ( např. policie ) 

• úřední osoby, které provádějí předvedení předají 
usnesení o předvedení předváděné osobě při jejím 
předvedení



http://www.mpmb.cz/



Pořádková pokuta
Správní orgán může rozhodnutím uložit pořádkovou pokutu
až do výše 50 000 Kč tomu, kdo v řízení závažně ztěžuje  
jeho postup tím, že:

• se bez omluvy nedostaví na předvolání ke správnímu 
orgánu

• navzdory předchozímu napomenutí ruší pořádek
• neuposlechne pokynu úřední osoby
• kdo učiní hrubě urážlivé podání



Předběžná opatření
Správní orgán může z moci úřední nebo na požádání
účastníka před skončením řízení rozhodnutím nařídit
předběžné opatření.

Předběžným opatřením lze účastníkovi nebo jiné osobě:

• přikázat, aby něco vykonali
• přikázat, aby se něčeho se zdrželi 
• přikázat, aby něco strpěli
• zajistit věc, která může sloužit jako důkazní prostředek
• zajisti věc, která může být předmětem exekuce



Vykázání z místa konání úkonu
• vykazují se osoby, které nepřístojným chováním ruší 

pořádek při ústním jednání nebo ohledání na místě, 
popřípadě při jiném úkonu 

• vykázání předchází upozornění na možnost vykázání z 
místa, kde se úkon koná

• vykázání se vyhlašuje ústně 

• správní orgán poučí vykazovanou osobu o následcích 
neuposlechnutí

• vykázání vynucují tytéž orgány, které provádějí  
předvedení



Pracovní list

Uveď co může Správní orgán může použít k zajištění účelu a průběhu
správního řízení:

Uveď případy, ve kterých může správní orgán uložit pořádkovou pokutu
v souvislosti se závažným ztížením jeho postupu ve správním řízení :

Uveď jaké předběžné opatření lze ve správním řízení nařídit:
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