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Název tematického celku: Organizace činnosti veřejné správy 

VYMEZENÍ ORGANIZACE A REALIZACE ČINNOSTI VEŘEJNÉ SPRÁVY 

§ 46 odst. 1 / Zahájení řízení z moci úřední1 

Městský úřad … 

Obecní živnostenský úřad 

adresa 

spis. zn. … 
v … 
dne … 
Účastníci řízení 

ZAHÁJENÍ SPRÁVNÍHO ŘÍZENÍ 

OŽÚ jako věcně a místně příslušný SO zahajuje dle § 46 odst. 1 SŘ a v souladu s …(např. ŽZ, z. o st. 
kontrole atd.) správní řízení s KÝM, ve věci JAKÉ (např. zrušení ŽO, uložení pokuty atd.= předmět 
řízení), neboť …  

Práva účastníka řízení: § 38 (spis), § 36 (úkony účastníků), § 33 (zastoupení).  

Podklad pro rozhodnutí tvoří následující doklady… 

hranaté razítko + jméno, příjmení, funkce nebo služební číslo, podpis oprávněné 
úřední osoby 

pozn.  

- řízení z úřední povinnosti je zahájeno tímto písemným oznámením nebo ústním 
prohlášením o zahájení správního řízení do protokolu. Toto oznámení či prohlášení musí 
SO učinit bezodkladně, zpravidla následující pracovní den poté, kdy prokazatelně zjistí 
skutečnosti odůvodňující zahájení správního řízení z moci úřední, nejpozději však ve 
lhůtě 30 dnů ode dne, kdy se o výše uvedených skutečnostech dozvěděl (§ 80 odst. 2 
SŘ). Zvl. zákony mohou stanovit lhůty k zahájení řízení z moci úřední samostatně (§ 66 
odst. 1, 2 ŽZ)  

- oznámení o zahájení správního řízení, popř. protokol o ústním prohlášení musí 
vlastnoručně podepsat OÚO, za podpis se považuje i nečitelná parafa, pokud ji OÚO jako 
podpis používá 

- oznámení o zahájení správního řízení by mělo být účastníkům řízení oznámeno do 
vlastních rukou (§ 19 odst. 4, 6 SŘ) 

                                                            
1 KRAJSKÝ ÚŘAD JIHOMORAVSKÉHO KRAJE. Zákon č. 500/2004 Sb. Správní řád: Praktická příručka pro obecní živnostenské úřady Jihomoravského kraje. 2. 
aktualizované vydání. 2010. str. 25  
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§ 64 / Přerušení řízení2 

Městský úřad … 
Obecní živnostenský úřad 

adresa 

 

Č. j. … 
v …  
dne … 

USNESENÍ 

 
OŽÚ jako věcně a místně příslušný SO rozhodl takto: 

1) dle § 64 odst. 1 a)‐e) se řízení ve věci JAKÉ, z důvodu… (a‐e) přerušuje.  
2) dle § 64 odst. 2/3 SŘ se řízení ve věci JAKÉ na žádost KOHO ze dne … přerušuje. 

Řízení se přerušuje na dobu…* 

3) dle § 64 odst. 3 SŘ se žádost účastníka řízení ze dne… o přerušení řízení ve věci JAKÉ zamítá. 
 

Odůvodnění: OŽÚ přesně popíše důvody svého rozhodnutí (v případě přerušení řízení na žádost 
účastníka dle § 64 odst. 3 SŘ rovněž existenci důležitých důvodů a v případě zamítnutí žádosti její 
nesoulad s veřejným zájmem. 

Poučení o odvolání: 

Proti tomuto usnesení je možné podat odvolání ve lhůtě 15 dnů ode dne doručení usnesení ke KŽÚ 
prostřednictvím OŽÚ. Odvolání nemá odkladný účinek (§ 76 odst. 5) 

kulaté razítko +jméno, příjmení, funkce nebo služební číslo a podpis oprávněné 
úřední osoby 

 
 

                                                            
2 KRAJSKÝ ÚŘAD JIHOMORAVSKÉHO KRAJE. Zákon č. 500/2004 Sb. Správní řád: Praktická příručka pro obecní živnostenské úřady Jihomoravského kraje. 2. 
aktualizované vydání. 2010. str. 32 
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pozn.  
- * není třeba uvádět konkrétní časový úsek, přerušení lze vázat např. na dobu skončení 

řízení o předběžné otázce 
- obligatorně SO přeruší řízení pouze v případě § 64 odst. 2 SŘ. 
- výzvy uvedené v § 64 odst. 1 písm. a) a b) SŘ jsou samostatným procesním úkonem, 

který SO činí sice současně, ale zároveň samostatně 
- k § 64 odst. 2 SŘ – účastník řízení nemusí SO uvést důvody, pro které žádá o přerušení 

řízení. Jejich neuvedení není důvodem k zamítnutí žádosti. Je na úvaze SO posouzení 
doby, na kterou řízení dle § 64 odst. 4 SŘ přeruší. Lhůta musí být vždy stanovena. 

- k § 64 odst. 3 SŘ – zde řízení ovládá SO, který může na žádost některého z účastníků 
řízení toto přerušit za podmínek stanovených v § 64 odst. 3 SŘ. Důležité důvody 
přerušení řízení musí uvést žadatel. Naopak SO musí odůvodnit, že přerušení řízení není 
v rozporu s veřejným zájmem, pokud žádost zamítá, tento rozpor odůvodnit.  

- k § 64 odst. 4 SŘ – účastník může požádat SO o další přerušení (i opakovaně) 
- SO je povinen vyrozumět písemně všechny účastníky řízení, a to přípisem s uvedením 

dne od kdy je v řízení pokračováno a důvody, pro které bylo přerušení řízení ukončeno  
(v případě, že není stanovena lhůta určitým datem) 

- o vyrozumění účastníků se provede záznam do spisu (záznamem může být i stejnopis 
vyrozumění 

- oznamuje se účastníkům řízení 
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§ 66 / Zastavení řízení3 

Městský úřad … 

Obecní živnostenský úřad 
adresa 

 

 
Č. j. … 
v …  
dne … 

USNESENÍ 

 
OŽÚ jako věcně a místně příslušný SO rozhodl ve věci JAKÉ takto: 

1) dle § 66 odst. 1 písm. a)‐h) SŘ se řízení důvodu… (a‐h) zastavuje. 
2) dle § 66 odst. 2 SŘ se řízení z důvodu… zastavuje 

 

Odůvodnění: OŽÚ přesně popíše důvody svého rozhodnutí.  

 

Poučení o odvolání: 

1) Proti tomuto usnesení je možné podat odvolání ve lhůtě 15 dnů ode dne doručení usnesení 
ke KŽÚ prostřednictvím OŽÚ. 

2) Toto usnesení nabývá právní moci poznamenáním do spisu. Proti tomuto usnesení se nelze 
odvolat (§ 76 odst. 5 SŘ).  

 

 

kulaté razítko +jméno, příjmení, funkce nebo služební číslo a podpis oprávněné 
úřední osoby 

pozn.  
- ad) 1: v řízení o žádosti SO obligatorně řízení zastaví z důvodů taxativně stanovených  

v § 66 odst. 1 písm. a)‐h) SŘ 
- ad) 2: v řízení z moci úřední SO obligatorně řízení zastaví z důvodů taxativně uvedených 

v § 66 odst. 2 SŘ nebo z důvodu uvedeného ve spec. zákonu 
- oznamuje se, pokud jde o výrok 1) účastníkům řízení, 2) neoznamuje se 

                                                            
3 KRAJSKÝ ÚŘAD JIHOMORAVSKÉHO KRAJE. Zákon č. 500/2004 Sb. Správní řád: Praktická příručka pro obecní živnostenské úřady Jihomoravského kraje. 2. 
aktualizované vydání. 2010. str. 32 
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§ 67 – 69 / Rozhodnutí4 

Městský úřad … 

Obecní živnostenský úřad 

adresa 

 

 

Č. j. 

Místo, datum: 

 

Lze uvést malý státní znak (velký státní znak zde být nesmí) 

ROZHODNUTÍ 
(Výroková část:) 

OŽÚ (přesné označení – úplný název SO), příslušný podle § 2 odst. 1 zák. č. 570/1991 Sb., o 
živnostenských úřadech, ve znění pozdějších předpisů, rozhodl ve věci 

Přesná identifikace účastníků řízení uvedených v § 27 odst. 1 SŘ 

- FO: jméno, příjmení, datum narození a místo trvalého pobytu, popř. jiný údaj dle zvl. zákona 
(§ 18 odst. 2 SŘ) * 

- PO: název (obchodní firma) a sídlo* 
takto:  

Podle § … (uvést ustanovení, podle kterého je rozhodováno) se … 

‐ řešení otázky, která je předmětem řízení 

‐ lhůta ke splnění uložené povinnosti, je‐li ukládána (počet dnů od právní moci) 

‐ další údaje (č. účtu, způsob a místo zaplacení atd.)  

‐ pokud SO vyloučí odkladný účinek opravného prostředku, uvede se výrok tohoto rozhodnutí rovněž 
ve výrokové části meritorního rozhodnutí (jedná se o další výrok) 

 

 

                                                            
4 KRAJSKÝ ÚŘAD JIHOMORAVSKÉHO KRAJE. Zákon č. 500/2004 Sb. Správní řád: Praktická příručka pro obecní živnostenské úřady Jihomoravského kraje. 2. 
aktualizované vydání. 2010. str. 35 
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Odůvodnění:  

- výčet podkladů pro rozhodnutí nebo argumentace 
- není účelem opisovat správní spis, tudíž podklady pro rozhodnutí se zde uvedou jen odkazově 
- vypořádání se se všemi důkazními prostředky, které jako důkazy navrhli účastníci řízení, popř. 

proč konkrétní navržené důkazy SO neprovedl 
- SO nesmí opomenout žádnou námitku, návrh nebo vyjádření 
- přesné rozvedení úvah, kterými se SO řídil při hodnocení důkazů; absence těchto úvah činí 

rozhodnutí nepřezkoumatelným, tudíž nezákonným 
- zásadně se neopisují 

 

Poučení o odvolání: 

Proti tomuto rozhodnutí je možné podat odvolání ve lhůtě 15 dnů ode dne doručení rozhodnutí ke 
KŽÚ prostřednictvím OŽÚ. 

 

kulaté razítko + jméno, příjmení, funkce a podpis oprávněné úřední osoby 

Účastníci řízení: 

Jméno a příjmení 

Název PO (obchodní firma) 

pozn.  
- ‐ §§ 67‐75 se užijí i v případě usnesení a usnesení do spisu 
- 1) výroková část 
- ‐ * pozor: neuvádí se rodné číslo, IČO, další identifikační údaje ani kdo je oprávněn 

jednat v zastoupení za účastníka řízení, naopak se uvádí zastoupení advokátem 
- ‐ výroková část může obsahovat i více výroků, výrok musí být jasný, jednoznačný 
- 2) odůvodnění 
- ‐ základem odůvodnění jsou vlastní poznatky a důvody, proč SO rozhodl tak, jak je 

uvedeno ve výrokové části 
- ‐ vyloučí‐li SO odkladný účinek odvolání, pak musí tuto skutečnost odůvodnit (§ 85 odst. 

2 SŘ) 
- ‐ rozhodnutí se neodůvodňuje, pokud se vyhoví všem účastníkům řízení v celém jeho 

rozsahu (záleží na správním uvážení, odůvodnění lze vypustit pouze v případě nalézacích  
SO) 

- 3) poučení 
- ‐ v případě chybějícího, neúplného nebo nesprávného poučení lze odvolání podat do 15 

dnů ode dne oznámení opravného usnesení (§ 70 SŘ), bylo‐li vydáno, jinak do 90 dnů od 
oznámení rozhodnutí (§ 83 odst. 2 SŘ) 

- ‐ pokud odvolání nemá odkladný účinek, musí být tato skutečnost uvedena v poučení 
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§ 70 / Oprava výroku rozhodnutí5 

Městský úřad … 
Obecní živnostenský úřad 

adresa 

 

 

Č. j. … 

Místo, datum: 

Lze uvést malý státní znak (velký státní znak zde být nesmí) 

ROZHODNUTÍ 

OŽÚ jako SO věcně a místně příslušný podle § … rozhodl dle § 70 SŘ takto: 

Výrok rozhodnutí se opravuje tak, že text (původní část textu) se nahrazuje textem (nový text). 

 

Odůvodnění: OŽÚ uvede důvody, které vedly k opravě výroku. 

Poučení o odvolání: 

Proti tomuto rozhodnutí je možné podat odvolání ve lhůtě 15 dnů ode dne doručení rozhodnutí ke 
KŽÚ prostřednictvím OŽÚ.* 

kulaté razítko + jméno, příjmení, funkce nebo služební číslo a podpis oprávněné 
úřední osoby 

Pozn.: 
- oprava se týká pouze výroku rozhodnutí (resp. jeho části) 
- rozhodnutí je prvním úkonem opravného řízení 
- postupem podle § 70 nelze napravovat chybná rozhodnutí. Takový postup je v hrubém 

rozporu se zákonem 
- * právo na opravný prostředek má pouze ten, kdo může být rozhodnutím ve věci přímo 

dotčen. SO o tom rozhodne v rámci svého uvážení. (Zejména případy, kdy je adresát 
napadeného rozhodnutí přímo dotčen ve svých subjektivních právech způsobem, který 
subjektivně vnímá jako újmu.) 

                                                            
5 KRAJSKÝ ÚŘAD JIHOMORAVSKÉHO KRAJE. Zákon č. 500/2004 Sb. Správní řád: Praktická příručka pro obecní živnostenské úřady Jihomoravského kraje. 2. 
aktualizované vydání. 2010. str. 36 
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