
11.1.2013Datum 
vytvoření

Škola Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Hustopeče, Masarykovo nám. 1

Autor Mgr. Jan Svoboda

Číslo VY_32_INOVACE_9_PRÁVO_1.09_Správní právo - vnitřní systém

Název Správní právo  

Téma hodiny Vnitřní systém správního práva, subjekty správního řízení

Předmět Právo 

Ročník/y/ 1. ročník

Anotace Výkladová prezentace k tématu Vnitřní systém správního práva, subjekty
správního řízení

Očekávaný 
výstup

Žák je schopen charakterizovat  správní právo, dokáže popsat jeho systém a zná
subjekty správního řízení.  

Druh učebního 
materiálu

Prezentace



Správní právoSprávní právo
Vnitřní systém správního právaVnitřní systém správního práva

Subjekty správního řízeníSubjekty správního řízení

Vypracoval: Mgr. Jan SvobodaVypracoval: Mgr. Jan Svoboda



Definice správního práva

Je to souhrn právních norem o veřejné
správě, tj. o organizaci a činnosti státního
administrativního aparátu a územní
samosprávy.



Charakteristika správního práva

je odvětvím veřejného práva,
začalo se vyvíjet teprve ve druhé polovině 19. století (při 
konstituování tzv. právního státu, jehož základní 
charakteristikou je vázanost státu platným právním 
řádem), 
v předcházející době byla charakteristická libovůle 
panovníka stojícího nad zákony,
správní právo upravuje společenské vztahy ve veřejné 
správě a při výkonu veřejné správy, 
je realizováno nařizovacím způsobem a z mocenských 
pozic,
upravuje vztahy mezi nerovnými subjekty,



základním posláním novodobého správního  práva je 
ochrana veřejného zájmu a také práv a povinností 
fyzických a právnických osob, které vznikají v oblasti 
veřejné správy,

je pro ně charakteristické, že nadřízený subjekt je nadán 
pravomocí jednostranně určit obsah jejich vzájemného 
vztahu, 

je pro ně charakteristický velký rozsah a různorodost  
právních norem, protože činnost správních orgánů 
zasahuje do rozmanitých oblastí života společnosti.  
např. občanských záležitostí, sociální péče, stavebnictví, 
veřejného pořádku a jiných věcí, které spolu málo 
souvisejí. 
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Pro rozmanitost právních vztahů, které v oblasti veřejné
správy vznikají je správní právo roztříštěno do mnoha
desítek právních předpisů různé právní síly, které
upravují jednotlivé úseky veřejné správy. Proto nelze na
úrovni správního práva hovořit o komplexní kodifikaci
tohoto právního odvětví do jednoho uceleného právního
předpisu. 



Vnitřní systém správního práva

Správní právo hmotné

Správní právo procesní

Správní právo organizační 

Správní právo trestní



Správní právo hmotné
Hmotné správní právo – zahrnuje úpravu jednotlivých oblastí veřejné
správy např.školství, zdravotnictví, kultury, zemědělství, oblast sociální. 

Řadíme sem např.tyto právní normy:

• zák.č. 133/2000 Sb. o evidenci obyvatel a rodných číslech, 
• zák.č. 328/1999 Sb. o občanských průkazech
• zák.č.   40/1993 Sb. o nabývání a  pozbývání  státního občanství
• zák.č. 301/ 2000 Sb. o matrikách jménu, příjmení
• zák.č.   83/1990  Sb. o sdružování občanů
• zák.č.   84/1990 Sb.  o právu shromažďovacím
• zák.č. 283/1991 Sb.  o Policii ČR
• zák.č. 553/1991 Sb.  o Obecní policii
• zák.č. 561/2004 Sb.  Školský zákon



Správní právo procesní

upravuje postup při rozhodování o právech 
a povinnostech účastníků správního 
řízení. 

Je obsaženo zejména  v zák. č. 500/2004 
Sb. - Správní řad



Správní právo organizační
Upravuje organizaci, působnost a pravomoc správních orgánů.

Řadíme sem např.:

Zákon o obcích a krajích

obecně závazné prováděcí vyhlášky krajů obcí k různým zákonům

organizační řád obce

jednací řád zastupitelů kraje



Správní právo trestní

Upravuje základy odpovědnosti za správní delikty. 

Patří sem např.:

zák. č. 200/1990 Sb., o přestupcích



Subjekty správního řízení:

• správní orgán 
• účastníci řízení

Správní orgán
je orgán moci výkonné, orgánů územních
samosprávných celků a jiných orgánů,
právnických a fyzických osob, pokud
vykonává působnost v oblasti veřejné
správy. 



Účastníci řízení:

1. Nepominutelní účastníci 

2. Vedlejší účastníci 

3. Účastníci, kterým takovéto postavení 
přiznává zvláštní právní předpis

4. Osoby které tvrdí, že jsou účastníkem řízení



Nepominutelní účastníci

Jsou to účastníci o jejich právech, právem 
chráněných zájmech nebo povinnostech má
být jednáno.

Jsou to osoby, které žádají, aby o jejich
právním vztahu bylo jednáno.



Vedlejší účastníci

Účastníci jejichž práva, právem chráněné zájmy
nebo povinnosti mohou být rozhodnutím přímo
dotčeny.

Např. při stavebním řízení majitelé sousední
nemovitosti



Účastníci, kterým zvláštní právní 
předpis takovéto postavení přiznává

Takovým účastníkem je např. ve stavebním
řízením obec, které toto postavení přiznává
Stavební Zákon.



Osoby které tvrdí, že jsou účastníkem 
řízení

Jedná se o osoby, které tvrdí, že jsou
účastníkem řízení, dokud mu správní orgán
nedokáže opak. 

O tom, zda  osoba je nebo není účastníkem,
rozhodne správní orgán usnesením.



Pracovní list

Uveď definici správního práva:
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Uveď účastníky správního řízení:
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