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Předmluva

Skripta Základy práva pro studenty neprávnických fakult vznikla primárně jako učební
pomůcka pro jednosemestrální předmět Právo obecné a správní vyučovaný na Fakultě
životního prostředí Univerzity J. E. Purkyně v Ústí nad Labem, jsou však určena i pro studenty
jiných vysokých, případně i vyšších odborných či středních škol, kteří mají ve svém studijním
programu zařazeny předměty věnované základům práva. Na trhu odborné právní literatury
sice existuje řada dalších publikací zaměřených na neprávníky, většina z nich však svým
rozsahem přesahuje potřeby obecného jednosemestrálního kurzu.

Struktura skript kopíruje posloupnost výkladu, který se v jednosemestrálním kurzu
jeví jako nejvhodnější. Po úvodu do teorie práva a vymezení základních pojmů
a charakteristik práva jako nejvýznamnějšího normativního systému následují dvě obecné
kapitoly věnované základům právní odpovědnosti a základům procesního práva. Další
kapitoly skript se pak zaměřují na hlavní odvětví platného práva: ústavní právo, občanské
právo, trestní právo a správní právo. Z důvodu jeho praktického významu je zvláštní
pozornost věnována územnímu plánování. Poslední kapitola přináší stručný exkurz
do mezinárodního práva a práva Evropské unie, tedy dvou právních systémů odlišných
od práva vnitrostátního, které však podobu českého vnitrostátního práva výrazným
způsobem ovlivňují.

Cílem skript je představit základní pojmy, pravidla a instituty, jež charakterizují právo
jako celek a jeho jednotlivá hlavní odvětví, a to pokud možno srozumitelným a přehledným
způsobem, který usnadní jejich pochopení i studentům, kteří s právem přicházejí do styku
poprvé. Z tohoto důvodu je také výklad prokládán schématy a praktickými příklady.
Omezený rozsah skript a snaha o srozumitelnost zároveň nutně vedly k tomu, že jsou
některé části výkladu zjednodušující a do jisté míry povrchní, pro zájemce o hlubší studium
jsou proto na úvod každé kapitoly uvedeny příklady odborné právní literatury, která se
danému odvětví věnuje.

Za cenné podněty ke zkvalitnění obsahu skript děkuji jejich recenzentům, JUDr. Haně
Müllerové, Ph.D. a JUDr. Michalu Sobotkovi, Ph.D., jakož i své kolegyni z Fakulty životního
prostředí Univerzity J. E. Purkyně v Ústí nad Labem, Mgr. Lucii Peřinové. Za závěrečnou
redakci skript děkuji doc. JUDr. Jaroslavu Drobníkovi, CSc. Můj dík patří konečně i panu
Michalu Kukovi, který vytvořil grafickou ikonu použitou na obálce.

Všem čtenářům přeji příjemnou cestu do světa práva.

V Ústí nad Labem dne 1. prosince 2014

Karolina Žákovská
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1. ÚVOD DO TEORIE PRÁVA
Vybraná odborná literatura pro zájemce o hlubší studium:

BOGUSZAK, Jiří, Jiří ČAPEK a Aleš GERLOCH. Teorie práva. 2., přeprac. vyd. Praha: ASPI, 2004, 347 s. ISBN 80-
735-7030-0
GERLOCH, Aleš. Teorie práva. 6. aktualiz. vyd. Plzeň: Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, 2013, 310 s.
ISBN 978-807-3804-541
GERLOCH, Aleš a kol. Praktikum teorie práva. Plzeň: Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, 2009, 245 s. ISBN
978-80-7380-200-4

1.1. Pojmy právní norma a právo

Pojem právo je používán ve dvou smyslech:
 objektivní (platné, pozitivní) právo (angl. law) = soubor právních norem platných ve státě,
 subjektivní právo (angl. right) = právo určitého subjektu k něčemu či na něco (oprávnění),

odpovídá mu povinnost druhých subjektů, je omezeno objektivním právem.

Příklad:
Základní povinnosti prodávajícího a kupujícího při koupi věci jsou upraveny zákonem č. 89/2012 Sb.
(občanským zákoníkem), tedy objektivním (platným) právem. Kupující má na základě uzavřené kupní smlouvy
subjektivní právo (oprávnění), aby mu byla odevzdána věc, která je předmětem koupě, prodávající má
subjektivní právo (oprávnění), aby kupující věc převzal a zaplatil mu kupní cenu.

Pojem norma znamená pravidlo.

Charakteristické znaky norem (pravidel):
 obecný charakter (vztahují se na předem neurčený počet případů stejného druhu),
 zpravidla zvláštní jazykové vyjádření (tj. již z formulace věty lze poznat, zda obsahuje

pravidla).

Normativní věta (věta obsahující pravidla) je zpravidla formulována „je zakázáno x“, „je dovoleno x“.

Druhy norem (příklady):
 pravidla jazyka,
 pravidla myšlení (logika),
 pravidla chování (společenské normy); mezi pravidla chování řadíme například politické

normy, mravní normy, náboženské normy, pravidla etikety, lex artis pro jednotlivá
povolání a také normy právní.

Právní normy
= pravidla, která jsou ve státě uznána za právně závazná, to znamená, že jsou obsažena
v tzv. pramenech práva a jejich dodržování je vynutitelné veřejnou mocí (státní donucení)

→ dva znaky odlišují právní normy od jiných pravidel chování:
1. zvláštní forma uznaná za formu pravidel právně závazných a
2. vynutitelnost.
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Až na výjimky (svépomoc, např. v případě nutné obrany) mohou dodržování právních norem
vynucovat pouze orgány veřejné moci a pouze v mezích stanovených zákonem (hovoříme
o tzv. zákonnosti donucení).

Logickou strukturu právní normy tvoří tři části: hypotéza, dispozice a sankce. Hypotéza je ta část právní
normy, která stanoví předpoklady či podmínky, za nichž se má realizovat pravidlo chování stanovené
v dispozici. Dispozice stanoví samotné pravidlo chování, tedy stanoví, komu a jaká vznikají oprávnění
a povinnosti, nastanou-li skutečnosti uvedené v hypotéze. Sankce je část normy, která stanoví, jaké právní
následky nastanou, bude-li porušena povinnost stanovená v dispozici (nejedná se pouze o sankci ve smyslu
trestu, ale jakékoliv újmy, jež dle práva postihne toho, kdo nese odpovědnost za porušení povinnosti vyplývající
z dispozice). Chybí-li sankce, je norma označována za tzv. imperfektní (nedokonalou).

POZOR, jednotlivé části právní normy nemusí být (a zpravidla nejsou) uvedeny v jednom právním ustanovení
(v jednom paragrafu), často se nacházejí v různých ustanoveních či dokonce v různých zákonech (typicky se to
týká sankcí, které jsou zejména v oblasti veřejného práva uváděny ve zvláštních částech zákonů označených
jako „Správní delikty“). Ne vždy jsou také hypotéza či dispozice na první pohled zřejmé, ale je třeba je dovodit.

Příklady:
Ustanovení § 154 odst. 1 písm. b) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební
zákon, ukládá vlastníkovi stavby povinnost „neprodleně ohlásit stavebnímu úřadu závady na stavbě, které
ohrožují životy či zdraví osob nebo zvířat“. Ustanovení § 179 odst. 3 písm. j) uvádí, že fyzická osoba se jako
vlastník stavby dopustí přestupku tím, že poruší (mimo jiné) povinnost podle § 154 odst. 1 písm. b),
a ustanovení § 179 odst. 7 písm. b) doplňuje, že za tento přestupek lze uložit pokutu do 200 000 Kč. Hypotézou
právní normy je v tomto případě skutečnost, že na stavbě, která je vlastnictvím dané osoby, jsou závady, které
ohrožují životy či zdraví osob nebo zvířat, dispozicí je povinnost tuto skutečnost neprodleně ohlásit stavebnímu
úřadu a sankcí je možnost příslušného orgánu uložit pokutu do 200 000 Kč, nebude-li tato povinnost splněna.

Zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, stanoví v § 675, že manželství nemůže být uzavřeno mezi předky a
potomky (takový příbuzenský vztah je zákonnou překážkou manželství). Dle § 685 soud takové manželství
prohlásí za neplatné. Hypotézou normy je úmysl uzavřít manželství mezi předkem a potomkem, dispozicí zákaz
takové manželství uzavřít a sankcí obligatorní prohlášení takto uzavřeného manželství soudem za neplatné.

POZOR! Právní předpisy neobsahují pouze právní normy, ale také další typy věty,
např. definice či tzv. kompetenční ustanovení (úprava působnosti jednotlivých orgánů
veřejné moci).

Příklad:
Zákon č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny stanoví v § 16 odst. 1 písm. c), že na „celém území národních
parků je zakázáno … tábořit a rozdělávat ohně mimo místa vyhrazená orgánem ochrany přírody“. Jedná se
o normativní větu, protože obsahuje závazné a státem vynutitelné pravidlo chování. Ustanovení § 1 písm. d)
téhož zákona obsahuje definici pojmu „volně žijící živočich“, kterým se pro účely zákona rozumí „jedinec
živočišného druhu, jehož populace se udržují v přírodě samovolně, a to včetně jedince odchovaného v lidské péči
vypuštěného v souladu s právními předpisy do přírody“. Nejedná se o normativní větu, protože neobsahuje
žádné závazné pravidlo chování.
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1.2. Systém objektivního (platného) práva

Objektivní (platné) právo (tj. soubor právních norem platných ve státě) můžeme vnitřně
strukturovat podle různých kritérií.

Základními kritérii jsou:
 subjekty právního vztahu a jejich vzájemné postavení (soukromé právo x veřejné právo),
 funkce právní úpravy (hmotné x procesní právo),
 předmět právní úpravy (právní odvětví).

a/ Dle subjektů právního vztahu a jejich vzájemného postavení rozlišujeme právo
soukromé a právo veřejné.

Rozlišování soukromého a veřejného práva

V soukromém právu jsou subjekty právních vztahů právnické a fyzické osoby, přičemž tyto
osoby jsou si v právním vztahu rovny (žádná z nich nemá nadřazené postavení). Typickými
odvětvími soukromého práva jsou občanské právo a obchodní právo. Ve veřejném právu je
jedním ze subjektů právního vztahu orgán veřejné moci a druhým fyzická nebo právnická
osoba, přičemž orgán veřejné moci vystupuje v právním vztahu ve vrchnostenském
(tj. nadřazeném) postavení (vydává povolení, ukládá sankce, stanoví povinnosti apod.).
Typickými odvětvími veřejného práva jsou právo trestní a právo správní.
Přesněji je ve veřejném právu jedním ze subjektů právního vztahu stát nebo územní samosprávný celek (kraj,
obec), jehož jménem jedná příslušný orgán veřejné moci (soud, správní úřad, státní zástupce apod.).

POZOR!
Orgán veřejné moci může vystupovat i v právním vztahu soukromoprávní povahy. Například
Ministerstvo zemědělství může jménem státu jako právnické osoby uzavřít s fyzickou osobou
kupní smlouvu, kdy předmětem koupě bude pozemek ve vlastnictví státu. Vzniká tak
soukromoprávní vztah mezi státem (zastoupeným Ministerstvem zemědělstvím) jako
prodávajícím a fyzickou osobou jako kupujícím. Oba subjekty mají v daném vztahu rovné
postavení.

b/ Dle účelu (funkce) právní úpravy rozlišujeme právo hmotné (cíl) a právo procesní
(prostředek).

Právo hmotné stanoví práva a povinnosti osob v právních vztazích i mimo ně, upravuje
chování osob, které je z hlediska společnosti žádoucí. Procesní právo upravuje postupy, které
vedou k dosažení tohoto žádoucího stavu. Hmotné právo je cílem, procesní právo
prostředkem k jeho dosažení. Procesní právo zahrnuje zejména právní úpravu soudního
a správního řízení.

Příklad:
Zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, upravuje v § 2390 a následujících tzv. zápůjčku (v předchozí právní
úpravě se jednalo o „půjčku“). Smlouva o zápůjčce vznikne, „přenechá-li zapůjčitel vydlužiteli zastupitelnou věc
tak, aby ji užil podle libosti a po čase vrátil věc stejného druhu“. Typickou zastupitelnou věcí jsou peníze. Pan
Křemílek jako zapůjčitel s panem Vochomůrkou jako vydlužitelem uzavřou dne 5. ledna 2015 smlouvu
o zápůjčce 100 000,- Kč se splatností dne 5. ledna 2016. Výše uvedená povinnost vrátit věc stejného druhu je
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povinností hmotněprávní. Pokud by pan Vochomůrka peníze stanoveného dne nevrátil, má pan Křemílek
možnost domáhat se jejího vrácení u soudu. Uplatnění nároku pana Křemílka před soudem a postup
v zahájeném soudním řízení upravují pravidla procesního práva, konkrétně zákon č. 99/1963 Sb., občanský
soudní řád.

c/ Právní odvětví

V systému práva dále rozeznáváme různá právní odvětví (též právní obory) jako do určité
míry samostatné části právního řádu. Základním kritériem pro zařazení právních norem
do jednotlivých právních odvětví je blízkost předmětu právní úpravy (tj. normy regulují
obdobný typ společenských vztahů).
Jednotlivá právní odvětví lze s větší či menší mírou přesnosti zařadit buď do práva soukromého, nebo do práva
veřejného. Typickými soukromoprávními odvětvími jsou občanské právo, obchodní právo či pracovní právo,
typickými veřejnoprávními odvětvími jsou právo trestní, správní, ústavní či právo životního prostředí.

1.3. Prameny práva

Pojmem prameny práva rozumíme formy objektivního (platného) práva, tj. formy, v nichž je
právo obsaženo, v nichž jsou obsaženy právní normy.
V různých státech existují různé prameny práva, základní obecné dělení je na prameny psané a nepsané.

Zvláštní význam mají právní předpisy (též normativní právní akty), tedy písemné akty
(„dokumenty“) vydané předepsaným způsobem orgány veřejné moci, které obsahují právní
normy a jsou obecně závazné (pro každého).

POZOR! Normativní právní akty (tedy akty obsahující právní normy) je třeba odlišovat
od individuálních právních aktů, tj. rozhodnutí v konkrétních věcech, které jsou závazné jen
pro osoby, kterým jsou určeny.

Příklad:
Zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), je právním předpisem, tedy
normativním právním aktem (obsahuje právní normy obecného charakteru, které se uplatní v předem
neurčeném počtu případů). Naproti tomu stavební povolení vydané podle stavebního zákona na žádost pana
Křemílka, který si chce postavit rodinný dům, je individuálním právním aktem (obecné právní normy obsažené
ve stavebním zákoně jsou prostřednictvím stavebního povolení konkretizovány ve vztahu k panu Křemílkovi,
resp. jím plánované stavbě).

Vedle právních předpisů jsou dalšími možnými prameny práva zejména:
 obyčeje (též zvyklosti, tj. dlouhodobá praxe uznaná za právo, uplatňují se zejména

v mezinárodním právu),
 soudní rozhodnutí (typickým příkladem jsou tzv. precedenty, tedy soudní rozhodnutí ve

věcech, jež dosud nebyly právem řešeny, jako prameny práva se uplatňují zejména
v angloamerické právní kultuře),

 normativní smlouvy (tj. smlouvy obsahující právní normy, v podobě mezinárodních smluv
se uplatňují zejména v mezinárodním právu.

K pramenům mezinárodního práva a práva Evropské unie srov. příslušné kapitoly skript.
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V České republice jsou základními prameny práva:

1. Právní předpisy, a to
a/ zákony (včetně ústavních, které jsou zvláštním druhem zákonů),
b/ podzákonné právní předpisy, zejména

- nařízení vlády,
- vyhlášky ministerstev a jiných ústředních správních úřadů.
- právní předpisy krajů a obcí, tj. nařízení (vydávané v přenesené působnosti)

a obecně závazné vyhlášky (vydávané v samostatné působnosti).
2. Mezinárodní smlouvy, jimiž je ČR vázána.
3. Směrnice a nařízení Evropské unie.
4. Nálezy Ústavního soudu ČR, které ruší určitou právní normu pro rozpor s Ústavou.

Pozor na pojem zákoník neboli kodex. Nejedná se o zvláštní pramen práva, ale o zákon, který relativně uceleně
upravuje určitou problematiku. Příkladem zákoníků jsou například zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,
nebo zákon č. 40/2009 Sb., trestní zákoník.

Prameny práva a normy v nich obsažené tvoří právní řád České republiky.

POZOR! Jednotlivé prameny práva mají různý stupeň tzv. právní síly, např. u právních
předpisů existuje hierarchický vztah směrem od ústavních zákonů jako předpisů nejvyšší
právní síly přes zákony po podzákonné právní předpisy. Právní předpisy nižšího stupně právní
síly nesmí být v rozporu s právními předpisy vyššího stupně právní síly.

Příklady právních předpisů v ČR:
 ústavní zákon č. 1/1993 Sb., Ústava ČR,
 zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,
 zákon č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny

- vyhláška MŽP č. 395/1992 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 114/1992 Sb.,
o ochraně přírody a krajiny,

- nařízení vlády č. 508/2002 Sb., kterým se vyhlašuje Chráněná krajinná oblast Český ráj,
 obecně závazná vyhláška Ústeckého kraje č. 1/2005, závazná část plánu odpadového hospodářství

Ústeckého kraje,
 nařízení Ústeckého kraje č. 7/2011, kterým se stanoví podmínky k zabezpečení plošného pokrytí území

Ústeckého kraje jednotkami požární ochrany,
 obecně závazná vyhláška statutárního města Ústí nad Labem č. 5/2012, o místním poplatku za provoz

systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů
 nařízení statutárního města Ústí nad Labem č. 2/2010, kterým se stanovují maximální ceny za nucené

odtahy vozidel.

Podmínkou platnosti právního předpisu v ČR je jeho vyhlášení, přičemž

a/ zákony, nařízení vlády a vyhlášky ministerstev a jiných ústředních správních úřadů se
vyhlašují zveřejněním ve Sbírce zákonů (Sb.),
b/ právní předpisy kraje se vyhlašují zveřejněním ve Věstníku kraje a
c/ právní předpisy obce se vyhlašují vyvěšením na úřední desce obecního úřadu.

POZOR! Od platnosti je třeba odlišovat účinnost (právního předpisu či právní normy).
Platnost označuje okamžik, kdy se právní předpis stává součástí právního řádu, účinnost
okamžik, od kterého je třeba podle daného předpisu postupovat, tj. dodržovat ho. Není-li
právním předpisem stanovena účinnost pozdější, nabývá účinnosti 15. dnem po svém
vyhlášení.
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Příklad:
V roce 2012 byl přijat nový občanský zákoník (zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník). Ve Sbírce zákonů byl
vyhlášen dne 22. března 2012, tímto dnem se stal platným (stal se platnou součástí právního řádu, ode dne
vyhlášení je jeho změna možná pouze novelizací novým zákonem, případně nálezem Ústavního soudu, který by
občanský zákoník nebo jeho část zrušil). Ustanovení § 3081 občanského zákoníku (poslední ustanovení zákona)
stanoví: „Tento zákon nabývá účinnosti dnem 1. ledna 2014.“ Tímto dnem se tedy nový občanský zákoník stal
účinným (začalo se podle něj postupovat). Ke stejnému dni došlo ke zrušení zákona č. 40/1964 Sb.
(předchozího občanského zákoníku), tj. „starý“ občanský zákoník ztratil jak účinnost, tak platnost.

Novela
Pojmem novela označujeme právní předpis, jímž se mění jiný právní předpis (novela musí
být minimálně stejné právní síly jako předpis, který mění, tj. ústavní zákon může být
novelizován pouze ústavním zákonem, vyhláška ministerstva může být novelizována buď
jinou vyhláškou ministerstva, nebo předpisem vyšší právní síly, tedy zákonem).

1.4. Subjekty práva (osoby)

Jako subjekty práva nebo osoby označujeme „bytosti“ či „entity“, které mají právní
osobnost, tj. způsobilost mít v mezích právního řádu práva a povinnosti.

Subjektem práva jsou v ČR
 fyzické osoby (FO), tedy lidé, a
 právnické osoby (PO), tedy určité umělé, organizované útvary, o kterých zákony stanoví,

že mají právní osobnost.

Subjektem práva je z živých organismů pouze člověk, zvířata nemají právní osobnost a nejsou tedy nositeli práv.
Rozlišujeme právnické osoby soukromého práva a právnické osoby veřejného práva
(základním rozdílem je způsob jejich zřízení).

Právnické osoby soukromého práva jsou právnické osoby, které vznikají z vůle osob, tedy
soukromoprávním jednáním (jednostranným či vícestranným). Jejich typy jsou upraveny
v zákoně č. 89/2012 Sb., občanském zákoníku (OZ).

Patří mezi ně:

a/ Korporace (§ 210 a násl. OZ)
Korporace jsou společenství osob, přičemž připouští-li to zákon, může mít korporace
i jediného člena.

Příkladem korporací jsou obchodní korporace, jako jsou akciová společnost (a.s.)
či společnost s ručením omezeným (s.r.o.), či nově též spolky (účelem je uspokojování
a ochrana společných zájmů alespoň tří členů, spolek může vlastním jménem podnikat,
ale nesmí to být jeho hlavní činností a případný zisk musí být použit na podporu dosažení
vlastních cílů spolku).
Účinností občanského zákoníku (tedy od 1. ledna 2014) byl zrušen zákon č. 83/1990 Sb., o sdružování občanů,
a zanikla forma právnické osoby občanské sdružení. Občanská sdružení založená podle zrušeného zákona jsou
nově považována za spolky. Spolek je právní formou vhodnou pro prosazování obecně prospěšných zájmů, jako
je například ochrana životního prostředí.
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Soukromoprávními korporacemi jsou i politické strany a hnutí či církve a náboženské společnosti, jejich právní
úprava však není obsažena v občanském zákoníku, ale ve zvláštních zákonech (v zákoně č. 424/1991 Sb.,
o sdružování v politických stranách a politických hnutích, a v zákoně č. 3/2002 Sb., o církvích a náboženských
společnostech).

b/ Fundace (§ 303 a násl. OZ)
Fundace jsou účelová sdružení majetku, dělí se na nadace a nadační fondy. Fundace nemá
členy ani společníky, tvoří ji pouze majetek, který je určen k určitému účelu (společensky
nebo hospodářsky prospěšnému) a je spravován určeným orgánem fundace (správní radou).
Rozdíl mezi nadací a nadačním fondem je zejména v době, po niž mají stanovenému účelu sloužit (nadace
trvale, nadační fond do dosažení stanoveného účelu).

c/ Ústavy (§ 402 a násl. OZ)
Ústavy jsou právnické osoby, které sledují společensky užitečné cíle, přičemž v sobě spojují
jak prvky korporace, tak fundace. Mají jak osobní složku (zaměstnance), tak složku
majetkovou. Výsledky činnosti ústavu musí být každému rovnocenně dostupné za předem
stanovených podmínek.
Formou ústavu může být zřízena například soukromá škola nebo výzkumná instituce.
Účinností občanského zákoníku (tedy od 1. ledna 2014) byl zrušen zákon č. 248/1995 Sb., o obecně
prospěšných společnostech, tento typ právnických osob tedy již nebude možné nově zakládat. Existující obecně
prospěšné společnosti mohou být buď přeměněny na ústavy, nadace či nadační fondy, nebo mohou existovat
nadále ve stávající formě (v takovém případě se budou řídit zrušeným zákonem).

Právnické osoby veřejného práva jsou právnické osoby, které vznikají aktem veřejné moci.
Typově se podobají výše uvedeným osobám soukromého práva, řídí se však zvláštními
zákony.

Patří mezi ně:

a/ Veřejnoprávní korporace
Veřejnoprávními korporacemi jsou zejména stát jako nositel státní moci (kterou uplatňují
státní orgány) a územní samosprávné celky (kraje, obce) jako nositelé mocenské územní
samosprávy (kterou uplatňují orgány územního samosprávného celku).

b/ Veřejnoprávní právnické osoby nadačního typu
Příkladem jsou různé veřejnoprávní fondy (např. Státní fond životního prostředí, Státní fond
dopravní infrastruktury) či Česká národní banka, Všeobecná zdravotní pojišťovna ČR a další.

c/ Veřejnoprávní ústavy
Povahu veřejnoprávních ústavů mají zejména příspěvkové organizace, ať už státní
(např. Národní divadlo), či krajské a obecní, dále veřejné výzkumné instituce (např. Botanický
ústav Akademie věd, v.v.i., Výzkumný ústav vodohospodářský T.G.Masaryka, v.v.i.), státní
podniky (např. Povodí Labe, s.p., Lesy ČR, s.p.) a některé zvláštní právnické osoby, jako jsou
například Česká televize či Český rozhlas.
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1.5. Právní způsobilost

Právní způsobilost je způsobilost subjektů práva.

Rozlišujeme tři druhy právní způsobilosti:

a/ Způsobilost mít práva a povinnosti (být subjektem práv) neboli právní osobnost

Fyzická osoba (člověk) má právní osobnost od narození do smrti.
Právnická osoba má právní osobnost od okamžiku vzniku (často zápisem do určitého
veřejného rejstříku) po okamžik zániku (je-li zapisována do veřejného rejstříku, výmazem
z něj).

b/ Způsobilost právně jednat neboli svéprávnost
= způsobilost nabývat pro sebe vlastním právním jednáním práva a zavazovat se
k povinnostem

POZOR! O svéprávnosti hovoříme pouze u fyzických osob, právnická osoba sama právně
jednat nemůže, vždy za ni jedná nějaká fyzická osoba!

Ustanovení § 30 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku (OZ): „Plně svéprávným se
člověk stává zletilostí. Zletilosti se nabývá dovršením osmnáctého roku věku.“
Před nabytím zletilosti je možné plné svéprávnosti nabýt přiznáním soudem (za podmínek § 37 OZ) nebo
uzavřením manželství (může být dle § 672 odst. 2 OZ nezletilému povoleno soudem, dovršil-li věku šestnácti let
a jsou-li pro to důležité důvody).

Rozsah způsobilosti právně jednat u nezletilého je třeba posuzovat s ohledem na jeho
rozumovou a volní vyspělost a konkrétní situaci.
Ustanovení § 31 OZ: „Má se za to, že každý nezletilý, který nenabyl plné svéprávnosti, je způsobilý k právním
jednáním co do povahy přiměřeným rozumové a volní vyspělosti nezletilých jeho věku.“

Příklad:
Osmileté dítě nemůže uzavřít smlouvu o koupi pozemku, protože pro takové jednání není způsobilé, naproti
tomu může platně uzavřít smlouvu o koupi kopečku zmrzliny za 20,- Kč.

c/ Způsobilost k protiprávnímu jednání neboli deliktní způsobilost
= způsobilost být právně odpovědný za vlastní protiprávní jednání a snášet jeho právní
následky

Složitá otázka, jejíž posuzování se liší podle toho, zda jde o fyzickou, či právnickou osobu,
a zda jde o odpovědnost soukromoprávní (za újmu), či veřejnoprávní (za správní
delikt/trestný čin).
Více k tomuto tématu viz kapitolu skript věnovanou právní odpovědnosti.
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1.6. Subjektivní práva a právní povinnosti

Subjektivní právo (též oprávnění) je právní možnost (resp. míra možnosti) osoby (subjektu)
chovat se určitým způsobem, tj. možnost vyjádřená a zaručená objektivním právem. Osoba
má právo se určitým způsobem chovat a požadovat tomu odpovídající chování jiné osoby
(pokud se tato jiná osoba odpovídajícím způsobem chovat nebude, je možné ji donutit
prostřednictvím státního donucení).

Klasifikace subjektivních práv dle různých kritérií:

 veřejná x soukromá
Příkladem veřejného subjektivního práva je právo žadatele o stavební povolení, aby jeho žádost byla
ve stanovené lhůtě vyřízena, příkladem soukromého subjektivního práva je právo kupujícího, aby mu
po zaplacení kupní ceny byla vydána věc, která je předmětem koupě.

 hmotná x procesní
Příkladem hmotného subjektivního práva je právo zapůjčitele, aby mu vydlužitel v dohodnuté lhůtě vrátil
stejnou peněžní částku, jaká mu byla zapůjčena (případně navýšenou o úroky), příkladem procesního
subjektivního práva je právo na odvolání proti rozsudku soudu prvního stupně.

 absolutní x relativní
Absolutnímu právu odpovídá povinnost všech ostatních osob (každé jiné osoby) nerušit oprávněného
ve výkonu jeho práva. Příkladem absolutního subjektivního práva je právo vlastníka užívat svou věc.
Relativnímu právu odpovídá pouze určitá povinnost individuálně určené osoby. Příkladem relativního
subjektivního práva je právo prodávajícího, aby mu byla zaplacena kupní cena, přičemž tuto povinnost má
pouze osoba, která s ním uzavřela kupní smlouvu, nikdo jiný.

V konkrétním případě může jedno subjektivní právo odpovídat několika z výše uvedených kategorií.
Například právo kupujícího, aby mu po zaplacení kupní ceny byla vydána věc, která je předmětem koupě,
je subjektivním právem soukromým, hmotným a relativním.

Zvláštní kategorií subjektivních práv jsou základní lidská práva a svobody.

Výkon práva
je skutečné chování, které odpovídá možnosti chování dané rámcem oprávnění. Výkon
práva může mít různou podobu dle charakteru subjektivního práva (soukromé x veřejné,
hmotné x procesní, absolutní x relativní) a konkrétní situace.

Právní povinnost je povinnost osoby chovat se tak, jak ji k tomu právní norma zavazuje
(plnění je vynutitelné prostřednictvím státního donucení). Každému subjektivnímu právu
odpovídá nějaká povinnost jiné osoby, případně všech ostatních osob, chovat se určitý
způsobem; objektivní (zejména veřejné) právo však stanoví řadu povinností, které nejsou
přímo navázány na žádná subjektivní práva.

Druhy právních povinností:
 něco dát (dare),
 něco konat (facere),
 zdržet se (určitého) konání (omittere),
 něco strpět (pati).
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Příklad:
Příkladem povinnosti něco dát je povinnost platit daně či povinnost předat věc, která je předmětem koupě
a za kterou kupující zaplatil kupní cenu; příkladem povinnosti něco konat je povinnost ohlásit ztrátu
občanského průkazu či povinnost vykonávat práci dle pracovní smlouvy; příkladem povinnosti zdržet se
(určitého) konání je zákaz usmrtit zvíře bez důvodu či zákaz vypouštět závadné látky do vod; příkladem
povinnosti něco strpět je povinnost vlastníka lesa neomezovat možnost vstupu veřejnosti do lesa, který je jeho
vlastnictvím, či povinnost obviněného strpět omezení osobní svobody, je-li na něho uvalena vazba.

Předmětem (obsahem) subjektivního práva a právní povinnosti je vždy určité chování!

1.7. Právní vztahy

Právní vztah
je v určité míře individualizovaný vztah mezi osobami (právními subjekty) jako nositeli
subjektivních práv a odpovídajících právních povinností; je založen na tzv. právních
skutečnostech a upraven právními normami, ochrana subjektivních práv z právního vztahu je
zajištěna donucující silou státu.

Právní vztah je tedy právem upravený vzájemný poměr dvou osob (právních subjektů).
Jedná se o pojem používaný především v soukromém právu, byť právní vztahy samozřejmě
existují i v právu veřejném.

Příklad:
Soukromoprávní vztah vzniká například mezi zaměstnavatelem a zaměstnancem, mezi kupujícím
a prodávajícím, mezi manželi či mezi osobou, která způsobila škodu (např. zavinila dopravní nehodu),
a vlastníkem poškozené věci (automobilu). Veřejnoprávním vztahem je například státní občanství (vztah mezi
občanem a státem), vztah mezi žadatelem o vydání stavebního povolení a státem (reprezentovaným
příslušným vykonavatelem státní moci, tj. stavebním úřadem), či mezi fyzickou osobou, při jejíž činnosti vzniká
odpad, a obcí při nakládání s komunálním odpadem dle zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech.

POZOR! Právní vztahy nejsou vždy ekvivalentní, resp. vyvážené. Soukromoprávní vztahy
jsou charakteristické reciprocitou práv a povinností (všichni účastníci mají jak práva,
tak povinnosti, a to zhruba ve stejném rozsahu), naproti tomu u veřejnoprávních vztahů
reciprocita, resp. vyváženost, práv a povinností chybí. Dalším rozdílem mezi
soukromoprávními a veřejnoprávními vztahy je skutečnost, že účastníci soukromoprávních
vztahů s nimi mohou volně disponovat (byť v mezích daných objektivním právem),
to znamená, že obsah a zpravidla i samotná existence těchto vztahů záleží do značné míry
na vůli jejich účastníků, zatímco u veřejnoprávních vztahů mají soukromoprávní subjekty
(fyzické osoby a právnické osoby soukromého práva) buď omezenou, nebo žádnou možnost
se vztahem disponovat (obsah právního vztahu a často i jeho vznik jsou určeny právními
normami).

U každého právního vztahu rozeznáváme tři základní prvky:

a/ Subjekty (účastníci)
Účastníkem právních vztahů jsou fyzické a/nebo právnické osoby. Při výkonu veřejné moci
vystupují v právních vztazích jménem státu či územního samosprávného celku (kraje, obce)
příslušné orgány (např. státní zástupce, soud, úřad).
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b/ Obsah
Obsahem právního vztahu jsou subjektivní práva a právní povinnosti, tj. určité chování.

c/ Předmět
Předmětem právního vztahu je to, čeho se právní vztah týká, např. určitá věc.

Příklad:
U kupní smlouvy jsou subjekty (účastníky) právního vztahu kupující a prodávající. Obsahem je zejména právo
kupujícího získat věc a jeho povinnost zaplatit kupní cenu, jimž odpovídá povinnost prodávajícího věc vydat
a právo dostat zaplaceno. Předmětem právního vztahu je předmět koupě (např. osobní automobil).

1.8. Právní jednání

Právní jednání je projev vůle osoby, s nímž jsou spojeny vznik, změna nebo zánik práv
a povinností. Dle občanského zákoníku (§ 545) má právní jednání „následky, které jsou v něm
vyjádřeny, jakož i právní následky plynoucí ze zákona, dobrých mravů, zvyklostí a zavedené
praxe stran“. Aby bylo platné, musí být právní jednání v souladu s právními normami.
I s jednáním v rozporu s právními normami jsou zpravidla spojeny vznik, změna nebo zánik práv a povinností.
V takovém případě se jedná se o protiprávní jednání, o němž je pojednáno dále v kapitole věnované právní
odpovědnosti.

Jednání jako projev vůle ve vnějším světě (někdy označováno též jako chování) může mít
podobu buď konání (vůlí řízený pohyb zaměřený k cíli), nebo opomenutí (vůlí řízené zdržení
se pohybu).
Příkladem právního jednání ve formě konání je podpis smlouvy či předání peněz v obchodě, příkladem právního
jednání ve formě opomenutí je nepřijetí návrhu smlouvy (např. nereagováním na zaslaný návrh ve stanovené
lhůtě).

Právní jednání je jednou (a základní) z tzv. právních skutečností, tj. okolností, s nimiž právo spojuje vznik,
změnu nebo zánik práv a povinností. Dalším příkladem právních skutečností jsou tzv. právní události (právní
skutečnosti nezávislé na lidské vůli), mezi něž patří např. plynutí času či narození a smrt člověka.

1.8.1. Forma právního jednání

Právní jednání může mít jakoukoliv formu, z níž je zřejmé, co chtěl jednající projevit,
zejména:
 ústní (např. uzavření manželství),
 písemnou (např. podpis smlouvy),
 notářského zápisu (v zákonem stanovených případech),
 konkludentní (tj. jinak než ústně či písemně, tedy vlastním chováním, např. koupě věci

jejím výběrem v regálu a zaplacením u pokladny).
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1.8.2. Náležitosti právního jednání

Jako náležitosti právního jednání označujeme charakteristiky, které musí právní jednání
splňovat, aby vůbec bylo právním jednáním, resp. aby bylo platné.

Jedná se o náležitosti:
 vůle a jejího projevu (musí se jednat o vlastní a vážnou vůli jednajícího, projev vůle musí

být skutečný, svobodný, určitý, srozumitelný a prost omylu),
 předmětu (plnění podle právního jednání musí být možné),
 formy (požaduje-li zákon pro určité právní jednání zvláštní formu, musí být právní jednání

provedeno v této formě),
 subjektu (osoba musí být k danému právnímu jednání způsobilá).

Náležitostí právního jednání je též jeho soulad se zákonem a dobrými mravy.

Chybí-li některá z náležitostí:
 buď se o právní jednání vůbec nejedná, resp. jedná se o tzv. zdánlivé právní jednání

(např. v případě, že projev vůle není skutečný, vážný, určitý či srozumitelný),
 nebo je právní jednání neplatné, a to buď absolutně (tj. automaticky, aniž by se bylo

třeba se neplatnosti dovolávat, absolutní neplatnost se uplatní např. v případě
nemožného plnění, rozporu jednání se zákonem či dobrými mravy či nezpůsobilého
subjektu), nebo relativně (tj. neplatnost musí ten, pro jehož ochranu byla stanovena,
namítnout; relativní neplatnost se uplatní např. v případě jednání z donucení).

Zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník – vybraná ustanovení o právním jednání
§ 545
Právní jednání vyvolává právní následky, které jsou v něm vyjádřeny, jakož i právní následky plynoucí ze zákona,
dobrých mravů, zvyklostí a zavedené praxe stran.
§ 546
Právně lze jednat konáním nebo opomenutím; může se tak stát výslovně nebo jiným způsobem nevzbuzujícím
pochybnost o tom, co jednající osoba chtěla projevit.
§ 547
Právní jednání musí obsahem a účelem odpovídat dobrým mravům i zákonu.

Zdánlivé právní jednání
§ 551
O právní jednání nejde, chybí-li vůle jednající osoby.
§ 552
O právní jednání nejde, nebyla-li zjevně projevena vážná vůle.
§ 553
(1) O právní jednání nejde, nelze-li pro neurčitost nebo nesrozumitelnost zjistit jeho obsah ani výkladem.
(2) Byl-li projev vůle mezi stranami dodatečně vyjasněn, nepřihlíží se k jeho vadě a hledí se, jako by tu bylo
právní jednání od počátku.

Forma právních jednání
§ 559
Každý má právo zvolit si pro právní jednání libovolnou formu, není-li ve volbě formy omezen ujednáním nebo
zákonem.

§ 560
Písemnou formu vyžaduje právní jednání, kterým se zřizuje nebo převádí věcné právo k nemovité věci, jakož i
právní jednání, kterým se takové právo mění nebo ruší.
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Neplatnost právních jednání
Všeobecná ustanovení
§ 574
Na právní jednání je třeba spíše hledět jako na platné než jako na neplatné.
§ 575
Má-li neplatné právní jednání náležitosti jiného právního jednání, které je platné, platí toto jiné právní jednání,
pokud je z okolností zřejmé, že vyjadřuje vůli jednající osoby.
§ 576
Týká-li se důvod neplatnosti jen takové části právního jednání, kterou lze od jeho ostatního obsahu oddělit, je
neplatnou jen tato část, lze-li předpokládat, že by k právnímu jednání došlo i bez neplatné části, rozpoznala-li by
strana neplatnost včas.
§ 578
Chyby v psaní nebo v počtech nejsou právnímu jednání na újmu, je-li jeho význam nepochybný.
§ 579
(1) Způsobil-li někdo neplatnost právního jednání, nemá právo namítnout neplatnost nebo uplatnit z neplatného
právního jednání pro sebe výhodu.
(2) Kdo způsobil neplatnost právního jednání, nahradí škodu z toho vzniklou straně, která o neplatnosti
nevěděla.

Hlavní důvody neplatnosti
§ 580
(1) Neplatné je právní jednání, které se příčí dobrým mravům, jakož i právní jednání, které odporuje zákonu,
pokud to smysl a účel zákona vyžaduje.
(2) Neplatné je právní jednání, pokud má být podle něho plněno něco nemožného.
§ 581
Není-li osoba plně svéprávná, je neplatné právní jednání, ke kterému není způsobilá. Neplatné je i právní jednání
osoby jednající v duševní poruše, která ji činí neschopnou právně jednat.
§ 582
(1) Není-li právní jednání učiněno ve formě ujednané stranami nebo stanovené zákonem, je neplatné, ledaže
strany vadu dodatečně zhojí…

Omyl
§ 583
Jednal-li někdo v omylu o rozhodující okolnosti a byl-li v omyl uveden druhou stranou, je právní jednání
neplatné.
§ 584
(1) Týká-li se omyl vedlejší okolnosti, kterou ani strany neprohlásily za rozhodující, je právní jednání platné, ale
osoba uvedená v omyl má vůči původci omylu právo na přiměřenou náhradu.
(2) Bylo-li právně jednáno v omylu vyvolaném lstí, je právní jednání neplatné, třebaže se omyl týká jen vedlejší
okolnosti.
§ 585
Vyvolala-li omyl jednajícího osoba třetí, je právní jednání platné. Měla-li však osoba, s níž se právně jednalo, na
činu třetí osoby podíl, anebo o něm věděla či alespoň musela vědět, považuje se i tato osoba za původce omylu.

Následky neplatnosti
§ 586
(1) Je-li neplatnost právního jednání stanovena na ochranu zájmu určité osoby, může vznést námitku
neplatnosti jen tato osoba.
(2) Nenamítne-li oprávněná osoba neplatnost právního jednání, považuje se právní jednání za platné.
§ 587
(1) Kdo byl k právnímu jednání přinucen hrozbou tělesného nebo duševního násilí vyvolávající vzhledem
k významu a pravděpodobnosti hrozícího nebezpečí i k osobním vlastnostem toho, jemuž bylo vyhrožováno, jeho
důvodnou obavu, má právo namítnout neplatnost právního jednání.
(2) Kdo přivedl jiného k právnímu jednání hrozbou nebo lstí, nahradí vždy újmu z toho vzniklou.
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2. ZÁKLADY PRÁVNÍ ODPOVĚDNOSTI
Vybraná odborná literatura pro zájemce o hlubší studium:
PRÁŠKOVÁ, Helena. Základy odpovědnosti za správní delikty. Vydání první. Praha: C.H. Beck, 2013, 420 s. ISBN
80-740-0456-2
+ literatura uvedená u kapitol Úvod do teorie práva, Občanské právo hmotné a Základy trestního práva

2.1. Úvodní poznámky

Pojmem právní odpovědnost se rozumí povinnost strpět za porušení právní povinnosti,
resp. za vznik škodlivého následku (tedy stavu, který je v rozporu s právem), následky
stanovené právními normami. Jedná se o novou (sekundární) povinnost, která vzniká
v důsledku porušení původní (primární) povinnosti, resp. v důsledku vzniku škodlivého
následku.
Právní odpovědnost je pouze jedním z možných druhů odpovědnosti (dalšími jsou například odpovědnost
politická či morální). Jedná se o složitou problematiku, jejímž východiskem jsou filozoficko-etické představy
o odpovědnosti člověka za vlastní činy a jejich následky. Vnímání právní odpovědnosti (jaké osoby mají být
právně odpovědné za jaká jednání) je rozdílné v různých společnostech a vyvíjí se v čase.

Stěžejní zásady uplatňování právní odpovědnosti jsou stanoveny na ústavní úrovni.
Čl. 2 odst. 2 Listiny základních práv a svobod stanoví, že „státní moc lze uplatňovat jen
v případech a v mezích stanovených zákonem, a to způsobem, který zákon stanoví.“ Pouze
zákon tedy může stanovit podmínky a způsob uplatňování právní odpovědnosti (v zákonem
nevymezených případech se mohou uplatnit jiné druhy odpovědnosti).
Srov. též čl. 2 odst. 3 Listiny základních práv a svobod, podle něhož může každý činit, co není zákonem
zakázáno, a nikdo nesmí být nucen činit, co zákon neukládá.

Základní kategorizace právní odpovědnosti:

a/ Z hlediska chráněných objektů, tedy právem chráněných společenských hodnot a zájmů,
resp. z hlediska subjektů odpovědnostního vztahu:
 veřejnoprávní (trestní, správní),
 soukromoprávní (občanskoprávní, pracovněprávní atd.).

b/ Z hlediska vztahu odpovědné osoby (odpovědného subjektu) k porušení povinnosti,
resp. ke vzniklému škodlivého následku:
 subjektivní odpovědnost (odpovědnost za zavinění), kdy osoba odpovídá za porušení

povinnosti, resp. za škodlivý následek, pouze pokud toto porušení, resp. tento škodlivý
následek, zavinila;

 objektivní odpovědnost (odpovědnost za následek, bez ohledu na zavinění), kdy osoba
odpovídá za škodlivý následek bez ohledu na to, zda tento škodlivý následek zavinila,
resp. aniž by se zkoumalo její zavinění; přičemž škodlivý následek mohl být způsoben
jak jinou osobou (např. zaměstnancem odpovědné osoby), tak zařízením (provozem),
za který osoba odpovídá (např. havárie zařízení na výrobu nebezpečné chemické látky
spojená s únikem této chemické látky, v jehož důsledku dojde ke škodě na lidském zdraví).
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POZOR, zatímco odpovědnosti založené na zavinění (subjektivní odpovědnosti) se osoba
zprostí (tj. „zbaví se jí“, nebude v daném případě odpovědnou), prokáže-li, že porušení
povinnosti, resp. škodlivý následek (např. škodu na věci), nezavinila, odpovědnosti založené
na následku (objektivní odpovědnosti) se zprostí, pouze prokáže-li existenci některého
z tzv. liberačních důvodů, které jsou stanoveny pro jednotlivé případy objektivní
odpovědnosti právními normami. Typickými liberačními důvody (okolnostmi, za nichž se
škůdce zprostí odpovědnosti) jsou tzv. vyšší moc (vis maior, např. přírodní katastrofa)
či vlastní jednání poškozeného. V případě, že nejsou stanoveny žádné liberační důvody,
hovoříme o absolutní objektivní odpovědnosti.

Příklad subjektivní odpovědnosti:

§ 2910 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku
Škůdce, který vlastním zaviněním poruší povinnost stanovenou zákonem a zasáhne tak do absolutního práva
poškozeného, nahradí poškozenému, co tím způsobil. Povinnost k náhradě vznikne i škůdci, který zasáhne
do jiného práva poškozeného zaviněným porušením zákonné povinnosti stanovené na ochranu takového práva.

Typickým absolutním právem, do kterého může být zasaženo, je právo vlastnické. Obecnou povinností
stanovenou zákonem, kterou osoba může porušit, je povinnost stanovená občanským zákoníkem „počínat si
při svém konání tak, aby nedošlo k nedůvodné újmě na svobodě, životě, zdraví nebo na vlastnictví jiného“
(§ 2900, jedná se o povinnost prevence). Kdo tuto obecnou povinnost vlastním zaviněním poruší (např. nedá
přednost při výjezdu z vedlejší silnice, kopne míč směrem k sousedovu domu), odpovídá za škodu tím
způsobenou (poškozené vozidlo, rozbité okno).

Příklad objektivní odpovědnosti:

§ 2925 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku
Škoda způsobená provozem zvlášť nebezpečným
(1) Kdo provozuje závod nebo jiné zařízení zvláště nebezpečné, nahradí škodu způsobenou zdrojem zvýšeného
nebezpečí; provoz je zvlášť nebezpečný, nelze-li předem rozumně vyloučit možnost vzniku závažné škody ani
při vynaložení řádné péče. Jinak se povinnosti zprostí, prokáže-li, že škodu způsobila zvnějšku vyšší moc
nebo že ji způsobilo vlastní jednání poškozeného nebo neodvratitelné jednání třetí osoby; ujednají-li se další
důvody zproštění, nepřihlíží se k tomu.
(2) Je-li z okolností zřejmé, že provoz významně zvýšil nebezpečí vzniku škody, ačkoli lze důvodně poukázat
i na jiné možné příčiny, soud zaváže provozovatele k náhradě škody v rozsahu, který odpovídá pravděpodobnosti
způsobení škody provozem.
(3) Má se za to, že provoz je zvláště nebezpečný, pokud se provozuje továrním způsobem nebo pokud se
při něm výbušná nebo podobně nebezpečná látka používá nebo se s ní nakládá.

Dle výše uvedeného ustanovení by odpovídala například akciová společnost Spolek pro chemickou a hutní
výrobu, a.s. za výbuch v jejím ústeckém areálu a jím způsobenou škodu na majetku a zdraví lidí. Nezkoumalo by
se, zda společnost výbuch zavinila. Společnost by za škodu neodpovídala (zprostila by se odpovědnosti) pouze
pokud by prokázala, že k ní došlo např. v důsledku povodní.

POZOR! Objektivní odpovědnost se uplatňuje ve stanovených případech v právu
soukromém a částečně v právu správním; je vyloučena v právu trestním a přestupkovém,
kde se uplatní pouze odpovědnost za zavinění.

POZOR! Přes použití stejných adjektiv nemá rozlišování subjektivní a objektivní odpovědnosti nic společného
s rozlišováním objektivního a subjektivního práva.
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2.2. Zavinění

Zavinění je vnitřní, psychický vztah rušitele ke škodlivému následku, tj. k porušení nebo
ohrožení zájmu chráněného právem.

Zavinění je založeno na spojení prvků vědění (intelektuální složka zavinění) a vůle (volní
složka zavinění), pro určení formy a stupně zavinění je tedy rozhodující, zda rušitel věděl,
že může svým jednáním způsobit škodlivý následek (či alespoň to vědět měl a mohl),
a zda daný škodlivý následek způsobit chtěl.

Formy a stupně zavinění

Rozlišujeme dvě formy zavinění, a to zavinění úmyslné a nedbalostní.

Úmyslné zavinění má dva stupně:
 přímý úmysl (rušitel věděl, že může svým jednáním způsobit škodlivý následek, a tento

následek způsobit chtěl) a
 nepřímý úmysl (rušitel věděl, že svým jednáním může způsobit škodlivý následek, a byl

s tím srozuměn).

Nedbalostní zavinění má dva stupně:
 vědomá nedbalost (rušitel nechtěl způsobit škodlivý následek, ale věděl, že ho způsobit

může, a bez přiměřených důvodů spoléhal, že ho nezpůsobí) a
 nevědomá nedbalost (rušitel nechtěl způsobit škodlivý následek a ani nevěděl, že ho

může způsobit, ale vzhledem k okolnostem a svým osobním poměrům to vědět měl
a mohl).

Příklady:
Zloděj odcizí cenný obraz v muzeu (přímý úmysl ve vztahu ke vzniklé škodě na majetku).
Lupič nechá těžce zraněnou oběť ležet na odlehlém místě (nepřímý úmysl ve vztahu k případné smrti oběti).
Řidič nezvládne zabrzdit před přechodem v obci, protože jede rychlostí 90 km/hod., a srazí dítě (vědomá
nedbalost ve vztahu ke zranění dítěte).
Zdravotní sestra nakazí pacienta, protože si nevšimne, že jehla není sterilní (nevědomá nedbalost ve vztahu
k poškození zdraví pacienta).

ZAVINĚNÍ

ÚMYSLNÉ NEDBALOSTNÍ

přímý úmysl
(věděl a chtěl)

nepřímý úmysl
(věděl a byl srozuměn)

vědomá nedbalost
(věděl, nechtěl, ale
bez přiměřených
důvodů spoléhal)

nevědomá nedbalost
(nevěděl, nechtěl, ale

vědět měl a mohl)
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2.3. Deliktní způsobilost

Pojmem deliktní způsobilost (též způsobilost k protiprávnímu jednání či k právní
odpovědnosti) rozumíme způsobilost být právně odpovědný za vlastní protiprávní jednání
a snášet jeho následky stanovené právními normami.

a/ Právnické osoby
V rozsahu stanoveném právními normami mají deliktní způsobilost všechny právnické osoby,
a to od okamžiku svého vzniku do okamžiku svého zániku.

b/ Fyzické osoby
U fyzických osob je otázka deliktní způsobilosti složitější, neboť je z hlediska spravedlivosti
uplatňování právní odpovědnosti nezbytné, aby osoba byla schopna rozpoznat
nebezpečnost svého jednání a toto jednání ovládat.

Pro určení deliktní odpovědnosti je tedy zpravidla využívána kombinace kritérií věku (osoba
již dosáhla určité intelektuální úrovně a volní vyspělosti) a příčetnosti v okamžiku jednání
(osoba je schopná posoudit jeho nebezpečnost a ovládnout je).

Pravidla pro určení deliktní způsobilosti fyzických osob se liší dle systému právní
odpovědnosti (veřejnoprávní/soukromoprávní).
U veřejnoprávní odpovědnosti (trestněprávní, tj. za trestný čin, a správněprávní, tj. za správní delikt, typicky
za přestupek) je věková hranice deliktní odpovědnosti stanovena na 15 let. Dosažením tohoto věku se tedy
fyzická osoba stává trestně odpovědnou a při splnění dalších podmínek je možné jí za protiprávní jednání uložit
trest, který musí snášet. Zároveň však musí být osoba v době spáchání trestného činu, resp. přestupku,
příčetnou, tj. schopnou rozpoznat následky svého jednání a své jednání ovládnout (toto kritérium deliktní
způsobilosti nebude splněno například v případě osoby jednající určitým způsobem pod vlivem duševní
poruchy). Příčetnost se zpravidla prokazuje znaleckým posudkem.

U soukromoprávní odpovědnosti (tj. odpovědnosti za škodu) není věková hranice deliktní způsobilosti
jednoznačně stanovena, nejpozději jí však fyzická osoba nabývá dosažením plné svéprávnosti, tedy
až na výjimky dosažením věku 18 let (zletilostí). Zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, však obdobně jako
předpisy veřejného práva stanoví, že „nezletilý, který nenabyl plné svéprávnosti, nebo ten, kdo je stižen duševní
poruchou, nahradí způsobenou škodu, pokud byl způsobilý ovládnout své jednání a posoudit jeho následky“
(§ 2920 odst. 1). Společně a nerozdílně s takovou osobou přitom za škodu odpovídá ten, kdo nad ní zanedbal
náležitý dohled (§ 2921), typicky tedy rodiče nezletilého (rozsah povinnosti náležitého dohledu se přitom liší
u malého dítěte a u mladého člověka na hranici zletilosti). V případě, že nezletilý nebo osoba stižená duševní
poruchou nebyli schopni ovládnout své jednání či posoudit jeho následky, má poškozený nárok na náhradu
škody, „je-li to spravedlivé se zřetelem k majetkovým poměrům škůdce a poškozeného“ (§ 2920 odst. 2).
Vzhledem k tomu, že škůdce v takovém případě není odpovědný (není naplněno kritérium příčetnosti), je škodu
povinna nahradit osoba, která nad škůdcem zanedbala náležitý dohled (§ 2921).
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2.4. Porušení právní povinnosti (právní delikt)

Porušení právní povinnost (též protiprávní jednání či právní delikt)
= osoba, která je k něčemu (dle právních norem) povinna, se chová jinak, než se podle
povinnosti chovat má;
obecně je taková osoba označována jako rušitel.

Právní delikt může být buď komisivní (spáchaný konáním) nebo omisivní (spáchaný
nekonáním, resp. zdržením se konání).
Příklad:
Příkladem komisivního deliktu je loupež či poškození cizího automobilu při couvání, příkladem omisivního
deliktu je neposkytnutí první pomoci v situaci, kdy je k tomu osoba povinna, či nezaplacení dlužné částky
ve stanovené lhůtě.

Následky právního deliktu:
 vznik nové (sekundární) povinnosti (zpravidla snášet určitou újmu, např. trest odnětí

svobody či povinnost nahradit způsobenou škodu), tato nová povinnost je označována
jako právní odpovědnost;

 jiné právní následky sankční povahy (např. neplatnost právního jednání či zánik práva).

Původní povinnost zpravidla trvá a je možné vynutit její splnění.
Příklad:
Dopustí-li se někdo krádeže, je stále vázán původní povinností zdržet se jednání, kterým by si přisvojoval cizí
věci, obdobně neuhradí-li dlužník dluh ve stanovené lhůtě, je stále vázán původní povinností dluh uhradit.
Původní povinnost zaniká v případech, kdy její splnění již není možné (když se například umělec v rozporu se
smlouvou nedostaví k vystoupení sjednanému na určitý termín).

Základní klasifikace právních deliktů (z hlediska chráněných objektů, tedy právem
chráněných společenských hodnot a zájmů, a z hlediska subjektů odpovědnostního vztahu):

a/ Veřejnoprávní delikty
V případě veřejnoprávních deliktů se jedná o protiprávní jednání, jimiž jsou dotčeny hodnoty
a zájmy celé společnosti. Odpovědnostní vztah vzniká mezi rušitelem a státem.
Veřejnoprávními delikty jsou trestné činy a správní delikty (přestupky/jiné správní delikty).

b/ Soukromoprávní delikty
V případě soukromoprávních deliktů se jedná o protiprávní jednání, jimiž jsou dotčeny
individuální zájmy určité konkrétní osoby. Odpovědnostní vztah vzniká mezi rušitelem
(škůdcem) a osobou, jíž vznikla škoda (poškozeným).

Vedle těchto dvou základních kategorií existují ještě tzv. disciplinární delikty, jejichž podstatou je porušení
disciplíny, tedy určité kázně vyplývající se zvláštních právních vztahů (např. soudci, lékaři, policisté, studenti).
O disciplinárních deliktech rozhoduje subjekt nadaný na základě příslušného zákona disciplinární pravomocí.
Disciplinární odpovědnost má interní povahu a může se uplatnit jen vůči osobám, které jsou ve zvláštním
vztahu k subjektu, který ji uplatňuje. Odpovědnostní disciplinární vztah vzniká mezi tím, kdo se disciplinárního
deliktu dopustil, a tímto subjektem. Příkladem disciplinárního deliktu je disciplinární přestupek studenta vysoké
školy dle § 64 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách (odpovědnostní vztah zde vzniká mezi studentem,
který se disciplinárního přestupku dopustil, a danou vysokou školou).
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Klasifikace (druh) deliktu ovlivňuje charakter sekundární povinnosti (újmy, kterou je rušitel
povinen nést) a způsob, jakým je tato povinnost zakládána, event. které orgány ji ukládají
a v jakém řízení.

2.4.1. Trestné činy

Trestným činem je porušení povinností, které je vysoce společensky nebezpečné, jehož
znaky (tzv. skutková podstata) jsou uvedeny v trestním zákoně a za něž ukládá soud
na základě trestního zákona a způsobem v něm stanoveným trest po provedeném trestním
řízení.

Charakteristické znaky:
 jednání musí vykazovat určitou intenzitu nebezpečnosti pro společnost,
 pachatelem může být fyzická osoba a u některých trestných činů i právnická osoba,
 subjektivní odpovědnost (za zavinění), přičemž platí, že není-li stanoveno jinak,

je pro vznik odpovědnosti třeba úmyslného jednání,
 odpovědnostní vztah vzniká mezi rušitelem (pachatelem) a státem,
 účelem trestu je ochrana společnosti a potrestání pachatele, ale i jeho výchova a výchova

celé společnosti.

2.4.2. Správní delikty

Správním deliktem je protiprávní jednání společensky škodlivé, jehož znaky jsou stanoveny
zákonem, za které ukládá správní orgán na základě zákona a způsobem zákonem
stanoveným sankci po provedeném správním řízení.

Správní delikty se dělí na:

 přestupky (upraveny v zákoně č. 200/1990 Sb., o přestupcích, a řadě dalších zákonů)
= správní delikty fyzických osob mimo jejich případnou podnikatelskou činnost,
postihované na základě zavinění (subjektivní odpovědnost), přičemž platí, že není-li
stanoveno jinak, postačuje zavinění z nedbalosti, odpovědnostní vztah vzniká mezi
rušitelem (přestupcem) a státem;

 správní delikty právnických osob a podnikajících fyzických osob (resp. fyzických osob
při jejich podnikatelské činnosti)
= správní delikty postihované bez ohledu na zavinění (objektivní odpovědnost), zpravidla
přísnější sankce, odpovědnostní vztah vzniká mezi rušitelem a státem.

Pojem podnikatel je definován v § 420 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku. Jedná se osobu,
která vykonává samostatně na vlastní účet a odpovědnost výdělečnou činnost živnostenským nebo
obdobným způsobem se záměrem činit tak soustavně za účelem dosažení zisku. Fyzická osoba je
považována za podnikatele jen se zřetelem k této činnosti, pokud by tedy například při své dovolené
porušila povinnost nevstupovat v první zóně národního parku mimo vyznačené cesty, jednalo by se
o přestupek, neboť by k porušení povinnosti nedošlo v souvislosti s její podnikatelskou činností.
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2.4.3. Soukromoprávní delikty

Soukromoprávním deliktem je porušení povinnosti vyplývající ze soukromoprávních vztahů,
tedy vztahů mezi osobami v rovném postavení. Soukromoprávním deliktem je například
způsobení škody či nesplnění povinnosti ze smlouvy. Účelem právní odpovědnosti, jež vzniká
v důsledku soukromoprávního deliktu, je napravit způsobenou újmu, nikoliv potrestat
škůdce (jejím obsahem tedy nikdy není povinnost snášet trest). Náprava újmy je primárně
řešena dohodou mezi poškozeným a škůdcem, role orgánů státu je pouze sekundární.

Charakteristické znaky:
 odpovědnostní vztah vzniká mezi tím, kdo porušil povinnost (škůdcem), a subjektem,

jemuž tím vznikla škoda, resp. újma (poškozeným) → sekundární (odpovědnostní)
povinnosti rušitele odpovídá nově vzniklé právo poškozeného (např. na náhradu škody),

 odpovědnostní vztah má soukromoprávní povahu, subjekty odpovědnostního vztahu jsou
tedy navzájem ve vztahu právní rovnosti a poškozený disponuje svým právem
na nápravu újmy, která mu byla způsobena (je na něm, zda bude plnění odpovědnostní
povinnosti vymáhat),

 sekundární (odpovědnostní) povinnost má především reparační funkci (obnovení
porušených právních vztahů, poskytnutí odpovídajícího zadostiučinění) → typicky
povinnost nahradit škodu, povinnost odstranit vady věci, povinnost vrátit neoprávněně
získaný majetkový prospěch apod.,

 náprava újmy je primárně řešena dohodou mezi škůdcem a poškozeným, teprve
v případě, že škůdce nenapraví újmu dobrovolně, má poškozený možnost obrátit se se
svým nárokem na soud.

2.5. Skutková podstata

Pojmem skutková podstata označujeme souhrn typových znaků deliktu, tj. souhrn
objektivních a subjektivních znaků, které určují v obecné rovině jednotlivé delikty a odlišují je
navzájem. Je využívána zejména u veřejnoprávních deliktů, tj. trestných činů a správních
deliktů.

Účelem skutkové podstaty je stanovit znaky deliktu určitého typu, a tím přesně vymezit
podmínky odpovědnosti za něj. V konkrétním případě tak může odpovědnost za delikt
určitého typu (krádež, vražda, řízení pod vlivem alkoholu či jiné návykové látky apod.) nastat
pouze v případě, že jsou přítomny (splněny) všechny znaky příslušné skutkové podstaty.

Skutkové podstaty jednotlivých typů deliktů jsou uvedeny v zákonech (v trestním zákoníku
jsou uvedeny skutkové podstaty trestných činů, v zákonech z oblasti správního práva jsou
uvedeny skutkové podstaty přestupků a správních deliktů právnických osob a podnikajících
fyzických osob).
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Znaky skutkové podstaty

a/ Objekt
= chráněný zájem (zájem společnosti), který pachatel svým jednáním poškozuje,
resp. ohrožuje (např. zájem na ochraně života a zdraví, na pokojném užívání majetku,
na ochraně přírody).

b/ Objektivní stránka
= způsob spáchání a jeho následky (jednání, následek, příčinná souvislost mezi jednáním
a následkem, v určitých případech též místo, čas a předmět útoku); objektivní stránka je
základním rozlišujícím znakem jednotlivých deliktů.

c/ Subjekt
= pachatel; pachatel musí mít především způsobilost k protiprávnímu jednání, některých
deliktů se navíc mohou dopustit pouze určité osoby (např. pouze fyzické osoby nebo pouze
některé fyzické osoby).

d/ Subjektivní stránka
= zavinění (výjimečně též pohnutka); u některých deliktů postačuje zavinění z nedbalosti
(resp. hrubé nedbalosti), u jiných je nezbytné úmyslné zavinění (chybí-li úmyslné zavinění,
nejedná se o delikt daného typu, může se ale jednat o jiný delikt).
POZOR, tento znak skutkové podstaty chybí u deliktů založených na objektivní
odpovědnosti!

Příklady:

Trestný čin
Zákon č. 40/2009 Sb., trestní zákoník
§ 140 Vražda
(1) Kdo jiného úmyslně usmrtí, bude potrestán odnětím svobody na deset až osmnáct let.
(2) Kdo jiného úmyslně usmrtí s rozmyslem nebo po předchozím uvážení, bude potrestán odnětím svobody
na dvanáct až dvacet let …

Znaky skutkové podstaty TČ vraždy dle § 140 trestního zákoníku:
 objekt → lidský život,
 objektivní stránka → u vraždy dle odst. 1 usmrcení jiného, u vraždy dle odst. 2 usmrcení jiného s rozmyslem

nebo po předchozím uvážení,
 subjekt → jakákoliv trestně odpovědná fyzická osoba, tj. fyzická osoba, která je příčetná a dovršila patnáctý

rok věku,
 subjektivní stránka → úmysl.

Správní delikt – přestupek
Zákon č. 361/2000 b., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů (zákon
o silničním provozu)
§125c Přestupky
(1) Fyzická osoba se dopustí přestupku tím, že v provozu na pozemních komunikacích
…
b) v rozporu s § 5 odst. 2 písm. b) řídí vozidlo nebo jede na zvířeti bezprostředně po požití alkoholického nápoje
nebo po užití jiné návykové látky nebo v takové době po požití alkoholického nápoje nebo užití jiné návykové
látky, po kterou je ještě pod jejich vlivem…
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Znaky skutkové podstaty přestupku dle § 125c odst. 1 písm. b) zákona o silničním provozu:
 objekt → bezpečnost provozu na pozemních komunikacích,
 objektivní stránka → řízení vozidla nebo jízda na zvířeti po požití alkoholického nápoje nebo po užití jiné

návykové látky nebo v takové době po požití alkoholického nápoje nebo užití jiné návykové látky, po kterou
je osoba ještě pod jejich vlivem,

 subjekt → jakákoliv osoba odpovědná za přestupek (tj. fyzická osoba, která je příčetná a dovršila 15. rok
věku),

 subjektivní stránka → nedbalost či úmysl (pro odpovědnost za přestupek si tedy osoba nemusí být vědoma,
že je ještě pod vlivem požitého alkoholu či jiné návykové látky).

Správní delikt PO nebo FO při její podnikatelské činnosti
Zákon č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší
§ 25 Správní delikty právnických a podnikajících fyzických osob
(1) Právnická osoba nebo podnikající fyzická osoba se dopustí správního deliktu tím, že
…
h) jako provozovatel stacionárního zdroje nedodržuje emisní limity, emisní stropy nebo technické podmínky
provozu podle § 17 odst. 1 písm. b) …

Znaky skutkové podstaty správního deliktu dle § 25 odst. 1 písm. h) zákona o ochraně ovzduší:
 objekt → ochrana ovzduší,
 objektivní stránka → překročení stanovených emisních limitů nebo emisních stropů nebo nedodržení

stanovených technických podmínek provozu,
 subjekt → právnická osoba nebo podnikající fyzická osoba, která je provozovatelem stacionárního zdroje

znečišťování ovzduší.

Subjektivní stránka se u tohoto deliktu neposuzuje, neboť je založen na objektivní odpovědnosti
(tj. odpovědnosti za následek, kterým je uvedeném případě nedodržení emisních limitů, emisních stropů nebo
technických podmínek provozu.

2.6. Souběh odpovědností

Jedním jednáním může zároveň vzniknout odpovědnost za veřejnoprávní delikt (trestný čin,
správní delikt) i za soukromoprávní delikt se všemi následky; v takovém případě hovoříme
o souběhu odpovědností (veřejnoprávní a soukromoprávní).

Jedno jednání však nemůže být zároveň trestným činem a správním deliktem.

Příklad:
Zloděj, který odcizí cennou věc, se dopouští zároveň veřejnoprávního deliktu (trestného činu krádeže)
a soukromoprávního deliktu (způsobení škody vlastníkovi věci). Osoba, která ve vzteku uhodí pěstí jinou osobu
a zlomí jí čelist, se dopouští zároveň veřejnoprávního deliktu (trestného činu ublížení na zdraví)
a soukromoprávního deliktu (způsobení újmy na zdraví oběti). Řidič, který nedá přednost v jízdě a způsobí
dopravní nehodu, se dopouští zároveň veřejnoprávního deliktu (dopravního přestupku) a soukromoprávního
deliktu (způsobení škody vlastníkovi druhého poškozeného automobilu, který nehodu nezavinil).
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3. ZÁKLADY PROCESNÍHO PRÁVA
Vybraná odborná literatura pro zájemce o hlubší studium:
Viz literaturu uvedenou o kapitol Občanské právo procesní, Základy trestního práva a Správní právo procesní.

3.1. Úvodní poznámky

Procesní právo je část objektivního (platného) práva, která upravuje právní procedury
(procesy, postupy), které se uplatňují v případech, kdy je pro dosažení účelu sledovaného
hmotněprávní úpravou třeba ingerence (zásahu) orgánu státu. Pro tyto procedury se
používá pojem řízení; orgánem státní moci, který v nich vystupuje ve vrchnostenské roli
(tedy s právem rozhodovat o právech a povinnostech subjektů zúčastněných na řízení), je
buď soud, nebo správní úřad.

Rozeznáváme dva základní typy řízení:
 řízení správní (před správním úřadem),
 řízení soudní (před soudem), které se dále dělí na:

- soudní řízení občanské (řízení týkající se soukromoprávních vztahů),
v jehož rámci rozeznáváme řízení sporné (soud rozhoduje spor mezi dvěma
stranami, např. o náhradu škody) a řízení nesporné (soud rozhoduje
v soukromoprávní věci, která nemá spornou povahu, např. dědické řízení)

- soudní řízení trestní (rozhodování o vině a trestu za trestné činy) a
- soudní řízení správní (soudní přezkum činnosti veřejné správy).

Příslušné právní předpisy používají jiné pořadí slov: občanské soudní řízení, trestní řízení soudní a soudní řízení
správní.

Cílem soudního i správního řízení je vydání rozhodnutí, které se týká práv a povinností
účastníků (práva a povinnosti na základě rozhodnutí příslušného orgánu vznikají, mění se
či zanikají, příp. jsou autoritativně konstatována).
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Příklady:

Správní řízení: územní řízení (řízení o vydání územního rozhodnutí např. o umístění stavby), stavební řízení
(řízení o vydání stavebního povolení), přestupkové řízení (řízení o odpovědnosti a sankci za přestupek)

Soudní řízení občanské: řízení o žalobě na náhradu škody, řízení o určení vlastnického práva k nemovitosti,
rozvodové řízení, dědické řízení, řízení o určení neplatnosti rozvázání pracovního poměru

Soudní řízení trestní: řízení o vině a trestu za (jakýkoliv) trestný čin

Soudní řízení správní: řízení o neplatnosti rozhodnutí správního orgánu, řízení o ochraně proti nečinnosti
správního orgánu, řízení ve volebních věcech

Vedle soudního řízení a správního řízení jako dvou základních typů řízení existují samozřejmě
i další procedury upravené právem. Jejich společným znakem je, že nesměřují k vydání
rozhodnutí, ale jiného právního aktu, ať už normativní povahy (např. legislativní procedura
směřující k vydání zákona), individuální povahy (např. proces posuzování vlivů na životní
prostředí směřující k vydání stanoviska k posouzení vlivu konkrétního záměru na životní
prostředí), nebo právního aktu specifické povahy (např. proces tvorby územního plánu obce,
který je vydáván jako tzv. opatření obecné povahy). O pravidlech, která tyto procedury
upravují, nehovoříme jako o procesním právu!

ŘÍZENÍ UPRAVENÁ
PROCESNÍM

PRÁVEM

SOUDNÍ ŘÍZENÍ SPRÁVNÍ ŘÍZENÍ

soudní řízení
občanské

soudní řízení
trestní

soudní řízení
správní

sporné řízení nesporné řízení



29

3.2. Subjekty zúčastněné na řízení

Soudního a správního řízení se vždy účastní dva základní okruhy subjektů:
 státní orgán, který řízení vede a který v něm rozhoduje (soud, správní úřad), a
 účastníci řízení (resp. strany řízení v soudním řízení), může být i pouze jeden účastník;

různá označení dle typu řízení (viz dále).

POZOR! Orgán, který rozhoduje (soud, správní úřad), není účastníkem řízení. Právě jeho
„oddělenost“ od věci, o které rozhoduje, má zásadní význam pro zákonnost a spravedlivost
rozhodnutí.
Ve správním řízení soudním je správní úřad zpravidla jedním z účastníků řízení (odpůrcem), to ale vyplývá ze
základního účelu tohoto řízení, kterým je přezkum zákonnosti rozhodnutí veřejné správy (tím, kdo rozhoduje, je
v tomto případě soud).

3.3. Cíl řízení

Cílem soudního i správního řízení je vydání rozhodnutí, které se týká práv a povinností
účastníků (práva a povinnosti na základě rozhodnutí příslušného orgánu vznikají, mění se
či zanikají, příp. jsou autoritativně konstatována). Pojem „rozhodnutí“ je obecným
označením individuálního právního aktu, v jednotlivých řízeních může být označení odlišné
(viz dále). Rozhodnutí, které je cílem řízení, označujeme jako rozhodnutí ve věci
(též rozhodnutí ve věci samé); jedná se o rozhodnutí o podstatě řízení, tedy „hlavní“
rozhodnutí v daném řízení.

Rozhodnutí v řízení může mít povahu:
 konstitutivní (rozhodnutím vzniká právo či povinnost), či
 deklaratorní (rozhodnutím daného orgánu je autoritativně konstatována existence,

či neexistence určité skutečnosti, resp. práva).

Příklady:
Vydáním rozsudku ve sporu o náhradu škody je potvrzena existence škody a práva na její náhradu (deklaratorní
rozhodnutí).
Vydáním odsuzujícího rozsudku soudu v trestní věci je potvrzena vina pachatele (deklaratorní rozhodnutí)
a vzniká mu povinnost snášet uložený trest (konstitutivní rozhodnutí).
Vydáním stavebního povolení vzniká právo realizovat stavbu za stanovených podmínek (konstitutivní
rozhodnutí).

Vedle rozhodnutí ve věci vydávají příslušné orgány v průběhu řízení i řadu dalších
rozhodnutí, kterými upravují průběh řízení nebo rozhodují o souvisejících otázkách. Jedná se
o samostatná rozhodnutí, proti kterým je zpravidla možné podat samostatná odvolání
a která nijak nepředjímají rozhodnutí ve věci samé.
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Náležitostí každého rozhodnutí jsou (tj. každé rozhodnutí musí obsahovat):
 formální náležitosti (označení příslušného orgánu, věci a účastníků, datum);
 výrok (též výroková část), který obsahuje řešení otázky, o které je rozhodováno, včetně

příslušných právních ustanovení;
 odůvodnění, které obsahuje důvody výroku, podklady, úvahy, kterými se příslušný orgán

řídil, vypořádání návrhů a námitek účastníků; a
 poučení účastníků o odvolání, tedy informace o tom, zda je možné podat odvolání,

případně v jaké lhůtě a u kterého orgánu, a který orgán bude o odvolání rozhodovat.

3.4. Průběh řízení

3.4.1. Zahájení řízení

Soudní i správní řízení se zahajují zpravidla na návrh účastníka, resp. strany řízení (návrh
na zahájení řízení je označen různě, viz dále). Existují i řízení zahajovaná bez návrhu,
tzv. z moci úřední, a to především v oblasti občanského soudního řízení (např. řízení
o dědictví) a správního řízení (typicky řízení o uložení pokuty za správní delikt).

3.4.2. Řízení v prvním stupni

Řízení před soudem i před správním orgánem je zásadně dvoustupňové, tzn. že rozhodnutí
vydané v řízení v prvním stupni (zpravidla před orgánem postaveným na některém z nižších
stupňů dané soustavy) je možné na základě podání opravného prostředku přezkoumat
v řízení ve druhém stupni. V prvním stupni by měly být předloženy veškeré podklady
(zejména důkazy) a řádně zjištěny veškeré okolnosti potřebné pro rozhodnutí ve věci.

3.4.3. Opravné prostředky

Opravné prostředky umožňují účastníkům řízení bránit se proti rozhodnutí, se kterým
nesouhlasí (které považují za nesprávné či nezákonné). Dělí se na řádné a mimořádné
v závislosti na tom, zda se uplatní před tím, než rozhodnutí nabude právní moci, nebo až
poté.

Právní moc je vlastnost rozhodnutí spočívající v jeho závaznosti a nezměnitelnosti.

a/ Řádné opravné prostředky
jsou opravné prostředky, které je možné uplatnit před tím, než rozhodnutí nabude právní
moci.

Až na výjimky je proti rozhodnutí ve stanovené době (tzv. odvolací lhůtě) vždy možné podat
řádný opravný prostředek, kterým je jak v soudním, tak ve správním řízení odvolání
(rozhodnutí lze tzv. napadnout odvoláním).
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Účinky (včas podaného) odvolání:
 tzv. devolutivní účinek → odvolání „odvaluje“ rozhodování na vyšší orgán, tedy o něm

rozhoduje orgán nadřízený orgánu, který napadené rozhodnutí vydal;
 tzv. suspenzivní (odkladný) účinek → odvolání „odkládá“ právní moc rozhodnutí,

tzn. dokud o odvolání není rozhodnuto, nenabude napadené rozhodnutí právní moci
(nestane se závazným).

b/ Mimořádné opravné prostředky
jsou opravné prostředky, které je možné uplatnit po právní moci rozhodnutí.

Mimořádné opravné prostředky je možné uplatnit, jsou-li splněny zákonem stanovené
podmínky. Typickým mimořádným opravným prostředkem je tzv. obnova řízení, kterou je
možné uplatnit v případě, že vyjdou najevo nové skutečnosti, které nemohly být uplatněny
v řízení v prvním stupni.

POZOR! Z hlediska možnosti jejich uplatnění platí u odvolání jako řádného opravného
prostředku a u opravných prostředků mimořádných opačný princip: zatímco možnost
podat proti rozhodnutí odvolání je pravidlem (až na výjimky se tedy lze vždy proti
rozhodnutí odvolat), mimořádné opravné prostředky by se měly uplatnit pouze výjimečně,
jsou-li pro to závažné důvody, neboť umožňují změnit pravomocné (tedy závazné a v zásadě
nezměnitelné) rozhodnutí a zasáhnout do práv na základě takového rozhodnutí nabytých.
Z důvodu právní jistoty účastníků by k takovým zásahům mělo docházet co nejméně, v zájmu
zákonnosti a spravedlivosti rozhodování je však existence mimořádných opravných
prostředků nezbytná.

3.5. Nalézací vs. vykonávací (exekuční) řízení

Jak v řízení před soudem, tak v řízení před správním orgánem je v zásadě třeba rozlišovat
řízení nalézací a řízení vykonávací. Nalézací řízení je řízení, v němž je rozhodováno
o podstatě věci (je to „primární“ řízení, které je pro vykonávací řízení nezbytné). Nalézací
řízení je ukončeno nabytím právní moci závěrečného rozhodnutí (tedy rozhodnutí ve věci),
případně zastavením řízení. Pravomocné rozhodnutí lze vykonat (buď okamžitě,
nebo po uplynutí lhůty v něm stanovené pro dobrovolné splnění povinnosti); pokud povinný
subjekt určený rozhodnutím nesplní dobrovolně povinnost, kterou mu rozhodnutí ukládá,
může být zahájeno vykonávací (exekuční) řízení. Vykonávací řízení je řízení odlišné od řízení
nalézacího, jeho účelem je nucené splnění povinnosti, kterou rozhodnutí vydané v nalézacím
řízení ukládá (je to „sekundární“ řízení směřující již nikoliv k vydání rozhodnutí,
ale k provedení faktických úkonů pro vymožení splnění povinnosti). Vykonávací řízení může
být vedeno jak soudem (rozeznáváme soudní exekuci vykonávanou přímo soudem a soudní
exekuci vykonávanou exekutorem), tak správním orgánem (správní exekuce). Zvláštním
případem je daňová exekuce.

POZOR! Vykonávací řízení se samozřejmě uplatní pouze v případech, kdy rozhodnutí
vydané v nalézacím řízení ukládá nějakou povinnost, resp. autoritativně potvrzuje
existenci nějaké povinnosti. Výkon rozhodnutí tak nepřichází v úvahu např. u rozhodnutí
soudu, kterým se rozvádí manželství, či u rozhodnutí stavebního úřadu o vydání stavebního
povolení.
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4. ÚSTAVNÍ PRÁVO
Vybraná odborná literatura pro zájemce o hlubší studium:
BAHÝĽOVÁ, Lenka, Jan FILIP, Pavel MOLEK, Milan PODHRÁZKÝ, Vojtěch ŠIMÍČEK a Ladislav VYHNÁNEK. Ústava
České republiky: komentář. Praha: Linde, 2010, 1533 s. ISBN 978-807-2018-147
PAVLÍČEK, Václav a kol. Ústavní právo a státověda. 1. úplné vyd. Praha: Leges, 2011, 1119 s. ISBN 978-808-
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4.1. Úvod

4.1.1. Ústavní právo, ústavní pořádek, ústava

Ústavní právo
je právní odvětvím, které upravuje základní společenské vztahy ve státě, resp. státoprávní
strukturu státu a základní pravidla jeho fungování (forma státu a vlády, rozdělení moci,
základní orgány a jejich pravomoci, základní lidská práva a svobody). Ústavní právo je
součástí veřejného práva.

Prameny ústavního práva jsou ústavní zákony (nazývané též „ústavní předpisy“). Jedná se
o zákony nejvyšší právní síly, které mají nadřazené postavení v hierarchii právního řádu ČR
(všechny ostatní právní předpisy s nimi musí být v souladu).

Navzájem jsou si ústavní zákony rovny (žádný ústavní zákon není nadřazen jinému ústavnímu zákonu),
v případě jejich rozporu platí pravidlo lex posterior derogat priori (pozdější – tedy „mladší“ – ústavní zákon má
přednost před dřívějším – tedy „starším“ – ústavním zákonem).

Vyšší právní síla ústavních zákonů je doprovázena přísnějšími pravidly pro jejich změny. Zatímco k přijetí
běžného zákona je v ČR třeba souhlasu nadpoloviční většiny přítomných poslanců a nadpoloviční většiny
přítomných senátorů (přičemž obě komory jsou způsobilé se usnášet za přítomnosti alespoň jedné třetiny svých
členů), k přijetí ústavního zákona třeba souhlasu třípětinové většiny všech poslanců a třípětinové většiny
přítomných senátorů (čl. 39 odst. 4 Ústavy ČR).

Ústavní zákony jsou podskupinou zákonů jako pramene práva
v ČR. Nemají vlastní číselnou řadu (jsou číslovány stejně jako
běžné zákony) a po svém vyhlášení se od běžných zákonů formálně
odlišují pouze svým označením „ústavní zákon“ a skutečností, že
jejich jednotlivá ustanovení jsou označována jako „články“,
zatímco u běžných zákonů se jedná o „paragrafy“ (symbol §).

zákony

ústavní
zákony
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Pojmem ústavní pořádek ČR označujeme soubor všech platných ústavních zákonů v ČR
(jedná se o soubor neuzavřený, jehož obsah se může měnit).

Nejvýznamnějšími součástmi ústavního pořádku v ČR jsou Ústava ČR (ústavní zákon
č. 1/1993 Sb.) a Listina základních práv a svobod (předpis č. 2/1993 Sb.), o nichž bude
pojednáno níže.
Ústava ČR a Listina základních práv a svobod byly symbolicky vyhlášeny jako první dva předpisy samostatné
České republiky.

Dalšími ústavními zákony jsou například:
 ústavní zákon č. 347/1997 Sb., o vytvoření vyšších územních samosprávných celků,
 ústavní zákon č. 110/1998 Sb., o bezpečnosti České republiky,
 ústavní zákon č. 515/2002 Sb., o referendu o přistoupení ČR k EU.

Ústavní zákony stanoví základní pravidla fungování státu, která jsou charakteristická
vysokou mírou obecnosti. K provedení těchto obecných pravidel jsou přijímány běžné (nikoli
ústavní) zákony, které je upřesňují.
Příklad:
Ústava ČR v čl. 14 stanoví, že státními symboly České republiky jsou velký a malý státní znak, státní barvy, státní
vlajka, vlajka prezidenta republiky, státní pečeť a státní hymna. Přesnou podobu a používání státních symbolů
pak upravují běžné (nikoli ústavní) zákony, a to zákon č. 3/1993 Sb., o státních symbolech České republiky,
a zákon č. 352/2001 Sb., o užívání státních symbolů České republiky.

Ústava
je pojem používaný ve dvou smyslech:
 v širším smyslu je pojem ústava (psáno s malým „u“) používán pro označení ústavního

práva státu, resp. všech jeho ústavním zákonů, v tomto smyslu je pojem ústava totožný
s pojmy ústavní pořádek či ústavní právo;

 v užším smyslu je pojem Ústava (psáno s velkým „U“) používán pro označení druhu
ústavního zákona, který upravuje základní charakter státu a strukturu státní moci (v České
republice je tímto ústavním zákonem Ústava ČR).

POZOR, je tedy třeba rozlišovat pojmy ústava ČR, který označuje soubor všech ústavních
zákonů platných v České republice, a Ústava ČR, kterým se rozumí ústavní zákon
č. 1/1993 Sb.

4.1.2. Demokratický právní stát a systém dělby moci

Podle čl. 1 odst. 1 Ústavy ČR je Česká republika demokratickým právním státem. Tento
pojem není v Ústavě ČR ani v žádném jiném právním předpise definován, je však možné
vymezit jeho stěžejní charakteristiky.

K podstatným náležitostem demokratického právního státu patří:
 uplatňování demokracie, tedy vůle většiny občanů státu (prostřednictvím

demokratického politického režimu založeného na svobodné soutěži politických stran),
 ochrana základních práv a svobod jednotlivce a menšin,
 rovnost občanů před zákonem a ochrana důvěry občanů v právo,
 dělba moci.
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V každém systému hrozí zneužití moci, demokratický právní stát by však měl mít nastavena
pravidla, která tato rizika minimalizují. Základním nástrojem umožňujícím předejít vzniku
mocenského monopolu je systém dělby moci.

Systém dělby moci je základní zárukou demokratického právního státu. Ve své nejčastěji
aplikované podobě je založen na tzv. tripartitě moci neboli rozdělení moci ve státě do tří
oddělených „větví“, které tvoří:
 moc zákonodárná neboli legislativa (vyjadřuje vůli lidu, tvoří zákony),
 moc výkonná neboli exekutiva (vykonává vůli lidu vyjádřenou zákony) a
 moc soudní (nalézá právo a v souladu s ním rozhoduje spory a ukládá tresty).

Autorem myšlenky tripartitní dělby moci ve státě byl francouzský filozof a spisovatel Charles Louis
Montesquieu, který ji představil ve svém díle O duchu zákonů z roku 1748.

Systém dělby moci je založen na dvou navzájem spjatých zásadách, kterými jsou:

a/ Zásada oddělenosti, samostatnosti a nezávislosti jednotlivých mocí,
která se projevuje následujícími pravidly:
 moci jsou vykonávány zvláštními orgány, které nejsou navzájem ve vztahu nadřízenosti

a podřízenosti,
 moci nesmí být sloučeny v rukou jedné osoby (či skupiny osob), uplatňují se proto

pravidla neslučitelnosti funkcí,
 moci nejsou navzájem odpovědné.

b/ Zásada rovnováhy mocí a vzájemných brzd a protivah
Jednotlivé moci vůči sobě disponují „brzdami“, tedy pravomocemi, kterými se vzájemně
do určité míry kontrolují, resp. vyvažují. Rozdělení moci ve státě si tak lze představit jako
trojúhelník, jehož vrcholy reprezentují jednotlivé, vzájemně se vyvažující moci.

V ČR jsou základní brzdy a protiváhy nastaveny následujícím způsobem:
 brzdy zákonodárné moci vůči moci výkonné: zákony určují obsah a meze činnosti

výkonné moci, poskytují jí prostředky (státní rozpočet), vláda je odpovědná Poslanecké
sněmovně;

 brzdy zákonodárné moci vůči moci soudní: zákony upravují pravidla fungování soudní
moci;

 brzdy výkonné moci vůči moci zákonodárné: výkonná moc (prezident) může pozastavit
platnost zákonů (má „právo veta“) a ovlivnit dobu a délku zasedání zákonodárného sboru
(může rozpustit zákonodárný sbor a vypsat nové volby);

 brzdy výkonné moci vůči moci soudní: výkonná moc (prezident) jmenuje soudce, může
odpouštět a zmírňovat tresty uložené soudy, zastavovat trestní stíhání a udělovat
amnestii;

 brzdy soudní moci vůči moci zákonodárné: Ústavní soud může zrušit zákon, který je
v rozporu s ústavním pořádkem, soudy přezkoumávají výsledky voleb (volební soudnictví);

 brzdy soudní moci vůči moci výkonné: Ústavní soud může zrušit normativní právní akt
vydaný mocí výkonnou (vyhlášku, nařízení) pro rozpor s ústavním či „běžným“ zákonem,
soudy ve správním soudnictví mohou v zájmu ochrany práv fyzických a právnických osob
rušit nezákonná rozhodnutí orgánů moci výkonné.
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4.2. Ústava ČR (ústavní zákon č. 1/1993 Sb.)

Ústava České republiky je základním zákonem České republiky. Byla přijata Českou národní
radou dne 16. prosince 1992, v době zanikající České a Slovenské federativní republiky.
V samostatné české Sbírce zákonů byla publikována jako ústavní zákon č. 1/1993 Sb.

Struktura Ústavy ČR:

Preambule
Hlava první Základní ustanovení (čl. 1 až 14)
Hlava druhá Moc zákonodárná (čl. 15 až 53)
Hlava třetí Moc výkonná (čl. 54 až 80)
Hlava čtvrtá Moc soudní (čl. 81 až 96)
Hlava pátá Nejvyšší kontrolní úřad (čl. 97)
Hlava šestá Česká národní banka (čl. 98)
Hlava sedmá Územní samospráva (čl. 99 až 105)
Hlava osmá Přechodná a závěrečná ustanovení (čl. 106 až 113)

Preambule obsahuje hodnotová východiska Ústavy ČR jako základního právního předpisu
ve státě a umisťuje ji do dobového a společenského kontextu („v čase obnovy samostatného
českého státu“). Neobsahuje žádná normativní ustanovení.

4.2.1. Hlava první Ústavy ČR: Základní ustanovení (čl. 1-14)

Hlava první Ústavy obsahuje především ústavní vymezení státu, včetně jeho názvu (Česká
republika) a formy (republika). Podle základních ustanovení Ústavy je Česká republika
svrchovaný, jednotný a demokratický právní stát založený na úctě k právům a svobodám
člověka a občana (čl. 1 odst. 1).

Pojem svrchovanost (suverenita) znamená nezávislost státu a jeho nepodřízenost moci jiného subjektu (státu
či nadnárodní entity). Svrchovaný stát uplatňuje na svém území nejvyšší moc (tzv. územní výsost, resp. územní
svrchovanost). Pouze svrchované státy mohou být plnoprávnými subjekty mezinárodního práva. Od pojmu
svrchovanost, resp. suverenita, je odvozováno přídavné jméno svrchovaný, resp. suverénní, hovoří se tak
např. o svrchovaných, resp. suverénních (či výlučných) právech státu na využívání vlastních přírodních zdrojů
(stát je jediným oprávněným rozhodovat o využívání zdrojů na svém území). Stát se může části své
svrchovanosti dobrovolně vzdát, což učinily všechny členské státy Evropské unie, když přenesly část svých
pravomocí na její orgány.

Česká republika je státem jednotným, Ústava tedy ve své současné podobě vylučuje, aby se stala státem
složeným (např. federací). Na charakteristice České republiky jako jednotného státu nic nemění
ani administrativní členění státu, ani existence územní samosprávy. Státní hranice, které vymezují území České
republiky, mohou být měněny jen ústavním zákonem (čl. 11).

O významu výrazu demokratický právní stát bylo pojednáno výše. Jednou z jeho charakteristik je úcta
k právům a svobodám člověka a občana. Ústava zdůrazňuje tuto charakteristiku a výslovně dodává, že Listina
základních práv a svobod je součástí ústavního pořádku České republiky (čl. 3) a základní práva svobody jsou
pod ochranou soudní moci (čl. 4).
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Ústava v základních ustanoveních dále zakotvuje ideu suverenity lidu a dělby moci
na zákonodárnou, výkonnou a soudní (čl. 2 odst. 1). Politická rozhodnutí vycházejí z vůle
většiny vyjádřené svobodným hlasováním, přičemž rozhodování většiny musí dbát ochrany
menšin (čl. 6).
Lid je zdrojem veškeré moci ve státě, primárně ji však vykonává nepřímo, prostřednictvím orgánů moci
zákonodárné, výkonné a soudní (hovoříme o nepřímé demokracii, která se v České republice projevuje
zejména volbou členů zákonodárného sboru). Stanoví-li tak ústavní zákon, vykonává lid státní moc přímo (čl. 2
odst. 2), tedy prostřednictvím referenda (hovoříme o přímé demokracii). Příkladem takového ústavního zákona
je zákon č. č. 515/2002 Sb., o referendu o přistoupení ČR k EU. Přímá demokracie v podobě místního referenda
je v podobě běžného (neústavního) zákona upravena i pro výkon územní samosprávy (srov. zákon
č. 22/2004 Sb., o místním referendu).

V úvodních ustanoveních Ústavy jsou upraveny také ústavní limity výkonu státní moci,
kterou je možné vykonávat jen v případech, v mezích a způsoby, které stanoví zákon
(čl. 2 odst. 3). „Každý občan může činit, co není zákonem zakázáno, a nikdo nesmí být nucen
činit, co zákon neukládá.“ (čl. 2 odst. 4).

Česká republika je založena na pluralitním politickém sytému, resp. na svobodném vzniku
a volné soutěži politických stran (čl. 5). Ústava však požaduje, aby se jednalo o strany
respektující demokratické principy a odmítající násilí jako prostředek k prosazování svých
zájmů.
Dle zákona č. 424/1991 Sb., o sdružování v politických stranách a v politických hnutích, může být straně, která
nesplňuje tyto podmínky, pozastavena rozhodnutím soudu ve správním soudnictví činnost, případně může být
rozhodnutím soudu rozpuštěna. Návrh na pozastavení činnosti strany či na její zrušení podává vláda (neučiní-li
tak do 30 dnů od doručení podnětu, může návrh podat prezident republiky), rozhoduje Nejvyšší správní soud.

Ústava v základních ustanoveních též zaručuje samosprávu územních samosprávných celků
(čl. 8), tedy jejich možnost spravovat si v mezích zákonů vlastní záležitosti bez zásahů státní
moci.

Změny Ústavy je možné provádět jen ústavním zákonem (čl. 9 odst. 1), přičemž je
stanoveno, že změna podstatných náležitostí demokratického právního státu
je nepřípustná (čl. 9 odst. 2). Ústava neupřesňuje, co se rozumí výrazem „podstatné
náležitosti demokratického právního státu“, nepochybně k nim však patří základní
charakteristiky státu a hodnoty, na nichž je založen (republikánská státní forma,
svrchovanost, pravidelné svobodné volby, dělba moci, respekt základních práv a svobod,
pluralitní politický systém).

Ústava v základních ustanoveních dále zakotvuje odpovědnost státu za ochranu přírodního
bohatství (čl. 7), stanoví aplikační přednost vyhlášených mezinárodních smluv
před zákonem (čl. 10) a v základních rysech upravuje členství České republiky v Evropské
unii (čl. 10a a 10b).
Více k ustanovením Ústavy relevantním z hlediska mezinárodního práva a členství České republiky v Evropské
unii srov. příslušné kapitoly skript.
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Základní ustanovení Ústavy věnují pozornost též občanství (čl. 12), tedy základnímu
právnímu vztahu (svazku) fyzické osoby a státu (České republiky). Úpravu pravidel nabývání
a pozbývání občanství svěřuje Ústava samostatnému (neústavnímu) zákonu, stanoví však,
že státního občanství České republiky nemůže být nikdo proti své vůli zbaven.
Zákonem upravujícím nabývání a pozbývání občanství je zákon č. 186/2013 Sb., o státním občanství české
republiky.

Hlavním městem České republiky je dle základních ustanovení Ústavy Praha (čl. 13)
a státními symboly jsou velký a malý státní znak, státní barvy, státní vlajka, vlajka prezidenta
republiky, státní pečeť a státní hymna (čl. 14). Konkrétní podobu státních symbolů a pravidla
jejich používání upravují samostatné (běžné, nikoli ústavní) zákony.
Zákonem upravujícím podobu státních symbolů České republiky je zákon č. 3/1993 Sb., o státních symbolech
České republiky, zákonem upravujícím jejich používání pak zákon č. 352/2001 Sb., o užívání státních symbolů
české republiky.

4.2.2. Hlava druhá Ústavy ČR: Moc zákonodárná (čl. 15-53)

Orgánem zákonodárné moci je v České republice Parlament, který je tvořen dvěma
komorami, a to Poslaneckou sněmovnou a Senátem (čl. 15).

Parlament má v politickém systému České republiky silné postavení, hovoříme proto
o tzv. parlamentní demokracii či parlamentní formě vlády a reprezentativní (zastupitelské)
demokracii.

a/ Základní charakteristiky komor: počet členů
délka volebního období
podmínky pasivního volebního práva
volební systém

Poslanecká sněmovna Senát

Počet členů 200 81
Volební období 4 roky 6 let (obměna po ⅓)
Pasivní volební právo občan ČR, 21 let občan ČR, 40 let
Volební systém poměrné zastoupení většinový systém

Volební právo má dva aspekty, a to právo volit, které se označuje jako aktivní volební právo,
a právo být volen, které se označuje jako pasivní volební právo. Volit je v ČR právem, nikoliv
povinností.
Parlamentní komory se liší mimo jiné volebním systémem, který je při volbách do nich uplatňován (výrazem
volební systém rozumíme způsob, kterým se na základě hlasů voličů určuje obsazení komor). Zatímco
při volbách do Poslanecké sněmovny se uplatní systém poměrného zastoupení, v němž kandidátní listiny
pro jednotlivé vícemandátové obvody sestavují strany, kterým jsou následně mandáty rozdělovány v poměru
k počtu hlasů získaných od voličů, ve volbách do Senátu se uplatňuje většinový systém, v němž kandidují
v jednomandátových obvodech jednotlivci, přičemž mandát získává kandidát, který v daném obvodu získá
nadpoloviční většinu hlasů (pokud v prvním kole nezíská žádný kandidát nadpoloviční většinu hlasů, koná se
druhé kolo, do něhož postupují dva kandidáti s největším počtem hlasů).
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Volby do obou komor jsou tajné a konají se na základě všeobecného, rovného a přímého
volebního práva (čl. 18).
Tajné hlasování je zárukou demokratického volebního systému. Před vhozením hlasovacího lístku do volební
schránky musí volič projít zvláštním odděleným prostorem, kde může upravit hlasovací lístek. Má tak možnost
projevit svou vůli bez kontroly a nátlaku. Všeobecné volební právo znamená, že právo volit a být volen mají při
splnění stanovených podmínek všechny osoby, omezující podmínky jsou přitom v demokratických zemích
minimální (v ČR dosažení určité věkové hranice – u aktivního volebního práva 18 let – a státní občanství ČR).
Rovné volební právo znamená, že všichni oprávnění voliči se voleb účastní za stejných podmínek, tj. mají stejná
práva a povinnosti (všichni voliči mají stejný počet hlasů a jejich hlasy mají stejnou váhu). Přímé volební právo
znamená, že voliči hlasují bezprostředně pro navržené kandidáty.

Požadavky na volební účast nejsou stanoveny (ke zvolení tedy teoreticky postačuje účast jednoho oprávněného
voliče a jeho platný hlas).

b/ Mandát

Mandát poslance či senátora vzniká zvolením (čl. 19 odst. 3), zaniká ze stanovených důvodů
(čl. 25, nejčastěji uplynutím volebního období). Mandát vykonává poslanec či senátor
osobně a svobodně.
Ústava v čl. 26 výslovně stanoví, že poslanci a senátoři „vykonávají svůj mandát osobně v souladu se svým
slibem a nejsou přitom vázáni žádnými příkazy“. Zakázán je tedy tzv. imperativní mandát, tedy podřízení
poslance či senátora stranickým pokynům pod hrozbou ztráty mandátu.

Ústava stanoví pravidla neslučitelnosti (inkompatibility) funkcí. Nikdo nemůže být současně
členem obou komor Parlamentu (čl. 21) a poslanec či senátor nemůže být zároveň
prezidentem republiky či soudcem; stane-li se poslanec či senátor prezidentem republiky
či soudcem, jeho mandát zaniká (čl. 22). Naproti tomu je v ČR slučitelný mandát člena
Parlamentu s členstvím ve vládě (tj. poslanec či senátor může být zároveň ministrem).
Účelem neslučitelnosti funkcí je dodržení dělby moci ve státě a zabránění koncentrace moc v rukou jedné
osoby. Kromě Ústavy mohou další pravidla neslučitelnosti funkcí stanovit i běžné zákony (viz např. zákon
č. 159/2006 Sb., o střetu zájmů).

c/ Imunita

Podstatnou charakteristikou funkce člena Parlamentu je imunita, tedy vynětí poslance
či senátora z obecného sankčního režimu upraveného právním řádem. V ČR má imunita
poslanců a senátorů dvě formy (čl. 27), imunitu hmotněprávní a imunitu procesněprávní.
Hmotněprávní imunita (neodpovědnost) neboli indemnita se týká hlasování a projevů
učiněných na půdě Poslanecké sněmovny či Senátu (čl. 27 odst. 1 a 2). Za hlasování nelze
poslance či senátora nijak postihnout; za projevy učiněné na půdě komor podléhá jen
disciplinární pravomoci dané komory (nelze jej tedy postihnout v trestním či správním
řízení). Procesněprávní imunita (nestíhatelnost) se týká stíhání pro trestné činy
(čl. 27 odst. 4). Stíhat poslance či senátora pro trestný čin je možné pouze se souhlasem
příslušné komory; nedá-li komora souhlas, je stíhání vyloučeno, avšak pouze po dobu trvání
mandátu (jakmile mandát daného člena Parlamentu zanikne, může být stíhán).
Ústava upravuje i tzv. přestupkovou imunitu, když stanoví, že „za přestupky poslanec nebo senátor podléhá jen
disciplinární pravomoci komory, jejímž je členem, pokud zákon nestanoví jinak“ (čl. 27 odst. 3). Zákon
č. 200/1990 Sb., o přestupcích, pak poslancům a senátorům umožňuje zvolit si, zda jejich přestupek bude
projednán v běžném přestupkovém řízení, či v disciplinárním řízení vedeném příslušnou komorou Parlamentu
(§ 9 odst. 3).
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d/ Usnášení se

Velmi významná je právní úprava pravidel pro usnášení se (čl. 39). Obě komory jsou
způsobilé se usnášet za přítomnosti alespoň jedné třetiny svých členů, přičemž obecným
pravidlem pro přijetí usnesení je souhlas nadpoloviční většiny přítomných členů komory.
Zvláštní pravidlo platí například pro ústavní zákony, pro jejichž přijetí je třeba souhlasu
třípětinové většiny všech poslanců a třípětinové většiny přítomných senátorů (hovoříme
o potřebě tzv. kvalifikované většiny).
Kvantitativní podmínka pro platnost hlasování se označuje jako kvorum. Kvorum pro usnášeníschopnost činí
tedy u komor Parlamentu ČR jednu třetinu jejich členů.

Příklad:
Pro přijetí běžného zákona je tedy třeba, aby s návrhem vyslovilo souhlas minimálně 34 poslanců a minimálně
14 senátorů (Poslanecká sněmovna je způsobilá se usnášet za přítomnosti alespoň 67 poslanců a Senát
za přítomnosti alespoň 27 senátorů, pro přijetí usnesení je třeba souhlasu nadpoloviční většiny z nich).
Pro přijetí ústavního zákona je třeba souhlasu minimálně 120 poslanců a minimálně 17 senátorů.

e/ Zákonodárný proces

Základním úkolem Parlamentu v systému dělby moci je přijímání zákonů, stěžejní roli má
tedy právní úprava zákonodárného procesu neboli procesu přijímání zákonů (čl. 41-52).

Základní etapy standardního zákonodárného procesu:

 podání návrhu zákona Poslanecké sněmovně
Právo podat návrh zákona (tzv. zákonodárnou iniciativu) má poslanec, skupina poslanců, Senát, vláda nebo
zastupitelstvo vyššího územního samosprávného celku, tedy kraje.

 projednání návrhu zákona v Poslanecké sněmovně
Návrh zákona se projednává zpravidla ve třech čteních. Poslanci mají právo podávat pozměňovací návrhy,
vláda má vždy právo se vyjádřit, přičemž nevyjádří-li se do třiceti dnů ode dne, kdy jí byl návrh zákona
doručen, má se za to, že se vyjádřila kladně (čl. 44). Na závěr projednání se hlasuje o tom, zda Poslanecká
sněmovna vyslovuje s návrhem souhlas. Je-li souhlas vysloven, postupuje sněmovna návrh Senátu. Není-li
souhlas vysloven, návrh zákona nebyl přijat a legislativní proces je ve vztahu k tomuto návrhu ukončen.

 projednání návrhu zákona v Senátu
Senát má na projednání návrhu zákona 30 dní, projednává jej proto pouze v jednom čtení. Má přitom
v zásadě pět možností, jak se může zachovat: návrh přijme, návrh zamítne, návrh vrátí Poslanecké
sněmovně s pozměňovacími návrhy, vyjádří vůli se návrhem nezabývat či návrh vůbec neprojedná. Přijme-li
návrh či vyjádří-li vůli se návrhem nezabývat, je zákon přijat. Zamítne-li návrh, vrací se tento Poslanecké
sněmovně, která o návrhu znovu hlasuje a má možnost Senát přehlasovat nadpoloviční většinou hlasů všech
poslanců; stane-li se tak, je zákon přijat. Pokud Senát vrátí návrh zákona s pozměňovacími návrhy, hlasuje
Poslanecká sněmovna nejprve o návrhu ve znění schváleném Senátem, pokud ho schválí (postačuje
nadpoloviční většina hlasů přítomných poslanců), je návrh přijat, pokud nikoliv, hlasuje o návrhu
v původním znění, ke schválení je však třeba nadpoloviční většina hlasů všech poslanců. Neschválí-li
sněmovna návrh v původním znění, je legislativní proces ukončen. V případě, že Senát návrh vůbec
neprojedná nebo se z jakéhokoliv důvodu nestihne vyjádřit ve stanovené lhůtě, je zákon přijat.

 právo prezidenta vrátit zákon Poslanecké sněmovně
Prezident má tzv. právo veta, tedy možnost vrátit s odůvodněním zákon Poslanecké sněmovně, a to do 15
dnů ode dne, kdy mu byl postoupen. O vráceném zákonu hlasuje Poslanecká sněmovna znovu (POZOR,
pouze Poslanecká sněmovna, nikoliv též Senát); má možnost prezidentovo veto přehlasovat, pokud setrvá
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na vráceném zákonu nadpoloviční většinou hlasů všech poslanců. V takovém případě se zákon vyhlásí.
Nepodaří-li se sněmovně veto přehlasovat, platí, že zákon nebyl přijat.

 vyhlášení zákona
Zákon podepisují předseda Poslanecké sněmovny, prezident republiky (s výjimkou případů, kdy zákon vrátil
Poslanecké sněmovně a byl přehlasován) a předseda vlády. Podmínkou platnosti zákona je jeho vyhlášení
ve Sbírce zákonů.

f/ Rozpuštění Poslanecké sněmovny

Poslanecká sněmovna může být ze stanovených důvodů rozpuštěna prezidentem republiky
(čl. 35).

Jedná se o jednu z brzd moci výkonné vůči moci zákonodárné, v ČR jsou však podmínky pro rozpuštění
Poslanecké sněmovny nastaveny velmi přísně a prakticky umožňují uplatnění této pravomoci prezidenta pouze
v případě významných politických krizí. Pro praxi nejvýznamnějším důvodem pro rozpuštění sněmovny je
skutečnost, že sněmovna nevyslovila důvěru nově jmenované vládě, jejíž předseda byl jmenován na návrh
předsedy Poslanecké sněmovny; jedná se totiž o třetí neúspěšný pokus o sestavení vlády, který svědčí o patové
situaci, již mohou vyřešit nové volby.

Prezident musí Poslaneckou sněmovnu rozpustit v případě, že mu to sama navrhne usnesením, s nímž vyslovila
souhlas třípětinová většina všech poslanců (čl. 35 odst. 2).

Pro případ rozpuštění sněmovny je Senátu stanovena pravomoc přijímat na návrh vlády tzv. zákonná opatření
ve věcech, které nesnesou odkladu a vyžadovaly by jinak přijetí zákona (čl. 33). Zákonná opatření Senátu se
vyhlašují stejně jako zákony, tedy ve Sbírce zákonů, a musí být schválena novou Poslaneckou sněmovnou na její
první schůzi. Nejsou-li schválena, pozbývají platnosti.

Senát rozpustit nelze.

4.2.3. Hlava třetí Ústavy ČR: Moc výkonná (čl. 54-80)

Orgány moci výkonné jsou v ČR prezident republiky, vláda, správní úřady a státní
zastupitelství.

a/ Prezident republiky (čl. 54-66)

Prezident republiky je hlavou státu. Je volen v přímých volbách lidem na základě
většinového volebního systému. Volební období je 5 let, přičemž nikdo nemůže být zvolen
více než dvakrát za sebou.

Dříve byl prezident volen Parlamentem na společné schůzi obou komor, s účinností od 1. října 2012 však došlo
k novele Ústavy, která zavedla přímou volbu prezidenta lidem v tajném hlasování na základě všeobecného,
rovného a přímého volebního práva. Podmínkou aktivního volebního práva je dosažení věku 18 let a občanství
ČR, podmínky pasivního volebního práva jsou stejné jako u Senátu (věk 40 let, občanství ČR). Při volbě se
uplatní většinový volební systém, zvolen je tedy ten kandidát, který získá nadpoloviční většinu platných hlasů
oprávněných voličů. Není-li prezident zvolen v prvním kole, postupují do druhého kola volby dva nejúspěšnější
kandidáti. První přímá volba prezidenta republiky proběhla v lednu 2013, zvolen byl Ing. Miloš Zeman.

Prezident se ujímá úřadu složením slibu.
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Prezident není z výkonu své funkce odpovědný (čl. 54 odst. 3) a po dobu výkonu funkce je
mu přiznána imunita v oblasti trestní i správní (čl. 65 odst. 1), tedy jej nelze zadržet, trestně
stíhat ani stíhat pro přestupek nebo jiný správní delikt. Prezident republiky může být stíhán
pouze pro velezradu nebo pro hrubé porušení Ústavy nebo jiné součásti ústavního
pořádku (čl. 65 odst. 2), a to na základě ústavní žaloby podané Senátem se souhlasem
Poslanecké sněmovny. O ústavní žalobě proti prezidentu republiky rozhoduje Ústavní soud.
Pro návrh ústavní žaloby se musí vyslovit třípětinová většina přítomných senátorů a třípětinová většina všech
poslanců. Velezradou se rozumí jednání prezidenta republiky směřující proti svrchovanosti a celistvosti
republiky, jakož i proti jejímu demokratickému řádu. V případě, že Ústavní soud žalobě vyhoví, ztrácí jeho
rozhodnutím prezident republiky prezidentský úřad a způsobilost jej znovu nabýt. Jiné sankce nemůže
Ústavní soud prezidentovi uložit.

Pravomoci prezidenta lze rozdělit na rozhodnutí nevyžadující (čl. 62) a rozhodnutí
vyžadující (čl. 63) kontrasignaci (spolupodpis) předsedy vlády nebo jím pověřeného člena
vlády. Ve druhém z uvedených případů vláda za rozhodnutí prezidenta odpovídá.

POZOR, za rozhodnutí nevyžadující spolupodpis člena vlády neodpovídá nikdo, neboť prezident není z výkonu
své funkce odpovědný.

Spolupodpis člena vlády nevyžadují například jmenování a odvolávání členů vlády (či vlády
jako takové), rozpuštění Poslanecké sněmovny, jmenování soudců Ústavního soudu
a Nejvyššího soudu či udělování milostí (individuální prominutí či zmírnění trestu); naopak jej
vyžaduje zastupování státu navenek, výkon funkce velitele ozbrojených sil, jmenování
soudců a generálů či udělení amnestie (hromadné prominutí či snížení trestu).

b/ Vláda (čl. 67-80)

Vláda je vrcholným orgánem výkonné moci. Jedná se o kolektivní orgán, který se skládá
z předsedy vlády, místopředsedů a ministrů. Vždy po ustavující schůzi nově zvolené
Poslanecké sněmovny je zvolena i nová vláda. Vláda je odpovědná Poslanecké sněmovně.

Odpovědnost vlády Poslanecké sněmovně znamená, že vláda nemůže vládnout bez důvěry Poslanecké
sněmovny. Jedná se o jednu z brzd, kterými zákonodárná moc disponuje vůči moci výkonné.

Vláda je jmenována prezidentem (nejdříve předseda vláda a na jeho návrh ostatní členové).
Do 30 dnů po svém jmenování je vláda povinna předstoupit před Poslaneckou sněmovnu
a požádat ji o vyslovení důvěry. Pokud jí sněmovna důvěru nevysloví, je třeba jmenovat
novou vládu.
Ústava nestanoví, koho by měl prezident jmenovat předsedou vlády, v ČR je zpravidla jmenován předseda
strany, která zvítězila ve volbách do Poslanecké sněmovny. V případě, že první jmenovaná vláda nezíská důvěru
Poslanecké sněmovny, postup se opakuje; pokud ani nově jmenovaná vláda není úspěšná, jmenuje při třetím
pokusu prezident republiky předsedu vlády na návrh předsedy Poslanecké sněmovny. Pokud ani tato vláda
nezíská důvěru, může prezident republiky Poslaneckou sněmovnu rozpustit (viz výše).

Důvěra Poslanecké sněmovny je zásadní pro možnost vlády spravovat zemi. Z toho důvodu
může vláda kdykoliv požádat Poslaneckou sněmovnu o vyslovení důvěry (čl. 71), či naopak
Poslanecká sněmovna může kdykoliv vyslovit vládě z vlastní iniciativy nedůvěru (čl. 72).
Návrh na vyslovení nedůvěry vládě projedná Poslanecká sněmovna, jen je-li podán písemně nejméně padesáti
poslanci. K přijetí návrhu je třeba souhlasu nadpoloviční většiny všech poslanců.



42

V případě, že Poslanecká sněmovna zamítne žádost vlády o vyslovení důvěry nebo jí vysloví
nedůvěru, je vláda povinna podat demisi (čl. 73 odst. 2). Prezident republiky je povinen
v takovém případě demisi přijmout.
Vláda je též povinna podat demisi po ustavující schůzi nově zvolené Poslanecké sněmovny. Mimo tyto případy
obligatorního podání demise celé vlády, může demisi do rukou prezidenta republiky podat kdykoliv ze své vůle
předseda vlády a jeho prostřednictvím i jakýkoliv jiný člen. V takovém případě není prezident povinen demisi
přijmout.

Pokud vláda nepodá demisi v případech, kdy je k tomu povinna, prezident republiky ji odvolá
(čl. 75).
Prezident republiky je též povinen odvolat člena vlády, navrhne-li to předseda vlády.

Vláda je kolektivní orgán, který rozhoduje formou usnesení. K přijetí usnesení je třeba
nadpoloviční většiny všech členů vlády (čl. 76).

K provedení zákona a v jeho mezích je vláda oprávněna vydávat nařízení jako podzákonný
právní předpis (čl. 78).
K vydání nařízení vláda nepotřebuje výslovné zmocnění v zákoně.

c/ Ministerstva a jiné správní úřady (čl. 79)

Ministerstva a jiné správní úřady lze zřídit a jejich působnost stanovit pouze zákonem.
Zákonem zřizujícím ministerstva a jiné správní úřady je zákon č. 2/1969 Sb., o zřízení ministerstev a jiných
ústředních orgánů státní správy (tzv. kompetenční zákon).

Na základě a v mezích zákona mohou ministerstva a jiné správní úřady vydávat podzákonné
právní předpisy, které jsou v případě ministerstev a jiných ústředních správních úřadů
označovány jako vyhlášky a v případě jiných správních úřadů jako nařízení.
Na rozdíl od vlády při vydávání nařízení potřebují ministerstva a jiné správní úřady při vydávání podzákonných
právních předpisů výslovné zmocnění v zákoně.

d/ Státní zastupitelství (čl. 80)

Stručnou pozornost věnuje Ústava i státnímu zastupitelství, které je zvláštním státním
úřadem (resp. soustavou úřadů), který zastupuje stát (veřejnou žalobu) v trestním řízení.
Postavení a působnost státního zastupitelství stanoví zákon
Jedná se o zákon č. 283/1993 Sb., o státním zastupitelství.
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4.2.4. Hlava čtvrtá Ústavy ČR: Moc soudní (čl. 81-96)

Soudní moc vykonávají jménem republiky nezávislé soudy (čl. 81). Hlavním úkolem soudů
je poskytovat ochranu subjektivním právům osob; pouze soud může rozhodnout o vině
a trestu za trestný čin (čl. 90). Specifické postavení má Ústavní soud České republiky.
Na rozdíl od některých jiných zemí (např. Velká Británie, Spojené státy americké) soudy v České republice právo
netvoří, ale nalézají ho výkladem právních norem a jejich aplikací na konkrétní případy.

Soudy jsou tvořeny soudci. Soudci jsou při výkonu své funkce nezávislí a nestranní a vztahují
se na ně velmi přísná pravidla neslučitelnosti funkcí (čl. 82).
Jednou ze záruk nezávislosti soudce je jeho neodvolatelnost (výjimky může stanovit zákon), zákaz přeložit jej
proti jeho vůli k jinému soudu (čl. 82 odst. 2) a jmenování bez časového omezení (čl. 93 odst. 1). Soudní moc je
také striktně oddělena od moci zákonodárné a moci výkonné: funkce soudce je neslučitelná s funkcí prezidenta
republiky, člena Parlamentu či jakoukoliv funkcí ve veřejné správě (čl. 82 odst. 3).

Ústava dále samostatně pojednává o Ústavním soudu na jedné straně a ostatních soudech
tvořících soustavu soudů na straně druhé. Soustavu soudů (čl. 91) tvoří v České republice
okresní soudy, krajské soudy, vrchní soudy, Nejvyšší soud a Nejvyšší správní soud.

V České republice existují tři druhy soudnictví: obecné soudnictví (občanské neboli civilní a
trestní), správní soudnictví a ústavní soudnictví. V obecném soudnictví rozhodují v prvním
stupni okresní nebo krajské soudy a ve druhém stupni krajské nebo vrchní soudy; vrcholným
soudním orgánem je Nejvyšší soud. Ve správním soudnictví rozhodují v prvním stupni
krajské soudy a ve druhém stupni Nejvyšší správní soud. V ústavním soudnictví rozhoduje
Ústavní soud.
K řízením před obecnými soudy a řízení ve správním soudnictví viz další kapitoly těchto skript.

SOUDNÍ MOC

obecné soudnictví
(občanské/trestní)

správní soudnictví ústavní soudnictví

Nejvyšší soud

vrchní soudy

krajské soudy

okresní soudy

Nejvyšší správní
soud

krajské soudy

Ústavní soud
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a/ Soudy (čl. 90-96)
Podrobnější pravidla o organizaci soudů (s výjimkou Ústavního soudu) stanoví běžný
(nikoli ústavní) zákon č. 6/2002 Sb., o soudech, soudcích, přísedících a státní správě soudů
(zákon o soudech a soudcích).

Všechny soudy s výjimkou Ústavního soudu tvoří soustavu soudů. Nejvyšší soud je
vrcholným soudním orgánem ve věcech patřících do pravomoci soudů s výjimkou
záležitostí, o nichž rozhoduje Ústavní soud nebo Nejvyšší správní soud (čl. 92).
Soudce je jmenován do funkce prezidentem republiky, jedná se o akt vyžadující spolupodpis předsedy vlády
či jím pověřeného člena vlády (čl. 63 odst. 1 písm. i)). Základní předpoklady pro jmenování do funkce soudce je
bezúhonnost (tedy skutečnost, že osoba nebyla pravomocně odsouzena za trestný čin) a vysokoškolské
právnické vzdělání.

Soudci rozhodují buď jako samosoudci, nebo (stanoví-li tak zákon) v senátu. Ve stanovených
případech se na rozhodování soudů mohou podílet i jiní občané než soudci, tzn. laická
veřejnost (čl. 94).
Účast občanů na rozhodování upravuje zákon č. 6/2002 Sb., o soudech a soudcích. Jedná se o tzv. přísedící
volené zastupitelstvem příslušné obce (jedná-li se o okresní soud), resp. zastupitelstvem kraje (jedná-li se
o krajský soud). Přísedícím může být zvolen státní občan České republiky, který je plně svéprávný, bezúhonný
a v dosáhl věku nejméně 30 let, jestliže s tím souhlasí a „jestliže jeho zkušenosti a morální vlastnosti dávají
záruku, že bude svou funkci řádně zastávat“ (§ 60 odst. 1). Přísedící se následně podílejí na rozhodování soudů
ve stanovených případech, například v trestích věcech (při rozhodování v trestních věcech v prvním stupni se
senát krajského soudu skládá z předsedy senátu, kterým je soude, a dvou přísedících).

Soudce je při rozhodování vázán zákonem, případně též vyhlášenou mezinárodní smlouvou
(čl. 95 odst. 1). Není tedy vázán podzákonnými právními předpisy (typicky nařízeními vlády
či vyhláškami ministerstev).
Soudce je vázán zákonem, nemůže se tedy v řízení rozhodnout zákon nepoužít, byť by ho považoval
za špatný. Jedinou výjimkou z pravidla vázanosti soudce zákonem představuje případ, kdy by soudce došel
v řízení k závěru, že zákon, jehož se má použít, je v rozporu s ústavním pořádkem. V takovém případě nesmí
podle daného zákona postupovat, ale je povinen řízení přerušit a věc předložit Ústavnímu soudu k posouzení
(čl. 95 odst. 2).

Jednání před soudem je zásadně ústní a veřejné. Výjimky z tohoto pravidla může stanovit
zákon, rozsudek (tedy rozhodnutí ve věci samé) se však vždy vyhlašuje veřejně
(čl. 96 odst. 2).
Neprobíhá-li ústní jednání (např. ve správním soudnictví), je rozsudek vyhlašován vyvěšením na úřední desce
soudu.

Všichni účastníci řízení mají před soudem rovná práva (čl. 96 odst. 1).

b/ Ústavní soud ČR (čl. 83-89)

Ústavní soud je soudní orgán ochrany ústavnosti (čl. 83) a jako takový má zvláštní postavení
a stojí mimo soustavu soudů.
Organizaci Ústavního soudu, řízení před Ústavní soudem a některé další otázky upravuje běžný (nikoli ústavní)
zákon č. 182/1993 Sb., o Ústavním soudu.
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Ústavní soud se skládá z 15 soudců jmenovaných prezidentem republiky se souhlasem
Senátu na dobu 10 let (čl. 84).
Podmínkou jmenování je bezúhonnost, státní občanství České republiky, dosažení věku 40 let, vysokoškolské
právnické vzdělání a nejméně 10 let výkonu právnického povolání.

Soudcům Ústavního soudu je Ústavou přiznána procesní imunita v trestních věcech,
po dobu výkonu funkce je nelze trestně stíhat bez souhlasu Senátu (čl. 86 odst. 1).
Ústava neupravuje tzv. přestupkovou imunitu, ta je však soudcům Ústavního soudu přiznána v zákoně
č. 182/1993 Sb., o Ústavní soudu (srov. § 4 odst. 2: „Soudce nelze stíhat pro přestupek.“).

Na rozdíl od soudců ostatních soudů, kteří jsou při rozhodování vázáni všemi zákony, jsou
soudci Ústavního soudu při rozhodování vázáni pouze ústavními zákony a zákonem
o Ústavním soudu (čl. 88 odst. 2).

Nejvýznamnější otázky, o nichž rozhoduje Ústavní soud (čl. 87):

 o zrušení zákonů nebo jejich jednotlivých ustanovení, jsou-li v rozporu s ústavním
pořádkem,

 o zrušení jiných právních předpisů nebo jejich jednotlivých ustanovení, jsou-li v rozporu
s ústavním pořádkem nebo zákonem,

 o ústavní stížnosti orgánů územní samosprávy proti nezákonnému zásahu státu,
 o ústavní stížnosti proti pravomocnému rozhodnutí a jinému zásahu orgánů veřejné

moci do ústavně zaručených základních práv a svobod.

Činnost Ústavního soudu je v systému dělby moci významnou „brzdou“ moci soudní vůči
moci zákonodárné i výkonné.

4.2.5. Hlavy pátá a šestá Ústavy ČR: NKÚ a ČNB (čl. 97 a 98)

Nejvyšší kontrolní úřad a Česká národní banka jsou zvláštní instituce, které spadají svou
působností do moci výkonné, ale Ústava o nich pojednává samostatně, aby byla zdůrazněna
jejich nezávislost.

Nejvyšší kontrolní úřad (čl. 97)
je nezávislý orgán, který vykonává kontrolu hospodaření se státním majetkem a plnění
státního rozpočtu. Prezidenta a viceprezidenta NKÚ jmenuje prezident republiky na návrh
Poslanecké sněmovny. Více informací na webových stránkách úřadu: www.nku.cz.

Česká národní banka (čl. 98)
je ústřední bankou státu. Je to nezávislá instituce, která pečuje o cenovou stabilitu, dohlíží
na finanční systém a zajišťuje hladký oběh peněz a plynulý platební styk (ČNB mimo jiné
vydává bankovky a mince). Členy bankovní rady (nejvyššího řídicího orgánu ČNB) jmenuje
prezident republiky (jedná se o pravomoc, k níž prezident nepotřebuje spolupodpis předsedy
vlády, viz čl. 62 písm. k) Ústavy), a to na nejvýše dvě šestiletá období. V čele ČNB stojí
guvernér, který je jako jeden ze členů bankovní rady jmenován prezidentem republiky.
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4.2.6. Hlava sedmá Ústavy ČR: Územní samospráva (čl. 97-105)

Ústava zakotvuje územní samosprávu a stanoví, že se Česká republika člení na územní
samosprávné celky (čl. 99).

Územní samosprávné celky jsou územní společenství občanů, která mají právo
na samosprávu (tj. správu svých vlastních záležitostí), zároveň se jedná o veřejnoprávní
korporace (právnické osoby veřejného práva), které mohou mít vlastní majetek a hospodaří
podle vlastního rozpočtu.

Základními územními samosprávnými celky jsou obce, vyššími územními samosprávnými
celky jsou kraje (celkem 14, včetně hlavního města Prahy). Obec je vždy součástí vyššího
územního samosprávného celku (tedy některého kraje).
Kraje byly vytvořeny ústavním zákonem č. 347/1997 Sb., o vytvoření vyšších územních samosprávných celků.
Hlavní město Praha má zvláštní postavení, neboť je zároveň krajem i obcí.

Zdroj: Ministerstvo vnitra ČR (www.mvcr.cz)

Obce a kraje jsou samostatně spravovány zastupitelstvem (čl. 101), které je voleno
na 4 roky tajným hlasováním na základě všeobecného, rovného a přímého volebního práva.
Působnost zastupitelstev (tedy rozsah samostatné působnosti územních samosprávných
celků) je stanovena zákonem (čl. 104). Zastupitelstva obcí a krajů mohou v mezích své
samostatné působnosti vydávat obecně závazné vyhlášky (povinnosti fyzickým a právnickým
osobám lze obecně závaznou vyhláškou uložit pouze v případě, že je k tomu zastupitelstvo
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zmocněno zákonem). Územní samospráva je chráněná, stát má omezenou možnost do ní
zasahovat, může tak činit, jen vyžaduje-li to ochrana zákona, a jen způsobem stanoveným
zákonem (čl. 101 odst. 4).
V případě, že stát nezákonně zasahuje do výkonu územní samosprávy, může zastupitelstvo podat stížnost
k Ústavnímu soudu. Pouze Ústavní soud také může zrušit obecně závaznou vyhlášku obce či kraje.

POZOR! Výkon samosprávné působnosti obcí a krajů je označován jako tzv. samostatná
působnost (územní samosprávné celky spravují prostřednictvím svých orgánů své vlastní
záležitosti, tedy pečují o všestranný rozvoj svého území a o potřeby svých občanů). Vedle
úkolů v samostatné působnosti však orgány obcí a krajů plní v rozsahu stanoveném
zvláštními předpisy i funkci státních orgánů. Výkon této funkce je označován jako
tzv. přenesená působnost, neboť na orgány územních samosprávných celků (typicky
na obecní a krajské úřady) je zákonem přenášen výkon státní správy, tedy plnění úkolů státu
(svěřit výkon státní správy orgánům územních samosprávných celků umožňuje čl. 105
Ústavy).

Více k územní samosprávě a rozlišování samostatné a přenesené působnosti obcí a krajů viz kapitolu skript
věnovanou veřejné správě.
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4.3. Listina základních práv a svobod (předpis č. 2/1993 Sb.)

Listina základních práv a svobod (LZPS či „Listina“) byla přijata ještě za dob České
a Slovenské federativní republiky. V období vznikající samostatné České republiky byla
formou zvláštního usnesení tehdejšího předsednictva České národní rady č. 2/1993 Sb.
prohlášena za součást ústavního pořádku České republiky.
Byť formálně není označena jako ústavní zákon, má Listina základních práv a svobod povahu ústavního zákona.
Čl. 3 Ústavy ji výslovně prohlašuje za součást ústavního pořádku České republiky.

Struktura Listiny základních práv a svobod:

Preambule
Hlava první Obecná ustanovení (čl. 1 až 4)
Hlava druhá Lidská práva a základní svobody (čl. 5 až 23)
Oddíl první Základní lidská práva a svobody (čl. 5 až 16)
Oddíl druhý Politická práva (čl. 17 až 23)
Hlava třetí Práva národnostních a etnických menšin (čl. 24 až 25)
Hlava čtvrtá Hospodářská, sociální a kulturní práva (čl. 26 až 35)
Hlava pátá Právo na soudní a jinou právní ochranu (čl. 36 až 40)
Hlava šestá Ustanovení společná (čl. 41 až 44)

4.3.1. Hlava první LZPS: Obecná ustanovení (čl. 1 až 4)

Obecná ustanovení obsahují základní východiska právní úpravy základních práv a svobod.
Listina prohlašuje, že lidé jsou svobodní a rovní v důstojnosti i v právech a lidská práva
a svobody jsou nezadatelné, nezcizitelné, nepromlčitelné a nezrušitelné (čl. 1).
Jedná se o základní atributy lidských práv a svobod. Nezadatelnost znamená, že práva a svobody jsou lidským
bytostem vrozené, od nikoho je nezískávají. Nezcizitelnost znamená, že je nelze platně zcizit, tedy převést
na jinou osobu (člověk se tedy nemůže platně „vzdát“ své svobody). Nepromlčitelnost znamená, že práva
a svobody nezanikají jejich neuplatňováním, resp. nevykonáváním, běh času nemá na jejich existenci vliv.
Nezrušitelnost znamená, že je nemůže stát ani nikdo jiný zrušit.

Meze výkonu státní moci (čl. 2) jsou v Listině formulovány obdobně jako v Ústavě: státní
moc lze uplatňovat jen v případech a v mezích stanovených zákonem, a to způsobem, který
zákon stanoví. Každý může činit, co není zákonem zakázáno, a nesmí být nucen činit,
co zákon neukládá. Povinnosti mohou být ukládány pouze na základě zákona a v jeho
mezích, přičemž musí být vždy zachována Listinou zaručená práva (čl. 4 odst. 1).

Obecná ustanovení osahují též zákaz diskriminace (čl. 3), když stanoví, že základní práva
a svobody se zaručují všem lidem bez rozdílu pohlaví, rasy, barvy pleti, jazyka, víry
a náboženství, politického či jiného smýšlení, národního nebo sociálního původu, příslušnosti
k národnostní nebo etnické menšině, majetku, rodu nebo jiného postavení. Každému je
umožněno svobodně rozhodnout o své národnosti.
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Přes jejich silnou ochranu jsou však práva zakotvená v Listině omezená a omezitelná.
Všechna práva jsou vnitřně omezena právy ostatních (výslovně je toto pravidlo vyjádřeno
např. v čl. 11 odst. 3: „Vlastnictví zavazuje. Nesmí být zneužito na újmu práv druhých.“).
Žádné právo tedy nelze vykonávat způsobem, který neoprávněně zasahuje do práv druhých.
Zároveň většina práv může být omezena zvnějšku (mocenským zásahem státu), existuje-li
veřejný zájem, který je silnější než zájem na ochraně daného práva. Taková (vnější)
omezení mohou být stanovena pouze zákonem a musí respektovat podmínky stanovené
Listinou.

Kromě zákonného základu stanoví Listina pro omezení základních práv a svobod tři základní podmínky: za prvé,
omezení nesmí být uplatňováno diskriminačním způsobem, tedy se musí vztahovat na všechny případy, které
splňují stanovené předpoklady (čl. 4 odst. 3), za druhé, omezení musí šetřit podstaty a smyslu základních práv
a svobod (musí být přiměřené stanovenému účelu a nezasahovat do práv více, než je nezbytné), a za třetí,
omezení nesmí být zneužíváno k jiným účelům, než pro které bylo stanoveno (čl. 4 odst. 4). Kromě těchto
základních podmínek upravuje Listina bližší podmínky omezení přímo u některých práv. Například čl. 17 odst. 4
upřesňuje důvody, pro něž je možné omezit svobodu projevu a právo na informace: „Svobodu projevu a právo
vyhledávat a šířit informace lze omezit zákonem, jde-li o opatření v demokratické společnosti nezbytná
pro ochranu práv a svobod druhých, bezpečnost státu, veřejnou bezpečnost, ochranu veřejného zdraví
a mravnosti.“ Z jiných než uvedených důvodů tedy svobodu projevu a právo na informace omezit nelze.

4.3.2. Hlava druhá LZPS: Lidská práva a základní svobody (čl. 5-23)

V hlavě druhé Listiny jsou zakotvena základní lidská práva v užším smyslu a politická práva.

Oddíl první: Základní lidská práva a svobody (čl. 5-16)

Práva uvedená v prvním oddílu druhé hlavy Listiny souvisí s fyzickou existencí člověka a jeho
soukromým životem. Jedná se o základní lidská práva v užším smyslu (v širším smyslu
zahrnuje pojem „základní lidská práva“ všechna práva garantovaná Listinou).
Z hlediska historického vývoje ochrany lidských práv se řada těchto práv řadí mezi nejstarší, resp. nejdříve
uznaná (přibližně od 17. století), bývají proto někdy označována za lidská práva první generace.

Mezi základní lidská práva v užším smyslu patří:
 způsobilost každého člověka mít práva (čl. 5),
 právo na život (čl. 6) a z něj vyplývající zákaz trestu smrti,
 právo na nedotknutelnost osoby a soukromí (čl. 7),
 právo na osobní svobodu (čl. 8),
 právo na ochranu lidské důstojnosti, osobní cti, dobré pověsti a jména; právo na ochranu

před neoprávněným zasahováním do soukromého a osobního života; právo na ochranu
před neoprávněným shromažďováním, zveřejňováním nebo jiným zneužíváním osobních
údajů (čl. 10),

 ochrana vlastnického práva (čl. 11),
 nedotknutelnost obydlí (čl. 12),
 ochrana listovního tajemství (čl. 13),
 svoboda pohybu a pobytu (čl. 14),
 svoboda myšlení, svědomí a náboženského vyznání, vědeckého bádání a umělecké tvorby

(čl. 15),
 svoboda projevu náboženského vyznání či víry (čl. 16).
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Oddíl druhý: Politická práva (čl. 17-23)

Práva uvedená ve druhém oddílu druhé hlavy Listiny souvisí s existencí státu a politickým
životem společnosti.
Z hlediska historického vývoje ochrany lidských práv se tato práva objevují později než základní lidská práva
v užším smyslu (přibližně od 19. století), bývají proto někdy označována za lidská práva druhé generace.

Mezi politická práva patří:
 svoboda projevu a právo na informace (čl. 17) a s nimi související nepřípustnost cenzury,
 petiční právo (čl. 18),
 shromažďovací právo (čl. 19),
 sdružovací právo (čl. 20),
 právo na účast na správě věcí veřejných (čl. 21), a to přímo, nebo svobodnou volbou svých

zástupců,
 svobodná soutěž politických sil (čl. 22),
 právo občanů na odpor v případě ohrožení demokratického řádu lidských práv

a základních svobod, je-li použití zákonných prostředků znemožněno (čl. 23).

4.3.3. Hlava třetí LZPS: Práva národnostních a etnických menšin (čl. 24, 25)

V hlavě třetí Listiny jsou zakotvena specifická práva národnostních a etnických menšin,
resp. jejich příslušníků (vedle těchto práv jsou příslušníci národnostních a etnických menšin
za splnění stanovených podmínek samozřejmě nositeli i všech ostatních práv zakotvených
v Listině). Základním pravidlem je, že „příslušnost ke kterékoli národnostní nebo etnické
menšině nesmí být nikomu na újmu“ (čl. 24).

Listina chrání jak kolektivní, tak individuální práva příslušníků národnostních a etnických
menšin. Mezi kolektivní práva příslušníků národnostních a etnických menšin (čl. 25 odst. 1)
patří práva, která příslušníci menšiny vykonávají v jejím rámci a jejichž podstatou je rozvoj
menšiny jako takové a udržování jejích tradičních charakteristik (mezi tato práva patří právo
na všestranný rozvoj menšiny a dílčí práva z něj vyplývající, jako jsou právo rozvíjet vlastní
kulturu, právo rozšiřovat a přijímat informace ve svém mateřském jazyce a sdružovat se
v národnostních sdruženích).

Individuální práva příslušníků národnostních a etnických menšin (čl. 25 odst. 2) zahrnují
následující práva každého příslušníka národnostní a etnické menšiny:
 právo na vzdělání ve vlastním jazyce,
 právo užívat svého jazyka v úředním styku,
 právo účasti na řešení věcí týkajících se národnostních a etnických menšin.
Podrobnosti a podmínky ochrany práv příslušníků národnostních menšin stanoví běžné (neústavní) zákony.
Základním obecným zákonem je zákon č. 273/2001 Sb., o právech příslušníků národnostním menšin.
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4.3.4. Hlava čtvrtá LZPS: Hospodářská, sociální a kulturní práva (čl. 26-35)

Ve čtvrté hlavě Listiny jsou zakotvena rozmanitá práva, která jsou spojena s kvalitou života:
práva hospodářská, jež vyjadřují možnost člověka aktivně se zasazovat o získání prostředků
pro své životní potřeby (pracovat či podnikat dle vlastní volby), práva sociální, jejichž
podstatou je především ochrana slabších a zranitelnějších jedinců (zaměstnanců, žen, dětí,
zdravotně postižených, seniorů), resp. jedinců v nepříznivé životní situaci (nezaměstnanost,
hmotná nouze, nemoc), a práva kulturní, která chrání možnost kulturní tvorby a přístup
ke kulturnímu bohatství. Vedle těchto tří skupin práv je v hlavě čtvrté zakotveno též právo
na vzdělání a práva související s ochranou životního prostředí.
Z hlediska historického vývoje ochrany lidských práv se u řady z nich jedná o mladší práva, jež se objevují
s rozvojem myšlenky sociálního státu po 2. světové válce. Bývají proto někdy označována za lidská práva třetí
generace.

Mezi hospodářská, sociální a kulturní práva patří:
 právo na svobodnou volbu povolání, právo podnikat a provozovat jinou hospodářskou

činnost, související právo na hmotnou pomoc v nezaměstnanosti (čl. 26),
 právo svobodně se sdružovat s jinými na ochranu svých hospodářských a sociálních zájmů

→ právo na sdružování v odborech, související právo na stávku (čl. 27),
 právo zaměstnanců na spravedlivou odměnu a uspokojivé pracovní podmínky (čl. 28),
 právo žen, mladistvých a osob zdravotně postižených na zvláštní pracovní podmínky

(čl. 29),
 právo na přiměřené hmotné zabezpečení ve stáří a při nezpůsobilosti k práci, právo na

pomoc v hmotné nouzi (čl. 30),
 právo na ochranu zdraví a bezplatnou zdravotní péči za podmínek, které stanoví zákon

(čl. 31),
 ochrana rodiny, dětí a mladistvých (čl. 32),
 právo na vzdělání, s tím související povinná školní docházka (čl. 33),
 ochrana práv k výsledkům tvůrčí duševní činnosti, přístup ke kulturnímu bohatství (čl. 34),
 práva související s ochranou životního prostředí (čl. 35).

Na rozdíl od práv obsažených v hlavě druhé (základní lidská práva v užším smyslu a politická
práva), kterých se lze domáhat přímým odkazem na Listinu, se většiny hospodářských,
sociálních a kulturních práv lze domáhat jen v mezích zákonů, které tato práva provádějí
(čl. 41), tedy které upřesňují jejich obsah.
Jako příklad lze uvést právo na přiměřené hmotné zabezpečení ve stáří (čl. 30 odst. 1), kterého se lze domáhat
pouze při splnění podmínek a v rozsahu stanoveném zákonem č. 155/1995 Sb., o důchodovém pojištění,
či právo na příznivé životní prostředí (čl. 35 odst. 1), kterého se lze domáhat pouze v mezích zvláštních zákonů,
které prostřednictvím tzv. standardů kvality životního prostředí (např. přípustné míry znečištění ovzduší) určují
jeho „příznivost“.
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4.3.5. Hlava pátá LZPS: Právo na soudní a jinou právní ochranu (čl. 36-40)

Hlava pátá obsahuje práva, která jsou procesními zárukami (garancemi) uplatňování práv
zakotvených v předchozích hlavách Listiny. Tyto procesní záruky mají stěžejní význam,
neboť bez nich by jednotlivec neměl zajištěn způsob, jak dosáhnout ochrany svých práv.
V tomto ohledu plní práva zakotvená v hlavě páté Listiny roli svorníku všech ostatních
ústavně zaručených práv; zároveň se však jedná o práva doplňková, neboť se váží
k uplatňování ostatních práv a samostatně nemají smysl.

Mezi procesní záruky zakotvené v hlavě páté Listiny patří:

a/ Právo na soudní ochranu a na náhradu škody způsobené orgánem státu (čl. 36):
 právo domáhat se svého práva u nezávislého a nestranného soudu,
 právo na soudní přezkum rozhodnutí orgánu veřejné správy,
 právo na náhradu škody způsobené nezákonným rozhodnutím orgánu veřejné správy

nebo nesprávným úředním postupem.

b/ Ochrana práv v řízení (čl. 37 a 38):
 právo odepřít výpověď,
 právo na právní pomoc a tlumočníka,
 rovnost účastníků řízení,
 právo na zákonného soudce,
 právo na veřejné projednání, bez zbytečných průtahů, možnost vyjádřit se.

c/ Základní zásady trestního práva (čl. 39, 40)
O základních zásadách trestního práva je pojednáno v kapitole Základy trestního práva.

Řada práv zakotvených v hlavě páté Listiny je dílčími projevy tzv. práva na spravedlivý
proces, které je garantováno ve všech řízeních před orgány veřejné moci, nikoliv pouze
v řízení před soudem (tedy zejména i ve správním řízení).
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5. OBČANSKÉ PRÁVO HMOTNÉ
Vybraná odborná literatura pro zájemce o hlubší studium:
DVOŘÁK, Jan, Jiří ŠVESTKA a Michaela ZUKLÍNOVÁ. Občanské právo hmotné. Vyd. 1. Praha: Wolters Kluwer
Česká republika, 2013, 429 s. ISBN 978-807-4783-265
ELIÁŠ, Karel a kol. Nový občanský zákoník s aktualizovanou důvodovou zprávou a rejstříkem. 1. vyd. Sagit, 2012,
1119 s. ISBN 978-80-7208-922-2
ELIÁŠ, Karel, Bohumil HAVEL, Petr BEZOUŠKA a Daniela ŠUSTROVÁ. Občanské právo pro každého: pohledem
(nejen) tvůrců nového občanského zákoníku. Vyd. 1. Praha: Wolters Kluwer Česká republika, 2013, 315 s. ISBN
978-80-7478-013-4

5.1. Úvodní poznámky

Občanské právo hmotné je základní a nejrozsáhlejší součástí soukromého práva (bývá
označováno též jako „obecné soukromé právo“). Upravuje převážnou část
soukromoprávních vztahů, tj. vztahů, v nichž mají jejich účastníci – fyzické osoby a/nebo
právnické osoby – rovné postavení.

Prameny právní úpravy
Základním pramenem je zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (OZ), který se uplatní
na soukromoprávní vztahy, které nejsou upraveny zvláštními právními předpisy. Zvláštními
právními předpisy občanského práva hmotného jsou například zákon o obchodních
korporacích, autorský zákon aj.

Zákon č. 89/2012 Sb. je často označován jako „nový občanský zákoník“ (zkratka „NOZ“), protože s účinností
od 1. ledna 2014 nahradil původní občanský zákoník z roku 1964 (zákon č. 40/1964 Sb.), který byl přes četné
novelizace po roce 1989 stále považován za právní úpravu, jež nesla stopy komunistického režimu.

Základní zásady občanskoprávních vztahů
Jako základní zásady občanskoprávních vztahů označujeme obecná pravidla, kterými se
občanskoprávní vztahy řídí. Některá z těchto pravidel jsou výslovně uvedena v § 3 OZ.

Mezi základní zásady občanskoprávních vztahů patří:

 zásada rovnosti účastníků občanskoprávních vztahů (žádný z účastníků nemá nadřazené
postavení a nemůže rozhodovat o právech a povinnostech druhého účastníka);

 zásada autonomie (samostatnosti, svébytnosti) vůle; ve smluvním závazkovém právu se
projevuje jako zásada smluvní svobody stran (= svoboda smlouvu vůbec uzavřít
či neuzavřít, vybrat si smluvní stranu, smluvní typ, určit obsah smlouvy, formu smlouvy
a smlouvu za dohodnutých podmínek i zrušit), smluvní svoboda však může být omezena
zákonem;
Příkladem omezení smluvní svobody stran je právní úprava tzv. spotřebitelských smluv (Ustanovení
o závazcích ze smluv uzavíraných se spotřebitelem, § 1810 a násl. OZ), jejímž cílem je ochrana spotřebitele
jako slabší ze stran právního vztahu spotřebitel-podnikatel. Podnikateli je uložena řada povinností, které
nelze smluvně vyloučit.
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 zásada co není zakázáno, je dovoleno; jedná se o obecnou zásadu právní
(srov. čl. 2 odst. 4 Ústavy ČR a čl. 2 odst. 3 LZPS), která je v občanském právu zvláště
zřetelná, viz § 1 odst. 2 OZ: „Nezakazuje-li to zákon výslovně, mohou si osoby ujednat
práva a povinnosti odchylně od zákona; zakázána jsou ujednání porušující dobré mravy,
veřejný pořádek nebo právo týkající se postavení osob, včetně práva na ochranu
osobnosti.“);

 zásada pacta sunt servanda, tedy smlouvy se mají dodržovat (v občanskoprávních
vztazích se uplatňuje smluvní svoboda, každý se může svobodně rozhodnout, zda určitou
smlouvu uzavře, či nikoliv, pokud ji však platně uzavře, je povinen ji dodržet);

 zásada prevence (též neminem laedere = nikomu neškodit), každý je povinen počínat si
tak, aby nedošlo k majetkové či jiné újmě;
Viz § 2900 OZ: „Vyžadují-li to okolnosti případu nebo zvyklosti soukromého života, je každý povinen počínat si
při svém konání tak, aby nedošlo k nedůvodné újmě na svobodě, životě, zdraví nebo na vlastnictví jiného.“

 zásada ochrany dobré víry (bona fides), ochrana dobré víry znamená právní předpoklad,
že subjekt práva (účastník právního vztahu) při svém jednání vychází z objektivně
zdůvodnitelného osobního přesvědčení, že právo, které vykonává, mu patří (tedy že jedná
po právu, resp. v souladu s právem); tvrdí-li někdo opak, je na něm, aby to dokázal.

Dílčí otázky občanského práva hmotného, jimž je v rámci skript věnována pozornost:
 osoby a zastoupení,
 věci,
 absolutní majetková práva: věcná práva a věcná břemena,
 relativní majetková práva: závazky ze smluv (základy smluvního závazkového práva)

a odpovědnost za škodu jako nejvýznamnější součást deliktního závazkového práva,
 právní nárok, promlčení a prekluze.

Z důvodu omezeného rozsahu skript není věnována pozornost řadě dalších otázek a oblastí, jež spadají
do občanského práva hmotného a jsou upraveny občanským zákoníkem (např. právo rodinné, právo dědické
a další).

5.2. Osoby a zastoupení

Osoba (§ 15 a násl. OZ)
Pojmem osoba označujeme v právu „bytost“, resp. „entitu“, jež má právní osobnost,
tj. způsobilost mít v mezích právního řádu práva a povinnosti. Ve stejném smyslu se používá
též pojem subjekt.

§ 17 OZ
Práva může mít a vykonávat jen osoba. Povinnost lze uložit jen osobě a jen vůči ní lze plnění povinnosti vymáhat.

Právní osobnost má:
 fyzická osoba, tj. člověk (FO) a
 právnická osoba (PO), tedy organizovaný (umělý) útvar, jemuž zákon právní osobnost

přiznává.
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Fyzická osoba (člověk) má právní osobnost od narození do smrti. Právnická osoba má právní
osobnost od svého vzniku do svého zániku.
Občanský zákoník zároveň stanoví, že „na počaté dítě se hledí jako na již narozené, pokud to vyhovuje jeho
zájmům“ (§ 25). Významná je tato fikce (počaté dítě se považuje za již narozené) zejména v dědickém právu,
neboť znamená, že nenarozenému dítěti náleží za stanovených podmínek právo na pozůstalost (je dědicem),
pokud se narodí živé (nenarodí-li se živé, uplatní se fikce, že nikdy nebylo počato).

Od právní osobnosti (tj. způsobilosti mít práva) je třeba odlišovat svéprávnost, tedy
způsobilost právně jednat, kterou fyzická osoba získává v plném rozsahu dosažením zletilosti
(18. roku věku). Právnická osoba sama způsobilost právně jednat nemá, vždy za ni jedná
nějaká fyzická osoba (typicky statutární orgán).
Více viz kapitolu Teorie práva.

Zastoupení (§ 436 a násl. OZ)
je právní vztah mezi zástupcem a zastoupeným, kdy zástupce je oprávněn jednat
za zastoupeného jeho jménem. Občanský zákoník rozeznává tři druhy zastoupení:
zastoupení smluvní (dobrovolné), zastoupení zákonné a opatrovnictví.

POZOR, ze zastoupení vznikají práva a povinnosti přímo zastoupenému.

a/ Zastoupení smluvní (dobrovolné) = zmocnění (§ 441 a násl. OZ)

Každá fyzická či právnická osoba se může pro své právní jednání (se stanovenými výjimkami)
nechat zastoupit jinou fyzickou či právnickou osobou (v případě, kdy je zmocněncem
právnická osoba, vykonává zástupčí oprávnění její statutární orgán, tj. např. u společnosti
s ručením omezeným jednatel). Zastoupení vzniká na základě (dvoustranné) dohody o plné
moci (která může být písemná nebo ústní). Osoba, která se nechává zastoupit, tj. uděluje
plnou moc (zastoupený), se nazývá zmocnitel, osoba, která zastupuje, tj. přijímá plnou moc
(zástupce), se nazývá zmocněnec.

Dokladem dohody o plné moci je plná moc jako jednostranné (zpravidla, ale nikoliv nutně,
písemné) právní jednání učiněné zmocnitelem, který osvědčuje existenci zastoupení
a upřesňuje jeho rozsah (je to jakési „osvědčení o zastoupení“). Plná moc musí mít písemnou
formu, je-li třeba, aby dané právní jednání bylo učiněno v písemné formě (např. podpis kupní
smlouvy na nemovitou věc), nebo netýká-li se plná moc jen určitého právního jednání
(tzn. jde-li o tzv. generální plnou moc, tj. např. plnou moc k zastupování v občanském
soudním řízení).

POZOR! Nelze se nechat zastoupit při právních jednáních, které lze učinit jen osobně
(například svědecká výpověď).

b/ Zákonné zastoupení

Zákonné zastoupení vzniká přímo ze zákona.

Příklady:
Zákonným zástupcem fyzické osoby do dosažení zletilosti je rodič.
Zákonným zástupcem právnické osoby je její statutární orgán.
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c/ Opatrovnictví

Opatrovnictví je zastoupení fyzické či právnické osoby opatrovníkem. Opatrovník je
v případech stanovených zákonem jmenován soudem.

Příklady:
Pro fyzickou osobu musí být opatrovník jmenován, vyžaduje-li to ochrana jejích zájmů, či veřejný zájem,
tj. např. u zletilých osob, jejichž svéprávnost byla soudně omezena z důvodu duševní poruchy. Fyzická osoba,
které byl jmenován opatrovník, se označuje jako opatrovanec.

Zákonný zástupce ani opatrovník nemohou za zastoupeného jednat ve všech věcech,
např. za zastoupeného uzavřít manželství, či pořídit pro případ smrti (tj. sepsat závěť).

5.3. Věci (§ 489 a násl. OZ)

Význam pojmu věc v běžné mluvě a v právním smyslu se liší. Zatímco v běžné mluvě
označujeme jako věci pouze hmotné předměty, zpravidla uměle vytvořené člověkem,
v právním smyslu je věcí vše, co je odlišné od osoby a slouží potřebě lidí.

§ 489 OZ
Věc v právním smyslu (dále jen „věc“) je vše, co je rozdílné od osoby a slouží potřebě lidí.

Klíčovou charakteristikou věci v právním slova smyslu je tedy její užitečnost pro člověka
(reálná či potenciální) a její ovladatelnost (jinak by nemohla člověku „sloužit“).

Věcí jsou tedy jak samostatné hmotné předměty, ať už vytvořené člověkem, či přírodního charakteru (kniha,
automobil, počítač, jablko oddělené od stromu, kámen apod.), tak například pozemek a nově též některá práva
(pokud to jejich povaha připouští, např. právo na vrácení zapůjčených peněz, tedy pohledávka, či obchodní
jméno). Věcí nejsou sluneční záření, vítr či déšť, které sice slouží potřebě lidí, ale nedokážeme je ovládat
(naproti tomu dešťová voda svedená okapem do sudu se již stává věcí v právním slova smyslu, neboť je možné ji
ovládat). Zvláštní pravidlo platí pro ovladatelné přírodní síly, se kterými se obchoduje (např. elektřina), pro něž
občanský zákoník stanoví přiměřené použití ustanovení o věcech hmotných (§ 497 OZ), mohou být tedy
např. předmětem závazkového právního vztahu (např. smlouvy o dodávkách elektrické energie).

Věc určená k obecnému užívání se nazývá veřejný statek (§ 490 OZ).
Veřejným statkem je např. silnice (pozemní komunikace) náměstí či městský park.

Naopak podle občanského zákoníku věcí nejsou lidské tělo a jeho část (§ 493 OZ, výjimkou
jsou části, jež jsou pravidelně oddělovány, aniž by tělo bylo poškozeno, např. vlasy) a živé
zvíře.

§ 494 OZ
Živé zvíře má zvláštní význam a hodnotu již jako smysly nadaný živý tvor. Živé zvíře není věcí a ustanovení
o věcech se na živé zvíře použijí obdobně jen v rozsahu, ve kterém to neodporuje jeho povaze.
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Problémem tohoto ustanovení je jednak skutečnost, že není zřejmé, co vše spadá pod pojem zvíře,
tj. která zvířata jsou smysly nadanými živými tvory schopnými cítit bolest a stres (zda všichni živočichové,
či pouze některé živočišné taxony), jednak nepřesnost výrazu „ve kterém to neodporuje jeho povaze“. Je zřejmé,
že zvíře např. může být předmětem kupní smlouvy, naproti tomu by pravděpodobně odporovalo povaze
např. psa učinit jej zástavou a odevzdat zástavnímu věřiteli (k zástavnímu právu viz dále). V konkrétních
případech tak budou tuto otázku muset řešit soudy.

5.3.1. Základní dělení věcí

a/ Podle hmotné podstaty věci rozlišuje OZ věci hmotné a nehmotné.

§ 496 OZ
Věci hmotné a nehmotné
(1) Hmotná věc je ovladatelná část vnějšího světa, která má povahu samostatného předmětu.
(2) Nehmotné věci jsou práva, jejichž povaha to připouští, a jiné věci bez hmotné podstaty.

Hmotnou věcí je tedy samostatný předmět, kterého se můžeme dotknout (stůl, sklenice,
šroubovák, ale i pozemek). Nehmotnou věcí je například pohledávka na vrácení zapůjčené
části, doménové jméno (např. www.sony.com), ochranná známka (např. tři proužky
s nápisem Adidas) či patent.

b/ Z hlediska právních následků nejvýznamnějším je dělení věcí na movité a nemovité.
Výchozím kritériem je zde možnost věc přenést z místa na místo. Nemovitou věcí tak je
zejména pozemek (dle OZ však i některé další věci). Všechny věci, které OZ neoznačuje jako
věci nemovité, jsou věcmi movitými.

§ 498 Nemovité a movité věci
(1) Nemovité věci jsou pozemky a podzemní stavby se samostatným účelovým určením, jakož i věcná práva
k nim, a práva, která za nemovité věci prohlásí zákon. Stanoví-li jiný právní předpis, že určitá věc není součástí
pozemku, a nelze-li takovou věc přenést z místa na místo bez porušení její podstaty, je i tato věc nemovitá.
(2) Veškeré další věci, ať je jejich podstata hmotná nebo nehmotná, jsou movité.

Kromě pozemku je tedy věcí nemovitou např. stavba metra (vede-li pod zemí), atomový kryt či vinný sklep
(jedná-li se o samostatnou podzemní stavbu a nikoliv součást stavby nadzemní). Nemovitou věcí jsou i věcná
práva k nemovitým věcem, tedy např. služebnost cesty.

Dle výslovného ustanovení § 1159 OZ je nemovitou věcí jednotka v rámci bytového
spoluvlastnictví, tedy byt spolu s podílem na společných částech domu.
§ 1159 OZ
Jednotka zahrnuje byt jako prostorově oddělenou část domu a podíl na společných částech nemovité věci
vzájemně spojené a neoddělitelné. Jednotka je věc nemovitá.

c/ Občanský zákoník rozeznává i další kategorie věcí, jako jsou věc zastupitelná
a nezastupitelná či věc hromadná.

§ 499 OZ
Zastupitelná věc
Movitá věc, která může být nahrazena jinou věcí téhož druhu, je zastupitelná; ostatní věci jsou nezastupitelné.
V pochybnostech se případ posoudí podle zvyklostí.
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Typickou zastupitelnou věcí jsou peníze, ale též např. potraviny a suroviny (cukr, mléko, uhlí). Nezastupitelnou
věcí je např. kniha s věnováním či originál obrazu.

§ 501 OZ
Věc hromadná
Soubor jednotlivých věcí náležejících téže osobě, považovaný za jeden předmět a jako takový nesoucí společné
označení, pokládá se za celek a tvoří hromadnou věc.

Věcí hromadnou je např. stádo ovcí, hromada uhlí na otop nebo sbírka známek.

5.3.2. Součást a příslušenství věci

Součástí věci je vše, co k věci podle její povahy patří a co od ní nemůže být odděleno,
aniž by se věc znehodnotila (§ 505 OZ). Dokud je spojena s věcí, není tedy součást
samostatnou věcí. Příslušenstvím věci je samostatná věc, jejímž účelem však je, aby byla
trvale užívána s jinou věcí, a vlastníkem byla k takovému užívání určena; věc, která je
příslušenstvím, má povahu věci vedlejší, věc, s níž je užívána, má povahu věci hlavní. Má se
za to, že právní jednání týkající se věci hlavní se týkají i jejího příslušenství.

§ 510 OZ
(1) Příslušenství věci je vedlejší věc vlastníka u věci hlavní, je-li účelem vedlejší věci, aby se jí trvale užívalo
společně s hlavní věcí v rámci jejich hospodářského určení. Byla-li vedlejší věc od hlavní věci přechodně
odloučena, nepřestává být příslušenstvím.
(2) Má se za to, že se právní jednání a práva i povinnosti týkající se hlavní věci týkají i jejího příslušenství.

§ 513 OZ
Příslušenstvím pohledávky jsou úroky, úroky z prodlení a náklady spojené s jejím uplatněním.

Příklad:
Volant není samostatnou věcí, ale součástí automobilu, protože jeho oddělením by byl automobil
znehodnocen. Naproti tomu lékárnička je příslušenstvím automobilu, neboť se jedná o samostatnou věc, která
je však určena k trvalému užívání s automobilem (vlastník lékárničky ji však může užívat k jinému účelu,
např. ji mít pro případ potřeby umístěnu v kůlně, kde seká dřevo, v takovém případě lékárnička není
příslušenstvím). Pokud vlastník prodává automobil, má se za to, že ho prodává i s příslušenstvím,
tedy i s lékárničkou. Obdobně jsou struny součástí kytary a pouzdro na kytaru jejím příslušenstvím.

POZOR! V okamžiku oddělení se součást věci stává samostatnou věcí, resp. je samostatnou věcí, než dojde
ke spojení obou věcí. Struny jsou tedy samostatnou věcí, dokud nejsou nataženy na kytaru, volant se stane
samostatnou věcí, je-li od automobilu oddělen, nit je samostatnou věcí, dokud se nestane součástí kabátu
(a opět se stane samostatnou věcí, je-li z něj odpárána), a rostlina je samostatnou věcí, dokud není zasazena
(poté se stává součástí pozemku).

Pokud někdo převede na jiného pohledávku (např. právo na vrácení zapůjčené peněžní částky), má se za to,
že ji převádí i s příslušenstvím, tedy i s úroky.

Zásadní změnou, kterou přinesl občanský zákoník z r. 2012, je zakotvení tzv. superficiální
zásady, neboli zásady superficies solo cedit (povrch ustupuje půdě). Od 1. ledna 2014 platí,
že vše, co je pevně spojeno s pozemkem, je jeho součástí. Tato zásada platí nejen
pro rostlinstvo, včetně stromů (§ 507 OZ), ale nově zejména pro stavby.
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§ 506 OZ
(1) Součástí pozemku je prostor nad povrchem i pod povrchem, stavby zřízené na pozemku a jiná zařízení (dále
jen „stavba“) s výjimkou staveb dočasných, včetně toho, co je zapuštěno v pozemku nebo upevněno ve zdech.
(2) Není-li podzemní stavba nemovitou věcí, je součástí pozemku, i když zasahuje pod jiný pozemek.

POZOR! Trvalé stavby (rodinný dům, továrna, hotel apod.) již tedy nejsou samostatnou
věcí, ale součástí pozemku. Stavby zůstaly samostatnou věcí jen v případech, kdy byl vlastník
stavby odlišný od vlastníka pozemku, na kterém stojí (oba vlastníci vůči sobě mají předkupní
právo); byl-li vlastník stejný, stala se z pozemku a stavby jediná nemovitost, a to pozemek,
jehož je stavba součástí.
Výjimku tvoří dle § 509 OZ inženýrské sítě (zejména vodovody, kanalizace nebo energetické či jiné vedení)
a stavby a technická zařízení, která s nimi provozně souvisejí, které nejsou součástí pozemku, ale samostatnou
věcí nemovitou.

5.4. Absolutní majetková práva (část třetí OZ, § 976 a násl.)

Výrazem absolutní majetková práva rozumí občanský zákoník subjektivní práva osob,
která působí v zásadě vůči každému (§ 976 OZ, výjimku může stanovit zákon). Řadíme mezi
ně věcná práva (práva k věcem) a právo dědické (tj. právo dědice na pozůstalost,
resp. na dědictví).

S ohledem na omezený rozsah skript je pozornost věnována pouze věcným právům, mezi něž
patří zejména:
 vlastnické právo,
 držba,
 věcná práva k cizím věcem.

5.4.1. Vlastnické právo

a/ Vlastnické právo - pojem a obsah

Vlastnické právo není obsaženo ve vzájemném právním vztahu mezi osobami jako subjekty
práv a povinností, ale je vztahem osoby (vlastníka) k věci (předmětu vlastnického práva).

§ 1011 OZ
Vše, co někomu patří, všechny jeho věci hmotné i nehmotné, je jeho vlastnictvím.
Občanský zákoník tedy rozlišuje pojmy „vlastnické právo“ a „vlastnictví“. Vlastnické právo označuje subjektivní
právo vlastníka k jeho věci (předmětu vlastnického práva). Tato věc (předmět vlastnického práva) je pak jeho
vlastnictvím. Vlastní-li někdo knihu, je tato kniha jeho vlastnictvím a vykonává k ní vlastnická práva. Obdobně
může být vlastnictvím (předmětem vlastnického práva) zvíře, byť není věcí, neboť to neodporuje jeho povaze
(viz výše výklad o věcech).

Obsahem vlastnického práva je právo (oprávnění) vlastníka s věcí v mezích právního řádu
libovolně nakládat a jiné osoby z toho vyloučit (§ 1012 OZ).



60

Vlastnické právo zahrnuje řadu dílčích práv (oprávnění). Vlastník může svou věc (své vlastnictví) zejména držet,
tedy mít ji ve své moci (např. mít svou knihu doma na poličce), dále ji samozřejmě může užívat (např. jezdit
ve svém automobilu, bydlet ve svém bytě, postavit dům na svém pozemku) a požívat její plody a užitky
(např. trhat ovoce ze svého stromu či uložit své peníze na termínovaný vklad a brát z něj úroky). Svou věc může
též zcizit (tj. převést své vlastnické právo na jinou osobu, např. ji prodat či darovat). Vlastnické právo zahrnuje
v principu též oprávnění vlastníka věc poškodit či zničit nebo ji opustit. Vlastník je však ve výkonu svého
vlastnického práva v mnoha případech omezen, a to buď právy jiných osob, nebo obecným zájmem (je například
zakázáno odložit věc, která je odpadem, mimo určená místa, poškodit stavbu, která je nemovitou kulturní
památkou, či hospodařit na zemědělské půdě způsobem, který by poškozoval její příznivé fyzikální, biologické
a chemické vlastnosti).

b/ Omezení výkonu vlastnického práva

Ústavní základ ochrany a omezení vlastnického práva je obsažen v čl. 11 Listiny základních
práv a svobod. Je zakotveno jak samotné právo vlastnit majetek, včetně rovnosti
vlastnického práva všech vlastníků, tak omezenost a omezitelnost (možnost omezení)
vlastnického práva, resp. jeho výkonu.

Čl. 11 LZPS
(1) Každý má právo vlastnit majetek. Vlastnické právo všech vlastníků má stejný zákonný obsah a ochranu.
Dědění se zaručuje.
(2) Zákon stanoví, který majetek nezbytný k zabezpečování potřeb celé společnosti, rozvoje národního
hospodářství a veřejného zájmu smí být jen ve vlastnictví státu, obce nebo určených právnických osob; zákon
může také stanovit, že určité věci mohou být pouze ve vlastnictví občanů nebo právnických osob se sídlem
v České a Slovenské Federativní Republice.
(3) Vlastnictví zavazuje. Nesmí být zneužito na újmu práv druhých anebo v rozporu se zákonem chráněnými
obecnými zájmy. Jeho výkon nesmí poškozovat lidské zdraví, přírodu a životní prostředí nad míru stanovenou
zákonem.
(4) Vyvlastnění nebo nucené omezení vlastnického práva je možné ve veřejném zájmu, a to na základě zákona
a za náhradu.
(5) Daně a poplatky lze ukládat jen na základě zákona.

LZPS upravuje dva typy omezení výkonu vlastnického práva, tzv. omezení vnitřní (též „meze
vlastnického práva“) a tzv. omezení vnější (též „pravá“ či „nucená omezení“). Tato omezení
vyplývají buď ze samotné podstaty vlastnického práva, nebo jsou uvedena v zákonech
či aktech vydaných na jejich základě. Vždy mají povahu určité povinnosti vlastníka (typicky
povinnosti něco strpět či něčeho se zdržet).

Vnitřní omezení (čl. 11 odst. 3 LZPS) jsou omezení, která vyplývají ze zásady vlastnictví zavazuje, tedy
ze samotné podstaty vlastnického práva, a za která proto nenáleží náhrada. Tato omezení vycházejí z myšlenky,
že s vlastnickým právem jsou vždy spojeny určité povinnosti, které jeho výkon omezují. Tyto povinnosti jsou
odrazem buď práv jiných osob (např. tzv. sousedská práva, viz níže), nebo obecného zájmu (např. povinnost
vlastníka lesa pečovat o něj způsobem, který umožňuje zachování mimoprodukčních funkcí lesa, povinnost
vlastníka památkově chráněného objektu pečovat o něj způsobem, který nesnižuje jeho hodnotu). Tato omezení
jsou v mnoha případech upřesněna zvláštními zákony. Občanský zákoník například obecně vlastníku zakazuje
„nad míru přiměřenou poměrům závažně rušit práva jiných osob, jakož i vykonávat takové činy, jejichž hlavním
účelem je jiné osoby obtěžovat nebo poškodit“ (§ 1012 OZ).
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Vnější omezení (čl. 11 odst. 4 LZPS) vycházejí z myšlenky, že v demokratické společnosti je v některých
případech nutné, resp. žádoucí, omezit výkon vlastnického práva více, než vyplývá z jeho přirozených mezí
(např. pro účely výstavby nemocnice, ochranu přírodně cenného území či zajištění možnosti přístupu k vodnímu
dílu). Pro tato tzv. pravá či nucená omezení jsou stanoveny přísnější podmínky: jsou možná pouze ve veřejném
zájmu, na základě zákona a za náhradu. Mezi taková omezení patří například omezení výkonu vlastnického
práva vlastníka zemědělského či lesního pozemku ve zvláště chráněném území (např. povinnost vlastníka lesa
v národním parku zdržet se těžby dřeva) či vlastníka pozemku sousedícího s pozemkem, na němž se nachází
vodní dílo (např. povinnost vlastníka pozemku strpět vstup osob na svůj pozemek za účelem údržby vodního
díla). Nejsilnějším vnějším zásahem do vlastnického práva je možnost jeho nuceného odnětí, tj. vyvlastnění.
Vyvlastnit věc (v naprosté většině případů pozemek) je možné pouze rozhodnutím příslušného orgánu státní
správy (vyvlastňovacího úřadu), a to k účelu předvídanému zvláštním zákonem, je-li shledán veřejný zájem
(posuzuje se v každém jednotlivém případě), a za odpovídající náhradu. Účely, pro něž je možné vyvlastnit, jsou
upraveny v řadě zákonů, v praxi nejčastěji využívaným je § 170 zákona č. 183/2006 Sb., stavebního zákona,
podle něhož může být vyvlastněno například za účelem uskutečnění veřejně prospěšné stavby dopravní
infrastruktury (např. dálnice).

Zvláštním případem omezení vlastnického práva jsou tzv. sousedská práva, tedy omezení
výkonu vlastnického práva právy sousedních vlastníků (typicky pozemků a staveb,
ale i například bytů). Účelem právní úpravy sousedských práv je vytyčení základních
mantinelů sousedských vztahů. Základní omezení výkonu vlastnického práva právy
sousedních vlastníků je obsaženo v § 1013 OZ (jedná se o tzv. zákaz imisí), upraveny jsou však
i některé specifické situace.

§ 1013 OZ
(1) Vlastník se zdrží všeho, co působí, že odpad, voda, kouř, prach, plyn, pach, světlo, stín, hluk, otřesy a jiné
podobné účinky (imise) vnikají na pozemek jiného vlastníka (souseda) v míře nepřiměřené místním poměrům
a podstatně omezují obvyklé užívání pozemku; to platí i o vnikání zvířat. Zakazuje se přímo přivádět imise
na pozemek jiného vlastníka bez ohledu na míru takových vlivů a na stupeň obtěžování souseda, ledaže se to
opírá o zvláštní právní důvod.
(2) Jsou-li imise důsledkem provozu závodu nebo podobného zařízení, který byl úředně schválen, má soused
právo jen na náhradu újmy v penězích, i když byla újma způsobena okolnostmi, k nimž se při úředním
projednávání nepřihlédlo. To neplatí, pokud se při provádění provozu překračuje rozsah, v jakém byl úředně
schválen.

Odstavec druhý výše uvedeného ustanovení upravuje tzv. privilegované imise, tedy imise, které jsou důsledkem
provozu úředně schváleného zařízení (např. uhelné elektrárny či zařízení na výrobu nebezpečných chemických
látek). Zasahuje-li provoz takového zařízení do vlastnického práva sousedního vlastníka, nelze požadovat zdržení
se imisí, tedy zastavení provozu, pouze peněžní odškodnění (zastavení provozu by však mohlo být požadováno,
pokud by provoz zasahoval do jiných práv, například do práva na ochranu zdraví).

Příkladem specifické povinnosti vyplývající ze sousedských práv je povinnost nezřídit stavbu (resp. zdržet se
zřízení stavby) v těsné blízkosti společné hranice pozemků, pokud o to sousední vlastník požádá a má-li pro to
rozumný důvod (§ 1020 OZ). Specifická právní úprava se týká i plodů spadlých ze stromů a keřů na sousední
pozemek, jejichž vlastníkem je vlastník sousedního pozemku (§ 1016 odst. 1 OZ).
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c/ Spoluvlastnictví a společné jmění

Z hlediska počtu vlastníků může být věc:
 výlučným vlastnictvím jednoho vlastníka,
 společným vlastnictvím dvou nebo více vlastníků, potom hovoříme o tzv. spoluvlastnictví,

nebo
 součástí společného jmění manželů.

O spoluvlastnictví (§ 1115 a násl. OZ) hovoříme, náleží-li vlastnické právo k věci společně
několika osobám (tyto osoby pak označujeme jako spoluvlastníky). Každý spoluvlastník má
právo k celé věci (nikoliv tedy pouze k její části, např. k jednomu pokoji v bytové jednotce
či k části pozemku), které je omezeno právy dalších spoluvlastníků. Míra, v níž se
spoluvlastník podílí na společné věci, se nazývá spoluvlastnický podíl. Jedná se o ideální
podíl, vyjádřený zpravidla v procentech. Každý ze spoluvlastníků je úplným vlastníkem svého
podílu a může s ním nakládat dle své vůle, přičemž však nesmí zasahovat do práv ostatních
vlastníků (občanský zákoník v § 1123 stanoví, že nakládání se spoluvlastnickým podílem
„nesmí být na újmu právům ostatních spoluvlastníků“). Spoluvlastníci se na správě společné
věci podílejí v míře odpovídající velikosti jejich podílů (tj. při rozhodování o společné věci se
hlasy každého spoluvlastníka počítají z velikosti jeho spoluvlastnického podílu).
O běžné správě společné věci rozhodují spoluvlastníci většinou hlasů, o významné záležitosti týkající se společné
věci dvoutřetinovou většinou hlasů, ve výjimečných případech (například zatížení společné věci věcným
břemenem či zástavním právem nebo omezení práv spoluvlastníků pronájmem společné věci na dobu delší
deseti let) je třeba souhlasu všech spoluvlastníků. Přehlasovaný či opominutý spoluvlastník se za podmínek
stanovených občanským zákoníkem může obrátit na soud.

Spoluvlastnictví zaniká buď oddělením ze společné věci (tj. rozdělením věci na dvě
samostatné věci, z nichž jedna se stane výlučným vlastnictvím oddělujícího se spoluvlastníka
a druhá zůstane ve spoluvlastnictví ostatních spoluvlastníků), nebo zrušením spoluvlastnictví.
Spoluvlastnictví lze zrušit dohodou nebo soudně.
Při zrušení spoluvlastnictví se spoluvlastníci mohou vypořádat jedním ze tří způsobů: rozdělením společné věci,
jejím prodejem a následným rozdělením výtěžku, nebo převedením vlastnického práva jednomu nebo více
spoluvlastníkům s vyplacením ostatních.

Vedle obecné úpravy spoluvlastnictví obsahuje občanský zákoník i dvě úpravy zvláštní,
a to tzv. bytové spoluvlastnictví a tzv. přídatné spoluvlastnictví.

Bytové spoluvlastnictví (§ 1158 a násl. OZ) může vzniknout pouze k nemovité věci (pozemku), jehož součástí je
dům alespoň se dvěma byty. Předmětem vlastnictví je v takovém případě tzv. jednotka, kterou tvoří byt jako
prostorově oddělená část domu spolu s podílem na společných částech nemovité věci (tj. na pozemku, chodbě
v domě, obvodových zdech apod.). Podíly na společných částech jsou zpravidla určeny poměrem velikosti
podlahové plochy bytu k celkové podlahové ploše všech bytů v domě.

O přídatném spoluvlastnictví (§ 1223 a násl. OZ) hovoříme u věci, která náleží společně několika vlastníkům
samostatných věcí vytvářejících místně i účelem vymezený celek a která slouží společnému účelu tak, že bez ní
není užívání samostatných věcí dobře možné. Tento typ spoluvlastnictví nalézá uplatnění zejména při řešení
tzv. osadnických vztahů v chatových nebo zahrádkářských koloniích: každý osadník je výlučným vlastníkem
svého pozemku s chatou či zahradním domkem a zároveň má spoluvlastnický podíl na společné cestě,
parkovišti, zavlažovacím zařízení apod. Tyto společně užívané věci jsou v přídatném spoluvlastnictví všech
osadníků. Podíl na věci v přídatném spoluvlastnictví lze převést jen za současného převodu vlastnického práva
k věci, k jejímuž využití věc v přídatném spoluvlastnictví slouží (tj. u chatové či zahrádkářské kolonie jen spolu
s převodem vlastnického práva k pozemku s chatou či zahradním domkem).
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Společné jmění manželů (§ 708 a násl. OZ) tvoří to, co manželům náleží, má majetkovou
hodnotu a není vyloučeno z právních poměrů. V zásadě veškeré věci, které byly nabyty
jedním či oběma manželi za trvání manželství, jsou součástí společného jmění (výjimkou
jsou například věci, které slouží osobní potřebě jednoho z manželů či které nabyl jen jeden
z manželů darem či děděním).
Součástí společného jmění jsou i dluhy, které jeden či oba manželé převzali za trvání manželství, zákon však
upravuje některé výjimky. Součástí společného jmění není například dluh, který převzal jen jeden z manželů
bez souhlasu druhého, aniž se přitom jednalo o obstarávání každodenních nebo běžných potřeb rodiny
(např. zapůjčí-li si jeden z manželů bez souhlasu druhého 100 000 Kč na hazardní hry).

Povinnosti a práva spojená se společným jměním nebo jeho součástmi náleží oběma
manželům společně a nerozdílně a stejně tak jsou manželé společně a nerozdílně zavázáni
či oprávněni z právních jednání týkajících se věcí ve společném jmění.
Výraz „společně a nerozdílně“ znamená, že každý z manželů má v plném rozsahu práva a v plném rozsahu
povinnosti s věcí (resp. společným jměním) spojené.

Stěžejním rozdílem oproti spoluvlastnictví je tedy skutečnost, že ve společném jmění
manželů neexistují vlastnické podíly. Každý z manželů je vlastníkem celé věci a dlužníkem
celého dluhu, jež jsou součástí jejich společného jmění.
Příklad:
Pokud nesezdaný pár zakoupí společně pozemek s rodinným domem, stane se jejich spoluvlastnictvím, přičemž
každý z páru bude – nestanoví-li kupní smlouva výslovně jinak – vlastnit spoluvlastnický podíl ve výši jedné
poloviny (tedy 50%). V případě, že se jeden z páru zadluží, bude věřitel moci uspokojit svou pohledávku
prodejem této ideální poloviny, vlastníkem druhé poloviny však stále zůstává druhý z páru. Pokud by však
pozemek nabyli manželé, mohl by věřitel uspokojit svou pohledávku prodejem celého pozemku (pozemek je
součástí společného jmění, tedy každý z manželů je jeho vlastníkem).

d/ Nabytí vlastnického práva

Rozlišuje se originární (původní) a derivativní (odvozené) nabytí vlastnického práva.

V případě originárního nabytí vlastnického práva se nový vlastník stává vlastníkem
bez ohledu na (případně i proti) vůli původního vlastníka, resp. se stává vlastníkem věci,
která je tzv. bez pána, tedy není ničím vlastnictvím.

V případě derivativního nabytí se nový vlastník stává vlastníkem z vůle původního vlastníka
(odvozuje od něj své vlastnické právo).

Mezi základní způsoby originárního nabytí vlastnického práva patří:

 přivlastnění (§ 1045 a násl. OZ)
= nabytí vlastnického práva projevem vůle osoby, z něhož je zřejmé, že chce být
vlastníkem věci; možné pouze u věci, která nikomu nepatří (tzv. věc bez pána či věc ničí),
přičemž za věc, která nikomu nepatří, se považuje i věc opuštěná
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§ 1050 OZ
(1) Nevykonává-li vlastník vlastnické právo k movité věci po dobu tří let, má se za to, že ji opustil. Byla-li
movitá věc, která pro vlastníka měla zřejmě jen nepatrnou hodnotu, zanechána na místě přístupném
veřejnosti, považuje se za opuštěnou bez dalšího.
(2) Nevykonává-li vlastník vlastnické právo k nemovité věci po dobu deseti let, má se za to, že ji opustil.

§ 1045 odst. 2 OZ
Opuštěná nemovitá věc připadá do vlastnictví státu.

POZOR! Je třeba rozlišovat mezi věcí opuštěnou (která je považována za věc, která nikomu
nepatří, a kterou je možné si přivlastnit) a věcí ztracenou, kterou je v případě nálezu třeba
vrátit vlastníkovi, případně odevzdat obci. Občanský zákoník přitom v § 1051 stanoví: „Má se
za to, že si každý chce podržet své vlastnictví a že nalezená věc není opuštěná. Kdo věc najde,
nesmí ji bez dalšího považovat za opuštěnou a přivlastnit si ji.“ Naleznou věc je tedy v zásadě
třeba považovat za věc ztracenou, kterou není možné si přivlastnit. Výjimkou je případ, kdy
vlastník zanechá věc, která pro něj měla zřejmě jen nepatrnou hodnotu, na místě přístupném
veřejnosti; taková věc se považuje za věc opuštěnou.

 přírůstek (§ 1066 a násl. OZ)
= nabytí vlastnického práva k plodům věci (pozemek → plodina, strom → ovoce,
pohledávka → úrok apod.); obdobně se použije i na zvíře (ovce → jehně apod.)

 vydržení (§ 1089 a násl. OZ)
= nabytí vlastnického práva na základě jeho poctivé držby (k držbě viz dále) po určitou,
tzv. vydržecí dobu (u movitých věcí 3 roky, u nemovitých věcí 10 let)

§ 1089 OZ
(1) Drží-li poctivý držitel vlastnické právo po určenou dobu, vydrží je a nabude věc do vlastnictví.
…

§ 1091 OZ
(1) K vydržení vlastnického práva k movité věci je potřebná nepřerušená držba trvající tři roky.
(2) K vydržení vlastnického práva k nemovité věci je potřebná nepřerušená držba trvající deset let.

Příklady:
Přivlastněním je nabytí vlastnického práva k rybě ulovené na udici v rybářském revíru či k páru bot, které jejich
vlastník ponechal na místě přístupném veřejnosti (např. na ulici před plotem; POZOR, nikoliv na místě určeném
k odkládání odpadů, v takovém případě by se okamžikem odložení stala vlastníkem obec, viz § 4 odst. 1 písm. w)
zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech).
Přírůstkem lze nabýt vlastnické právo k pšenici vzešlé na poli vlastníka či ke štěňatům vlastníkova psa.
Vydržením lze nabýt vlastnické právo k automobilu, který byl odcizen původnímu vlastníku, a osoba jej koupila
v dobré víře, že prodejce (např. autobazar) je oprávněn převést vlastnické právo. Vzhledem k tomu, že nikdo
nemůže převést více práv, než sám má, nemůže se kupující stát vlastníkem automobilu, stává se pouze jeho
(poctivým) držitelem (tj. je v dobré víře, že mu náleží vlastnické právo). Neuplatní-li vlastník své vlastnické právo
do tří let, stává se kupující vlastníkem automobilu (hovoříme o vydržení vlastnického práva).

Mezi originární způsoby nabytí vlastnického práva řadíme i nabytí rozhodnutím orgánu moci
výkonné (např. rozhodnutí o vyvlastnění) či soudu (např. rozdělení spoluvlastnictví).
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V případě derivativního nabytí vlastnického práva nabývá vlastník své vlastnické právo
od původního vlastníka, vstupuje do jeho právního postavení (nový vlastník odvozuje své
vlastnické právo od původního vlastníka, proto „odvozené“ nabytí). Typicky se tak děje
na základě převodu vlastnického práva, k němuž dochází vždy smlouvou (v samotném slově
„převod“ je vyjádřena vůle vlastníka přenechat vlastnické právo jiné osobě, tato osoba však
s převodem musí vyslovit souhlas). Vlastnické právo může být převedeno kupní, darovací
či směnnou smlouvou (k těmto smluvním typům viz dále).

Zvláštním způsobem derivativního nabytí vlastnického práva je dědění. Dědic nabývá
vlastnické právo k věcem v pozůstalosti k okamžiku smrti zůstavitele.

e/ Ochrana vlastnického práva (§ 1040 a násl. OZ)

Vlastník věci se může bránit proti každému, kdo do jeho vlastnického práva neoprávněně
zasahuje nebo je ruší.

Neoprávněný zásah může spočívat v zadržování věci jinou osobou, rušení vlastníka pozemku imisemi (hlukem
prachem apod.), bráněním v užívání věci apod.

Typickým způsobem obrany je žaloba k soudu, za splnění stanovených podmínek je však
možná i svépomoc. Vlastník se samozřejmě může obrátit i na jiný orgán veřejné moci, než je
soud, například na Policii ČR.

§ 14 OZ
Svépomoc
(1) Každý si může přiměřeným způsobem pomoci k svému právu sám, je-li jeho právo ohroženo a je-li zřejmé,
že by zásah veřejné moci přišel pozdě…

5.4.2. Držba (§ 987 a násl. OZ)

Držbou rozumíme stav, kdy určitá osoba – označuje se jako držitel – vykonává určité právo
pro sebe, tj. jako by jí náleželo. V praxi nejčastější je držba vlastnického práva
(zjednodušeně, byť ne zcela správně, označovaná jako držba věci), kdy držitel věc fakticky
ovládá (tj. má ji ve své moci) a nakládá s ní jako s vlastní.
O držbu se tedy nejedná např. v případě výpůjčky knihy v knihovně, kdy vypůjčitel zamýšlí knihu po uplynutí
výpůjční lhůty vrátit, nejedná s ní tedy jako s vlastní.

§ 987 OZ
Držitelem je ten, kdo vykonává právo pro sebe.

§ 989 OZ
(1) Vlastnické právo drží ten, kdo se věci ujal, aby ji měl jako vlastník.
(2) Jiné právo drží ten, kdo je počal vykonávat jako osoba, jíž takové právo podle zákona náleží, a komu jiné
osoby ve shodě s ním plní.
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Držbu je možné nabýt bezprostředně tím, že se jí držitel ujme svou mocí, či odvozeně, kdy se
držitel stává právním nástupcem dosavadního držitele.

§ 990 OZ
(1) Držbu lze nabýt bezprostředně tím, že se jí držitel ujme svou mocí. Bezprostředně se držba nabývá v rozsahu,
v jakém se jí držitel skutečně ujal.
(2) Držbu lze nabýt odvozeně tím, že dosavadní držitel převede svou držbu na nového držitele, nebo tím, že se
nový držitel ujme držby jako právní nástupce dosavadního držitele. Odvozeně se nabývá držba v rozsahu,
v jakém ji měl dosavadní držitel a v jakém ji na nového držitele převedl.

Příklad:
Bezprostředně nabývá držbu osoba, která zvedne nalezenou peněženku a schová ji do kapsy v úmyslu si ji
ponechat, která se zmocní cizího automobilu v úmyslu si ho ponechat či která si odveze domů staré rozbité kolo
opřené o zeď na veřejně přístupném místě v úmyslu si ho ponechat.
Odvozeně nabývá držbu osoba, která zaplatila v zastavárně za originál obrazu, který byl odcizen původnímu
vlastníkovi, či dědic, který zdědil pozemek, s nímž zůstavitel nakládal v dobré víře jako s vlastním, aniž by však
byl jeho vlastníkem (např. z důvodu špatného zaměření pozemku).

Základním dělením držby je dělení na držbu poctivou a nepoctivou. Poctivý držitel je ten,
kdo se z přesvědčivého důvodu, resp. se zřetelem ke všem okolnostem, domnívá, že mu
náleží právo, které vykonává (u držby vlastnického práva se tedy domnívá, že mu věc patří),
nepoctivý držitel je ten, kdo ví nebo komu musí být z okolností zjevné, že vykonává právo,
které mu nenáleží.

Příklad:
U výše uvedených příkladů nabytí držby by byla poctivým držitelem osoba, která si odvezla domů staré rozbité
kolo opřené o zeď na veřejně přístupném místě, neboť existoval přesvědčivý důvod domnívat se, že původní
vlastník věc opustil. Obdobně by byl poctivým držitelem „kupující“ obrazu v zastavárně, pokud by byl v dobré
víře, že její provozovatel je vlastníkem obrazu, stejně jak dědic pozemku, s nímž zůstavitel nakládal v dobré víře
jako s vlastním pozemkem. Naopak nepoctivým držitelem je vždy zloděj věci či osoba, která zatají nález věci
(výše uvedený příklad s peněženkou). Obdobně bude nepoctivým držitelem např. osoba, která bude nakládat
s okrajovou částí pozemku jako s vlastní, přičemž bude ze zápisu v katastru nemovitostí vědět, že je vlastnictvím
jejího souseda.

Poctivost držby má zásadní význam, neboť pouze poctivý držitel může vydržet vlastnické
právo, tj. nabýt po uplynutí vydržecí doby vlastnické právo (viz výše). Poctivý držitel
vlastnického práva je chráněn jako vlastník a má právo vykonávat v mezích právního řádu
dílčí oprávnění vlastníka, tj. věc držet, užívat, požívat její plody a užitky či ji dokonce zničit,
aniž by byl někomu odpovědný (§ 996 OZ). Silnější postavení než poctivý držitel má pouze
vlastník věci, kterému ji držitel musí vydat.

Musí-li poctivý držitel vydat vlastníkovi věc, náleží mu úhrada nutných nákladů, jichž bylo třeba pro zachování
podstaty věci, a nákladů vynaložených účelně a zvyšujících užitečnost věci nebo její hodnotu (§ 997 odst. 1 OZ).
Držitel však nemá nárok na úhradu obvyklých udržovacích nákladů (§ 997 odst. 2) a nemůže se na vlastníkovi
domáhat, aby mu byla uhrazena cena, za kterou na sebe věc převedl, tedy za kterou věc „koupil“ (§ 999; o koupi
v pravém slova smyslu nelze hovořit, neboť osoba, která věc na držitele převedla, mu ji nemohla prodat, protože
nebyla jejím vlastníkem).
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5.4.3. Věcná práva k cizím věcem (§ 1240 a násl. OZ)

O věcných právech k cizím věcem hovoříme v případě, kdy je vlastnické právo vlastníka věci
omezeno právem, které má k této věci jiná osoba. Je třeba zdůraznit, že se jedná o věcné
právo, tedy právo umožňující dané osobě působit na věc přímo, aniž by bylo zapotřebí
souhlasu či jiného jednání vlastníka.

V možnosti působit na věc přímo spočívá zásadní rozdíl mezi věcným právem a právem ze závazkového
právního vztahu (tzv. závazkovým či obligačním právem). Příkladem závazkového právního vztahu je kupní
smlouva. V případě, že předmět koupě má vadu – např. v balení, které obsahuje rozloženou skříň, chybí jeden
díl – má kupující právo na odstranění této vady – tedy dodání chybějícího dílu (§ 2016 odst. 1 OZ) – kterému
odpovídá povinnost prodávajícího vadu odstranit. Kupující však nemůže sám přijít do obchodu a chybějící díl si
vzít či balení si sám vyměnit za jiné, k realizaci svého práva potřebuje součinnost prodávajícího
(pokud prodávající svou povinnost nesplní, musí se kupující obrátit na soud). Naproti tomu u věcného práva –
např. práva zástavního – získává osoba právo působit na věc přímo, bez součinnosti vlastníka, resp. i proti jeho
vůli, a může věc, k níž bylo zřízeno zástavní právo, sama zpeněžit, jsou-li splněny zákonem stanovené podmínky.

Další významnou charakteristikou věcného práva je, že vázne na věci (vztahuje se k věci).
Pokud se změní vlastník věci, právo na věci váznoucí zásadně nezaniká a omezuje i nového
vlastníka, který s důvodem vzniku věcného práva nemusí mít nic společného.

Věcná práva k cizí věci mají absolutní povahu, to znamená, že působí – obdobně jako
vlastnické právo – vůči všem, nikoliv pouze vůči vlastníkovi.

Věcnými právy k věci cizí jsou dle občanského zákoníku právo stavby (tj. právo mít
na povrchu pozemku jiného vlastníka či pod jeho povrchem stavbu, § 1240 a násl. OZ), věcná
břemena (služebnosti a reálná břemena), zástavní právo a právo zadržovací.

a/ Věcná břemena (§ 1257 a násl. OZ)

Věcným břemenem se rozumí omezení vlastníka věci, nejčastěji pozemku, ve prospěch jiné
osoby za účelem plnějšího (všestrannějšího) využití věci. Věc, s níž je omezení spojeno, se
označuje jako služebná věc (v případě pozemku se jedná o služebný pozemek). Omezení
spočívá v určité povinnosti, která se s vlastnictvím dané věci pojí. Podle obsahu této
povinnosti rozlišuje občanský zákoník dva typy věcných břemen:

 služebnosti, u nichž omezení vlastníka spočívá v povinnosti pasivní povahy – něco strpět
nebo něčeho se zdržet, a

 reálná břemena, u nichž omezení vlastníka spočívá v povinnosti aktivní povahy – něco
konat či něco dát.

Služebnost může být zřízena buď ve prospěch užívání jiné věci, nejčastěji jiného pozemku
(taková věc je pak označována jako panující věc, v případě pozemku panující pozemek), nebo
ve prospěch určité osoby.
V případě, že služebná věc slouží jiné (panující) věci, hovoříme o služebnosti in rem (tedy „na věc“, z latinského
res, věc), pokud slouží osobě, označuje se jako služebnost in personam (tedy „na osobu“, z latinského persona,
osoba), resp. jako osobní služebnost. Zemře-li osoba oprávněná z osobní služebnosti, služebnost až na výjimky
zaniká (výjimku tvoří případ, kdy je služebnost dle § 1302 odst. 1 OZ rozšířena i na dědice), naopak zemře-li
vlastník panující věci v případě služebnosti in rem, služebnost nezaniká, ale právo s ní spojené zůstává vázáno
na věci a oprávněným z něj se stává dědic.
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V občanském zákoníku jsou podrobněji upraveny především pozemkové služebnosti
(§ 1267 a násl. OZ), které jsou v praxi nejčastější. Jedná se o služebnosti in rem, kdy jsou
právo a jemu odpovídající povinnost spojeny s vlastnictvím dvou různých pozemků. Vlastník
může zatížit svůj pozemek služebností ve prospěch jiného svého pozemku, v takovém případě
hovoříme o tzv. vlastnické či vlastníkově služebnosti (§ 1257 odst. 2 OZ).

Příkladem pozemkových služebností jsou služebnost inženýrské sítě (tedy právo zřídit na služebném pozemku
nebo přes něj vést vodovodní, kanalizační, energetické nebo jiné vedení, provozovat je a udržovat), právo
na vodu na služebném pozemku (tedy právo brát vodu ze služebného pozemku) nebo služebnost stezky či cesty
(tedy právo chodit či jezdit přes služebný pozemek).

Charakteristickým příkladem osobních služebností (služebností in personam) jsou užívací
právo (právo užívat služebnou věc pro svou potřebu, § 1283-1284 OZ) či požívací právo
(právo užívat cizí věc, typicky pozemek, a brát z ní plody a užitky, § 1285 a násl. OZ).
Zvláštním případem užívacího práva je služebnost bytu (právo užívat byt, § 1297-1298 OZ).

Reálná břemena (§ 1303 a násl. OZ) jsou v praxi méně obvyklá. Reálné břemeno se zpravidla
zřizuje ve prospěch určité osoby (oprávněného), má tedy povahu věcného břemene
in personam. Služebnou věcí může být v případě reálného břemene pouze věc zapsaná
do veřejného seznamu, typicky tedy pozemek (pozemky jsou zapsány v katastru nemovitostí).
Reálné břemeno může být ujednáno například při prodeji pozemku a spočívat v povinnosti nového vlastníka
poskytovat původnímu vlastníku každý rok určitou část úrody.

Zvláštním příkladem kombinace užívací služebnosti a reálného břemene je tzv. výměnek (§ 2707 a násl. OZ),
který se zřizuje smlouvou v souvislosti s převodem nemovité věci, typicky pozemku, jehož součástí je dům
pro bydlení. Na základě smlouvy o výměnku může mít výměnkář právo např. na užívání určité části domu
na pozemku či pravidelné poskytování potravin či peněz, a to buď do konce života, či na určitou dohodnutou
dobu.

§ 2707
(1) Smlouvou o výměnku si vlastník nemovité věci vymiňuje v souvislosti s jejím převodem pro sebe nebo

pro třetí osobu požitky, úkony nebo práva sloužící k zaopatření na dobu života nebo na dobu určitou a nabyvatel
nemovité věci se zavazuje zaopatření poskytnout. Není-li stanoveno nebo ujednáno jinak, rozhoduje pro obsah
práv výměnkáře místní zvyklost.
(2) Podle obsahu právního jednání, kterým byl výměnek zřízen, se na smlouvu o výměnku použijí také ustanovení
o právech, ze kterých se výměnek skládá, zejména o služebnosti bytu nebo o důchodu.
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Věcná břemena (tedy jak služebnosti, tak reálná břemena) vznikají typicky smlouvou. Právo
odpovídající služebnosti je možné nabýt též vydržením, pořízením pro případ smrti (typicky
závětí) a v případech stanovených zákonem též přímo ze zákona nebo rozhodnutím orgánu
veřejné moci.

b/ Zástavní právo (§ 1309 a násl. OZ)

Zástavní právo vzniká zástavní smlouvou a slouží k zajištění dluhu (jedná se o jeden
z tzv. zajišťovacích prostředků, viz dále). Zástavní právo je právo věřitele k věci (označované
jako zástava) spočívající v oprávnění tuto věc prodat (zpeněžit) a uspokojit svou pohledávku
z výtěžku prodeje, nesplní-li dlužník svůj dluh řádně a včas.

Zástavou může být každá věc, s níž lze obchodovat, nemovitá i movitá, hmotná i nehmotná.

Zastavit tak lze jak pozemek, tak zlatý šperk či pohledávku, kterou lze postoupit jinému (např. právo na vrácení
určité peněžní částky).

Občanský zákoník rozeznává pojmy zástavce, zástavní věřitel a zástavní dlužník. Zástavcem je
osoba, která uzavírá s věřitelem zástavní smlouvu. Uzavřením zástavní smlouvy se věřitel
stává zástavním věřitelem. Vlastník zástavy je zástavním dlužníkem.
Dlužník ze závazkového vztahu zajišťovaného zástavním právem může, ale nemusí být zároveň zástavcem
i zástavním dlužníkem.

Příklad:
Pan Kníže zapůjčí panu Cipískovi na základě smlouvy o zápůjčce (k tomuto typu smlouvy viz dále) 1 000 000 Kč.
Dluh zajistí zřízením zástavního práva k pozemku s rodinným domem, jehož je pan Cipísek vlastníkem. Jakmile

VĚCNÁ BŘEMENA
Omezení vlastníka věci (typicky
pozemku) ve prospěch jiného.

SLUŽEBNOSTI
Vlastník má povinnost pasivní

povahy – něco strpět či něčeho se
zdržet.

REÁLNÁ BŘEMENA
Vlastník má povinnost

aktivní povahy – něco konat či
něco dát.

POZEMKOVÉ SLUŽEBNOSTI
(nejvýznamnější druh služebností)
Vlastník služebného pozemku je

povinen něco strpět či něčeho se zdržet
ve prospěch vlastníka panujícího

pozemku (např. služebnost cesty).
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pan Kníže předá panu Cipískovi příslušný peněžní obnos, stává se pan Cipísek dlužníkem ze smlouvy o zápůjčce.
Zřízením zástavního práva se zároveň stává zástavcem a jako vlastník zástavy i zástavním dlužníkem. Pan Kníže
se zřízením zástavního práva stává zástavním věřitelem.

Zřídit zástavní právo však může i osoba odlišná od dlužníka ze zajišťovaného závazkového vztahu. Dluh pana
Cipíska by tak zřízením zástavního práva mohli zajistit například jeho rodiče, pan Rumcajs s paní Mankou, a jako
zástavu použít pozemek ve svém vlastnictví. V takovém případě by zástavci a zároveň zástavními dlužníky byli
oni. Pokud by pan Cipísek zřídil zástavní právo k jejich pozemku smlouvou s panem Knížetem sám, byl by
zástavcem a pan Rumcajs s paní Mankou zástavními dlužníky (ke zřízení zástavního práva k jejich pozemku by
byl samozřejmě třeba jejich souhlas).

Zástavní právo se zřizuje zástavní smlouvou, která má zpravidla písemnou formu. Jedinou
výjimkou, kdy zákon písemnou formu nevyžaduje, je případ, kdy je zástavou movitá věc
a tato movitá věc je odevzdána zástavnímu věřiteli či jiné osobě, aby ji pro zástavního
věřitele opatrovala.

Od zřízení zástavního práva je třeba odlišovat jeho vznik. Zástavní právo k věci zapsané
ve veřejném seznamu (typicky k pozemku) vzniká zápisem v tomto seznamu. Zástavní právo
k movité věci vzniká buď odevzdáním věci zástavnímu věřiteli, případně třetí osobě
(hovoříme o tzv. ruční zástavě), nebo označením věci jako zastavené. Ve stanovených
případech (např. u movité věci hromadné či stanoví-li tak zástavní smlouva) vzniká zástavní
právo zápisem do rejstříku zástav vedeného Notářskou komorou České republiky. V takovém
případě musí mít zástavní smlouva formu notářského zápisu.

Příklady:

Zástavní právo k pozemku vznikne zápisem do katastru nemovitostí (katastr je veřejný seznam, v němž jsou
pozemky evidovány). Dle občanského zákoníku nelze zřídit zástavní právo ke stavbě, neboť stavba je součástí
pozemku, nikoliv samostatnou věcí (viz výše). Zástavní právo se zřizuje k pozemku, na němž stavba stojí.

Zástavní právo k obrazu vznikne buď předáním obrazu věřiteli, nebo jeho označením jako zastaveného.
Dohodnou-li si to strany v zástavní smlouvě, vznikne zástavní právo zápisem do rejstříku zástav, v takovém
případě bude třeba smlouvu uzavřít ve formě notářského zápisu.

Zástavní právo ke sbírce známek jako věci hromadné vznikne zápisem do rejstříku zástav, zástavní smlouva
musí mít v takovém případě formu notářského zápisu.

Zástavní právo lze vykonat, jakmile se zajištěný dluh stane splatným. Zástavní právo se
vykonává zásadně zpeněžením (prodejem) zástavy.  Věřitel se uspokojí z výtěžku prodeje
a zbytek vydá zástavnímu dlužníkovi. Způsob prodeje zástavy by měl být ujednán v zástavní
smlouvě, pokud tomu tak není, musí být zástava prodána ve veřejné dražbě. Je-li ve smlouvě
ujednáno, že zástavní věřitel může zástavu prodat jiným způsobem, je povinen postupovat
s odbornou péčí.

§ 1365 OZ
(1) Ujedná-li se, že zástavní věřitel může zástavu prodat jiným způsobem než ve veřejné dražbě, je povinen
postupovat při prodeji s odbornou péčí v zájmu svém i v zájmu zástavního dlužníka tak, aby zástavu prodal
za cenu, za kterou lze srovnatelnou věc obvykle prodat za srovnatelných okolností na daném místě a v daném
čase…

V předchozím občanském zákoníku byla zakázána tzv. propadná zástava (smluvní ujednání, že při prodlení
s plněním zajištěné pohledávky zástava propadne zástavnímu věřiteli nebo že si ji zástavní věřitel může
ponechat za určenou cenu, bylo neplatné), v platném občanském zákoníku tato možnost vyloučena není. Strany
si mohou v zástavní smlouvě ujednat, že si věřitel může zástavu ponechat za libovolnou nebo předem určenou
cenu, toto ujednání je však možné pouze v případě, že zajištěný dluh již dospěl (tj. stal se nárokem, který je
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možné vymáhat u soudu, viz dále). V případě, že je zástavním věřitelem podnikatel, nelze propadnou zástavu
dále ujednat, je-li zástavcem nebo zástavním dlužníkem spotřebitel, tedy fyzická osoba, která zástavní smlouvu
uzavírá mimo svou podnikatelskou činnost (§ 1315 OZ).

Zástavní právo zaniká zánikem zajištěného dluhu, typicky jeho splněním. Vedle toho zaniká
zástavní právo též z některých dalších důvodů, například zanikne-li zástava, vzdá-li se
ho věřitel či uplyne-li doba, na niž bylo sjednáno.

Dlužník či zástavce má vždy možnost zástavu vyplatit (opačné ujednání je neplatné, § 1315
odst. 1 OZ).

Od zástavního práva je třeba odlišovat právo zadržovací (§ 1395 a násl. OZ), jehož podstatou je oprávnění
osoby, která má u sebe cizí movitou věc, tuto věc zadržet k zajištění dluhu osoby, jíž by jinak měla věc vydat.
Podmínkou je, že osoba nemá u sebe věc neprávem, tj. zejména že se jí nezmocnila násilně nebo lstí. Nelze tedy
vniknout do domu dlužníka a odnést si jeho televizi, je ale možné zadržet televizi, kterou dlužník věřiteli půjčil,
ať už před vznikem dluhu, či po něm.

5.5. Relativní majetková práva (část čtvrtá OZ, § 1721 a násl.)

Relativní majetková práva jsou práva, která působí pouze vůči určité, individuálně určené
osobě, případně vůči několika individuálně určeným osobám. Na rozdíl od absolutních
majetkových práv, která působí v zásadě (nestanoví-li zákon výslovně něco jiného) vůči
každému (nikdo nesmí oprávněného rušit ve výkonu jeho práva), relativnímu majetkovému
právu odpovídá povinnost pouze určité osoby, případně osob.

Právní vztah, jehož obsahem jsou relativní majetková práv a povinnosti, označujeme jako
závazkový právní vztah (též závazek či obligace). Subjekty závazkového právního vztahu jsou
věřitel a dlužník. Závazek je tvořen vzájemně si odpovídajícími právy a povinnostmi věřitele
a dlužníka: věřitel má právo požadovat od dlužníka určité plnění, dlužník je povinen věřiteli
toto plnění poskytnout. Právo věřitele se nazývá pohledávka, povinnost dlužníka se nazývá
dluh.

Stane-li se pohledávka splatnou, stává se nárokem, tzn. lze ji vymáhat u soudu (k pojmu
nárok viz též dále).

Věřitel a dlužník jsou obecná označení pro subjekty jakéhokoliv závazkového právního vztahu, pro jednotlivé
druhy závazkových právních vztahů jsou však zpravidla používána specifická označení, např. ve vztahu vzniklém
na základě kupní smlouvy jsou subjekty označovány jako prodávající a kupující.

Závazkové právo
je ta část objektivního (platného) práva, kterou tvoří soubor právních norem o závazcích,
tj. norem, které upravují vztahy mezi věřiteli a dlužníky.
Jedná se o velmi významnou část občanského, resp. soukromého práva, která umožňuje
uspokojování lidských potřeb ve vzájemné součinnosti osob, přičemž tato součinnost je
zabezpečena právem (pokud dlužník svůj dluh neplní, právní úprava poskytuje možnosti,
jak jej k tomu donutit.
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Závazky (závazkové právní vztahy) vznikají z určitých právních skutečností (či právních
důvodů). Touto právní skutečností může být:
 právní jednání (dvoustranné, tedy smlouva, či jednostranné, např. veřejný příslib),
 soukromoprávní delikt (tj. porušení povinnosti ze soukromoprávního vztahu),
 jiná právní skutečnost (např. tzv. bezdůvodné obohacení).

Vznik závazků a jejich obsah (§ 1721-1723 OZ)

§ 1721
Ze závazku má věřitel vůči dlužníku právo na určité plnění jako na pohledávku a dlužník má povinnost toto právo
splněním dluhu uspokojit.

§ 1722
Plnění, které je předmětem závazku, musí být majetkové povahy a odpovídat zájmu věřitele, i když tento zájem
není jen majetkový.

§ 1723
(1) Závazek vzniká ze smlouvy, z protiprávního činu, nebo z jiné právní skutečnosti, která je k tomu podle
právního řádu způsobilá.
(2) Ustanovení o závazcích, které vznikají ze smluv, se použijí přiměřeně i na závazky vznikající na základě jiných
právních skutečností.
V dalším výkladu je věnována pozornost závazkům z dvoustranných právních jednání, tedy
závazkům ze smluv (smluvnímu závazkovému právu) a nejvýznamnější části závazků
z deliktů, kterou je odpovědnost za škodu.

Občanský zákoník rozlišuje závazky z právních jednání, závazky z deliktů (z protiprávního jednání) a závazky
z jiných právních důvodů. Závazky z právních jednání dělí na závazky ze smluv (v obecné rovině jsou smlouvy
upraveny v § 1724 a násl. OZ, jednotlivé typy smluv jsou pak upraveny v § 2055 a násl. OZ, zvláštní právní úprava
platí pro tzv. spotřebitelské smlouvy, tedy smlouvy uzavírané mezi podnikatelem a spotřebitelem, upravené
v § 1810 a násl. OZ) a závazky z právního jednání jedné osoby (§ 2884 a násl. OZ, jedná se o veřejný příslib a slib
odškodnění). Závazky z deliktů zahrnují odpovědnost za újmu (§ 2894 a násl. OZ), a to za újmu majetkovou
neboli za škodu (§ 2909 a násl. OZ) a za újmu nemajetkovou (právní úprava není v samostatné části, uplatní se
např. ustanovení § 2956 – 2960 či § 2970 – 2971 OZ) a odpovědnost za zneužití a omezení hospodářské
soutěže (§ 2972 a násl. OZ). Závazky z jiných právních důvodů zahrnují závazky z bezdůvodného obohacení
(§ 2991 a násl. OZ), závazky z nepřikázaného jednatelství (§ 3006 a násl. OZ) a závazky z upotřebení cizí věci ku
prospěchu jiného (§ 3012 a násl. OZ).
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Relativní majetková práva dle zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku – přehled

Relativní majetková práva dle
zákona č. 89/2012 Sb.,
občanského zákoníku

(část IV.)

Závazky z právních
jednání

Závazky z deliktů Závazky z jiných
právních důvodů

Závazky
ze smluv
(§ 1724-
1867 a
§ 2055-
2883)

Závazky
z právního

jednání
jedné
osoby

(§ 2884-
2893)

Odpovědnost
za újmu
(§ 2894-

2971)

Odpovědnost
za zneužití a

omezení
hospodářské

soutěže
(§ 2972-

2990)

Odpovědnost za
majetkovou újmu

(za škodu)

Odpovědnost za
nemajetkovou

újmu

Bezdůvodné
obohacení

(§ 2991-3005)

Upotřebení
cizí věci ku
prospěchu

jiného
(§ 3012-

3014)

Nepřikázané
jednatelství

(§ 3006-
3011)
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5.5.1. Závazky ze smluv (smluvní závazkové právo)

POZOR! V případě smluvních závazkových vztahů jsou zpravidla obě strany smlouvy
zároveň věřiteli a dlužníky, tj. jsou vzájemně vázány právy a povinnostmi, které si obsahově
odpovídají.

Smlouva je dvoustranné právní jednání, k jehož vzniku je třeba shodného projevu vůle dvou
smluvních stran, ohledně celého obsahu smlouvy.

Výjimečně může být smlouva i vícestranným právním jednáním, má-li více než dvě strany.

Smlouva je právním jednáním typickým pro občanské, resp. soukromé právo, je nejčastějším
důvodem vzniku závazkových právních vztahů

Subjekty smluvního vztahu se nazývají strany smlouvy, případně účastníci smlouvy.

Účelem smluv je realizace nejrůznějších osobních, hospodářských i jiných potřeb smluvních
stran.

a/ Uzavření smlouvy (§ 1731 a násl. OZ)

Ke vzniku smlouvy je třeba vzájemných a obsahově shodných projevů vůle (právních
jednání) dvou smluvních stran, směřujících ke vzniku, změně či zániku práv a povinností.

Proces vzniku smlouvy má zpravidla následující etapy:

 Návrh na uzavření smlouvy (jednostranné právní jednání jedné osoby adresované jiné
osobě).

Návrh se označuje jako nabídka (oferta), pokud obsahuje podstatné náležitosti smlouvy,
tak aby smlouva mohla být uzavřena jeho jednoduchým a nepodmíněným přijetím,
a pokud z něho plyne vůle navrhovatele být smlouvou vázán, bude-li návrh přijat
(§ 1732 odst. 1 OZ).

 Přijetí nabídky (jednostranné právní jednání osoby, které byla nabídka určena), tedy
včasné prohlášení učiněné osobou, které byla nabídka určena nebo jiné její včasné
jednání, z něhož lze dovodit její souhlas (např. předání zboží).

 K uzavření smlouvy je třeba, aby se její strany dohodly minimálně o podstatných
náležitostech smlouvy (různé u různých typů smluv).

POZOR, strany mohou uzavřít i tzv. smlouvu nepojmenovanou, tj. smlouvu, která není
jako smluvní typ upravena občanským zákoníkem či jiným právním předpisem.
§ 1746 odst. 2 OZ
Strany mohou uzavřít i takovou smlouvu, která není zvláště jako typ smlouvy upravena.
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 Co se týká formy smlouvy, obecně platí zásada neformálnosti (tj. strany mohou smlouvu
uzavřít ve formě, kterou si dohodnou, typicky ústně, časté jsou ale i smlouvy uzavírané
tzv. konkludentně, tedy pouhým jednáním), pro některé druhy smluv však zákon vyžaduje
zvláštní formu (zejména písemnou, případně ve formě notářského zápisu).

Příklady:
Příkladem konkludentně uzavřené smlouvy je nákup v supermarketu, kde kupující uzavírá s prodávajícím
kupní smlouvu vyložením zboží na pás u pokladny a jeho zaplacením. Písemná forma je vyžadována
pro smlouvy týkající se nemovitých věcí (typicky pozemků), např. zřízení věcného práva (§ 560 OZ), darování
(§ 2057 odst. 2) či koupě (§ 2128 odst. 1 OZ). Forma notářského zápisu je ve smluvním závazkovém právu
výjimečná, vyžaduje ji však například smlouva o manželském majetkovém režimu odlišném od zákonného
režimu (§ 716 odst. 2 OZ) či tzv. dědická smlouva, kterou zůstavitel povolává druhou smluvní stranu
za dědice a druhá strana to přijímá (§ 1582 odst. 2 OZ).

b/ Účinky uzavřené smlouvy (§ 1759 a násl. OZ)

Uzavřená smlouva strany zavazuje, jsou tedy povinny plnit, co si v ní ujednaly, resp. k čemu
se zavázaly (platí zásada pacta sunt servanda, tj. smlouvy se mají dodržovat). Prolomení
tohoto pravidla, tj. změna či zrušení smlouvy, resp. její zánik jiným způsobem než splněním
závazku, jsou možné pouze dohodou, resp. se souhlasem, obou (příp. všech) stran nebo
z důvodů stanovených zákonem.

POZOR, občanský zákoník zakazuje, resp. prohlašuje za neplatnou, tzv. lichevní smlouvu.

§ 1796
Lichva
Neplatná je smlouva, při jejímž uzavírání někdo zneužije tísně, nezkušenosti, rozumové slabosti, rozrušení nebo
lehkomyslnosti druhé strany a dá sobě nebo jinému slíbit či poskytnout plnění, jehož majetková hodnota je
k vzájemnému plnění v hrubém nepoměru.

c/ Odstoupení od smlouvy (§ 2001 a násl. OZ)

Odstoupení od smlouvy je jednostranné právní jednání adresované druhé straně smlouvy,
které ruší smluvní závazkový vztah v okamžiku, kdy dojde druhé straně.

Odstoupení od smlouvy představuje prolomení zásady pacta sunt servanda a jako takové je
možné, pouze je-li to stanoveno v zákoně nebo dohodnuto stranami smlouvy.

§ 2001 OZ
Od smlouvy lze odstoupit, ujednají-li si to strany, nebo stanoví-li tak zákon.

Dle občanského zákoníku může strana odstoupit od smlouvy zejména v případě, kdy druhá strana poruší
smlouvu podstatným způsobem. Za podstatné se přitom považuje takové porušení povinnosti vyplývající
ze smlouvy, o němž strana porušující smlouvu již při uzavření smlouvy věděla nebo musela vědět, že by druhá
strana smlouvu neuzavřela, pokud by toto porušení předvídala (§ 2002 odst. 1 OZ). Odstoupit od smlouvy je
třeba bez zbytečného odkladu poté, co se strana o porušení smlouvy dozví.

Odstoupením od smlouvy se smlouva ruší od počátku (strany jsou tedy povinny si vrátit již
případně poskytnutá plnění); nedotýká se však práva na zaplacení smluvní pokuty nebo
úroku z prodlení, pokud již dospěl, ani práva na náhradu škody vzniklé z porušení smluvní
povinnosti.
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Vedle výše zmíněných obecných ustanovení, upravuje občanský zákoník možnost odstoupit
od smlouvy zvláště u řady typů smluv. Velmi široce je možnost odstoupit od smlouvy
upravena u tzv. spotřebitelských smluv, tj. ve vztazích mezi podnikateli a spotřebiteli.

U spotřebitelských smluv uzavíraných distančním způsobem (např. přes internet) či mimo obchodní prostory
(např. u spotřebitele doma) má spotřebitel právo odstoupit od smlouvy bez udání důvodu ve lhůtě čtrnácti
dnů ode dne převzetí zboží. Nebyl-li spotřebitel o právu odstoupit od smlouvy podnikatelem poučen,
prodlužuje se tato lhůta o jeden rok (§ 1829 OZ). Odstoupí-li spotřebitel od smlouvy, zašle nebo předá
podnikateli bez zbytečného odkladu, nejpozději do čtrnácti dnů od odstoupení od smlouvy, zboží, které
od něho obdržel (§ 1831 odst. 1 OZ). Odstoupí-li spotřebitel od smlouvy, je podnikatel povinen mu bez
zbytečného odkladu, nejpozději však do čtrnácti dnů, vrátit všechny peněžní prostředky, včetně nákladů
na dodání zboží, a to stejným způsobem, kterým od spotřebitele peněžní prostředky přijal (§ 1832 odst. 1 OZ).
Občanský zákoník zároveň stanoví případy, kdy spotřebitel od smlouvy odstoupit nemůže, je tomu tak například
u zboží, které bylo upraveno podle přání spotřebitele (např. upravený oblek), u zboží, které podléhá rychlé
zkáze (např. některé potraviny), u zboží v uzavřeném obalu, které spotřebitel z obalu vyňal a z hygienických
důvodů jej není možné vrátit, či u novin a časopisů (§ 1837 OZ).

d/ Příklady zajištění a utvrzení dluhu (§ 2010 a násl. OZ)

Pod pojmy zajištění dluhu a utvrzení dluhu rozumíme zvláštní občanskoprávní prostředky,
které posilují právní postavení věřitele vůči dlužníkovi. Plní funkci prevenční, reparační
(uhrazovací), v některých případech i sankční (např. smluvní pokuta).

Vznikají:
 dvoustranným právním jednáním věřitele a dlužníka (tj. dohodou mezi věřitelem

a dlužníkem, např. smluvní pokuta či zástavní právo),
 dvoustranným právním jednáním věřitele a třetí osoby (např. ručení či zástavní

právo),
 jednostranným právním jednáním dlužníka (např. uznání dluhu),
 ze zákona (např. zákonné zástavní právo).

Zajišťovací prostředky (prostředky sloužící k zajištění dluhu) posilují právní postavení věřitele
tím, že mu umožňují – pokud dlužník nesplní svůj dluh – uspokojit svou pohledávku jiným
způsobem. Právní vztahy ze zajišťovacích prostředků jsou tedy svou povahou vztahy vedlejší
(akcesorické), neboť by nemohly existovat bez vztahu, který zajišťují (a který je ve vztahu
k nim vztahem hlavním). Občanský zákoník používá pro zajišťovací prostředky obecný pojem
jistota. Nejčastější formou jistoty jsou zřízení zástavního práva či ručení.

§ 2012 OZ
(1) Kdo je povinen dát jistotu, učiní své povinnosti zadost zřízením zástavního práva.
(2) Není-li někdo s to dát jistotu zřízením zástavního práva, dá jistotu způsobilým ručitelem.
Má se za to, že způsobilým ručitelem je osoba, která může být žalována v tuzemsku a která
má vhodný majetek.

Vedle zástavního práva a ručení řadí občanský zákoník mezi zajišťovací prostředky zadržovací právo, finanční
záruku, zajišťovací převod práva a srážky ze mzdy.
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Zástavní právo
Zřízení zástavního práva je základním zajišťovacím prostředkem a primárním způsobem
poskytnutí jistoty věřiteli. Více je o něm pojednáno výše v části věnované věcným právům
k cizím věcem.

Ručení (§ 2018 a násl. OZ)
Ručení je právní vztah mezi věřitelem a třetí osobou (tj. osobou odlišnou od dlužníka),
označovanou jako ručitel. Ručení vzniká dvoustranným právním jednáním (smlouvou)
věřitele a ručitele, neboť občanský zákoník vyžaduje nejen prohlášení ručitele o převzetí
ručení (tzv. ručitelské prohlášení), ale také přijetí ručení věřitelem. Ručitelské prohlášení
vyžaduje písemnou formu.

§ 2018 OZ
(1) Kdo věřiteli prohlásí, že ho uspokojí, jestliže dlužník věřiteli svůj dluh nesplní, stává se
dlužníkovým ručitelem. Nepřijme-li věřitel ručitele, nemůže po něm nic žádat.
(2) Ručitelské prohlášení vyžaduje písemnou formu.

Obsahem ručení je závazek ručitele uspokojit pohledávku věřitele, jestliže ji neuspokojí
sám dlužník. Ručitel je povinen dluh splnit, nesplnil-li jej dlužník v přiměřené lhůtě poté, co
k tomu byl věřitelem písemně vyzván (výzvy dlužníkovi není třeba, nemůže-li ji věřitel
uskutečnit či je-li nepochybné, že dlužník dluh nesplní). Ručitel je tedy náhradním
dlužníkem. Ručitel může proti věřiteli uplatnit všechny námitky, které by měl proti věřiteli
dlužník (např. námitku promlčení). Splnil-li ručitel dluh, je oprávněn požadovat na dlužníkovi
náhradu za poskytnuté plnění.

Prostředky sloužící k utvrzení dluhu posilují, stejně jako zajišťovací prostředky, právní
postavení věřitele, na rozdíl od nich však nejsou schopny věřiteli hospodářsky nahradit
splnění dluhu. Prostředky sloužícími k utvrzení dluhu jsou smluvní pokuta a uznání dluhu.

Smluvní pokuta (§ 2048 a násl. OZ)
Smluvní strany si mohou pro případ porušení smluvené povinnosti sjednat smluvní pokutu,
kterou musí zaplatit strana, která povinnost porušila. Občanský zákoník nestanoví
pro sjednání smluvní pokuty žádnou zvláštní formu (může tedy být sjednána i ústně).
Povinnost zaplatit smluvní pokutu vzniká i v případě, kdy druhé straně porušením
povinnosti nevznikla škoda. Pokud však škoda vznikla, věřitel nemá právo na její náhradu
(reparační funkci plní v takovém případě smluvní pokuta).

Uznání dluhu (§ 2053-2054 OZ)
Uznání dluhu je jednostranné právní jednání dlužníka, kterým uznává svůj dluh vůči věřiteli
co do důvodu a výše. Pro uznání dluhu vyžaduje občanský zákoník písemnou formu.

§ 2053 OZ
Uzná-li někdo svůj dluh co do důvodu i výše prohlášením učiněným v písemné formě, má se za to, že dluh
v rozsahu uznání v době uznání trvá.

Uznáním dluhu zakládá dlužník vyvratitelnou právní domněnku o existenci dluhu k okamžiku uznání.
Pro věřitele má uznání dluhu význam zejména v případě, kdy smlouva byla uzavřena ústně.
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e/ Právní následky porušení smluvní povinnosti

Porušení smluvní povinnosti může mít různé právní následky vyplývající se zákona
či ze smlouvy.

Prodlení (dlužníka, věřitele)

Dlužník je v prodlení (§ 1968 a násl. OZ), jestliže řádně a včas neplní svůj dluh
(tj. neposkytne věřiteli, co mu poskytnout měl). Po dlužníkovi, který je v prodlení, může
věřitel vymáhat splnění dluhu u soudu, anebo může od smlouvy odstoupit (za podmínek
ujednaných ve smlouvě nebo stanovených zákonem). Je-li dlužník v prodlení se splácením
peněžitého dluhu, má věřitel právo požadovat zaplacení úroku z prodlení. Výši úroku
z prodlení stanoví vláda nařízením.

Věřitel je v prodlení (§ 1975-1976 OZ), jestliže ve stanovenou dobu (v době splatnosti)
řádně nabídnuté plnění nepřijal nebo neposkytl součinnost potřebnou ke splnění dluhu.
Dlužník není za své prodlení odpovědný, pokud nemůže plnit v důsledku prodlení věřitele.

Specifické právní následky porušení smluvní povinnosti jsou upraveny u jednotlivých
smluvních typů. Příkladem je odpovědnost za vady upravená u kupní smlouvy či smlouvy
o dílo.

f/ Zánik závazku ze smlouvy (§ 1908 a násl. OZ)

Závazek ze smlouvy zaniká:
 řádným a včasným splněním povinnosti (dluhu),
 dohodou mezi věřitelem a dlužníkem,
 započtením vzájemných pohledávek,
 odstupným (je-li ujednáno ve smlouvě),
 splynutím práva a povinnosti v jedné osobě,
 prominutím dluhu,
 výpovědí (závazek zpravidla zaniká uplynutím výpovědní doby),
 odstoupením od smlouvy,
 následnou nemožností plnění,
 smrtí dlužníka nebo věřitele, bylo-li plnění omezené pouze na jejich osobu,
 uplynutím doby (v případě tzv. fixního závazku, tj. byla-li ve smlouvě ujednána přesná

doba plnění a vyplývá-li ze smlouvy nebo z povahy závazku, že věřitel nemůže mít
na opožděném plnění zájem).

g/ Příklady typů smluv (upraveny v části čtvrté, hlavě druhé OZ, § 2055 a násl.)

Smlouvy, jejichž prostřednictvím se převádí věc do vlastnictví jiného:

 darování neboli darovací smlouva (§ 2055 a násl. OZ): dárce x obdarovaný, dar;
 koupě neboli kupní smlouva (§ 2079 a násl. OZ): prodávající x kupující, předmět koupě,

kupní cena;
 směna neboli směnná smlouva (§ 2148 a násl. OZ): každá ze stran má postavení

prodávajícího i kupujícího, předměty směny (směněné věci).



79

Smlouvy, jejichž prostřednictvím se věc přenechává k užití jinému:

 výprosa (§ 2189 a násl. OZ): půjčitel x výprosník, věc, není ujednána doba ani účel užívání,
bezplatné užívání;

 výpůjčka neboli smlouva o výpůjčce (§ 2193 a násl. OZ): půjčitel x vypůjčitel,
nezuživatelná a jednotlivě určená věc, stanovená doba, stanovený způsob užívání (není-li
ujednán, vzniká právo užívat věc způsobem přiměřeným její povaze), bezplatné užívání;

 nájem neboli nájemní smlouva (§ 2201 a násl. OZ): pronajímatel x nájemce, předmět
nájmu – vždy věc individuálně určená (movitá/nemovitá), nájemné, stanovená doba
(určitá/neurčitá), užívání věci;

 pacht neboli pachtovní smlouva (§ 2332 a násl. OZ): propachtovatel x pachtýř, předmět
pachtu – vždy věc individuálně určená (movitá/nemovitá), pachtovné (nebo poměrná část
z výnosu věci), stanovená doba (určitá/neurčitá), užívání a požívání věci; zvláštní právní
úpravu má zemědělský pacht (předmětem je zemědělský či lesní pozemek);

 zápůjčka neboli smlouva o zápůjčce (§ 2390 a násl. OZ): zápůjčitel x vydlužitel,
předmětem zastupitelná věc (typicky peníze, potom hovoříme o tzv. peněžité zápůjčce),
libovolný účel, možnost sjednat úroky (při peněžité zápůjčce) či plnění přiměřeného
většího množství nebo věcí lepší jakosti (při nepeněžité zápůjčce), libovolná doba (neurčí-
li smlouva, kdy má být zápůjčka vrácena, je splatnost závislá na vypovězení smlouvy,
přičemž výpovědní doba je šest týdnů; nejsou-li sjednány úroky, může vydlužitel zápůjčku
splatit kdykoliv).

V praxi často používanou smlouvou je dále smlouva o dílo (§ 2586 a násl. OZ).

§ 2587 OZ
Dílem se rozumí zhotovení určité věci, nespadá-li pod kupní smlouvu, a dále údržba, oprava
nebo úprava věci, nebo činnost s jiným výsledkem. Dílem se rozumí vždy zhotovení, údržba,
oprava nebo úprava stavby nebo její části.

Strany smlouvy se nazývají objednatel a zhotovitel, náležitostmi smlouvy jsou dále vymezení
díla, včetně jeho rozsahu a jakosti, a stanovení ceny (není-li cena za dílo stanovena, platí
za ujednanou cena placená za totéž nebo srovnatelné dílo v době uzavření smlouvy
a za obdobných smluvních podmínek).
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5.5.2. Odpovědnost za škodu

Odpovědnost za škodu je nejčastějším formou závazků z deliktů. Pojem škoda znamená
majetkovou újmu, tedy jakoukoliv ztrátu na majetku. Základní charakteristikou škody jako
majetkové újmy je, že ji lze vyjádřit v penězích.
Občanský zákoník používá pro ztráty na chráněných statcích, resp. hodnotách (životě, zdraví, svobodě,
vlastnictví, dobrém jméně apod.), obecný pojem újma. Újma může být buď majetková, nebo nemajetková.
Majetková újma (škoda, dle § 2894 odst. 1 občanského zákoníku též újma na jmění) je ztráta na majetku;
nemajetková újma je ztráta na jiných hodnotách. Typickou nemajetkovou újmou je újma plynoucí z ublížení
na zdraví, která zahrnuje jak náklady spojené s léčbou, resp. péčí o zdraví poškozeného, tak vytrpěné bolesti
a případné ztížení společenského uplatnění. Nemajetkovou újmou je i poškození dobrého jména (jedná se
o újmu na právech) či újma způsobená usmrcením osoby jejím blízkým. Oproti škodě nelze nemajetkovou újmu
objektivně finančně vyčíslit.

Pojmem odpovědnost za škodu rozumíme povinnost škůdce (toho, kdo škodu způsobil)
nahradit škodu (majetkovou ztrátu), která jeho jednáním vznikla druhé osobě
(poškozenému). Jedná se o novou (sekundární) povinnost, která vzniká v důsledku porušení
původní (primární) povinnosti, resp. v důsledku vzniku škody.

Obecnou primární povinností upravenou občanským zákoníkem je povinnost jednat tak,
aby nebyla způsobena újma jiné osobě (§ 2900 OZ), ať už majetková, či nemajetková. Jedná
se o obecnou prevenční povinnost, která je odrazem jedné ze základních zásad
občanskoprávních vztahů: zásady neminem laedere neboli nikomu neškodit.

§ 2900 OZ
Vyžadují-li to okolnosti případu nebo zvyklosti soukromého života, je každý povinen počínat si při svém konání
tak, aby nedošlo k nedůvodné újmě na svobodě, životě, zdraví nebo na vlastnictví jiného.

Ke vzniku obecné odpovědnosti za škodu musí být splněny tyto předpoklady:

a/ Porušení právní povinnosti (protiprávní jednání)
Právní povinnost je buď stanovena zákonem (zákonná povinnost, např. obecná povinnost
nezpůsobit svým jednáním újmu), nebo vyplývá ze smlouvy mezi škůdcem a poškozeným
(smluvní povinnost).

b/ Vznik škody jako majetkové újmy
Na rozdíl od veřejnoprávní odpovědnosti za trestný čin či správní delikt nepostačuje pro vznik
soukromoprávní odpovědnosti za škodu pouhé porušení právní povinnosti, nutný je vznik
škody.

c/ Příčinná souvislost mezi porušením právní povinnosti a způsobenou škodou (tzv. kauzální
nexus neboli vztah příčina-následek)
Vzniklá škoda musí být důsledkem porušení právní povinnosti.
Příklad:
Nezastaví-li pan Pirát na červenou a srazí se v křižovatce s vozidlem pana Smolíčka, kterému na semaforu svítila
zelená, je způsobené škoda důsledkem porušení povinnosti pana Piráta, tedy existuje příčinná souvislost (vztah
příčina-následek) mezi protiprávním jednáním pana Piráta a škodou způsobenou panu Smolíčkovi. Pan Pirát tedy
za škodu odpovídá a je povinen ji nahradit. Pokud však pan Pirát projede křižovatkou na červenou bez nehody
a o 2 km dále srazí neopatrného chodce, který mu nečekaně vkročí do vozovky mimo přechod, nebude za škodu
odpovídat, neboť mezi jeho protiprávním jednáním a způsobenou škodou neexistuje příčinná souvislost (jistá
souvislost existuje – kdyby pan Pirát zastavil na červenou, byl by na místě, kde chodec přecházel, později
a ke střetu by nedošlo – nejedná se však o vztah příčina-následek).



81

d/ Zavinění škůdce
Obecná odpovědnost za škodu je založena na zavinění (jedná se tedy o odpovědnost
subjektivní), odpovědnost bez ohledu na zavinění (tedy odpovědnost za následek neboli
objektivní odpovědnost) se uplatní, pouze stanoví-li tak zákon.
§ 2895 OZ
Škůdce je povinen nahradit škodu bez ohledu na své zavinění v případech stanovených zvlášť zákonem.

Případy, kdy je stanovena odpovědnost bez ohledu na zavinění škůdce, jsou poměrně časté.
Občanský zákoník v tomto směru zejména rozlišuje mezi porušením zákonné povinnosti
a porušením smluvní povinnosti. Odpovědnost za škodu způsobenou porušením zákonné
povinnosti je v zásadě (s výjimkami stanovenými zákonem) odpovědností subjektivní
(je vyžadováno zavinění škůdce), přičemž se uplatní domněnka nedbalosti (má se za to,
že škůdce nechtěl škodu způsobit), případné úmyslné zavinění musí poškozený škůdci
prokázat. Odpovědnost za porušení smluvní povinnosti je naproti tomu odpovědností
objektivní (není vyžadováno, resp. nezkoumá se, zavinění škůdce). Liberačním důvodem
(tj. okolností, při níž se škůdce zprostí povinnosti nahradit škodu, srov. výklad v kapitole
věnované základům právní odpovědnosti) je existence mimořádné nepředvídatelné
a nepřekonatelné překážky vzniklé nezávisle na vůli škůdce, která mu dočasně nebo trvale
zabránila ve splnění povinnosti (např. povodeň). Existenci takové překážky musí škůdce
prokázat.

§ 2910 OZ
Porušení zákona
Škůdce, který vlastním zaviněním poruší povinnost stanovenou zákonem a zasáhne tak do absolutního práva
poškozeného, nahradí poškozenému, co tím způsobil. Povinnost k náhradě vznikne i škůdci, který zasáhne
do jiného práva poškozeného zaviněným porušením zákonné povinnosti stanovené na ochranu takového práva.

§ 2911 OZ
Domněnka nedbalosti
Způsobí-li škůdce poškozenému škodu porušením zákonné povinnosti, má se za to, že škodu zavinil z nedbalosti.

§ 2913 OZ
Porušení smluvní povinnosti
(1) Poruší-li strana povinnost ze smlouvy, nahradí škodu z toho vzniklou druhé straně nebo i osobě, jejímuž
zájmu mělo splnění ujednané povinnosti zjevně sloužit.
(2) Povinnosti k náhradě se škůdce zprostí, prokáže-li, že mu ve splnění povinnosti ze smlouvy dočasně nebo
trvale zabránila mimořádná nepředvídatelná a nepřekonatelná překážka vzniklá nezávisle na jeho vůli. Překážka
vzniklá ze škůdcových osobních poměrů nebo vzniklá až v době, kdy byl škůdce s plněním smluvené povinnosti
v prodlení, ani překážka, kterou byl škůdce podle smlouvy povinen překonat, ho však povinnosti k náhradě
nezprostí.

Občanský zákoník stanoví zvláštní podmínky odpovědnosti za škodu v některých případech,
například:
 odpovědnost za škodu způsobenou nezletilým nebo osobou stiženou duševní poruchou

(§ 2920-2921 OZ),
 odpovědnost za škodu z provozu dopravních prostředků (§ 2927 a násl. OZ),
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 odpovědnost provozovatelů činností, s nimiž je spojeno odkládání věcí (restaurace,
hudební kluby, sportoviště apod.), provozovatelů hlídaných garáží a provozovatelů
ubytovacích služeb za škodu způsobenou na odložených nebo vnesených věcech (§ 2945
a násl. OZ),

 odpovědnost za škodu z provozní činnosti (§ 2924 OZ) a odpovědnost za škodu
způsobenou provozem zvlášť nebezpečným (§ 2925 OZ).

Poslední dva zmíněné příklady, tedy odpovědnost za škodu z provozní činnosti
a odpovědnost za škodu způsobenou provozem zvlášť nebezpečným, jsou zvláště významné.
V obou případech se jedná o odpovědnost objektivní, k jejímu vzniku tedy není třeba
(nezkoumá se) zavinění na straně škůdce (provozovatele činnosti). Co se týká liberačních
důvodů (tj. okolností, za nichž se škůdce zprostí povinnosti nahradit škodu, srov. výklad
v kapitole věnované základům právní odpovědnosti), v případě škody způsobené provozní
činností je jím odpovídající míra péče provozovatele (není povinen hradit škodu, pokud
prokáže, že učinil vše, co lze rozumně požadovat, aby ke škodě nedošlo), v případě škody
způsobené provozem zvláště nebezpečným jsou jimi vnější vyšší moc (např. zemětřesení),
vlastní jednání poškozeného nebo neodvratitelné jednání třetí osoby (např. teroristický útok).

§ 2924 OZ
Škoda z provozní činnosti
Kdo provozuje závod nebo jiné zařízení sloužící k výdělečné činnosti, nahradí škodu vzniklou z provozu, ať již byla
způsobena vlastní provozní činností, věcí při ní použitou nebo vlivem činnosti na okolí. Povinnosti se zprostí,
prokáže-li, že vynaložil veškerou péči, kterou lze rozumně požadovat, aby ke škodě nedošlo.

§ 2925
Škoda způsobená provozem zvlášť nebezpečným
(1) Kdo provozuje závod nebo jiné zařízení zvláště nebezpečné, nahradí škodu způsobenou zdrojem zvýšeného
nebezpečí; provoz je zvlášť nebezpečný, nelze-li předem rozumně vyloučit možnost vzniku závažné škody ani
při vynaložení řádné péče. Jinak se povinnosti zprostí, prokáže-li, že škodu způsobila zvnějšku vyšší moc nebo
že ji způsobilo vlastní jednání poškozeného nebo neodvratitelné jednání třetí osoby; ujednají-li se další důvody
zproštění, nepřihlíží se k tomu.
(2) Je-li z okolností zřejmé, že provoz významně zvýšil nebezpečí vzniku škody, ačkoli lze důvodně poukázat
i na jiné možné příčiny, soud zaváže provozovatele k náhradě škody v rozsahu, který odpovídá pravděpodobnosti
způsobení škody provozem.
(3) Má se za to, že provoz je zvláště nebezpečný, pokud se provozuje továrním způsobem nebo pokud se při něm
výbušná nebo podobně nebezpečná látka používá nebo se s ní nakládá.

Obsahem odpovědnosti za škodu je povinnost vzniklou škodu nahradit. Škoda se hradí
primárně uvedením do původního (předešlého) stavu, není-li to však možné nebo požádá-li
o to poškozený, hradí se škoda v penězích (§2951 OZ). Hradí se nejen skutečná škoda,
ale také to, co poškozenému ušlo, tedy ušlý zisk (§ 2952 OZ).



83

5.6. Právní nárok, promlčení a prekluze

5.6.1. Právní nárok

Pojmem právní nárok označujeme konkrétní hmotné subjektivní právo, které lze vymáhat
prostřednictvím státního donucení (typicky u soudu), neboli vymahatelné právo.

Přesněji lze prostřednictvím státního donucení vynutit plnění právní povinnosti, která danému právu odpovídá.

Pro právní nárok se používá též pojem dospělé právo, resp. výrazy dospělost práva (dluhu),
dokud právo nedospěje apod.

Pojem právní nárok se používá zpravidla pouze u relativních majetkových práv.

Příklady:

Pan Sečtělý si vypůjčí knihu v městské knihovně. Výpůjční lhůta činí 30 kalendářních dnů. Knihovna má
subjektivní právo na vrácení knihy, toto právo se však stává nárokem teprve uplynutím výpůjční lhůty, tj. teprve
po uplynutí této lhůty se knihovna může, pokud pan Sečtělý knihu nevrátí, obrátit se žalobou o vydání knihy
na soud (pokud by se knihovna obrátila na soud před uplynutím výpůjční lhůty, soud by její žalobu zamítl, neboť
její právo není dosud „dospělé“, není právním nárokem).

Pan Křemílek s panem Vochomůrkou uzavřou smlouvu o zápůjčce, na jejímž základě zapůjčí pan Křemílek panu
Vochomůrkovi částku 100 000 Kč na šest měsíců (pan Vochomůrka je tedy povinen zapůjčenou částku vrátit
po uplynutí šesti měsíců, jinými slovy dluh se uplynutím šesti měsíců stává tzv. splatným). Kdyby pan Křemílek
podal na pana Vochomůrku žalobu na zaplacení dlužné částky za tři měsíce ode dne poskytnutí zápůjčky, soud ji
zamítne, neboť právo pana Křemílka dosud není dospělé (není právním nárokem). Žaloba by byla úspěšná
teprve v případě, že by pan Vochomůrka částku nevrátil v dohodnuté době.

POZOR! Řada subjektivních práv je nárokem od okamžiku svého vzniku.

5.6.2. Promlčení práva a prekluze práva (§ 609 a násl. OZ)

Promlčení práva nastává, resp. právo se promlčuje, pokud nebylo vykonáno v promlčecí
lhůtě stanovené občanským zákoníkem. Promlčeného práva (například práva na splnění
dluhu) se nelze domoci u soudu (soud nemůže promlčené právo přiznat), pokud dlužník
promlčení namítne (tzv. vznese námitku promlčení).
Pokud však dlužník plní po uplynutí promlčecí lhůty, plní dluh, který stále existuje (byť je promlčený), a nemůže
se domáhat vrácení toho, co plnil.

Obecná promlčecí lhůta je 3 roky. Pro některá práva je stanovena speciální promlčecí lhůta.
Promlčecí lhůta běží ode dne, kdy mohlo být právo vykonáno poprvé, tedy ode dne, kdy se
právo stalo právním nárokem neboli kdy dospělo (například ode dne splatnosti dluhu).
V případě přiznání práva pravomocným rozhodnutím (soudu nebo jiného orgánu) nebo
v případě písemného uznání dluhu dlužníkem běží nová promlčení lhůta v délce 10 let.

§ 609 OZ
Nebylo-li právo vykonáno v promlčecí lhůtě, promlčí se a dlužník není povinen plnit. Plnil-li však dlužník
po uplynutí promlčecí lhůty, nemůže požadovat vrácení toho, co plnil.
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§ 610 OZ
(1) K promlčení soud přihlédne, jen namítne-li dlužník, že je právo promlčeno. Vzdá-li se někdo předem práva
uplatnit námitku promlčení, nepřihlíží se k tomu.
(2) Jsou-li si strany povinny vrátit, co nabyly podle neplatné smlouvy nebo ze zrušeného závazku, přihlédne soud
k námitce promlčení, jen pokud by promlčení mohla namítnout i druhá strana. To platí i v případě, že bylo
plněno na základě zdánlivého právního jednání.

POZOR! Běh promlčecí lhůty se přerušuje pouze uplatněním práva u příslušného orgánu
veřejné moci (typicky podáním žaloby soudu). Na běh promlčecí lhůty tedy nemají vliv
výzvy (ať už ústní či písemné) věřitele dlužníkovi, aby plnil.

Jak již bylo výše uvedeno, je obecná promlčecí lhůta tři roky. Strany smlouvy si mohou
ujednat kratší nebo delší promlčecí lhůtu, než jakou stanoví zákon, nejméně však v trvání
jednoho roku a nejdéle v trvání patnácti let. K tomuto ujednání se nepřihlíží, je-li kratší nebo
delší lhůta ujednána v neprospěch slabší strany (§ 630 OZ).

§ 629 OZ
(1) Promlčecí lhůta trvá tři roky.
(2) Majetkové právo se promlčí nejpozději uplynutím deseti let ode dne, kdy dospělo, ledaže zákon zvlášť stanoví
jinou promlčecí lhůtu.

§ 630 OZ
(1) Strany si mohou ujednat kratší nebo delší promlčecí lhůtu počítanou ode dne, kdy právo mohlo být uplatněno
poprvé, než jakou stanoví zákon, nejméně však v trvání jednoho roku a nejdéle v trvání patnácti let.
(2) Je-li kratší nebo delší lhůta ujednána v neprospěch slabší strany, nepřihlíží se k ujednání. Nepřihlíží se ani
k ujednání kratší promlčecí lhůty, jde-li o právo na plnění vyplývající z újmy na svobodě, životě nebo zdraví nebo
o právo vzniklé z úmyslného porušení povinnosti.

POZOR! Vlastnické právo se nepromlčuje; může se tedy promlčet právo na uhrazení
zapůjčené peněžní částky, nikoliv ale právo na vrácení vypůjčené knihy.
Obdobně se nepromlčují ani jiná základní práva zakotvená v Listině základních práv a svobod.

§ 611 OZ
Promlčují se všechna majetková práva s výjimkou případů stanovených zákonem. Jiná práva se promlčují,
pokud to zákon stanoví.

§ 612 OZ
V případě práva na život a důstojnost, jméno, zdraví, vážnost, čest, soukromí nebo obdobného osobního práva
se promlčují jen práva na odčinění újmy způsobené na těchto právech.

§ 613 OZ
Právo na výživné se nepromlčuje, práva na jednotlivá opětující se plnění však promlčení podléhají.

§ 614 OZ
Nepromlčuje se vlastnické právo ani právo domáhat se rozdělení společné věci, právo na zřízení nezbytné cesty
a právo na vykoupení reálného břemene.
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Prekluze práva (§ 654 OZ) znamená, že právo nevykonáním ve stanovené, tzv. prekluzivní
lhůtě zaniká. Prekluze nemusí být dlužníkem namítnuta, přihlíží se k ní z úřední povinnosti.
K prekluzi dochází jen v případech výslovně stanovených zákonem.
Nevykonáním právo tzv. prekluduje.

§ 654 OZ
(1) Nebylo-li právo vykonáno ve stanovené lhůtě, zanikne jen v případech stanovených zákonem výslovně.
K zániku práva soud přihlédne, i když to dlužník nenamítne.
(2) Ustanovení tohoto zákona o běhu promlčecí lhůty platí obdobně i pro prekluzivní lhůtu.

V případě promlčení se tedy právo pouze oslabuje (nezaniká, ale není možné se ho domoci
u soudu, pokud dlužník promlčení namítne), kdežto v případě prekluze právo zaniká. Plní-li
osoba (již se nejedná o dlužníka, neboť dluh prekluzí zanikl) na prekludované právo, jedná se
na straně osoby, jíž je plněno, o bezdůvodné obohacení, které je povinna vrátit.

Zatímco prakticky každé relativní majetkové právo podléhá promlčení, prekluze je
v soukromoprávních vztazích spíše výjimečná.

Příkladem prekluze v soukromoprávních vztazích může být zánik práva kupujícího odstoupit od smlouvy,
neoznámí-li zjištěnou vadu věci prodávajícímu včas (§ 2111 OZ).

POZOR! Pojem „promlčení“ se objevuje i ve veřejném právu, fakticky zde má však povahu
prekluze (tzn. dané „právo“ státu či jiného subjektu vykonávajícího veřejnou moc zaniká,
není-li ve stanovené době uplatněno).

Viz např. § 34 zákona č. 40/2009 Sb., trestního zákoníku, který upravuje promlčecí dobu, jejímž uplynutím
zaniká trestní odpovědnost za trestný čin a tedy právo státu jeho pachatele potrestat:
Promlčecí doba
Trestní odpovědnost za trestný čin zaniká uplynutím promlčecí doby, jež činí
a) dvacet let, jde-li o trestný čin, za který trestní zákon dovoluje uložení výjimečného trestu…,
b) patnáct let, činí-li horní hranice trestní sazby odnětí svobody nejméně deset let,
c) deset let, činí-li horní hranice trestní sazby odnětí svobody nejméně pět let,
d) pět let, činí-li horní hranice trestní sazby odnětí svobody nejméně tři léta,
e) tři léta u ostatních trestných činů.
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6. OBČANSKÉ PRÁVO PROCESNÍ
Vybraná odborná literatura pro zájemce o hlubší studium:
SVOBODA, Karel, Petr SMOLÍK, Jiří LEVÝ, Renáta ŠÍNOVÁ a kol. Občanský soudní řád: komentář. Vydání první.
Praha: C. H. Beck, 2013, xxiii, 1398 s. ISBN 80-740-0506-2
WINTEROVÁ, Alena, Alena MACKOVÁ a kol. Civilní právo procesní: vysokoškolská učebnice. 7. aktualiz. a dopl.
vyd. Praha: Linde, 2014, 621 s. Učebnice (Linde). ISBN 978-807-2019-403

6.1. Úvodní poznámky

Občanské právo procesní je odvětví práva, které upravuje občanské soudní řízení.

Pojmem občanské soudní řízení (též civilní proces) označujeme zákonem upravený postup
soudů a účastníků (procesních subjektů) při projednávání a rozhodování sporů z oblasti
soukromého práva (tj. mezi subjekty v rovném postavení), resp. jiných právních věcí
stanovených zákonem, a při výkonu rozhodnutí, která nebyla splněna dobrovolně.
Výše uvedená učebnice civilního práva procesního definuje civilní proces jako soubor právních vztahů
vznikajících v důsledku postupu (procesních úkonů) soudu a dalších procesních subjektů při poskytování
ochrany soukromoprávním a některým jiným právním vztahům

Základním dělením občanského soudního řízení je dělení na řízení nalézací (soud „nalézá“
právo, resp. právně posuzuje danou věc a vydává o svém zjištění autoritativní rozhodnutí)
a řízení vykonávací neboli exekuční (jehož účelem je vynucení splnění uložené povinnosti
v případě, že není splněna dobrovolně).

Nalézací řízení se tradičně dělí na řízení sporné a řízení nesporné. Ve sporném řízení řeší
soud právní spor (konflikt) mezi dvěma stranami o právo, je zahajováno žalobou (tj. na návrh
účastníka) a jeho účelem je napravit porušení práva (má reparační funkci). Meritorní
rozhodnutí vydávaná ve sporném řízení jsou zpravidla deklaratorní povahy (konstatují
existenci, či neexistenci práva). Nesporné řízení nemá povahu sporu o právo (byť i v něm
mohou být mezi účastníky neshody), kromě návrhu účastníka může být většinou zahájeno
i z úřední povinnosti (ex offo) a jeho účelem je úprava vztahů mezi účastníky do budoucna
(má preventivní funkci). Meritorní rozhodnutí vydávaná v nesporném řízení jsou zpravidla
konstitutivní povahy (tedy na jejich základě vznikají, zanikají či mění se práva a povinnosti).

Základní prameny právní úpravy:
 zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád (dále též jen „OSŘ“),
 zákon č. 292/2013 Sb., o zvláštních řízeních soudních,
 zákon č. 120/2001 Sb., o soudních exekutorech a exekuční činnosti (exekuční řád).

Základní zásady občanského soudního řízení (čl. 36-38 LZPS, OSŘ):

a/ Zásady, jež jsou součástí práva na spravedlivý proces:
 právo domáhat se u soudu ochrany práva, které bylo ohroženo nebo porušeno,
 nezávislost a nestrannost soudů a soudců,
 právo na zákonného soudce,
 rovnost účastníků,
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 právo účastníků vyjádřit se ke všem skutečnostem a důkazům (zásada kontradiktornosti),
 právo jednat před soudem v mateřském jazyce, resp. právo na tlumočníka,
 právo na právní pomoc,
 veřejnost, ústnost a přímost jednání před soudem,
 hospodárnosti řízení (projednání věci rychle, účinně a bez zbytečných průtahů).

b/ Zásady občanského soudního řízení v užším smyslu (odvětvové zásady)

 zásada dispoziční vs. zásada oficiality
Jedná se o dvě do jisté míry protichůdné zásady, z nichž každá se uplatí v jiném druhu řízení. Zásada
dispoziční se uplatňuje ve sporném řízení, znamená, že procesní iniciativa je v rukou účastníků, nikoliv
soudu. Účastníci řízení tedy disponují řízením („nakládají s ním“): z iniciativy účastníka je zahájeno řízení
a určen jeho předmět, účastníci navrhují důkazy, mohou uzavřít soudní smír apod. Soud po zahájení
sporného řízení samozřejmě postupuje z úřední povinnosti (ex offo), průběh a výsledek řízení však
do značné míry závisí na procesních úkonech účastníků. Zásada oficiality se uplatňuje především v řízení
nesporném, znamená, že procesní iniciativa je v rukou soudu, který rozhoduje o zahájení řízení a vymezuje
jeho předmět. Dispoziční oprávnění účastníků existují, jsou však omezena.

 zásada projednací vs. zásada vyšetřovací
Obdobně jako v předchozím případě se jedná o dvě protichůdné zásady, které se uplatní v odlišných
řízeních. Zásada projednací se uplatňuje ve sporném řízení, znamená, že soud projednává v řízení to, co mu
účastníci k projednání předloží (pokud se týče skutkového stavu). Skutkový stav (okolnosti dané věci, které
se staly mimo dosah soudu) je tedy soudem zjišťován v rozsahu tvrzeném účastníky, za pomoci důkazů,
které účastníci navrhnou. Účastníci jsou povinni uvádět (tvrdit) skutečnosti významné pro řešení sporu.
Účastník, který tvrdí určitou skutečnost, je zároveň povinen navrhnout důkaz, který ji potvrzuje, jinak
soudem tato skutečnost nebude brána v úvahu (účastník je povinen tzv. unést břemeno tvrzení a břemeno
důkazní). Vyšetřovací zásada (též vyhledávací nebo inkviziční) se uplatňuje v nesporném řízení, znamená,
že za objasnění skutkového stavu, které je potřebné pro rozhodnutí, nese odpovědnost soud. I v nesporném
řízení jsou účastníci povinni uvádět důležité skutečnosti a navrhovat důkazy, s nesplněním této povinnosti
však není spojena prohra ve sporu. Povinností soudu v nesporném řízení je věc náležitě vyšetřit i bez návrhů
účastníků.

 zásada volného hodnocení důkazů
Zásada volného hodnocení důkazů znamená, že soud (či přesněji soudce) dle vlastního uvážení (vnitřního
přesvědčení) hodnotí předložené důkazy a přikládá jim váhu pro poznání skutkového stavu. Nikde tedy není
předepsáno, které důkazní prostředky a v jakém rozsahu jsou nutné pro prokázání určitých skutečností.
V OSŘ je zásada volného hodnocení důkazů zakotvena v § 132: „Důkazy hodnotí soud podle své úvahy,
a to každý důkaz jednotlivě a všechny důkazy v jejich vzájemné souvislosti; přitom pečlivě přihlíží ke všemu,
co vyšlo za řízení najevo, včetně toho, co uvedli účastníci.“

 zásada materiální (objektivní) pravdy
Pravidla občanského soudního řízení jsou nastavena tak, aby umožnila zjištění skutečného skutkového
stavu, tedy poznání skutečné (materiální, objektivní) pravdy. Ne ve všech případech se samozřejmě podaří
objektivní pravdu zjistit, právní úprava však jejímu zjištění neklade žádné formální překážky. Zásada
materiální pravdy má zvláštní význam v trestním řízení (viz příslušná kapitola skript), v občanském soudním
řízení se projevuje především nastavením podmínek, které zjištění skutečného skutkového stavu umožňují
(zejména ve sporném občanském soudním řízení je však toto zjištění do značné míry závislé na aktivitě
účastníků řízení, viz zásada dispoziční a projednací).
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6.2. Subjekty řízení

Na občanském soudním řízení se podílí celá řada subjektů. Jako subjekty řízení (též procesní
subjekty) označujeme ty subjekty, které svou činností právně ovlivňují řízení a které jsou
k tomu účelu vybaveny procesními právy a procesními povinnostmi. Mezi subjekty řízení
vznikají procesněprávní vztahy. Základními subjekty řízení jsou soudy a účastníci řízení,
bez nich řízení nemůže existovat.
Vedle těchto základních subjektů vystupují v řízení často i jiné osoby, které mají určité procesní povinnosti,
případně i práva. Častá je účast tzv. osob zúčastněných na řízení, mezi které patří například svědek, znalec
či advokát. Od subjektů řízení se tyto osoby liší tím, že nemohou vlastním jménem ovlivňovat průběh řízení,
neboť nejsou nositeli procesních práv a povinností vztahujících se k předmětu řízení.

6.2.1. Soudy (§ 7-17 OSŘ)

Soud je v občanském soudním řízením „nezúčastněným třetím“. Je subjektem, který není
nositelem žádného hmotného práva, je nestranný a jeho úkolem je řešit konflikt mezi
stranami (resp. upravit vztahy mezi nimi do budoucna).

Pravomoc soudů
(okruh záležitostí, které jsou soudy v občanském soudním řízení oprávněny a povinny
rozhodovat)
V občanském soudním řízení soudy projednávají a rozhodují spory a jiné právní věci
vyplývajících z občanskoprávních, pracovních, rodinných a obchodních vztahů, tedy
ze soukromoprávních vztahů.
Vzhledem k tomu, že soudy rozhodují i v jiných typech soudních řízení (trestním, správním), hovoříme ve vztahu
k občanskému soudnímu řízení o tzv. civilní pravomoci soudů.

Příslušnost soudů
(který soud o konkrétní věci rozhoduje)

a/ Věcná a funkční příslušnost
 v prvním stupni jsou věcně příslušné okresní soudy, nestanoví-li zákon jinak,

krajské soudy jsou v prvním stupni příslušné ve stanovených věcech (např. ochrana
osobnosti, autorská práva, dávky důchodového a nemocenského pojištění a některé
obchodní spory, viz § 9 odst. 2 OSŘ);

 ve druhém stupni jsou příslušné (tj. o odvolání rozhodují) krajské či vrchní soudy (krajské
soudy rozhodují o odvoláních proti prvostupňovým rozhodnutím okresních soudů, vrchní
soudy rozhodují o odvoláních proti prvostupňovým rozhodnutím krajských soudů);

 o dovolání jako mimořádném opravném prostředku (viz dále) proti rozhodnutím
krajských nebo vrchních soudů rozhoduje Nejvyšší soud.

b/ Místní příslušnost
Nestanoví-li zákon jinak, je místně příslušným je obecný soud žalovaného (resp. účastníka,
proti němuž návrh směřuje).
Výjimky z tohoto pravidla stanoví OSŘ v § 86-89a.
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§ 85 OSŘ
(1) Nestanoví-li zákon jinak, je obecným soudem fyzické osoby okresní soud, v jehož obvodu má bydliště,
a nemá-li bydliště, okresní soud, v jehož obvodu se zdržuje. Má-li fyzická osoba bydliště na více místech, jsou
jejím obecným soudem všechny okresní soudy, v jejichž obvodu bydlí s úmyslem zdržovat se tam trvale.
(2) Obecným soudem fyzické osoby, která je podnikatelem, je ve věcech vyplývajících z podnikatelské činnosti
okresní soud, v jehož obvodu má sídlo; nemá-li sídlo, určuje se její obecný soud podle odstavce 1.
(3) Obecným soudem právnické osoby je okresní soud, v jehož obvodu má sídlo.
(4) Obecným soudem insolvenčního správce při výkonu jeho funkce je okresní soud, v jehož obvodu má sídlo.
(5) Obecným soudem státu je okresní soud, v jehož obvodu má sídlo organizační složka státu příslušná podle
zvláštního právního předpisu, a nelze-li takto místně příslušný soud určit, soud, v jehož obvodu nastala
skutečnost, která zakládá uplatněné právo.
(6) Obecným soudem obce je okresní soud, v jehož obvodu má své území.
(7) Obecným soudem vyššího územně samosprávného celku je okresní soud, v jehož obvodu mají sídlo jeho
orgány.

Složení soudu (§ 36 a násl. OSŘ)

Soud může jednat a rozhodovat v senátu nebo jediným soudcem (označovaným jako
samosoudce).
V řízení před okresním soudem rozhoduje až na výjimky (např. pracovní věci) samosoudce; v řízení
před krajským soudem jako soudem prvního stupně rozhoduje samosoudce, nestanoví-li zákon jinak, v řízení
o odvolání však rozhoduje senát; vrchní soudy a Nejvyšší soud rozhodují v senátech.

Na rozhodování soudů se v některých případech podílejí též tzv. přísedící. Jedná se o osoby, které jsou voleny
na čtyřleté období zastupitelstvy obcí (jde-li o přísedícího okresního soudu) a krajů (jde-li o přísedícího
krajského soudu). U přísedících se nevyžaduje odbornost (nemusejí tedy mít právní vzdělání). Podrobnosti jsou
upraveny zákonem č. 6/2002 Sb., o soudech, soudcích, přísedících a státní správě soudů (zákon o soudech
a soudcích). Rozhoduje-li okresní soud v senátu (např. v pracovních věcech), je senát složen z jednoho soudce
(předsedy senátu) a dvou přísedících. V řízení před krajskými soudy přísedící v občanském soudním řízení
nevystupují (na rozdíl od trestního soudního řízení, viz kapitolu skript věnovanou základům trestního práva).

Soudci (či přísedící) jsou vyloučeni z projednávání a rozhodování věci, existují-li pochybnosti
o jejich nepodjatosti z důvodu jejich poměru k věci, k účastníkům nebo jejich zástupcům,
či pokud se účastnili na předchozím projednávání věci (§ 14 a násl. OSŘ).

6.2.2. Účastníci řízení (§ 18-35a OSŘ)

Účastníky občanského soudního řízení jsou fyzické a/nebo právnické osoby; zpravidla se
jedná o osoby (subjekty) soukromého práva, účastníkem však může být i veřejnoprávní
subjekt (např. stát jako vlastník nemovitosti či obec jako zaměstnavatel).

Účastníci občanského soudního řízení mají vzájemně rovné postavení.

Ve sporném řízení se účastníci nazývají žalobce (ten, kdo podává žalobu) a žalovaný
(ten, proti němuž žaloba směřuje).
Přesný okruh účastníků závisí na druhu a okolnostech každého jednotlivého řízení.

Z hlediska způsobilosti je třeba rozlišovat tzv. procesní subjektivitu (§ 19 OSŘ), tj. způsobilost
být účastníkem občanského soudního řízení, a tzv. procesní způsobilost, tj. způsobilost
před soudem samostatně jednat (§ 20 OSŘ).
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Procesní subjektivita (způsobilost být účastníkem) znamená právní způsobilost být nositelem procesních práv
a povinností. Procesní subjektivita je spojena s právní osobností, má ji tedy každá osoba, a to fyzická osoba
od narození a právnická osoba od okamžiku svého vzniku. Procesní způsobilost znamená způsobilost
před soudem samostatně jednat, tedy vykonávat samostatně procesní úkony. Procesní způsobilost je spojena
se svéprávností, resp. způsobilostí právně jednat, uplatňuje se tedy pouze u fyzických osob (právnická osoba
sama jednat nemůže, vždy za ni jedná nějaká fyzická osoba). V plném rozsahu nabývá fyzická osoba procesní
způsobilostí zletilostí (dosažením věku 18 let). Kdo před soudem jedná za právnickou osobu, resp. stát
či územní samosprávný celek, upravuje OSŘ v § 20-21b.

6.3. Průběh občanského soudního řízení

Z hlediska průběhu občanského soudního řízení je nejvýznamnější rozlišování mezi řízením
v prvním stupni a opravnými řízeními, resp. řízeními o opravných prostředcích.

Vzhledem k omezenému rozsahu skript bude v této kapitole věnována pozornost pouze
průběhu sporného řízení.

POZOR, účastníci mají možnost uzavřít kdykoliv během řízení soudní smír (tj. uzavřít
o sporné věci dohodu, která bude potvrzena soudem). Soud je vždy povinen o smír mezi
účastníky usilovat, tj. probrat s nimi věc, upozornit je na relevantní soudní rozhodnutí
a doporučit jim uzavření smíru. Soudem schválený smír má účinky pravomocného
rozsudku (§ 99 OSŘ).
Vedle smíru uzavřeného během řízení upravuje občanský soudní řád i zvláštní smírčí řízení, které je jedním
z tzv. předběžných řízení (probíhá před zahájením sporného řízení). Smírčí řízení je upraveno v § 67-69 OSŘ,
jeho konání může navrhnout kterýkoliv z účastníků budoucího soudního sporu.

6.3.1. Řízení v prvním stupni

a/ Zahájení řízení (§ 79-89a OSŘ)

Sporné řízení se zahajuje na návrh, který se nazývá žaloba. Žaloba se podává u příslušného
soudu. Zahájením řízení vzniká překážka tzv. litispendence (v téže věci nelze u soudu zahájit
další řízení).
§ 83 OSŘ
Zahájení řízení brání tomu, aby o téže věci probíhalo u soudu jiné řízení.

b/ Průběh řízení (§ 100-119a OSŘ)

Po zahájení řízení soud přezkoumá, zda jsou splněny podmínky řízení a zda byly odstraněny
případné vady v žalobě. Pokud nejsou splněny podmínky řízení (např. věc nespadá
do pravomoci soudů), soud řízení zastaví. Pokud nebyly odstraněny vady v žalobě, soud ji
odmítne. Zastavením řízení nebo odmítnutím žaloby je řízení skončeno.

Pokud soud neodmítne žalobu či nezastaví řízení, připraví k projednání věci samé ústní
jednání. Příprava by měla směřovat k tomu, aby bylo možné věc rozhodnout při jediném
jednání (což se s ohledem na složitost projednávané věci ne vždy podaří). K jednání soud
předvolá všechny osoby, jejichž přítomnosti je pro rozhodnutí třeba. Jednání je veřejné, soud
však může za stanovených podmínek veřejnost vyloučit, a to buď pro celé jednání, nebo
pro jeho část.
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§ 116 odst. 2 OSŘ
Veřejnost může být pro celé jednání nebo pro jeho část vyloučena, jen kdyby veřejné projednání věci ohrozilo
tajnost utajovaných informací chráněných zvláštním zákonem, obchodní tajemství, důležitý zájem účastníků
nebo mravnost.

Výjimečně může být věc rozhodnuta i bez nařízení jednání.
§ 115a OSŘ
K projednání věci samé není třeba nařizovat jednání, jestliže ve věci lze rozhodnout jen na základě účastníky
předložených listinných důkazů a účastníci se práva účasti na projednání věci vzdali, popřípadě s rozhodnutím
věci bez nařízení jednání souhlasí.

Věc může být projednána a rozhodnuta i bez účasti řádně předvolaného účastníka, který
nepožádal o odročení jednání.
§ 101 odst. 3 OSŘ
Nedostaví-li se řádně předvolaný účastník k jednání a včas nepožádal z důležitého důvodu o odročení, může
soud věc projednat a rozhodnout v nepřítomnosti takového účastníka; vychází přitom z obsahu spisu
a z provedených důkazů.

Účastníci jsou povinni uvádět („tvrdit“) pro rozhodnutí významné skutečnosti (viz výklad
o projednací zásadě výše), soud je však v řízení povinen po zahájení řízení pokračovat, i když
jsou účastníci nečinní (tedy i bez dalších návrhů).

c/ Dokazování (§ 120-136 OSŘ)

Ve sporném občanském soudním řízení se uplatňuje tzv. důkazní povinnost, tedy povinnost
účastníků navrhovat důkazy (viz též výklad o projednací zásadě výše). Důkazy se provádějí
zásadně při jednání.

Důkazními prostředky mohou být všechny prostředky, jimiž lze prokázat stav věci;
nejčastějšími důkazními prostředky jsou výpověď svědka, znalecký posudek, listina, ohledání
a výslech účastníka.
§ 125 OSŘ
Za důkaz mohou sloužit všechny prostředky, jimiž lze zjistit stav věci, zejména výslech svědků, znalecký posudek,
zprávy a vyjádření orgánů, fyzických a právnických osob, notářské nebo exekutorské zápisy a jiné listiny,
ohledání a výslech účastníků. Pokud není způsob provedení důkazu předepsán, určí jej soud.

Soud hodnotí důkazy dle své volné úvahy (viz výklad o zásadě volného hodnocení důkazů
výše).

d/ Náklady řízení (§ 137-151 OSŘ)

V občanském soudním řízení existují různé druhy nákladů (hotové výdaje účastníků a jejich
zástupců, včetně soudního poplatku, ušlý výdělek účastníků a jejich zákonných zástupců,
náklady důkazů, odměna za zastupování advokátem atd.).
Soud může rozhodnout o částečném či výjimečně i úplném osvobození účastníka od soudních poplatků.

§ 138 odst. 1 OSŘ
Na návrh může předseda senátu přiznat účastníkovi zčásti osvobození od soudních poplatků, odůvodňují-li to
poměry účastníka a nejde-li o svévolné nebo zřejmě bezúspěšné uplatňování nebo bránění práva; přiznat
účastníkovi osvobození od soudních poplatků zcela lze pouze výjimečně, jsou-li proto zvlášť závažné důvody,
a toto rozhodnutí musí být odůvodněno. Nerozhodne-li předseda senátu jinak, vztahuje se osvobození na celé
řízení a má i zpětnou účinnost; poplatky zaplacené před rozhodnutím o osvobození se však nevracejí.
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Je třeba rozlišovat mezi placením nákladů řízení a jejich náhradou. Každý účastník platí
náklady řízení, které vznikají jemu osobně, a náklady svého zástupce. Náhradu nákladů
přizná soud dle úspěchu ve věci, měl-li tedy účastník ve věci plný úspěch, přizná mu soud
náhradu nákladů proti účastníku, který ve věci úspěch neměl. Soud však nepřizná náhradu
jakýchkoliv nákladů, ale pouze nákladů potřebných k účelnému uplatňování nebo bránění
práva. Potřebnost vynaložených nákladů posuzuje soud v rámci rozhodování o náhradě
nákladů.
§ 142 odst. 2 OSŘ
Měl-li účastník ve věci úspěch jen částečný, soud náhradu nákladů poměrně rozdělí, případně vysloví, že žádný
z účastníků nemá na náhradu nákladů právo.

Soud rozhoduje o nákladech řízení z úřední povinnosti, tedy i bez návrhu, a to zpravidla
v konečném rozhodnutí ve věci (výrok o nákladech řízení je jedním z výroků tohoto
rozhodnutí).

e/ Rozhodnutí

V občanském soudním řízení se uplatňují tři druhy (formy) rozhodnutí: rozsudek, platební
rozkaz a usnesení.

Rozsudek (§ 152-166 OSŘ):
 rozsudkem rozhoduje soud ve věci samé (tzv. o meritu věci, proto je označován též jako

meritorní rozhodnutí),
 zásadně nemožné překročit návrhy účastníků,
 náležitosti (formální náležitosti, výrok, odůvodnění, poučení),
 je třeba rozlišovat právní moc (doručený rozsudek je „v právní moci“ neboli pravomocný,

pokud jej již nelze napadnout odvoláním; právní moc jako vlastnost rozsudku znamená,
že je závazný a v zásadě nezměnitelný) a vymahatelnost (rozsudek, který ukládá
povinnost, se stává vymahatelným, jakmile uplyne lhůta k dobrovolnému splnění
povinnosti; vymahatelnost jako vlastnost rozsudku znamená, že lze prostřednictvím
státního donucení začít vymáhat povinnost, kterou ukládá).
§ 160 odst. 1 OSŘ
Uložil-li soud v rozsudku povinnost, je třeba ji splnit do tří dnů od právní moci rozsudku nebo, jde-li
o vyklizení bytu, do patnácti dnů od právní moci rozsudku; soud může určit lhůtu delší nebo stanovit, že
peněžité plnění se může stát ve splátkách, jejichž výši a podmínky splatnosti určí.

Pro vymahatelnost ve výše uvedeném smyslu se používá též pojem vykonatelnost (po marném uplynutí
lhůty k dobrovolnému splnění povinnosti se rozsudek stává vykonatelným, tedy lze na jeho základě zahájit
vykonávací neboli exekuční řízení).

Platební rozkaz (§ 172-175 OSŘ):
 platebním rozkazem může soud rozhodnout (a to i bez výslovné žádosti žalobce

a bez slyšení žalovaného) v jednoduchých případech žalob na zaplacení peněžité částky,
vyplývá-li žalobcovo právo ze skutečností tvrzených v žalobě,

 soud nenařizuje jednání,
 žalovanému uloženo, aby do 15 dnů od doručení platebního rozkazu zaplatil uplatněnou

pohledávku a náklady řízení nebo aby v téže lhůtě podal odpor u soudu, který platební
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rozkaz vydal (odpor je zvláštním řádným opravným prostředkem uplatnitelným pouze
proti platebnímu rozkazu); platební rozkaz se v takovém případě v plném rozsahu ruší
a soud nařídí jednání (rozhodnutí ve věci samé má poté formu rozsudku),

 řízení, v němž je platební rozkaz vydáván, se označuje jako tzv. rozkazní řízení.

Usnesení (§ 167-171 OSŘ)
 usnesením soud rozhoduje, nestanoví-li zákon jinak, tedy v případech, kdy nerozhoduje

formou rozsudku či platebního rozkazu,
 stejné náležitosti jako rozsudek.

§ 167 OSŘ
(1) Nestanoví-li zákon jinak, rozhoduje soud usnesením. Usnesením se rozhoduje zejména o podmínkách
řízení, o zastavení nebo přerušení řízení, o odmítnutí návrhu, o změně návrhu, o vzetí návrhu zpět, o smíru,
o nákladech řízení, jakož i o věcech, které se týkají vedení řízení.
(2) Není-li dále stanoveno jinak, užije se na usnesení přiměřeně ustanovení o rozsudku.

6.3.2. Řízení o opravných prostředcích

OPRAVNÉ PROSTŘEDKY
V OBČANSKÉM

SOUDNÍM ŘÍZENÍ

ŘÁDNÉ MIMOŘÁDNÉ

odvolání
(proti rozsudku či

usnesení)

odpor
(proti platebnímu

rozkazu)
žaloba … dovolání

… na obnovu
řízení

… pro
zmatečnost
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a/ Odvolání (§ 201-227 OSŘ)

Odvolání je základním a obecným řádným opravným prostředkem, kterým lze napadnout
jak rozsudek, tak usnesení soudu. Představuje nejčastěji využívanou možnost přezkoumání
soudního rozhodnutí.

Odvoláním lze napadnout každé nepravomocné rozhodnutí soudu prvního stupně, pokud
to zákon výslovně nevylučuje.
Pokud zákon podání odvolání vyučuje, hovoříme o tzv. nepřípustnosti odvolání (nepřípustnost odvolání
upravuje OSŘ v § 202).

Zvláštním řádným opravným prostředkem je odpor, který lze podat proti platebnímu rozkazu.

Odvolání se podává do 15 dnů od doručení písemného vyhotovení rozhodnutí u soudu,
proti jehož rozhodnutí směřuje (tedy u soudu, který napadené rozhodnutí vydal).

Odvolání může podat účastník řízení, kterému nebylo vydaným rozhodnutím vyhověno,
ať již plně, či částečně. Nemůže jej podat účastník, kterému bylo plně vyhověno.

§ 202 OSŘ
(1) Odvolání není přípustné proti usnesení, jímž
a) se upravuje vedení řízení,
b) byl účastník vyzván, aby neúplné, nesrozumitelné nebo neurčité podání doplnil nebo opravil (§ 43 odst. 1),
c) bylo prominuto zmeškání lhůty,
d) byla nebo nebyla připuštěna změna návrhu,
e) bylo rozhodnuto o svědečném nebo o nárocích podle § 139 odst. 3,
f) byl schválen smír,
g) byl zamítnut návrh na přerušení řízení podle § 109 nebo podle § 110,
h) byl žalovaný vyzván, aby se ve věci písemně vyjádřil (§ 114b),
i) bylo opraveno rozhodnutí, netýká-li se oprava výroku rozhodnutí,
j) bylo rozhodnuto, že doručení je neúčinné (§ 50d),
k) byla uložena povinnost složit zálohu na náklady důkazu,
l) bylo vyhověno návrhu na přezkum evropského platebního rozkazu,
m) bylo nařízeno první setkání s mediátorem podle § 100 odst. 2,
n) byl zrušen platební rozkaz podle § 173 odst. 2.
(2) Odvolání není přípustné proti rozsudku, jímž bylo rozhodnuto o peněžitém plnění nepřevyšujícím 10 000 Kč,
k příslušenství pohledávky se přitom nepřihlíží; to neplatí u rozsudku pro uznání a u rozsudku pro zmeškání.
(3) Odvolání jen proti důvodům rozhodnutí není přípustné.

Náležitosti odvolání
Vedle obecných náležitostí musí být v odvolání uvedeno, proti kterému rozhodnutí směřuje,
v jakém rozsahu je toto rozhodnutí napadáno, v čem je spatřována nesprávnost tohoto
rozhodnutí nebo postupu soudu (odvolací důvod) a čeho se odvolatel domáhá (odvolací
návrh).

Obecné náležitosti každého podání k soudu jsou uvedeny v § 42 odst. 4 OSŘ: z každého podání musí být
patrno, kterému soudu je určeno, kdo je činí, které věci se týká a co sleduje, musí být podepsáno a datováno.

Odvolacím důvodem obecně může být nezákonnost nebo nesprávnost rozhodnutí (zvláštní požadavky
na odvolací důvody zejména u odvolání proti rozhodnutí ve věci samé stanoví zákon). Až na výjimky nemohou
být odvolacím důvodem u odvolání proti rozhodnutí ve věci samé tzv. novoty, tedy skutečnosti nebo důkazy,
které nebyly uplatněny před soudem prvního stupně.



95

Včas podané odvolání má suspenzivní (odkladný) a devolutivní účinek, odkládá tedy právní
moc napadeného rozhodnutí a „odvaluje“ rozhodnutí o opravném prostředku na odvolací
soud, kterým je místně příslušný krajský či vrchní soud (srov. výklad v kapitole skript
věnované základům procesního práva).

Výjimkou z devolutivního účinku je tzv. autoremedura (náprava vlastního rozhodnutí ve prospěch odvolatele),
tedy případ, kdy soud prvního stupně, který napadené rozhodnutí vydal, sám odvolání v celém rozsahu vyhoví.
Autoremedura je možná pouze u rozhodnutí a za podmínek uvedených v § 210a OSŘ, není možná u odvolání
proti rozsudku.

Odvolací soud je vázán rozsahem odvolání, projedná tedy věc jen v mezích, ve kterých se
odvolatel domáhá přezkoumání rozhodnutí soudu prvního stupně. Odvolací soud je však
oprávněn přezkoumávat napadené rozhodnutí i z hlediska jiných důvodů, než které byly
v odvolání uplatněny.
Toto pravidlo však neplatí v případě odvolání proti rozhodnutí ve věci samé, které neobsahovalo žádné odvolací
důvody a tyto důvody nebyly doplněny ani po výzvě soudu.

Odvolací soud není vázán skutkovým stavem, jak jej zjistil soud prvního stupně, může tedy
opakovat dokazování.
Odvolací soud je povinen zopakovat důkazy provedené v řízení před soudem prvního stupně, má-li za to, že je
z nich možné dospět k jinému skutkovému zjištění, než které učinil soud prvního stupně.

Odvolací soud může rozhodnout následujícími způsoby:

 odvolání odmítne, není-li splněna některá z podmínek jeho přípustnosti (odvolání
v takovém případě vůbec není věcně projednáváno), příkladem je podání odvolání
neoprávněnou osobou nebo opožděně;

 napadené rozhodnutí potvrdí, je-li ve výroku věcně správné;
 napadené rozhodnutí změní ve stanovených případech (u rozhodnutí ve věci samé,

pokud soud prvního stupně rozhodl nesprávně, ačkoliv správně zjistil skutkový stav, nebo
pokud je po doplnění nebo zopakování dokazování skutkový stav zjištěn tak, že je možné
o věci rozhodnout);

 napadené rozhodnutí zruší a věc vrátí soudu prvního stupně k dalšímu řízení; soud
prvního stupně je v takovém případě vázán právním názorem odvolacího soudu;

 napadené rozhodnutí zruší a věc postoupí věcně příslušnému soudu, resp. příslušnému
orgánu, pokud ve věci rozhodoval nepříslušný soud, resp. věc nespadá do pravomoci
soudů.

Odvolací soud rozhoduje rozsudkem, pokud potvrzuje rozsudek nebo jej mění. V ostatních
případech rozhoduje usnesením.

Náklady odvolacího řízení
Odvolací soud rozhoduje o nákladech odvolacího řízení, pokud potvrzuje nebo mění napadené rozhodnutí.
Zruší-li odvolací soud rozhodnutí a vrátí-li věc soudu prvního stupně k dalšímu řízení nebo věc postoupí věcně
příslušnému soudu, rozhodne o náhradě celkových nákladů (tj. nákladů původního prvostupňového řízení,
odvolacího řízení a nového prvostupňového řízení) soud prvního stupně v novém rozhodnutí o věci.
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b/ Mimořádné opravné prostředky

Mimořádný opravný prostředek je možný proti pravomocnému rozhodnutí. Jedná se
o průlom do právní jistoty účastníků právních vztahů, proto jsou pro jejich použití stanoveny
přesné podmínky. Mimořádnými opravnými prostředky v občanském soudním řízení jsou
žaloba na obnovu řízení, žaloba pro zmatečnost a dovolání.

Žaloba na obnovu řízení je určena ke zhojení nedostatků skutkových zjištění. Uplatní se v případech, kdy se
objeví skutečnosti nebo důkazy, které žalobce nemohl bez své viny použít v původním řízení, nebo kdy lze
provést důkazy, které nebylo možno provést v původním řízení. O žalobě rozhoduje soud, který v původním
řízení o věci rozhodoval v prvním stupni.

Žaloba pro zmatečnost slouží k odstranění rozhodnutí vydaného v řízení, které trpělo závažnými vadami
(např. ve věci nebyla dána pravomoc soudů, účastník neměl procesní způsobilost, rozhodoval vyloučený
soudce, bylo rozhodnuto v neprospěch účastníka v důsledku trestného činu soudce, v téže věci bylo již dříve
pravomocně rozhodnuto apod.). O žalobě rozhoduje soud, který v původním řízení o věci rozhodoval v prvním
stupni.

Dovolání se uplatní v případech závažných pochybností o správnosti právního posouzení věci odvolacím
soudem. O dovolání rozhoduje Nejvyšší soud.

Žaloba na obnovu řízení a pro zmatečnost (§ 228-235i OSŘ)
 proti pravomocným rozhodnutím ve věci samé, resp. kterými bylo ukončeno řízení,
 důvody (obnova řízení: nové skutečnosti či důkazy, resp. možnost provedení důkazů,

které nebylo možné provést v původním řízení; zmatečnost: stanovené podstatné vady
řízení),

 lhůty (obecně tři měsíce od doručení napadeného rozhodnutí x řada výjimek);
§ 233 OSŘ
(1) Žaloba na obnovu řízení musí být podána ve lhůtě tří měsíců od té doby, kdy ten, kdo obnovu navrhuje, se
dozvěděl o důvodu obnovy, nebo od té doby, kdy jej mohl uplatnit; běh této lhůty však neskončí před
uplynutím tří měsíců od právní moci napadeného rozhodnutí.
(2) Po třech letech od právní moci napadeného rozhodnutí může být žaloba na obnovu řízení podána jen
tehdy, jestliže trestní rozsudek nebo rozhodnutí o přestupku nebo jiném správním deliktu, na jejichž
podkladě bylo v občanském soudním řízení přiznáno právo, byly později podle příslušných právních předpisů
zrušeny.

 žalobu projednává a rozhoduje o ní soud, který v původním řízení o věci rozhodoval
prvním stupni,

 rozhodnutí o žalobě: zamítnutí nebo povolení obnovy řízení, resp. zrušení rozhodnutí
napadeného pro zmatečnost.

Dovolání (§ 236-243d OSŘ)
 proti pravomocným rozhodnutím odvolacího soudu, pokud to zákon připouští,
 rozhoduje Nejvyšší soud,
 jediným dovolacím důvodem je nesprávné právní posouzení věci odvolacím soudem

(odvolací soud si nesprávně vyložil právní normu či ji nesprávně aplikoval na zjištěný
skutkový stav) a z něj vyplývající nesprávnost jím vydaného rozhodnutí,

 nelze uplatnit nové skutečnosti nebo důkazy,
 dovolání musí být podáno ve lhůtě dvou měsíců od doručení rozhodnutí odvolacího

soudu, a to u soudu, který ve věci rozhodoval v prvním stupni,
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 v zásadě povinné zastoupení dovolatele advokátem či notářem (neplatí u dovolatele-
fyzické osoby, pokud má právnické vzdělání, a u dovolatele-právnické osoby, jedná-li
za něj osoba, která má právnické vzdělání),

 rozhodnutí o dovolání: odmítnutí, je-li nepřípustné nebo trpí-li vadami,
zamítnutí, je-li rozhodnutí odvolacího soudu správné,
změna napadeného rozhodnutí, je-li to možné,
zrušení napadeného rozhodnutí odvolacího soudu, případně
i soudu prvního stupně, a vrácení jim věci k dalšímu řízení
(soudy jsou v takovém případě vázány právním názorem
Nejvyššího soudu).

6.4. Příklady řízení se zvláštní úpravou

Zvláštní druhy civilních řízení jsou upraveny především v zákoně č. 292/2013 Sb.,
o zvláštních řízeních soudních. Až na výjimky se jedná o řízení nesporná.

Jedná se například o:
 řízení ve věcech svéprávnosti,
 řízení ve věcech nezvěstnosti a smrti,
 řízení o přivolení k zásahu do integrity,
 řízení ve věcech přípustnosti převzetí nebo držení v ústavech,
 řízení o pozůstalosti (tj. o dědictví),
 řízení o soudním prodeji zástavy,
 řízení ve věcech manželských a partnerských,
 řízení ve věci ochrany proti domácímu násilí,
 řízení o určení a popření rodičovství,
 řízení ve věcech osvojení,
 řízení ve věcech péče soudu o nezletilé,
 řízení v některých věcech výkonu rozhodnutí.

6.5. Výkon rozhodnutí (§ 251-351a OSŘ)

Pravomoc vynucovat autoritativně přiznané plnění v situaci, kdy není plněno dobrovolně,
mají v České republice od roku 2001 nejen soudy, ale rovněž soudní exekutoři jako zvláštní
právnická profese. Je tedy třeba rozlišovat výkon rozhodnutí jako činnost prováděnou soudy
na základě § 251 a násl. OSŘ a exekuci jako činnost prováděnou soudními exekutory
na základě zákona č. 120/2001 Sb., o soudních exekutorech a exekuční činnosti (exekuční
řád). Vykonávací i exekuční řízení jsou zvláštní a samostatné druhy občanského soudního
řízení. Účastníky vykonávacího i exekučního řízení jsou oprávněný (ten, jemuž má být
plněno) a povinný (ten, kdo je povinen plnit).

Pojem exekuce je používán rovněž pro vynucování rozhodnutí vydaných ve správním či daňovém řízení,
hovoříme pak o správní či daňové exekuci.
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Základní charakteristiky výkonu rozhodnutí dle OSŘ:

 na základě návrhu oprávněného, neplní-li povinný dobrovolně,
 k nařízení a provedení výkonu rozhodnutí je příslušný obecný soud povinného (tj. okresní

soud v místě trvalého bydliště povinného),
 výkon rozhodnutí soud nařizuje usnesením (v odvolání lze namítat jen ty skutečnosti, jež

jsou pro nařízení výkonu rozhodnutí rozhodné; k ostatním odvolací soud nepřihlédne
a odvolání obsahující jen takové důvody odmítne),

 možnost zastavení výkonu rozhodnutí ve stanovených případech (na návrh i bez návrhu),
 náklady výkonu rozhodnutí zásadně hradí povinný,
 způsoby výkonu rozhodnutí dle OSŘ:

i. pro uspokojení práv na peněžitá plnění:
srážky ze mzdy či jiných příjmů,
přikázání pohledávky,
správa nemovité věci,
prodej movitých věcí a nemovitých věcí,
zřízení soudcovského zástavního práva na nemovitých věcech,
postižení závodu,

ii. pro uspokojení práv na nepeněžitá plnění:
vyklizení,
odebrání věci,
rozdělení společné věci,
provedení prací a výkonů.
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7. ZÁKLADY TRESTNÍHO PRÁVA
Vybraná odborná literatura pro zájemce o hlubší studium:

JELÍNEK, Jiří a kol. Trestní právo hmotné: obecná část, zvláštní část. 4. vyd. Praha: Leges, 2014, 976 s. ISBN 978-
807-5020-444
JELÍNEK, Jiří a kol. Trestní právo procesní. 2. vyd. podle novelizované právní úpravy účinné od 1.9.2011. Praha:
Leges, 2011, 816 s. ISBN 978-808-7212-929
VOKOUN, Rudolf, GŘIVNA Tomáš a kol. Příklady z trestního práva hmotného a procesního. Praha: Leges, 2010,
80 s. ISBN 978-808-7212-325

7.1. Úvodní poznámky

7.1.1. Pojem trestního práva a jeho postavení v právním řádu ČR

Trestní právo je odvětví práva, které určuje, které ze společensky škodlivých činů jsou
trestné, stanoví tresty za jejich spáchání a postup při ukládání těchto trestů.
Vedle trestů upravuje trestní právo i tzv. ochranná opatření, která spolu s tresty tvoří tzv. trestní sankce
(viz dále).

Trestní právo je součástí práva veřejného, jeho základním účelem je ochrana společnosti
před kriminalitou (tedy před trestnými činy vyššího stupně nebezpečnosti). Stanoveného
účelu je dosahováno prostřednictvím preventivní a represivní funkce trestního práva
(resp. trestu).

Preventivní funkce spočívá v předcházení páchání trestné činnosti, resp. v odrazení
potenciálních pachatelů od spáchání trestného činu; represivní funkce je naplňována
potrestáním pachatele trestného činu.
Rozlišuje se prevence individuální, kterou se rozumí působení na pachatele trestného činu (zabránění v další
trestné činnosti, výchova pachatele), a prevence generální, kterou se rozumí působení na veřejnost (odrazení
od páchání trestné činnosti, posílení pocitu bezpečí a důvěry v autoritu práva).

Primární funkcí trestního práva je prevence, represe je až sekundární.

Trestní právo se dělí na trestní právo hmotné a trestní právo procesní.

Trestní právo hmotné (materiální) stanoví, co je trestným činem a komu a jaký trest lze
za jeho spáchání uložit (případně jaké ochranné opatření lze v souvislosti s jeho spácháním
uložit). Trestní právo procesní (formální) upravuje trestní řízení, tj. postup trestních orgánů
v trestních věcech.
Někteří autoři uvádějí samostatně ještě trestní právo vykonávací, jehož obsahem jsou pravidla upravující výkon
trestů a ochranných opatření.
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7.1.2. Prameny a ústavní základy trestního práva

Jak trestní právo hmotné, tak procesní jsou v ČR kodifikována (tj. jejich převážná část je
ucelenou formou upravena v jednom zákoně, který je označován jako zákoník neboli kodex).

Základními prameny českého trestního práva jsou následující dva zákoníky (kodexy):
 zákon č. 40/2009 Sb., trestní zákoník (kodex trestního práva hmotného, dále jen „TZ“),
 zákon č. 141/1961 Sb., o trestním řízení soudním (kodex trestního práva procesního,

nazývaný též trestní řád, dále jen „TŘ“).

Vedle těchto základních právních předpisů jsou normy trestního práva obsaženy v řadě
dalších zákonů, z nichž nejvýznamnější jsou:
 zákon č. 418/2011 Sb., o trestní odpovědnosti právnických osob a řízení proti nim,
 zákon č. 218/2003 Sb., o soudnictví ve věcech mládeže,
 zákon č. 169/1999 Sb., o výkonu trestu odnětí svobody.
Skutkové podstaty trestných činů jsou však obsaženy pouze v trestním zákoníku (zákon č. 40/2009 Sb.).

Související vědní obory

Základními vědními obory souvisejícími s trestním právem jsou kriminologie, penologie
a kriminalistika.
Kriminologie je nauka o kriminalitě, o jejích příčinách a její kontrole (součástí kriminologie je i tzv. viktimologie,
tedy nauka o obětech trestných činů). Penologie je nauka o trestech, jejich výkonu a účincích. Kriminalistika je
nauka o odhalování a vyšetřování trestných činů.

Ústavními základy trestního práva rozumíme obecná pravidla (zásady, principy) trestního
práva stanovená v právních předpisech ústavní síly, konkrétně v Listině základních práv
a svobod, nebo z nich vyplývající. Zakotvení těchto pravidel na ústavní úrovni je nezbytné,
neboť prostředky používané v trestním právu mohou výrazně zasahovat do lidských práv
a svobod.
Z důvodu ochrany společnosti před trestnými činy přitom Listina základních práv a svobod některé zásahy
do práv výslovně umožňuje. Příkladem jsou domovní prohlídka, která je dle čl. 12 odst. 2 přípustná jen
pro účely trestního řízení, a to na písemný odůvodněný příkaz soudce, či možnost omezení osobní svobody dle
čl. 8 pro účely trestního řízení či výkonu trestu.

Vybrané zásady trestního práva vyplývající z Listiny základních práv a svobod:

a/ Zásada není trestného činu, není trestu bez zákona (resp. žádný trestný čin a žádný trest
bez zákona, latinsky nullum crimen, nulla poena sine lege)

Čl. 39 LZPS
Jen zákon stanoví, které jednání je trestným činem a jaký trest, jakož i jaké jiné újmy
na právech nebo majetku, lze za jeho spáchání uložit.

Jedná se o klasickou zásadu trestního práva, podle níž je trestným činem pouze jednání
označené za trestný čin v zákoně a za trestné činy lze ukládat pouze tresty uvedené v zákoně.
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Příklad:
§ 144 odst. 1 TZ
Účast na sebevraždě
Kdo jiného pohne k sebevraždě nebo jinému k sebevraždě pomáhá, bude potrestán, došlo-li alespoň k pokusu
sebevraždy, odnětím svobody až na tři léta

Trestným činem je tedy pomoc k sebevraždě, nikoliv však sebevražda jako taková, neboť ji zákon za trestný čin
neprohlašuje. Pokud dojde k neúspěšnému pokusu o sebevraždu, neexistuje trestný čin, za který by mohl být
sebevrah stíhán, naproti tomu osoba, která mu pomáhala, je pachatelem trestného činu účasti na sebevraždě
dle § 144 TZ. Za pomoc k sebevraždě je přitom možné uložit pouze trest odnětí svobody, a to maximálně
v délce tři roky. Není možné uložit jiný trest, a to ani z hlediska druhu (např. zákaz činnosti), ani z hlediska trvání
(např. trest odnětí svobody v délce pěti let).

b/ Zákaz zpětné působnosti trestního zákona

Čl. 40 odst. 6 LZPS
Trestnost činu se posuzuje a trest se ukládá podle zákona účinného v době, kdy byl čin
spáchán. Pozdějšího zákona se použije, jestliže je to pro pachatele příznivější.

Trestní zákoník vyjadřuje zásadu zpětné působnosti ve svém prvním ustanovení, ve vztahu
k trestním sankcím ji však modifikuje možností uložit pouze takový druh trestu
či ochranného opatření, které dovoluje uložit zákon účinný v době, kdy se o věci
rozhoduje.

§ 1 TZ
Čin je trestný, jen pokud jeho trestnost byla zákonem stanovena dříve, než byl spáchán.

§ 3 TZ
(1) Pachateli lze uložit vždy pouze takový druh trestu, který dovoluje uložit zákon účinný v době, kdy se
o trestném činu rozhoduje.
(2) O ochranném opatření se rozhodne vždy podle zákona účinného v době, kdy se o ochranném opatření
rozhoduje.

Zákaz zpětné působnosti neboli retroaktivity trestního zákona vychází z požadavku právní jistoty. Každý ví,
resp. má možnost vědět (nahlédnutím do zákona), jaká jednání jsou považována za trestné činy a jaké tresty je
za jejich spáchání možné uložit. V případě, že dojde ke změně právní úpravy, není možné změněná pravidla
použít na jednání, k nimž došlo v době, kdy ještě nebyla účinná. Zásada zákazu zpětné účinnosti trestního
zákona je však v některých případech prolomena, zvláštní význam má v tomto směru pravidlo, že pozdějšího
zákona se užije, je-li to pro pachatele příznivější.

Příklad:

V zákoně č. 40/2009 Sb., trestním zákoníku, účinném od 1. ledna 2010, je upraven trestný čin „Zanedbání péče
o zvíře z nedbalosti“:

§ 303 odst. 1 TZ
„Kdo z hrubé nedbalosti zanedbá potřebnou péči o zvíře, které vlastní nebo o něž je povinen se z jiného důvodu
starat, a způsobí mu tím trvalé následky na zdraví nebo smrt, bude potrestán odnětím svobody až na šest
měsíců, zákazem činnosti nebo propadnutím věci nebo jiné majetkové hodnoty.“

V trestním zákoně č. 140/1961 Sb. (který byl zrušen a nahrazen zákonem č. 40/2009 Sb.) obdobná skutková
podstata neexistovala, zanedbání péče o zvíře ústící v trvalé následky na jeho zdraví nebo smrt tedy nebylo
trestné. Pokud by se osoba dopustila takového jednání v prosinci roku 2009, nemohla by být potrestána
za trestný čin, byť by prošetřování věci probíhalo již za účinnosti nového trestního zákoníku, který příslušnou
skutkovou podstatu obsahuje. V úvahu by přicházela pouze odpovědnost pachatele za správní delikt dle zákona
č. 246/1992 Sb., na ochranu zvířat proti týrání.
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Jiná situace by nastala v případě, kdy by se právní úprava změnila způsobem, který by byl pro pachatele
příznivější, tedy by jednání, jež bylo trestné podle původní právní úpravy, přestalo být trestným či by se zmírnily
tresty, které by za něj bylo možné uložit. Příkladem je trestný čin „Hanobení republiky a jejího představitele“,
který až do konce roku 1997 existoval v trestním zákoně č. 140/1961 Sb. a prohlašoval za trestné snižování
vážnosti prezidenta republiky či veřejné hanobení jiného čelného představitele republiky pro výkon jeho
pravomoci. Pokud by se v roce 1998 posuzovalo jednání naplňující znaky této skutkové podstaty
(např. posměšné vyobrazení prezidenta republiky), ke kterému došlo v roce 1997, bylo by nejen možné,
ale dokonce nutné použít znění zákona účinné od 1. ledna 1998, které již danou skutkovou podstatu
neobsahovalo.

Zjednodušeně je tedy možné říci, že v případě změny právní úpravy poté, co k posuzovanému skutku
(jednání) dojde, se postupuje podle té právní úpravy, která je pro pachatele příznivější.

c/ Zásada řádného zákonného procesu

Čl. 8 odst. 2 LZPS
Nikdo nesmí být stíhán nebo zbaven svobody jinak než z důvodů a způsobem, který stanoví
zákon.

Důvody trestního stíhání, jeho průběh a prostředky, jež je možné použít pro usvědčení
pachatele, jsou upraveny zákonem. Proti pachateli tedy například nelze použít nezákonně
získaný důkaz (např. při domovní prohlídce, která nebyla nařízena soudem).

d/ Zásada presumpce (domněnky) neviny

Čl. 40 odst. 2 LZPS
Každý, proti němuž je vedeno trestní řízení, je považován za nevinného, pokud pravomocným
odsuzujícím rozsudkem soudu nebyla jeho vina vyslovena.

Listina základních práv a svobod stanoví, že pouze soudy rozhodují o vině a trestu za trestné
činy (čl. 40 odst. 1), pouze soud tedy může autoritativně konstatovat, že se určitá osoba
skutečně dopustila trestného činu. Do okamžiku vyhlášení pravomocného odsuzujícího
rozsudku soudu (rozsudku, jímž je vyslovena vina), je tedy osoba, proti níž je vedeno
trestní řízení (podezřelý, resp. obviněný nebo obžalovaný), považována za nevinnou. Taková
osoba tedy nesmí být v občanském či profesním životě nijak dehonestována, resp. nesmí jí
být působeny jiné újmy na právech, než které jsou předvídány Listinou základních práv
a svobod.

e/ Právo na obhajobu a právo odepřít výpověď

Čl. 40 odst. 3 LZPS
Obviněný má právo, aby mu byl poskytnut čas a možnost k přípravě obhajoby a aby se mohl
hájit sám nebo prostřednictvím obhájce. Jestliže si obhájce nezvolí, ačkoliv ho podle zákona
mít musí, bude mu ustanoven soudem. Zákon stanoví, v kterých případech má obviněný
právo na bezplatnou pomoc obhájce.

Čl. 40 odst. 4 LZPS
Obviněný má právo odepřít výpověď; tohoto práva nesmí být žádným způsobem zbaven.
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f/ Zásada humanismu (nepřípustnost trestu smrti a zákaz mučení, zákaz krutých, nelidských
nebo ponižujících trestů)

Čl. 6 odst. 3 LZPS
Trest smrti se nepřipouští.

Čl. 7 odst. 2 LZPS
Nikdo nesmí být mučen ani podroben krutému, nelidskému nebo ponižujícímu zacházení nebo
trestu.

Zásada humanismu se uplatňuje především při ukládání a výkonu trestních sankcí. Listina
základních práv a svobod zakazuje trest smrti, stejně jako jiné kruté či ponižující tresty.
V rámci trestního stíhání se zásada humanismu projevuje požadavkem na „lidské“ zacházení
s pachatelem, resp. na respektování jeho důstojnosti.

g/ Zásada ne bis in idem („ne dvakrát o tomtéž“)

Čl. 40 odst. 5 LZPS
Nikdo nemůže být trestně stíhán za čin, pro který již byl pravomocně odsouzen nebo zproštěn
obžaloby. Tato zásada nevylučuje uplatnění mimořádných opravných prostředků v souladu se
zákonem.

Zásada ne bis in idem znamená zákaz nového stíhání téže osoby pro týž skutek. Uplatní se
v případě, kdy o určitém skutku určitého obviněného bylo vyneseno pravomocné
rozhodnutí (ať už odsuzující, či zprošťující). Pravomocné rozhodnutí tedy vytváří překážku
opakovaného trestní stíhání. Je třeba zdůraznit, že se musí jednat o tentýž skutek
(resp. totéž jednání) a tutéž osobu. Zásada ne bis in idem může být prolomena mimořádnými
opravnými prostředky (např. obnovou řízení, vyjdou-li najevo nové skutečnosti nebo
důkazy).

Velmi významnou zásadou trestního práva, která není výslovně upravena v Listině základních
práv a svobod, je zásada subsidiarity trestní represe. Tato zásada znamená, že trestní právo
představuje jakýsi prostředek „poslední instance“ (ultima ratio), který by měl být použit
pouze v případě, kdy k potrestání pachatele nepostačuje uplatnění odpovědnosti podle
jiného právního předpisu, typicky odpovědnosti za přestupek.
§ 12 odst. 2 TZ
Trestní odpovědnost pachatele a trestněprávní důsledky s ní spojené lze uplatňovat jen v případech společensky
škodlivých, ve kterých nepostačuje uplatnění odpovědnosti podle jiného právního předpisu.

Je též třeba zdůraznit, že Listina základních práv a svobod zakazuje zbavit člověka osobní
svobody pouze pro neschopnost dostát smluvnímu závazku.
Nikoho tedy nelze trestně stíhat za to, že nesplní povinnost vyplývající ze smlouvy, jako je například povinnost
vrátit ve stanovené lhůtě zapůjčenou peněžní částku či platit nájemné.
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7.2. Trestní právo hmotné

7.2.1. Struktura trestního zákoníku

Zákon č. 40/2009 Sb., trestní zákoník, se dělí na část obecnou a část zvláštní. Část obecná
obsahuje obecná pravidla a definice, část zvláštní vymezuje konkrétní trestné činy,
resp. jejich skutkové podstaty, které rozděluje do hlav podle společenských zájmů, které jsou
danými skutkovými podstatami chráněny.

Struktura zákona č. 40/2009 Sb., trestního zákoníku:

Část první Obecná část
Hlava I Působnost trestních zákonů
Hlava II Trestní odpovědnost
Hlava III Okolnosti vylučující protiprávnost činu
Hlava IV Zánik trestní odpovědnosti
Hlava V Trestní sankce
Hlava VI Zahlazení odsouzení
Hlava VII Zvláštní ustanovení o některých pachatelích
Hlava VIII Výkladová ustanovení
Část druhá Zvláštní část
Hlava I Trestné činy proti životu a zdraví
Hlava II Trestné činy proti svobodě a právům na ochranu osobnosti, soukromí a listovního tajemství
Hlava III Trestné činy proti lidské důstojnosti v sexuální oblasti
Hlava IV Trestné činy proti rodině a dětem
Hlava V Trestné činy proti majetku
Hlava VI Trestné činy hospodářské
Hlava VII Trestné činy obecně nebezpečné
Hlava VIII Trestné činy proti životnímu prostředí
Hlava IX Trestné činy proti České republice, cizímu státu a mezinárodní organizaci
Hlava X Trestné činy proti pořádku ve věcech veřejných
Hlava XI Trestné činy proti branné povinnosti
Hlava XII Trestné činy vojenské
Hlava XIII Trestné činy proti lidskosti, proti míru a válečné trestné činy
Část třetí Přechodná a závěrečná ustanovení

7.2.2. Působnost trestního zákoníku

Působnost trestního zákoníku vymezuje činy (jednání), na které se trestní zákoník vztahuje,
a podmínky, za nichž se uplatní.
Před aplikací trestního zákoníku v konkrétním případě je tedy třeba vždy zjistit, zda je dána jeho působnost,
resp. zda není jeho působnost z nějakého důvodu vyloučena.

Rozlišuje se působnost časová, místní, věcná a osobní.

a/ Časová působnost odpovídá na otázku, na jaké činy (jednání) se trestní zákoník vztahuje
se zřetelem k tomu, kdy k nim došlo.
POZOR, časová působnost trestního zákoníku nesmí být zaměňována jeho platností a účinností. Všechny tři
pojmy spolu úzce souvisí, každý však znamená něco jiného.
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Základní pravidlo časové působnosti stanoví, že trestnost činu se posuzuje a trest za něj se
ukládá podle zákona účinného v době jeho spáchání. Toto pravidlo je však v některých
případech prolomeno: příkladem je použití pozdějšího (nového) zákona, je-li to
pro pachatele příznivější, či požadavek, aby byl pachateli uložen pouze takový druh trestu,
který dovoluje uložit zákon účinný v době, kdy se o trestném činu rozhoduje.
Podrobněji viz výše výklad k zásadě zákazu zpětné působnosti trestního zákona.

b/ Místní působnost odpovídá na otázku, na jaké činy (jednání) se trestní zákoník vztahuje se
zřetelem k tomu, kde k nim došlo.

Základní zásadou, kterou se řídí místní působnost trestního zákoníku, je zásada teritoriality,
která stanoví, že podle trestního zákoníku se posuzuje trestnost činů spáchaných na území
ČR.
Zásada teritoriality je doplněna zásadami, podle nichž se dle trestního zákoníku posuzuje i trestnost činů
spáchaných mimo území ČR na palubě plavidla či letadla registrovaného v ČR (zásada registrace), činů
spáchaných v cizině občany ČR (zásada personality) a vyjmenovaných činů spáchaných cizími státními
příslušníky v cizině buď proti České republice (zásada ochrany), nebo proti samotným základům lidství (zásada
univerzality).

c/ Věcná působnost odpovídá na otázku, na jaké činy (jednání) se trestní zákoník vztahuje se
zřetelem k tomu, co bylo jejich obsahem.
Věcnou působnost trestního zákoníku vymezují jednotlivé skutkové podstaty trestných činů.

d/ Osobní působnost odpovídá na otázku, na jaké činy (jednání) se trestní zákoník vztahuje
se zřetelem k tomu, kdo se jich dopustil.

Osobní působnost je vymezena negativně, tedy stanovením výjimek z působnosti trestního
zákoníku. Jedná se o tzv. hmotněprávní exempci; osoby, jež jsou vyňaty z působnosti
trestního zákoníku, jsou zcela či zčásti beztrestné.
Z působnosti trestního zákoníku jsou vyňati např. prezident republiky či poslanci a senátoři Parlamentu ČR.
Srov. výklad v kapitole skript věnované ústavnímu právu.

7.2.3. Trestný čin

Trestným činem se dle § 13 TZ rozumí protiprávní čin, který trestní zákon označuje
za trestný a který vykazuje znaky uvedené v trestním zákoně.

Z uvedené definice vyplývají dvě obligatorní podmínky, které musí být současně splněny,
aby se jednalo o trestný čin:
 protiprávnost (rozpor s právní normou),
 naplnění znaků uvedených v trestním zákoně (zejména znaků tzv. skutkové podstaty).

Trestní zákoník rozlišuje dvě kategorie trestných činů, a to přečiny (méně závažné) a zločiny
(závažnější). Specifickou podkategorií zločinů jsou zvlášť závažné zločiny.

Dle zákona č. 218/2003 Sb., o soudnictví ve věcech mládeže, se trestný čin spáchaný mladistvým (tedy osobou,
která v době spáchání dovršila patnáctý rok a nepřekročila osmnáctý rok svého věku) nazývá provinění.
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§ 14 TZ
Přečiny a zločiny
(1) Trestné činy se dělí na přečiny a zločiny.
(2) Přečiny jsou všechny nedbalostní trestné činy a ty úmyslné trestné činy, na něž trestní zákon stanoví trest
odnětí svobody s horní hranicí trestní sazby do pěti let.
(3) Zločiny jsou všechny trestné činy, které nejsou podle trestního zákona přečiny; zvlášť závažnými zločiny jsou
ty úmyslné trestné činy, na něž trestní zákon stanoví trest odnětí svobody s horní hranicí trestní sazby nejméně
deset let.

Skutková podstata trestného činu

Pojmem skutková podstata trestného činu označujeme souhrn typových znaků trestného
činu, tj. souhrn objektivních a subjektivních znaků, které určují jednotlivé typy trestných činů
(vražda, krádež, loupež apod.) a odlišují je navzájem. Typové znaky každého trestného činu
jsou uvedeny v trestním zákoníku, jejich účelem je přesné vymezení podmínek trestní
odpovědnosti.

Obligatorními znaky (uplatňujícími se u všech trestných činů) skutkové podstaty trestného
činu jsou objekt, objektivní stránka, subjekt a subjektivní stránka.

Fakultativními znaky (uplatňujícími se pouze u některých trestných činů) jsou například určité místo, určitý
prostředek spáchání, cíl, pohnutka či motiv trestného činu.

Objektem trestného činu jsou společenské hodnoty (zájmy, vztahy), proti nimž trestný čin daného typu směřuje
(např. objektem trestného činu vraždy je zájem na ochraně lidského života).

Objektivní stránka zahrnuje jednání, následek, příčinný vztah mezi jednáním a následkem a fakultativně též
místo a čas jednání, hmotný předmět útoku a účinek.

Subjektem rozumíme pachatele trestného činu (kde ze zákona nevyplývá něco jiného, může být pachatelem
trestného činu kdokoliv, kdo je trestně odpovědný, u některých skutkových podstat je však okruh pachatelů
omezen).

Subjektivní stránka charakterizuje vnitřní, psychický vztah pachatele k protiprávnímu jednání a jeho následku.
Jejím obligatorním znakem je zavinění, fakultativně (v některých případech) též pohnutka.

7.2.4. Subjekt (pachatel) a subjektivní stránka trestného činu

a/ Pachatelem trestného činu je osoba, která svým jednáním naplnila znaky skutkové
podstaty trestného činu.
Pachatelem je též osoba, která se o trestný čin pokusila nebo jej připravovala, je-li příprava u daného
trestného činu trestná.

Pokud byl trestný čin spáchán úmyslným společným jednáním dvou nebo více osob,
odpovídá každá z nich, jako by trestný čin spáchala sama. Takové osoby jsou označovány jako
spolupachatelé.

Podle trestního zákoníku může být pachatelem trestného činu obecně jakákoliv fyzická
osoba, která je v době jeho spáchání příčetná a dovršila patnáctý rok věku.
Příčetností se rozumí schopnost rozpoznat protiprávnost činu a ovládat své jednání.
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Na mladistvé (osoby, které v době spáchání trestného činu dovršily patnáctý rok a nepřekročily osmnáctý rok
věku) se vztahuje zvláštní právní úprava (zákon č. 218/2003 Sb., o soudnictví ve věcech mládeže).

Dle zák. č. 418/2011 Sb., o trestní odpovědnosti právnických osob a řízení proti nim, může
být pachatelem určitých trestných činů i právnická osoba.

Od nepříčetnosti je třeba odlišovat zmenšenou příčetnost, která nevylučuje trestní
odpovědnost, ale odůvodňuje zvláštní postup vůči pachateli (např. při stanovení výše trestu).

§ 26 TZ
Nepříčetnost
Kdo pro duševní poruchu v době spáchání činu nemohl rozpoznat jeho protiprávnost nebo ovládat své jednání,
není za tento čin trestně odpovědný.

§ 27
Zmenšená příčetnost TZ
Kdo pro duševní poruchu v době spáchání činu měl podstatně sníženou schopnost rozpoznat jeho protiprávnost
nebo ovládat své jednání, je zmenšeně příčetný.

Od pachatele je třeba odlišovat účastníka trestného činu, kterým je dle § 24 TZ ten, kdo
spáchání trestného činu zosnoval nebo řídil (organizátor), kdo vzbudil v jiném rozhodnutí
spáchat trestný čin (návodce) nebo kdo umožnil nebo usnadnil jinému spáchání trestného
činu (pomocník). Na trestní odpovědnost a trestnost účastníka se užije ustanovení o trestní
odpovědnosti a trestnosti pachatele, jestliže trestní zákon nestanoví něco jiného.

b/ Subjektivní stránkou trestného činu rozumíme vnitřní, psychický vztah pachatele
k protiprávnímu jednání a jeho následku. Obligatorním znakem (nutnou součástí) subjektivní
stránky trestného činu je zavinění, uplatní se tedy zásada, že bez zavinění není trestného
činu ani trestu.

Rozlišujeme zavinění úmyslné a z nedbalosti, přičemž platí, že k trestnosti činu je třeba
úmyslného zavinění, nestanoví-li zákon výslovně, že postačí zavinění z nedbalosti
(§ 13 odst. 2 TZ).

Zavinění (§ 15-16 TZ)
= vnitřní (psychický) vztah pachatele k určitým skutečnostem, jež zakládají trestný čin;
 složka vědění (intelektuální) a složka vůle (volní),
 úmysl (dolus, přímý x nepřímý), nedbalost (culpa, vědomá x nevědomá).
Více viz výklad v kapitole skript věnované základům právní odpovědnosti.
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7.2.5. Okolnosti vylučující protiprávnost

Jako okolnosti vylučující protiprávnost označujeme okolnosti, které pachatele činu jinak
trestného zbavují trestní odpovědnosti, neboť způsobují, že čin, který se svými rysy podobá
trestnému činu, není nebezpečný (škodlivý) pro společnost, tedy není protiprávní a nejedná
se o trestný čin.

Trestní zákoník uvádí pět okolností vylučujících protiprávnost. Jsou jimi:

 nutná obrana (§ 29 TZ), tedy odvracení přímo hrozícího nebo trvajícího útoku na zájem
chráněný trestním zákonem;
nejde o nutnou obranu, byla-li obrana „zcela zjevně nepřiměřená způsobu útoku“;

 krajní nouze (§ 28 TZ), tedy odvracení nebezpečí přímo hrozícího zájmu chráněnému
trestním zákonem;
nejde o krajní nouzi, jestliže bylo možno nebezpečí odvrátit jiným způsobem (tzv. požadavek subsidiarity),
jestliže způsobený následek je zřejmě stejně závažný nebo ještě závažnější než ten, který hrozil (požadavek
proporcionality) nebo jestliže ten, komu nebezpečí hrozilo, bylo povinen je snášet;

 oprávněné použití zbraně (§ 32 TZ), tedy použití zbraně v mezích stanovených zvláštním
právním předpisem;
POZOR, jedná se použití zbraně příslušníkem ozbrojeného sboru (Policie ČR, Armády ČR apod.), nikoliv
„běžnou“ fyzickou osobou (u takové osoby může být použití zbraně s ohledem na okolnosti případu nutnou
obranou č krajní nouzí);

 svolení poškozeného (§ 30 TZ);
svolení poškozeného je však okolností vylučující protiprávnost pouze v případě zájmů jednotlivce, o nichž
on sám může rozhodovat a jejichž porušení se nedotýká zájmů společnosti, nelze proto udělit souhlas
například k ublížení na zdraví nebo usmrcení (s výjimkou případů svolení k lékařským zákrokům, které jsou
v souladu s právním řádem a poznatky lékařské vědy) či k poškození věci, jedná-li se o chráněnou součást
životního prostředí;

 přípustné riziko (§ 31 TZ);
přípustné riziko se jako okolnost vylučující protiprávnost uplatní při určitých společensky prospěšných
činnostech, při nichž je třeba rozhodovat o dalším postupu, aniž by bylo možné zcela vyloučit riziko
pro zájmy chráněné trestním zákonem (věda a výzkum, lékařství, ochrana obyvatelstva v případě
přírodních katastrof či průmyslových havárií apod.); o přípustné riziko nejde, jestliže činnost zřejmě
odporuje požadavkům jiných zákonů, veřejnému zájmu, zásadám lidskosti nebo se příčí dobrým mravům,
nebo jestliže výsledek, k němuž činnosti směřuje, zcela zřejmě neodpovídá míře rizika.

Vedle okolností výslovně uvedených v trestním zákoníku jsou okolnostmi vylučujícími
protiprávnost i plnění povinností a výkon práv vyplývajících ze zákona, z rozhodnutí soudu
či jiného státního orgánu či z platné smlouvy.
Příkladem jsou plnění rozkazu nebo pracovních povinností či výkon rodičovských práv.
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7.2.6. Trestní sankce

Trestními (trestněprávními) sankcemi rozumíme opatření státního donucení, kterými
se působí určitá újma určité osobě (typicky, nikoliv však výlučně, pachateli) v souvislosti se
spácháním trestného činu či činu, který by byl trestným, pokud by osoba, která jej spáchala,
byla trestně odpovědná.
V případě, že se jednání splňujícího všechny ostatní znaky trestného činu dopustí osoba, která není trestně
odpovědná, nejedná se o trestný čin.

Trestní sankce se dělí na tresty a ochranná opatření.

a/ Tresty

Trestem rozumíme zákonem stanovený právní následek spáchání trestného činu. Jedná se
o újmu na svobodě, majetkových či jiných právech odsouzeného, kterou mu jako pachateli
trestného činu ukládá soud.

Účelem trestu je:
 ochrana společnosti před pachateli trestných činů,
 zabránit odsouzenému v páchání další trestné činnosti,
 vychovávat odsouzeného k tomu, aby vedl řádný život,
 výchovně působit na ostatní členy společnosti (generálně preventivní účinek trestu).

Druhy trestů, jež mohou soudy uložit za spáchané trestné činy (§ 52 TZ):

 odnětí svobody,
 domácí vězení,
 obecně prospěšné práce,
 propadnutí majetku,
 peněžitý trest,
 propadnutí věci nebo jiné majetkové hodnoty,
 zákaz činnosti,
 zákaz pobytu,
 zákaz vstupu na sportovní, kulturní a jiné společenské akce,
 ztráta čestných titulů a vyznamenání,
 ztráta vojenské hodnosti,
 vyhoštění (pouze pachateli, který není občanem ČR).

Trest odnětí svobody je univerzálním trestem v tom smyslu, že jej lze uložit za každý trestný
čin, který je uveden ve zvláštní částí trestního zákoníku.

Významným pojmem v souvislosti s trestem odnětí svobody je pojem trestní sazba. Rozumí se jím délka
(trvání) trestu odnětí svobody, v níž může soud tento druh trestu uložit. Trestní sazba je stanovena v rámci
jednotlivých skutkových podstat trestných činů. Dolní hranice trestní sazby označuje minimální a horní hranice
trestní sazby maximální hranici trvání trestu odnětí svobody za daný trestný čin. Není-li u konkrétní skutkové
podstaty stanovena dolní hranice, je jí teoreticky jeden den.
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Příklady stanovení trestní sazby v trestním zákoníku:

Vražda
§ 140 odst. 1 TZ
Kdo jiného úmyslně usmrtí, bude potrestán odnětím svobody na deset až osmnáct let.

Dvojí manželství
§ 194 odst. 1
Kdo za trvání svého manželství uzavře manželství jiné, bude potrestán odnětím svobody až na dvě léta.

Lze uložit nepodmíněný trest odnětí svobody (pachatel je povinen nastoupit výkon trestu)
nebo podmíněný trest odnětí svobody, resp. přesněji pachatele k trestu odnětí svobody
odsoudit podmíněně.
Podstata podmíněného odsouzení k trestu odnětí svobody spočívá v tom, že soud vynese odsuzující rozsudek,
ve kterém uloží trest odnětí svobody, ale jeho výkon odloží pod podmínkou, že se odsouzený bude během
zkušební doby řádně chovat a vyhoví stanoveným podmínkám.

Nepodmíněný trest odnětí svobody má u méně závažných trestných činů, u nichž horní
hranice trestní sazby odnětí svobody nepřevyšuje pět let, subsidiární povahu a může být
uložen pouze v případě, kdy by „vzhledem k osobě pachatele uložení jiného trestu zjevně
nevedlo k tomu, aby pachatel vedl řádný život“ (§ 55 odst. 2 TZ).

Nejvyšší výměra trestu odnětí svobody je 20 let. Trestní zákoník však umožňuje uložení
výjimečného trestu jako zvláštního trestu odnětí svobody (§ 54 TZ). Výjimečným trestem je
trest odnětí svobody nad dvacet až do třiceti let nebo doživotí.
Výjimečný trest může být uložen pouze za zvlášť závažný zločin, u něhož to zákon dovoluje. Připomeňme,
že zvlášť závažnými zločiny jsou ty úmyslné trestné činy, za něž trestní zákoník umožňuje uložit trest odnětí
svobody s horní hranicí trestní sazby nejméně deset let.

Pravidla ukládání trestů:
 zásady zákonnosti (lze uložit pouze trest, který trestní zákoník za daný trestný čin uložit

umožňuje) a individualizace (trest musí být přiměřený, tedy odpovídat okolnostem
daného případu a osobě pachatele),

 jeden trest samostatně či více trestů vedle sebe (s výjimkami),
 polehčující (§ 41 TZ) a přitěžující (§ 42 TZ) okolnosti (demonstrativní výčet),
 možnost upuštění od potrestání za stanovených podmínek (účinná lítost, zmenšená

příčetnost).

Pro sankcionování mladistvých se uplatní zvláštní právní úprava (zákon č. 218/2003 Sb.,
o soudnictví ve věcech mládeže). Sankce se v jejich případě nazývají opatření, přičemž zákon
rozlišuje výchovná opatření (§ 15 až 20), ochranná opatření (§ 21 až 23) a trestní opatření
(§ 24 až 35).

Účelem opatření je především výchova mladistvého a jeho ochrana před škodlivými vlivy.
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b/ Ochranná opatření

Ochranným opatřením rozumíme zákonem stanovený právní následek spáchání trestného
činu či činu, který není trestným činem, avšak byl by jím, kdyby osoba, která jej spáchala,
byla trestně odpovědná. Jedná se o újmu na svobodě, majetkových či jiných právech
odsouzeného či jiné osoby, kterou ukládá soud.

Ochranná opatření lze uložit samostatně či vedle trestu.
Na rozdíl od trestu lze ochranné opatření uložit i osobě, která není trestně odpovědná (pro nepříčetnost
či pro nedostatek věku) či dokonce osobě, která se škodlivého jednání vůbec nedopustila.

Druhy ochranných opatření:

 ochranné léčení, ústavní nebo ambulantní (např. v případě duševně nemocných
pachatelů či pachatelů, kteří spáchali trestný čin ve stavu zmenšené příčetnosti
pod vlivem návykové látky);

 zabezpečovací detence (podmínkou je, že pobyt pachatele na svobodě je nebezpečný;
ukládá se v případě, kdy pachateli nelze uložit trest pro nepříčetnost nebo kdy pachatel
spáchal trestný čin ve stavu zmenšené příčetnosti či ve stavu vyvolaném duševní
poruchou a soud má za to, že trest v kombinaci s ochranným léčením by pro ochranu
společnosti nebyly dostatečné);

 zabrání věci nebo jiné majetkové hodnoty (v případě, kdy nebyl uložen trest jejich
propadnutí, protože pachatel nebyl odsouzen, nebo kdy pachatel není vlastníkem dané
věci či majetkové hodnoty, ale tyto jsou nebezpečné pro společnost nebo hrozí jejich
použití ke spáchání trestného činu);

 ochranná výchova (u mladistvých dle zák. č. 218/2003 Sb., ukládá se v případě,
kdy o výchovu mladistvého není náležitě postaráno).
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7.3. Trestní právo procesní

7.3.1. Úvodní poznámky

Základním pramenem trestního práva procesního je zákon č. 141/1961 Sb., o trestním
řízení soudním (trestní řád, TŘ).

Struktura zákona č. 141/1961 Sb., trestního řádu:
Část první Společná ustanovení
Hlava I Obecná ustanovení
Hlava II Soud a osoby na řízení zúčastněné
Hlava III Obecná ustanovení o úkonech trestného řízení
Hlava IV Předběžná opatření a zajištění osob, věcí a jiných majetkových hodnot
Hlava V Dokazování
Hlava VI Rozhodnutí
Hlava VII Stížnost a řízení o ní
Hlava VIII Náklady trestního řízení
Část druhá Přípravné řízení
Hlava IX Postup před zahájením trestního stíhání
Hlava X Zahájení trestního stíhání, další postup v něm a zkrácené přípravné řízení
Část třetí Řízení před soudem
Hlava XI Základní ustanovení
Hlava XII Předběžné projednání obžaloby
Hlava XIII Hlavní líčení
Hlava XIV Veřejné zasedání
Hlava XV Neveřejné zasedání
Hlava XVI Odvolání a řízení o něm
Hlava XVII Dovolání
Hlava XVIII Stížnost pro porušení zákona a řízení o ní
Hlava XIX Obnova řízení
Hlava XX Zvláštní způsoby řízení
Hlava XXI Vykonávací řízení
Hlava XXII Zahlazení odsouzení
Část čtvrtá Některé úkony související s trestním řízením
Hlava XXIII Udělení milosti a použití amnestie
Část pátá Přechodná a závěrečná ustanovení

Pramenem trestního práva procesního je též Úmluva o ochraně lidských práv a základních
svobod, známá jako Evropská úmluva o lidských právech.
Evropská úmluva o lidských právech byla přijata v Římě, na půdě Rady Evropy, v roce 1950. Česká a Slovenská
federativní republika se stala její stranou v roce 1992, Česká republika jako nástupnický stát v roce 1993.

Jedním ze základních pojmů trestního práva procesního je pojem trestní řízení. Rozumí se
jím zákonem upravený postup orgánů činných v trestním řízení, jakož i dalších zúčastněných
subjektů, jehož cílem je zjistit, zda byl spáchán trestný čin, kdo je jeho pachatelem,
pachateli uložit spravedlivý trest a/nebo rozhodnout o potřebném ochranném opatření
a rozhodnutí vykonat.
Předmětem trestního řízení je tedy zjištění určitého skutku, rozhodnutí o něm a výkon tohoto rozhodnutí.
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Účelem trestního řádu je potom upravit postup orgánů činných v trestním řízení a dalších
osob na trestním řízení zúčastněných tak, aby trestné činy byly náležitě zjištěny a jejich
pachatelé potrestáni. Kromě funkce represivní tak trestní řízení plní významnou funkci
preventivní a výchovnou.
§ 9 odst. 1 TŘ
Účelem trestního řádu je upravit postup orgánů činných v trestním řízení tak, aby trestné činy byly náležitě
zjištěny a jejich pachatelé podle zákona spravedlivě potrestáni. Řízení přitom musí působit k upevňování
zákonnosti, k předcházení a zamezování trestné činnosti, k výchově občanů v duchu důsledného zachovávání
zákonů a pravidel občanského soužití i čestného plnění povinností ke státu a společnosti.

7.3.2. Subjekty trestního řízení

Jako subjekty trestního řízení označujeme činitele (státní orgány, fyzické a právnické osoby),
kteří mají a vykonávají vlastní vliv na průběh řízení a kterým zákon dává za tím účelem
určitá procesní práva a určité procesní povinnosti.

Subjekty trestního řízení jsou:
 orgány činné v trestním řízení,
 osoby s obhajovacími právy (osoba, proti níž se řízení vede, obhájce, některé další osoby),
 poškozený,
 zúčastněná osoba,
 svědkové, znalci, tlumočníci.

Od subjektů trestního řízení je třeba odlišovat strany trestního řízení, kterými jsou jen určité
subjekty.
§ 12 odst. 6 TŘ
Stranou se rozumí ten, proti němuž se vede trestní řízení, zúčastněná osoba a poškozený a v řízení před soudem
též státní zástupce a společenský zástupce; stejné postavení jako strana má i jiná osoba, na jejíž návrh nebo
žádost se řízení vede nebo která podala opravný prostředek.

a/ Orgány činné v trestním řízení

§ 12 odst. 1 TŘ
Orgány činnými v trestním řízení se rozumějí soud, státní zástupce a policejní orgán.

Soudy:
 soudnictví v trestních věcech vykonávají okresní soudy (v prvním stupni u méně

závažných trestných činů), krajské soudy (v prvním stupni u závažnějších trestných činů,
ve druhém stupni v případech, kdy v prvním stupni rozhodovaly okresní soudy), vrchní
soudy (ve druhém stupni v případech, kdy v prvním stupni rozhodovaly krajské soudy)
a Nejvyšší soud (rozhodování o dovolání a stížnosti pro porušení zákona),

 základní pravidlo místní příslušnosti: řízení koná soud, v jehož obvodu byl trestný čin
spáchán,

 obsazení soudů: senát (u krajského soudu, přičemž rozhoduje-li krajský soud jako soud
prvního stupně, skládá se senát ze soudce a dvou laických přísedících, rozhoduje-li jako
soud druhého stupně, skládá se z předsedy senátu a dvou soudců) nebo samosoudce
(u okresního soudu).
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Státní zástupce zastupuje v trestním řízení stát, dohlíží nad přípravným řízením a je procesní
stranou v řízení před soudem.

Policejní orgán má významnou roli zejména v přípravném řízení, tj. při vyšetřování trestných
činů.

Orgány činné v trestním řízení mohou být z trestního řízení vyloučeny pro možnou
podjatost, existují-li pochybnosti o možnosti jejich nestranného rozhodování z důvodu
poměru k projednávané věci či zúčastněným subjektům nebo z důvodu předchozí účasti
na řízení v pozici jiného subjektu (§ 30 TŘ).

b/ Osoby s obhajovacími právy

Osoba, proti níž se vede trestní řízení:
 různá označení: podezřelý → obviněný (od okamžiku sdělení obvinění, kterým je

zahájeno trestní stíhání konkrétní osoby) → obžalovaný (od okamžiku podání obžaloby)
→ odsouzený (od okamžiku pravomocného odsuzujícího rozsudku),

 v zásadě nutná její účast na řízení (x výjimky, např. řízení proti uprchlému).

Obhájce
= zástupce osoby, proti níž se vede trestní řízení:
 pouze advokát,
 zvolený x ustanovený (v případě nutné obhajoby, nezvolí-li si ho obviněný sám),
 nutná obhajoba (ve stanovených případech, např. vazba, omezená způsobilost k právním

úkonům, závažnější trestný čin, viz § 36 a 36a TŘ).

Jiné osoby s obhajovacími právy:
 zákonný zástupce obviněného,
 osoby se samostatnými obhajovacími právy (blízké osoby, orgán pověřený péčí o mládež).

Zúčastněná osoba
= ten, jehož věc nebo jiná majetková hodnota byla nebo podle návrhu má být v trestním
řízení zabrána.

Poškozený (§ 43 a násl. TŘ)
= ten, komu bylo trestným činem ublíženo na zdraví, způsobena majetková škoda nebo
nemajetková újma, nebo ten, n jehož úkor se pachatel trestným činem obohatil.
Poškozený má možnost navrhnout, aby soud v odsuzujícím rozsudku uložil obžalovanému
povinnost nahradit v penězích škodu nebo nemajetkovou újmu, jež byla poškozenému
trestným činem způsobena, nebo vydat bezdůvodné obohacení, které obžalovaný na jeho
úkor trestným činem získal. V takovém případě probíhá tzv. adhezní řízení, tj. řízení,
v němž se v rámci trestního řízení rozhoduje i o nároku poškozeného. Poškozený má
v takovém případě poměrně široká práva, odvolat se však může pouze proti výroku
o náhradě škody.
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7.3.3. Zajištění osob, věcí a jiných majetkových hodnot na trestním řízení

Přítomnost osob, věcí a jiných majetkových hodnot na řízení je zajišťována prostřednictvím
úkonů, které mohou často zasahovat do práv a svobod zaručených Listinou základních práv
a svobod, jsou pro ně proto stanovena poměrně přísná pravidla.

Zajištění osoby obviněného:
 předvolání,
 pořádková pokuta,
 předvedení,
 zadržení (krátkodobé zbavení osobní svobody podezřelého nebo obviněného,

max. 48 hodin),
 příkaz k zatčení,
 vazba, tedy dočasné zbavení osobní svobody obviněného (nelze uložit, dokud osoba není

obviněna), plní zajišťovací funkci, platí striktní podmínky:
 vazbu lze na obviněného uvalit pouze ze tří důvodů

i. hrozí, že obviněný uprchne nebo se bude skrývat (tzv. útěková vazba),
ii. hrozí, že obviněný bude mařit vyšetřování nebo ovlivňovat svědky (tzv. koluzní

vazba),
iii. hrozí, že obviněný bude pokračovat v trestné činnosti, případně dokončí trestný

čin, o který se pokusil nebo kterým hrozil (tzv. předstižná vazba);
 je stanovena maximální délka trvání vazby (různá dle závažnosti trestného činu,

max. 4 roky);
 pravidelně je ověřováno, zda důvody vazby trvají.

Opatření jiných osob:
 u svědka možnost předvolání, pořádkové pokuty či předvedení,
 u tlumočníka a znalce možnost předvolání a pořádkové pokuty.

Opatření věcí důležitých pro trestní řízení (provedení nařizuje příslušný orgán činný
v trestním řízení):
 vydání a odnětí věci,
 zajištění peněžních prostředků na účtu u banky, zaknihovaných cenných papírů,

nemovitosti či jiné majetkové hodnoty,
 domovní a osobní prohlídka, prohlídka jiných prostor a pozemků,

POZOR, příkaz k domovní prohlídce vydává vždy soudce!
 vstup do obydlí, jiných prostor a pozemků.

Dále mají příslušné orgány možnost nařídit:
 zadržení a otevření zásilek, jejich záměnu a sledování,
 odposlech a záznam telekomunikačního provozu.
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7.3.4. Dokazování

Dokazování je zákonem upravený postup orgánů činných v trestním řízení, jehož úkolem je
umožnit poznání skutečností důležitých pro rozhodnutí.
Dle § 89 odst. 1 TŘ je v trestním stíhání třeba dokazovat zejména: a) zda se stal skutek, v němž je spatřován
trestný čin, b) zda tento skutek spáchal obviněný, případně z jakých pohnutek, c) podstatné okolnosti mající vliv
na posouzení povahy a závažnosti činu, d) podstatné okolnosti k posouzení osobních poměrů pachatele,
e) podstatné okolnosti umožňující stanovení následku, výše škody způsobené trestný činem a bezdůvodného
obohacení, f) okolnosti, které vedly k trestné činnosti nebo umožnily její spáchání.

Důkaz jako výsledek dokazování je přímý poznatek získaný o skutečnosti, která má být
dokázána (tedy o předmětu důkazu). Důkazem je např. informace, že svědek obviněného
viděl na místě spáchání trestného činu.

Důkazní prostředek je prostředek používaný k poznání skutečnosti, která má být dokázána.
Důkazním prostředkem může být vše, co může přispět k objasnění věci, zejména:
 výpověď obviněného,
 výpověď svědka,
 znalecký posudek,
 věci a listiny,
 ohledání (osoby či věci).

Třídění důkazů:
 ospravedlňující x usvědčující,
 původní (např. výpověď očitého svědka) x odvozené (např. výpověď osoby, které očitý

svědek událost vyprávěl),
 přímé (např. svědek, který viděl pachatele zastřelit oběť) x nepřímé (např. otisky prstů

pachatele na zbrani, kterou byl trestný čin spáchán).

7.3.5. Rozhodnutí

Obdobně jako v občanském soudním řízení se i v trestním řízení uplatňují tři základní druhy
(formy) rozhodnutí:
 rozsudek (rozhodnutí o vině a trestu, po hlavním líčení, řádným opravným prostředkem

je odvolání, odvolací lhůta je 8 dnů),
 usnesení (všeobecná forma rozhodnutí, řádným opravným prostředkem je stížnost),
 trestní příkaz (§ 314e – 314g TŘ; v řízení před samosoudcem, bez hlavního líčení, méně

závažné tresty, řádným opravným prostředkem tzv. odpor, lhůta 8 dnů → následuje
hlavní líčení)
POZOR, trestním příkazem nelze uložit nepodmíněný trest odnětí svobody!

Vedle těchto tří základních druhů (forem) rozhodnutí se v trestním řízení uplatňují některá
zvláštní rozhodnutí (tzv. rozhodnutí sui generis neboli rozhodnutí svého druhu). Jedná se
například o obžalobu, příkaz k zatčení, příkaz k domovní prohlídce a další.
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7.3.6. Průběh trestního řízení

Trestní řízení má následující základní stádia:

a/ Prvním stádiem je přípravné řízení (§ 157 a násl. TŘ), jehož cílem je zjistit, zda je
podezření z trestného činu proti určité osobě natolik odůvodněné, že je možno podat žalobu
k soudu. V tomto stadiu se zjišťují a obstarávají důkazy a na jeho správném provedení závisí
výsledek celého trestního řízení.

Přípravné řízení má dvě fáze, a to prověřování (postup před zahájením trestního stíhání
proti konkrétní osobě) a vyšetřování (postup od okamžiku sdělení obvinění konkrétní
osobě).

Sdělením obvinění je zahájeno trestní stíhání konkrétní osoby.

Přípravné řízení končí podáním obžaloby u soudu.
b/ Předběžné projednání obžaloby (§ 185 a násl. TŘ) je soudním stádiem trestního řízení,
které může následovat po podání obžaloby (ale nemusí, není povinné). Jeho účelem je
posoudit, zda přípravné řízení bylo provedeno v souladu se zákonem a zda obžaloba
poskytuje spolehlivý podklad pro další řízení.

c/ Hlavní líčení (§ 196 a násl. TŘ) je nejdůležitějším stádiem trestního řízení. Soud opatří
navrhované důkazy a zajistí jejich provedení a na základě provedeného dokazování rozhodne
o vině a trestu obžalovaného. Hlavní líčení probíhá zásadně za účasti veřejnosti a dalších
subjektů trestního řízení.

d/ Odvolací řízení (§ 245 a násl. TŘ) se koná v případě, že je rozsudek soudu prvního stupně
napaden odvoláním, které může podat obžalovaný, státní zástupce a další oprávněné osoby.
Účelem odvolacího řízení je přezkoumat předcházející řízení i vlastní rozhodnutí,
a to jak po stránce skutkové, tak právní.

e/ Posledním stádiem trestního řízení je vykonávací řízení (§ 315 a násl. TŘ), jehož účelem je
vykonat rozhodnutí vydané orgány činnými v trestním řízení, typicky rozsudek soudu.

I v trestním řízení se mohou uplatnit mimořádné opravné prostředky, jsou jimi:
 dovolání (§ 265a a násl. TŘ, proti pravomocnému rozhodnutí soudu, který rozhodl

ve druhém stupni, ve věci samé, důvodem závažné vady řízení, rozhoduje Nejvyšší soud),
 stížnost pro porušení zákona (§ 266 a násl. TŘ, podává ministr spravedlnosti u Nejvyššího

soudu, důvodem porušení zákona), a
 obnova řízení (§ 277 a násl. TŘ, na návrh oprávněné osoby, v neprospěch obviněného

pouze na návrh státního zástupce, důvodem nové skutečnosti či důkazy).
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8. VEŘEJNÁ SPRÁVA (STÁTNÍ SPRÁVA A ÚZEMNÍ
SAMOSPRÁVA)

Vybraná odborná literatura pro zájemce o hlubší studium:
HENDRYCH, Dušan a kol. Správní právo: obecná část. 8. vyd. Praha: C.H. Beck, 2012, 792 s. ISBN 978-807-1792-
543
HENDRYCH, Dušan a kol. Správní věda: teorie veřejné správy. 4., aktualiz. vyd. Praha: Wolters Kluwer, 2014,
242 s. ISBN 978-807-4785-610

veřejná
správa
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8.1. Úvodní poznámky

8.1.1. Pojem veřejné správy

Pojem veřejná správa je zpravidla chápán ve dvojím smyslu:
 z hlediska materiálního neboli funkčního (tedy s ohledem na funkce, které plní) jím

označujeme činnost státních nebo jiných veřejných orgánů, která svým obsahem není
ani činností zákonodárnou ani soudní,

 z hlediska formálního neboli institucionálního či organizačního (tedy s ohledem na to,
kdo ji vykonává) jím označujeme instituci (útvar), která veřejnou správu vykonává
(typicky úřad).

Veřejná správa ve výše uvedeném funkčním smyslu (tedy jako určitý druh činnosti
veřejných orgánů) vykazuje následující charakteristické znaky:

 jejím úkolem je provádění zákonů nebo jiná činnost ve veřejném zájmu (plní veřejné
úkoly);
Veřejný zájem je tzv. neurčitým právním pojmem, který není právem definován. Obecně je možné jej
vymezit jako zájem, který je obecně (celospolečensky) prospěšný.

 je činností nepřetržitou, která směřuje k naplnění určitého budoucího cíle;

 může být vykonávána pouze na základě zákona;
Z velké části se jedná o výkon státní moci, který je omezen čl. 2 odst. 2 Ústavy ČR, podle něhož státní moc
slouží všem občanům a lze ji uplatňovat jen v případech, v mezích a způsoby, které stanoví zákon. Obecné
limity výkonu veřejné správy stanoví též odstavec čtvrtý téhož ustanovení, podle něhož může každý činit,
co není zákonem zakázáno, a nikdo nesmí být nucen činit, co zákon neukládá.

 je vykonávána osobami, které nejsou nezávislé;
Absence nezávislosti fyzických osob, které bezprostředně vykonávají veřejnou správu (úředníků, příslušníků
Policie ČR apod.), je jednou z jejích stěžejních charakteristik. Stejně jako soudci rozhodují i osoby
vykonávající veřejnou správu v mnoha případech o právech a povinnostech fyzických a právnických osob.
Na rozdíl od soudců však osoby vykonávající veřejnou správu nejsou nezávislé, ale musí se řídit vnitřními
pokyny a instrukcemi.

 v moderním demokratickém státě se uplatňuje tzv. dvojkolejnost veřejné správy, tedy se
veřejná správa dělí na státní správu a samosprávu, jež je v určitém rozsahu přiznána
určitým útvarům (nejvýznamnějším reprezentantem samosprávy je územní samospráva
obcí a krajů).
O rozdělení veřejné správy na státní správu a (především územní) samosprávu je pojednáno dále.
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8.1.2. Subjekty a vykonavatelé veřejné správy

Subjektem (nositelem) veřejné správy je ten, jehož jménem je správa vykonávána
(je označován též jako nositel veřejné správy). Nejvýznamnějšími subjekty veřejné správy
jsou stát (veřejná správa vykonávaná jménem státu se označuje jako státní správa) a územní
samosprávné celky, tj. obce a kraje (veřejná správa vykonávaná jménem územních
samosprávných celku se označuje jako územní samospráva).
POZOR, existují i jiné subjekty veřejné správy (např. profesní komory, veřejné vysoké školy), v rámci PRA1 jim
však nebude věnována pozornost.

Vykonavatelem veřejné správy je instituce, která jménem subjektu veřejné správy jedná,
tj. fakticky veřejnou správu vykonává (typickým vykonavatelem veřejné správy je správní
úřad).

Pojem správní úřad je pro oblast veřejné správy a pro správní právo stěžejní. Rozumí se jím
trvalá organizační jednotka, která je zřízena za účelem plnění určitých veřejných úkolů.
Správní úřad je vždy zřízen a jeho působnost stanovena zákonem. Jeho agendu obstarávají
(a vůči veřejnosti vystupují) jeho pracovníci (úředníci), kteří jednají jménem subjektu, jehož
je správní úřad organizační součástí
Výjimkou jsou případy, kdy zákon deleguje výkon státní správy na orgány obcí či krajů. Úředníci obecních a
krajských úřadů pak v rozsahu přenesené působnosti nejednají jménem obce či kraje, ale jménem státu. Více
k této přenesené působnosti viz dále.

Správní úřad může být buď organizační součástí státu (např. ministerstvo, Česká inspekce
životního prostředí, finanční úřad), nebo územního samosprávného celku, tedy obce či kraje
(obecní / krajský úřad). Správní úřad nemá právní subjektivitu (není právnickou osobou).

Charakteristickým znakem správního úřadu je, že je nadán vrchnostenskou pravomocí, tedy
může autoritativně zasahovat do práv a povinností nepodřízených subjektů (typicky vydávat
správní rozhodnutí).

Některé zákony používají ve stejném smyslu pojem správní orgán. Byť teorie správního práva oba pojmy
(správní úřad a správní orgán) odlišuje, praxe není v jejich rozlišování důsledná.

Vykonavatel veřejné správy je charakterizován svou působností a pravomocí (jedná se
o základní znaky vykonavatele veřejné správy).

a/ Působnost vymezuje okruh záležitostí (úkolů) svěřených vykonavateli veřejné správy.
Působnost určitého vykonavatele veřejné správy tedy odpovídá na otázku, co vykonavatel
vykonává, resp. v jaké oblasti vykonává veřejnou správu

S určitým zjednodušením můžeme z hlediska územního rozlišovat působnost celostátní,
regionální a místní a z hlediska věcného působnost všeobecnou a dílčí (odbornou,
specializovanou).

Příklady:
Státní úřad pro jadernou bezpečnost má působnost celostátní a dílčí (specializovanou), krajská hygienická
stanice má působnost regionální a dílčí (specializovanou) a obecní úřad má působnost místní a všeobecnou.
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b/ Pravomoc vymezuje právní prostředky, jimiž vykonavatel disponuje k plnění úkolů
veřejné správy. Pravomoc určitého vykonavatele veřejné správy tedy odpovídá na otázku,
jak (jakým způsobem) vykonavatel veřejnou správu vykonává.

Pravomoc zahrnuje například oprávnění vydávat normativní správní akty (podzákonné právní
předpisy) či individuální správní akty (správní rozhodnutí) nebo udílet závazné pokyny
„v terénu“ nepodřízeným osobám. V tomto smyslu hovoříme o tzv. vrchnostenské
pravomoci, tj. oprávnění autoritativně zasahovat do práv a povinností nepodřízených
subjektů (tzv. spravovaných subjektů, resp. osob), tedy fyzických a právnických osob.

8.2. Státní správa

Státní správa je ta část veřejné správy, jejímž subjektem (nositelem) je stát (je tedy
vykonávána jménem státu). Rozsahem úkolů se jedná o nejvýznamnější část veřejné správy.

Z hlediska vykonavatelů státní správy rozlišujeme přímý výkon státní správy (státní správa je
vykonávána orgány, resp. institucemi, státu) a nepřímý výkon státní správy (státní správa je
vykonávána subjekty odlišnými od státu).

8.2.1. Přímý výkon státní správy

O přímém výkonu státní správy hovoříme u výkonu státní správy orgány, resp. institucemi,
státu, tedy zejména vládou, ministerstvy, jinými správními úřady státu a veřejnými sbory
(ozbrojenými a neozbrojenými).

Ministerstva a jiné správní úřady státu patři mezi tzv. organizační složky státu. Nemají právní
osobnost (na rozdíl od státu samotného nejsou právnickými osobami), jejich jednání je
jednáním státu. Jsou zpravidla samostatnými účetními jednotkami, kterým je svěřeno
hospodaření s takovým majetkem státu, který potřebují k plnění svých úkolů.

a/ Vláda

Základní charakteristiky vlády:
 jedná se o vrcholný orgán výkonné moci,
 skládá se z předsedy, místopředsedů a ministrů (místopředsedové mohou být zároveň

ministry),
 jedná se o kolektivní orgán, který rozhoduje ve sboru formou usnesení (k jeho přijetí je

třeba nadpoloviční většiny všech členů vlády),
 má zákonodárnou iniciativu (tj. může Poslanecké sněmovně předkládat návrhy zákonů),
 je odpovědná Poslanecké sněmovně,
 k provedení zákona a v jeho mezích má oprávnění vydávat normativní právní akty

(podzákonné právní předpisy), které se nazývají nařízení vlády.

Více k vládě viz výklad v kapitole skript věnované ústavnímu právu.
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Vládě je nápomocen úřad vlády, který plní úkoly spojené s odborným, organizačním
a technickým zabezpečením činnosti vlády České republiky (a případně též jejích poradních
a pracovních orgánů).
Dle zákona č. 2/1969 Sb., o zřízení ministerstev a jiných ústředních orgánů státní správy České republiky
(tzv. kompetenční zákon) je úřad vlády (stejně jako například ministerstva) ústředním orgánem státní správy,
od jiných ústředních orgánů se však liší tím, že mu není svěřena žádná vrchnostenská pravomoc, tj. není
oprávněn autoritativně zasahovat do práv a povinností nepodřízených subjektů.

b/ Ministerstva

Základní charakteristiky ministerstev:
 jedná se o ústřední správní úřady s dílčí věcnou působností,

Pojmem ústřední správní úřad (resp. ústřední orgán státní správy) rozumíme úřad, který v hierarchii státní
správy na daném úseku stojí na vrcholu, tedy daný úsek státní správy řídí (není nikomu formálně podřízen).
Ústřední správní úřady mají vždy celostátní působnost, ne každý úřad s celostátní působností je však
ústředním správním úřadem (například Česká inspekce životního prostředí má celostátní působnost, není
však ústředním správním úřadem, neboť je podřízena Ministerstvu životního prostředí).

 jedná se monokratické orgány, v jejichž čele stojí ministr,
 jejich působnost je rámcově upravena v zákoně č. 2/1969 Sb., o zřízení ministerstev

a jiných ústředních orgánů státní správy České republiky (tzv. kompetenční zákon)
a podrobněji pak v dalších zákonech hmotněprávní povahy,

 na základě zákona a v jeho mezích mají oprávnění vydávat normativní právní akty
(podzákonné právní předpisy), které se nazývají vyhlášky ministerstev,

 podřízené správní úřady a subjekty zavazují vnitřními předpisy (instrukcemi) nebo
služebními příkazy.

Pro vydání vyhlášky potřebuje ministerstvo výslovné zmocnění v zákoně, příkladem takového zmocnění je
§ 48 odst. 3 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny: „Seznam a stupeň ohrožení zvláště chráněných
druhů rostlin a živočichů … stanoví ministerstvo životního prostředí obecně závazným právním předpisem.“

V České republice působí 14 ministerstev (§ 1 zákona č. 2/1969 Sb.): Ministerstvo financí, Ministerstvo
zahraničních věcí, Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy, Ministerstvo kultury, Ministerstvo práce
a sociálních věcí, Ministerstvo zdravotnictví, Ministerstvo spravedlnosti, Ministerstvo vnitra, Ministerstvo
průmyslu a obchodu, Ministerstvo pro místní rozvoj, Ministerstvo zemědělství, Ministerstvo obrany,
Ministerstvo dopravy a Ministerstvo životního prostředí.

c/ Jiné správní úřady

Vedle ministerstev vykonává státní správu celá řada dalších správních úřadů státu. Jedná se
o heterogenní skupinu úřadů, jež je možné dělit na jiné ústřední správní úřady (myšleno jiné
než ministerstva), odborné správní úřady s celostátní působností a územní odborné správní
úřady.

Jiné ústřední správní úřady
Jedná se úřady svou povahu blízké ministerstvům: jsou ústředními správními úřady, což znamená, že řídí výkon
státní správy na daném úseku, mohou vydávat vyhlášky za stejných podmínek jako ministerstva (tedy
na základě výslovného zmocnění v zákoně a v jeho mezích). Od ministerstev se však liší tím, že v jejich čele
nestojí ministr, ale vedoucí jmenovaný vládou. Oproti ministerstvům mají též užší a zpravidla technický obor
působnosti. Jiné ústřední správní úřady jsou zřízeny zákonem č. 2/1969 Sb., o zřízení ministerstev a jiných
ústředních orgánů státní správy České republiky (tzv. kompetenční zákon).
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Příkladem jsou Český statistický úřad, Český úřad zeměměřický a katastrální, Český báňský úřad, Státní úřad
pro jadernou bezpečnost, Úřad pro ochranu hospodářské soutěže, Energetický regulační úřad, Český
telekomunikační úřad či Rada pro rozhlasové a televizní vysílání.

Odborné správní úřady s celostátní působností
Jedná se o úřady s dílčí (odbornou, specializovanou) věcnou a celostátní územní působností, které však nejsou
ústředními správními úřady, tedy neřídí výkon státní správy na daném úseku, ale naopak jsou některému
ústřednímu správnímu (zpravidla ministerstvu) úřadu podřízeny.

Příkladem jsou Česká inspekce životního prostředí (podřízena Ministerstvu životního prostředí), Ústřední
veterinární správa (podřízena Ministerstvu zemědělství) či Generální finanční ředitelství (podřízeno
Ministerstvu financí).

Územní odborné správní úřady
Jedná se o úřady s dílčí (odbornou, specializovanou) věcnou působností a omezenou územní působností
(hranice územní působnosti přitom nemusí být nutně odpovídat územně správnímu členění státu). Podřízeny
jsou buď některému ústřednímu správnímu úřadu, některému odbornému správnímu úřadu s celostátní
působností, či výjimečně některému jinému územnímu odbornému správnímu úřadu.

Příkladem jsou správy národních parků a chráněných krajinných oblastí (podřízeny Ministerstvu životního
prostředí), krajské hygienické stanice (podřízeny Ministerstvu zdravotnictví), krajské veterinární správy
(podřízeny Ústřední veterinární správě) či finanční ředitelství (podřízena Generálnímu finančnímu ředitelství)
a finanční úřady (podřízeny příslušnému finančnímu ředitelství).

d/ Veřejné bezpečnostní sbory

Veřejné bezpečnostní sbory plní primárně jiné úkoly, než je výkon státní správy, v případech,
kdy tak stanoví zákon, se nicméně na jejím výkonu podílejí. Jedná se především o kontrolu
dodržování povinností stanovených právními normami či bezprostřední zásahy „v terénu“.
Státní správa je v takových případech zpravidla zajišťována příslušníky (zaměstnanci) těchto
sborů, kterým zákon přímo stanoví jejich oprávnění a povinnosti.

Příkladem veřejných bezpečnostních sborů, jejichž příslušníci mohou být pověřeni výkonem
státní správy, jsou Policie ČR, Armáda ČR, Hasičský záchranný sbor, Celní správa ČR, Vězeňská
služba ČR či Bezpečnostní informační služba.

8.2.2. Nepřímý výkon státní správy

O nepřímém výkonu státní správy hovoříme u výkonu státní správy subjekty odlišnými
od státu. V takovém případě se jedná o tzv. delegaci, tedy přenesení či propůjčení, výkonu
státní správy. Nejvýznamnější formou delegace výkonu státní správy je tzv. přenesená
působnost, kterou vykonávají orgány územních samosprávných celků (obcí a krajů),
a to především obecní a krajské úřady.

Teorie správního práva rozlišuje mezi přenesením a propůjčením výkonu státní správy. Rozdíl spočívá v tom,
na jaké subjekty je výkon státní správy delegován: zatímco v prvním případě se jedná o subjekty veřejného
práva (typicky obce a kraje), ve druhém případě se jedná o subjekty (osoby) soukromého práva. Takto
propůjčena může být vrchnostenská pravomoc nebo výkon určité odborné činnosti, příkladem jsou například
autorizovaná technická kontrola stavu motorových vozidel, činnost autorizovaných inspektorů dle stavebního
zákona (zákon č. 183/2006 Sb.) či tzv. veřejné stráže (lesní, myslivecká apod.).
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8.3. Územní samospráva

Územní samospráva je ta část veřejné správy, jejímž subjektem (nositelem) jsou územní
samosprávné celky, tedy obce a kraje (je vykonávána jménem příslušné obce,
resp. příslušného kraje).

Základní prameny právní úpravy:
 Ústava ČR,
 ústavní zákon č. 347/1997 Sb., o vytvoření vyšších územních samosprávných celků,
 zákon č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení),
 zákon č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení),
 zákon č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze.

Územní samosprávné celky jsou územní společenství občanů, která mají právo
na samosprávu; zároveň se jedná o veřejnoprávní korporace (právnické osoby) s právem
vlastnit majetek. Jejich právní základ je zakotven v Ústavě ČR (zejména čl. 8 a hlava sedmá).

Územní samosprávné celky se dělí na základní (obce) a vyšší (kraje), zvláštní postavení má
hlavní město Praha (je zároveň obcí a krajem).

Druhy obcí

OBCE

„MALÉ“ OBCE

MĚSTYSE

Stanoví-li tak na
návrh obce předseda

Poslanecké
sněmovny po

vyjádření vlády.

MĚSTA

Alespoň 3 tis.
obyvatel, stanoví-li
tak na návrh obce

předseda Poslanecké
sněmovny po

vyjádření vlády.

STATUTÁRNÍ
MĚSTA

Celkem 23 měst v ČR
(§ 4 zákona o obcích),

Mohou se členit na
městské obvody či

městské části
s vlastními orgány.
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Orgány územních samosprávných celků:
 zastupitelstvo: nejvýznamnější orgán, spravuje příslušný územní samosprávný celek

a rozhoduje o věcech patřících do jeho samostatné působnosti; jeho členové jsou voleni
občany příslušného územního samosprávného celku tajným hlasováním na základě
všeobecného, rovného a přímého volebního práva na čtyřleté funkční období, počet členů
zastupitelstva se odvíjí od počtu obyvatel příslušného územního samosprávného celku;

 rada: výkonný orgán příslušného územního samosprávného celku v oblasti samostatné
působnosti, odpovědná zastupitelstvu, volena zastupitelstvem z řad jeho členů;

 starosta, resp. primátor (obec) / hejtman (kraj): zastupuje příslušný územní samosprávný
celek navenek, volen zastupitelstvem z řad jeho členů, členem rady;

 úřad (obecní/krajský): organizační součást (útvar) územního samosprávného celku, plní
úkoly svěřené mu zastupitelstvem či radou, rozhoduje v případech stanovených zákonem,
vykonává přenesenou působnost (není-li její výkon v konkrétním případě svěřen jinému
orgánu);

 zvláštní orgány: (i) výbory - zřizované zastupitelstvem
- iniciativní a kontrolní role
- obligatorně finanční a kontrolní výbor (obec i kraj)

a výbor pro výchovu, vzdělávání a zaměstnanost (kraj)
(ii) komise - zřizované radou

- iniciativní a poradní role
- fakultativní (zřízení záleží na úvaze rady)
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Výkon veřejné správy územními samosprávnými celky

Územní samosprávné celky vykonávají prostřednictvím svých orgánů veřejnou správu
buď v samostatné, nebo v přenesené působnosti. V samostatné působnosti spravují obce
a kraje záležitosti své a svých občanů, v přenesené působnosti plní úkoly státu.

a/ Samostatná působnost je výrazem práva obcí a krajů na samosprávu a souhrnným
označením úkolů do jejich samosprávy svěřených. V rámci samostatné působnosti pečují
územní samosprávné celky o své území a zájmy svých občanů; přesný rozsah samostatné
působnosti je vymezen obecním a krajským zřízením (zákony č. 128/2000 Sb.
a č. 129/2000 Sb.) a zvláštními zákony. V samostatné působnosti jednají orgány obcí a krajů
jménem příslušné obce či kraje.

b/ V přenesené působnosti plní obce a kraje úkoly státu; jejich orgány tedy vykonávají státní
správu a jednají jménem státu.
V souladu s čl. 105 Ústavy ČR lze výkon státní správy svěřit orgánům samosprávy jen tehdy, stanoví-li to zákon.
Obecní (§ 8) a krajské (§ 4) zřízení přitom stanoví, že pokud zvláštní zákon upravuje působnost obcí či krajů
a nestanoví, že jde o přenesenou působnost, platí, že jde vždy o působnost samostatnou.

Přenesenou působnost nejčastěji vykonávají obecní a krajské úřady.
Z věcného hlediska tak mají obecní a krajské úřady všeobecnou působnost (nespecializují se na určitou oblast),
přičemž jednotlivé úkoly vykonávají v působnosti buď samostatné, nebo přenesené (kritériem je subjekt, jehož
jménem úkoly plní). Přesný rozsah přenesené působnosti obecních a krajských úřadů vyplývá z jednotlivých
zvláštních zákonů.

Normotvorná pravomoc územních samosprávných celků

Územní samosprávné celky mají normotvornou pravomoc, tedy pravomoc vydávat akty
obsahující právní normy neboli právní předpisy. Právní předpisy vydávané v samostatné
působnosti se nazývají obecně závazné vyhlášky (vydává je zastupitelstvo), právní předpisy
vydávané v přenesené působnosti se nazývají nařízení. V obou případech se jedná
o podzákonné právní předpisy, musí tedy být v souladu se zákony.
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8.4. Územně správní členění ČR

Územně správní členění České republiky kombinuje dva přístupy: členění na územní
samosprávné celky a členění na územní správní jednotky, které nejsou územními
samosprávnými celky. Projevuje se v něm dosud neukončená reforma veřejné správy
zahájená po roce 1989.

a/ Členění na územní samosprávné celky (kraje a obce)
Členění na územní samosprávné celky vychází z čl. 99 Ústavy ČR. V České republice existuje
celkem 14 krajů (zřízeny ústavním zákonem č. 347/1997 Sb.) a 6253 obcí. Zvláštní postavení
má hlavní město Praha, které je zároveň obcí i krajem.
Počet obcí se může měnit, nové obce mohou vznikat oddělením od stávajících obcí, případně mohou obce
zanikat slučováním obcí.

Obce a kraje jsou zároveň správními jednotkami, neboť vykonávají samosprávu
a v přenesené působnosti též státní správu.

Z hlediska rozsahu přenesené působnosti, která je jim svěřena, se obce dělí na:
 obce se základním rozsahem přenesené působnosti neboli obce I. typu (všechny obce);

výkon státní správy je jim svěřen pouze ve velmi omezeném (základním) rozsahu, správním obvodem je
území dané obce;

 obce s pověřeným obecním úřadem neboli obce II. typu (celkem 393 obcí);
státní správu vykonávají v širším rozsahu než obce I. typu a jejich správní obvod je tvořen územím několika
obcí;

 obce s rozšířenou působností neboli obce III. typu (běžně označovány jako „ORP“);
ve srovnání s obcemi I. a II. typu vykonávají státní správu v nejširším rozsahu a mají nejširší správní obvod
(zahrnující správní obvody několika obcí II. typu).

Obce s pověřeným obecním úřadem a obce s rozšířenou působností jsou stanoveny
zákonem č. 314/2002 Sb., o stanovení obcí s pověřeným obecním úřadem a rozšířenou
působností.

b/ Členění na správní jednotky, které nejsou územními samosprávnými celky
Toto členění vychází z dosud platného zákona č. 36/1960 Sb., o územním členění státu,
podle něhož se území státu dělí na kraje, kraje se dělí na okresy a okresy se dělí na obce
a vojenské újezdy. Území hlavního města Prahy tvoří samostatnou jednotku. Zákon vymezuje
celkem sedm krajů, nazývaných někdy územní kraje (Středočeský, Jihočeský, Západočeský,
Severočeský, Východočeský, Jihomoravský a Severomoravský), které se dělí na 76 okresů.
V obou případech se jedná pouze o správní jednotky, nikoliv o územní samosprávné celky.
Jedná o pozůstatek územně správního členění státu před rokem 1989, které má však stále
svůj význam (řada orgánů veřejné moci má svou územní působnost vymezenou územím
okresu, resp. územního kraje; jedná se například o soudy či správy sociálního zabezpečení).
Vojenské újezdy jsou zákonem vymezené části území určené k zajišťování obrany státu a výcviku ozbrojených
sil. Jejich právní úprava je obsažena v zákoně č. 222/1999 Sb., o zajišťování obrany České republiky. Vojenský
újezd není právnickou osobou, výkon státní správy na jeho území vykonává újezdní úřad, který je správním
úřadem a zároveň vojenským orgánem. Vojenské újezdy jsou samostatnými územními jednotkami, jejich území
není součástí obcí. Pro vstup a pobyt na území vojenského újezdu je nezbytné povolení příslušného újezdního
úřadu. Na území České republiky existuje pět vojenských újezdů: Boletice, Brdy, Březina, Hradiště a Libavá.
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9. SPRÁVNÍ PRÁVO HMOTNÉ
Vybraná odborná literatura pro zájemce o hlubší studium:
Viz literaturu uvedenou u kapitoly Veřejná správa (státní správa a samospráva).

9.1. Správní právo - úvodní poznámky

Jako správní právo označujeme tu část právního řádu, která upravuje veřejnou správu.
Správní právo upravuje činnost a organizaci veřejné správy, včetně vztahů vznikajících
při jejím výkonu mezi subjekty veřejné správy na jedné straně a adresáty veřejné správy
(též spravovanými subjekty či osobami, tedy fyzickými a právnickými osobami) na straně
druhé.

Základním účelem správního práva je ochrana veřejného zájmu.

Správní právo je tradičně řazeno k právu veřejnému charakteristickému nerovným
postavením subjektů právních vztahů.

Prameny správního práva

Normy správního práva jsou obsaženy ve velkém množství pramenů různé právní síly.

Druhy pramenů správního práva:
 ústavní zákony (zejména Ústava ČR),
 prameny mezinárodního práva,
 prameny práva Evropské unie,
 zákony (základní pramen),
 nařízení (jako obecná forma tzv. odvozené normotvorby veřejné správy),

POZOR! Pojem nařízení je obecný pojem teorie správního práva, který označuje tzv. odvozené normativní
akty, tedy normativní akty (akty obsahující právní normy), které jsou vydávány vykonavateli veřejné správy
k provedení zákona (proto jsou označovány za „odvozené“, neboť jsou „odvozeny“ od zákona, bez zákona
by nemohly být vydány). V praxi jsou tyto druhy aktů nazývány buď nařízení (nařízení vydává např. vláda,
některé správní úřady nebo rada obce či kraje v přenesené působnosti), nebo vyhlášky (vyhlášky vydávají
ministerstva a jiné ústřední správní úřady).

 obecně závazné vyhlášky územních samosprávných celků (jako forma tzv. originární
normotvorby územních samosprávných celků).
Na rozdíl od nařízení jsou obecně závazné vyhlášky obcí a krajů považovány za tzv. originární normativní
akty, neboť jsou vydávány v záležitostech spadajících do samostatné působnosti obce či kraje,
nikoliv k provedení zákona (mohou tedy být vydány, aniž by věc, které se týkají, byla upravena zákonem).
Zároveň se však jedná o podzákonné právní předpisy, nesmí tedy být s platnými zákony v rozporu.

Příklady zákonů z oblasti správního práva:
 zák. č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon),
 zák. č. 184/2006 Sb., o odnětí nebo omezení vlastnického práva k pozemku nebo stavbě (zákon

o vyvlastnění),
 zák. č. 500/2004 Sb., správní řád,
 zák. č. 200/1991 Sb., o přestupcích,
 zák. č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů,
 zák. č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny.
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Základní dělení správního práva

a/ Správní právo dělíme na část obecnou a zvláštní.

Obecná část (obecné správní právo) obsahuje úpravu zásad (principů), pojmů a právních institutů, které
v zásadě platí pro veškerou veřejnou správu. Obsahuje vše, co je pro oblast správního práva společné, typické
a obecně platné. Obecné správní právo je základem pro tvorbu, aplikaci a kontrolu dodržování pravidel zvláštní
části správního práva.

Zvláštní část, označovaná též jako hmotné právo správní, zahrnuje hmotněprávní úpravu v rámci jednotlivých
oborů činnosti veřejné správy (správních odvětví), jako jsou například stavební právo, právo životního prostředí
či finanční právo.

b/ Dalším možným dělením správního práva je dělení na právo hmotné a procesní.

Správní právo hmotné obsahuje normy, které obsahově upravují činnost správních orgánů v jednotlivých
oblastech a úsecích veřejné správy a vymezují podmínky a předpoklady realizace práv a povinností adresátů
veřejné správy.

Správní právo procesní zahrnuje normy, které upravují postupy při výkonu vrchnostenské veřejné správy,
především tzv. správní řízení, tj. řízení před správním orgánem (úřadem), v němž je rozhodováno o právech,
právem chráněných zájmech a povinnostech adresátů veřejné správy (upraven je postup správních orgánů,
procesně-právní postavení účastníků řízení apod.).

9.2. Zásady správního práva

Jako zásady (principy) správního práva označujeme obecná pravidla, která se ve správním
právu uplatňují a která vyjadřují podstatné rysy správního práva a tradice a etiku veřejné
správy.

Tyto zásady zpravidla vycházejí ze zákonů (často ze zákonů ústavních), plní sjednocující
a výkladovou funkci a v konkrétních případech jsou nalézány (či potvrzovány) soudy.

Nejvýznamnější zásady (principy) správního práva v České republice:
 zásada legality (zákonnosti) výkonu veřejné správy (vázanost veřejné správy právem),
 zásada rovnosti adresátů veřejné správy a zákaz diskriminace,
 zásada služby veřejnosti (též princip výkonu veřejné správy ve veřejném zájmu,

tj. ve prospěch celku),
 zásada kontinuity (nepřetržitosti) výkonu veřejné správy (výkon veřejné správy nesmí

být přerušen),
 zásada proporcionality (výkon veřejné správy musí být přiměřený významu chráněného

veřejného zájmu, je třeba co nejvíce šetřit práva adresátů veřejné správy),
 zásada transparentnosti.
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9.3. Správněprávní (administrativněprávní) vztahy

Jako správněprávní (administrativněprávní) vztahy označujeme právní vztahy vznikající při
výkonu veřejné správy mezi subjekty veřejné správy na jedné straně a adresáty veřejné
správy na straně druhé.

Správněprávní vztahy lze dělit na vztahy hmotněprávní (vznikající v oblasti správního práva
hmotného) a vztahy procesní (vznikající v oblasti správního práva procesního, typicky v rámci
správního řízení).

Jedná se o široký okruh vztahů, jejichž subjekty jsou vždy:
 subjekt veřejné správy (stát či územní samosprávný celek) reprezentovaný konkrétním

vykonavatelem (typicky správním úřadem) na straně jedné a
 subjekt vně organizace veřejné správy, tedy spravovaný subjekt či osoba (fyzická

či právnická osoba), neboli adresát veřejné správy, na straně druhé.

Charakteristické je nerovné postavení subjektů správněprávních vztahů.

Vykonavatelé veřejné správy jsou ve správněprávních vztazích vybaveni oprávněními, která
soukromé právo nezná, zároveň jim jsou však uložena i určitá omezení, stanoveny přesné
podmínky jejich činnosti a upravena jejich odpovědnost. Platí, že veřejnou správu lze
vykonávat, jen stanoví-li tak zákon a v mezích stanovených zákonem.

Nejvýznamnějším oprávněním vykonavatelů veřejné správy je autoritativně, jednostranně
rozhodovat o právech, právem chráněných zájmech a povinnostech adresátů veřejné správy,
uskutečňovat tato rozhodnutí (i proti vůli adresátů) a případně činit další úkony, jež adresáti
musí strpět.

Obsah správněprávních vztahů:
 na straně subjektů, resp. vykonavatelů, veřejné správy: práva a povinnosti vyplývající

z úpravy působnosti, pravomoci a podmínek výkonu veřejné správy,
 na straně adresátů veřejné správy, tj. spravovaných subjektů (osob): tzv. veřejná

subjektivní práva (práva vůči státu a jiným subjektům veřejné správy), tedy možnost
(oprávnění) chovat se vůči těmto subjektům určitým způsobem, resp. vyžadovat určité
chování těchto subjektů, a veřejné subjektivní povinnosti (povinnosti vůči státu a jiným
subjektům veřejné správy), tedy povinnosti chovat se vůči těmto subjektům určitým
způsobem, jejichž splnění lze vynutit.

Práva a povinnosti subjektů správněprávních vztahů vyplývají z objektivního (platného)
práva.
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9.4. Diskreční pravomoc vykonavatele veřejné správy (správní uvážení)

Tzv. diskreční pravomoc vykonavatele veřejné správy neboli správní uvážení se uplatní
v situaci, kdy právní norma dává vykonavateli veřejné správy více možností,
jak v konkrétním případě postupovat; daný vykonavatel tedy může v určitých mezích užít
svého uvážení a zvolit postup, který nejlépe odpovídá konkrétním okolnostem daného
případu.

Příklad:
Správní uvážení uplatňuje například policista při ukládání pokuty za přestupek (zákon mu stanoví rozmezí,
v němž může pokutu uložit, či dokonce umožňuje řešit situaci pouhým napomenutím) nebo vodoprávní úřad
při stanovení podmínek v povolení k odběru podzemních vod (zákon stanoví určité obecné podmínky, které
příslušný úřad konkretizuje pro daný případ).

Vykonavatel veřejné správy tak prostřednictvím správního uvážení doplňuje obsah
správněprávních vztahů tak, aby mohly plnit v konkrétním případě svůj účel s ohledem
na všechny okolnosti a obecné požadavky spravedlivého rozhodování.

Uplatnění správního uvážení je přezkoumatelné ve správním soudnictví. Soud však nemůže
zasahovat do výkonu veřejné správy a nahrazovat správní uvážení uvážením soudním,
správní uvážení tak přezkoumá pouze z toho hlediska, zda nevybočilo z mezí stanovených
zákonem, a pokud zjistí, že ano, rozhodnutí zruší a věc vrátí danému vykonavateli k novému
rozhodnutí.

9.5. Činnost veřejné správy (správní činnost)

Pojmem činnost veřejné správy (správní činnost) rozumíme právní úkony (jednání)
subjektů veřejné správy, kterými tyto subjekty prostřednictvím jednotlivých vykonavatelů
plní zákonem svěřené úkoly. Správní činnost se uskutečňuje v určitých formách.

Nejvýznamnější a základní formou správní činnosti jsou správní akty, které zahrnují
abstraktní akty (nařízení a jiné abstraktní akty), konkrétní akty (zejména rozhodnutí)
a opatření obecné povahy (jako zvláštní druh správního aktu).

Vedle správních aktů se správní činnost uskutečňuje v řadě dalších forem, jako jsou
například bezprostřední zásahy, faktické pokyny, vyjádření, posudky, osvědčení, informační
úkony, registrace, výzvy atd.
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Správní akty jako základní forma činnosti veřejné správy

9.5.1. Abstraktní akty

Jako abstraktní akty označuje teorie správního práva nařízení (v obecném, teoretickém
smyslu) a jiné abstraktní akty (např. vnitřní předpisy zavazující toliko pracovníky určitého
vykonavatele veřejné správy, bez působnosti navenek). Vzhledem k omezenému rozsahu
skript bude dále věnována pozornost pouze nařízením.

Nařízení (též normativní správní akt) je podzákonný právní akt vydaný k provedení zákona
k tomu zmocněným vykonavatelem veřejné správy. Nařízení vždy obsahuje právní normy
(obecně závazná pravidla chování).

Charakteristickými znaky nařízení jsou:
 podzákonnost (je vydáno na základě a v mezích zákona),
 abstraktnost (netýká se konkrétní věci či adresátů),
 obecnost (je obecně právně závazné),
 jednostrannost (je vydáno jednostranně příslušným vykonavatelem veřejné správy, který

má pravomoc závazně upravit danou problematiku).

Nařízeními ve výše uvedeném smyslu jsou v České republice zejména nařízení vlády, vyhlášky ministerstev
a jiných ústředních správních úřadů a nařízení jiných správních úřadů.

9.5.2. Individuální správní akty

Individuální správní akt (též konkrétní akt nebo pouze správní akt) je jednostranný správní
úkon (typicky rozhodnutí), kterým vykonavatel veřejné správy (typicky správní úřad)
v konkrétním případě řeší právní poměry konkrétně určených osob (adresátů veřejné
správy).

a/ Charakteristickými znaky (individuálního) správního aktu jsou:
 jednání příslušného vykonavatele veřejné správy na základě zákona,
 jednostranný autoritativní výrok o právech a povinnostech nepodřízených subjektů

(tj. subjektů stojících vně organizace veřejné správy),
 bezprostřední právní závaznost,
 konkrétnost věci, jakož i subjektů, jimž je správní akt určen.

b/ Náležitosti individuálního správního aktu (požadavky, které musí splňovat):
 kompetenční (musí být vydán příslušným orgánem v mezích jeho působnosti

a pravomoci),
 obsahové (musí splňovat požadavky na obsah vyplývající ze zákona),
 formální (musí mít vnější formu požadovanou zákonem, zpravidla je požadována forma

písemná),
 procedurální (při jeho vydávání musí příslušný orgán dodržet zákonem stanovený postup).
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c/ Vlastnosti individuálních správních aktů:

 platnost: správní akt se stává platným (je v platnosti) v okamžiku, kdy vykonavatel
veřejné správy učiní stanovený projev vůle vůči adresátům, typicky doručením
rozhodnutí, od této chvíle je daný vykonavatel svým aktem vázán;

 právní moc: správní akt se stává pravomocným (je v právní moci) v okamžiku, kdy proti
němu již nelze podat řádný opravný prostředek (typicky marným uplynutím lhůty
pro podání odvolání, případně zamítnutím odvolání); pravomocné rozhodnutí je závazné,
nezměnitelné a nezrušitelné (výjimkou je změna či zrušení na základě mimořádného
opravného prostředku);

 účinnost: správní akt se stává účinným (je v účinnosti) v okamžiku, kdy začne způsobovat
zamýšlené účinky (přiznává-li oprávnění, je možno je začít po právu vykonávat, ukládá-li
povinnost, je nutno ji plnit), účinnost nastává zpravidla ve stejném okamžiku jako právní
moc, případně později (např. v důsledku odkladné podmínky), výjimečně (stanoví-li
tak zákon) i dříve;

 vynutitelnost (vymahatelnost): správní akt se stává vynutitelným (vymahatelným)
v okamžiku, kdy splnění uložené povinnosti lze vymáhat úřední cestou proti vůli
povinného (formou správní nebo soudní exekuce), tuto vlastnost mají tedy pouze akty,
které ukládají nějakou povinnost, vynutitelnost nastává po marném uplynutí lhůty
stanovené ve správním aktu k dobrovolnému splnění uložené povinnosti.

Teorie a praxe správního práva používají též pojem vykonatelnost správního aktu, nečiní tak ovšem jednotně.
Obecně platí, že správní akt se stává vykonatelným v okamžiku, kdy je možné jej vykonat, tedy podle něj
postupovat, a to i za pomoci státního donucení.

d/ Nejvýznamnější vady individuálních správních aktů a způsoby jejich nápravy

Jestliže akt nemá všechny požadované náležitosti, je vadný. Z hlediska charakteru vady
a jejích důsledků je možné rozlišovat:
 akty nezákonné a akty věcně nesprávné, tj. akty, které mají vady takového charakteru,

že k jejich nápravě je zapotřebí je změnit nebo zrušit;
Akty nezákonné jsou akty, které jsou v rozporu se zákonem nebo jiným právním předpisem. Měly by být
změněny či zrušeny z úřední povinnosti, může se ale samozřejmě uplatnit i podnět adresáta.
Akty věcně nesprávné jsou akty, které nejsou nezákonné, avšak správní orgán nevyužil vhodně správního
uvážení. Tyto akty mohou být změněny jen z podnětu adresáta.

 akty formálně vadné, tj. akty, které obsahují zjevné nesprávnosti v psaní nebo počtech;
provádí se buď procedurální (vydá se nový akt), nebo bezprocedurální (vydá se nové
písemné vyhotovení téhož aktu) oprava.

POZOR! Uplatňuje se tzv. presumpce správnosti správního aktu, tedy pravidlo, podle něhož
se na správní akt hledí jako na bezvadný, tedy se presumuje (předpokládá) jeho správnost,
dokud není shledán vadným zákonem upraveným způsobem (tedy typicky rozhodnutím
nadřízeného správního orgánu).

Základní způsoby nápravy vad správního aktu jsou jeho změna nebo zrušení a v případě
formálních vad oprava (procedurální nebo bezprocedurální).
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Od aktů vadných je třeba odlišovat akty nicotné (též nulitní či neexistující či tzv. paakty). Jedná se o akty, které
trpí tak závažnou vadou, že vůbec nejsou správním aktem. Paakt nikoho nezavazuje a nikdo není povinen jej
respektovat. Nicotnost nastává například v důsledku nedostatku právního podkladu, nedostatku pravomoci,
nejtěžších vad příslušnosti, absolutního nedostatku formy, absolutního omylu v osobě adresáta, požadavku
plnění, které by bylo trestným činem, či plnění fakticky nemožného nebo v důsledku nesmyslnosti či vnitřní
rozpornosti aktu.

e/ Fikce vydání správního aktu
Fikce vydání správního aktu je některými zákony předpokládána pro případy nečinnosti
vykonavatele veřejné správy. Pokud vykonavatel nereaguje na žádost, má se za to, že vydal
správní akt určitého obsahu.

Příklad:
§ 9 odst. 3 zákona č. 123/1998 Sb., o právu na informace o životním prostředí:
„Jestliže orgán ve stanovené lhůtě neposkytl informace či nevydal rozhodnutí, má se za to, že rozhodl informace
odepřít.“
Pokud příslušný vykonavatel veřejné správy, na něhož se žadatel obrátí se žádostí o poskytnutí informace
o životním prostředí, ve stanovené lhůtě nereaguje, nastává stejná situace, jako by vydal rozhodnutí o odepření
požadované informace. Žadatel je tak chráněn pro případ nečinnosti příslušného vykonavatele, neboť má
možnost se proti takovému fiktivnímu „rozhodnutí“ odvolat.

9.5.3. Opatření obecné povahy

Opatření obecné povahy je zvláštní a v českém právu poměrně nový druh správního aktu.
Obecně je tento druh správního aktu upraven v § 171-174 zákona č. 500/2004 Sb., správního
řádu.

Opatření obecné povahy je správní akt, který má konkrétně určený předmět, avšak obecně
vymezený okruh adresátů (tj. platí pro blíže neurčený okruh osob). Vzhledem k tomu,
že stojí mezi abstraktním správním aktem a individuálním (konkrétním) správním aktem,
bývá někdy označováno jako obecně konkrétní správní akt či smíšený (hybridní) správní akt.

Opatření obecné povahy může správní orgán vydat jen v případě, kdy mu to zvláštní zákon
výslovně ukládá, resp. umožňuje.
§ 171 zákona č. 500/2004 Sb., správního řádu
Podle této části postupují správní orgány v případech, kdy jim zvláštní zákon ukládá vydat závazné opatření
obecné povahy, které není právním předpisem ani rozhodnutím.

Formou opatření obecné povahy je vydáván například územní plán obce (§ 43 odst. 4 zákona
č. 183/2006 Sb., stavebního zákona) či stanoveno ochranné pásmo vodního zdroje
(§ 30 odst. 1 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách).

Proti opatření obecné povahy nelze podat opravný prostředek, do tří let od jeho účinnosti
je však možné zahájit přezkumné řízení za účelem posouzení jeho zákonnosti
(k přezkumnému řízení viz dále) nebo dát návrh na jeho zrušení ve správním soudnictví
(srov. § 101a a násl. zákona č. 150/2002 Sb., soudního řádu správního).
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10. SPRÁVNÍ PRÁVO PROCESNÍ
Vybraná odborná literatura pro zájemce o hlubší studium:
HENDRYCH, Dušan a kol. Správní právo: obecná část. 8. vyd. Praha: C.H. Beck, 2012, 792 s. ISBN 978-807-1792-
543
POTEŠIL, Lukáš, Martin BRUS, Lukáš HLOUCH, Filip RIGEL a Vojtěch ŠIMÍČEK. Soudní řád správní: komentář. Vyd.
1. Praha: Leges, 2014, 1151 s. ISBN 978-807-5020-246
PRŮCHA, Petr. Správní řád s poznámkami a judikaturou: podle stavu k 1.1.2013. Vydání první. Praha: Leges,
2012, 464 s. ISBN 80-875-7635-7

10.1. Úvodní poznámky

Správní právo procesní upravuje postupy při výkonu vrchnostenské veřejné správy,
zejména tzv. správní řízení.

Správní řízení je definováno (§ 9 zákona č. 500/2004 Sb., správního řádu) jako postup
správního orgánu, jehož účelem je vydání rozhodnutí, jímž se v určité věci zakládají, mění
nebo ruší práva anebo povinnosti jmenovitě určené osoby (konstitutivní rozhodnutí) nebo
jímž se v určité věci prohlašuje, že taková osoba práva nebo povinnosti má anebo nemá
(deklaratorní rozhodnutí).

Jedná se o proces:
 jehož cílem je vydání správního rozhodnutí jako individuálního správního aktu,
 v němž se osoby, jejichž práv a povinností se věc týká, podílejí na řízení a tvorbě obsahu

rozhodnutí a k tomu jsou vybaveny procesními právy a povinnostmi,
 jež zahrnuje několik „etap“ od zahájení řízení, přes zajišťování podkladů pro rozhodnutí

a jeho vydání, použití opravných prostředků a případný výkon rozhodnutí (exekuci).

Ve správním řízení se rozhoduje typicky o:
 žádosti fyzické či právnické osoby o povolení nějaké činnosti (např. stavby, vypouštění odpadních vod

do vod povrchových či provozování významného stacionárního zdroje znečišťování ovzduší),
 sankci za protiprávní jednání, které je přestupkem či správním deliktem (např. pokuta za nepovolené kácení

dřevin rostoucích mimo les, překročení emisních limitů či nedání přednosti v jízdě),
 nápravném opatření (např. odebrání nedovoleně držených jedinců zvláště chráněných druhů živočichů

a rostlin).

Základním pramenem správního práva procesního je zákon č. 500/2004 Sb., správní řád
(dále též jen „SŘ“). Správní řád obsahuje obecnou úpravu správního řízení, která se použije,
nestanoví-li zvláštní zákony jinak.

Správní řád má v tomto smyslu tzv. subsidiární povahu, což znamená, že se uplatní, pokud jiný předpis
neobsahuje zvláštní úpravu, která má přednost (zvláštní úprava se přitom zpravidla týká jen dílčí otázky
správního řízení, například okruhu účastníků). Výjimkou je například řízení ve věcech daňových (zákon
č. 280/2009 Sb. daňový řád), které je upraveno zcela samostatně (použití správního řádu je vyloučeno).

Existuje řada zákonů, které stanoví pro určité druhy správního řízení odchylky od správního
řádu (příkladem jsou stavební či přestupkový zákon). I v případě rozsáhlejších odchylek však
správní řád zůstává významným pramenem určujícím základní charakteristiky procesu,
zejména jeho zásady.
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Struktura zákona č. 500/2004 Sb., správního řádu:
Část první Úvodní ustanovení
Hlava I Předmět úpravy
Hlava II Základní zásady činnosti správních orgánů
Část druhá Obecná ustanovení o správním řízení
Hlava I Správní řízení
Hlava II Správní orgány
Hlava III Účastníci řízení a zastoupení
Hlava IV Lhůty a počítání času
Hlava V Postup před zahájením řízení
Hlava VI Průběh řízení v prvním stupni
Hlava VII Ochrana před nečinností
Hlava VIII Odvolací řízení
Hlava IX Přezkumné řízení
Hlava X Obnova řízení a nové rozhodnutí
Hlava XI Exekuce
Část třetí Zvláštní ustanovení o správním řízení
Hlava I Zvláštní ustanovení o správních orgánech
Hlava II Dotčené orgány
Hlava III Zvláštní ustanovení o postupu před zahájením řízení
Hlava IV Zvláštní ustanovení o některých řízeních
Hlava V Zvláštní ustanovení o zajištění průběhu a účelu řízení
Hlava VI Zvláštní ustanovení o některých rozhodnutích
Hlava VII Zvláštní ustanovení o přezkoumávání rozhodnutí
Část čtvrtá Vyjádření, osvědčení a sdělení
Část pátá Veřejnoprávní smlouvy
Část šestá Opatření obecné povahy
Část sedmá Společná, přechodná a závěrečná ustanovení
Část osmá Účinnost

10.2. Zásady činnosti správních orgánů

Zásady činnosti správních orgánů jsou obecná pravidla, která vyjadřují podstatné rysy
výkonu správní působnosti, a tvoří tak v jistém smyslu kostru právní úpravy správního řízení.
Formulovány jsou v § 2-8 správního řádu, a to zpravidla jako povinnosti správních orgánů.
Uplatňují se dvojím způsobem: jednak jsou přímo aplikovatelnými ustanoveními (jejich
porušení působí vadu postupu), jednak slouží k výkladu ostatních ustanovení a přispívají tím
k souladné aplikaci zákona jako celku.

Zásady činnosti správní orgánů obecně vycházejí z myšlenky, že veřejná správa je službou
veřejnosti.

a/ Zásada zákonnosti
Postup správního orgánu musí být v souladu s právem procesním i hmotným.

b/ Zásada zákazu zneužívání pravomoci
Správní orgán může své pravomoci užívat jen k účelu, k němuž mu byla svěřena,
a jen v rozsahu, v jakém mu byla svěřena. Příkladem zneužití pravomoci by bylo rozhodnutí
stavebního úřadu, kterým by zakázal užívání stavby splňující všechny požadavky stavebního
zákona, jen aby znemožnil činnost osobě kritizující vedení obce.
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c/ Zásada proporcionality (přiměřenosti)
Správní orgán může zasahovat do práv osob jen za podmínek stanovených zákonem
a v nezbytném rozsahu (jinými slovy, správní orgán musí k dosažení cíle volit co nejšetrnější
prostředky). Postačuje-li například k dosažení cíle (snížení emisí znečišťujících látek z určitého
zdroje) omezení činnosti, nemůže ji správní orgán zakázat.

d/ Zásada souladu rozhodnutí s veřejným zájmem a s okolnostmi daného případu
Veřejný zájem musí být identifikován v každém jednotlivém případě, musí být zvážena jeho
intenzita vůči právům a zájmům osob (např. vyvlastnění: veřejně prospěšná stavba
protipovodňového opatření vs. ústavní ochrana vlastnického práva) nebo vůči jiným
veřejným zájmům (např. výjimka ze zákazu: veřejně prospěšná stavba dálnice vs. veřejný
zájem na ochraně chráněné krajinné oblasti).

e/ Zásada rovnosti adresátů veřejné správy (= zásada, že při řešení skutkově podobných
případů nesmí vznikat neodůvodněné rozdíly)
Správní orgán je povinen postupovat vůči všem osobám nestranně. V rozporu s touto
zásadou by bylo například nezahájení přestupkového řízení vůči příteli či neposkytnutí
poučení, jak doplnit žádost, nesympatickému žadateli.

f/ Zásada zjištění stavu věci, o němž nejsou důvodné pochybnosti
Správní orgán v zásadě nemůže rozhodnout na základě tzv. formální pravdy. Pokud trvají
o stavu věci důvodné pochybnosti, obstarává správní orgán další podklady, informace,
provádí důkazy. Například uvede-li ten, kdo je obviněn z kontaminace podzemních vod,
že v místě se nacházel ještě další možný zdroj kontaminace, správní orgán tuto možnost musí
prověřit a učinit si závěr.

g/ Zásada součinnosti se dotčenými osobami
Veřejná správa jako služba veřejnosti předpokládá součinnost s osobami, kterých se její
výkon dotýká. Součinnost je nezbytná pro účast osob na veřejné správě, k ochraně jejich
práv a uplatňování jejich zájmů a v konečném důsledku i pro kvalitu veřejné správy.
Základem součinnosti je komunikace s dotčenými osobami: správní orgán je například
povinen uvědomit s předstihem osoby o úkonu, který hodlá provést, je-li to potřebné
k hájení jejich práv, a poučit je o jejich právech a povinnostech, je povinen poskytovat
informace, vyřizovat stížnosti, pomáhat s odstraňováním vad podání apod.

10.3. Subjekty správního řízení

Hlavním subjekty správního řízení jsou jednak správní orgány (úřady), které mají pravomoc
vydávat v určitých věcech individuální správní akty (rozhodnutí) a správní řízení vedou,
jednak účastníci řízení, jejichž práv a povinností se rozhodování týká a kteří se na řízení
a rozhodování podílejí.

POZOR, správní orgán (úřad), který řízení vede, není jeho účastníkem!

Ke správnímu řízení je vždy nutný správní orgán (úřad) a alespoň jeden účastník.
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a/ Správní orgány

Správní řízení vede věcně a místně příslušný správní orgán.

Věcně příslušný je ten orgán, který má v dané věci působnost (spadá do okruhu úkolů mu
svěřených) a pravomoc (je oprávněn vydávat v dané věci individuální správní akty). Věcná
působnost je upravena ve zvláštních zákonech.
Příklady:
Dle § 11 odst. 2 písm. d) zákona č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší, vydává krajský úřad povolení provozu
významného stacionárního zdroje znečišťování ovzduší uvedeného v příloze č. 2 zákona. Správním orgánem
věcně příslušným pro vedení správního řízení a vydání povolení je tedy krajský úřad.
Dle § 125e odst. 4 zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích, projednává dopravní
přestupky v prvním stupni v přenesené působnosti obecní úřad obce s rozšířenou působností. Správním
orgánem věcně příslušným pro vedení správního řízení o přestupku (přestupkového řízení) a vydání rozhodnutí
je tedy obecní úřad obce s rozšířenou působností.

Místně příslušný je ten orgán, do jehož místní (prostorové) působnosti daná věc spadá.
Pravidla místní příslušnosti upravuje § 11 SŘ.

§ 11 odst. 1 SŘ
Místní příslušnost správního orgánu je určena
a) v řízeních týkajících se činnosti účastníka řízení … místem činnosti,
b) v řízeních týkajících se nemovitosti místem, kde se nemovitost nachází,
c) v ostatních řízeních týkajících se podnikatelské činnosti účastníka řízení, který je fyzickou osobou, místem
podnikání
d) v ostatních řízeních týkajících se fyzické osoby místem jejího trvalého pobytu …,
e) v ostatních řízeních týkajících se právnické osoby místem jejího sídla …

Úkony správního orgánu vykonává ve správním řízení oprávněná úřední osoba, která je
určena podle jeho vnitřního předpisu nebo pověřena jeho vedoucím. Úřední osoba
je ze zákona (§ 14 SŘ) vyloučena z projednávání a rozhodování věci, je-li pochybnost o její
nepodjatosti, nebo pokud se účastnila řízení v téže věci na jiném stupni.

b/ Účastníci řízení

Vymezení účastníků řízení je jednou z nejsložitějších otázek správního práva procesního.

Způsobilost být účastníkem (procesní subjektivitu) má každý, kdo má právní osobnost
(způsobilost mít práva a povinnosti), tedy každá fyzická a právnická osoba. Procesní
způsobilost, tedy způsobilost vlastním jednáním nabývat práv a povinností v řízení, je vázána
na svéprávnost (týká se tedy pouze fyzických osob, za právnickou osobu vždy jedná
zástupce), v plném rozsahu se tedy nabývá zletilostí.
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Účastníky správního řízení vymezuje správní řád následovně:

§ 27 SŘ
(1) Účastníky řízení (dále jen "účastník") jsou
a) v řízení o žádosti žadatel a další dotčené osoby, na které se pro společenství práv nebo
povinností s žadatelem musí vztahovat rozhodnutí správního orgánu;
Je-li řízení zahajováno na žádost, je účastníkem vždy žadatel. Typickým příkladem je řízení o vydání povolení
pro určitou činnost.

b) v řízení z moci úřední dotčené osoby, jimž má rozhodnutí založit, změnit nebo zrušit právo
anebo povinnost nebo prohlásit, že právo nebo povinnost mají anebo nemají.
Je-li řízení zahajováno z moci úřední, jsou účastníky osoby, o jejich právech a povinnostech chce správní orgán
rozhodnout. Příkladem je přestupkové řízení, v němž je vždy účastníkem osoba obviněná z přestupku.

(2) Účastníky jsou též další dotčené osoby, pokud mohou být rozhodnutím přímo dotčeny
ve svých právech nebo povinnostech.
Účastníky řízení jsou i další osoby, jejichž právní poměry by se rozhodnutím mohly změnit. Příkladem jsou
vlastníci sousedních pozemků v rozhodování týkajícím se využití pozemku.

(3) Účastníky jsou rovněž osoby, o kterých to stanoví zvláštní zákon …
Zvláštní zákony mohou okruh účastníků rozšířit určením dalších subjektů, které budou mít v určitých řízeních
postavení účastníků, aniž by byly přímo dotčeny na svých právech. Příkladem je možnost účasti spolků, jejichž
cílem je podle stanov ochrana životního prostředí, na vodoprávním řízení dle § 115 odst. 6 a 7 zákona
č. 254/2001 Sb., o vodách.

Dle § 28 odst. 1 SŘ je za účastníka v pochybnostech považován i ten, kdo tvrdí, že je
účastníkem, a to dokud se neprokáže opak.

Ve zvláštních zákonech může být okruh účastníků správního řízení vymezen způsobem
odlišným od správného řádu.

Příkladem je § 85 zákona č. 183/2006 Sb., stavebního zákona, který specificky vymezuje účastníky územního
řízení, či § 14 odst. 1 zákona č. 18/1997 Sb., atomového zákona, podle něhož je žadatel jediným účastníkem
řízení o povolení některé z vyjmenovaných činností využívajících jaderné energie a ionizujícího záření.

Účastník má v řízení celou řadu procesních práv, která mu umožňují ovlivňovat průběh
řízení. Patří mezi ně právo:
 na poučení od správního orgánu,
 namítat podjatost úřední osoby,
 podávat návrhy a být slyšen,
 nahlížet do spisu a vyjádřit se k podkladům řízení,
 být vyrozuměn o zahájení řízení, o ústním jednání a o provádění důkazů mimo ústní

jednání,
 seznámit se s podklady rozhodnutí,
 na oznámení rozhodnutí, resp. jeho doručení,
 podat odvolání,
 podat návrh na obnovu řízení,
 podat návrh na výkon rozhodnutí.
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10.4. Průběh řízení podle správního řádu

a/ Zahájení řízení (§ 44 a násl. SŘ)

Správní řízení je zahájeno buď doručením žádosti osoby (např. o povolení/o výjimku)
příslušnému správnímu orgánu, nebo doručením oznámení o zahájení řízení (o přestupku/
o správním deliktu/o uložení nápravného opatření) od příslušného správního orgánu
adresátovi (fyzické či právnické osobě).

b/ Informování o zahájeném řízení

Příslušný správní orgán je povinen o zahájení řízení uvědomit všechny jemu známé
účastníky (§ 47 SŘ) a umožnit jim uplatnění jejich procesních práv, aby mohli v řízení účinně
hájit svá hmotná práva a zájmy.

Dále musí být informovány dotčené orgány (§ 136 SŘ), které podle právních předpisů chrání
veřejné zájmy, které mohou být předmětem řízení (např. umístěním stavby v území)
dotčeny. Dotčené správní orgány se podílejí na řízení zpravidla formou tzv. závazných
stanovisek (viz dále) nebo vyjádření.

Příklad:
V případě řízení o žádosti o vydání územního rozhodnutí o umístění stavby na pozemku, který je v Katastru
nemovitostí veden jako orná půda a přes který protéká vodní tok, budou dotčenými orgány orgán ochrany
zemědělského půdního fondu a orgán ochrany vod.

c/ Shromáždění podkladů pro rozhodnutí

Správní orgán je povinen opatřovat podklady pro vydání rozhodnutí (§ 50 odst. 2 SŘ).
Těmito podklady mohou být zejména návrhy účastníků, důkazy, skutečnosti známé
správnímu orgánu z úřední činnosti, podklady od jiných správních orgánů nebo orgánů
veřejné moci, jakož i skutečnosti obecně známé.
Správní řízení je povětšinou písemné. Ústní jednání nařídí správní orgán v případech, kdy to předepisuje zákon,
nebo je-li to ke splnění účelu řízení a uplatnění práv účastníků nezbytné (§ 49 SŘ).

V řadě správních řízení (zejména v řízeních dle stavebního zákona) mají zvláštní význam
závazná stanoviska dotčených orgánů. Závazné stanovisko dotčeného orgánu (§ 149 SŘ) je
úkon učiněný správním orgánem na základě zákona, který není samostatným rozhodnutím
a jehož obsah je závazný pro výrokovou část rozhodnutí správního orgánu, který vede
správní řízení.

Jestliže obsah závazného stanoviska znemožňuje vydání požadovaného rozhodnutí, správní orgán, který vede
řízení, neprovádí dokazování a žádost zamítne (tj. vydá zamítavé rozhodnutí).
Jestliže závazné stanovisko obsahuje podmínky, za nichž je možné požadované rozhodnutí vydat, přenáší se
tyto podmínky do výrokové části rozhodnutí (orgán, který řízení vede, nesmí tyto podmínky nijak měnit).

POZOR! Samostatné odvolání proti závaznému stanovisku není možné (nejedná se
o správní rozhodnutí), jeho přezkum (a případné následné zrušení či změna) jsou možné
buď v přezkumném řízení, nebo v rámci odvolání proti finálnímu rozhodnutí (tj. rozhodnutí
podmíněnému závazným stanoviskem). Přezkum provádí v obou případech orgán nadřízený
orgánu, který závazné stanovisko vydal.
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§ 149 odst. 4 a 5 SŘ
(4) 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 stanoviska. Tomuto správnímu orgánu zasílá odvolání spolu s vyjádřením správního orgánu prvního
stupně a s vyjádřením účastníků…
(5) Nezákonné závazné stanovisko lze zrušit nebo změnit v přezkumném řízení, k němuž je příslušný nadřízený
správní orgán správního orgánu, který vydal závazné stanovisko…

Příklad:
Ve výše uvedeném příkladu územního řízení (řízení o žádosti o vydání územního rozhodnutí o umístění stavby
na pozemku, který je v Katastru nemovitostí veden jako orná půda a přes který protéká vodní tok) nemůže být
požadované územní rozhodnutí vydáno bez souhlasných závazných stanovisek orgánů ochrany zemědělského
půdního fondu a ochrany vod. Pokud by např. orgán ochrany zemědělského půdního fondu vydal závazné
stanovisko, které by bylo nesouhlasné z důvodu vysoké kvality orné půdy na dotčeném pozemku (a tedy
z důvodu existence veřejného zájmu na jejím dalším využívání pro zemědělské účely), musel by stavební úřad
(tj. úřad, který by vedl územní řízení) žádost o vydání územního rozhodnutí zamítnout (formou rozhodnutí).
Žadatel by se mohl bránit podáním odvolání proti tomuto zamítavému rozhodnutí, přičemž v odvolání by
napadl obsah závazného stanoviska. Nadřízený orgán stavebního úřadu by si v souladu s § 149 odst. 4 SŘ
vyžádal od orgánu nadřízeného orgánu ochrany zemědělského půdního fondu, který vydal zamítavé závazné
stanovisko, potvrzení nebo změnu tohoto závazného stanoviska a v souladu s novým závazným stanoviskem
vydaným tímto nadřízeným orgánem by o odvolání rozhodl.

d/ Rozhodnutí ve věci

Po shromáždění podkladů dá správní orgán účastníkům možnost se k nim vyjádřit
(§ 36 odst. 3 SŘ). Poté veškeré podklady, důkazy a vyjádření vyhodnotí (i ve správním řízení
se uplatní zásada volného hodnocení důkazů) a vydá rozhodnutí o předmětu řízení,
tj. vyhoví žádosti o vydání územního rozhodnutí o umístění stavby a toto územní rozhodnutí
vydá, nebo žádost zamítne, uzná osobu vinnou z přestupku a udělí jí trest, vyhoví žádosti
a udělí výjimku apod.

Rozhodnutí ve věci se nevydává, bylo-li řízení zastaveno dle § 66 SŘ (například proto, že žadatel vzal svou
žádost zpět nebo v určené lhůtě neodstranil podstatné vady řízení).

Vydané rozhodnutí, které bylo oznámeno (doručeno) všem účastníkům a proti němuž se již
nelze odvolat, se stává pravomocným. Právní moc je vlastnost rozhodnutí, která znamená,
že rozhodnutí je závazné pro všechny účastníky a pro všechny správní orgány a s výjimkou
mimořádných opravných prostředků je nelze změnit či zrušit.

Např. stavebník může až na základě pravomocného stavebního povolení (které je formálně rozhodnutím
stavebního úřadu) začít stavět. Přestupce musí až na základě pravomocného rozhodnutí o přestupku uhradit
uloženou pokutu.

e/  Možnosti přezkoumání vydaného rozhodnutí (opravné prostředky)

Řádným opravným prostředkem je odvolání (§ 81 a násl. SŘ). Může je podat účastník řízení,
pokud nesouhlasí s vydaným rozhodnutím z důvodu jeho nesprávnosti či nezákonnosti.
Odvolací lhůta činí 15 dnů ode dne, kdy bylo rozhodnutí účastníkovi oznámeno (doručeno).
O odvolání rozhoduje (tj. rozhodnutí orgánu prvního stupně přezkoumává) nadřízený
správní orgán (např. o odvolání proti rozhodnutí obecního úřadu rozhoduje krajský úřad).
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Vydal-li prvostupňové rozhodnutí ústřední správní úřad, ministr nebo vedoucí jiného ústředního správního
úřadu, nazývá se řádný opravný prostředek rozklad. O rozkladu rozhoduje ministr nebo vedoucí jiného
ústředního správního úřadu na návrh tzv. rozkladové komise.

Včas podané a přípustné odvolání má odkladný účinek, je-li podáno, nenastává právní moc
ani jiné účinky rozhodnutí.

Odvolání se podává u orgánu, který napadené rozhodnutí vydal. Tento orgán zašle stejnopis odvolání všem
ostatním účastníkům a vyzve je, aby se k odvolání vyjádřili. Následně může o odvolání sám rozhodnout (jedná
se o jedinou výjimku, kdy o odvolání nerozhoduje nadřízený orgán), pokud mu plně vyhoví a jestliže tím
nemůže být způsobena újma žádnému jinému účastníku (jedná se o tzv. autoremeduru upravenou v § 87 SŘ).
Nerozhodne-li, předá spis odvolacímu správnímu orgánu.

Rozhodnutí odvolacího orgánu
Jestliže odvolací orgán dojde k závěru, že napadené rozhodnutí je v rozporu s právními
předpisy nebo nesprávné:
 napadené rozhodnutí nebo jeho část zruší a řízení zastaví;
 napadené rozhodnutí nebo jeho část zruší a věc vrátí k novému projednání správnímu

orgánu, který rozhodnutí vydal (právním názorem odvolacího orgánu je prvostupňový
orgán při novém projednání věci vázán); proti novému rozhodnutí ve věci lze opět podat
odvolání;

 napadené rozhodnutí nebo jeho část změní.

Dojde-li odvolací správní orgán k závěru, že je napadené rozhodnutí zákonné a věcně
správné, odvolání zamítne a napadené rozhodnutí potvrdí.

Mimořádným opravným prostředkem je návrh na obnovu řízení.
Pravomocné rozhodnutí může být změněno či zrušeno i v tzv. přezkumném řízení.

Obnova řízení (§ 100 a násl. SŘ)
Návrh na obnovu řízení lze podat proti pravomocnému rozhodnutí pouze z těchto důvodů:
 vyšly najevo skutečnosti nebo důkazy, které existovaly v době původního řízení, ale

nemohly být uplatněny (účastník je neznal), anebo se provedené důkazy ukázaly
nepravdivými, nebo

 bylo zrušeno či změněno podkladové rozhodnutí (např. v případě zrušení rozhodnutí
o udělení výjimky pro umístění stavby v chráněné krajinné oblasti může být obnoveno
řízení o umístění stavby),

pokud tyto skutečnosti, důkazy nebo rozhodnutí mohou odůvodňovat jiné řešení věci.

O obnovu řízení může požádat účastník řízení, a to do 3 měsíců ode dne, kdy se o důvodu
obnovy řízení dozvěděl, nejpozději však do 3 let ode dne právní moci
rozhodnutí. Ve veřejném zájmu může správní orgán obnovit řízení i bez návrhu.

V obnoveném řízení může být o věci rozhodnuto znovu a jinak.



143

Přezkumné řízení (§ 94 a násl. SŘ)
Přezkumné řízení není mimořádným opravným prostředkem, ale nástrojem dozoru
nadřízeného správního orgánu uplatňovaným z moci úřední. Přezkumné řízení umožňuje
zasáhnout do již pravomocného rozhodnutí a případně vést k jeho změně či zrušení s cílem
napravit jeho nezákonnost. Účastník původního řízení přezkumné řízení nemůže zahájit
svým návrhem (může dát pouze podnět k přezkumnému řízení, tímto podnětem však správní
orgán není vázán, zahájení přezkumného řízení je v jeho diskreční pravomoci).
Přezkumné řízení lze zahájit nejdéle do 2 měsíců ode dne, kdy se příslušný správní orgán
o důvodu zahájení přezkumného řízení dozvěděl, nejpozději však do 1 roku od právní moci
rozhodnutí ve věci.

10.5. Přezkum rozhodnutí ve správním soudnictví

Účastník správního řízení, který tvrdí, že byl rozhodnutím vydaným správním orgánem
zkrácen na svých právech, se může domáhat zrušení takového rozhodnutí ve správním
soudnictví (zákonnost rozhodnutí správního orgánu v takovém případě přezkoumává soud).
Podmínkou je, že žalobce vyčerpal řádné opravné prostředky v řízení před správním
orgánem.

Pramenem právní úpravy správního soudnictví je zákon č. 150/2002 Sb., soudní řád správní.

Podnětem k zahájení řízení je žaloba proti rozhodnutí správního orgánu (tzv. správní
žaloba).

O správní žalobě rozhoduje krajský soud.

Účastníky řízení jsou osoba, která podává žalobu (žalobce), a správní orgán, který
o žalovaném rozhodnutí rozhodl v posledním stupni (žalovaný).

Krajský soud napadené (žalované) rozhodnutí správního orgánu buď zruší pro nezákonnost
(a to i v případě, že správní orgán překročil při rozhodování meze správního uvážení),
nebo žalobu zamítne.

Ve správním soudnictví neexistují řádné opravné prostředky. Mimořádným opravným
prostředkem proti rozhodnutí krajského soudu ve správním soudnictví je tzv. kasační
stížnost, o níž rozhoduje Nejvyšší správní soud.

POZOR! V případě správního soudnictví se jedná o kontrolu moci soudní nad mocí
výkonnou (nad správními orgány), řízení před správním soudem není součástí správního
práva procesního. Jedná se o soudní řízení, které upravuje zvláštní zákon
(zákon č. 150/2002 Sb., soudní řád správní).
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11. ÚZEMNÍ PLÁNOVÁNÍ (VYBRANÉ OTÁZKY)
Vybraná odborná literatura pro zájemce o hlubší studium:
DAMOHORSKÝ, Milan a kol. Právo životního prostředí. 3. vyd. Praha: C.H. Beck, 2010, 629 s. ISBN 978-807-4003-
387 (části věnované územnímu plánování)
FRANKOVÁ, Martina a kol. Úvod do pozemkového práva. 1. vyd. Beroun: Eva Rozkotová, 2014, 240 s. ISBN 978-
80-87488-19-5 (části věnované územnímu plánování)
MACHAČKOVÁ, Jana a kol. Stavební zákon: komentář. 2. vyd. V Praze: C.H. Beck, 2013, 880 s. ISBN 978-807-
4004-926

11.1. Úvodní poznámky

Územní plánování je soustavná činnost organizovaná a zabezpečovaná státem, kraji
a obcemi, která slouží k vytváření komplexních předpokladů pro výstavbu a udržitelný
rozvoj území. V rámci územního plánování se řeší funkční využití území a jeho prostorové
uspořádání, má proto zásadní význam pro harmonické uspořádání činností v území a pro
využití pozemků v souladu s požadavkem na zajištění trvale udržitelného rozvoje.

Základními prameny právní úpravy územního plánování jsou zákon č. 183/2006 Sb.,
o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon, dále též jen „StavZ“) a vyhlášky
vydané Ministerstvem pro místní rozvoj k jeho provedení.

Cíle a úkoly územního plánování (§ 18-19 StavZ)

Cílem územního plánování je vytvářet předpoklady pro výstavbu a pro udržitelný rozvoj
území, spočívající ve vyváženém vztahu podmínek pro příznivé životní prostředí,
pro hospodářský rozvoj a pro soudržnost společenství obyvatel území.

Územní plánování usiluje o sladění veřejných a soukromých zájmů na rozvoji území. Za tím
účelem orgány územního plánování koordinují veřejné i soukromé záměry změn v území,
výstavbu a jiné činnosti ovlivňující rozvoj území a konkretizují ochranu veřejných zájmů
vyplývajících ze zvláštních právních předpisů.

Územní plánování ve veřejném zájmu chrání a rozvíjí přírodní, kulturní a civilizační hodnoty
území, včetně urbanistického, architektonického a archeologického dědictví. Přitom chrání
krajinu jako podstatnou složku prostředí života obyvatel. S ohledem na to určuje podmínky
pro hospodárné využívání zastavěného území a zajišťuje ochranu nezastavěného území
a nezastavitelných pozemků. Zastavitelné plochy se vymezují s ohledem na potenciál
rozvoje území a míru využití zastavěného území.
Zastavěným územím (§ 2 odst. 1 písm. d) StavZ) se rozumí území vymezené územním plánem nebo postupem
podle stavebního zákona, nemá-li obec takto vymezené zastavěné území, je zastavěným územím zastavěná část
obce vymezená k 1. září 1966 a vyznačená v mapách evidence nemovitostí (jedná se o tzv. intravilán).
Nezastavěným územím (§ 2 odst. 1 písm. f) StavZ) se rozumí pozemky nezahrnuté do zastavěného území nebo
do zastavitelné plochy.
Zastavitelnou plochou (§ 2 odst. 1 písm. j) StavZ) se rozumí plocha vymezená k zastavění v územním plánu
nebo v zásadách územního rozvoje.
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Stavební zákon obsahuje obecné pravidlo (§ 18 odst. 5), podle něhož lze v nezastavěném
území v souladu s jeho charakterem umisťovat stavby, zařízení, a jiná opatření pouze
pro vybrané účely.
Jedná se o stavby, zařízení a jiná opatření pro zemědělství, lesnictví, vodní hospodářství, těžbu nerostů,
pro ochranu přírody a krajiny, pro veřejnou dopravní a technickou infrastrukturu, pro snižování nebezpečí
ekologických a přírodních katastrof a pro odstraňování jejich důsledků, a dále taková technická opatření
a stavby, které zlepší podmínky jeho využití pro účely rekreace a cestovního ruchu, například cyklistické stezky,
hygienická zařízení, ekologická a informační centra. Uvedené stavby, zařízení a jiná opatření včetně staveb,
které s nimi bezprostředně souvisejí včetně oplocení, lze v nezastavěném území umisťovat v případech, pokud
to není výslovně vyloučeno v územně plánovací dokumentaci (k tomuto pojmu viz dále).

V nezastavěném území tedy nelze umisťovat např. stavby pro průmysl, obchodní
či skladovací komplexy nebo stavby pro bydlení. Aby bylo možné tyto stavby ve vybraných
částech území umístit, je třeba, aby byly tyto části vymezeny jako zastavitelné plochy
v územně plánovací dokumentaci (zejména v územním plánu).

Orgány územního plánování

Působnost ve věcech územního plánování vykonávají (§ 5 a násl. StavZ):
 Ministerstvo pro místní rozvoj jako ústřední správní úřad ve věcech územního plánování,
 orgány krajů (zastupitelstvo a rada v samostatné působnosti a krajský úřad v přenesené

působnosti),
 orgány obcí (zastupitelstvo a rada v samostatné působnosti a obecní úřad v přenesené

působnosti).

11.2. Nástroje územního plánování

V územním plánování lze rozlišovat dvě základní fáze, tzv. fázi koncepční, v níž jsou
pořizovány a vydávány koncepční dokumenty určující v obecné rovině možnost využití
území, a tzv. fázi realizační, v níž je ve správním řízení rozhodováno o konkrétních
záměrech na využití území.

Koncepční fáze územního plánování je někdy označována jako územní plánování v užším smyslu (stricto sensu),
protože pouze v této fázi se skutečně „plánuje“ budoucí využití území.

Výše uvedeným fázím odpovídají nástroje územního plánování:

Základní koncepční nástroje:
 politika územního rozvoje,
 územně plánovací dokumentace, kterou tvoří zásady územního rozvoje, územní plán

a regulační plán.

Základní realizační nástroje:
 regulační plán (ve schválném rozsahu),
 územní rozhodnutí.

Dalšími realizačními nástroji upravenými stavebním zákonem jsou územní opatření, územní souhlas
a veřejnoprávní smlouva. Z důvodu omezeného rozsahu skript však těmto nástrojům nebude věnována
pozornost.



146

Jednotlivé nástroje na sebe věcně i časově navazují a doplňují se a je mezi nimi hierarchický
vztah (nástroje nižší úrovně, konkrétnější, musí být v souladu s nástroji vyšší úrovně,
obecnějšími).

Politika územního rozvoje (§ 31 a násl. StavZ)
Je koncepčním dokumentem územního plánování pro celé území ČR; stanoví požadavky
na využití území nejen v republikových, ale i v přeshraničních a v mezinárodních
souvislostech. Zároveň jde o dokument, jehož prostřednictvím se koordinuje tvorba
a aktualizace zásad územního rozvoje krajů a jiných koncepcí (jakými jsou např. koncepce
rozvoje dopravy, státní energetická koncepce a další) schvalovaných ústředními orgány.

Územně plánovací dokumentace (§ 36 a násl. StavZ)
Územně plánovací dokumentaci tvoří následující typy dokumentů:
 zásady územního rozvoje, které se pořizují pro území kraje (§ 36 a násl. StavZ),
 územní plán se pořizuje pro celé území obce (§ 43 a násl. StavZ),
 regulační plán, který se pořizuje pro část území kraje, území obce nebo vojenského

újezdu (§ 61 a násl. StavZ); za splnění stanovených podmínek lze regulačním plánem
nahradit územní rozhodnutí.

Územní rozhodnutí (§ 76 a násl. StavZ)
Územní rozhodnutí je realizačním nástrojem územního plánování. Jedná se o správní
rozhodnutí, které právně závazným způsobem řeší umisťování staveb, změny ve využití
území a ochranu některých důležitých zájmů v území. Existuje celkem pět druhů územních
rozhodnutí (§ 77 StavZ), nejčastěji využívanými jsou rozhodnutí o umístění stavby
a rozhodnutí o změně využití území. Územní rozhodnutí musí být v souladu s územním
plánem.
V jednodušších věcech stanovených stavebním zákonem je územní rozhodnutí nahrazeno územním souhlasem,
kterému však není v rámci těchto skript věnována pozornost.

Rozhodnutí o umístění stavby (§ 79 StavZ) je se stanovenými výjimkami (menší informační a reklamní zařízení,
menší opěrné zdi, stavby pro hospodaření v lesích do stanovené velikosti, skleníky a bazény do stanovené
velikosti apod.) nezbytné pro umístění jakékoliv stavby. Stavbou se přitom rozumí veškerá stavební díla, která
vznikají stavební nebo montážní technologií, bez zřetele na jejich stavebně technické provedení, použité
stavební výrobky, materiály a konstrukce, na účel využití a dobu trvání (§ 2 odst. 3 StavZ).

Rozhodnutí o změně využití území (§ 80 StavZ) je nezbytné pro všechny významnější změny využití území,
včetně změny druhu pozemku o výměře nad 1 000 m2 (například změna orné půdy na vinici či změna lesa
na louku).

POZOR, změna využití území spočívající v umístění stavby vyžaduje pouze územní rozhodnutí o umístění stavby
(nikoliv zároveň i územní rozhodnutí o změně využití území).
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11.3. Procesní postupy v jednotlivých fázích územního plánování

Procesní postupy v jednotlivých fázích územního plánování se zásadním způsobem liší.
V koncepční fázi se pořizují koncepční dokumenty, které vymezují stávající nebo možné
budoucí využití území. Jedná se o zvláštní procesní postupy (postupy sui generis neboli
svého druhu), které nejsou správním řízením (jejich cílem není vydání správního
rozhodnutí). V realizační fázi je ve správním řízení (označovaném jako územní řízení)
rozhodováno o konkrétním záměru, cílem je tedy vydání správního rozhodnutí
(označovaného jako územní rozhodnutí).

11.3.1. Koncepční fáze územního plánování: příklad pořizování územního plánu

Územní plán je spolu se zásadami územního rozvoje a regulačním plánem součástí
tzv. územně plánovací dokumentace. Všechny tři nástroje jsou pořizovány obdobným
postupem (byť mají samozřejmě svá specifika) a vydávány formou opatření obecné povahy.
Na jejich pořízení se podílejí orgány kraje (u zásad územního rozvoje, resp. regulačního plánu
pro část území kraje) a obce (u územního plánu, resp. regulačního plánu pro část území
obce) jak v samostatné (zejména zastupitelstvo), tak v přenesené (krajský či obecní úřad)
působnosti.
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Základní charakteristiky procesu pořizování územně plánovací dokumentace na příkladu
pořizování územního plánu obce (§ 43 a násl. StavZ)

Subjekty podílející se na pořízení územního plánu:
 obec, pro niž se územní plán pořizuje, v samostatné působnosti reprezentovaná

zastupitelstvem, resp. určeným zastupitelem,
 pořizovatel (obecní úřad obce s rozšířenou působností v přenesené působnosti),
 krajský úřad jako nadřízený orgán pořizovatele,
 dotčené orgány (chránící veřejné zájmy podle zvláštních právních předpisů, např. orgán

ochrany vod, orgán ochrany přírody, orgán ochrany veřejného zdraví apod.),
 sousední obce,
 zástupce veřejnosti (osoba zastupující určitý počet občanů obce uplatňujících věcně

shodnou připomínku k návrhu územního plánu, viz § 23 StavZ),
 oprávněný investor (vlastník, správce nebo provozovatele veřejné dopravní nebo veřejné

technické infrastruktury),
 vlastníci pozemků a staveb dotčení navrhovanou změnou využití území,
 veřejnost.

a/ Rozhodnutí zastupitelstva obce o pořízení územního plánu
O pořízení územního plánu rozhoduje zastupitelstvo obce z vlastního podnětu nebo
na návrh některého z oprávněných subjektů (návrh může podat občan obce, orgán veřejné
správy, fyzická nebo právnická osoba, která má vlastnická nebo obdobná práva k pozemku
nebo stavbě na území obce, nebo oprávněný investor).
Na rozdíl od zásad územního rozvoje, které musí být vždy pořízeny, není pořízení územního plánu pro obec
povinné. Zejména pro větší obce je nicméně vhodné územní plán mít, neboť jím regulují využití svého území
a prostřednictvím vymezení zastavitelných ploch mohou případně umožnit rozšíření výstavby za hranice
zastavěného území.

b/ Zadání územního plánu
Návrh zadání územního plánu zpracovává pořizovatel ve spolupráci s určeným zastupitelem.
V návrhu zadání stanoví hlavní cíle a požadavky na zpracování návrhu územního plánu.
K návrhu mohou následně uplatnit svá vyjádření krajský úřad, dotčené obce a dotčené
orgány a připomínky veřejnost (každý).
Zadání územního plánu schvaluje zastupitelstvo obce.

c/ Návrh územního plánu
Zpracování návrhu územního plánu podle schváleného zadání zajišťuje pořizovatel,
zpracovává ho autorizovaný architekt.
O návrhu územního plánu se koná tzv. společné jednání o návrhu, kterého se účastní obec,
pro niž je územní plán pořizován, dotčené orgány, sousední obce a krajský úřad. Dotčené
orgány mají možnost uplatnit svá stanoviska, která mají závaznou povahu (případný rozpor
návrhu územního plánu se stanoviskem dotčeného orgánu je třeba vyřešit), sousední obce
mohou uplatnit připomínky. Krajský úřad uplatňuje stanovisko z hlediska souladu návrhu
s politikou územního rozvoje a příslušnými zásadami územního rozvoje.
Návrh je zveřejněn a připomínky k němu může podat veřejnost.
Na základě stanovisek a připomínek je návrh případně upraven.
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d/ Zveřejnění upraveného návrhu a veřejné projednání
Upravený návrh je zveřejněn a pořizovatel zajistí konání veřejného projednání. Od okamžiku
zveřejnění do sedmi dnů ode dne veřejného projednání může veřejnost (každý) uplatnit
k návrhu územního plánu připomínku a některé subjekty námitku. Námitky proti návrhu
územního plánu mohou podat pouze vlastníci pozemků a staveb dotčených návrhem
řešení, oprávněný investor a zástupce veřejnosti.

Rozdíl mezi připomínkou a námitkou spočívá ve způsobu vypořádání. Zatímco
pro vypořádání připomínky nestanoví zákon žádnou zvláštní formu, o námitce musí být
rozhodnuto. Jedná se však o zvláštní rozhodnutí, neboť se proti němu nelze odvolat (lze jej
však napadnout správní žalobou).
Při posuzování námitek proti návrhu územního plánu se postupuje podle § 172 zákon č. 500/2004 Sb.,
správního řádu, který upravuje opatření obecné povahy.

Pořizovatel ve spolupráci s určeným zastupitelem vyhodnotí výsledky projednání, zpracuje
s ohledem na veřejné zájmy návrh rozhodnutí o námitkách a návrh vyhodnocení připomínek
uplatněných k návrhu územního plánu, případně zajistí úpravu návrhu v souladu s výsledky
projednání.

e/ Vydání územního plánu formou opatření obecné povahy zastupitelstvem obce
Pořizovatel předloží zastupitelstvu příslušné obce návrh na vydání územního plánu s jeho
odůvodněním. Zastupitelstvo obce územní plán vydá formou opatření obecné povahy
po ověření, že není v rozporu s politikou územního rozvoje, s územně plánovací dokumentací
vydanou krajem nebo se stanovisky dotčených orgánů nebo stanoviskem krajského úřadu.
Součástí vydaného územního plánu je odůvodněné rozhodnutí o námitkách podaných
vlastníky pozemků a staveb dotčených návrhem řešení, oprávněným investorem nebo
zástupcem veřejnosti.
Vydaný územní plán obsahuje odůvodnění, jehož součástí musí být mimo jiné komplexní
zdůvodnění přijatého řešení včetně vybrané varianty a vyhodnocení účelného využití
zastavěného území a potřeby vymezení zastavitelných ploch.

Výše uvedený postup se obdobně uplatní při následných změnách územního plánu. Další
zastavitelné plochy lze však změnou územního plánu vymezit pouze na základě prokázání
nemožnosti využít již vymezené zastavitelné plochy a potřeby vymezení nových
zastavitelných ploch (§ 55 odst. 4 StavZ).

Proti vydanému územnímu plánu se nelze odvolat, lze se však bránit ve správním soudnictví
prostřednictvím návrhu na zrušení opatření obecné povahy (§ 101a a násl. zákona
č. 150/2002 Sb., soudního řádu správního). Z hlediska jeho zákonnosti lze územní plán
též přezkoumat v přezkumném řízení dle správního řádu.
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11.3.2. Územní řízení

Územní řízení je řízení, jehož cílem je vydání územního rozhodnutí, tedy individuálního
správního aktu, který povoluje realizaci určitého záměru v území, resp. určitou změnu
využití území. Územní řízení je správním řízení, které je upraveno ve stavebním zákoně
a pro něž se subsidiárně (nestanoví-li stavební zákon jinak) použije zákon č. 500/2004 Sb.,
správní řád.

a/ Subjekty územního řízení

Orgánem příslušným k vydání územního rozhodnutí je místně příslušný stavební úřad.

Účastníky územního řízení vymezuje stavební zákon následovně:
§ 85 StavZ
(1) Účastníky územního řízení jsou
a) žadatel,
b) obec, na jejímž území má být požadovaný záměr uskutečněn.
(2) Účastníky územního řízení dále jsou
a) vlastník pozemku nebo stavby, na kterých má být požadovaný záměr uskutečněn, není-li
sám žadatelem, nebo ten, kdo má jiné věcné právo k tomuto pozemku nebo stavbě,
b) osoby, jejichž vlastnické nebo jiné věcné právo k sousedním stavbám anebo sousedním
pozemkům nebo stavbám na nich může být územním rozhodnutím přímo dotčeno,
c) osoby, o kterých tak stanoví zvláštní právní předpis.
(3) Účastníky řízení nejsou nájemci bytů, nebytových prostor nebo pozemků.

b/ Průběh územního řízení

Podání žádosti (§ 86 StavZ)
Územní řízení je zahajováno na žádost. Žádost se podává u místně příslušného stavebního
úřadu a kromě obecných náležitostí podle správního řádu obsahuje základní údaje
o požadovaném záměru, identifikační údaje o pozemku nebo stavbě, na nichž se má záměr
uskutečnit, uvedení osob, které mají vlastnické nebo jiné věcné právo k sousedním
pozemkům nebo stavbám na nich, jestliže může být jejich právo územním rozhodnutím
přímo dotčeno.
§ 86 odst. 2 StavZ
K žádosti o vydání územního rozhodnutí žadatel připojí
a) doklady prokazující jeho vlastnické právo nebo smlouvu nebo doklad o právu provést stavbu nebo opatření k
pozemkům nebo stavbám, na kterých má být požadovaný záměr uskutečněn; tyto doklady se připojují, nelze-li
tato práva ověřit v katastru nemovitostí dálkovým přístupem,
b) závazná stanoviska, popřípadě rozhodnutí dotčených orgánů nebo jiné doklady podle zvláštních právních
předpisů, nevydává-li se koordinované závazné stanovisko podle § 4 odst. 7 nebo o závazné stanovisko
vydávané správním orgánem, který je příslušný vydat územní rozhodnutí,
c) stanoviska vlastníků veřejné dopravní a technické infrastruktury k možnosti a způsobu napojení nebo
k podmínkám dotčených ochranných a bezpečnostních pásem,
d) smlouvy s příslušnými vlastníky veřejné dopravní a technické infrastruktury nebo plánovací smlouvu,
vyžaduje-li záměr vybudování nové nebo úpravu stávající veřejné dopravní a technické infrastruktury,
e) dokumentaci pro vydání územního rozhodnutí, která obsahuje průvodní zprávu, souhrnnou technickou
zprávu, výkresovou dokumentaci a dokladovou část.
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Oznámení zahájení územního řízení stavebním úřadem (§ 87 StavZ)
Stavební úřad oznámí zahájení územního řízení účastníkům a dotčeným orgánům, případně
též veřejnou vyhláškou. K projednání žádosti nařídí ústní jednání (lze upustit, jsou-li mu
dobře známy poměry v území a žádost poskytuje dostatečný podklad pro posouzení
záměru). Je-li to účelné, lze ústní jednání spojit s ohledáním na místě.

Závazná stanoviska, námitky a připomínky (§ 89 StavZ)
K žádosti mohou dotčené orgány uplatnit závazná stanoviska (k pojmu závazné stanovisko viz
výše výklad o průběhu řízení podle správního řádu), účastníci řízení námitky a veřejnost
ve stanovených případech připomínky.

Posouzení záměru

§ 90 StavZ
V územním řízení stavební úřad posuzuje, zda je záměr žadatele v souladu
a) s vydanou územně plánovací dokumentací,
b) s cíli a úkoly územního plánování, zejména s charakterem území, s požadavky na ochranu
architektonických a urbanistických hodnot v území,
c) s požadavky tohoto zákona a jeho prováděcích právních předpisů, zejména s obecnými
požadavky na využívání území,
d) s požadavky na veřejnou dopravní a technickou infrastrukturu,
e) s požadavky zvláštních právních předpisů a se stanovisky dotčených orgánů podle
zvláštních právních předpisů, popřípadě s výsledkem řešení rozporů a s ochranou práv
a právem chráněných zájmů účastníků řízení.

Územní rozhodnutí (§ 92 StavZ)
Územní řízení je zakončeno vydáním územního rozhodnutí, kterým stavební úřad schvaluje
navržený záměr a stanoví podmínky pro využití a ochranu území, spolu s podmínkami
pro další přípravu a realizaci záměru.

Není-li záměr žadatele v souladu s požadavky uvedenými v § 90 StavZ nebo jestliže by
umístěním a realizací záměru mohly být ohroženy zájmy chráněné stavebním zákonem nebo
zvláštními právními předpisy, stavební úřad žádost o vydání územního rozhodnutí zamítne
(zamítnutí má formu správního rozhodnutí, žadatel se tedy proti němu může bránit
odvoláním).

Územní rozhodnutí platí 2 roky ode dne nabytí právní moci, nestanoví-li stavební úřad
v odůvodněných případech lhůtu delší, nejdéle však 5 let.

Výjimkou je územní rozhodnutí o ochranném pásmu, které platí po dobu trvání stavby, zařízení nebo
chráněného útvaru, pro které se ochranné pásmo zřizuje, nestanoví-li stavební úřad jinou lhůtu.
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12. EXKURZ DO MEZINÁRODNÍHO PRÁVA A PRÁVA
EVROPSKÉ UNIE

12.1. Mezinárodní právo

Vybraná odborná literatura pro zájemce o hlubší studium:
ČEPELKA, Čestmír a Pavel ŠTURMA. Mezinárodní právo veřejné. 1. vyd. Praha: C.H. Beck, 2008, 840 s. ISBN 978-
807-1797-289
DAVID, Vladislav, Pavel BUREŠ, Martin FAIX, Pavel SLADKÝ a Ondřej SVAČEK. Mezinárodní právo veřejné
s kazuistikou. 2. aktualiz. a přeprac. vyd. Praha: Leges, 2011, 448 s. ISBN 978-808-7212-868

12.1.1. Pojem

Mezinárodní právo veřejné je soubor právních norem, které upravují chování států a jiných
subjektů mezinárodního práva a jejich vztahy v rámci mezinárodního společenství. Jeho
normy upravují převážně vztahy mezi svrchovanými a sobě rovnými státy a dále vztahy
států k jiným subjektům mezinárodního práva a některé vztahy mezi těmito subjekty
navzájem. Výjimečně upravuje mezinárodní právo i vztahy jednotlivců se státem
(např. v oblasti ochrany lidských práv).
Mezinárodní právo veřejné je třeba odlišovat od mezinárodního práva soukromého, které upravuje
soukromoprávní vztahy s mezinárodním prvkem (např. obchodněprávní vztah mezi dvěma právnickými
osobami z různých zemí).

Mezinárodní právo není součástí systému vnitrostátního práva, jedná se o samostatný
právní systém odlišný jak od práva vnitrostátního, tak od práva Evropské unie. Normy
mezinárodního práva jsou vytvářeny především koordinovanou vůlí států (neexistuje žádný
„mezinárodní zákonodárce“).

Příklady odvětví mezinárodního práva zahrnují diplomatické právo, válečné právo,
mezinárodní trestní právo, mezinárodní humanitární právo, mořské právo, mezinárodní
právo životního prostředí či právo mezinárodního obchodu.

12.1.2. Subjekty mezinárodního práva

Subjekty mezinárodního práva jsou entity, které mají mezinárodní subjektivitu, to znamená,
že mohou vystupovat svým jménem v mezinárodněprávních vztazích a brát na sebe závazky
vůči jiným subjektům mezinárodního práva.

Základními subjekty mezinárodního práva jsou státy a mezinárodní (mezivládní) organizace.
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a/ Státy jsou původní (originární) a trvalé subjekty mezinárodního práva s neomezenou
mezinárodní subjektivitou.
Adjektivum původní (subjekty) odráží skutečnost, že státy se stávají subjektem mezinárodního práva
již samotným vznikem, pouhým faktem své existence, nepotřebují tedy žádný předchozí právní úkon ze strany
jiných subjektů.

Základním znakem mezinárodněprávní subjektivity států je suverenita, tedy právní
nezávislost, která se projevuje jak směrem dovnitř (stát je na svém území a vůči svému
obyvatelstvu výlučným a nejvyšším držitelem státní moci), tak navenek (suverénní stát není
podroben žádné vyšší moci).

Státy plní zásadní úlohu v procesu tvorby mezinárodněprávních norem (mají absolutní
normotvornou způsobilost, to znamená, že mohou právně upravit v zásadě jakoukoliv
otázku).

b/ Mezinárodní (mezivládní) organizace jsou sdružení států založená na základě
mezinárodních smluv, plní určité úkoly trvalé povahy, disponují vlastními orgány. Jedná se
o druhotné (odvozené) subjekty mezinárodního práva s omezenou (specializovanou,
částečnou) mezinárodní subjektivitou.
Adjektivum druhotné či odvozené (subjekty) odráží skutečnost, že mezinárodní organizace odvozují svou
subjektivitu od států, neboť vznikají na základě státy učiněného právního úkonu (mezinárodní smlouvy).

Příklady mezinárodních organizací zahrnují:
 světové (globální) mezinárodní organizace, jako jsou Organizace spojených národů (OSN)

a její přidružené mezinárodní odborné organizace (např. FAO, UNESCO, WHO, IAEA aj.)
či Světová obchodní organizace, a

 regionální mezinárodní organizace, jako jsou Rada Evropy či Africká unie.

Specifickým subjektem mezinárodního práva je Evropská unie, která je regionální
mezinárodní organizací integrační povahy, která se od jiných mezinárodních organizací
odlišuje rysy nadstátnosti (členské státy se vzdaly části své suverenity v její prospěch,
více k tomu viz dále v kapitole věnované právu EU).

c/ Další aktéři mezinárodního práva

Jedná se o entity, které nemají mezinárodní subjektivitu, ale mezinárodní právo ovlivňují,
příp. jsou jim mezinárodním právem přiznána určitá práva či uloženy určité povinnosti.

Patří mezi ně:
 nevládní organizace (non-governmental organizations, NGOs, významná role v ochraně

životního prostředí a lidských práv),
 mezinárodní finanční instituce (např. Světová banka)
 mezinárodní soudy (např. Mezinárodní soudní dvůr),
 jednotlivci.
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12.1.3. Prameny mezinárodního práva

Prameny mezinárodního práva rozumíme vnější formy, v nichž se normy mezinárodního
práva projevují (v nichž jsou obsaženy).

Základními prameny mezinárodního práva jsou mezinárodní smlouvy a mezinárodní
obyčeje.

Prameny mezinárodního práva jsou vyjmenovány v čl. 38 Statutu Mezinárodního soudního
dvora (statut uvádí, jaké prameny má MSD použít na případy, jež rozhoduje). Jedná se o:
 mezinárodní smlouvy,
 mezinárodní obyčeje,
 obecné zásady právní uznávané civilizovanými státy,
 soudní rozhodnutí a učení nejkvalifikovanějších znalců mezinárodního práva.

a/ Mezinárodní smlouva

Mezinárodní smlouva je písemné ujednání dvou nebo více subjektů mezinárodního práva,
které má z vůle těchto subjektů mezinárodněprávní účinky a řídí se mezinárodním právem
(různé názvy: smlouva, dohoda, úmluva). Stejně jako ve vnitrostátním právu,
i v mezinárodním právu se uplatňuje zásada pacta sunt servanda (smlouvy se mají
dodržovat).

Klasifikace mezinárodních smluv:
 dle prostorového dosahu: univerzální (globální) / regionální (případně subregionální),
 dle počtu členů: mnohostranné (multilaterální) / dvoustranné (bilaterální),
 dle charakteru závazku: dosažení určitého výsledku / provádění určité činnosti,

Možná je i klasifikace smluv dle odvětví mezinárodního práva.

Nezastupitelnou roli při sjednávání mezinárodních smluv plní mezinárodní konference (shromáždění zástupců
států, kteří jsou zmocněni projednat a vyřešit některé otázky společného zájmu).

b/ Mezinárodní obyčej

Mezinárodní obyčej je nepsané pravidlo, výraz (relativně) dlouhodobé praxe (chování) států
uznávané za právo.

Obyčejové pravidlo musí splňovat dva znaky:
 dlouhodobé užívání, zachovávání (usus longaevus),
 dodržování státy z důvodu přesvědčení o jeho právní závaznosti (opinio iuris necessitatis).

Příkladem mezinárodního obyčejového pravidla je například povinnost státu neškodit druhým z vlastního
území, tedy zákaz užívat vlastní území, resp. umožnit jeho využití, způsobem, který by poškozoval území
sousedních států.

Byť se může zdát, že se v moderním mezinárodním právu význam obyčeje oslabuje (většina
norem je zakotvena v mezinárodních smlouvách), stále zůstává jedním ze základních
pramenů.
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c/ Pomocné prameny

Obecné zásady právní uznávané civilizovanými státy jsou zásady vyplývající z vnitrostátního
práva států, které jsou přesaditelné do mezinárodních vztahů (např. lex specialis derogat legi
generali, tj. speciální norma má přednost před obecnou normou, lex posterior derogat legi
priori, tj. mladší norma má přednost před starší normou, některé zásady trestního práva).

Soudní rozhodnutí:
 potvrzování mezinárodních obyčejů,
 role precedentů,
 upevňování postavení jednotlivce (zejména rozhodnutí lidskoprávních soudů).

Nauka (též doktrína, tj. učení nejkvalifikovanějších znalců mezinárodního práva)
představuje právní názory odborníků, které jsou významné pro propracování nových
koncepcí a pravidel (např. práva budoucích generací).

POZOR!
V moderním mezinárodním právu se objevují i další prameny práva, které nejsou uvedeny
v čl. 38 Statutu Mezinárodního soudního dvora, např. závazná rozhodnutí orgánů
mezinárodních organizací či tzv. soft law, neboli měkké právo (jedná se o pravidla obsažená
v dokumentech, kterým chybí právně závazná forma, například v různých deklaracích,
rezolucích, akčních plánech apod.), které má zvláštní význam například v ochraně životního
prostředí.

12.1.4. Mezinárodní právo a český právní řád

Česká republika je smluvní stranou naprosté většiny významných mnohostranných
mezinárodních úmluv a členem významných mezinárodních organizací.

Vzájemný vztah norem mezinárodního a vnitrostátního práva

Ústavní zákon č. 1/1993 Sb., Ústava ČR

Čl. 1 odst. 2
Česká republika dodržuje závazky, které pro ni vyplývají z mezinárodního práva.

Čl. 10
Vyhlášené mezinárodní smlouvy, k jejichž ratifikaci dal Parlament souhlas a jimiž je Česká
republika vázána, jsou součástí právního řádu; stanoví-li mezinárodní smlouva něco jiného
než zákon, použije se mezinárodní smlouva.

V případě rozdílné úpravy má mezinárodní smlouva splňující požadavky čl. 10 Ústavy ČR
přednost před zákonem (POZOR, pouze před běžným zákonem, nikoliv před zákonem
ústavním).
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12.2. Právo EU

Vybraná odborná literatura pro zájemce o hlubší studium:
JANKŮ, Martin a Linda JANKŮ. Právo EU po Lisabonské smlouvě. Vyd. 1. Ostrava: Key Publishing, 2012, 274 s.
ISBN 978-807-4181-528
TOMÁŠEK, Michal, Vladimír TÝČ, Jiří MALENOVSKÝ, Filip KŘEPELKA a David SEHNÁLEK. Právo Evropské unie.
Vyd. 1. Praha: Leges, 2013, 494 s. ISBN 978-808-7576-533

12.2.1. Evropská unie (EU)

Evropská unie je specifická regionální hospodářská a politická organizace s tendencí
postupného rozšiřování, charakteristická rysy nadstátnosti (supranacionality).

Evropská spolupráce byla původně realizována v rámci tří společenství (samostatných mezinárodních
organizací), kterými byla:
 Evropské hospodářské společenství, EHS (založeno v roce 1957, později přejmenováno na Evropské

společenství, ES),
 Evropské společenství pro atomovou energii, EURATOM (založeno v roce 1957) a
 Evropské společenství uhlí a oceli, ESUO (založeno v roce 1951, zánik v roce 2002).

Evropská unie byla založena tzv. Maastrichtskou smlouvou (1992), ode dne platnosti
tzv. Lisabonské smlouvy (tj. 1. prosince 2009) získává EU právní subjektivitu a nahrazuje ES.

Členy EU je v současné době 28 evropských států (zatím posledním přistoupivším státem se
stalo 1. července 2013 Chorvatsko). Tzv. kandidátskými zeměmi (probíhají vyjednávání
o přistoupení nebo je před jejich zahájením) jsou Albánie, Island, Černá Hora, Makedonie,
Srbsko a Turecko.

Možné rozšíření EU
(http://en.wikipedia.org/wiki/Future_enlargement_of_the_European_Union#mediaviewer/File:Further_Europ
ean_Union_Enlargement.svg)

členské země
kandidátské země
potenciální kandidátské země
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12.2.2. Orgány EU

Orgány podílející se na rozhodování EU:
 Evropský parlament,
 Rada EU,
 Evropská komise.

Další významné orgány, resp. instituce EU:
 Evropská rada,
 Soudní dvůr,
 Účetní dvůr,
 Evropský hospodářský a sociální výbor,
 Výbor regionů,
 Evropská centrální banka,
 Evropský veřejný ochránce práv.

Evropský parlament:
 skládá se z přímo volených zástupců občanů členských států, zastupuje jejich zájmy,
 má kontrolní, rozpočtové a legislativní pravomoci (spolu s Radou EU přijímá právní

předpisy a rozpočet EU),
 volební období je 5 let,
 v současné době má 751 členů (z toho Česká republika 21).

Rada EU:
 orgán zastupující vlády (a zájmy) jednotlivých členských států EU,
 svým složením je závislý na projednávané problematice (celkem 10 různých složení,

zpravidla ministři zahraničních věcí či příslušní rezortní ministři),
 má legislativní a rozpočtové pravomoci (spolu s Evropským parlamentem přijímá právní

předpisy a rozpočet EU),
 vymezuje a vykonává zahraniční a bezpečnostní politiku EU.

Evropská komise:
 nadstátní orgán, jehož úkolem je chránit společné zájmy EU,
 členové (celkem 28, za každý stát jeden) jsou nezávislí na členských státech,
 má výkonné, kontrolní a iniciativní pravomoci,
 v oblasti tvorby práva má iniciativní monopol (jako jediný orgán EU může předkládat

legislativní návrhy, často tak však činí z podnětu členských států, Evropského parlamentu
či nevládních organizací),

 plní řadu administrativních úkolů,
 je oprávněna podávat žaloby k Soudnímu dvoru EU proti členským státům pro neplnění

povinností a závazků stanovených právem EU,
 tvoří ji odbory označované jako generální ředitelství (Directorate-general, DG) zabývající

se jednotlivými oblastmi (zemědělství a rozvoj venkova, vzdělání a kultura, mezinárodní
spolupráce a rozvoj, mobilita a doprava, výzkum a inovace, obchod, životní prostředí
a další),

 funkční období je 5 let,
 Evropská komise 2014-2019: předseda Jean-Claude Juncker (Lucembursko), za Českou

republiku Mgr. Věra Jourová (komisařka pro spravedlnost, ochranu spotřebitelů a rovnost
pohlaví).
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12.2.3. Prameny práva EU

Právo EU tvoří samostatný právní systém, odlišný od práva mezinárodního i vnitrostátního.

V rámci práva EU rozlišujeme právo primární a právo sekundární. Prameny primárního práva
jsou zejména tzv. zakládací smlouvy. Prameny sekundárního práva zahrnují jednostranné
akty EU, z nichž nejvýznamnější z hlediska členských států jsou směrnice a nařízení,
a smluvní akty, z nichž nejvýznamnější jsou mezinárodní smlouvy, které EU jako subjekt
mezinárodního práva podepsala (jichž je smluvní stranou).

a/ Primární právo
Primární právo tvoří zejména tzv. zakládací smlouvy mezi členskými státy.
Zakládacími smlouvami jsou Smlouva o Evropské unii (SEU, přijata v Maastrichtu v roce 1992) a Smlouva
o fungování Evropské unie (SFEU, přijata v Římě v roce 1957 jako Smlouva o založení Evropského
hospodářského společenství, několikrát měněna, včetně názvu, naposled tzv. Lisabonskou smlouvou účinnou
od 1. prosince 2009).

Zakládací smlouvy jsou mezinárodními smlouvami uzavřenými členskými státy EU. Mají
zásadní význam, neboť upravují fungování EU a stanoví oblasti, meze a způsob výkonu
jejích pravomocí, včetně příslušných orgánů.

b/ Sekundární právo
Sekundární právní akty jsou přijímány (vydávány) na základě primárního práva za dodržení
postupů v něm stanovených. Nejvýznamnějšími prameny sekundárního práva jsou směrnice
a nařízení.
Nařízení jsou obecně platná, bezprostředně závazná jako celek a přímo aplikovatelná na území všech
členských států. Jejich účelem je unifikovat (sjednotit) právní úpravu určité otázky ve všech členských státech.
Členský stát nesmí nařízení žádným způsobem upravovat a převádět do svého právního řádu, je však povinen
svůj právní řád adaptovat (přizpůsobit). Adaptace probíhá např. stanovením odpovídajících sankcí pro případ
porušení norem v nařízení obsažených či určením příslušných orgánů k jeho provádění.

Směrnice jsou závazné pro členské státy, pokud jde o výsledek, jehož má být ve stanovené lhůtě dosaženo.
Stanoví cíl, volbu prostředků pro jeho dosažení však v zásadě po nechávají na členských státech, v tomto smyslu
mají tzv. harmonizační charakter (jejich účelem je právní úpravu v jednotlivých členských státech
harmonizovat, nikoliv unifikovat). Ve stanovené lhůtě musí být transponovány, tj. „přeneseny“,
do vnitrostátního práva všech členských států formou obecně závazného právního aktu.

12.2.4. EU a Česká republika

Ústavní zákon č. 1/1993 Sb., Ústava ČR, umožňuje v čl. 10a, aby byly mezinárodní smlouvou
některé pravomoci orgánů České republiky přeneseny na mezinárodní organizaci nebo
instituci. Touto mezinárodní smlouvou je Smlouva o fungování Evropské unie (která se
v době přistoupení ČR k EU jmenovala Smlouva o založení Evropského společenství).
O přistoupení k EU bylo rozhodnuto v celostátní referendu vyhlášeném na základě ústavního zákona
č. 515/2002 Sb., o referendu o přistoupení ČR k EU. Referendum proběhlo ve dnech 13. a 14. června 2003.
Volební účast byla 55%, pro přistoupení se vyslovilo více než 77% hlasujících.

Česká republika k Evropské unii přistoupila dne 1. května 2004.

Na základě Smlouvy o fungování EU je právo EU pro ČR jako členský stát závazné.
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PŘÍLOHY

Ústavní zákon č. 1/1993 Sb., Ústava ČR

Usnesení předsednictva České národní rady č. 2/1993 Sb., o vyhlášení Listiny základních
práv a svobod jako součásti ústavního pořádku ČR
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Ústava ČR

Ústavní zákon č. 1/1993 Sb., Ústava České republiky

ve znění ústavních zákonů č. 347/1997 Sb., č. 300/2000 Sb., č. 448/2001 Sb., č. 395/2001 Sb.,
č. 515/2002 Sb., č. 319/2009 Sb., č. 71/2012 Sb. a č. 98/2013 Sb.

Česká národní rada se usnesla na tomto ústavním zákoně:

Preambule
My, občané České republiky v Čechách, na Moravě a ve Slezsku,
v čase obnovy samostatného českého státu,
věrni všem dobrým tradicím dávné státnosti zemí Koruny české i státnosti československé,
odhodláni budovat, chránit a rozvíjet Českou republiku v duchu nedotknutelných hodnot lidské
důstojnosti a svobody jako vlast rovnoprávných, svobodných občanů, kteří jsou si vědomi svých
povinností vůči druhým a zodpovědnosti vůči celku, jako svobodný a demokratický stát, založený na
úctě k lidským právům a na zásadách občanské společnosti,
jako součást rodiny evropských a světových demokracií,
odhodláni společně střežit a rozvíjet zděděné přírodní a kulturní, hmotné a duchovní bohatství,
odhodláni řídit se všemi osvědčenými principy právního státu,
prostřednictvím svých svobodně zvolených zástupců přijímáme tuto Ústavu České republiky

HLAVA PRVNÍ
Základní ustanovení

Čl. 1
(1) Česká republika je svrchovaný, jednotný a demokratický právní stát založený na úctě k právům a
svobodám člověka a občana.
(2) Česká republika dodržuje závazky, které pro ni vyplývají z mezinárodního práva.

Čl. 2
(1) Lid je zdrojem veškeré státní moci; vykonává ji prostřednictvím orgánů moci zákonodárné,
výkonné a soudní.
(2) Ústavní zákon může stanovit, kdy lid vykonává státní moc přímo.
(3) Státní moc slouží všem občanům a lze ji uplatňovat jen v případech, v mezích a způsoby, které
stanoví zákon.
(4) Každý občan může činit, co není zákonem zakázáno, a nikdo nesmí být nucen činit, co zákon
neukládá.

Čl. 3
Součástí ústavního pořádku České republiky je Listina základních práv a svobod.

Čl. 4
Základní práva a svobody jsou pod ochranou soudní moci.

Čl. 5
Politický systém je založen na svobodném a dobrovolném vzniku a volné soutěži politických stran
respektujících základní demokratické principy a odmítajících násilí jako prostředek k prosazování
svých zájmů.
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Čl. 6
Politická rozhodnutí vycházejí z vůle většiny vyjádřené svobodným hlasováním. Rozhodování většiny
dbá ochrany menšin.

Čl. 7
Stát dbá o šetrné využívání přírodních zdrojů a ochranu přírodního bohatství.

Čl. 8
Zaručuje se samospráva územních samosprávných celků.

Čl. 9
(1) Ústava může být doplňována či měněna pouze ústavními zákony.
(2) Změna podstatných náležitostí demokratického právního státu je nepřípustná.
(3) Výkladem právních norem nelze oprávnit odstranění nebo ohrožení základů demokratického
státu.

Čl. 10
Vyhlášené mezinárodní smlouvy, k jejichž ratifikaci dal Parlament souhlas a jimiž je Česká republika
vázána, jsou součástí právního řádu; stanoví-li mezinárodní smlouva něco jiného než zákon, použije
se mezinárodní smlouva.

Čl. 10a
(1) Mezinárodní smlouvou mohou být některé pravomoci orgánů České republiky přeneseny na
mezinárodní organizaci nebo instituci.
(2) K ratifikaci mezinárodní smlouvy uvedené v odstavci 1 je třeba souhlasu Parlamentu, nestanoví-li
ústavní zákon, že k ratifikaci je třeba souhlasu daného v referendu.

Čl. 10b
(1) Vláda pravidelně a předem informuje Parlament o otázkách souvisejících se závazky vyplývajícími
z členství České republiky v mezinárodní organizaci nebo instituci uvedené v čl. 10a.
(2) Komory Parlamentu se vyjadřují k připravovaným rozhodnutím takové mezinárodní organizace
nebo instituce způsobem, který stanoví jejich jednací řády.
(3) Zákon o zásadách jednání a styku obou komor mezi sebou, jakož i navenek, může svěřit výkon
působnosti komor podle odstavce 2 společnému orgánu komor.

Čl. 11
Území České republiky tvoří nedílný celek, jehož státní hranice mohou být měněny jen ústavním
zákonem.

Čl. 12
(1) Nabývání a pozbývání státního občanství České republiky stanoví zákon.
(2) Nikdo nemůže být proti své vůli zbaven státního občanství.

Čl. 13
Hlavním městem České republiky je Praha.

Čl. 14
(1) Státními symboly České republiky jsou velký a malý státní znak, státní barvy, státní vlajka, vlajka
prezidenta republiky, státní pečeť a státní hymna.
(2) Státní symboly a jejich používání upraví zákon.
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HLAVA DRUHÁ
Moc zákonodárná

Čl. 15
(1) Zákonodárná moc v České republice náleží Parlamentu.
(2) Parlament je tvořen dvěma komorami, a to Poslaneckou sněmovnou a Senátem.

Čl. 16
(1) Poslanecká sněmovna má 200 poslanců, kteří jsou voleni na dobu čtyř let.
(2) Senát má 81 senátorů, kteří jsou voleni na dobu šesti let. Každé dva roky se volí třetina senátorů.

Čl. 17
(1) Volby do obou komor se konají ve lhůtě počínající třicátým dnem před uplynutím volebního
období a končící dnem jeho uplynutí.
(2) Byla-li Poslanecká sněmovna rozpuštěna, konají se volby do šedesáti dnů po jejím rozpuštění.

Čl. 18
(1) Volby do Poslanecké sněmovny se konají tajným hlasováním na základě všeobecného, rovného a
přímého volebního práva, podle zásad poměrného zastoupení.
(2) Volby do Senátu se konají tajným hlasováním na základě všeobecného, rovného a přímého
volebního práva, podle zásad většinového systému.
(3) Právo volit má každý občan České republiky, který dosáhl věku 18 let.

Čl. 19
(1) Do Poslanecké sněmovny může být zvolen každý občan České republiky, který má právo volit a
dosáhl věku 21 let.
(2) Do Senátu může být zvolen každý občan České republiky, který má právo volit a dosáhl věku 40
let.
(3) Mandát poslance nebo senátora vzniká zvolením.

Čl. 20
Další podmínky výkonu volebního práva, organizaci voleb a rozsah soudního přezkumu stanoví zákon.

Čl. 21
Nikdo nemůže být současně členem obou komor Parlamentu.

Čl. 22
(1) S funkcí poslance nebo senátora je neslučitelný výkon úřadu prezidenta republiky, funkce soudce
a další funkce, které stanoví zákon.
(2) Dnem, kdy se poslanec nebo senátor ujal úřadu prezidenta republiky, nebo dnem, kdy se ujal
funkce soudce nebo jiné funkce neslučitelné s funkcí poslance nebo senátora, zaniká jeho mandát
poslance nebo senátora.

Čl. 23
(1) Poslanec složí slib na první schůzi Poslanecké sněmovny, které se zúčastní.
(2) Senátor složí slib na první schůzi Senátu, které se zúčastní.
(3) Slib poslance a senátora zní: "Slibuji věrnost České republice. Slibuji, že budu zachovávat její
Ústavu a zákony. Slibuji na svou čest, že svůj mandát budu vykonávat v zájmu všeho lidu a podle
svého nejlepšího vědomí a svědomí.".
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Čl. 24
Poslanec nebo senátor se může svého mandátu vzdát prohlášením učiněným osobně na schůzi
komory, jejímž je členem. Brání-li mu v tom závažné okolnosti, učiní tak způsobem stanoveným
zákonem.

Čl. 25
Mandát poslance nebo senátora zaniká
a) odepřením slibu nebo složením slibu s výhradou,
b) uplynutím volebního období,
c) vzdáním se mandátu,
d) ztrátou volitelnosti,
e) u poslanců rozpuštěním Poslanecké sněmovny,
f) vznikem neslučitelnosti funkcí podle čl. 22.

Čl. 26
Poslanci a senátoři vykonávají svůj mandát osobně v souladu se svým slibem a nejsou přitom vázáni
žádnými příkazy.

Čl. 27
(1) Poslance ani senátora nelze postihnout pro hlasování v Poslanecké sněmovně nebo Senátu nebo
jejich orgánech.
(2) Za projevy učiněné v Poslanecké sněmovně nebo Senátu nebo v jejich orgánech nelze poslance
nebo senátora trestně stíhat. Poslanec nebo senátor podléhá jen disciplinární pravomoci komory,
jejímž je členem.
(3) Za přestupky poslanec nebo senátor podléhá jen disciplinární pravomoci komory, jejímž je
členem, pokud zákon nestanoví jinak.
(4) Poslance ani senátora nelze trestně stíhat bez souhlasu komory, jejímž je členem. Odepře-li
komora souhlas, je trestní stíhání po dobu trvání mandátu vyloučeno.
(5) Poslance nebo senátora lze zadržet, jen byl-li dopaden při spáchání trestného činu nebo
bezprostředně poté. Příslušný orgán je povinen zadržení ihned oznámit předsedovi komory, jejímž je
zadržený členem; nedá-li předseda komory do 24 hodin od zadržení souhlas k odevzdání zadrženého
soudu, je příslušný orgán povinen ho propustit. Na své první následující schůzi komora rozhodne o
přípustnosti stíhání s konečnou platností.

Čl. 28
Poslanec i senátor má právo odepřít svědectví o skutečnostech, které se dozvěděl v souvislosti s
výkonem svého mandátu, a to i poté, kdy přestal být poslancem nebo senátorem.

Čl. 29
(1) Poslanecká sněmovna volí a odvolává předsedu a místopředsedy Poslanecké sněmovny.
(2) Senát volí a odvolává předsedu a místopředsedy Senátu.

Čl. 30
(1) Pro vyšetření věci veřejného zájmu může Poslanecká sněmovna zřídit vyšetřovací komisi, navrhne-
li to nejméně pětina poslanců.
(2) Řízení před komisí upraví zákon.

Čl. 31
(1) Komory zřizují jako své orgány výbory a komise.
(2) Činnost výborů a komisí upraví zákon.
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Čl. 32
Poslanec nebo senátor, který je členem vlády, nemůže být předsedou či místopředsedou Poslanecké
sněmovny nebo Senátu ani členem parlamentních výborů, vyšetřovací komise nebo komisí.

Čl. 33
(1) Dojde-li k rozpuštění Poslanecké sněmovny, přísluší Senátu přijímat zákonná opatření ve věcech,
které nesnesou odkladu a vyžadovaly by jinak přijetí zákona.
(2) Senátu však nepřísluší přijímat zákonné opatření ve věcech Ústavy, státního rozpočtu, státního
závěrečného účtu, volebního zákona a mezinárodních smluv podle čl. 10.
(3) Zákonné opatření může Senátu navrhnout jen vláda.
(4) Zákonné opatření Senátu podepisuje předseda Senátu, prezident republiky a předseda vlády;
vyhlašuje se stejně jako zákony.
(5) Zákonné opatření Senátu musí být schváleno Poslaneckou sněmovnou na její první schůzi.
Neschválí-li je Poslanecká sněmovna, pozbývá další platnosti.

Čl. 34
(1) Zasedání komor jsou stálá. Zasedání Poslanecké sněmovny svolává prezident republiky tak, aby
bylo zahájeno nejpozději třicátý den po dni voleb; neučiní-li tak, sejde se Poslanecká sněmovna
třicátý den po dni voleb.
(2) Zasedání komory může být usnesením přerušeno. Celková doba, po kterou může být zasedání
přerušeno, nesmí překročit sto dvacet dnů v roce.
(3) V době přerušení zasedání může předseda Poslanecké sněmovny nebo Senátu svolat komoru ke

schůzi před stanoveným termínem. Učiní tak vždy, požádá-li jej o to prezident republiky, vláda nebo
nejméně pětina členů komory.
(4) Zasedání Poslanecké sněmovny končí uplynutím jejího volebního období nebo jejím rozpuštěním.

Čl. 35
(1) Poslaneckou sněmovnu může rozpustit prezident republiky, jestliže
a) Poslanecká sněmovna nevyslovila důvěru nově jmenované vládě, jejíž předseda byl prezidentem
republiky jmenován na návrh předsedy Poslanecké sněmovny,
b) Poslanecká sněmovna se neusnese do tří měsíců o vládním návrhu zákona, s jehož projednáním
spojila vláda otázku důvěry,
c) zasedání Poslanecké sněmovny bylo přerušeno po dobu delší, než je přípustné,
d) Poslanecká sněmovna nebyla po dobu delší tří měsíců způsobilá se usnášet, ačkoliv nebylo její
zasedání přerušeno a ačkoliv byla v té době opakovaně svolána ke schůzi.
(2) Prezident republiky Poslaneckou sněmovnu rozpustí, navrhne-li mu to Poslanecká sněmovna
usnesením, s nímž vyslovila souhlas třípětinová většina všech poslanců.
(3) Poslaneckou sněmovnu nelze rozpustit tři měsíce před skončením jejího volebního období.

Čl. 36
Schůze komor jsou veřejné. Veřejnost může být vyloučena jen za podmínek stanovených zákonem.

Čl. 37
(1) Společnou schůzi komor svolává předseda Poslanecké sněmovny.
(2) Pro jednání společné schůze komor platí jednací řád Poslanecké sněmovny.

Čl. 38
(1) Člen vlády má právo účastnit se schůzí obou komor, jejich výborů a komisí. Udělí se mu slovo,
kdykoliv o to požádá.
(2) Člen vlády je povinen osobně se dostavit do schůze Poslanecké sněmovny na základě jejího
usnesení. To platí i o schůzi výboru, komise nebo vyšetřovací komise, kde však se člen vlády může dát
zastupovat svým náměstkem nebo jiným členem vlády, není-li výslovně požadována jeho osobní
účast.
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Čl. 39
(1) Komory jsou způsobilé se usnášet za přítomnosti alespoň jedné třetiny svých členů.
(2) K přijetí usnesení komory je třeba souhlasu nadpoloviční většiny přítomných poslanců nebo
senátorů, nestanoví-li Ústava jinak.
(3) K přijetí usnesení o vyhlášení válečného stavu a k přijetí usnesení o souhlasu s vysláním
ozbrojených sil České republiky mimo území České republiky nebo s pobytem ozbrojených sil jiných
států na území České republiky, jakož i k přijetí usnesení o účasti České republiky v obranných
systémech mezinárodní organizace, jíž je Česká republika členem, je třeba souhlasu nadpoloviční
většiny všech poslanců a nadpoloviční většiny všech senátorů.
(4) K přijetí ústavního zákona a souhlasu k ratifikaci mezinárodní smlouvy uvedené v čl. 10a odst. 1 je
třeba souhlasu třípětinové většiny všech poslanců a třípětinové většiny přítomných senátorů.

Čl. 40
K přijetí volebního zákona a zákona o zásadách jednání a styku obou komor mezi sebou, jakož i
navenek a zákona o jednacím řádu Senátu je třeba, aby byl schválen Poslaneckou sněmovnou a
Senátem.

Čl. 41
(1) Návrhy zákonů se podávají Poslanecké sněmovně.
(2) Návrh zákona může podat poslanec, skupina poslanců, Senát, vláda nebo zastupitelstvo vyššího
územního samosprávného celku.

Čl. 42
(1) Návrh zákona o státním rozpočtu a návrh státního závěrečného účtu podává vláda.
(2) Tyto návrhy projednává na veřejné schůzi a usnáší se o nich jen Poslanecká sněmovna.

Čl. 43
(1) Parlament rozhoduje o vyhlášení válečného stavu, je-li Česká republika napadena, nebo je-li třeba
plnit mezinárodní smluvní závazky o společné obraně proti napadení.
(2) Parlament rozhoduje o účasti České republiky v obranných systémech mezinárodní organizace, jíž
je Česká republika členem.
(3) Parlament vyslovuje souhlas
a) s vysláním ozbrojených sil České republiky mimo území České republiky,
b) s pobytem ozbrojených sil jiných států na území České republiky,
nejsou-li taková rozhodnutí vyhrazena vládě.
(4) Vláda rozhoduje o vyslání ozbrojených sil České republiky mimo území České republiky a o pobytu
ozbrojených sil jiných států na území České republiky, a to nejdéle na dobu 60 dnů, jde-li o
a) plnění závazků z mezinárodních smluv o společné obraně proti napadení,
b) účast na mírových operacích podle rozhodnutí mezinárodní organizace, jíž je Česká republika
členem, a to se souhlasem přijímajícího státu,
c) účast na záchranných pracích při živelních pohromách, průmyslových nebo ekologických haváriích.
(5) Vláda dále rozhoduje
a) o průjezdu ozbrojených sil jiných států přes území České republiky nebo o jejich přeletu nad
územím České republiky,
b) o účasti ozbrojených sil České republiky na vojenských cvičeních mimo území České republiky a o
účasti ozbrojených sil jiných států na vojenských cvičeních na území České republiky.
(6) O rozhodnutích podle odstavců 4 a 5 informuje vláda neprodleně obě komory Parlamentu.
Parlament může rozhodnutí vlády zrušit; ke zrušení rozhodnutí vlády postačuje nesouhlasné usnesení
jedné z komor přijaté nadpoloviční většinou všech členů komory.
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Čl. 44
(1) Vláda má právo vyjádřit se ke všem návrhům zákonů.
(2) Nevyjádří-li se vláda do třiceti dnů od doby, kdy jí byl návrh zákona doručen, platí, že se vyjádřila
kladně.
(3) Vláda je oprávněna žádat, aby Poslanecká sněmovna skončila projednávání vládního návrhu
zákona do tří měsíců od jeho předložení, pokud s tím vláda spojí žádost o vyslovení důvěry.

Čl. 45
Návrh zákona, se kterým Poslanecká sněmovna vyslovila souhlas, postoupí Poslanecká sněmovna
Senátu bez zbytečného odkladu.

Čl. 46
(1) Senát projedná návrh zákona a usnese se k němu do třiceti dnů od jeho postoupení.
(2) Senát svým usnesením návrh zákona schválí nebo zamítne nebo vrátí Poslanecké sněmovně s
pozměňovacími návrhy anebo vyjádří vůli nezabývat se jím.
(3) Jestliže se Senát nevyjádří ve lhůtě podle odstavce 1, platí, že je návrh zákona přijat.

Čl. 47
(1) Jestliže Senát návrh zákona zamítne, hlasuje o něm Poslanecká sněmovna znovu. Návrh zákona je
přijat, jestliže je schválen nadpoloviční většinou všech poslanců.
(2) Jestliže Senát návrh zákona vrátí Poslanecké sněmovně s pozměňovacími návrhy, hlasuje o něm
Poslanecká sněmovna ve znění schváleném Senátem. Jejím usnesením je návrh zákona přijat.
(3) Jestliže Poslanecká sněmovna neschválí návrh zákona ve znění schváleném Senátem, hlasuje
znovu o návrhu zákona ve znění, ve kterém byl postoupen Senátu. Návrh zákona je přijat, jestliže je
schválen nadpoloviční většinou všech poslanců.
(4) Pozměňovací návrhy nejsou při projednávání zamítnutého nebo vráceného návrhu zákona v
Poslanecké sněmovně přípustné.

Čl. 48
Jestliže Senát vyjádří vůli nezabývat se návrhem zákona, je tímto usnesením návrh zákona přijat.

Čl. 49
K ratifikaci mezinárodních smluv
a) upravujících práva a povinnosti osob,
b) spojeneckých, mírových a jiných politických,
c) z nichž vzniká členství České republiky v mezinárodní organizaci,
d) hospodářských, jež jsou všeobecné povahy,
e) o dalších věcech, jejichž úprava je vyhrazena zákonu,
je třeba souhlasu obou komor Parlamentu.

Čl. 50
(1) Prezident republiky má právo vrátit přijatý zákon s výjimkou zákona ústavního, s odůvodněním do
patnácti dnů ode dne, kdy mu byl postoupen.
(2) O vráceném zákonu hlasuje Poslanecká sněmovna znovu. Pozměňovací návrhy nejsou přípustné.
Jestliže Poslanecká sněmovna setrvá na vráceném zákonu nadpoloviční většinou všech poslanců,
zákon se vyhlásí. Jinak platí, že zákon nebyl přijat.

Čl. 51
Přijaté zákony podepisuje předseda Poslanecké sněmovny, prezident republiky a předseda vlády.
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Čl. 52
(1) K platnosti zákona je třeba, aby byl vyhlášen.
(2) Způsob vyhlášení zákona a mezinárodní smlouvy stanoví zákon.

Čl. 53
(1) Každý poslanec má právo interpelovat vládu nebo její členy ve věcech jejich působnosti.
(2) Interpelovaní členové vlády odpovědí na interpelaci do třiceti dnů ode dne jejího podání.

HLAVA TŘETÍ
Moc výkonná

Prezident republiky

Čl. 54
(1) Prezident republiky je hlavou státu.
(2) Prezident republiky je volen v přímých volbách.
(3) Prezident republiky není z výkonu své funkce odpovědný.

Čl. 55
Prezident republiky se ujímá úřadu složením slibu. Volební období prezidenta republiky trvá pět let a
začíná dnem složení slibu.

Čl. 56
(1) Volba prezidenta republiky se koná tajným hlasováním na základě všeobecného, rovného a
přímého volebního práva.
(2) Prezidentem republiky je zvolen kandidát, který obdržel nadpoloviční většinu platných hlasů
oprávněných voličů. Není-li takový kandidát, koná se za čtrnáct dnů po začátku prvního kola volby
druhé kolo volby, do kterého postupují dva nejúspěšnější kandidáti z prvního kola volby. Při rovnosti
hlasů postupují do druhého kola volby všichni kandidáti, kteří v prvním kole volby získali nejvyšší
počet platných hlasů oprávněných voličů, a nejsou-li takoví kandidáti alespoň dva, postupují i
kandidáti, kteří obdrželi druhý nejvyšší počet platných hlasů oprávněných voličů.
(3) Prezidentem republiky je zvolen kandidát, který obdržel ve druhém kole volby nejvyšší počet
platných hlasů oprávněných voličů. Je-li takových kandidátů více, prezident republiky není zvolen a
do deseti dnů se vyhlásí nová volba prezidenta republiky.
(4) Pokud kandidát, který postoupil do druhého kola volby, přestane být volitelný za prezidenta
republiky před druhým kolem volby anebo se práva kandidovat vzdá, postupuje do druhého kola
volby kandidát, který v prvním kole volby získal další nejvyšší počet platných hlasů oprávněných
voličů. Druhé kolo volby se koná i tehdy, účastní-li se ho pouze jeden kandidát.
(5) Navrhovat kandidáta je oprávněn každý občan České republiky, který dosáhl věku 18 let, podpoří-
li jeho návrh petice podepsaná nejméně 50 000 občany České republiky oprávněnými volit prezidenta
republiky. Navrhovat kandidáta je oprávněno nejméně dvacet poslanců nebo nejméně deset
senátorů.
(6) Právo volit má každý občan České republiky, který dosáhl věku 18 let.
(7) Volba prezidenta republiky se koná v posledních šedesáti dnech volebního období úřadujícího
prezidenta republiky, nejpozději však třicet dnů před uplynutím volebního období úřadujícího
prezidenta republiky. Uvolní-li se úřad prezidenta republiky, koná se volba prezidenta republiky do
devadesáti dnů.
(8) Volbu prezidenta republiky vyhlašuje předseda Senátu nejpozději devadesát dnů před jejím
konáním. Uvolní-li se úřad prezidenta republiky, vyhlásí předseda Senátu volbu prezidenta republiky
nejpozději do deseti dnů poté a zároveň nejpozději osmdesát dnů před jejím konáním.
(9) Není-li funkce předsedy Senátu obsazena, vyhlašuje volbu prezidenta republiky předseda
Poslanecké sněmovny.
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Čl. 57
(1) Prezidentem republiky může být zvolen občan, který je volitelný do Senátu.
(2) Nikdo nemůže být zvolen více než dvakrát za sebou.

Čl. 58
Další podmínky výkonu volebního práva při volbě prezidenta republiky, jakož i podrobnosti
navrhování kandidátů na funkci prezidenta republiky, vyhlašování a provádění volby prezidenta
republiky a vyhlašování jejího výsledku a soudní přezkum stanoví zákon.

Čl. 59
(1) Prezident republiky složí slib do rukou předsedy Senátu na společné schůzi obou komor.
(2) Slib prezidenta republiky zní: "Slibuji věrnost České republice. Slibuji, že budu zachovávat její
Ústavu a zákony. Slibuji na svou čest, že svůj úřad budu zastávat v zájmu všeho lidu a podle svého
nejlepšího vědomí a svědomí.".

Čl. 60
Odmítne-li prezident republiky složit slib nebo složí-li slib s výhradou, hledí se na něho, jako by nebyl
zvolen.

Čl. 61
Prezident republiky se může vzdát svého úřadu do rukou předsedy Senátu.

Čl. 62
Prezident republiky
a) jmenuje a odvolává předsedu a další členy vlády a přijímá jejich demisi, odvolává vládu a přijímá
její demisi,
b) svolává zasedání Poslanecké sněmovny,
c) rozpouští Poslaneckou sněmovnu,
d) pověřuje vládu, jejíž demisi přijal nebo kterou odvolal, vykonáváním jejích funkcí prozatímně až do
jmenování nové vlády,
e) jmenuje soudce Ústavního soudu, jeho předsedu a místopředsedy,
f) jmenuje ze soudců předsedu a místopředsedy Nejvyššího soudu,
g) odpouští a zmírňuje tresty uložené soudem a zahlazuje odsouzení,
h) má právo vrátit Parlamentu přijatý zákon s výjimkou zákona ústavního,
i) podepisuje zákony,
j) jmenuje prezidenta a viceprezidenta Nejvyššího kontrolního úřadu,
k) jmenuje členy Bankovní rady České národní banky.

Čl. 63
(1) Prezident republiky dále
a) zastupuje stát navenek,
b) sjednává a ratifikuje mezinárodní smlouvy; sjednávání mezinárodních smluv může přenést na
vládu nebo s jejím souhlasem na její jednotlivé členy,
c) je vrchním velitelem ozbrojených sil,
d) přijímá vedoucí zastupitelských misí,
e) pověřuje a odvolává vedoucí zastupitelských misí,
f) vyhlašuje volby do Poslanecké sněmovny a do Senátu,
g) jmenuje a povyšuje generály,
h) propůjčuje a uděluje státní vyznamenání, nezmocní-li k tomu jiný orgán,
i) jmenuje soudce,
j) nařizuje, aby se trestní řízení nezahajovalo, a bylo-li zahájeno, aby se v něm nepokračovalo,
k) má právo udělovat amnestii.



171

(2) Prezidentovi republiky přísluší vykonávat i pravomoci, které nejsou výslovně v ústavním zákoně
uvedeny, stanoví-li tak zákon.
(3) Rozhodnutí prezidenta republiky vydané podle odstavců 1 a 2 vyžaduje ke své platnosti
spolupodpis předsedy vlády nebo jím pověřeného člena vlády.
(4) Za rozhodnutí prezidenta republiky, které vyžaduje spolupodpis předsedy vlády nebo jím
pověřeného člena vlády, odpovídá vláda.

Čl. 64
(1) Prezident republiky má právo účastnit se schůzí obou komor Parlamentu, jejich výborů a komisí.
Udělí se mu slovo, kdykoliv o to požádá.
(2) Prezident republiky má právo účastnit se schůzí vlády, vyžádat si od vlády a jejích členů zprávy a
projednávat s vládou nebo s jejími členy otázky, které patří do jejich působnosti.

Čl. 65
(1) Prezidenta republiky nelze po dobu výkonu jeho funkce zadržet, trestně stíhat ani stíhat pro
přestupek nebo jiný správní delikt.
(2) Senát může se souhlasem Poslanecké sněmovny podat ústavní žalobu proti prezidentu republiky k
Ústavnímu soudu, a to pro velezradu nebo pro hrubé porušení Ústavy nebo jiné součásti ústavního
pořádku; velezradou se rozumí jednání prezidenta republiky směřující proti svrchovanosti a
celistvosti republiky, jakož i proti jejímu demokratickému řádu. Ústavní soud může na základě ústavní
žaloby Senátu rozhodnout o tom, že prezident republiky ztrácí prezidentský úřad a způsobilost jej
znovu nabýt.
(3) K přijetí návrhu ústavní žaloby Senátem je třeba souhlasu třípětinové většiny přítomných
senátorů. K přijetí souhlasu Poslanecké sněmovny s podáním ústavní žaloby je třeba souhlasu
třípětinové většiny všech poslanců; nevysloví-li Poslanecká sněmovna souhlas do tří měsíců ode dne,
kdy o něj Senát požádal, platí, že souhlas nebyl dán.

Čl. 66
Uvolní-li se úřad prezidenta republiky a nový prezident republiky ještě není zvolen nebo nesložil slib,
rovněž nemůže-li prezident republiky svůj úřad ze závažných důvodů vykonávat a usnese-li se na tom
Poslanecká sněmovna a Senát, přísluší výkon funkcí podle čl. 63 odst. 1 písm. a) až e) a h) až k) a čl. 63
odst. 2 předsedovi vlády. Předsedovi Poslanecké sněmovny přísluší v době, kdy předseda vlády
vykonává vymezené funkce prezidenta republiky, výkon funkcí prezidenta republiky podle čl. 62 písm.
a) až e) a k) a dále čl. 63 odst. 1 písm. f), jde-li o vyhlášení voleb do Senátu; uvolní-li se úřad
prezidenta republiky v době, kdy je Poslanecká sněmovna rozpuštěna, přísluší výkon těchto funkcí
předsedovi Senátu, kterému též přísluší v době, kdy předseda vlády vykonává vymezené funkce
prezidenta republiky, výkon funkce prezidenta republiky podle čl. 63 odst. 1 písm. f), jde-li o vyhlášení
voleb do Poslanecké sněmovny.

Vláda

Čl. 67
(1) Vláda je vrcholným orgánem výkonné moci.
(2) Vláda se skládá z předsedy vlády, místopředsedů vlády a ministrů.

Čl. 68
(1) Vláda je odpovědna Poslanecké sněmovně.
(2) Předsedu vlády jmenuje prezident republiky a na jeho návrh jmenuje ostatní členy vlády a
pověřuje je řízením ministerstev nebo jiných úřadů.
(3) Vláda předstoupí do třiceti dnů po svém jmenování před Poslaneckou sněmovnu a požádá ji o
vyslovení důvěry.
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(4) Pokud nově jmenovaná vláda nezíská v Poslanecké sněmovně důvěru, postupuje se podle
odstavců 2 a 3. Jestliže ani takto jmenovaná vláda nezíská důvěru Poslanecké sněmovny, jmenuje
prezident republiky předsedu vlády na návrh předsedy Poslanecké sněmovny.
(5) V ostatních případech prezident republiky jmenuje a odvolává na návrh předsedy vlády ostatní
členy vlády a pověřuje je řízením ministerstev nebo jiných úřadů.

Čl. 69
(1) Člen vlády skládá slib do rukou prezidenta republiky.
(2) Slib člena vlády zní: "Slibuji věrnost České republice. Slibuji, že budu zachovávat její Ústavu a
zákony a uvádět je v život. Slibuji na svou čest, že budu zastávat svůj úřad svědomitě a nezneužiji
svého postavení.".

Čl. 70
Člen vlády nesmí vykonávat činnosti, jejichž povaha odporuje výkonu jeho funkce. Podrobnosti
stanoví zákon.

Čl. 71
Vláda může předložit Poslanecké sněmovně žádost o vyslovení důvěry.

Čl. 72
(1) Poslanecká sněmovna může vyslovit vládě nedůvěru.
(2) Návrh na vyslovení nedůvěry vládě projedná Poslanecká sněmovna, jen je-li podán písemně
nejméně padesáti poslanci. K přijetí návrhu je třeba souhlasu nadpoloviční většiny všech poslanců.

Čl. 73
(1) Předseda vlády podává demisi do rukou prezidenta republiky. Ostatní členové vlády podávají
demisi do rukou prezidenta republiky prostřednictvím předsedy vlády.
(2) Vláda podá demisi, jestliže Poslanecká sněmovna zamítla její žádost o vyslovení důvěry nebo
jestliže jí vyslovila nedůvěru. Vláda podá demisi vždy po ustavující schůzi nově zvolené Poslanecké
sněmovny.
(3) Podá-li vláda demisi podle odstavce 2, prezident republiky demisi přijme.

Čl. 74
Prezident republiky odvolá člena vlády, jestliže to navrhne předseda vlády.

Čl. 75
Prezident republiky odvolá vládu, která nepodala demisi, ačkoliv ji byla povinna podat.

Čl. 76
(1) Vláda rozhoduje ve sboru.
(2) K přijetí usnesení vlády je třeba souhlasu nadpoloviční většiny všech jejích členů.

Čl. 77
(1) Předseda vlády organizuje činnost vlády, řídí její schůze, vystupuje jejím jménem a vykonává další
činnosti, které jsou mu svěřeny Ústavou nebo jinými zákony.
(2) Předsedu vlády zastupuje místopředseda vlády nebo jiný pověřený člen vlády.

Čl. 78
K provedení zákona a v jeho mezích je vláda oprávněna vydávat nařízení. Nařízení podepisuje
předseda vlády a příslušný člen vlády.
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Čl. 79
(1) Ministerstva a jiné správní úřady lze zřídit a jejich působnost stanovit pouze zákonem.
(2) Právní poměry státních zaměstnanců v ministerstvech a jiných správních úřadech upravuje zákon.
(3) Ministerstva, jiné správní úřady a orgány územní samosprávy mohou na základě a v mezích
zákona vydávat právní předpisy, jsou-li k tomu zákonem zmocněny.

Čl. 80
(1) Státní zastupitelství zastupuje veřejnou žalobu v trestním řízení; vykonává i další úkoly, stanoví-li
tak zákon.
(2) Postavení a působnost státního zastupitelství stanoví zákon.

HLAVA ČTVRTÁ
Moc soudní

Čl. 81
Soudní moc vykonávají jménem republiky nezávislé soudy.

Čl. 82
(1) Soudci jsou při výkonu své funkce nezávislí. Jejich nestrannost nesmí nikdo ohrožovat.
(2) Soudce nelze proti jeho vůli odvolat nebo přeložit k jinému soudu; výjimky vyplývající zejména z
kárné odpovědnosti stanoví zákon.
(3) Funkce soudce není slučitelná s funkcí prezidenta republiky, člena Parlamentu ani s jakoukoli
funkcí ve veřejné správě; zákon stanoví, se kterými dalšími činnostmi je výkon soudcovské funkce
neslučitelný.

Ústavní soud

Čl. 83
Ústavní soud je soudním orgánem ochrany ústavnosti.

Čl. 84
(1) Ústavní soud se skládá z 15 soudců, kteří jsou jmenováni na dobu deseti let.
(2) Soudce Ústavního soudu jmenuje prezident republiky se souhlasem Senátu.
(3) Soudcem Ústavního soudu může být jmenován bezúhonný občan, který je volitelný do Senátu, má
vysokoškolské právnické vzdělání a byl nejméně deset let činný v právnickém povolání.

Čl. 85
(1) Složením slibu do rukou prezidenta republiky se soudce Ústavního soudu ujímá své funkce.
(2) Slib soudce Ústavního soudu zní: "Slibuji na svou čest a svědomí, že budu chránit neporušitelnost
přirozených práv člověka a práv občana, řídit se ústavními zákony a rozhodovat podle svého
nejlepšího přesvědčení nezávisle a nestranně.".
(3) Odmítne-li soudce složit slib nebo složí-li slib s výhradou, hledí se na něho, jako by nebyl
jmenován.

Čl. 86
(1) Soudce Ústavního soudu nelze trestně stíhat bez souhlasu Senátu. Odepře-li Senát souhlas, je
trestní stíhání po dobu trvání funkce soudce Ústavního soudu vyloučeno.
(2) Soudce Ústavního soudu lze zadržet jen, byl-li dopaden při spáchání trestného činu, anebo
bezprostředně poté. Příslušný orgán je povinen zadržení ihned oznámit předsedovi Senátu. Nedá-li
předseda Senátu do 24 hodin od zadržení souhlas k odevzdání zadrženého soudu, je příslušný orgán
povinen ho propustit. Na své první následující schůzi Senát rozhodne o přípustnosti trestního stíhání s
konečnou platností.
(3) Soudce Ústavního soudu má právo odepřít svědectví o skutečnostech, které se dozvěděl v
souvislosti s výkonem své funkce, a to i poté, kdy přestal být soudcem Ústavního soudu.
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Čl. 87
(1) Ústavní soud rozhoduje
a) o zrušení zákonů nebo jejich jednotlivých ustanovení, jsou-li v rozporu s ústavním pořádkem,
b) o zrušení jiných právních předpisů nebo jejich jednotlivých ustanovení, jsou-li v rozporu s ústavním
pořádkem nebo zákonem,
c) o ústavní stížnosti orgánů územní samosprávy proti nezákonnému zásahu státu,
d) o ústavní stížnosti proti pravomocnému rozhodnutí a jinému zásahu orgánů veřejné moci do
ústavně zaručených základních práv a svobod,
e) o opravném prostředku proti rozhodnutí ve věci ověření volby poslance nebo senátora,
f) v pochybnostech o ztrátě volitelnosti a o neslučitelnosti výkonu funkcí poslance nebo senátora
podle čl. 25,
g) o ústavní žalobě Senátu proti prezidentu republiky podle čl. 65 odst. 2,
h) o návrhu prezidenta republiky na zrušení usnesení Poslanecké sněmovny a Senátu podle čl. 66,
i) o opatřeních nezbytných k provedení rozhodnutí mezinárodního soudu, které je pro Českou
republiku závazné, pokud je nelze provést jinak,
j) o tom, zda rozhodnutí o rozpuštění politické strany nebo jiné rozhodnutí týkající se činnosti
politické strany je ve shodě s ústavními nebo jinými zákony,
k) spory o rozsah kompetencí státních orgánů a orgánů územní samosprávy, nepřísluší-li podle
zákona jinému orgánu.
(2) Ústavní soud dále rozhoduje o souladu mezinárodní smlouvy podle čl. 10a a čl. 49 s ústavním
pořádkem, a to před její ratifikací. Do rozhodnutí Ústavního soudu nemůže být smlouva ratifikována.
(3) Zákon může stanovit, že namísto Ústavního soudu rozhoduje Nejvyšší správní soud
a) o zrušení právních předpisů nebo jejich jednotlivých ustanovení, jsou-li v rozporu se zákonem,
b) spory o rozsah kompetencí státních orgánů a orgánů územní samosprávy, nepřísluší-li podle
zákona jinému orgánu.

Čl. 88
(1) Zákon stanoví, kdo a za jakých podmínek je oprávněn podat návrh na zahájení řízení a další
pravidla o řízení před Ústavním soudem.
(2) Soudci Ústavního soudu jsou při svém rozhodování vázáni pouze ústavním pořádkem a zákonem
podle odstavce 1.

Čl. 89
(1) Rozhodnutí Ústavního soudu je vykonatelné, jakmile bylo vyhlášeno způsobem stanoveným
zákonem, pokud Ústavní soud o jeho vykonatelnosti nerozhodl jinak.
(2) Vykonatelná rozhodnutí Ústavního soudu jsou závazná pro všechny orgány i osoby.
(3) Rozhodnutí Ústavního soudu, kterým byl podle čl. 87 odst. 2 vysloven nesoulad mezinárodní
smlouvy s ústavním pořádkem, brání ratifikaci smlouvy do doby, než bude nesoulad odstraněn.

Soudy

Čl. 90
Soudy jsou povolány především k tomu, aby zákonem stanoveným způsobem poskytovaly ochranu
právům. Jen soud rozhoduje o vině a trestu za trestné činy.

Čl. 91
(1) Soustavu soudů tvoří Nejvyšší soud, Nejvyšší správní soud, vrchní, krajské a okresní soudy. Zákon
může stanovit jejich jiné označení.
(2) Působnost a organizaci soudů stanoví zákon.

Čl. 92
Nejvyšší soud je vrcholným soudním orgánem ve věcech patřících do pravomoci soudů s výjimkou
záležitostí, o nichž rozhoduje Ústavní soud nebo Nejvyšší správní soud.
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Čl. 93
(1) Soudce je jmenován do funkce prezidentem republiky bez časového omezení. Své funkce se ujímá
složením slibu.
(2) Soudcem může být jmenován bezúhonný občan, který má vysokoškolské právnické vzdělání. Další
předpoklady a postup stanoví zákon.

Čl. 94
(1) Zákon stanoví případy, kdy soudci rozhodují v senátu a jaké je jeho složení. V ostatních případech
rozhodují jako samosoudci.
(2) Zákon může stanovit, ve kterých věcech a jakým způsobem se na rozhodování soudů podílejí
vedle soudců i další občané.

Čl. 95
(1) Soudce je při rozhodování vázán zákonem a mezinárodní smlouvou, která je součástí právního
řádu; je oprávněn posoudit soulad jiného právního předpisu se zákonem nebo s takovou mezinárodní
smlouvou.
(2) Dojde-li soud k závěru, že zákon, jehož má být při řešení věci použito, je v rozporu s ústavním
pořádkem, předloží věc Ústavnímu soudu.

Čl. 96
(1) Všichni účastníci řízení mají před soudem rovná práva.
(2) Jednání před soudem je ústní a veřejné; výjimky stanoví zákon. Rozsudek se vyhlašuje vždy
veřejně.

HLAVA PÁTÁ
Nejvyšší kontrolní úřad

Čl. 97
(1) Nejvyšší kontrolní úřad je nezávislý orgán. Vykonává kontrolu hospodaření se státním majetkem a
plnění státního rozpočtu.
(2) Prezidenta a viceprezidenta Nejvyššího kontrolního úřadu jmenuje prezident republiky na návrh
Poslanecké sněmovny.
(3) Postavení, působnost, organizační strukturu a další podrobnosti stanoví zákon.

HLAVA ŠESTÁ
Česká národní banka

Čl. 98
(1) Česká národní banka je ústřední bankou státu. Hlavním cílem její činnosti je péče o cenovou
stabilitu; do její činnosti lze zasahovat pouze na základě zákona.
(2) Postavení, působnost a další podrobnosti stanoví zákon.

HLAVA SEDMÁ
Územní samospráva

Čl. 99
Česká republika se člení na obce, které jsou základními územními samosprávnými celky, a kraje, které
jsou vyššími územními samosprávnými celky.

Čl. 100
(1) Územní samosprávné celky jsou územními společenstvími občanů, která mají právo na
samosprávu. Zákon stanoví, kdy jsou správními obvody.
(2) Obec je vždy součástí vyššího územního samosprávného celku.
(3) Vytvořit nebo zrušit vyšší územní samosprávný celek lze jen ústavním zákonem.
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Čl. 101
(1) Obec je samostatně spravována zastupitelstvem.
(2) Vyšší územní samosprávný celek je samostatně spravován zastupitelstvem.
(3) Územní samosprávné celky jsou veřejnoprávními korporacemi, které mohou mít vlastní majetek a
hospodaří podle vlastního rozpočtu.
(4) Stát může zasahovat do činnosti územních samosprávných celků, jen vyžaduje-li to ochrana
zákona, a jen způsobem stanoveným zákonem.

Čl. 102
(1) Členové zastupitelstev jsou voleni tajným hlasováním na základě všeobecného, rovného a
přímého volebního práva.
(2) Funkční období zastupitelstva je čtyřleté. Zákon stanoví, za jakých podmínek se vyhlásí nové volby
zastupitelstva před uplynutím jeho funkčního období.

Čl. 103
zrušen

Čl. 104
(1) Působnost zastupitelstev může být stanovena jen zákonem.
(2) Zastupitelstvo obce rozhoduje ve věcech samosprávy, pokud nejsou zákonem svěřeny
zastupitelstvu vyššího územního samosprávného celku.
(3) Zastupitelstva mohou v mezích své působnosti vydávat obecně závazné vyhlášky.

Čl. 105
Výkon státní správy lze svěřit orgánům samosprávy jen tehdy, stanoví-li to zákon.

HLAVA OSMÁ
Přechodná a závěrečná ustanovení

Čl. 106
(1) Dnem účinnosti této Ústavy se Česká národní rada stává Poslaneckou sněmovnou, jejíž volební
období skončí dnem 6. června 1996.
(2) Do doby zvolení Senátu podle Ústavy vykonává funkce Senátu Prozatímní Senát. Prozatímní Senát
se ustaví způsobem, který stanoví ústavní zákon. Do nabytí účinnosti tohoto zákona vykonává funkce
Senátu Poslanecká sněmovna.
(3) Poslaneckou sněmovnu nelze rozpustit, dokud vykonává funkci Senátu podle odstavce 2.
(4) Do přijetí zákonů o jednacím řádu komor se postupuje v jednotlivých komorách podle jednacího
řádu České národní rady.

Čl. 107
(1) Zákon o volbách do Senátu stanoví, jakým způsobem se při prvních volbách do Senátu určí třetina
senátorů, jejichž volební období bude dvouleté, a třetina senátorů, jejichž volební období bude
čtyřleté.
(2) Zasedání Senátu svolá prezident republiky tak, aby bylo zahájeno nejpozději třicátý den po dni
voleb; neučiní-li tak, sejde se Senát třicátý den po dni voleb.

Čl. 108
Vláda České republiky jmenovaná po volbách v roce 1992 a vykonávající svou funkci ke dni účinnosti
Ústavy se považuje za vládu jmenovanou podle této Ústavy.

Čl. 109
Do doby zřízení státního zastupitelství vykonává jeho funkce prokuratura České republiky.
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Čl. 110
Do 31. prosince 1993 tvoří soustavu soudů též vojenské soudy.

Čl. 111
Soudci všech soudů České republiky vykonávající funkci soudce ke dni nabytí účinnosti této Ústavy se
považují za soudce jmenované podle Ústavy České republiky.

Čl. 112
(1) Ústavní pořádek České republiky tvoří tato Ústava, Listina základních práv a svobod, ústavní
zákony přijaté podle této Ústavy a ústavní zákony Národního shromáždění Československé republiky,
Federálního shromáždění Československé socialistické republiky a České národní rady upravující
státní hranice České republiky a ústavní zákony České národní rady přijaté po 6. červnu 1992.
(2) Zrušují se dosavadní Ústava, ústavní zákon o československé federaci, ústavní zákony, které je
měnily a doplňovaly, a ústavní zákon České národní rady č. 67/1990 Sb., o státních symbolech České
republiky.
(3) Ostatní ústavní zákony platné na území České republiky ke dni účinnosti této Ústavy mají sílu
zákona.

Čl. 113
Tato Ústava nabývá účinnosti dnem 1. ledna 1993.
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Listina základních práv a svobod

Usnesení předsednictva České národní rady č. 2/1993 Sb. ze dne 16. prosince 1992 o
vyhlášení Listiny základních práv a svobod jako součásti ústavního pořádku České
republiky

ve znění ústavního zákona č. 162/1998 Sb.

Předsednictvo České národní rady se usneslo takto:

Předsednictvo České národní rady vyhlašuje Listinu základních práv a svobod jako součást ústavního
pořádku České republiky.

LISTINA ZÁKLADNÍCH PRÁV A SVOBOD

Federální shromáždění na základě návrhů České národní rady a Slovenské národní rady,
uznávajíc neporušitelnost přirozených práv člověka, práv občana a svrchovanost zákona,
navazujíc na obecně sdílené hodnoty lidství a na demokratické a samosprávné tradice našich národů,
pamětlivo trpkých zkušeností z dob, kdy lidská práva a základní svobody byly v naší vlasti
potlačovány,
vkládajíc naděje do zabezpečení těchto práv společným úsilím všech svobodných národů,
vycházejíc z práva českého národa a slovenského národa na sebeurčení,
připomínajíc si svůj díl odpovědnosti vůči budoucím generacím za osud veškerého života na Zemi
a vyjadřujíc vůli, aby se Česká a Slovenská Federativní Republika důstojně zařadila mezi státy, jež tyto
hodnoty ctí,
usneslo se na této Listině základních práv a svobod:

HLAVA PRVNÍ
Obecná ustanovení

Čl. 1
Lidé jsou svobodní a rovní v důstojnosti i v právech. Základní práva a svobody jsou nezadatelné,
nezcizitelné, nepromlčitelné a nezrušitelné.

Čl. 2
(1) Stát je založen na demokratických hodnotách a nesmí se vázat ani na výlučnou ideologii, ani na
náboženské vyznání.
(2) Státní moc lze uplatňovat jen v případech a v mezích stanovených zákonem, a to způsobem, který
zákon stanoví.
(3) Každý může činit, co není zákonem zakázáno, a nikdo nesmí být nucen činit, co zákon neukládá.

Čl. 3
(1) Základní práva a svobody se zaručují všem bez rozdílu pohlaví, rasy, barvy pleti, jazyka, víry a
náboženství, politického či jiného smýšlení, národního nebo sociálního původu, příslušnosti k
národnostní nebo etnické menšině, majetku, rodu nebo jiného postavení.
(2) Každý má právo svobodně rozhodovat o své národnosti. Zakazuje se jakékoli ovlivňování tohoto
rozhodování a všechny způsoby nátlaku směřující k odnárodňování.
(3) Nikomu nesmí být způsobena újma na právech pro uplatňování jeho základních práv a svobod.
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Čl. 4
(1) Povinnosti mohou být ukládány toliko na základě zákona a v jeho mezích a jen při zachování
základních práv a svobod.
(2) Meze základních práv a svobod mohou být za podmínek stanovených Listinou základních práv a
svobod (dále jen "Listina") upraveny pouze zákonem.
(3) Zákonná omezení základních práv a svobod musí platit stejně pro všechny případy, které splňují
stanovené podmínky.
(4) Při používání ustanovení o mezích základních práv a svobod musí být šetřeno jejich podstaty a
smyslu. Taková omezení nesmějí být zneužívána k jiným účelům, než pro které byla stanovena.

HLAVA DRUHÁ
Lidská práva a základní svobody

ODDÍL PRVNÍ
Základní lidská práva a svobody

Čl. 5
Každý je způsobilý mít práva.

Čl. 6
(1) Každý má právo na život. Lidský život je hoden ochrany již před narozením.
(2) Nikdo nesmí být zbaven života.
(3) Trest smrti se nepřipouští.
(4) Porušením práv podle tohoto článku není, jestliže byl někdo zbaven života v souvislosti s
jednáním, které podle zákona není trestné.

Čl. 7
(1) Nedotknutelnost osoby a jejího soukromí je zaručena. Omezena může být jen v případech
stanovených zákonem.
(2) Nikdo nesmí být mučen ani podroben krutému, nelidskému nebo ponižujícímu zacházení nebo
trestu.

Čl. 8
(1) Osobní svoboda je zaručena.
(2) Nikdo nesmí být stíhán nebo zbaven svobody jinak než z důvodů a způsobem, který stanoví zákon.
Nikdo nesmí být zbaven svobody pouze pro neschopnost dostát smluvnímu závazku.
(3) Obviněného nebo podezřelého z trestného činu je možno zadržet jen v případech stanovených v
zákoně. Zadržená osoba musí být ihned seznámena s důvody zadržení, vyslechnuta a nejpozději do
48 hodin propuštěna na svobodu nebo odevzdána soudu. Soudce musí zadrženou osobu do 24 hodin
od převzetí vyslechnout a rozhodnout o vazbě, nebo ji propustit na svobodu.
(4) Zatknout obviněného je možno jen na písemný odůvodněný příkaz soudce. Zatčená osoba musí
být do 24 hodin odevzdána soudu. Soudce musí zatčenou osobu do 24 hodin od převzetí vyslechnout
a rozhodnout o vazbě nebo ji propustit na svobodu.
(5) Nikdo nesmí být vzat do vazby, leč z důvodů a na dobu stanovenou zákonem a na základě
rozhodnutí soudu.
(6) Zákon stanoví, ve kterých případech může být osoba převzata nebo držena v ústavní zdravotnické
péči bez svého souhlasu. Takové opatření musí být do 24 hodin oznámeno soudu, který o tomto
umístění rozhodne do 7 dnů.
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Čl. 9
(1) Nikdo nesmí být podroben nuceným pracím nebo službám.
(2) Ustanovení odstavce 1 se nevztahuje na:
a) práce ukládané podle zákona osobám ve výkonu trestu odnětí svobody nebo osobám
vykonávajícím jiný trest nahrazující trest odnětí svobody,
b) vojenskou službu nebo jinou službu stanovenou zákonem namísto povinné vojenské služby,
c) službu vyžadovanou na základě zákona v případě živelních pohrom, nehod, nebo jiného nebezpečí,
které ohrožuje životy, zdraví nebo značné majetkové hodnoty,
d) jednání uložené zákonem pro ochranu života, zdraví nebo práv druhých.

Čl. 10
(1) Každý má právo, aby byla zachována jeho lidská důstojnost, osobní čest, dobrá pověst a chráněno
jeho jméno.
(2) Každý má právo na ochranu před neoprávněným zasahováním do soukromého a rodinného
života.
(3) Každý má právo na ochranu před neoprávněným shromažďováním, zveřejňováním nebo jiným
zneužíváním údajů o své osobě.

Čl. 11
(1) Každý má právo vlastnit majetek. Vlastnické právo všech vlastníků má stejný zákonný obsah a
ochranu. Dědění se zaručuje.
(2) Zákon stanoví, který majetek nezbytný k zabezpečování potřeb celé společnosti, rozvoje
národního hospodářství a veřejného zájmu smí být jen ve vlastnictví státu, obce nebo určených
právnických osob; zákon může také stanovit, že určité věci mohou být pouze ve vlastnictví občanů
nebo právnických osob se sídlem v České a Slovenské Federativní Republice.
(3) Vlastnictví zavazuje. Nesmí být zneužito na újmu práv druhých anebo v rozporu se zákonem
chráněnými obecnými zájmy. Jeho výkon nesmí poškozovat lidské zdraví, přírodu a životní prostředí
nad míru stanovenou zákonem.
(4) Vyvlastnění nebo nucené omezení vlastnického práva je možné ve veřejném zájmu, a to na
základě zákona a za náhradu.
(5) Daně a poplatky lze ukládat jen na základě zákona.

Čl. 12
(1) Obydlí je nedotknutelné. Není dovoleno do něj vstoupit bez souhlasu toho, kdo v něm bydlí.
(2) Domovní prohlídka je přípustná jen pro účely trestního řízení, a to na písemný odůvodněný příkaz
soudce. Způsob provedení domovní prohlídky stanoví zákon.
(3) Jiné zásahy do nedotknutelnosti obydlí mohou být zákonem dovoleny, jen je-li to v demokratické
společnosti nezbytné pro ochranu života nebo zdraví osob, pro ochranu práv a svobod druhých
anebo pro odvrácení závažného ohrožení veřejné bezpečnosti a pořádku. Pokud je obydlí užíváno
také pro podnikání nebo provozování jiné hospodářské činnosti, mohou být takové zásahy zákonem
dovoleny, též je-li to nezbytné pro plnění úkolů veřejné správy.

Čl. 13
Nikdo nesmí porušit listovní tajemství ani tajemství jiných písemností a záznamů, ať již uchovávaných
v soukromí, nebo zasílaných poštou anebo jiným způsobem, s výjimkou případů a způsobem, které
stanoví zákon. Stejně se zaručuje tajemství zpráv podávaných telefonem, telegrafem nebo jiným
podobným zařízením.

Čl. 14
(1) Svoboda pohybu a pobytu je zaručena.
(2) Každý, kdo se oprávněně zdržuje na území České a Slovenské Federativní Republiky, má právo
svobodně je opustit.
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(3) Tyto svobody mohou být omezeny zákonem, jestliže je to nevyhnutelné pro bezpečnost státu,
udržení veřejného pořádku, ochranu zdraví nebo ochranu práv a svobod druhých a na vymezených
územích též z důvodu ochrany přírody.
(4) Každý občan má právo na svobodný vstup na území České a Slovenské Federativní Republiky.
Občan nemůže být nucen k opuštění své vlasti.
(5) Cizinec může být vyhoštěn jen v případech stanovených zákonem.

Čl. 15
(1) Svoboda myšlení, svědomí a náboženského vyznání je zaručena. Každý má právo změnit své
náboženství nebo víru anebo být bez náboženského vyznání.
(2) Svoboda vědeckého bádání a umělecké tvorby je zaručena.
(3) Nikdo nemůže být nucen vykonávat vojenskou službu, pokud je to v rozporu s jeho svědomím
nebo s jeho náboženským vyznáním. Podrobnosti stanoví zákon.

Čl. 16
(1) Každý má právo svobodně projevovat své náboženství nebo víru buď sám nebo společně s jinými,
soukromě nebo veřejně, bohoslužbou, vyučováním, náboženskými úkony nebo zachováváním
obřadu.
(2) Církve a náboženské společnosti spravují své záležitosti, zejména ustavují své orgány, ustanovují
své duchovní a zřizují řeholní a jiné církevní instituce nezávisle na státních orgánech.
(3) Zákon stanoví podmínky vyučování náboženství na státních školách.
(4) Výkon těchto práv může být omezen zákonem, jde-li o opatření v demokratické společnosti
nezbytná pro ochranu veřejné bezpečnosti a pořádku, zdraví a mravnosti nebo práv a svobod
druhých.

ODDÍL DRUHÝ
Politická práva

Čl. 17
(1) Svoboda projevu a právo na informace jsou zaručeny.
(2) Každý má právo vyjadřovat své názory slovem, písmem, tiskem, obrazem nebo jiným způsobem,
jakož i svobodně vyhledávat, přijímat a rozšiřovat ideje a informace bez ohledu na hranice státu.
(3) Cenzura je nepřípustná.
(4) Svobodu projevu a právo vyhledávat a šířit informace lze omezit zákonem, jde-li o opatření v
demokratické společnosti nezbytná pro ochranu práv a svobod druhých, bezpečnost státu, veřejnou
bezpečnost, ochranu veřejného zdraví a mravnosti.
(5) Státní orgány a orgány územní samosprávy jsou povinny přiměřeným způsobem poskytovat
informace o své činnosti. Podmínky a provedení stanoví zákon.

Čl. 18
(1) Petiční právo je zaručeno; ve věcech veřejného nebo jiného společného zájmu má každý právo
sám nebo s jinými se obracet na státní orgány a orgány územní samosprávy s žádostmi, návrhy a
stížnostmi.
(2) Peticí se nesmí zasahovat do nezávislosti soudu.
(3) Peticemi se nesmí vyzývat k porušování základních práv a svobod zaručených Listinou.

Čl. 19
(1) Právo pokojně se shromažďovat je zaručeno.
(2) Toto právo lze omezit zákonem v případech shromáždění na veřejných místech, jde-li o opatření v
demokratické společnosti nezbytná pro ochranu práv a svobod druhých, ochranu veřejného pořádku,
zdraví, mravnosti, majetku nebo pro bezpečnost státu. Shromáždění však nesmí být podmíněno
povolením orgánu veřejné správy.
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Čl. 20
(1) Právo svobodně se sdružovat je zaručeno. Každý má právo spolu s jinými se sdružovat ve spolcích,
společnostech a jiných sdruženích.
(2) Občané mají právo zakládat též politické strany a politická hnutí a sdružovat se v nich.
(3) Výkon těchto práv lze omezit jen v případech stanovených zákonem, jestliže to je v demokratické
společnosti nezbytné pro bezpečnost státu, ochranu veřejné bezpečnosti a veřejného pořádku,
předcházení trestným činům nebo pro ochranu práv a svobod druhých.
(4) Politické strany a politická hnutí, jakož i jiná sdružení jsou odděleny od státu.

Čl. 21
(1) Občané mají právo podílet se na správě veřejných věcí přímo nebo svobodnou volbou svých
zástupců.
(2) Volby se musí konat ve lhůtách nepřesahujících pravidelná volební období stanovená zákonem.
(3) Volební právo je všeobecné a rovné a vykonává se tajným hlasováním. Podmínky výkonu
volebního práva stanoví zákon.
(4) Občané mají za rovných podmínek přístup k voleným a jiným veřejným funkcím.

Čl. 22
Zákonná úprava všech politických práv a svobod a její výklad a používání musí umožňovat a
ochraňovat svobodnou soutěž politických sil v demokratické společnosti.

Čl. 23
Občané mají právo postavit se na odpor proti každému, kdo by odstraňoval demokratický řád
lidských práv a základních svobod, založený Listinou, jestliže činnost ústavních orgánů a účinné
použití zákonných prostředků jsou znemožněny.

HLAVA TŘETÍ
Práva národnostních a etnických menšin

Čl. 24
Příslušnost ke kterékoli národnostní nebo etnické menšině nesmí být nikomu na újmu.

Čl. 25
(1) Občanům tvořícím národnostní nebo etnické menšiny se zaručuje všestranný rozvoj, zejména
právo společně s jinými příslušníky menšiny rozvíjet vlastní kulturu, právo rozšiřovat a přijímat
informace v jejich mateřském jazyku a sdružovat se v národnostních sdruženích. Podrobnosti stanoví
zákon.
(2) Občanům příslušejícím k národnostním a etnickým menšinám se za podmínek stanovených
zákonem zaručuje též
a) právo na vzdělání v jejich jazyku,
b) právo užívat jejich jazyka v úředním styku,
c) právo účasti na řešení věcí týkajících se národnostních a etnických menšin.

HLAVA ČTVRTÁ
Hospodářská, sociální a kulturní práva

Čl. 26
(1) Každý má právo na svobodnou volbu povolání a přípravu k němu, jakož i právo podnikat a
provozovat jinou hospodářskou činnost.
(2) Zákon může stanovit podmínky a omezení pro výkon určitých povolání nebo činností.
(3) Každý má právo získávat prostředky pro své životní potřeby prací. Občany, kteří toto právo
nemohou bez své viny vykonávat, stát v přiměřeném rozsahu hmotně zajišťuje; podmínky stanoví
zákon.
(4) Zákon může stanovit odchylnou úpravu pro cizince.
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Čl. 27
(1) Každý má právo svobodně se sdružovat s jinými na ochranu svých hospodářských a sociálních
zájmů.
(2) Odborové organizace vznikají nezávisle na státu. Omezovat počet odborových organizací je
nepřípustné, stejně jako zvýhodňovat některé z nich v podniku nebo v odvětví.
(3) Činnost odborových organizací a vznik a činnost jiných sdružení na ochranu hospodářských a
sociálních zájmů mohou být omezeny zákonem, jde-li o opatření v demokratické společnosti
nezbytná pro ochranu bezpečnosti státu, veřejného pořádku nebo práv a svobod druhých.
(4) Právo na stávku je zaručeno za podmínek stanovených zákonem; toto právo nepřísluší soudcům,
prokurátorům, příslušníkům ozbrojených sil a příslušníkům bezpečnostních sborů.

Čl. 28
Zaměstnanci mají právo na spravedlivou odměnu za práci a na uspokojivé pracovní podmínky.
Podrobnosti stanoví zákon.

Čl. 29
(1) Ženy, mladiství a osoby zdravotně postižené mají právo na zvýšenou ochranu zdraví při práci a na
zvláštní pracovní podmínky.
(2) Mladiství a osoby zdravotně postižené mají právo na zvláštní ochranu v pracovních vztazích a na
pomoc při přípravě k povolání.
(3) Podrobnosti stanoví zákon.

Čl. 30
(1) Občané mají právo na přiměřené hmotné zabezpečení ve stáří a při nezpůsobilosti k práci, jakož i
při ztrátě živitele.
(2) Každý, kdo je v hmotné nouzi, má právo na takovou pomoc, která je nezbytná pro zajištění
základních životních podmínek.
(3) Podrobnosti stanoví zákon.

Čl. 31
Každý má právo na ochranu zdraví. Občané mají na základě veřejného pojištění právo na bezplatnou
zdravotní péči a na zdravotní pomůcky za podmínek, které stanoví zákon.

Čl. 32
(1) Rodičovství a rodina jsou pod ochranou zákona. Zvláštní ochrana dětí a mladistvých je zaručena.
(2) Ženě v těhotenství je zaručena zvláštní péče, ochrana v pracovních vztazích a odpovídající
zdravotní podmínky.
(3) Děti narozené v manželství i mimo ně mají stejná práva.
(4) Péče o děti a jejich výchova je právem rodičů; děti mají právo na rodičovskou výchovu a péči.
Práva rodičů mohou být omezena a nezletilé děti mohou být od rodičů odloučeny proti jejich vůli jen
rozhodnutím soudu na základě zákona.
(5) Rodiče, kteří pečují o děti, mají právo na pomoc státu.
(6) Podrobnosti stanoví zákon.

Čl. 33
(1) Každý má právo na vzdělání. Školní docházka je povinná po dobu, kterou stanoví zákon.
(2) Občané mají právo na bezplatné vzdělání v základních a středních školách, podle schopností
občana a možností společnosti též na vysokých školách.
(3) Zřizovat jiné školy než státní a vyučovat na nich lze jen za podmínek stanovených zákonem; na
takových školách se může vzdělání poskytovat za úplatu.
(4) Zákon stanoví, za jakých podmínek mají občané při studiu právo na pomoc státu.
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Čl. 34
(1) Práva k výsledkům tvůrčí duševní činnosti jsou chráněna zákonem.
(2) Právo přístupu ke kulturnímu bohatství je zaručeno za podmínek stanovených zákonem.

Čl. 35
(1) Každý má právo na příznivé životní prostředí.
(2) Každý má právo na včasné a úplné informace o stavu životního prostředí a přírodních zdrojů.
(3) Při výkonu svých práv nikdo nesmí ohrožovat ani poškozovat životní prostředí, přírodní zdroje,
druhové bohatství přírody a kulturní památky nad míru stanovenou zákonem.

HLAVA PÁTÁ
Právo na soudní a jinou právní ochranu

Čl. 36
(1) Každý se může domáhat stanoveným postupem svého práva u nezávislého a nestranného soudu a
ve stanovených případech u jiného orgánu.
(2) Kdo tvrdí, že byl na svých právech zkrácen rozhodnutím orgánu veřejné správy, může se obrátit na
soud, aby přezkoumal zákonnost takového rozhodnutí, nestanoví-li zákon jinak. Z pravomoci soudu
však nesmí být vyloučeno přezkoumávání rozhodnutí týkajících se základních práv a svobod podle
Listiny.
(3) Každý má právo na náhradu škody způsobené mu nezákonným rozhodnutím soudu, jiného
státního orgánu či orgánu veřejné správy nebo nesprávným úředním postupem.
(4) Podmínky a podrobnosti upravuje zákon.

Čl. 37
(1) Každý má právo odepřít výpověď, jestliže by jí způsobil nebezpečí trestního stíhání sobě nebo
osobě blízké.
(2) Každý má právo na právní pomoc v řízení před soudy, jinými státními orgány či orgány veřejné
správy, a to od počátku řízení.
(3) Všichni účastníci jsou si v řízení rovni.
(4) Kdo prohlásí, že neovládá jazyk, jímž se vede jednání, má právo na tlumočníka.

Čl. 38
(1) Nikdo nesmí být odňat svému zákonnému soudci. Příslušnost soudu i soudce stanoví zákon.
(2) Každý má právo, aby jeho věc byla projednána veřejně, bez zbytečných průtahů a v jeho
přítomnosti a aby se mohl vyjádřit ke všem prováděným důkazům. Veřejnost může být vyloučena jen
v případech stanovených zákonem.

Čl. 39
Jen zákon stanoví, které jednání je trestným činem a jaký trest, jakož i jaké jiné újmy na právech nebo
majetku, lze za jeho spáchání uložit.

Čl. 40
(1) Jen soud rozhoduje o vině a trestu za trestné činy.
(2) Každý, proti němuž je vedeno trestní řízení, je považován za nevinného, pokud pravomocným
odsuzujícím rozsudkem soudu nebyla jeho vina vyslovena.
(3) Obviněný má právo, aby mu byl poskytnut čas a možnost k přípravě obhajoby a aby se mohl hájit
sám nebo prostřednictvím obhájce. Jestliže si obhájce nezvolí, ačkoliv ho podle zákona mít musí,
bude mu ustanoven soudem. Zákon stanoví, v kterých případech má obviněný právo na bezplatnou
pomoc obhájce.
(4) Obviněný má právo odepřít výpověď; tohoto práva nesmí být žádným způsobem zbaven.
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(5) Nikdo nemůže být trestně stíhán za čin, pro který již byl pravomocně odsouzen nebo zproštěn
obžaloby. Tato zásada nevylučuje uplatnění mimořádných opravných prostředků v souladu se
zákonem.
(6) Trestnost činu se posuzuje a trest se ukládá podle zákona účinného v době, kdy byl čin spáchán.
Pozdějšího zákona se použije, jestliže je to pro pachatele příznivější.

HLAVA ŠESTÁ
Ustanovení společná

Čl. 41
(1) Práv uvedených v čl. 26, čl. 27 odst. 4, čl. 28 až 31, čl. 32 odst. 1 a 3, čl. 33 a 35 Listiny je možno se
domáhat pouze v mezích zákonů, které tato ustanovení provádějí.
(2) Kde se v Listině mluví o zákonu, rozumí se tím zákon Federálního shromáždění, jestliže z ústavního
rozdělení zákonodárné pravomoci nevyplývá, že úprava přísluší zákonům národních rad.

Čl. 42
(1) Pokud Listina používá pojmu "občan", rozumí se tím státní občan České a Slovenské Federativní
Republiky.
(2) Cizinci požívají v České a Slovenské Federativní Republice lidských práv a základních svobod
zaručených Listinou, pokud nejsou přiznána výslovně občanům.
(3) Pokud dosavadní předpisy používají pojmu "občan", rozumí se tím každý člověk, jde-li o základní
práva a svobody, které Listina přiznává bez ohledu na státní občanství.

Čl. 43
Česká a Slovenská Federativní Republika poskytuje azyl cizincům pronásledovaným za uplatňování
politických práv a svobod. Azyl může být odepřen tomu, kdo jednal v rozporu se základními lidskými
právy a svobodami.

Čl. 44
Zákon může soudcům a prokurátorům omezit právo na podnikání a jinou hospodářskou činnost a
právo uvedené v čl. 20 odst. 2; zaměstnancům státní správy a územní samosprávy ve funkcích, které
určí, též právo uvedené v čl. 27 odst. 4; příslušníkům bezpečnostních sborů a příslušníkům
ozbrojených sil též práva uvedená v čl. 18, 19 a čl. 27 odst. 1 až 3, pokud souvisí s výkonem služby.
Osobám v povoláních, která jsou bezprostředně nezbytná pro ochranu života a zdraví, může zákon
omezit právo na stávku.


