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ZÁKON
ze dne 29. cervna 1967
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Národní shromáždení Ceskoslovenské socialistické republiky se
usneslo na tomto zákone:
CÁST PRVNÍ
Úvodní ustanovení
ODDÍL 1
Rozsah pusobnosti
§ 1
(1) Tento zákon se vztahuje na rízení, v nemž o právech,
právem chránených zájmech nebo povinnostech obcanu a organizací
rozhodují v oblasti státní správy národní výbory, ministerstva
a jiné ústrední orgány státní správy, orgány Slovenské národní
rady a jiné orgány státní správy.
(2) Podle tohoto zákona
postupují také orgány státních
organizací, jestliže jim zákon sveril rozhodování o právech,
právem chránených zájmech nebo povinnostech obcanu a organizací
v oblasti státní správy.
(3) Pokud se dále hovorí o správních orgánech, rozumejí
tím orgány uvedené v odstavcích 1 a 2.

se

§ 2
Ustanovení tohoto zákona se nevztahují
a) na postup, v nemž správní orgány rozhodují o právních pomerech
organizací, pracovníku nebo funkcionáru, jestliže tyto pomery
souvisí s jejich podrízeností orgánu, který o veci rozhoduje,
nebo na postup, v nemž správní orgány rozhodují o právních
pomerech organizací pri rízení jejich hospodárské cinnosti,
b) na projednávání a vyrizování
stížností a podnetu obcanu
a organizací, kde platí zvláštní právní predpisy. Je-li však ze
stížnosti nebo podnetu patrno, že je zcela nebo zcásti podáním
ve smyslu tohoto zákona, postupuje se v tomto smeru podle jeho
ustanovení.
ODDÍL 2
Základní pravidla rízení
§ 3
(1) Správní orgány postupují v rízení v souladu se zákony
a jinými právními predpisy. Jsou povinny chránit zájmy státu
a spolecnosti, práva a zájmy obcanu a organizací a dusledne
vyžadovat plnení jejich povinností.
(2) Správní orgány jsou povinny postupovat v rízení v úzké
soucinnosti s obcany a organizacemi a dát jim vždy príležitost,
aby mohli svá práva a zájmy úcinne hájit, zejména se vyjádrit
k podkladu
rozhodnutí,
a
uplatnit
své
návrhy.
Obcanum
a organizacím musí správní orgány poskytovat pomoc a poucení, aby
pro neznalost právních predpisu neutrpeli v rízení újmu.

(3) Správní orgány jsou povinny svedomite a odpovedne se
zabývat každou vecí, která je predmetem rízení, vyrídit ji vcas
a bez zbytecných prutahu a použít nejvhodnejších prostredku, které
vedou ke správnému vyrízení veci. Pripouští-li to povaha veci, má
se správní orgán vždy pokusit o její smírné vyrízení. Správní
orgány dbají, aby rízení probíhalo hospodárne a bez zbytecného
zatežování obcanu a organizací.
(4) Rozhodnutí správních orgánu musí vycházet ze spolehlive
zjišteného stavu veci. Rízení je treba vést tak, aby posilovalo
duveru obcanu ve správnost rozhodování, aby prijatá rozhodnutí
byla presvedcivá a vedla obcany a organizace k dobrovolnému plnení
jejich povinností.
(5) Ustanovení o základních pravidlech rízení (odstavec 1 až
4) se primerene použijí též pri vydávání osvedcení, posudku,
vyjádrení, doporucení a jiných podobných opatrení.
§ 4
(1) Úcastníci rízení (§ 14)
v prubehu celého rízení.
(2) Všichni
a povinnosti.

úcastníci

mají

spolupracují se správními orgány

v

rízení

rovná procesní práva

CÁST DRUHÁ
Správní orgány a úcastníci rízení
ODDÍL 1
Príslušnost
§ 5
(1) K rízení jsou vecne príslušné správní orgány, které
urcuje zvláštní zákon; nestanoví-li zvláštní zákon, který orgán je
vecne príslušný, rozhoduje národní výbor.
(2) Pokud zvláštní zákon nestanoví jinak, jsou k rízení pred
národními výbory v prvním
stupni príslušné okresní národní
výbory.
§ 6
(1) Je-li príslušný k
príslušný odbor národního
rízení provádí príslušná
zrízena ani taková komise,
Ustanovení § 39 odst. 3 a §
zustávají tímto nedotcena.

rízení národní výbor, provádí rízení
výboru; není-li takový odbor zrízen,
komise národního výboru, a není-li
rízení provádí rada národního výboru.
54 odst. 3 zákona o národních výborech

(2) Zvláštní právní predpisy stanoví, ve kterých vecech jsou
príslušné k rízení správní komise národního výboru.
§ 7
(1) V rízení, v nemž jde o cinnost úcastníka, rídí se místní
príslušnost místem této cinnosti; týká-li se rízení nemovitosti,
místem, kde nemovitost je.
(2) V ostatních prípadech se místní príslušnost rídí trvalým
pobytem úcastníka rízení, a jde-li o organizaci, jejím sídlem nebo
sídlem nižší složky organizace, týká-li se rízení této složky.
Nemá-li
úcastník
trvalý
pobyt
(sídlo)
v
Ceskoslovenské
socialistické republice, rídí se místní príslušnost podle jeho
posledního trvalého pobytu (sídla) v Ceskoslovenské socialistické

republice.
(3) Je-li místne príslušných nekolik správních orgánu, koná
rízení správní orgán, který rízení zahájil první, pokud se
príslušné orgány nedohodly jinak.
(4) Je-li místne príslušných nekolik správních orgánu a pokud
každý z nich odmítá provést rízení, správní orgán vyššího stupne
jim nejblíže nadrízený urcí, který z nich rízení provede.
(5) Nelze-li místní príslušnost
urcit podle predchozích
ustanovení, stanoví ústrední orgán
státní správy, do jehož
pusobnosti vec patrí, který vecne príslušný správní orgán rízení
provede.
§ 8
Na žádost úcastníka rízení nebo s jeho souhlasem muže správní
orgán príslušný podle § 7 odst. 2 postoupit vec k vyrízení jinému
vecne príslušnému správnímu orgánu téhož stupne, v jehož obvodu má
úcastník rízení pracovište nebo prechodný pobyt, souhlasí-li s tím
ostatní úcastníci rízení i orgán, kterému má být vec postoupena.
ODDÍL 2
Vyloucení pracovníku nebo clenu
správního orgánu
§ 9
(1) Pracovník správního orgánu je vyloucen z projednávání
a rozhodování veci, jestliže se zretelem na jeho pomer k veci,
k úcastníkum rízení nebo k jejich zástupcum lze mít pochybnost
o jeho nepodjatosti.
(2) Z projednávání a rozhodování pred správními orgány je
vyloucen také ten, kdo se v téže veci zúcastnil rízení jako
pracovník správního orgánu jiného stupne.
§ 10
Úcastník
rízení
oznámí
správnímu
orgánu
skutecnosti
nasvedcující vyloucení pracovníka správního orgánu (§ 9), jakmile
se o nich dozví.
§ 11
(1) Jakmile
o skutecnostech
neprodlene svému
orgánu to oznámí
odboru národního

se
pracovník
správního
orgánu
dozví
nasvedcujících jeho vyloucení (§ 9), oznámí to
nejblíže nadrízenému vedoucímu; vedoucí správního
vedoucímu nadrízeného správního orgánu a vedoucí
výboru tajemníkovi národního výboru.

(2) Podjatý pracovník správního orgánu provede
úkony, které nesnesou odkladu.

pouze takové

§ 12
(1) O tom, zda je pracovník správního orgánu z rízení
vyloucen, rozhoduje orgán, jemuž byly duvody vyloucení oznámeny
(§ 11 odst. 1); jestliže bylo rozhodnuto, že pracovník správního
orgánu je vyloucen, uciní tento orgán opatrení k zajištení rádného
provedení dalšího rízení.
(2) Proti rozhodnutí o vyloucení pracovníka správního orgánu
z rízení nelze podat samostatné odvolání.

§ 13
(1) Z týchž duvodu jako pracovník správního orgánu (§ 9) je
z projednávání a rozhodování veci vyloucen i clen komise (správní
komise) národního výboru, která provádí rízení.
(2) Jakmile se clen komise (správní komise) národního výboru
dozví o skutecnostech nasvedcujících jeho vyloucení, oznámí to
neprodlene rade národního výboru, která rozhodne, je-li clen
komise (správní komise) z rízení vyloucen.
(3) Stane-li se komise (správní komise) vyloucením svých
clenu nezpusobilou se usnášet, provede rízení rada národního
výboru, pokud plenární zasedání národního výboru neuciní pro
takový prípad jiné opatrení k zajištení dalšího rádného rízení.
(4) Ustanovení
obdobne.

§ 10,

§ 11

odst.

2

a

§ 12

odst. 2 platí

ODDÍL 3
Úcastníci rízení
§ 14
(1) Úcastníkem rízení je ten,
o jehož právech, právem
chránených zájmech nebo povinnostech má být v rízení jednáno nebo
jehož práva, právem chránené zájmy nebo povinnosti mohou být
rozhodnutím prímo dotceny; úcastníkem rízení je i ten, kdo tvrdí,
že muže být rozhodnutím ve svých právech, právem chránených
zájmech nebo povinnostech prímo dotcen, a to až do doby, než se
prokáže opak.
(2) Úcastníkem rízení je i
takové postavení priznává.

ten, komu zvláštní právní predpis

§ 15
Úcastník muže samostatne
zpusobilost vlastními
úkony
povinnosti.

jednat v tom rozsahu, v jakém má
nabývat práva a
brát na sebe

ODDÍL 4
Zastupování
§ 16
(1) Úcastníka
rízení,
který
nemuže
samostatne,
zastupuje
zákonný
zástupce;
zástupce, a je-li toho treba k hájení práv,
orgán opatrovníka.

v
rízení jednat
nemá-li zákonného
ustanoví mu správní

(2) Správní orgán ustanoví opatrovníka také úcastníku rízení,
jehož pobyt není znám nebo jemuž se nepodarilo dorucit písemnost
na známou adresu v cizine a který si neustanovil zástupce, jakož
i úcastníku rízení, který je stižen duševní nebo jinou poruchou,
pro kterou nemuže v rízení jednat, a nemá zákonného zástupce.
§ 17
(1) Úcastníci rízení, jejich zákonní zástupci a opatrovníci
se mohou dát zastupovat advokátem nebo jiným zástupcem, kterého si
zvolí.
(2) Organizace jedná v rízení prostrednictvím
nebo prostrednictvím svého zástupce.

svých orgánu

(3) Dobrovolná
spolecenská
organizace
muže
v
rízení
zastupovat svého clena na jeho žádost. Jménem organizace jedná
v rízení za zastoupeného clen nebo pracovník organizace, který byl
touto organizací zastupováním poveren.
(4) Zmocnení k zastupování je treba prokázat písemnou plnou
mocí nebo plnou mocí prohlášenou do protokolu. Správní orgán muže
v nepochybných prípadech od prukazu plnou mocí upustit.
(5) Ucinilo-li nekolik úcastníku rízení spolecné
zvolí si spolecného zmocnence pro dorucování; jinak
správní orgán.

podání,
ho urcí

CÁST TRETÍ
Prubeh rízení
ODDÍL 1
Obecná ustanovení
§ 18
Zahájení rízení
(1) Rízení se zahajuje
z podnetu správního orgánu.

na

návrh

úcastníka

rízení

nebo

(2) Rízení je zahájeno dnem, kdy podání úcastníka rízení
došlo správnímu orgánu príslušnému ve veci rozhodnout. Pokud se
rízení zahajuje z podnetu správního orgánu, je rízení zahájeno
dnem, kdy tento orgán ucinil vuci úcastníku rízení první úkon.
(3) O zahájení rízení uvedomí správní orgán všechny známé
úcastníky rízení; jestliže mu úcastníci rízení nebo jejich pobyt
nejsou známi nebo pokud to stanoví zvláštní právní predpis,
uvedomí je o zahájení rízení verejnou vyhláškou.
§ 19
Podání
(1) Podání je možno ucinit písemne nebo ústne do protokolu
anebo v elektronické podobe podepsané zaruceným elektronickým
podpisem.1) Za podmínky, že podání je do 3 dnu doplneno zpusobem
uvedeným ve vete první, je možno je ucinit pomocí technických
prostredku, zejména prostrednictvím
dálnopisu, telefaxu nebo
verejné datové síte bez použití zaruceného elektronického podpisu.
(2) Podání se posuzuje podle jeho obsahu. Z podání musí být
patrno, kdo je ciní, které veci se týká a co se navrhuje. Zvláštní
právní predpisy mohou stanovit jeho další náležitosti.
(3) Pokud podání nemá predepsané náležitosti, pomuže správní
orgán úcastníku rízení nedostatky odstranit, poprípade jej vyzve,
aby je ve stanovené lhute odstranil; zároven ho poucí, jaký význam
muže mít neodstranení nedostatku pro další prubeh rízení.
(4) Podání se ciní u orgánu vecne a místne príslušného (§ 5
až 7); v rízení pred národními výbory lze je však ucinit též
u místního (mestského) národního výboru,
v jehož obvodu má
úcastník rízení trvalý pobyt nebo pracovište.
(5) Na
potvrzeno.

žádost

úcastníka

rízení

musí

být

prijetí

podání

(6) Ten, kdo ciní podání v elektronické podobe podle odstavce
1 vety první, uvede soucasne poskytovatele certifikacních služeb,

který jeho certifikát vydal a vede jeho evidenci, nebo certifikát
pripojí k podání.
-----------------------------------------------------------------1) Zákon c. 227/2000 Sb., o elektronickém podpisu a o zmene
nekterých dalších zákonu (zákon o elektronickém podpisu).
§ 19a
(1) Správní orgán je povinen zverejnit
a) úrední hodiny, ve kterých je otevrena podatelna správního
orgánu, kde je možno odevzdat podání, a úrední hodiny pro
verejnost, ve kterých je možno u nej ucinit podání ústne do
protokolu nebo nahlížet do spisu,
b) elektronickou adresu své podatelny,
c) formu technického nosice pro dorucování podání v elektronické
podobe,
d) seznam
kvalifikovaných
certifikátu
zamestnancu
nebo
elektronické adresy, na nichž se kvalifikované certifikáty
nacházejí,2) a
e) další možnosti ucinit podání pomocí jiných elektronických
prenosových technik.
(2) Zverejnení údaju podle odstavce 1 zajistí správní orgán
na své úrední desce nebo zpusobem umožnujícím dálkový prístup.
-----------------------------------------------------------------2) § 1 odst. 1 písm. e) narízení vlády c. 304/2001 Sb., kterým se
provádí zákon
c. 227/2000 Sb.,
o elektronickém podpisu
a o zmene nekterých dalších zákonu (zákon o elektronickém
podpisu).
§ 20
Postoupení
Není-li správní orgán príslušný k rozhodnutí, je povinen
podání
neprodlene
postoupit
príslušnému
správnímu
orgánu
a uvedomit o tom úcastníka rízení. Je-li nebezpecí z prodlení,
uciní správní orgán nezbytné úkony, zejména k odvrácení hrozící
škody.
§ 21
Ústní jednání
(1) Správní orgán narídí ústní jednání, vyžaduje-li to povaha
veci, zejména prispeje-li se
tím k jejímu objasnení, nebo
stanoví-li to zvláštní právní predpis. Má-li být pri ústním
jednání provedeno ohledání, koná se ústní jednání zpravidla na
míste ohledání.
(2) K ústnímu jednání prizve správní orgán všechny úcastníky
rízení a požádá je, aby
pri ústním jednání uplatnili své
pripomínky a námety. Zvláštní právní predpisy stanoví, ve kterých
prípadech
se k
pozdeji uplatneným
pripomínkám a námitkám
neprihlíží; na tuto skutecnost musí být úcastníci rízení výslovne
upozorneni.
(3) Ústní jednání je neverejné, pokud zvláštní právní predpis
nebo správní orgán nestanoví jinak.
§ 22
Protokol
(1) O ústních podáních a o
zejména o provedených dukazech, o

duležitých úkonech v rízení,
vyjádreních úcastníku rízení,

o ústním jednání a o hlasování sepíše správní orgán protokol.
(2) Z protokolu musí být zejména patrno, kdo, kde a kdy
rízení provádel, predmet rízení, které osoby se ho zúcastnily, jak
rízení probíhalo, jaké návrhy byly podány a jaká opatrení byla
prijata; v protokolu o hlasování se uvede též výrok rozhodnutí
a výsledek hlasování.
(3) Protokol podepisují po prectení všechny osoby, které se
jednání
zúcastnily,
a
pracovník
(clen)
správního orgánu
provádejícího rízení, protokol
o hlasování všichni prítomní
clenové správního orgánu. Odeprení podpisu, duvody tohoto odeprení
a námitky proti obsahu protokolu se v nem zaznamenají.
§ 23
Nahlížení do spisu
(1) Úcastníci rízení a jejich zástupci mají právo nahlížet do
spisu s výjimkou protokolu o
hlasování a porizovat si z nich
výpisy.
(2) Správní orgán muže povolit nahlédnout do spisu i
osobám, pokud prokáží oduvodnenost svého požadavku.

jiným

(3) Správní orgán je povinen ucinit opatrení, aby nahlédnutím
do spisu nebylo porušeno
státní, hospodárské nebo služební
tajemství,
nebo
zákonem
uložená
nebo
uznaná
povinnost
mlcenlivosti.
Dorucení do vlastních rukou
§ 24
(1) Duležité písemnosti,
vlastních rukou.

zejména rozhodnutí, se

dorucují do

(2) Nebyl-li adresát písemnosti, která má být dorucena do
vlastních rukou, zastižen, ackoliv se v míste dorucení zdržuje,
dorucovatel uloží písemnost v místne príslušné provozovne držitele
poštovní licence nebo u obecního úradu a adresáta o tom vhodným
zpusobem vyrozumí. Nevyzvedne-li si adresát písemnost do trí dnu
od uložení, poslední den této lhuty se považuje za den dorucení,
i když se adresát o uložení nedozvedel.
(3) Odeprel-li adresát bezduvodne písemnost prijmout, je
dorucena dnem, kdy její prijetí bylo odepreno; na to musí
dorucovatel adresáta upozornit.
(4) Má-li úcastník rízení, který se zdržuje v cizine nebo tam
má sídlo, opatrovníka anebo zástupce v tuzemsku, dorucí se
písemnost tomuto opatrovníku nebo zástupci.
§ 25
(1) Písemnosti, které jsou urceny orgánum nebo organizacím,
dorucují se pracovníkum oprávneným za orgány nebo organizace
prijímat písemnosti. Není-li takových pracovníku, dorucuje se
písemnost, která je urcena do vlastních rukou, tomu, kdo je
oprávnen za orgán nebo organizaci jednat.
(2) Písemnosti
poradne.

urcené

advokátum

se

dorucují

advokátní

(3) Má-li úcastník rízení zástupce s plnou mocí pro celé
rízení, dorucuje se písemnost pouze tomuto zástupci. Má-li však

úcastník rízení osobne v
rízení neco
písemnost nejen zástupci, ale i jemu.

vykonat,

dorucuje

se

§ 26
Dorucení verejnou vyhláškou
(1) Dorucení
verejnou vyhláškou
použije správní
orgán
v prípade, kdy mu úcastníci rízení nebo jejich pobyt nejsou známi
nebo pokud tak stanoví zvláštní právní predpis.
(2) Dorucení verejnou vyhláškou se
provede tak, že se
písemnost vyvesí po dobu 15 dnu zpusobem v míste obvyklým.
Poslední den této lhuty je dnem dorucení.
Lhuty
§ 27
(1) Je-li to treba, stanoví správní orgán k provedení úkonu
v rízení primerenou lhutu, pokud není urcena tímto zákonem nebo
zvláštním právním predpisem.
(2) Do lhuty se nezapocítává den, kdy došlo ke skutecnosti
urcující pocátek lhuty. Lhuty urcené podle týdnu, mesícu nebo let
koncí uplynutím toho dne, který se svým oznacením shoduje se dnem,
kdy došlo ke skutecnosti urcující pocátek lhuty, a není-li takový
den v mesíci, koncí lhuta posledním dnem mesíce. Pripadne-li konec
lhuty na den pracovního klidu, je posledním dnem lhuty nejbližší
príští pracovní den.
(3) Lhuta je zachována, je-li posledního dne lhuty ucineno
podání u správního orgánu uvedeného v § 19 odst. 4, nebo je-li
prokazatelne podána poštovní zásilka obsahující podání.
(4) V pochybnostech se považuje lhuta za zachovanou, pokud se
neprokáže opak.
§ 28
(1) Správní orgán promine ze závažných duvodu zmeškání lhuty,
požádá-li o to úcastník rízení do 15 dnu ode dne, kdy pominula
prícina zmeškání, a uciní-li v téže lhute zmeškaný úkon. Správní
orgán muže této žádosti priznat odkladný úcinek.
(2) Zmeškání lhuty nelze prominout, jestliže ode dne, kdy mel
být úkon ucinen, uplynul jeden rok.
(3) Proti rozhodnutí o návrhu
nelze odvolat.

na prominutí zmeškané lhuty se

§ 29
Prerušení rízení
(1) Správní orgán preruší rízení, jestliže bylo zahájeno
rízení o predbežné otázce (§ 40) nebo jestliže byl úcastník rízení
vyzván, aby ve stanovené lhute odstranil nedostatky podání (§ 19
odst. 3).
(2) Správní orgán muže též prerušit rízení nejdéle na dobu
30 dnu, jestliže to z duležitých duvodu navrhnou shodne úcastníci
rízení.
(3) Proti rozhodnutí o prerušení rízení se nelze odvolat.

(4) Správní orgán v rízení pokracuje z vlastního podnetu nebo
z podnetu úcastníka rízení, jakmile pominuly prekážky, pro které
bylo rízení prerušeno, poprípade jakmile uplynula lhuta uvedená
v odstavci 2.
(5) Pokud
nebeží.

je

rízení

prerušeno,

lhuty

podle tohoto zákona

§ 30
Zastavení rízení
Správní orgán zastaví rízení, vzal-li úcastník návrh na jeho
zahájení zpet a souhlasí-li s tím ostatní úcastníci rízení, nebo
odpadl-li duvod rízení zahájeného z podnetu správního orgánu.
§ 31
Náklady rízení
(1) Náklady rízení, které vznikly správnímu orgánu, nese
tento orgán. Náklady, které v rízení vznikly úcastníkovi rízení,
nese úcastník.
(2) Správní orgán muže úcastníkum rízení, svedkum a znalcum
uložit, aby nahradili náklady, které vznikly správnímu orgánu
jejich zavinením; muže jim také uložit, aby nahradili náklady,
které vznikly jejich zavinením, ostatním úcastníkum rízení.
(3) Správní orgán nahradí svedkovi hotové výdaje a mzdu,
která mu prokazatelne ušla. Nárok je treba uplatnit do trí dnu po
výslechu, jinak zaniká.
(4) Náklady spojené s predložením listiny nebo s ohledáním,
které vznikly tomu, kdo není úcastníkem rízení, hradí správní
orgán.
(5) Náhrada hotových výdaju a poskytování odmen znalcum
a tlumocníkum se rídí zvláštními právními predpisy.*1)
-----------------------------------------------------------------*1) Zákon c. 36/1967 Sb., o znalcích a tlumocnících, a vyhláška c.
37/1967 Sb., k provedení zákona o znalcích a tlumocnících.
ODDÍL 2
Zjištování podkladu pro rozhodnutí
Podklad rozhodnutí
§ 32
(1) Správní orgán je povinen zjistit presne a úplne skutecný
stav veci a za tím úcelem si opatrit potrebné podklady pro
rozhodnutí. Pritom není vázán jen návrhy úcastníku rízení.
(2) Podkladem pro rozhodnutí jsou zejména podání, návrhy
a vyjádrení úcastníku rízení, dukazy, cestná prohlášení, jakož
i skutecnosti všeobecne známé nebo známé správnímu orgánu z jeho
úrední
cinnosti. Rozsah
a zpusob
zjištování podkladu pro
rozhodnutí urcuje správní orgán.
(3) Na
žádost
správního
orgánu
jsou
státní
orgány
a socialistické organizace povinny sdelit skutecnosti, které mají
význam pro rízení a rozhodnutí.
§ 33

(1) Úcastník rízení má právo navrhovat dukazy a jejich
doplnení a klást svedkum a znalcum otázky pri ústním jednání
a místním ohledání.
(2) Správní orgán je povinen dát úcastníkum rízení možnost,
aby se pred vydáním rozhodnutí mohli vyjádrit k jeho podkladu i ke
zpusobu jeho zjištení, poprípade navrhnout jeho doplnení.
§ 34
Dokazování
(1) K dokazování je možné použít všech prostredku, jimiž lze
zjistit a objasnit skutecný stav
veci a které jsou v souladu
s právními predpisy.
(2) Dukazy jsou
listiny a ohledání.

zejména

výslech

svedku, znalecké posudky,

(3) Úcastník rízení je povinen navrhnout
tvrzení dukazy, které jsou mu známy.
(4)

na podporu

svých

Provádení dukazu prísluší správnímu orgánu.

(5) Správní orgán hodnotí dukazy podle své úvahy, a to každý
dukaz jednotlive a všechny dukazy v jejich vzájemné souvislosti.
(6) Skutecnosti všeobecne známé nebo známé
z úrední cinnosti není treba dokazovat.

správnímu orgánu

§ 35
Svedci
(1) Každý obcan je povinen vypovídat
vypovídat pravdive a nesmí nic zamlcet.

jako

svedek;

musí

(2) Jako svedek nesmí být vyslechnut ten, kdo by porušil
státní, hospodárské, služební tajemství nebo zákonem výslovne
uloženou nebo uznanou povinnost mlcenlivosti, ledaže by byl této
povinnosti zprošten príslušným orgánem nebo tím, v jehož zájmu
tuto povinnost má.
(3) Výpoved muže odeprít ten, kdo by jí zpusobil nebezpecí
trestního stíhání sobe nebo osobám blízkým; jejich výcet se rídí
obcanským zákoníkem.*2)
(4) Správní orgán poucí svedka pred výslechem o možnosti
odeprít výpoved, o jeho povinnosti vypovídat pravdive a nic
nezamlcet a
o právních následcích
nepravdivé nebo neúplné
výpovedi.*3)
-----------------------------------------------------------------*2) § 116 obc. zák.
*3) § 6 zák. c. 60/1961 Sb., o úkolech národních výboru pri
zajištování socialistického porádku.
§ 36
Znalci
Je-li k odbornému
posouzení skutecností duležitých pro
rozhodnutí treba znaleckého posudku, ustanoví správní orgán znalce
podle príslušných právních predpisu.*4)
-----------------------------------------------------------------*4) Zákon c. 36/1967 Sb., o znalcích a tlumocnících, a vyhláška c.
37/1967 Sb., k provedení zákona o znalcích a tlumocnících.

§ 37
Listiny
(1) Správní orgán
muže
obcanovi (organizaci), který
dukazu, aby ji predložil.

uložit úcastníkovi
rízení nebo
má listinu potrebnou k provedení

(2) Predložení listiny nelze žádat nebo muže být odepreno
z duvodu, pro které nesmí být vyslechnut nebo je oprávnen odeprít
výpoved svedek.
§ 38
Ohledání
(1) Vlastník
nebo uživatel
veci je
povinen predložit
správnímu orgánu predmet ohledání nebo strpet ohledání na míste.
(2) Ohledání nelze provést nebo muže být odepreno z duvodu,
pro které nesmí být vyslechnut nebo je oprávnen odeprít výpoved
svedek.
(3) K místnímu ohledání prizve správní orgán úcastníka rízení
a toho, kdo je oprávnen predmetem ohledání nakládat.
§ 39
Cestné prohlášení
(1) Správní
orgán muže
prohlášení úcastníka
rízení,
nestanoví jinak.

místo
pokud

dukazu
pripustit cestné
zvláštní
právní predpis

(2) Cestné prohlášení správní orgán nepripustí, brání-li tomu
obecný zájem nebo byla-li by tím porušena rovnost mezi úcastníky
rízení. Cestným prohlášením nelze nahradit znalecký posudek.
(3) V cestném prohlášení je úcastník povinen uvést pravdivé
údaje. Správní orgán musí upozornit úcastníka rízení na právní
následky nepravdivého cestného prohlášení.*5)
-----------------------------------------------------------------*5) § 6 zák. c. 60/1961 Sb., o úkolech národních výboru pri
zajištování socialistického porádku.
§ 40
Predbežné otázky
(1) Vyskytne-li se v rízení otázka, o které již pravomocne
rozhodl príslušný orgán, je správní orgán takovým rozhodnutím
vázán; jinak si správní orgán muže o takové otázce ucinit úsudek
nebo dá príslušnému orgánu podnet k zahájení rízení.
(2) Správní orgán si nemuže jako o predbežné otázce ucinit
úsudek o tom, zda a kým byl spáchán trestný cin, provinení nebo
prestupek, nebo o osobním
stavu obcana, prísluší-li o nem
rozhodovat soudu.
ODDÍL 3
Zajištení prubehu a úcelu rízení
§ 41
Predvolání

(1) Správní orgán predvolá
projednávání veci je nutná.
(2) V predvolání správní
nedostavení se.

osoby, jejichž

orgán upozorní

osobní úcast pri

na právní následky

§ 42
Predvedení
(1) Úcastník rízení nebo svedek, který se bez náležité omluvy
nebo bez závažných duvodu na opetovné predvolání nedostaví ke
správnímu orgánu a bez jehož osobní úcasti nelze rízení provádet,
muže být predveden.
(2) O predvedení požádá správní orgán Verejnou bezpecnost,
o predvedení vojáku v cinné službe nebo príslušníku verejných
ozbrojených sboru požádá jejich nácelníka.
§ 43
Predbežná opatrení
(1) Správní orgán muže pred skoncením rízení v rozsahu
nezbytne nutném pro zajištení jeho úcelu
a) uložit úcastníkum, aby neco vykonali, neceho se zdrželi nebo
neco strpeli;
b) narídit zajištení vecí, které mají být zniceny nebo ucineny
nepotrebnými, anebo jichž je treba k provedení dukazu.
(2) Správní orgán zruší predbežné opatrení, jakmile pomine
duvod, pro který bylo narízeno; jinak pozbývá úcinnosti dnem, kdy
rozhodnutí ve veci nabylo právní moci.
(3) Odvolání
odkladný úcinek.

proti

rozhodnutí

o

predbežném

opatrení nemá

§ 44
Dožádání
(1) Správní
pusobnosti.

orgány

provádejí

procesní

úkony

v obvodu své

(2) Nemuže-li správní orgán provést nekterý procesní úkon
v obvodu své pusobnosti nebo je-li to úcelné z jiných duvodu, je
oprávnen dožádat o jeho provedení jiný správní orgán téhož nebo
nižšího stupne.
(3) Dožádaný správní orgán je povinen v mezích své pusobnosti
dožádání vyhovet nejpozdeji ve lhute 15 dnu, není-li v dožádání
stanovena lhuta delší.
§ 45
Porádková opatrení
(1) Tomu, kdo ztežuje postup rízení, zejména tím, že se bez
závažných duvodu nedostaví na výzvu ke správnímu orgánu, ruší pres
predchozí napomenutí porádek, bezduvodne odmítá svedeckou výpoved,
predložení listiny nebo provedení ohledání, muže správní orgán
uložit porádkovou pokutu až do výše 200 Kcs; u vojáku v cinné
službe a u príslušníku verejných ozbrojených sboru odevzdá vec
k vyrízení podle kázenských predpisu.

(2) Toho, kdo hrube ruší porádek, muže správní orgán také
vykázat z místa jednání; je-li vykázán úcastník rízení, muže se
jednat v jeho neprítomnosti.
(3) Správní
prominout.

orgán, který

porádkovou pokutu

uložil, ji muže

ODDÍL 4
Rozhodnutí
§ 46
Rozhodnutí musí být v souladu se zákony a ostatními právními
predpisy, musí být vydáno orgánem k tomu príslušným, vycházet ze
spolehlive
zjišteného
stavu
veci
a
obsahovat predepsané
náležitosti.
§ 47
Náležitosti rozhodnutí
(1) Rozhodnutí musí obsahovat výrok, oduvodnení a poucení
o odvolání (rozkladu). Oduvodnení není treba, vyhovuje-li se všem
úcastníkum rízení v plném rozsahu.
(2) Výrok obsahuje rozhodnutí ve veci s uvedením ustanovení
právního predpisu, podle nehož bylo rozhodnuto, poprípade též
rozhodnutí o
povinnosti nahradit náklady
rízení. Pokud se
v rozhodnutí ukládá úcastníkovi rízení povinnost k plnení, stanoví
pro ni správní orgán lhutu; lhuta nesmí být kratší, než stanoví
zvláštní právní predpis.
(3) V oduvodnení rozhodnutí
správní orgán uvede, které
skutecnosti byly podkladem rozhodnutí, jakými úvahami byl veden
pri hodnocení dukazu a pri použití právních predpisu, na základe
kterých rozhodoval.
(4) Poucení o odvolání (rozkladu) obsahuje údaj, zda je
rozhodnutí konecné nebo zda se lze proti nemu odvolat (podat
rozklad), v jaké lhute, ke
kterému orgánu a kde lze odvolání
podat.
(5) V písemném vyhotovení rozhodnutí se uvede též orgán,
který rozhodnutí vydal, datum vydání rozhodnutí, jméno a príjmení
úcastníku rízení. Rozhodnutí musí být opatreno úredním razítkem
a podepsáno s uvedením jména, príjmení a funkce oprávnené osoby.
Zvláštní
právní predpisy
mohou stanovit
další náležitosti
rozhodnutí.
(6) Chyby v psaní, poctech
a jiné zrejmé nesprávnosti
v písemném vyhotovení rozhodnutí správní orgán kdykoliv i bez
návrhu opraví a vyrozumí o tom úcastníky rízení.
§ 48
Smír
(1) Pripouští-li to povaha veci, mohou úcastníci rízení mezi
sebou se schválením správního orgánu uzavrít smír. Správní orgán
smír neschválí, jestliže odporuje právním predpisum nebo obecnému
zájmu.
(2) Schválený smír je vykonatelný.
§ 49

Lhuta pro rozhodnutí
(1) V jednoduchých vecech, zejména lze-li rozhodnout na
podklade dokladu predložených úcastníkem rízení, rozhodne správní
orgán bezodkladne.
(2) V ostatních prípadech,
nestanoví-li zvláštní právní
predpis jinak, je správní orgán povinen rozhodnout ve veci do
30 dnu od zahájení rízení; ve zvlášt složitých prípadech rozhodne
nejdéle do 60 dnu; nelze-li vzhledem k povaze veci rozhodnout ani
v této lhute, muže ji primerene prodloužit odvolací orgán (orgán
príslušný
rozhodnout o
rozkladu). Nemuže-li
správní orgán
rozhodnout do 30, poprípade do 60 dnu, je povinen o tom úcastníka
rízení s uvedením duvodu uvedomit.
§ 50
Opatrení proti necinnosti
Dovoluje-li to povaha veci
jinak, správní orgán, který by
o odvolání, sám ve veci rozhodne,
k rozhodnutí nezahájil rízení, ac
nerozhodl ve lhute stanovené v § 49

a nelze-li nápravy dosáhnout
byl jinak oprávnen rozhodnout
pokud správní orgán príslušný
je k tomu povinen nebo pokud
odst. 2.

§ 51
Oznámení rozhodnutí
(1) Rozhodnutí se úcastníkovi
rízení oznamuje dorucením
písemného vyhotovení tohoto rozhodnutí. Den dorucení rozhodnutí je
dnem jeho oznámení.
(2) Úcastníku rízení, který je prítomen, muže být rozhodnutí
oznámeno ústním vyhlášením; den ústního vyhlášení rozhodnutí je
dnem oznámení rozhodnutí, jen pokud se prítomný úcastník rízení
vzdal nároku na dorucení písemného vyhotovení rozhodnutí.
§ 52
Právní moc a vykonatelnost
rozhodnutí
(1) Rozhodnutí, proti
rozklad), je v právní moci.

kterému

se

nelze

odvolat

(podat

(2) Rozhodnutí je vykonatelné, jestliže se proti nemu nelze
odvolat (podat rozklad) nebo jestliže odvolání (rozklad) nemá
odkladný úcinek.
CÁST CTVRTÁ
Prezkoumávání rozhodnutí
ODDÍL 1
Odvolací rízení
§ 53
Proti rozhodnutí správního orgánu má úcastník rízení právo
podat odvolání, pokud zákon nestanoví jinak nebo pokud se úcastník
rízení odvolání písemne nebo ústne do protokolu nevzdal.
§ 54
(1) Odvolání

se podává

u správního

orgánu, který

napadené

rozhodnutí vydal.
(2) Odvolání je treba podat ve lhute 15 dnu ode dne oznámení
rozhodnutí, nestanoví-li jinou lhutu zvláštní právní predpis.
(3) Pokud úcastník rízení v dusledku nesprávného poucení nebo
proto, že nebyl poucen vubec, podal opravný prostredek po lhute,
má se za to, že jej podal vcas, jestliže tak ucinil nejpozdeji do
trí mesícu ode dne oznámení rozhodnutí.
§ 55
(1) Pokud zvláštní právní predpis nestanoví
podané odvolání odkladný úcinek.

jinak, má vcas

(2) Vyžaduje-li
to
naléhavý
obecný
zájem nebo je-li
nebezpecí, že odkladem výkonu rozhodnutí utrpí úcastník rízení
nebo nekdo jiný nenahraditelnou újmu, muže správní orgán odkladný
úcinek vyloucit; naléhavost je treba rádne oduvodnit. Odkladný
úcinek nelze vyloucit, stanoví-li tak zvláštní právní predpis.
(3) Proti rozhodnutí
odvolat.

o vyloucení odkladného

úcinku se nelze

§ 56
Správní orgán, který napadené rozhodnutí vydal, vyrozumí
ostatní úcastníky rízení o obsahu podaného odvolání, vyzve je, aby
se k nemu vyjádrili a podle potreby doplní rízení provedením nove
navržených dukazu.
§ 57
(1) Správní orgán, který napadené rozhodnutí vydal, muže
o odvolání sám rozhodnout, jestliže odvolání v plném rozsahu
vyhoví a jestliže se rozhodnutí netýká jiného úcastníka rízení než
odvolatele nebo jestliže s tím ostatní úcastníci rízení souhlasí.
(2) Nerozhodne-li správní orgán, který napadené rozhodnutí
vydal, o odvolání, predloží je spolu s výsledky doplneného rízení
a se spisovým materiálem odvolacímu orgánu nejdéle do 30 dnu ode
dne, kdy mu odvolání došlo.
§ 58
(1) Odvolacím orgánem je správní orgán nejblíže vyššího
stupne nadrízený správnímu orgánu, který napadené rozhodnutí
vydal.
(2) V rízení pred národními výbory rozhoduje o odvolání
príslušný odbor národního výboru nejblíže vyššího stupne, jestliže
o odvolání nerozhoduje správní komise národního výboru*6) nejblíže
vyššího stupne
zrízená podle zvláštních
právních predpisu,
poprípade komise tohoto národního výboru.*7)
(3) O odvolání proti rozhodnutí orgánu krajského národního
výboru rozhoduje príslušný ústrední orgán státní správy, na
Slovensku v rámci své pusobnosti príslušný orgán Slovenské národní
rady.
(4) Rozhodoval-li ve správním rízení orgán státní organizace,
rozhoduje o odvolání správní orgán, který organizaci rídí.
-----------------------------------------------------------------*6) § 57 zákona c. 69/1967 Sb., o národních výborech.
*7) § 54 odst. 3 zákona c. 69/1967 Sb., o národních výborech.

§ 59
(1) Odvolací orgán prezkoumá napadené rozhodnutí v celém
rozsahu; je-li to nutné, dosavadní rízení doplní, poprípade
zjištené vady odstraní.
(2) Jsou-li pro to duvody, odvolací orgán rozhodnutí zmení
nebo zruší, jinak odvolání zamítne a rozhodnutí potvrdí.
(3) Odvolací orgán rozhodnutí zruší a vec vrátí správnímu
orgánu, který je vydal, k novému projednání a rozhodnutí, pokud je
to vhodnejší zejména z duvodu rychlosti nebo hospodárnosti;
správní orgán je právním názorem odvolacího orgánu vázán.
(4) Proti rozhodnutí o odvolání se nelze dále odvolat.
§ 60
Odvolací orgán
je povinen prezkoumat
i opoždené nebo
neprípustné odvolání z toho hlediska, zda neoduvodnuje obnovu
rízení anebo zmenu nebo zrušení rozhodnutí mimo odvolací rízení;
jinak odvolání zamítne.
§ 61
(1) Proti
rozhodnutí
ústredního
orgánu
státní správy
vydanému v prvním stupni, lze
podat u tohoto orgánu ve lhute
15 dnu ode dne oznámení rozhodnutí rozklad; vcas podaný rozklad má
odkladný úcinek.
(2) O rozkladu rozhoduje v ústredním orgánu státní správy,
který je ministerstvem, a v Úradu vlády Ceské republiky státní
tajemník na základe návrhu jím ustavené zvláštní komise;5a)
v ostatních ústredních orgánech státní správy vedoucí služebního
úradu5b) na základe návrhu jím ustavené zvláštní komise. Proti
tomuto rozhodnutí se nelze odvolat.
(3) Ustanovení o odvolacím rízení se vztahují primerene i na
rízení o rozkladu.
-----------------------------------------------------------------5a) § 9 odst. 3 písm. e) zákona c. 218/2002 Sb., o službe státních
zamestnancu ve správních úradech
a o odmenování techto
zamestnancu a ostatních zamestnancu ve správních úradech
(služební zákon).
5b) § 9 odst. 3 písm. f) a odst. 6 služebního zákona.
ODDÍL 2
Obnova rízení
§ 62
(1) Rízení pred správním orgánem ukoncené rozhodnutím, které
je v právní moci, se na návrh úcastníka rízení obnoví, jestliže
a) vyšly najevo nové skutecnosti nebo dukazy, které mohly mít
podstatný vliv na rozhodnutí a nemohly být v rízení uplatneny
bez zavinení úcastníka rízení;
b) rozhodnutí záviselo na posouzení predbežné otázky, o níž bylo
príslušným orgánem rozhodnuto jinak;
c) byla nesprávným postupem správního orgánu úcastníkovi rízení
odnata možnost úcastnit se rízení, mohlo-li to mít podstatný
vliv
na rozhodnutí
a nemohla-li
náprava být
zjednána
v odvolacím rízení;
d) rozhodnutí bylo vydáno vylouceným orgánem (§ 9 a 13), mohlo-li
to mít podstatný vliv na rozhodnutí a nemohla-li náprava být
zjednána v odvolacím rízení;
e) rozhodnutí se opírá o dukazy, které se ukázaly nepravdivými,

nebo rozhodnutí bylo dosaženo trestným cinem.
(2) Správní orgán narídí obnovu rízení z duvodu uvedených
v odstavci 1, je-li na prezkoumání rozhodnutí obecný zájem.
(3) Obnova rízení není prípustná, jestliže rozhodnutím byl
úcastníkovi
rízení udelen
souhlas k
obcanskoprávnímu nebo
pracovneprávnímu jednání nebo jestliže bylo rozhodnuto ve veci
osobního stavu obcana a úcastník rízení nabyl práv v dobré víre.
§ 63
(1) Obnovu rízení povolí na návrh úcastníka rízení nebo
narídí správní orgán, který ve veci rozhodl v posledním stupni.
(2) V návrhu na obnovu rízení je treba uvést duvody obnovy
rízení a skutecnosti svedcící o tom, že je návrh podán vcas.
(3) Návrh se podává u správního orgánu uvedeného v odstavci
1 ve lhute trí mesícu ode dne, kdy se úcastník dozvedel o duvodech
obnovy, nejdéle však do trí let od právní moci rozhodnutí; ve
stejné lhute muže správní orgán obnovu rízení narídit. Zmeškání
lhuty (§ 28) nelze prominout.
(4) Po uplynutí trí let od právní moci rozhodnutí se obnova
povolí nebo narídí jen tehdy, bylo-li rozhodnutí dosaženo trestným
cinem.
(5)
Proti rozhodnutí o obnove rízení lze podat odvolání
(rozklad). Rozhodnutí o povolení nebo narízení obnovy má odkladný
úcinek, pokud napadené rozhodnutí nebylo ješte vykonáno.
§ 64
(1) Nové rízení
ve veci provede
správní orgán, jehož
rozhodnutí se duvod obnovy rízení týká; týká-li se duvod obnovy
rízení rozhodnutí správních orgánu prvého i druhého stupne,
provede nové rízení správní orgán prvého stupne.
(2) Pokud se duvod
odvolacím orgánem, spojí
rozhodnutím ve veci.

obnovy rízení týká pouze rízení pred
se rozhodnutí o obnove rízení s novým

(3) Novým rozhodnutím ve veci se puvodní rozhodnutí ruší.
(4) Proti
rozklad).

novému rozhodnutí

ve veci

se lze

odvolat (podat

ODDÍL 3
Prezkoumání rozhodnutí
mimo odvolací rízení
§ 65
(1) Rozhodnutí, které je v právní moci, muže z vlastního nebo
jiného podnetu prezkoumat správní orgán nejblíže vyššího stupne
nadrízený správnímu orgánu, který toto rozhodnutí vydal (§ 58).
Rozhodnutí
ústredního
orgánu
státní
správy,
který
je
ministerstvem, nebo rozhodnutí Úradu vlády Ceské republiky, které
je v právní moci, muže z vlastního nebo jiného podnetu prezkoumat
státní tajemník5a) na základe návrhu jím ustavené zvláštní komise,
jde-li o rozhodnutí ostatních ústredních orgánu státní správy,
vedoucí služebního úradu5b) na
základe návrhu jím ustavené
zvláštní komise.
(2) Správní orgán príslušný k prezkoumání rozhodnutí je zruší

nebo zmení, bylo-li vydáno v rozporu se zákonem, obecne závazným
právním predpisem nebo obecne závazným narízením. Pri zrušení nebo
zmene rozhodnutí dbá na to, aby práva nabytá v dobré víre byla co
nejméne dotcena.
(3) Pri
prezkoumávání rozhodnutí
vychází správní orgán
z právního stavu a skutkových okolností v dobe vydání rozhodnutí.
Nemuže proto zrušit nebo zmenit rozhodnutí, jestliže se po jeho
vydání dodatecne zmenily rozhodující skutkové okolnosti, z nichž
puvodní rozhodnutí vycházelo.
-----------------------------------------------------------------5a) § 9 odst. 3 písm. e) zákona c. 218/2002 Sb., o službe státních
zamestnancu ve správních úradech
a o odmenování techto
zamestnancu a ostatních zamestnancu ve správních úradech
(služební zákon).
5b) § 9 odst. 3 písm. f) a odst. 6 služebního zákona.
§ 66
Podnetu úcastníka rízení
k prezkoumání rozhodnutí muže
v plném rozsahu vyhovet i správní orgán, který rozhodnutí vydal,
v rízení pred národními výbory též vyšší orgán národního výboru
téhož stupne, netýká-li se rozhodnutí jiného úcastníka rízení nebo
souhlasí-li s tím ostatní úcastníci rízení.
§ 67
(1) Rozhodnutí, kterým byl úcastníkovi rízení dán souhlas
k obcanskoprávnímu nebo pracovneprávnímu úkonu, nebo kterým bylo
rozhodnuto ve veci osobního stavu obcana, nelze mimo odvolací
rízení zrušit nebo zmenit, jestliže úcastník rízení nabyl práv
v dobré víre.
(2) Je-li podle platných právních predpisu podán návrh na
prezkoumání správního rozhodnutí soudem, nemuže správní orgán toto
rozhodnutí mimo odvolací rízení zrušit nebo zmenit, ledaže by plne
vyhovel všem úcastníkum rízení.
§ 68
(1) Správní orgán nemuže mimo odvolací rízení rozhodnutí
zrušit nebo zmenit po uplynutí trí let od právní moci napadeného
rozhodnutí.
(2) Proti rozhodnutí, jímž se ruší nebo mení rozhodnutí mimo
odvolací rízení, se lze odvolat (podat rozklad).
ODDÍL 4
Rízení o protestu prokurátora
§ 69
(1) Byl-li protest prokurátora podán u správního orgánu,
který rozhodnutí vydal, muže tento orgán sám své rozhodnutí, proti
nemuž
protest
smeruje,
zrušit
nebo
nahradit rozhodnutím
odpovídajícím zákonu.
(2) Nevyhoví-li takto správní orgán plne protestu sám, je
povinen predložit jej spolu se spisovým materiálem ve lhute
v protestu urcené, a není-li lhuta urcena, do 30 dnu k rozhodnutí
nadrízenému správnímu orgánu nejblíže vyššího stupne (§ 58);
jde-li o ústrední orgán státní správy (orgán Slovenské národní
rady), predloží protest svému vedoucímu, který rozhodne na základe
návrhu jím ustavené zvláštní komise (§ 61 odst. 2).
(3) Rozhodnutí o protestu prokurátora se dorucí prokurátorovi

a úcastníkum rízení.
(4) Proti
rozhodnutí o
protestu
úcastníci rízení odvolat (podat rozklad).

prokurátora

se

mohou

prípadech

soudy

ODDÍL 5
Prezkoumávání rozhodnutí správních
orgánu soudem
§ 70
Zvláštní
zákony
stanoví,
ve
kterých
prezkoumávají rozhodnutí správních orgánu.
CÁST PÁTÁ
Výkon rozhodnutí
ODDÍL 1
Spolecná ustanovení
§ 71
(1) Nesplní-li úcastník rízení ve stanovené lhute dobrovolne
povinnost uloženou mu rozhodnutím, které je vykonatelné (§ 52
odst. 2), nebo smírem schváleným správním orgánem nebo výkazem
nedoplatku jím sestaveným (dále jen "rozhodnutí"), jejich výkon se
provede. Nebyla-li stanovena v rozhodnutí lhuta k plnení, urcí ji
orgán, který provádí výkon rozhodnutí; lhuta nesmí být kratší, než
stanoví zvláštní právní predpis.
(2) Výkaz nedoplatku lze vykonat, byl-li sestaven na základe
vykonatelného rozhodnutí nebo na základe dlužníkovi povinnosti
stanovené právním
predpisem zaplatit bez
vydání zvláštního
rozhodnutí.
(3) Rozhodnutí lze vykonat nejpozdeji do trí let po uplynutí
lhuty stanovené pro splnení uložené povinnosti (odstavec 1).
§ 72
(1) Výkon rozhodnutí se provádí na návrh úcastníka rízení
nebo z podnetu správního orgánu, který v prvním stupni vydal
rozhodnutí,
schválil smír
nebo vyhotovil
výkaz nedoplatku
(vymáhající správní orgán). Pokud tento orgán není sám k výkonu
rozhodnutí oprávnen, postoupí vec orgánu príslušnému podle § 73.
(2) Úcastník rízení nebo vymáhající správní orgán mohou podat
návrh na soudní výkon rozhodnutí.
§ 73
(1) Výkon rozhodnutí národního výboru provádí podle povahy
veci
príslušný
odbor
okresního
národního
výboru; jde-li
o rozhodnutí mestského národního výboru, odbor tohoto národního
výboru. Místní národní výbor provádí výkon rozhodnutí, byl-li
k tomu príslušným odborem okresního národního výboru zmocnen.
(2) Výkon rozhodnutí jiných správních orgánu provádí podle
povahy
veci
príslušný
odbor
okresního
národního výboru,
nestanoví-li zvláštní právní predpis, že jej provádí správní orgán
sám.
§ 74
Orgán provádející
výkon rozhodnutí je
povinen oznámit
úcastníku rízení, jehož se výkon týká, zahájení výkonu rozhodnutí;

je-li treba stanovit
v tomto oznámení.

lhutu

k

plnení

(§ 71 odst. 1), uvede se

§ 75
(1) Orgán provádející výkon rozhodnutí muže ze závažných
duvodu na návrh úcastníka rízení nebo z vlastního, poprípade
jiného podnetu výkon rozhodnutí odložit; pokud národní výbor
provádí výkon rozhodnutí jiného správního orgánu, vyžádá si jeho
vyjádrení.
(2) Na návrh úcastníka rízení nebo z vlastního podnetu orgán
provádející výkon rozhodnutí od výkonu upustí, jestliže
a) vymáhaný
nárok
zanikl
nebo
se
jeho
vymáhání
stalo
bezpredmetným,
b) podklad pro výkon rozhodnutí (§ 71 odst. 1) byl zrušen,
c) splnení téže povinnosti vymáhá soud,
d) výkon rozhodnutí je neprípustný,
e) k predmetu, jehož se výkon rozhodnutí týká, bylo úspešne
uplatneno právo, jež výkon rozhodnutí nepripouští.
(3) O zastavení výkonu rozhodnutí, proti nemuž prokurátor
podal protest, platí ustanovení zákona o prokurature.*8)
-----------------------------------------------------------------*8) § 16 odst. 1 zák. c. 60/1965 Sb., o prokurature.
§ 76
(1) Proti jednotlivým úkonum a opatrením
rozhodnutí lze podat námitky.

spojeným s výkonem

(2) Námitky mají odkladný úcinek jen
a) smerují-li proti povolení odkladu nebo upuštení od výkonu
rozhodnutí,
b) smerují-li
proti zahájení
výkonu rozhodnutí
pri výkonu
rozhodnutí vyklizením,
c) uplatnuje-li se v nich, že vymáhané plnení již bylo provedeno
nebo že ješte neuplynula lhuta k plnení,
d) uplatnuje-li se v nich k predmetu, jehož se výkon rozhodnutí
týká, právo, jež výkon rozhodnutí nepripouští.
(3) O námitkách rozhoduje orgán provádející výkon rozhodnutí.
Proti rozhodnutí o námitkách se nelze odvolat.
§ 77
Výkon rozhodnutí
lze provést jen
prostredky uvedenými
v zákone. Pri výkonu rozhodnutí se použije prostredku, který
úcastníka rízení co nejméne postihuje a vede ješte k cíli.
ODDÍL 2
Vymáhání penežitých plnení
§ 78
(1) Výkon rozhodnutí ukládajícího penežité plnení se provádí
srážkami ze mzdy nebo prikázáním pohledávky.
(2) Príkaz k provedení srážek
tomu, kdo vyplácí dlužníkovi mzdu,
náhradu za pracovní príjem.

ze mzdy vydá správní orgán
jinou odmenu za práci nebo

(3) Prikázání pohledávky provede správní orgán tak, že tomu,
vuci nemuž má dlužník pohledávku, prikáže, aby pohledávku do výše
dlužné cástky zaplatil správnímu orgánu.

(4) Výkon
rozhodnutí
prikázáním
pohledávky
z
úctu
u príslušného penežního ústavu (penežní organizace) se provede
jejím odepsáním z úctu dlužníka. V prípadech, kde jako veritel
i jako dlužník vystupují socialistické organizace, provede se
výkon rozhodnutí podle predpisu o platebním styku na základe
príkazu k vybrání*9) vystaveného veritelem; v ostatních prípadech
se provede výkon rozhodnutí na základe príkazu správního orgánu
vydaného podle odstavce 3.
(5) Pri výkonu rozhodnutí srážkou ze mzdy a prikázáním
pohledávky se primerene použije ustanovení obcanského soudního
rádu.*10)
-----------------------------------------------------------------*9) Vyhláška c. 85/1966 Sb., o platebním styku a zúctování na
úctech organizací.
*10) § 276 až 320 o. s. r.
ODDÍL 3
Vymáhání nepenežitých plnení
§ 79
(1) Rozhodnutí
ukládající
náhradním
výkonem, ukládáním
vynucením uložené povinnosti.

nepenežité
penežitých

plnení se
pokut
nebo

vykoná
prímým

(2) Náhradní výkon spocívá v tom, že uložené práce a výkony
se provedou na náklad a nebezpecí povinného, jestliže uloženou
práci nebo výkon muže provést též nekdo jiný než povinný.
(3) Není-li náhradní výkon podle povahy veci možný nebo
úcelný, vymáhá
se splnení povinnosti
uložené v rozhodnutí
postupným ukládáním pokut; úhrn všech uložených pokut nesmí
prevyšovat
u obcana
cástku 500 Kcs,
u organizace
cástku
20 000 Kcs.
(4) Prímé vynucení povinnosti se provede zejména vyklizením
bytu, nebytového prostoru, nemovitosti nebo její cásti, odnetím
veci nebo listiny a predvedením osoby.
(5) Pri vynucení povinnosti vyklizením se primerene použije
ustanovení obcanského soudního rádu.*11 ) Výkon rozhodnutí odnetím
veci nebo listiny se provede za prítomnosti zástupce místního
národního výboru, poprípade jiné zletilé osoby. O predvedení osoby
muže
orgán
provádející
výkon
rozhodnutí požádat Verejnou
bezpecnost, a jde-li o vojáky v cinné službe nebo príslušníky
verejných ozbrojených sboru, jejich nácelníka.
-----------------------------------------------------------------*11) § 340 až 344 o. s. r.
§ 80
(1) Pracovník poverený provedením výkonu rozhodnutí provádí
jednotlivé úkony podle písemného príkazu, který vydá orgán uvedený
v § 73 odst. 1 a 2. Tímto príkazem je povinen se prokázat.
(2) Prokáže-li úcastník rízení, že vymáhaná povinnost byla
již splnena nebo že se na vymáhání netrvá nebo že provedení výkonu
rozhodnutí bylo odloženo nebo zastaveno, anebo že byly podány
námitky, které mají odkladný úcinek, pracovník poverený provedením
výkonu rozhodnutí úkon neprovede.
CÁST ŠESTÁ
Ustanovení prechodná a záverecná
§ 81

Správní orgán je povinen šetrit v rízení imunit a výsad
priznávaných mezinárodními smlouvami uzavrenými Ceskoslovenskou
socialistickou
republikou
nebo
ceskoslovenskými
právními
predpisy.*12)
-----------------------------------------------------------------*12) Vyhláška c. 157/1964 Sb., o Vídenské úmluve o diplomatických
stycích.
§ 82
(1) Ustanovení tohoto zákona
pred pocátkem jeho úcinnosti.

platí i

pro rízení neskoncené

(2) Pokud rozhodnutí
nabylo právní moci
pred pocátkem
úcinnosti tohoto zákona lze povolit obnovu rízení, nebylo-li
rozhodnutí dosaženo trestným cinem, nebo prezkoumat rozhodnutí
mimo odvolací rízení jen tehdy, jestliže ode dne, kdy se stalo
rozhodnutí pravomocným, neuplynuly tri roky.
(3) Byla-li pred pocátkem úcinnosti tohoto zákona zahájena
správní exekuce, dokoncí se podle dosavadních predpisu.
§ 83
Zrušují se:
1. vládní narízení c. 91/1960 Sb., o správním rízení;
2. § 28 odst. 1 zákona c. 60/1961 Sb., o úkolech národních výboru
pri zajištování socialistického porádku;
3. § 15 odst. 4 veta druhá zákona c. 60/1965 Sb., o prokurature.
§ 84
Nedotcena zustávají ustanovení zvláštních právních predpisu
platných k pocátku úcinnosti tohoto zákona, která upravují správní
rízení, avšak
s výjimkou ustanovení, že
o odvolání proti
rozhodnutím orgánu
národního výboru rozhodují
orgány téhož
národního výboru. Nedotcena zustává i vecná príslušnost místních
národních výboru založená k pocátku úcinnosti tohoto zákona
zvláštními právními predpisy.
§ 85
Tento zákon nabývá úcinnosti dnem 1. ledna 1968.
Novotný v. r.
Laštovicka v. r.
Lenárt v. r.

