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POZNÁMKY K NOVÉMU ZÁKONU O NEJVYŠŠJM -SPRÁVNrM

SOUDě.

Nový zákon o :n:ejvyš'š ím správním soudě 'čo sb. 164/37 nedotlkl se
osnovných myšl'enek, na nichž !byJ! vyhudován st.aJrý zákon rakouský z Toku
1875; kte,r ý byl v podstatě převzat do na;š,e no zákona č. 3/1918 'O nejvyšším
správním ,s'Úudě. Ne!by'lo ani pomyšl'ení na zásadnější změny. Dosavadní
zákon prokázai 'z a šedesátHetí svého trvání dobré své vlastnosti a každá
podstatněj lší změna hyia by postavHa ne'j v. správní soud před 'Obtížné otáJ~ky.,
což by bylo znamenalo n'Úvé 'z atížení a nikoli úlevu, již ten,t o soud tak naléhavě potřebuje, aby moh~ dostáti ISVým úkolům. Vždyť již z některých
podružných 'změn (na př. ze změny § 21) vyrojila se netušená řada otázek,
s nimiž se soudní 'p rakse musí rychle vypořádati.
Nový :z ákon zachovává v § 2 správní soudnictví jako .ochranu s u bjek t i vn í c h Ip r á v Iproti nezálk onným TQlzh'Údnutím neib opatřením úřadů
s'p rávníeh. Pojem subj-ektivního práv:a zústává nadá:le osou jUl'Í'sdiJkce nejvyššího správního soudu, stejně jako jím zůstal i podle čl. 164 ra:kous;kého
zákona o spolkové ústavě 'z r. 1934. Nejvyšší správní soud :bude tedy nad~He zkoumati, ,zdali· !Správní aJkt, který je stížností brán :v odpor, je způ
sobilý zasáhnouti do ,p ráv stěžovatelový'Clh a ;bude stížnost zamítati, shledá-li, 'že ve v.ztalhu stě'žovateie ke sp~ávě veřejné, o nějž V konlkretním pří
padě jde, nedá se podle příslušných norem právní1
ch sestrojiti právní nárok
stěžovatei-ův na určité chování ~právního úrřadu. Pojem veřejnéh'Úsubjek
tivního práva, nyní taJk často lPopíra;ný, ,a to i' 'z táborů ta1k protHehlÝClh jako
jest KelsenoV!ská ryzí nauk,a !právní s j'edné Is tr,a ny a nacionálně-lsocialis:tická
právní nauka říšskoněmecká se ' stra;ny druhé, hyl a :zůstává podle ,záJkona
o nejv. správ. soudě pojmem zákonným a je sotva možno chápati jej jinak,
než jak 'ipodi,e ' vládní důvodové 'z právy k rakouskému říjnoiVému ~ákonu .
z r. 18715 rozuměli mu duševní tvůrci tohoto záJkona. »Musí jíti o. to, že
bud' nebylo 'šetřeno (vetřejm:Oiprávního) nár'Úku v zákonech 'za1ožené1ho anebo
že byla uložena (veřejnOiprávní) povinnost, IkteTá v 'záJkoně :zalložena není.«
Nejde-li o it'akovéto vztahy, »nehěží o akty 's právního :soudnictví (VerwaltungsrechtslPflege), nýbrž o akty (ry'zí) správy (deT Verwalrtmng) v užším
slova smY's~u, proti nim'ž jest cesta ,stí~nosti omezle na toliko na instamce
pořadu správního«. Zůstane nadále úlohou nejvyššího správního soudu, a to
ne vždy snadnou úlohou, zkoumati, 'zdali zálkony :pro obč'ana ul"čitý ip'l'ávní
nárok či určitou povinnost zakládají. 'Soudní prakse dovedla ze zákonů sestrojiti velikou řadu občanových nároků i lPoiVÍnností 'Veřejnoprávních. Je
ovšem také ipTavda, že nejednu :z těchto ikonstrukcí 'je možno kritisovati
právě tak jako se 'kritika nejednou obrací (proti tomu, že nejvyš1
š í slPrávní
soud v té ,či oné relaci 'zdTáhá se u~I]aJti surbjektiWlÍ právo Is trany. Z nejnověj ší doby je pozoruhodná a .nám velmi blÍ'zká kritika ,provedená na letošním 's j e:zdu něm, eckých .právníků reipíU'hUky Ceskosiovenslké pod heslem
»Volné uvážení úřadů sptrávních a jeho přelZlkoumání«. Sjezdový ref.erenrt
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vytý1kaje ,pr,a ksi nejv. spr. soudu, že je velmi skoulPá v uznávání občan
ských veřejných práv subjektivních, snaží se sestrojiti jakýsi všeobsáhlý
právní nárok občanův na to, aby úřad jednali ve shodě s účelem, e;weckg~
bunden, rpatrně s účelem, k němuž 'směřuje norma, ,svěřujíeí ,srp!Yávnín1u
úřadu u~čitou VřisiJ.ušnost. Podle této !konstrukce vy.růstá j iIŽ 2; ' Vrávní povinnosti správních úřadů, říditi 'Se 'Zákonem, právní nárok :s povinností úřadu
souběžný a obsahově s ní 'zcela totožný. Že tvůrci :raJkouslkého siPrávního
soudnictví v ,t omto smy,slu »vrávům« stěžov:ate'lovým nero~uměli, nemůže
býti [pochy1bn'O. MJíšleJllka sjezdového referenta jevilia hy se Lernayerovi asi
ta;k, že předpoklad soudní ochrany, t. j. subjektivní právo správním aktem
zkrácené, se tu načisto 'Odstraňuje a nahrazuje oním všeobsáhlým právem
občamovým na to, aby úř,ad ,správní jednal ve shodě s účelem, k němuž akt
jeho vodiJ.e iplI'áva měl ,směrovati. Veli'ká ř·ada subj,e ktivníoh rpráv veřejných,
kterou jlJdikatura 'z a dlouhá desetiletí .sestrojila, byla by pak nahraJZena
a pohlcena jediným :p rávern ·n a úče'lově s/práVný [postup úřadu ,s právního.
N ej.asno :při tom zůstává, kdo má býti} uznán Iz a nositele toh'Oto širokého
práva, ,čili jim.ými s'l'Ovy, kdo má býti uznán za »str.anu« tímto prrávem obdařenou, neboť pojem »'Stramy« ' tímto pojetím ~IlIení vyřízen, leda že by jí
byl quivis ex populo. Není zde místa pro 'k ritický ro'zlbor tohoto důmysl
ného konceptu, který ipodrobného rozboru jistě 'zasl'Ouží, neboť je stejně
zajímavý jako seriosní a nebylo by srpravedlivé podkládati mu Ipohnutky
politieké.
Vládní osnov,a nového 'Zákona o nejvyš'š ím s[pll'ávním ,soudě byla proniknuta snahou zjednati úlevtu nejvYlššÍrrnu sprrávnímu soudu, ~terÝiPro veliký příval 'Stí'žností, téměř .po celá dvě desetiletí vizrŮtstající, přestal býti
pohotovou kontrolou a účinným ochlI'áncem občanstva proti ne-zálkonný,m
aktům správním. Některá z opatření ve vládní osnově doporučených, jako
dočasná výluka nepatrných věcí dávkových, Ihyla by jistě znamenala odklon
od generální klausule, jež k legitimované stížnosti podrobuje .soudní revisi
k a ž d é správní rozhodnutí neb ovatření, zVú'sobHé 'Zlkrátiti práva stěžova
telova. Toto porušení zásady dalo by se ospravedlniti tím, že výlukou ne,p atrných věcí dávkových 'z kogmice cnejvyš,šíh'O .správního soudu by vyloučení stěžovatelé mnoho neutrpěli, že by VŠaJk podstatně ,z ískali ti, kdož
vznášejí na soud spory, jejkhž brzké rO'zřešení má Jprr'O ně dalekosáhlý a
někdy..IJ.existeIliČní význam. Zachovální rpříslušnosti' soudTIÍ ve věcech nelPatrných !půjde nutně na vrub věcí 'závažných. Než mYlš lenka vyloučiti dočasně 'Z příslušnosti nejvyššího správního S'Oudu věci dávkové do 500 Kč,
což by podle dosavadní statistiky znamenalo úbytek asi 600-700 srtí'ž ností
do roka, naraJzila v inter,e sovaných kruzích na ne!přek'OnatelTIý odpor a byla
nahraže:na někte'I'ými úlev.ami pov.ahy IProce!sní.
Z poněkud jiné intence vzešel návlfu. vládní osnovy, aby hyly zcela
generelně 'z příslušnosti nejvyššího správn.ího :soudu vyloučeny »věci volného uvážení« obratem podstatně širším, než jak tomu bylo ve :starém 'zákoně
rakouském. Dosah této změny, která dostala se do vládní osnovy te!prve
v posledních dnech, nebyl ve vládní důvodové ~právě !podrobněji prostudován a mohl býti vykládán velmi široce, ale také velmi ú'zce, takže již z tohoto dúvodu nedalo se očekávati, že záJkonodárné 's bory na tuto 'ZIITlěnu
přistoupí. Právní stav zůstal tedy týž, j·a kým hyl podle listO[)adového zákona 'z r. 1918 a jakým v 'podstatě jest i podle pl,a tných zákonů o rakouském
spolkovém soudním dvoru (čll. 164 úst. Hstirny z T. 1934). Volné uvážení
není důvodem příslušnost 's oudu vyl1učujíóm, ale správn.í soud ~k'Oumá to-
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liko ,~da ,SJPrávní úřad nepřekročil 'z ákonných m-ezí svého. vo1n€ho uvážení
a 'z,dali má pro svůj závěr potřebný podklad skut,k ový (§ 6).
Změny, které nový ,z ákon o nejvyšším s;ptráVillÍlrh soudě .rpřine1s'l, je
mo'žno zhruba roztříditi do dvou skupin. Jedna skurpina má význam toli'ko
vnitřní a nedotýká :se p'římo vrávního post.avení Is tran. Druhá skupina jest
i proti 's tranám a žalovaným úřadů'm nemalého výlzmarrnu. Do !první skupiny
náleží hlavně podstatné zmenšení senátů dosud 5členných na senáty 3členné
v meZÍch §§ 13 a 22 zákona, jistá změna v .předpisech o obsazování soudu
a složení senátu, instituce pomocných referentů a pod.
Následující :p oznámky 'Zabývají se jen zIněnami, jež mají :p ro strany,
zejména pro stěžovatele, praktickou důležitost.
I. L 11. II ty: 1. Sedesátidenní lhůta stÍ'žnostní je si'Ce v § 14 zachována
beze ''MIlěny, ale rpodle § 48 ,s taví 's e »běh lhůt vodle tohoto ~ákona«, tedy
i běh thůty stížnostní, :po dobu soudních prázdnin, t. j. od 1. čerrvelnce do
31. srpna. Bylo-li tedy n;aříkané rozhodnutí nebo orpatření doručeno v tomto
prázdninovém období, po'číná l!hů.ta ,s tí'ž-nols tní běžeti t8lprve dnem 1. září]
bylo-li naříkané rolZhodnutí do'ručeno před 1. červencem, běží ihůta stižnostní od tohot.o dne doručení až do posledního 'června 'a vokra;čuje pak
počínajíc , dnem 1. září. Ježto zákon č. 164/1937 nabyl účinnosti 2. sr,pna
t. r., musila lhůta ,stÍ'žíIlostní tohoto dne j,eště bě'ž 'eti, aJby stí'ž nost 's tala
se účastnou vý1hody § 48 záJk.
2. Ustanovení § 48 'zák. vztahuje se na všechny IhŮ'ty »rpodle tohoto
zákona« a prospívá tedy tak€ lhůtám daným k opravě formálních nedostatků stižnosti podle § 21, odst. 2. To ovšem není úlevou pro soud, nýbrž
pro stěžovatele a 'z ejména pro jeho advokáta.
3. »Lhůtou rpodle tohoto 'zákona« jest ,t aké lhůta § 17 'zák., v n'Í'ž má.
žalovaný správní úřad ,r ozhodnouti o 'ž ádosti stěžovatelDvě 'z a odkladný
účinek 's tížnosti ke správnímu soudu [podané. Stavění této lhůty ,po dobu
soudnkh rpráJzdnin nerpřináší úlevu ani soudu, ani stěžovateli, nýbrž ža:lovanému úřadu, což ji1stě jde nad zá'l dadní intenci nov~o 'záJk ona. Totéž platí
o 30 denní lhůtě k plnění přisoUlZené náhr.ady nákladů podle § 40, odst. 6.
Než i obě tyto lhůty jsou »lhůty . podle tohoto záJkona« (§ 48 'z ák.), a Is otva
bude možno vylučovati je iZ aplikace rpředpisu § 48. Polk ud jde o lhů,tu podle
§ 17 záJk. a § 40, odst. 6, bude otázka 'stavění 'lihúty 'z ajímati př,edevším
úřady exekuční.
'

II. Odmítnutí a limi ,n e: Podle § 21 dosav,a dního zákona Ihyl soud
odmítnouti stížnost a li'mine, t. j. bez dal1šího řílzení i pro nedostatek foruná1ních nál'ežirtostí záJkonný;ch, t. j . .n~byla-li 's tížnost podepsána
advokátem, nebyla.:li náiežitě instruována (§§ 18 a 20) a (podle plenisimárního usnesení z 21. října 1929) nebyl-li ve stížnosti uveden den doručení naří~aného rozhodnutí. Soud mohl však podle :s vého uvážení stÍ'žnOlst
také vrátiti s tím, alby tyto nedostatky byly v neprodl'u žitelné lhůtě odstraněny a stížnost znovu předložena. Podie p~a;kse bývalého s[právního
soudu vídeňského odmítala se iStÍ'žnost pro tyto f.o,r mální nedo's tatky jen
tehdy, bylo-li zřejmo, že nemá žádné naděj e na úspěch. Jinak byla stÍ'žnost vracena k 'Opravě.
'
U stanove,ní o formálních ,v adách StižiUOSti je novým ,zálko:nem oproti
stranám a jejich advokátům podstatně z;mírn.ěno, oproti soudu arci 'zostřeno .
.Jenom když chybějí alespoň tři z náležitostí formálních, v druhém odstavci
oprávněn
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§ 21 uvedených, jest nyní 's oud 'Ůprávněn stÍlžnost 'Ůdmítn'Ůuti bez dalšího
řízení, 'k dežto Vrři jedné nebo dv'Ůu f'Ůrmálníoh nedostatcích jest 'Povinen
stížnost vrátiti k o;pravě, a to i tehdy, když Je ;zcela nepochybno,že stížllost nemŮ'že míti žádného úspěchu.
_
Opravná lhůta není neprodlužitelná, jak tomu lbylo rposud, nýbrž je
přÍlpustno navrácení v předešlý stav' vroti UJPlynutí této lhůty. Prodloužení
opravné lhůty nehude však možno uznati za i.přÍlpustné, nejsou-li sv'lněny
podmínky navrácení v předešlý stav (§ 18 jedno ř. ,č. Sb. 191/1937). Ustanovení jednacího řádu o navrácení v ;předešlý 's tav proti uplynutí opravné
lhůty oVírá se jedn3Jk o ustanovení § 21, odst. 2 zák., kde na rozd] od
dosavadního textu byla nepTodlužitelnost této lhůty škrtnuta, jednak o § 16
zák. a 'c ontrario, neboť ,zde se vylučuje navrácení v vředešlý 'Stav jen ,pokud jde o lhůtu k podání stí'ž nosti (§ 14 zák.) . Během parLamentního projednávání 'z ákona byl úmysl rpřiJpustiti mavrácení v předešlý stav \proti uplynutí lhůty opravné nejednou výslovně projeven.
Zákonem není výslovně rozřešena otázka, jak 'm á 'se naložiti se stížností, která jest stižena jinými formálními nedostatky, než které uvádí
§ 21, odst. 2 zák. Mohlo by jí,t i na !př. o jazykovou stránku stílž nosti (strovn.
čl. 4. jazyk'Ůvéh'Ů nařízení IČ. 17 z r. 1926), o nedostatek podpisu stěžovate
lova, když ke stížnosti není připojena plná Inoc ,p ro signujícího advokáta,
o nedostatek průkazu o usnesení obecní rady při stížnosti obce a pod. Na
soudní praksi ibude, 'a:by se rozh'Ůdla, zda pro ,t yto vady smí stÍŽnost býti
a limine odmítnuta či má-li býti vráeena k opravě. Poslední ře'šení dalo
by se lérpe s'r ovnati :s us,tan'ŮvenÍlni § 21, jež Vrřipouštějí odmítnutí a limine
toliko 'při věcných nedostatcích ,stÍ,ž:nos,t i (§ 21, odst. 1), kde:žfto ,piN formálních jenom pak, jde-li o nedostatek tří náležitostí (§ 21, O(~ _~~. 2) a pak
při 'zmeškání opravné lhůty.
Myšlenlka oblig.atotrního vracení stfžnosti k ofPTavě formálních nedostatků je 'z avedena nejen našim nový1m 'zálkonem, je provedena i v rakouském zákoně '0 ,siPolkovém soudním dVloru ( § 43). Na ro'zdí'l od tohoto
l'aJkou~kého ~ákona není však ,podle našeh'Ů ,z ákona přívustno odmítnutí stÍ'žnosti bez dalšíh.o řízení »pro nedostatek o!.právnění ku v~nesení stížnosti«,
t. j. když stěžovateli Ipodle norem platných pro řízení Slprávní v tomt'Ů ří
zení právní nárok vůhec nemohl příslušeti. Je tím míněn nedostatek t. zv.
věc n é legitimace. Vládní .osnova ohtěla !přilPustiti odmítnutí stížnosti
a limine, když nedostatek věcné l'e gitimace je 'zee:J.a 'zŤejmý, čili jinými slovy
fudyž jest 'z;řejmo,že maříkaným ro~hodnuU.m nem.ohlo do práv 'Stěžovate
lových vůbec Ihýti 'zasaženo. P~o s'Ůud by10 by to 'znamenal.o úlevu a talké
stěžovatele by to ,c hránilo proti výlohám případného veřejného líčenÍ. Hledí-li se zejména ke genesi nového 'zákona, není možn.o vy.kládati obrat »nedostatek legitima0e« v § 21, .odst. 1 ve smy:slu ned'Ůstatku legitimace věcné,
což :z ejména vídeňská judikatura dosti často ,činilla.

III. Právo stěžovateloVD, aby o Jeho stí-žno-sti konalo se v e ř e j n é
úst 11 í I í č e n í, k němuž se přizve žalovaný úřad, po případě spolužalovaná nebo ~účastněná strana, 'zůstalo v izásadě ,zachováno. Na rozdíl od dosavadního stavu právního musí však stě'žoVlatel nárok tento uplatniti 'z vláštnÍIn návrhem ve své :s tižnosti, kdežto podle dosavadního 's tavu práva se líčení nekonal'Ů, když se stě'žovatei veřejného ústníiho lí'čení výslovně Vzdal
a s jiné strany nebylo navržemo. Veřejné ústní líčení může i dle dnešního
práva návrhem, vznels eným ve lhůtě stanovené k podání odvodního spisu,
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vyvolati i žalovaný úřad i spolužalovaná jakož Í' 'zúčastněná strana [§ 28,
'Odst. 4, lit. c) zák.]. Dosavadní zákonné výjimky ze 'z ásady ' veřejného
ústního líčení j,sou rozšířeny na spory o vei'ejné dávky a 'O náhradu náki.adů řízení do výše 1000 Kč (do konce roku 1924 do výše 1500 Kč),
jakož i na věci je'ž stanoví vláda k návrhu [plena nejvyššího. 'Svrávního 'Soudu
nařfzením \ § 13, § 22, odst. 1, a § 28, odst. 4).
Návrh na provedení veřejného ústního. líčení podléhá podle § 50 zák.
zvláštnímu rpevnélnu rpopl,a tku 60 Kč. Poplatku tmnuto !podroben je jak
stěžovatel, tak i ,strana spolužalovaná nebo 'zúčastně'ná, činí-li ona návrh,
a by se veřejné ústní líčení konalo.
Návrh tentc může však míti pro navrhovatele, kteTý svou /při před
n ejvyšším správním soudeln prohraje, podle § 40. následky velrmi nep.ří
j emné. Prohrávajícímu stěžovateli lnůže soud uložiti, aby nahradili žalov·a nému úřadu, 'Straně sDolužalované i straně :zúčastněné náklady, jež jim
vznikly účastí v ří'Zení před nejvyšší'm :s právním soude.m, tedy také účastí
při veřejném Ú'stnÍJ.n lí:čenÍ. ObdOlbně může soud uložiti žalovanému úřadu,
straně spolužalované nebo 'zúčastněné, aby vítěznému s:těž'Ovateli nahradili
náklady v~niklé z veřejného. ústního líčení k jejich návrhu konanému.
L'Ze očekávati, že toto risiko navrhovatele, postihující návrhy na ve}'ejné ústní líčení, bude návrhy tyto vydatněji brzditi nežli ,z vláštní 60 Kč
poplatek podle § 50 zák.

IV. Naše slp rávní so.udnictví jest přísně odděleno od akúvní správy.
Pr'Ojevuje ,se to nejen v tom, 'že juri's dikce nejvyš'š ího správního soudu není
ref'Ormační, nýbrž i v tom, že podání stÍ'žno.sti nemá o ! sobě 'ž ádného vlivu
na řÍ'ze.ní vykonávací. Již dosavadní zálk on dává VŠaik 'stě'žovateli mo.žnost
domáhati se 'Odkladu výkonu naříkaného rO'zhodnutí u úřadu, který rozhodnutí to vydal, a stanoví podmínky, za kterých odklad má býti povolen.
Novější judikatura p'řiznává 'z a těchto podmínek stělžovateU rprávní nárok
na povolení o.dkladu. V dvoj str,a nném pro.cesu ,slPráv:ním může ovšem povolením odkladu býti dotčen ve svých IPTáveoo ex judieato na:bytýeh jiný
účastník poroce,su, a nedá se pochY'bovati, že mohl by proti lPo'Volení odkladu, jímž exekuce rozhodnutí jemu přÍ'znivé 'Se na delší dobu odsune,
vznésti 's tí'ž nost k nejvyššimu 'Správnímu. soudu, !byl-li odkl,a d povolen, aniž
jsou splnělny zákonné podmínky.
Nový 'z ákon nez·měnil n]c na zásadě, že odklad z důvodu podání stížnosti k nejv. správnímu 's oudu povoluje úřad 'žalovaný, a to k žádosti stě
žovatele, a že stěžovateli Vříslušíprávní nárok na povolení odkladu, jsou-li
zák.onné 'Podmínky splněny (§ 17 'z ákona). Ustanovení tato j'sou v'š ak doplněna novým předpisem, že odkl:a dný účinek nastává automaticky, nerozhodl-li žalovaný úřad o podané žádosti do 60 dnů, předpoldádajfc, že naří
lmné rozhodnutí nedotýká se práv nikoho jiného než stěžovatele.
V jedna;cím řádu (§ . 1, dst. 2) obsažen je:st IPořádlko.vý lP,ředpis, podl'e
něhož má nejvy.ššísprávní soud vyříditi stížnosti podané do rozhodnutí,
jímž se .odkládací účinek podle § 17 záJkona odpírá, v pO'řadí přednostním.
Tím bylo vyhověno pož'a davku vyslovenému v ,resoluci Národního shromáždění. Jde tu z.řejmě o to, ,a by r,O'1Jhodnutí o takovýehto stí,ž,n ostech
nebylo odkládáno až do rOlZhodnutí ve věci s aJmé , čím'ž hyllby právní nárok
stěžovatelů-v na p'ři' znání odkladacíh'O účinku úplně IZlmařen. Pořádkovému
před(pisu jednacího řádu nelze ovšem rozuměti tak, že stÍ'žnostem proti

6

PRÁVNT

PRAKSE

odepření

odkladacího účinku náleží přednosti přede všemi nej staršími stížnostmi u soudu rpendentními.
Zda-li Ddkladný účin~k nastal automaticky ve :s myslu poslední věty
nového textu § 17, ,či stojí-li tomu v ce1stě práva jiného účastní.ka řízení
správního, musí se ,r ozho'd nouti v řízeni vykonávacÍ-m (viz ,zej.ména druhou
část 'Správního ří'zení č. 'sb. 8/1928). PřÍ-padný ,s por mohi by hýti Ipatrně
zaháj en nálrni,ťkami vroti příkazu k plnění í])odl'e § 96 'Správ. řádu. Ale také
1
p:ř'edpi:s § 10 2 správ. řádu mohl by .přijí,ti v úvahu. Spor o to, zda naříkané
l'ozhodnutí dotýká se práv osoby třetí, jež stojí v cestě 'a utomatickému
{ičinku odkladacímu, bude arci nutno rO'zřešiti v řízení kontradiktorním.
'ryto kom,p likace tvoří nevítaný rub novoty dohře myšlené a 'často účelné.
V. Dosavadní ustanovení O' obligátním 'OibsaJhu stÍŽnosti (§ 18) zmírúují se potud, že naří.kané rozhodnutí nernusí :přÍ'ště býti označeno »Ipřesně«,
t. j. úplně korektně. Napříště :stačí označení z ř e tel Jl é, t. j. takové,
z něhož lze bez pochybností ,poznati, proti kterému správnímu 3:ktu je stÍ'žno st nanlÍřena. Kdyby označení toto nebylo dostate'čně 'z,řetelné, je soud .
povinen vrátiti stížnost podle § 21, odst. 2 k opravě.
lJ stanovení to chce čeliti přísné aliminační praksi, která někdy odmítala sUžnost pro nesrprávné, byť i srozumitelné označení naříkaného rO'zhodnutí.
.
N je ·s e nezměnilo na požadavku (§ 18, odst. 2), aby stí 'ž n o ~s.t ní
bod y byly fP ř e sně uvedeny. Požadavku tomu nebylo by vyhověno, kdyby
stížnost neuvedla, v čem vidí nezá:konnost nebo v,a du řÍ'zení naříkanéiho rozhodnutí. Je tedy . třeba uvésti i právní nor,m u, již ipodle mínění -stěžovate
lova bylo nesprávně použito, nebo jíž nebylo použito, ač jí použito býti mělo.
Vytýká-li -se vadnost řÍ'zení, není vždycky dostatečné, uvede-Ii se, ve kterém
postupu procesním stěžovatel 'Shledává procesní poklesek. Je radno ta:ké
dovoditi, že jde 'O procesní vadu ,p odstatnou, t. j. takovou, jež na obsah
rozhodnutí může Iníti vliv. Podrobnějšího odůvodnění 's tržnostnfch bodů
zákon sice nežádá, nicméně musí stížnostní body ,býti tou měrou individualisovány, aby soud mohl 'z nich poznati" v kterém směru a ve kterých mezích má naříkané rozhodnutí přezkoumávati.
VI. Důležité jest ustanovení § 26, odst. 3 'a 4 'z ákona, kde se blí'že upravuje právo strany nahlížeti do správních spisů, jež byly .správním úřadem
'Správnímu soudu předloženy. Správnímu úřadu bylo dosud v praksi při
znáváno ;právo vyloUlčití z nahlédnutí kterékoliv ,části 'SlPrávních spisů.
Správní soud v té ipříčině disposici žalovaného úřadu nikterak neomezoval.
Podle nového ustanovení přísluší rozhodnutí o tom, do kterých 'ze slpisů, jež
byly úř,ade'm !z nahlédnutí vyloučeny, má .strana nebo její 'z ástupce právo
nahlédrnouti, členu soudu k tomu ustanovenému, jehož r-olz hodnutí je rpatrIiě
konečné. Jen vyloučil-li 'ž:a lovaný úř,ad z nahlédnutí ,některé Isrpisy v 'z ájmu
obl'any státu, je správní soud disposicí úřadu vázán, ledaže by šlo -o ,spisy,
do niClhž ma;jí strany rprávo nahlí'ž eti !podle předpisů příslušného řízení
správního. 'O tom bude 'z áse rozhodovati zmíněný <Člen soudu.
VII. Netoliko pro ,s právní úřady, ,ný!brž i, pro stěžovatele mají význam
ustanovení §u 13, jež k podnětu vyšlému 'z kruhů parl:arnentních a technicky prolpralCovanému Právní radou, ny.něj ,ším ;předs.edóu vlády zřízenou,
zavádějí v jistý,c h mezí.ch obecnou závaznost právní-ch náJzorů, na nichž se
s'právní soud ve zvlášť U'pr,a veném řílZení usnesl. Novota tato vyvolána byla
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, tÍln, že některé správní úříady důsledně nedbaly ustálené judikatury nejvyššího správního soudu, čímž nutily .strany k podávání stižností ve věcech
mnohokráte prejudikovanÝ0h azaplavo.vati soud na újmu jiných stěžova
telů celými stovkami zbytečných stížností. Formelně :byly ovšem dosud
úřady siprávní oprávněny ignorov~ti judřkáty 'sQudní, jež netýkaly se konkretního případu, jímž úřad správní se právě 'z abýval. Než tento vytrvalý
boj ~právy proti ustálené judikatuře správního. SQudu hudil , v občanstvu
dojem rprávní anarchie ve státě.
Bezprostřední význam této nové instituce pr.o stě,žovatele projevuje
se v ustanovení § 40, .odst. 2, [podle něhož je soud po. v in e n uložiti žalovanému 'úřadu, aby nah~adil stěžovateli náklady, jež mu vznikly z účasti
v řizení před nejvyšším správním 'Soudem (tedy i výlohy s\p ojené se sepsáním s,t í'ž nosti atd.), ~rušil-li sOlud naříkané rozhodnutí neb orpatření z dů
vodu, 'že v něm n~byl0 dbáno 'Obecně :z ávazné PTávní 'z ásady, aJČikoliv v době
vydání rozhodriutí neb opatření uplynulo již 60 dnů od jejího uveřejnění.
Zákon. oV'še,m předpokládá, že stěžovatel vznesl náv'r h na přisouzení náhrady nákladů .spolu s výpočtem částky, kterou požaduje. (§ 31, 'Odst. 1
jedno ř.)
PrQti žalovanému úřadu mohou býti vítěznému st'ě'žovateli (přisouzeny
náklady řízení ještě ve dvou dalších pří\padeoh uvedených v § 40, odst. 4
a 5 a tG v prvém .případě fakultativně, v druhém rpřípaděobligátně. Zhruba
řečeno, míří tato ustano.vení proti 'šikáně ,s e strany správních úřadů.
VIII. Není novirrkQu, že ,podlehlému stěžovateli může nejvyšší správní
soud uložiti (§ 40, odst. 1), aby nahradil žalovanému úřadu, s,traně SípOlužalované a 'zúčastněné náklady, jež jim vzni!kly účastí v řízení soudním.
Ocl dosavadního textu § 40 liší :se ustanovení toto jen ,p otud, 'že se vztahuje
nejen na 'z amítnutí, nýbrž i na odmítnutí 's tfžnosti, vyjma případ aliminn-ce, a že se v něm výslovně mluví o náhradě nákladů VlZešlých žalo.vanému
úřadu, straně spolužalované a straně 'zúčastněné, CQŽ se ostatně podle dosavadního znění zákona rozumělo ,s amo sehou. Má-li neustávající Vřívd stížností k nejvyš,š ímu správnímu soudu, 'z ejména 'Stížností, jež netýkají se '
vážnfTch 'zájmů stě'žovatelů, býti účinněji zabrzděn, nezbude než ,používati
tohoto llJředpisu co nejpřisněji, neboť ustanovení d~U'hého dílu 'Zákona o po'p latckh v ří' zení před nejvyšším správním 'S'Qudem, j~mi'Ž dosavadní ne'Obyčejně nízké ipolPlatky' kolkové byly jen mírně zvýšeny, nejsou podle
dosavadních zkušeností způsobilá, aby stěžovatele zdržovala od Ip odávání
's tížností ve věcech nevelkého. významu. Vídeňský správní soud opětovně
pi'isuzoval útraty nej en 'zúčastněným stranám, nýbrž př~znával i žalovanému úřadu nárok náhradu nákladů, požado;val-li úřad na rpř. náhradu
nákladu 'z a sepsárl.Í odvodního .sIP~SU, náhradu výloih účasti zástupce žalovaného úřadu při veřejném ústním lílčení a pod. Bude tedy záležeti také
na S"právníeh úřadech, aby 'So.udu, urrnO'ž'nil~ přísné používání ,t ohoto nákladového předpisu, který je jedním 'z 'Oněch drobnýeh !prostředků, jimiž
múže praeovní břímě nejvY'š,šfho ,s:p rávního soudu Ib ýti 'Zmírněno v zájmu
všech .oněCJh , četných stěžovatelů, kteří 'dovolávajíee soudní ochrany ve vě
cech vel'm i vážného a někdy existenčního významu.
Těmito poznámkami jsou vyčeTlpána ne sice všechna, ale př~'Ce jen
nej,podstatnější ustanovení nového 'z ákona, jež mají ,p raktkký význam pro.
stěžovatele a jejich právní zástupce.

