
Nejvy‰‰í správní soud (dále „NSS“) vyslovil
v rozsudku ze dne 27. 11. 2015, ã. j. 4 As
173/2015-31, právní názor, Ïe v˘tka za drobné
nedostatky v exekuãní a dal‰í ãinnosti soudního
exekutora, drobné nedostatky v ãinnosti exeku-
torského kandidáta nebo exekutorského konci-
pienta nebo drobné poklesky v chování podle 
§ 7a zákona ã. 120/2001 Sb., o soudních exeku-
torech a exekuãní ãinnosti (exekuãní fiád),
v platném znûní (dále „ex. fi.“), naplÀuje materi-
ální znaky rozhodnutí správního orgánu a lze ji
napadnout Ïalobou proti rozhodnutí správního
orgánu dle § 65 a násl. zákona ã. 150/2002 Sb.,
soudní fiád správní (dále „s. fi. s.“). NSS vydal
tento rozsudek na základû kasaãní stíÏnosti Mi-
nisterstva spravedlnosti (Ïalovaného) proti roz-
sudku Mûstského soudu v Praze ze dne 12. 6. 2015,
ã. j. 10 A 76/2014-33, vydanému na základû Ïa-
loby soudního exekutora v fiízení o ochranû
pfied nezákonn˘m zásahem (§ 82 a násl. s. fi. s.),
kter˘m Mûstsk˘ soud v Praze urãil, Ïe zásah
Ministerstva spravedlnosti vÛãi soudnímu exe-
kutorovi spoãívající v udûlení v˘tky je nezákon-
n˘ a zároveÀ pfiikázal ministerstvu obnovit stav
pfied tímto zásahem tím, Ïe mûl do 15 dnÛ od
právní moci rozsudku vyrozumût pfiedsedu Ob-
vodního soudu pro Prahu 9, pfiedsedkyni

Okresního soudu v Liberci a Exekutorskou ko-
moru âR (které pfiedtím ministerstvo o udûlené
v˘tce informovalo).

V˘‰e uveden˘ rozsudek NSS vede k zamy‰le-
ní, jakou povahu má institut v˘tky drobn˘ch
nedostatkÛ, se kter˘m se lze setkat vedle exe-
kuãního fiádu i v nûkolika dal‰ích zákonech, ja-
ké jsou dÛsledky pouÏití tohoto nástroje, jaké
jsou moÏnosti obrany vÛãi nûmu a jak posoudit
otázku vhodnosti jeho uÏívání.

Zákonná úprava ukládání v˘tek

Zákony upravující postavení nûkter˘ch skupin
osob podléhajících kárné odpovûdnosti stanoví
– vedle pravidel kárné odpovûdnosti – moÏ-
nost, aby drobné nedostatky v jejich ãinnosti,
které nedosahují intenzity kárného deliktu, vy-
fiídil pfiíslu‰n˘ orgán tak, Ïe je vytkne, aniÏ by se
zahájilo kárné fiízení:

Podle § 7a odst. 1 ex. fi. drobné nedostatky
v exekuãní a dal‰í ãinnosti soudního exekutora,
drobné nedostatky v ãinnosti exekutorského
kandidáta nebo exekutorského koncipienta ne-
bo drobné poklesky v chování Ministerstvo
spravedlnosti, Exekutorská komora âR nebo
pfiedseda okresního soudu exekutorovi, kandi-
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dátovi nebo koncipientovi písemnû vytkne.
Podle § 7a odst. 2 ex. fi. neprokáÏe-li se, Ïe soud-
ní exekutor provedl ve‰kerá opatfiení, která lze
po nûm spravedlivû poÏadovat pfii fiízení exe-
kutorského úfiadu, vytkne Ministerstvo sprave-
dlnosti, Exekutorská komora nebo pfiedseda
okresního soudu soudnímu exekutorovi i drob-
né nedostatky v ãinnosti nebo drobné poklesky
v chování exekutorského kandidáta nebo konci-
pienta, ktefií jsou jeho zamûstnanci. Ustanovení
o písemné v˘tce drobn˘ch nedostatkÛ bylo po-
prvé zakotveno do exekuãního fiádu jeho nove-
lou ã. 347/2007 Sb.

Podle § 88a zákona ã. 6/2002 Sb., o soudech
a soudcích, drobné nedostatky v práci nebo
drobné poklesky v chování mÛÏe orgán státní
správy soudÛ, kter˘ je oprávnûn podat návrh na
zahájení kárného fiízení, vyfiídit tím, Ïe je soudci,
pfiedsedovi soudu, místopfiedsedovi soudu,
pfiedsedovi kolegia Nejvy‰‰ího soudu nebo NSS
vytkne, je-li to postaãující. MoÏnost vyt˘kat
drobné nedostatky v práci nebo drobné pokles-
ky v chování soudcÛ umoÏÀoval zákon o sou-
dech a soudcích jiÏ ve svém pÛvodním znûní
(v § 88 odst. 3 zákona ã. 6/2002 Sb.), pozdûji, no-
velou ã. 314/2008 Sb., byl vymezen samostatn˘
paragraf 88a.

Podle § 30 odst. 3 zákona ã. 283/1993 Sb.,
o státním zastupitelství (dále „zák. st. zast.“),
drobné nedostatky a poklesky mÛÏe vedoucí
státní zástupce státnímu zástupci písemnû vy-
tknout, aniÏ by podal návrh na zahájení kárné-
ho fiízení. Tato moÏnost písemné v˘tky byla do
zákona o státním zastupitelství zavedena záko-
nem ã. 14/2002 Sb.

Podle § 47 zákona ã. 358/1992 Sb., o notáfiích
a jejich ãinnosti (notáfisk˘ fiád) – dále „not. fi.“,
drobné nedostatky v ãinnosti notáfie nebo drob-
né poklesky v chování orgán vykonávající do-
hled notáfii vytkne. Za orgán vykonávající
dohled lze povaÏovat Ministerstvo spravedl-
nosti (vykonává tzv. státní dohled), notáfiskou
komoru (zfiizuje se v obvodu kaÏdého krajské-
ho soudu a v obvodu mûstského soudu v Praze
– § 29 odst. 1 not. fi.) a Notáfiskou komoru âR.
MoÏnost vyt˘kat drobné nedostatky v ãinnosti
notáfie umoÏÀovalo jiÏ pÛvodní znûní notáfiské-
ho fiádu.

Podle § 88 odst. 3 zákona ã. 234/2014 Sb.,
o státní sluÏbû (dále „ZSS“), drobné nedostatky
ve sluÏbû mÛÏe pfiedstaven˘ nebo sluÏební or-
gán vyfiídit tak, Ïe je státnímu zamûstnanci ústnû
nebo písemnû vytkne. Písemná v˘tka se zaloÏí
do osobního spisu státního zamûstnance na do-
bu 1 roku; po uplynutí této doby se z osobního
spisu státního zamûstnance vyfiadí.

Drobné nedostatky ãi drobné poklesky, jak
uvádí jednotlivé zákony, jsou jednáními, která

nedosahují závaÏnosti kárn˘ch provinûní podle
tûchto zákonÛ, která se projednávají v kárném
fiízení.1 Vzhledem k obecnému vymezení skut-
kové podstaty kárného provinûní spoãívá rozdíl
v kárném provinûní, které se projednává v kár-
ném fiízení, a jednáním, které lze vyfie‰it v˘tkou,
v závaÏnosti (materiální stránce) jednání.2 I zna-
kem jednání, které lze fie‰it v˘tkou, je jeho pro-
tiprávnost.

Zatímco exekuãní fiád a zák. o státním zastu-
pitelství stanoví pouze písemnou formu v˘tky,
zák. o soudech a soudcích a notáfisk˘ fiád niko-
li, umoÏÀují i v˘tku uãinûnou ústnû.3 Zák.
o státní sluÏbû rozli‰uje mezi v˘tkou ústní a pí-
semnou, pfiiãemÏ u písemné v˘tky stanoví jako
následek jejího uloÏení zaloÏení písemné v˘tky
do osobního spisu státního zamûstnance na do-
bu 1 roku (§ 88 odst. 3 ZSS). Jinak zákony ná-
sledky uloÏení v˘tky neupravují.

Oprávnûní vyfiídit drobné nedostatky odpo-
vûdné osoby náleÏí úfiední osobû (dohledovému
orgánu), která se odli‰uje od orgánu pfiíslu‰né-
ho projednávat kárná provinûní:

K projednávání kárné odpovûdnosti soudcÛ,
pfiedsedÛ soudu, místopfiedsedÛ soudu, pfiedse-
dÛ kolegií Nejvy‰‰ího soudu nebo NSS, státních
zástupcÛ a soudních exekutorÛ je pfiíslu‰n˘
podle zákona ã. 7/2002 Sb., o fiízení ve vûcech
soudcÛ, státních zástupcÛ a soudních exekuto-
rÛ, kárn˘ soud, kter˘m je Nejvy‰‰í správní soud
(viz zejm. § 1–4b cit. zákona).

Drobné nedostatky nebo drobné poklesky
v chování soudce, pfiedsedy soudu, místopfied-
sedy soudu, pfiedsedy kolegia Nejvy‰‰ího soudu
nebo NSS je oprávnûn vytknout podle § 88a zák.
o soudech a soudcích, orgán státní správy sou-
dÛ, kter˘m je podle § 119 odst. 1 cit. zák. jako
ústfiední orgán státní správy soudÛ Minister-
stvo spravedlnosti a podle § 119 odst. 2 cit. zák.
pfiedseda a místopfiedsedové Nejvy‰‰ího soudu,
pfiedseda a místopfiedseda NSS a pfiedsedové
a místopfiedsedové vrchních, krajsk˘ch a okres-
ních soudÛ.

Drobné nedostatky a poklesky mÛÏe státní-
mu zástupci vytknout podle § 30 odst. 3 zák.
stát. zast. vedoucí státní zástupce – pÛjde o ve-
doucího státního zástupce, kter˘ je jinak opráv-
nûn podat kárnou Ïalobu, kter˘m je dle § 8 
odst. 5 zák. ã. 7/2002 Sb., o fiízení ve vûcech
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1 Vymezení kárn˘ch obvinûní viz § 116 ex. fi., § 87 zák. o soudech
a soudcích, § 28 zák. st. zast., § 48 not. fi., § 89 odst. 1 ZSS.

2 J. Sta‰a napfi. poznamenává ve vztahu k drobn˘m nedostatkÛm
ve sluÏbû, Ïe „alternativnû lze uvaÏovat, Ïe vÛbec o kárné
provinûní nejde.“ Viz STA·A, J. In: MATES, P. a kol. Základy
správního práva trestního. 6. vydání. Praha: C. H. Beck, 2015, 
s. 147. 

3 Srov. WAWERKA, K. In: BÍLEK, P. a kol. Notáfisk˘ fiád a fiízení
o dûdictví. Komentáfi. 4. vydání. Praha: C. H. Beck, 2010, 
s. 171.
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soudcÛ, státních zástupcÛ a soudních exekuto-
rÛ, nejvy‰‰í státní zástupce (ve vztahu k jaké-
mukoli státnímu zástupci), vrchní státní
zástupce (ve vztahu ke státnímu zástupci pfií-
slu‰ného vrchního státního zastupitelství, stát-
nímu zástupci krajského státního zastupitelství
a státnímu zástupci okresního státního zastupi-
telství v jeho obvodu), krajsk˘ státní zástupce
(ve vztahu ke státnímu zástupci pfiíslu‰ného
krajského státního zastupitelství a státnímu zá-
stupci okresního státního zastupitelství v jeho
obvodu) a okresní státní zástupce (ve vztahu ke
státnímu zástupci pfiíslu‰ného okresního státní-
ho zastupitelství). Kárnou Ïalobu je dle § 8 
odst. 5 písm. a) zák. ã. 7/2002 Sb. oprávnûn po-
dat proti kterémukoli státnímu zástupci téÏ mi-
nistr spravedlnosti, kter˘ v‰ak není vedoucím
státním zástupcem. Vyt˘kat drobné nedostatky
státnímu zástupci je podle § 30 odst. 3 zák. stát.
zast. oprávnûn pouze vedoucí státní zástupce
(a contr. nikoli ministr spravedlnosti).

Drobné nedostatky a drobné poklesky v cho-
vání soudního exekutora (téÏ exekutorského
kandidáta nebo exekutorského koncipienta)
jsou oprávnûni vytknout podle § 7a ex. fi. Minis-
terstvo spravedlnosti, Exekutorská komora âR
nebo pfiedseda okresního soudu. Pfiedsedou
okresního soudu lze rozumût v této souvislosti
pfiedsedu okresního soudu, kter˘ vykonává
státní dohled nad ãinností exekutorÛ, coÏ je
pfiedseda okresního soudu, do jehoÏ obvodu je
soudní exekutor jmenován, a pfiedseda okresní-
ho soudu, kter˘ je v jednotlivé vûci exekuãním
soudem (srov. § 7 odst. 6 ex. fi.). Zákon nestanoví,
kdo mÛÏe za Exekutorskou komoru vytknout
soudnímu exekutorovi drobné nedostatky a po-
klesky. Vyjdeme-li z toho, Ïe kárnou Ïalobu pro-
ti soudnímu exekutorovi je oprávnûn podat
podle § 117 odst. 2 písm. b) ex. fi. pfiedseda re-
vizní komise a pfiedseda kontrolní komise ve vûcech
pÛsobnosti tûchto komisí, mûlo by pfiedsedÛm
tûchto komisí náleÏet oprávnûní vytknout soud-
nímu exekutorovi drobné nedostatky a poklesky.
To potvrzuje i § 26 odst. 1 písm. f) stavovského
pfiedpisu Exekutorské komory âR vyhlá‰eného
ve Vûstníku ã. 3/2013 ze dne 1. záfií 2012, o kon-
trolní komisi Exekutorské komory âeské repub-
liky, podle nûhoÏ pfiedseda kontrolní komise
poté, co mu je pfiedána koneãná zpráva o pro-
vedení kontroly exekutorského úfiadu, bez zby-
teãného odkladu vûc posoudí a rozhodne
o zpÛsobu fie‰ení, mj. písemnû vytkne drobná
pochybení v exekuãní ãi dal‰í ãinnosti exekutora.

K projednání kárného obvinûní notáfie v kár-
ném fiízení je pfiíslu‰n˘ pro kaÏdou vûc ustano-
ven˘ tfiíãlenn˘ kárn˘ senát sloÏen˘ z fiad ãlenÛ
kárné komise jako orgánu Notáfiské komory âR
(srov. § 49 not. fi.). V˘tku drobn˘ch nedostatkÛ

nebo drobn˘ch pokleskÛ mÛÏe notáfii uãinit
podle § 47 not. fi. orgán vykonávající dohled, coÏ
je Ministerstvo spravedlnosti (podle § 45 odst. 1
not. fi. vykonává státní dohled), Notáfiská ko-
mora âR a notáfiská komora (vÛãi notáfiÛm ve
svém obvodu – srov. § 45 odst. 3 not. fi.). Zákon
nestanoví, kdo mÛÏe za Notáfiskou komoru âR
a (krajskou) notáfiskou komoru vytknout notáfii
drobné nedostatky a poklesky. Vyjdeme-li z to-
ho, Ïe kárnou Ïalobu proti notáfii je oprávnûn
podat podle § 49 odst. 4 písm. b) a c) not. fi. pre-
zident Notáfiské komory âR a prezident územ-
nû pfiíslu‰né notáfiské komory, mûlo by tûmto
prezidentÛm náleÏet oprávnûní vytknout notá-
fii drobné nedostatky a poklesky.

Kárné provinûní státního zamûstnance pro-
jednává kárná komise prvního stupnû (§ 162
odst. 1 ZSS), odvolacím orgánem je kárná komi-
se druhého stupnû [§ 168 odst. 1 písm. a) ZSS].
V˘tku mÛÏe uãinit pfiedstaven˘ (§ 9 odst. 1 ZSS)
nebo sluÏební orgán (§ 10 ZSS).

Z uvedeného vypl˘vá, Ïe oprávnûní vy-
tknout drobné nedostatky je svûfieno zákonem
zpravidla více úfiedním osobám nebo orgánÛm.

PfiekáÏka ne bis in idem

Kárné senáty NSS, rozhodující dle zák. 
ã. 7/2002 Sb., vyslovily ve více rozhodnutích, Ïe
v˘tka je trestem, zakládajícím pfiekáÏku dvojího
postihu ve smyslu zásady ne bis in idem ve vzta-
hu ke kárnému fiízení.

Napfi. v rozhodnutí ze dne 19. 11. 2013, ã. j. 
14 Kse 5/2012-248, NSS (jako kárn˘ soud ve vû-
cech soudních exekutorÛ) vyslovil, Ïe v˘tka je
„... opatfiením vypl˘vajícím ze zákona postihu-
jícím zji‰tûné nedostatky. Je tedy trestem uloÏe-
n˘m soudnímu exekutorovi za poru‰ení jeho
povinností dohledov˘m orgánem v rámci jeho
zákonn˘ch pravomocí. Jako taková tudíÏ pfied-
stavuje zpÛsob potrestání za konkrétní faktické
jednání soudního exekutora a vytváfií proto pfie-
káÏku dvojího postihu za tent˘Ï skutek, jak jej
má na mysli zásada ne bis in idem.“ PouÏití pra-
vidla ne bis in idem dovodil NSS z ãl. 40 odst. 5
Listiny základních práv a svobod (dále „Listi-
na“), podle kterého nemÛÏe b˘t nikdo trestnû
stíhán za ãin, pro kter˘ jiÏ byl pravomocnû od-
souzen nebo zpro‰tûn obÏaloby, ze zákonného
rozvedení této zásady napfi. v § 11 odst. 1 písm. f)
zákona ã. 141/1961 Sb., o trestním fiízení soud-
ním (trestní fiád) – dále „tr. fi.“, ãi § 94 zákona 
ã. 200/1990 Sb., o pfiestupcích (dále „zák.
o pfiest.“), kdyÏ cílem je zabránit opakovanému
stíhání odpovûdné osoby za stejné faktické jed-
nání. Soud rovnûÏ odkázal na ãl. 4 odst. 1 Pro-
tokolu ã. 7 k Úmluvû o ochranû lidsk˘ch práv
a základních svobod (dále „Úmluva“), kter˘
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stanoví, Ïe nikdo nemÛÏe b˘t stíhán nebo po-
trestán v trestním fiízení podléhajícím pravomo-
ci téhoÏ státu za trestn˘ ãin, za kter˘ jiÏ byl
osvobozen nebo odsouzen koneãn˘m rozsud-
kem podle zákona a trestního fiádu tohoto státu.

V konkrétním posuzovaném pfiípadû podal
ministr spravedlnosti kárnou Ïalobu proti
soudnímu exekutorovi mj. pro jednání, které
bylo obsaÏeno ve skutku, za kter˘ byla soudní-
mu exekutorovi jiÏ uloÏena v˘tka místopfied-
sedkynû okresního soudu podle § 7a ex. fi.
Kárn˘ senát o tomto skutku zastavil fiízení. Zfiej-
mû z dÛvodu, Ïe zák. ã. 7/2002 Sb. neuvádí me-
zi dÛvody pro zastavení fiízení situaci, Ïe se
zjistila pfiekáÏka ne bis in idem, jak ãiní napfi. § 11
odst. 1 písm. f) tr. fi., uvedl kárn˘ senát ve v˘ro-
ku, Ïe fiízení zastavuje podle § 14 písm. c) zák.
ã. 7/2002 Sb., „neboÈ zanikla odpovûdnost
soudního exekutora za kárné provinûní“. Toto
není pfiesné. V˘tka, i kdyby zakládala pfiekáÏku
ne bis in idem, není okolností znamenající zánik
odpovûdnosti za kárné provinûní.4

Názor, Ïe uloÏení v˘tky za tent˘Ï skutek, kte-
r˘ je obsaÏen v návrhu na zahájení kárného fií-
zení, pfiedstavuje pfiekáÏku podle ãl. 40 odst. 5
Listiny (ne bis in idem) a je dÛvodem pro zasta-
vení kárného fiízení, vyslovil kárn˘ senát NSS
i v kárném fiízení vedeném proti kárnû obvinû-
né státní zástupkyni v rozhodnutí ze dne 15. 9.
2009, ã. j. 12 Ksz 1/2008-97. V tomto pfiípadû
kárn˘ senát zastavil kárné fiízení „podle ustano-
vení § 19 odst. 4 zákona ã. 7/2002 Sb. za pouÏi-
tí ustanovení § 14 písm. c) cit. zákona a za
pfiimûfieného uÏití § 11 odst. 1 písm. j) tr. fi. per
analogiam ve spojení s § 25 zákona ã. 7/2002 Sb.“,
tedy vedle nepfiesného (nesprávného) pouÏití
dÛvodu k zastavení podle § 14 písm. c) (zanik-
la-li odpovûdnost za kárné provinûní) pouÏil
kárn˘ senát vhodnûji dÛvod k zastavení podle
trestního fiádu. Nebylo potfieba tak ãinit per ana-
logiam, neboÈ podle § 25 zák. ã. 7/2002 Sb. „ne-
stanoví-li tento zákon jinak nebo nevypl˘vá-li
z povahy vûci nûco jiného, v kárném fiízení se
pfiimûfienû pouÏijí ustanovení trestního fiádu.“
Pfiimûfienû tak bylo moÏné pouÏít ustanovení 
§ 11 odst. 1 písm. f) tr. fiádu, podle nûhoÏ je dÛ-
vodem zastavení pfiekáÏka ne bis in idem.5

Z rozhodnutí v kárn˘ch fiízeních proti soud-
cÛm se dÛsledkÛ v˘tky vytváfiející pfiekáÏku ne
bis in idem t˘kalo napfi. rozhodnutí kárného se-
nátu NSS ze dne 14. 9. 2010, ã. j. 13 Kss 2/2010-87.
Podle NSS „v˘tka orgánu státní správy soudÛ,
kter˘ je oprávnûn podat návrh na zahájení kár-
ného fiízení, není kárn˘m opatfiením uveden˘m
v § 88 odst. 1 zákona ã. 6/2002 Sb., které lze za
kárné provinûní uloÏit, tedy které mÛÏe uloÏit
kárn˘ senát. Pfiesto jde o disciplinární opatfiení
uloÏené podle zákona o soudech a soudcích 

(ã. 6/2002 Sb.).“ Dále uvedl: „JestliÏe navrhova-
telka jako orgán státní správy soudÛ a oprávnû-
ná podat návrh na zahájení kárného fiízení
posoudila neãinnost kárnû obvinûné soudkynû
ve dvou spisech za urãité ãasové období jako
drobn˘ nedostatek v práci a uloÏila jí v˘tku,
a v následné dobû podala proti uvedené soud-
kyni návrh na kárné fiízení, v nûmÏ jí vyt˘kala
zavinûnou neãinnost sice v jin˘ch spisech, ale za
dobu s dobou zavinûné neãinnosti postiÏenou
v˘tkou se pfiekr˘vající, pak má kárn˘ senát za
to, Ïe za stejné provinûní – neãinnost sice v ji-
n˘ch vûcech, ale ve stejném ãasovém období
nelze stíhat kárnû obvinûnou kárn˘m soudem.“
V jiném rozhodnutí, ze dne 4. 4. 2012, ã. j. 11 Kss
4/2011-120, kárn˘ senát NSS naproti tomu vy-
slovil, Ïe „se neztotoÏnil s názorem obhájce kár-
nû obvinûné soudkynû, dle kterého nelze
postihnout pfiípadné nedostatky v ãinnosti
soudce spadající do ãasového období, v nûmÏ
mu jiÏ byla za jiné nedostatky udûlena v˘tka dle
§ 88a zákona ã. 6/2002 Sb. Kárn˘ senát se s tím-
to závûrem neztotoÏÀuje, zastává názor, Ïe zákaz
dvojího postihu za jedno jednání se vztahuje na
konkrétní nedostatek, kter˘ byl soudci vytknut,
nikoli obecnû na celé ãasové období, kdy do‰lo
k poru‰ení povinností soudce.“

Soudními rozhodnutími vyslovené právní
názory, Ïe uloÏení v˘tky je disciplinárním opat-
fiením povahy trestu vytváfiejícím pfiekáÏku ne
bis in idem pro fiízení o kárném obvinûní na zá-
kladû kárné Ïaloby, byly sice vysloveny v kár-
n˘ch fiízeních veden˘ch kárn˘mi senáty NSS
s kárnû obvinûn˘mi soudci, státními zástupci
a soudními exekutory podle zák. ã. 7/2012 Sb.,
ale lze vyjít z toho, Ïe by pfii podobné úpravû
ukládání v˘tky byly vztaÏeny i na pfiípady kár-
n˘ch obvinûní notáfiÛ a státních zamûstnancÛ.

Pro srovnání: Ústavní soud v usnesení ze dne
10. 2. 1997, sp. zn. II. ÚS 22/97, odmítl jako zjev-
nû neopodstatnûnou ústavní stíÏnost soudkynû
proti v˘tce místopfiedsedy okresního soudu, 
povûfieného v˘konem státní správy. V˘tka byla
soudkyni uloÏena za úãinnosti zákona 
ã. 412/1991 Sb., o kárné odpovûdnosti soudcÛ,
kter˘, obdobnû jako souãasná úprava, umoÏÀo-
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4 K okolnostem zániku trestní odpovûdnosti srov. napfi. JELÍNEK,
J. In: JELÍNEK, J. a kolektiv. Trestní právo hmotné. Obecná
ãást. Zvlá‰tní ãást. 2. vydání. Praha: Leges, 2010, s. 336.

5 Podle § 11 odst. 1 písm. f) tr. fi. trestní stíhání nelze zahájit,
a bylo-li jiÏ zahájeno, nelze v nûm pokraãovat a musí b˘t
zastaveno „proti tomu, proti nûmuÏ dfiívûj‰í stíhání pro t˘Ï skutek
skonãilo pravomocn˘m rozsudkem soudu nebo bylo
rozhodnutím soudu nebo jiného oprávnûného orgánu
pravomocnû zastaveno, jestliÏe rozhodnutí nebylo
v pfiedepsaném fiízení zru‰eno“. Kárn˘ senát v pfiedmûtném
rozhodnutí uvedl ve v˘roku zfiejmû chybnû odkaz na dÛvod
nepfiípustnosti trestního stíhání podle § 11 odst. 1 písm. j) –
stanoví-li tak vyhlá‰ená mezinárodní smlouva, kterou je âeská
republika vázána, v odÛvodnûní v‰ak se uvádí odkaz na § 11
odst. 1 písm. f) – pfiekáÏka ne bis in idem.
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val orgánu státní správy uloÏit soudci v˘tku
(podle § 3 odst. 5 zák. ã. 412/1991 Sb. „drobné
nedostatky v práci nebo drobné poklesky
v chování nebo pfiestupek mÛÏe orgán, kter˘ je
oprávnûn podat návrh na zahájení kárného fií-
zení, vyfiídit tím, Ïe je soudci vytkne, je-li to po-
staãující.“). Ústavní soud v usnesení uvedl, Ïe
v˘tka není kárn˘m opatfiením, nevztahují se na
ni pfiedpisy o kárném fiízení, a dovodil, Ïe není
moÏno udûlenou v˘tku povaÏovat za jin˘ zásah
orgánu vefiejné moci ve smyslu § 72 odst. 1 zá-
kona ã. 182/1993 Sb., o Ústavním soudu. NSS
v rozsudku ze dne 27. 11. 2015, ã. j. 4 As
173/2015-31, uvedl, Ïe povaÏuje toto usnesení
Ústavního soudu za pfiekonané.

Vzhledem ke konstrukci vztahu uloÏení v˘t-
ky a zahájení kárného fiízení pro kárné obvinûní
lze vyjít z toho, Ïe skutek, kter˘ byl odpovûdné oso-
bû vytãen, brání zahájení kárného fiízení pro t˘Ï sku-
tek. Lze si pfiedstavit sloÏitou situaci, kdy
uloÏená v˘tka jednou z oprávnûn˘ch osob vy-
konávajících dohled mÛÏe i úãelovû bránit za-
hájení kárného fiízení jinou oprávnûnou úfiední
osobou, která bude povaÏovat protiprávní jed-
nání odpovûdné osoby za závaÏnûj‰í.

Právní názory vyjádfiené v nûkter˘ch rozhod-
nutích kárného senátu ohlednû problematiky ne
bis in idem se jeví jako zjednodu‰ující. Je prav-
dou, Ïe ãl. 40 odst. 5 Listiny6 se net˘ká jen vy-
louãení dal‰ího trestního stíhání podle trestního
fiádu pro skutek, pro kter˘ byla osoba pravo-
mocnû odsouzena, zpro‰tûna obÏaloby nebo pro
kter˘ bylo trestní fiízení pravomocnû zastaveno
[viz téÏ § 11 odst. 1 písm. f) tr. fi.], ale i jin˘ch fií-
zení trestní povahy, typicky projednávání pfie-
stupkÛ.7 Je rovnûÏ pravdou, Ïe se ãl. 4 odst. 1
Protokolu ã. 7 k Úmluvû8 net˘ká v na‰ich pod-
mínkách pouze zákazu stíhání pro t˘Ï skutek
podle tuzemského trestního fiádu, ale zakládá
pfiekáÏku ne bis in idem i pro pfiípady fiízení
o pfiestupcích a nûkter˘ch dal‰ích správních de-
liktech. Av‰ak aplikace ãl. 4 odst. 1 Protokolu 
ã. 7 k Úmluvû pfiedpokládá vyloÏení pojmu
„trestní fiízení“ i ve vztahu k pojmÛm „trestní
obvinûní“ a „trestn˘ ãin“ dle ãl. 6 a 7 Úmluvy.
A to z citované judikatury v kárn˘ch vûcech ne-
plyne. Pokud by totiÏ mûla b˘t podfiazena kár-
ná provinûní ãi dokonce i jednání, za která jsou
ukládány v˘tky, do skupiny trestních vûcí dle
Úmluvy, byla by dÛsledkem jejich pravomocné-
ho (koneãného) vyfiízení nepfiípustnost nejen
dal‰ího kárného fiízení, ale i jakéhokoli „trestní-
ho fiízení“. A tak tomu není.

Lze nalézt fiadu rozhodnutí Evropského sou-
du pro lidská práva (dále „ESLP“) pfii aplikaci
Úmluvy, v nichÏ postihy za delikty disciplinár-
ní povahy nejsou fiazeny mezi trestní vûci dle
Úmluvy. Právní úprava postihÛ za disciplinární

delikty není adresována obecnû na v‰echny, ale
jen na urãitou skupinu lidí se specifick˘m po-
stavením, a pokud postihy za nû nedosahují zá-
vaÏnosti postihÛ, které svou povahou, délkou
nebo zpÛsobem v˘konu mohou zpÛsobit pod-
statnou újmu, nefiadí se delikty disciplinární po-
vahy mezi trestní vûci dle Úmluvy. Judikatura
ESLP vychází pfii vymezení, jaké vûci mají trest-
ní povahu, z tzv. engelovsk˘ch kritérií,9 které jsou
rozsáhlou judikaturou rozvíjeny.10 NepovaÏo-
val-li napfi. ESLP za dostateãnû závaÏnou sank-
ci propu‰tûní úfiedníka ze státní sluÏby k tomu,
aby projednávaná vûc mûla povahu trestní vûci
dle Úmluvy,11 bylo by zcela neadekvátní, aby
takovou trestní povahu mûly v˘tky drobn˘ch
nedostatkÛ, rozebírané v tomto ãlánku.

Pravidlo ne bis in idem vypl˘vající z ãl. 4 odst. 1
Protokolu ã. 7 k Úmluvû se pfiímo uÏije na trest-
ní vûci ve smyslu Úmluvy, nikoli na postihy za
protiprávní jednání, která tuto povahu nemají
(coÏ zpravidla postihy za disciplinární delikty
budou). Vyfiízení drobného nedostatku ve for-
mû v˘tky pfiíslu‰ného orgánu dohledu sice vy-
tvofií pfiekáÏku ne bis in idem pro kárné fiízení
pro t˘Ï skutek, pro které byla odpovûdné osobû
uloÏena v˘tka, nevytváfií v‰ak pfiekáÏku pro fií-
zení trestní.12

Vefiejnoprávní povaha v˘tky

UloÏení v˘tky odpovûdné osobû je v˘konem
vefiejné moci svûfiené úfiední osobû (dohledové-
mu orgánu). Vefiejnoprávní povahu ukládání
v˘tky pfiedsedou soudu vÛãi soudci vyjádfiil
pfiíznaãnû Krajsk˘ soud v Praze v usnesení ze
dne 3. 4. 2015, ã. j. 46 A 20/2015-22.13 Uvedl, Ïe
„jiÏ ze samotné textace ustanovení § 88a zákona
o soudech a soudcích vypl˘vá, Ïe pfii uloÏení
v˘tky nejedná pfiedseda soudu v pozici vedou-
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6 „Nikdo nemÛÏe b˘t stíhán za ãin, pro kter˘ jiÏ byl pravomocnû
odsouzen nebo zpro‰tûn obÏaloby. Tato zásada nevyluãuje
uplatnûní mimofiádn˘ch opravn˘ch prostfiedkÛ v souladu se
zákonem.“

7 Viz napfi. usnesení Nejvy‰‰ího soudu ze dne 12. 12. 2007, 
sp. zn. 5 Tdo 1399/2007 (ã. 13/2009 Sb. rozhodnutí ve vûcech
trestních).

8 „Nikdo nemÛÏe b˘t stíhán nebo potrestán v trestním fiízení
podléhajícím pravomoci téhoÏ státu za trestn˘ ãin, za kter˘ jiÏ
byl osvobozen nebo odsouzen koneãn˘m rozsudkem podle
zákona a trestního fiádu tohoto státu.“

9 Rozsudek pléna ESLP ze dne 8. 6. 1976, ã. 5100/71 a dal‰í 
(ve vûci Engel a dal‰í proti Nizozemsku).

10 K pojmu „trestní obvinûní“ v judikatufie ESLP viz napfi. KMEC, J.
In: KMEC, J. – KOSA¤, D. – KRATOCHVÍL, J. – BOBEK, M.
Evropská úmluva o lidsk˘ch právech. Komentáfi. Praha: C. H.
Beck, 2012, s. 574–584. 

11 Viz rozhodnutí ESLP ze dne 9. 2. 2006, ã. 43371/02 (ve vûci
Rabus proti Nûmecku).

12 Názor, Ïe v˘tka vytváfií pfiekáÏku vûci „pravomocnû“ rozhodnuté,
av‰ak jen ohlednû moÏného kárného postihu, resp. zahájení ãi
pokraãování v jiÏ zahájeném kárném fiízení, uvádí napfi.
VONDRU·KA, F. In: KOUDELKA, Z. – RÒÎIâKA, M. –
VONDRU·KA, F. Zákon o státním zastupitelství s komentáfiem
a judikaturou. Praha: Leges, 2010, s. 319. 

13 NSS sice sv˘m rozsudkem ze dne 13. 4. 2015, 
ã. j. 46 A 20/2015-22, zru‰il v˘rok I. cit. usnesení Krajského
soudu v Praze, ale z jin˘ch procesních dÛvodÛ.
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cího zamûstnance zamûstnavatele, n˘brÏ právû
v pozici orgánu státní správy soudÛ, kter˘ uklá-
dá disciplinární opatfiení. Aplikaci zákoníku
práce v této konkrétní otázce brání právû sku-
teãnost, Ïe ukládání v˘tky upravuje specificky 
§ 88a zákona o soudech a soudcích jako ustano-
vení speciální k ustanovením zákoníku práce.
Ten se v této souvislosti sice mÛÏe (samozfiejmû
aÏ subsidiárnû) pouÏít pro posouzení otázky,
zda to které jednání soudce lze kvalifikovat ja-
ko nedostatek v práci (tj. jako zavinûné poru‰e-
ní pracovnûprávních povinností soudce), nikoli
v‰ak jako právní základ pro udûlení v˘tky za ta-
kové poru‰ení povinností. V˘tku podle § 88a zá-
kona o soudech a soudcích rozhodnû nelze
ztotoÏÀovat napfi. s pracovním posudkem ve
smyslu § 314 zákoníku práce, resp. pracovním
hodnocením zamûstnance zakládan˘m do
osobního spisu vedeného podle § 312 zákoníku
práce.“ Vefiejnoprávní povahu má i ukládání
v˘tky v pfiípadû jin˘ch skupin odpovûdn˘ch
osob, neÏ jsou soudci.

UloÏená v˘tka není kárn˘m opatfiením uve-
den˘m mezi druhy kárn˘ch opatfiení, která lze
odpovûdn˘m osobám ukládat v kárném fiíze-
ní.14 Pfiesto je negativním hodnocením jeho ãin-
nosti nebo chování ze strany orgánu, kter˘ nad
odpovûdnou osobou vykonává dohled. Napfi.
rozhodnutí kárného senátu NSS ze dne 14. 9.
2010, ã. j. 13 Kss 2/2010-87, oznaãilo v˘tku ulo-
Ïenou podle § 88a zákona o soudech a soudcích
za disciplinární opatfiení uloÏené podle zák.
o soudech a soudcích. V rozsudku ze dne 27. 11.
2015, ã. j. 4 As 173/2015-31 charakterizoval NSS,
Ïe „v˘tka je svou povahou nejmírnûj‰ím stupnûm
kárného opatfiení (v obecném smyslu slova), je-
hoÏ úãelem je moÏnost flexibilnû postihnout ty
nedostatky, jeÏ svojí men‰í závaÏností neodÛ-
vodÀují zahájení kárného fiízení.“ V˘tka mÛÏe
negativnû zasáhnout osobnost odpovûdné oso-
by, zejména její dÛstojnost, váÏnost, ãest a dob-
rou povûst. V cit. rozsudku ã. j. 4 As 173/2015-31
se napfi. v bodû 29 odÛvodnûní uvádí, Ïe „ulo-
Ïená v˘tka je do jisté míry formalizovanou in-
formací o tom, Ïe do‰lo ze strany exekutora
(resp. soudce, státního zástupce nebo notáfie)
k urãitému pochybení. To samo o sobû mÛÏe vy-
volat ve tfietích osobách pochybnosti, podle po-
vahy konkrétního provinûní, ohlednû profesní
odbornosti nebo osobnostních kvalit v˘tkou po-
stiÏeného. Ne nadarmo se traduje, Ïe dÛvûry-
hodnost a bezúhonnost se budují dlouho, ale je
moÏné je ztratit v jediném okamÏiku. V˘tka mÛ-
Ïe dále pÛsobit napfiíklad i jako pfiekáÏka v kari-
érním postupu a mÛÏe b˘t pfiitûÏující okolností
v pfiípadném dal‰ím kárném fiízení. Pfiedstavi-
telná je i situace, kdy bude v˘tka zneuÏívána
k dehonestování ãi ‰ikanování postiÏeného.“

K tomu je tfieba poznamenat, Ïe uloÏená v˘t-
ka by mohla b˘t pfiekáÏkou kariérního postupu
pojmovû u tûch profesí, u nichÏ to pfiichází do
úvahy (ne u soudního exekutora, podobnû ani
v pfiípadû notáfie). Co se t˘ká nebezpeãí, Ïe by
v pfiípadném dal‰ím kárném fiízení byla uloÏená
v˘tka povaÏována za pfiitûÏující okolnost, orgán
provádûjící kárné fiízení není vázán skuteãností
uloÏení v˘tky, ale je oprávnûn (ãi procesnû po-
vinen) pfiezkoumat dÛvodnost jejího uloÏení,
mûlo-li by b˘t uloÏení v˘tky povaÏováno za pfii-
tûÏující okolnost. Napfi. kárn˘ senát NSS rozho-
dující ve vûcech kárného fiízení proti soudním
exekutorÛm v rozhodnutí ze dne 27. 1. 2016, 
ã. j. 15 Kse 8/2015-75, vyloÏil, Ïe nepfiihlíÏel
k pfiedchozí v˘tce udûlené kárnû obvinûné Mi-
nisterstvem spravedlnosti, protoÏe její uloÏení
nebylo podle kárného senátu dÛvodné (viz 
bod 76 odÛvodnûní).

Forma v˘tky jako správního
úkonu

Pfiijmeme-li závûry o vefiejnoprávní povaze v˘t-
ky, k níÏ se pfiiklání, jak v˘‰e uvedeno, i soudní
rozhodovací praxe, nastává problém s vymeze-
ním její povahy jako správního úkonu. Úãelem zá-
konÛ, které zakládají úfiedním osobám pravomoc
ukládat osobám podléhajícím kárné odpovûd-
nosti v˘tku, namísto toho, aby bylo zahájeno
kárné fiízení pro kárné provinûní, jistû nebylo
vytvofiit nástroj, kter˘ bude moÏné pouÏít aÏ po
skonãení formalizovaného správního fiízení. Po-
kud bychom nahlíÏeli na v˘tku jako na rozhod-
nutí ve správním fiízení podle § 67 zákona 
ã. 500/2004 Sb., správní fiád (dále „spr. fi.“), mu-
selo by jí pfiedcházet formálnû zahajované fiíze-
ní z moci úfiední dle § 46 odst. 1 spr. fi., kdyÏ
z právní úpravy ani nevypl˘vá, Ïe by uloÏení
v˘tky mohlo b˘t prvním úkonem v takovém
eventuálním fiízení, úãastník fiízení by musel
mít moÏnost pfiedem se vyjádfiit k podkladÛm
rozhodnutí atd., nebyla-li by v˘sledkem fiízení
v˘tka, muselo by b˘t rozhodnuto o zastavení fií-
zení. Jako absurdní by se jevilo, Ïe by mûla
úfiední osoba, která jinak mÛÏe v závaÏnûj‰ích
pfiípadech iniciovat zahájení kárného fiízení, sa-
ma zahajovat správní fiízení o uloÏení sankce.
Tak tomu není. V˘tka není v˘sledkem fiízení
(procesu), na jehoÏ konci by bylo buì uloÏení
v˘tky, nebo její neuloÏení (zastavení fiízení, od-
loÏení vûci ãi jiné procesní vyfiízení). UloÏení
v˘tky je správní ãinností, a to v rámci v˘konné
moci (není v˘konem soudnictví ani tehdy, po-
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14 Viz § 88 odst. 1 a 2 zák. o soudech a soudcích, § 30 odst. 1
zák. stát. zast., § 116 odst. 6 a 9 ex. fi., § 48 odst. 3 not. fi., § 89 
odst. 1 ZSS.
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kud v˘tku ãiní pfiedsedové ãi místopfiedsedové
soudÛ – ti vystupují v tomto smûru jako orgány
státní správy soudÛ – viz § 119 odst. 2 zák.
o soudech a soudcích), ãi v rámci jiné správy
(orgány profesní samosprávy v pfiípadû soud-
ních exekutorÛ a notáfiÛ). V˘tka v‰ak není 
rozhodnutím ve formálním smyslu podle
správního fiádu (ani jiného zákona).15 Správním
rozhodnutím ve formálním smyslu lze rozumût
rozhodnutí, které je vydáno jako v˘sledek fiíze-
ní podle procesního pfiedpisu (správního fiádu,
pfiípadnû jiného zákona), tedy rozhodnutím,
které má na mysli § 9 spr. fi. Jen proti takovému
rozhodnutí (správnímu aktu) vydanému dle
formálního (procesního) pfiedpisu lze podávat
opravné prostfiedky v takovém pfiedpise pfied-
vídané, jen takové rozhodnutí je schopné nab˘t
právní moci a stát se nenapadnuteln˘m fiádn˘-
mi opravn˘mi prostfiedky podle procesního
pfiedpisu a závazn˘m pro dotãené osoby a ve-
fiejné orgány.16 NepovaÏuje-li se uloÏená v˘tka
za rozhodnutí ve formálním smyslu, nelze pro-
ti jejímu uloÏení proto podat opravné prostfied-
ky podle správního fiádu, kdyÏ ani zákony
stanovící moÏnost ukládat v˘tku nic takového
neupravují. Z neformálnosti uloÏené v˘tky, ab-
sence vlastnosti právní moci a její sloÏky závaz-
nosti lze dovodit, Ïe ten, kdo ji uloÏil, ji mÛÏe
i zru‰it, shledá-li napfi. její nedÛvodnost, ne-
správnost nebo nezákonnost.

Zejména pod vlivem judikatury správního
soudnictví se roz‰ífiilo pojetí správních rozhod-
nutí (správních aktÛ) v tzv. materiálním smyslu.
Jedná se o to, Ïe soudy ve správním soudnictví
poskytují (alespoÀ v podmínkách âeské repub-
liky) ochranu subjektivním vefiejn˘m právÛm
na základû Ïaloby proti rozhodnutí správního
orgánu, nejen proti rozhodnutím, které vydal
pfiíslu‰n˘ správní orgán po probûhlém správ-
ním fiízení (formálním procesu), ale i vÛãi (ji-
n˘m) úkonÛm správního orgánu, jímÏ se mûní,
ru‰í nebo závaznû urãují práva nebo povinnosti
jednotlivce (srov. § 65 odst. 1 s. fi. s.). Rozhodnu-
tím správního orgánu je zásadnû písemn˘ for-
malizovan˘ akt s pfiezkoumateln˘m obsahem.17

Zkoumání formální stránky jednání správního
orgánu, které mÛÏe zasáhnout do právní sféry
jednotlivce, mÛÏe b˘t rozhodující pro posouze-
ní, v jakém druhu fiízení podle s. fi. s. lze po-
skytnout ochranu: zda v fiízení o Ïalobû pro
rozhodnutí (díl první hlavy druhé s. fi. s.), v fií-
zení o tzv. neãinnostní Ïalobû (díl druh˘), v fií-
zení o tzv. zásahové Ïalobû (díl tfietí), pfiípadnû
v fiízení o návrhu na zru‰ení opatfiení obecné
povahy nebo jeho ãásti (díl sedm˘). 

Závazné úkony, které jsou v˘sledkem fiízení
a v konkrétních vûcech upravují pomûry jedno-
tlivcÛ, tedy rozhodnutí ve formálním smyslu,

jsou sice nejãastûj‰í skupinou rozhodnutí správ-
ního orgánu ve smyslu § 65 odst. 1 s. fi. s., ale lze
se setkat i s tím, Ïe úkony, které z materiálního
(obsahového) hlediska pfiímo zasahují do práv-
ní sféry jednotlivce, aã nemají formu rozhodnu-
tí podle správního fiádu, b˘vají povaÏovány za
rozhodnutí podle § 65 odst. 1 s. fi. s., a to v ma-
teriálním smyslu, a takto jsou soudnû pfiezkou-
matelná. Za rozhodnutí z obsahového hlediska
se napfi. povaÏuje vyrozumûní Ministerstva
‰kolství, mládeÏe a tûlov˘chovy podle § 82 odst. 3
‰kolského zákona ã. 561/2004 Sb. o pfiezkoumá-
ní v˘sledku spoleãné ãásti maturitní zkou‰ky
konanou formou didaktického testu nebo pfie-
zkoumání rozhodnutí o vylouãení ze zkou‰ky.18

Naproti tomu v pfiípadû tzv. souhlasÛ podle
stavebního zákona ã. 183/2006 Sb., v platném
znûní (§ 96  územní souhlas, § 106 souhlas s pro-
vedením ohlá‰eného stavebního zámûru, § 122
kolaudaãní souhlas, § 127 souhlas se zmûnou
uÏívání stavby), nejsou tyto podle usnesení roz-
‰ífieného senátu NSS ze dne 18. 9. 2012, ã. j. 2 As
86/2010-76, rozhodnutími podle § 65 s. fi. s. (za
která je povaÏovala nûkterá dfiívûj‰í rozhodnutí
NSS), ale soudní ochrana tfietích osob proti nim
je zaruãena zásahovou Ïalobou dle § 82 s. fi. s.
Aãkoli vzniká v dÛsledku takov˘ch souhlasÛ
subjektivní hmotné právo (právo umístit, pro-
vést ãi uÏívat stavbu), procesní úprava (o vydá-
ní souhlasÛ se nevede fiízení ve smyslu ãásti
druhé a tfietí správního fiádu) pfieváÏila pfii po-
suzování jejich povahy.

Je-li v˘tka drobn˘ch nedostatkÛ správním
úkonem vefiejnoprávní povahy, lze tedy uvaÏo-
vat o tom, Ïe má z hlediska teorie správního
práva a z hlediska Ïalobních typÛ k ochranû
subjektivních vefiejn˘ch práv povahu rozhod-
nutí (správního aktu) v materiálním smyslu, ni-
koli rozhodnutí ve smyslu formálním, nebo
neformálního zásahu. Jak uvedeno dále, zafiaze-
ní do jedné z tûchto skupin není jednoznaãné,
neboÈ se znaky rozhodnutí (jen) v materiálním
smyslu a jiného zásahu v takov˘ch pfiípadech
pfiekr˘vají. To neãiní problém teorii, naproti to-
mu soudní praxe, která s ohledem na formální
stránku vyÏaduje urãení konkrétního Ïalobního
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15 Viz napfi. usnesení Krajského soudu v Praze ze dne 3. 4. 2015,
sp. zn. 46 A 20/2015-22: „... z ustanovení § 88a zákona
o soudech a soudcích nelze dovodit povinnost Ïalovaného
vydávat v˘tku ve formû správního rozhodnutí podle ustanovení 
§ 67 zákona ã. 500/2004 Sb., správní fiád, ve znûní pozdûj‰ích
pfiedpisÛ (dále jen ,správní fiád‘), resp. povinnost takové
rozhodnutí vydávat na základû formálního správního fiízení se
v‰emi jeho nuancemi.“ Názor, Ïe v˘tka uloÏená podle § 7a ex .fi.
není rozhodnutím podle § 67 spr. fi., tedy správním rozhodnutím
ve formálním smyslu, byÈ jinak naplÀuje znaky individuálního
správního aktu v materiálním smyslu, vyjadfiuje i rozsudek NSS
ze dne 27. 11. 2015, ã. j. 4 As 173/2015-31.

16 Srov. § 73 odst. 1 a 2 spr. fi.
17 Srov. usnesení roz‰ífieného senátu NSS ze dne 16. 11. 2010, 

ã. j. 7 Aps 3/2008-98.
18 Srov. rozsudek NSS ze dne 17. 1. 2013, ã. j. 7 As 165/2012-22.
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typu (zda Ïalobce, kter˘ nesouhlasí s v˘tkou,
podává Ïalobu proti rozhodnutí správního or-
gánu nebo Ïalobu proti nezákonnému zásahu,
pokynu nebo donucení), uvádí nûkdy pfiíli‰ ka-
tegorická tvrzení o charakteru takov˘ch správ-
ních úkonÛ.

Soudní ochrana vÛãi uloÏení
v˘tky

Zásah vefiejné moci do osobnosti odpovûdné
osoby a moÏné dehonestující úãinky uloÏené
v˘tky pfied jin˘mi osobami mohou odÛvodÀo-
vat právo na pfiímou obranu vÛãi uloÏení v˘tky.
Vyjdeme-li z toho, Ïe v˘tkou úfiední osoby, kte-
rá jinak mÛÏe zahájit kárné fiízení, do‰lo k zása-
hu do subjektivního práva odpovûdné osoby
v souvislosti s její disciplinární odpovûdností,
náleÏí soudní ochrana odpovûdné osoby do
pravomoci soudÛ rozhodujících ve správním
soudnictví (srov. § 2 a 4 s. fi. s.).

V úvahu pfiichází obecnû Ïaloba k ochranû
pfied nezákonn˘m zásahem, pokynem nebo do-
nucením správního orgánu (§ 82 s. fi. s.) nebo Ïa-
loba proti rozhodnutí správního orgánu (§ 65
s. fi. s). V pfiípadû zásahové Ïaloby by soud roz-
hodoval na základû skutkového stavu zji‰tûného
ke dni svého rozhodnutí a v pfiípadû dÛvodnos-
ti Ïaloby by urãil, Ïe proveden˘ zásah byl nezá-
konn˘, a trvá-li takov˘ zásah nebo hrozí-li jeho
opakování, zakázal by správnímu orgánu, aby
v poru‰ování Ïalobcova práva pokraãoval, a pfii-
kázal by, aby, je-li to moÏné, obnovil stav pfied zá-
sahem (§ 87 odst. 1 a 2 s. fi. s.). Zásahovou
Ïalobou se lze rovnûÏ domáhat pouze urãení, Ïe
zásah byl nezákonn˘. Naproti tomu v pfiípadû
dÛvodnosti Ïaloby proti rozhodnutí soud, kter˘
vychází ze skutkového a právního stavu, kter˘
tu byl v dobû rozhodování správního orgánu 
(§ 75 odst. 1 s. fi. s.), napadené rozhodnutí zru‰í
a vrátí k dal‰ímu fiízení Ïalovanému správnímu
orgánu (§ 78 odst. 1 a 3 s. fi. s.); jsou-li k tomu dÛ-
vody, prohlásí rozhodnutí správního orgánu za
nicotné (§ 65 odst. 1 s. fi. s.).

Rozhodovací praxe krajsk˘ch soudÛ, na které
se obracely osoby, kter˘m byla uloÏena v˘tka,
byla rozdílná v tom pohledu, jak˘ Ïalobní typ
lze proti v˘tce pouÏít (napfi. v rozsudku Mûst-
ského soudu v Praze ze dne 12. 6. 2015, ã. j. 10 A
76/2014-33, a v usnesení Krajského soudu
v Praze ze dne 3. 4. 2015, ã. j. 46 A 20/2015-22,
se soudy pfiiklonily k názoru o pouÏitelnosti zá-
sahové Ïaloby, zatímco v rozsudku Mûstského
soudu v Praze ze dne 18. 7. 2012, ã. j. 11 Ca
184/2009-47, byla preferována pfiípustnost Ïalo-
by proti rozhodnutí).

NSS v rozsudku ze dne 27. 11. 2015, ã. j. 4 As
173/2015-31, zaujal názor, Ïe v˘tka není roz-

hodnutím podle § 67 spr. fi., není tedy rozhod-
nutím vydan˘m po formálním správním fiízení
podle ãásti druhé a tfietí správního fiádu, ale pfie-
sto naplÀuje obecné znaky individuálního
správního aktu. Naplnûní znakÛ individuální-
ho správního aktu spatfiuje v tom, Ïe v˘tku
ukládá dohledov˘ orgán, kter˘ tak zaji‰Èuje v˘-
kon vefiejné správy na daném úseku, Ïe udûle-
ná v˘tka zároveÀ sv˘m charakterem zasahuje
do sféry postiÏené osoby, která zároveÀ vystu-
puje v pozici vykonavatele vefiejné moci (v po-
suzovaném pfiípadû soudního exekutora). 
NSS uvedl, i s ohledem na pfiedchozí judikatu-
ru (napfi. rozsudek NSS ze dne 19. 8. 2010, ã. j. 
2 As 52/2010-59), Ïe základní normy zakládající
pravomoc správních soudÛ k pfiezkoumání aktu
orgánu vefiejné moci vyÏadují naplnûní ãtyfi
podmínek: (i) správní akt vydal orgán moci v˘-
konné ãi jin˘ z orgánÛ popsan˘ch v definici, 
(ii) orgán rozhodoval o právech a povinnostech
fyzick˘ch a právnick˘ch osob, (iii) rozhodování
se odehrávalo v oblasti vefiejné správy a (iv)
ãinností správního orgánu musela b˘t dotãena
vefiejná subjektivní práva fyzick˘ch nebo práv-
nick˘ch osob. Tyto podmínky jsou dle názoru
NSS v pfiípadû v˘tky naplnûny, v˘tka je rozhod-
nutím správního orgánu pfiezkoumateln˘m na
základû Ïaloby podle dle § 65 odst. 1 a násl. s. fi. s.
Obecnû lze s tímto vymezením správního 
aktu (rozhodnutí správního orgánu) souhlasit.

Zvlá‰tní situace nastane v pfiípadû, Ïe soud
zru‰í na základû Ïaloby v˘tku a vrátí zpût orgá-
nu, kter˘ ji uloÏil (v pojetí s. fi. s. se vrací vûc
k dal‰ímu fiízení Ïalovanému správnímu orgá-
nu). U tohoto orgánu Ïádné formální fiízení pro-
bíhat nebude. Bude-li povaÏovat orgán uloÏení
v˘tky za dÛvodné, jsa vázán právním názorem
soudu ji bude moci uloÏit znovu. Nebylo by
v‰ak napfi. ani vylouãeno, aby namísto v˘tky
podal návrh na zahájení kárného fiízení, neboÈ
zru‰ením v˘tky odpadla pfiekáÏka ne bis in idem.

Nedojde-li k judikatornímu posunu v rozho-
dování NSS, lze vycházet z toho, Ïe právní názo-
ry vyslovené v rozsudku ã. j. 4 As 173/2015-31
je moÏné vztáhnout i na v˘tky ukládané podle
dal‰ích zákonÛ (viz v˘‰e).

Závûr

Shrneme-li moÏn˘ pohled na v˘tky drobn˘ch
nedostatkÛ v ãinnosti soudcÛ, státních zástup-
cÛ, soudních exekutorÛ, notáfiÛ a státních za-
mûstnancÛ, lze uvést:
– jedná se o disciplinární opatfiení k tomu

oprávnûné úfiední osoby (orgánu vykonávají-
cího dohled) uãinûné namísto zahájení kárné-
ho fiízení,
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– v˘tka je zpÛsobilá zasáhnout do sféry posti-
Ïené osoby, zejména její dÛstojnosti, váÏnosti
a cti a dobré povûsti, a postiÏená osoba má
právo se proti takovému úkonu orgánu vyko-
návajícího vefiejnou správu bránit ve správ-
ním soudnictví,

– uloÏená v˘tka vytváfií pfiekáÏku ne bis in idem
pro kárné fiízení pro t˘Ï skutek,

– okolnost, Ïe byla kárnû obvinûné osobû v mi-
nulosti uloÏena v˘tka za jin˘ skutek, mÛÏe
b˘t pfiitûÏující okolností v pfiípadû, Ïe orgán
rozhodující v kárném fiízení shledá dÛvod-
nost uloÏené v˘tky a souvislost mezi jedná-
ním, za které byla v˘tka uloÏena, a kárn˘m
obvinûním,

– uloÏená v˘tka není v˘sledkem správního fií-
zení, není rozhodnutím splÀujícím formální
náleÏitosti rozhodnutí správního orgánu
podle § 67 spr. fi.,

– v˘tka je individuálním správním aktem
v materiálním pojetí napadnuteln˘m Ïalobou
proti rozhodnutí správního orgánu podle § 65
odst. 1 s. fi. s.

Zavedení moÏnosti vyfiídit drobné nedostatky
v ãinnosti a chování osob, které podléhají kárné
odpovûdnosti, uloÏením neformální v˘tky ze
strany orgánu, kter˘ vykonává dohled, mûlo od-
bfiemenit kárná fiízení, vedená pfiíslu‰n˘mi orgá-
ny, od projednávání bagatelních pfiípadÛ, které
nedosahují intenzity kárn˘ch obvinûní. Mají-li
v‰ak ukládané v˘tky povahu individuálního
správního aktu zasahujícího do sféry subjektivních
vefiejn˘ch práv dotãen˘ch osob, podléhajících sa-
mostatné ochranû ve správním soudnictví, je legis-
lativnû sporné, proã má vedle regulérního systému
kárné odpovûdnosti existovat jin˘ systém faktic-
kého trestání ve formû ukládání v˘tek osobami
vykonávajícími vefiejnou správu, které jinak pra-
vomoc projednávat kárná obvinûní nemají. Ne-
dojde-li v‰ak v tomto smûru k nûjaké legislativní
zmûnû, je dobré, aby si jak ti, kdo v˘tky ukláda-
jí, tak i postihované osoby byli vûdomi v˘zna-
mu tohoto institutu a problémÛ s tím spojen˘ch.
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O vnitfiních limitech ústavních
demokracií1

JI¤Í BARO·, 
ÚSTAVNÍ SOUD âR A FAKULTA SOCIÁLNÍCH STUDIÍ MU

On Inherent Limits of Constitutional Democracy

Summary: The article looks at the inherent limits of constitutional democracy, i. e. the topic which
should be discussed first when dealing with real or putative crisis of Central European democracies. After
a brief introductory discussion of the very concept of constitutional democracy, it starts with the
presentation of democratic and constitutionalist accounts of difficulties of constitutional democracy.
Further, it discusses constitutional failure during the creation and maintenance of constitutional
democracy. Finally, this exploratory article ends with a typology of internal and external limits of
constitutional democracy.

Keywords: constitutional democracy–constitutionalism–democratic education–emergency

Jako demokratick˘ právní stát je âeská republi-
ka definována v ãl. 1 odst. 1 Ústavy âeské re-
publiky. Tento ãlánek pojí v jeden celek princip
demokratick˘ a státnûprávní. Jinak fieãeno, na‰e
Ústava v sobû subtilnû mísí demokratické prin-
cipy s poÏadavky konstitucionalismu; pfiijetí
koncepce materiálního právního státu, v nûmÏ

kromû vázanosti státní moci pravidly musí mít
tato pravidla i urãit˘ (spravedliv˘) obsah, pfied-
stavuje konstitucionalistick˘ prvek na‰í ústavní

1 âlánek vznikl v rámci grantu Liberální demokracie v dobû krize
(GA16-13980S).
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