
Rozhodnutí nicotné patfií k institutÛm, které
pfiedstavují svojí sloÏitostí a tajemností aÏ ja-
kousi Sfingu, kladoucí doktrínû i aplikaãní pra-
xi stále nové otazníky a zejména soudy pak
leckdy sahají k tomu, co nûmecká teorie ozna-
ãuje jako Fortbildung des Rechts ãili dotváfiení
práva se v‰emi problémy, které s tím souvisejí.1

V jistém smyslu je vlastnû nonsens jiÏ samot-
né slovní spojení nicotné rozhodnutí, protoÏe
jde o pojmy, které se fakticky vzájemnû vyluãu-
jí. Zákonodárce jasnû fiíká, co je to rozhodnutí,
kdyÏ v § 67 odst. 1 správního fiádu podává jeho
legální definici, jakoÏto aktu, jímÏ správní orgán
v urãité vûci zakládá, mûní nebo ru‰í práva ane-
bo povinnosti jmenovitû urãené osoby nebo
v urãité vûci prohla‰uje, Ïe taková osoba práva
ãi povinnosti má/nemá nebo v zákonem stano-
ven˘ch pfiípadech rozhoduje o procesních otáz-
kách. Jde tedy o v˘ron autoritativní aplikace
správního práva, projev vrchnostenské (policej-
ní) ãinnosti vefiejné správy.2 S ohledem na mate-
riální pojetí rozhodnutí, se mÛÏe jednat o akty
pomûrnû rÛznorodé povahy, vzhledem k tomu,
Ïe podstatn˘m je jejich reáln˘ dopad, obsah
a nikoli oznaãení.3

Z druhé strany stojí povaha aktu, kter˘ si vy-
slouÏil v prÛbûhu v˘voje nejrÛznûj‰í pojmeno-
vání, jako nulitní, nicotn˘, absolutnû zmateãní,
paakt, zdánliv˘ akt, procesní potrat a dal‰í.4 Ty-
to pfiídomky mají zdÛraznit, Ïe jde o jakési
právní nic, které nemá Ïádné úãinky jinak se
správním aktem související a v tomto smyslu te-
dy o rozhodnutí jít nemÛÏe. Aã si tedy v‰ichni
uvûdomují, Ïe jde o contraditio in adjecto, je toto
oznaãení udrÏováno a to pfiedev‰ím s ohledem
na tradici a zvyk.5

Nulitní akt není a priori vybaven presumpcí
správnosti, nemÛÏe nikoho zavazovat, konsti-
tuovat ãi deklarovat práva nebo povinnosti,
v úvahu nepfiichází jeho konvalidace uplynutím
doby atd. V‰e to je ov‰em nutnû prohla‰ováno
aÏ posterior, coÏ je dáno tím, Ïe mnohdy nejde
o vady zjevné dokonce ani na druh˘ pohled.
Nicménû, jak dovozuje A. Merkl, nûjaké právní

následky tento akt musí mít, protoÏe jinak by
nemusel b˘t pfiedmûtem úfiedního jednání, tfie-
baÏe jen toho, které smûfiuje k jeho vylouãení
z právního svûta a to tím spí‰e, Ïe do doby, neÏ
se tak stane, je pro adresáty závazn˘. TfiebaÏe
s poslední ãástí tohoto konstatování lze sotva
souhlasit, protoÏe o závaznosti tu fieã b˘t nemÛ-
Ïe, je nepochybnû tfieba, aby existovaly mecha-
nismy, jak se s tím, Ïe tu reálnû je, vypofiádat,
coÏ odpovídá poÏadavku právní jistoty, jiÏ jen
proto, Ïe mÛÏe vyvolávat zdání svojí existence
a tím i pÛsobení na hmotná práva ãi povinnos-
ti. Snad proto je navrhováno fie‰ení, aby se spí-
‰e hovofiilo o aktu s vadami nicotnosti, coÏ
zfiejmû lépe vystihuje realitu.6

DÛvody pÛsobící nicotnost správních roz-
hodnutí byly pfied více neÏ deseti roky pojaty
pfiímo do právní úpravy a zákonodárce si od to-
ho sliboval i zaji‰tûní vy‰‰í míry právní jistoty.
Jako je tomu ostatnû stejnû i v fiadû jin˘ch pfií-
padÛ, vy‰el tento zámûr jen z ãásti.

Podle § 77 odst. 1 správního fiádu pÛsobí nicot-
nost to, Ïe rozhodnutí vydal správní orgán vÛbec
vûcnû nepfiíslu‰n˘. Paaktem je dále rozhodnutí tr-
pící vadami, které je ãiní zjevnû vnitfinû rozpor-
n˘m, právnû ãi fakticky neuskuteãniteln˘m ãi
jin˘mi vadami, pro nûÏ je nelze vÛbec povaÏo-
vat za rozhodnutí správního orgánu (§ 77 odst. 2
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správního fiádu). Tato poslední ãást citovaného
ustanovení otevírá ‰iroké pole pro aplikaãní
praxi i doktrínu. Ty fiadí mezi jiné vady napfi. ab-
solutní nedostatek formy (ústní vyhlá‰ení roz-
hodnutí tam, kde je zákonem pfiedepsána forma
písemná),7 absolutní omyl v osobû, neexistenci
vÛle ze strany aplikujícího orgánu (napfi. roz-
hodnutí, které bylo vynuceno nebo získáno
podvodem), neexistenci skutkového základu,
nedostatek právního základu (rozhodnutí bylo
vydáno na základû neplatného právního pfied-
pisu), zcela vadné obsazení kolegiálního orgá-
nu, zahájení fiízení z moci úfiední tam, kde je tak
moÏno uãinit jen k Ïádosti a dal‰í.8

S v˘jimkou prvého dÛvodu nulity jsou ostat-
ní jak patrno vymezovány neurãit˘mi pojmy
a jejich posouzení závisí povût‰inou na v˘kla-
du, kter˘ je na soudu, s ãímÏ zákonodárce ostat-
nû nepochybnû poãítal. Tak napfi. jako právnû
neuskuteãnitelné bylo prohlá‰eno rozhodnutí
ukládající povinnost firmû, jakoÏto nûkomu,
kdo není právnickou ani fyzickou osobou nebo
konfiskaãní v˘mûr vydan˘ vÛãi tomu, kdo
v rozhodném okamÏiku jiÏ neexistoval, aãkoli
by zde stejnû dobfie obstálo, Ïe se jedná o abso-
lutní omyl v osobû adresáta.9

Ani jinak není judikatura v tomto ohledu ni-
jak konzistentní, kdyÏ napfi. jednou prohlásila si-
tuaci, kdy na místo soudu rozhodl správní orgán
za nedostatek pravomoci a jindy za nedostatek
vûcné pfiíslu‰nosti. Nicménû v praxi to nemá za-
se tak velk˘ v˘znam, pokud bude v˘sledek stej-
n˘, tedy takov˘ akt prohlá‰en nulitním.

Ohlednû nicotného rozhodnutí platí zásada
quod nullum est, nullum producit effectum, z ãehoÏ
plyne, Ïe nemÛÏe mít úãinky nejen v fie‰ení vû-
ci, v níÏ bylo vydáno, ale ani Ïádném dal‰ím fií-
zení, není schopno slouÏit jako podklad pro
jak˘koli dal‰í úkon správního orgánu, zejména
jako exekuãní titul.10

Zákonodárce zvolil, pokud se t˘ãe odstranûní
nulitních aktÛ, koncepci dûlené pravomoci,
kdyÏ ji dílem svûfiil nadfiízen˘m správním orgá-
nÛm a dílem soudÛm. Ponechme stranou, zda
jde o fie‰ení vhodné ãi vedla-li k tomu snad jen
nedÛvûra v kvalitu a schopnosti správních or-
gánÛ, které mohou prohla‰ovat nicotnost pouze
z dÛvodu vûcné nepfiíslu‰nosti, ostatní náleÏí
správním soudÛm.11 Soudy jsou v‰ak nepo-
chybnû oprávnûné zab˘vat se i nulitou z dÛvo-
dÛ vûcné nepfiíslu‰nosti, protoÏe opaãn˘ v˘klad
by byl zbyteãn˘m formalismem a pro toto fie‰e-
ní hovofií i to, Ïe Ïalobci nejsou nijak zkracová-
ní na sv˘ch právech, která jsou pfiinejmen‰ím
stejnû chránûna.

Pfii fie‰ení nulity vycházejí oba procesní pfied-
pisy z toho, Ïe takovou vadou postiÏen˘ akt
nelze ru‰it s ohledem na fakt, Ïe jako takov˘ ne-

existuje a tuto skuteãnost je tak moÏno pouze
prohlásit, deklarovat.12 Ustanovení § 77 odst. 1
správního fiádu to vyjadfiuje dikcí „rozhodnutí
prohla‰uje správní orgán“, podle § 76 odst. 2
soudního fiádu správního „vysloví soud roz-
sudkem tuto nicotnost“.

Prohlá‰ení nicotnosti ve správním fiízení je
povaÏováno za dozorãí prostfiedek sui generis,
coÏ se dovozuje z toho, Ïe fiízení, k nûmuÏ je pfií-
slu‰n˘ správní orgán nadfiízen˘ tomu, kter˘ ta-
kové rozhodnutí vydal, je zahajováno jen z moci
úfiední. Úãastníci fiízení, v jehoÏ rámci bylo roz-
hodnutí vydáno, ti ktefií jsou v rozhodnutí uve-
deni a jejich právní nástupci mohou sice dát
podnût k jeho zahájení, ten v‰ak má více ménû
jen nezávaznou povahu. Správní orgán na nûj
má reagovat tím, Ïe neshledá-li dÛvod k zaháje-
ní fiízení podateli, toto sdûlí (§ 78 odst. 1 správ-
ního fiádu). Podnût tak nezakládá subjektivní
právo, aby fiízení bylo zahájeno, a odmítavé
sdûlení nemá povahu rozhodnutí, neuplatÀuje
se zde ani doktrína o materiálním pojetí roz-
hodnutí a v úvahu tak nepfiichází moÏnost bro-
jit proti nûmu odvolání.13

Prohlásí-li správní orgán nulitu rozhodnutí,
vydává o tom rozhodnutí, proti nûmuÏ nelze po-
dat odvolání. Ten, kdo by se cítil b˘t takov˘m
rozhodnutím dotãen na sv˘ch subjektivních prá-
vech má moÏnost bránit se proti tomuto rozhod-
nutí Ïalobou podle soudního fiádu správního.14

S ohledem na jeho povahu je pojmovû vylou-
ãeno, aby bylo nicotné rozhodnutí napadeno
odvoláním podle správního fiádu, a stane-li se
tak, nemÛÏe jej odvolací instance pfiezkoumávat
po stránce obsahové ani formální, zru‰it jej a tím
ménû mûnit a jestliÏe by tak uãinila, bude její roz-
hodnutí stiÏeno stejnou vadou, takÏe jí nezb˘vá
nic jiného, neÏ konstatovat z moci úfiední, Ïe se
jedná o nulitní rozhodnutí.15 HlediskÛm proces-
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ní ekonomie odpovídá, Ïe takové odvolání by
mûlo b˘t vyhodnoceno jako zmínûn˘ podnût.

Úvaha, Ïe úãastník je zde vystavován riziku,
Ïe za situace, kdy správní orgán situaci ‰patnû
vyhodnotí, rozhodnutí nebude povaÏovat za ni-
cotné a podnûtem se odmítne zab˘vat, se jeví ja-
ko ponûkud krkolomná a lze si asi jen tûÏko
pfiedstavit, jak by k ní mohlo vÛbec dojít.16 Nic-
ménû i kdyby se tak opravdu stalo, pak by exi-
stující (ãili nikoli nulitní) rozhodnutí nemohlo
nab˘t právní moci a úãastníkovi se zachovalo
právo brojit proti nûmu fiádn˘mi opravn˘mi
prostfiedky a pfiípadnû se obrátit i na soud.

Odvolání by ov‰em mohlo smûfiovat i proti
nicotnému rozhodnutí z dÛvodÛ stanoven˘ch
v § 77 odst. 2 správního fiádu, kde je v‰ak jeho de-
klarování svûfieno v˘hradnû soudu. Zde lze uva-
Ïovat tfii moÏné varianty: a) odvolací orgán sdûlí
úãastníkovi, Ïe není pfiíslu‰n˘ a odkáÏe jej na soud;
b) odvolací orgán zamítne odvolání jako nepfií-
pustné podle § 92 odst. 1 správního fiádu a mÛÏe
odvolatele v odÛvodnûní pouãit, Ïe se má obrátit
na soud; c) odvolací orgán rozhodnutí zru‰í.

Znûní zákonné úpravy a také s ohledem na
pojetí nicotnosti zfiejmû nejvíce odpovídá fie‰ení
ad a), protoÏe ve struãnosti fieãeno, nelze rozho-
dovat o tom, co není. 

Druhá varianta nepfiichází v úvahu vzhledem
k tomu, Ïe odmítnout jakoÏto nepfiípustné lze
pouze odvolání smûfiující proti rozhodnutí, coÏ
v‰ak paakt není. Poslední moÏnost se sice jeví ja-
ko nejefektivnûj‰í, má v‰ak pfiinejmen‰ím dvû
slabiny. Popírá totiÏ nejen dûlenou pravomoc fie-
‰ení nicotnosti, ale i samotnou podstatu tohoto
institutu, protoÏe zru‰ením by pfiiznala, Ïe nicot-
né rozhodnutí existuje. Navíc asi sotva obstojí to,
Ïe v jedné skupinû pfiípadÛ nulity se odvolání
a limine vyluãuje a v dal‰í fakticky pfiipou‰tí.17

Pravomoc správních soudÛ ohlednû nicot-
n˘ch rozhodnutí je zaloÏena v § 76 odst. 2, resp.
§ 110 odst. 2 písm. a) soudního fiádu správního.
Sezná-li krajsk˘ soud, Ïe jsou dány dÛvody ni-
cotnosti, pak nejen mÛÏe, ale je pfiímo povinen
ji vyslovit, a to i bez návrhu, jinak se stává jeho
rozhodnutí nepfiezkoumateln˘m a mÛÏe b˘t
zru‰eno v rámci kasaãní stíÏnosti. Nejvy‰‰í
správní soud pak má pfii rozhodování o kasaãní
stíÏnosti deklarovat nicotnost rozhodnutí
správního orgánu za podmínky, Ïe pro to byly
dÛvody jiÏ v fiízení pfied krajsk˘m soudem.18

Vzhledem k tomu, Ïe nicotnost je vadou tûÏ‰í
neÏ pouhá nezákonnost, mûl by se její pfiípadnou
existencí soud zab˘vat jako prioritou a teprve
jestliÏe ji neshledá, bude posuzovat dal‰í vady.

Zmínûná dichotomie fie‰ení nicotnosti má
svÛj ponûkud pfiekvapiv˘ dÛsledek v podobû
toho, Ïe sv˘m zpÛsobem jsou lépe chránûni
úãastníci správního fiízení neÏ ti, ktefií se musí

obrátit na soud. Správní orgán mÛÏe totiÏ pro-
hlásit nicotnost kdykoli, bez kaÏdého ãasového
omezení,19 zatímco Ïalobu je tfieba podat do
dvou mûsícÛ po oznámení rozhodnutí a po
uplynutí této lhÛty se stane nepfiípustnou
a soud ji jako opoÏdûnou odmítne (§ 46 odst. 1
písm. b) soudního fiádu správního).20 Tato lhÛta
se odvíjí od okamÏiku oznámení rozhodnutí,
které je podle Ïaloby stiÏeno nicotností.21 Zde
vzniká jakási „nerudovská“ otázka, co s tako-
v˘m rozhodnutím, které s ohledem na svoji po-
vahu nemÛÏe mít per se Ïádné úãinky a pfiesto
tu bude nadále fakticky existovat.

K fie‰ení této situace se nabízí v˘klad, podle
nûhoÏ paakt nemÛÏe b˘t povaÏován za rozhod-
nutí, takÏe se na nûj Ïádné lhÛty nevztahují
a náprava by tak mohla b˘t zjednána kdykoli.
TfiebaÏe sám autor této interpretace ji oznaãuje
za kontroverzní, jeví se urãitû lep‰í, neÏ nulová
varianta, která vzniká, jestliÏe se bude lpût na
doslovném znûní soudního fiádu správního.22

Druhou pastí, kterou nastavuje soudní fiád
správní, je úprava nepfiípustnosti Ïaloby podle
§ 68 písm. c), která je dána v pfiípadû, Ïe jedi-
n˘m dÛvodem je tvrzená nicotnost napadeného
rozhodnutí, pokud se Ïadatel nedomáhal jejího
vylovení jiÏ v fiízení pfied správním orgánem.

V‰e je‰tû komplikuje, Ïe na jedné stranû je
k pfiezkoumání nicotnosti rozhodnutí soudem
poÏadováno, aby se jejího vyslovení úãastník
doÏadoval jiÏ ve správním fiízení, ale souãasnû
má soud povinnost zab˘vat se jí i bez návrhu,
tedy nehledû na to, zda bylo na nicotnost v Ïa-
lobû poukazováno.23

Soudy si byly nepochybnû vûdomy toho, Ïe spl-
nûní této podmínky nepfiichází v úvahu, protoÏe
správní fiád neobsahuje Ïádn˘ procesní institut,
kter˘ by mohl vyvolat fiízení o nicotnosti a jak
zmínûno, podnût stanoveného okruhu osob za ta-
kov˘ nelze povaÏovat. Proto dovodily, Ïe jeho vy-
uÏití není podmínkou pro pfiístup k soudu.24
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lhÛty (napfi. rozsudek Nejvy‰‰ího správního soudu ãj. 5 As
67/2005-88 a ãj. 7 Afs 17/2005-42).

21 Rozsudek Nejvy‰‰ího správního soudu ãj. 8 As 109/2012-37 
a 4 As 31/2004-53.

22 VEDRAL, J. Správní fiád. Komentáfi, Praha: BOVA POLYGON,
2012, s. 676.

23 Jak upozornil V. ·imíãek, mohlo by to vést k tomu, Ïe Ïalobce,
kter˘ opomene nicotnost uplatnit, by byl nucen tuto skuteãnost
radûji utajit a vyhledat jin˘ dÛvod pro Ïalobu a souãasnû
iniciovat soud, aby se zab˘val nicotností, coÏ jistû neodpovídá
smyslu úpravy (cit práce, s. 90–91).

24 Rozsudek Nejvy‰‰ího správního soudu ãj. 8 As 16/2009-31;
ustanovení § 68 písm. c) je oznaãováno jako obsoletní.



Tuto komplikovanou situaci se pokusil vyfie-
‰it Nejvy‰‰í správní soud pojetím, které lze zjed-
nodu‰enû vyjádfiit tak, Ïe by mûly b˘t setfieny
rozdíly mezi procesními prostfiedky slouÏícími
k odstranûní rozhodnutí nezákonn˘ch a nicot-
n˘ch. V˘chodiskem této konstrukce byla my‰-
lenka, Ïe aã nezákonnost a nulita jsou sice
rozdílné vady správních rozhodnutí, nemusí se
je‰tû proto li‰it prostfiedky, které slouÏí na
ochranu proti nim.25

V tomto pojetí pfiedstavuje nicotnost jen ja-
kousi, byÈ kvalifikovanou, podmnoÏinu nezá-
konnosti a není tedy dÛvod, proã by v rámci
odvolání nemohla b˘t napravena i tato vada.
Proto, shledá-li odvolací správní orgán nulitu,
není dÛvod, aby byly pouÏity jen prostfiedky
k odstranûní nicotnosti, protoÏe smyslu institu-
tu odvolání odpovídá, aby byla co nejrychleji
zjednána náprava.

Z toho se dovozuje následující závûr: nazná-li
odvolací správní orgán, Ïe jsou dány dÛvody
nulity rozhodnutí pro absolutní nedostatek vûc-
né pfiíslu‰nosti, má takové rozhodnutí zru‰it
a fiízení zastavit. Budou-li shledány jiné dÛvody
nicotnosti, je tfieba rozhodnutí zru‰it a vûc vrá-
tit orgánu, kter˘ jej vydal. Tento postup je odÛ-
vodnûn ponûkud paradoxnû tak, Ïe uznává-li
se, Ïe na nulitní rozhodnutí tfieba hledût, jako by
nebylo vydáno, ãili neexistující, nicménû vzhle-
dem k tomu, Ïe odvolací orgán nemÛÏe v rám-
ci odvolání deklarovat nicotnost, nezb˘vá mu
nic jiného, neÏ rozhodnutí zru‰it a to s v˘slov-
n˘m poukazem, Ïe se tak dûje právû z dÛvodÛ
jeho nulity, pfiiãemÏ takové zru‰ení má úãinky
ex tunc. Za této situace je úspû‰né uplatnûní Ïa-
loby vÛãi nulitû podmiÀováno vyãerpáním fiád-
n˘ch opravn˘ch prostfiedkÛ.

Toto „dotvofiení práva“ bylo nepochybnû mo-
tivováno chvályhodnou snahou co nejrychleji se
vyrovnat s nicotností,26 jiÏ v rámci správního fií-
zení a snad tím i odbfiemenit soudÛm, nicménû
se tím souãasnû fakticky popírá platná úprava,
která se pfiitom nejeví b˘t nefunkãní, nemluvû
jiÏ o tom, Ïe je v rozporu s celkov˘m pojetím to-
hoto institutu a to nejen doktrinálního, ale i to-
ho, kter˘ je zastáván v celé fiadû judikátÛ
Nejvy‰‰ího správního soudu. JestliÏe se totiÏ
v‰eobecnû uznává, Ïe nicotné rozhodnutí neexi-
stuje, coÏ jej zásadnû odli‰uje od rozhodnutí
pouze nezákonného, pak ho prostû nelze ru‰it,
nûco takového odporuje logice. TotéÏ ostatnû
platí i o rozhodování soudÛ, kde se v‰ak o ru‰e-
ní nicotn˘ch aktÛ nikde nehovofií. 

Dal‰í a to neménû závaÏnou otázkou je, lze-li
odvolací správní instanci ve skuteãnosti svûfiit
pÛsobnost, kterou jí správní fiád nedává. Podle
§ 77–78 správního fiádu mÛÏe toliko deklarovat
nicotnost z dÛvodÛ vûcné nepfiíslu‰nosti

a v‰echny ostatní pfiípady nulity náleÏí fie‰it
soudÛm.

Neobstojí koneãnû ani argument, Ïe jsou tím-
to postupem lépe garantována práva úãastníkÛ.
Vyjdeme-li z premisy, Ïe aÏ pravomocné roz-
hodnutí mÛÏe vyvolat úãinky vÛãi adresátÛm,
pak to platí i ohlednû nicotného rozhodnutí,
které by tak stejnû nemohlo, jako „nepravomoc-
né“ mít Ïádné dÛsledky ohlednû práv a povin-
ností úãastníkÛ a to, Ïe snad zru‰ující verdikt
odvolací instance pÛsobí ex tunc, nemá proto
v˘znam.27

Popsaná situace je souãástí toho, co je ozna-
ãováno jako soudcovsk˘ aktivismus, kter˘ je nû-
kdy jistû uÏiteãn˘, jindy má opaãn˘ efekt.28

V nejvy‰‰ím patfie lze uvaÏovat o tom, nakolik
zde dochází k naru‰ení principÛ dûlby moci,
kdyÏ moc soudní fakticky zasahuje do oblasti
moci zákonodárné. Z praktického pohledu je
podstatné, Ïe se tak vytrácí pfiedvídatelnost prá-
va. Zejména vrcholné soudní instance mohou
totiÏ pfiímo pozmûÀovat obsah právních pfied-
pisÛ a tím naru‰ovat jejich systém a smysl, kte-
r˘ byl jejich pfiijetím sledován, pfiiãemÏ tak ãiní
v podstatû nekontrolovatelnû.
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25 Usnesení roz‰ífieného senátu Nejvy‰‰ího správního soudu 
ãj. 7 As 100/2010-65.

26 To naznaãil i Nejvy‰‰í správní soud, kdyÏ dovodil, Ïe právû tam,
kde s ohledem na nejednoznaãnost právní úpravy by bylo tfieba
vyuÏít komplikované procesní postupy, má b˘t ‰etfiena zásada
hospodárnosti a hledat fie‰ení spí‰e v kontextu celé úpravy neÏ
doslovném znûní jejich jednotliv˘ch ustanovení (rozsudek 
ãj. 1 As 36/2010-44).

27 FRUMAROVÁ, K. Nicotnost správního rozhodnutí, Praha: Leges
2014, s. 271.

28 Zevrubnû k tomu viz GERLOCH, A. – TRYZNA, J. Nûkolik úvah
nad rolí nejvy‰‰ích soudÛ v podmínkách demokratického
právního státu, viz ·imíãek, V. (ed.) Role nejvy‰‰ích soudÛ
v evropsk˘ch ústavních systémech-ãas pro zmûnu? Brno:
Masarykova univerzita, 2007. Myslím, Ïe nelze zcela souhlasit
se závûrem autorÛ, Ïe oba nejvy‰‰í soudy jsou pfii dotváfiení
práva spí‰e zdrÏenlivé (s. 94–95).


