
 

 

n á v r h 

ZÁKON 

ze dne  ................  2018, 

kterým se mění zákon č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů 

 

 

Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: 

 

Čl. I 

Zákon č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění zákona č. 413/2005 Sb., č. 384/2008 Sb., č. 7/2009 

Sb., č. 227/2009 Sb., č. 167/2012 Sb., č. 303/2013 Sb., č. 250/2014 Sb., č. 243/2016 Sb., č. 

298/2016 Sb., č. 183/2017 Sb., č. 225/2017 Sb. a č. 176/2018 Sb. se mění takto: 

 

1. V § 149 se vkládá nový odst. 4, který zní:  

„(4) Správní orgán příslušný k vydání závazného stanoviska je povinen vydat závazné 

stanovisko bez zbytečného odkladu. Pokud nelze závazné stanovisko vydat bezodkladně, 

je správní orgán povinen vydat je nejpozději do 30 dnů ode dne podání žádosti o jeho 

vydání tomuto správnímu orgánu. Nevydá-li správní orgán závazné stanovisko ani ve 

lhůtě dle věty druhé, v řízení o žádosti platí, že rozhodnutí není podmíněno tímto 

závazným stanoviskem a žádost je v souladu se zákonem, na jehož základě se závazné 

stanovisko vydává. K případnému později vydanému závaznému stanovisku se 

nepřihlíží.“    

Dosavadní odstavce 4, 5, 6 a 7 se označují jako odstavce 5, 6, 7 a 8. 

2. V § 149 odst. 6 se za větu druhou vkládá text: „Správní orgán nadřízený správnímu 

orgánu příslušnému k vydání závazného stanoviska potvrdí nebo změní závazné 

stanovisko bez zbytečného odkladu. Pokud nelze závazné stanovisko potvrdit nebo 

změnit bezodkladně, je správní orgán příslušný k potvrzení nebo změně závazného 

stanoviska povinen potvrdit nebo změnit závazné stanovisko nejpozději do 30 dnů 

ode dne doručení žádosti odvolacího orgánu o potvrzení nebo změnu závazného 

stanoviska. Pokud správní orgán příslušný k potvrzení nebo změně závazného stanoviska 

závazné stanovisko nepotvrdí nebo nezmění ani ve lhůtě podle věty čtvrté, platí, 

že závazné stanovisko bylo potvrzeno a k případnému pozdějšímu zrušení závazného 

stanoviska se nepřihlíží. Jestliže odvolání směřuje proti závaznému stanovisku podle 

§ 149 odst. 4 věty třetí, pak pro účely odvolacího řízení platí, že ho správní orgán 

nadřízený správnímu orgánu příslušnému k vydání závazného stanoviska potvrdil.“ 

 

3. V § 149 odst. 7 se za větu první vkládá věta: „Usnesení o zahájení přezkumného řízení 

lze vydat nejdéle do 2 měsíců ode dne, kdy se příslušný správní orgán o důvodu zahájení 

přezkumného řízení dozvěděl, nejpozději do 1 roku od právní moci rozhodnutí, které bylo 

závazným stanoviskem podmíněno; rozhodnutí v přezkumném řízení v prvním stupni 

nelze vydat po uplynutí 15 měsíců od právní moci rozhodnutí, které bylo závazným 

stanoviskem podmíněno.“ 
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4. V § 149 odst. 7 se na konci odstavce doplňuje věta: „Závazné stanovisko podle § 149 

odst. 4 věty třetí a potvrzení závazného stanoviska podle § 149 odst. 6 věty páté a šesté 

je z přezkumu v přezkumném řízení vyloučeno.“ 

Čl. II 

Přechodná ustanovení 

1. Řízení zahájená přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona, v nichž bylo přede dnem 

účinnosti tohoto zákona vydáno závazné stanovisko, se řídí ustanoveními zákona 

č. 500/2004 Sb., ve znění účinném přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona. 

  

2. Pokud byla přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona správnímu orgánu podána žádost 

o vydání závazného stanoviska, lhůta pro vydání závazného stanoviska podle § 149 odst. 

4 věty druhé zákona č. 500/2004 Sb., ve znění tohoto zákona, počíná běžet dnem 

následujícím po nabytí účinnosti tohoto zákona. Všechny důsledky nevydání závazného 

stanoviska v této lhůtě podle zákona č. 500/2004 Sb., ve znění tohoto zákona, jsou 

zachovány. 

 

3. V ostatních případech se postupuje podle zákona č. 500/2004 Sb. ve znění tohoto zákona. 

 

Čl. III 

Účinnost 

Tento zákon nabývá účinnosti patnáctým dnem po jeho vyhlášení. 
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