
Zákon č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, s vyznačením 

navrhovaných změn 

 

§ 149 

(1) Závazné stanovisko je úkon učiněný správním orgánem na základě zákona, který není 

samostatným rozhodnutím ve správním řízení a jehož obsah je závazný pro výrokovou část 

rozhodnutí správního orgánu. Správní orgány příslušné k vydání závazného stanoviska jsou 

dotčenými orgány. 

(2) Závazné stanovisko obsahuje závaznou část a odůvodnění. V závazné části dotčený orgán 

uvede řešení otázky, která je předmětem závazného stanoviska, ustanovení zákona, které 

zmocňuje k jeho vydání a další ustanovení právních předpisů, na kterých je obsah závazné části 

založen. V odůvodnění uvede důvody, o které se opírá obsah závazné části závazného 

stanoviska, podklady pro jeho vydání a úvahy, kterými se řídil při jejich hodnocení a při 

výkladu právních předpisů, na kterých je obsah závazné části založen. 

(3) Správní orgán usnesením přeruší řízení, jestliže se dozvěděl, že probíhá řízení, v němž má 

být vydáno závazné stanovisko. 

(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 

(45) Jestliže bylo v průběhu řízení o žádosti vydáno závazné stanovisko, které znemožňuje 

žádosti vyhovět, neprovádí správní orgán další dokazování a žádost zamítne. 

(56) Jestliže odvolání směřuje proti obsahu závazného stanoviska, vyžádá odvolací správní 

orgán potvrzení nebo změnu závazného stanoviska od správního orgánu nadřízeného 

správnímu orgánu příslušnému k vydání závazného stanoviska. Tomuto správnímu orgánu 

zasílá odvolání spolu s vyjádřením správního orgánu prvního stupně a s vyjádřením účastníků. 

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. Po 

dobu vyřizování věci nadřízeným správním orgánem správního orgánu, který je příslušný k 

vydání závazného stanoviska, lhůta podle § 88 odst. 1 neběží. 

(67) Nezákonné závazné stanovisko lze zrušit nebo změnit v přezkumném řízení, k němuž je 

příslušný nadřízený správní orgán správního orgánu, který vydal závazné stanovisko. Usnesení 
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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. Jestliže správní orgán při své 

úřední činnosti zjistí, že jiný správní orgán učinil nezákonné závazné stanovisko, dá podnět 

správnímu orgánu příslušnému k přezkumnému řízení a vyčká jeho rozhodnutí. 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. 

(78) Zrušení nebo změna závazného stanoviska je v případě, že rozhodnutí, které bylo 

závazným stanoviskem podmíněno, již nabylo právní moci, důvodem obnovy řízení. 
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