Jak napsat správně podnět
Obecnou právní úpravu v otázce podávání podnětů správním úřadům obsahuje z. č. 500/2004 Sb.,
správní řád (SŘ). To znamená, že relevantní ustanovení tohoto zákona se použijí vždy, pokud
zvláštní právní úprava nestanoví něco jiného, např. požaduje další speciální náležitosti, které musí
podnět obsahovat.
•

1.
2.
3.
4.
5.

Proto musí z každého podání jasně vyplývat: (§37 SŘ)
Kdo podání činí
Kterému správnímu orgánu je určeno
Které věci se týká
Co podávající navrhuje
Podpis

Pokud jde o žádost: (§ 45 SŘ)
6. co žadatel žádá nebo čeho se domáhá (musí to být jasně formulováno)
7. označení dalších žadateli známých účastníků
•

•

A případně musí podání obsahovat také jiné náležitosti, stanovené speciálními zákony,
na jejichž základě je činěno:
např. pokud se chci obrátit na správní úřad s žádostí o informaci, podle zákona č. 106/1999
Sb., o svobodném přístupu k informacím, § 14 cit. zákona stanoví, že: „ze žádosti musí být
zřejmé, že se žadatel domáhá poskytnutí informace ve smyslu tohoto zákona.“

ad 1) pokud podání činí fyzická osoba uvede:

jméno, příjmení, datum narození a místo trvalého
pobytu, popřípadě jinou adresu pro doručování

pokud podání činí fyzická osoba v souvislosti se svou podnikatelskou činností uvede:

pokud podání činí právnická osoba uvede:

jméno a příjmení, popřípadě dodatek odlišující osobu
podnikatele nebo druh podnikání vztahující se k této
osobě nebo jí provozovanému druhu podnikání,
identifikační číslo a adresu zapsanou v obchodním
rejstříku nebo jiné zákonem upravené evidenci jako místo
podnikání, popřípadě jinou adresu pro doručování
svůj název nebo obchodní firmu, identifikační číslo nebo
obdobný údaj a adresu sídla, popřípadě jinou adresu pro
doručování

ad 2) adresář všech správních orgánů je dostupný na stránkách www.statnisprava.cz
Správní řád přesto stanoví, že dojde-li podání správnímu orgánu, který není věcně nebo
místně příslušný, je správní orgán povinen toto podání bezodkladně usnesením postoupit
příslušnému správnímu orgánu a současně o tom uvědomit podatele. (§12 SŘ)
Správní orgán je povinen přijímat podněty, aby bylo zahájeno řízení z moci úřední.
Podání je možno učinit písemně, ústně do protokolu nebo v elektronické podobě podepsané
zaručeným elektronickým podpisem. Podání učiněné v jiné formě (například faxem, elektronicky
bez zaručeného elektronického podpisu) je nutno do 5 dnů potvrdit jedním ze způsobů uvedených v
předchozí větě. (§37 odst 4 SŘ)
Do textu je vhodné zahrnout požadavek na informování o dalším postupu správního orgánu. Protože
podle § 42 správního řádu, pokud o to ten, kdo podal podnět, požádá, je správní orgán povinen
sdělit mu ve lhůtě 30 dnů ode dne, kdy podnět obdržel, že řízení zahájil, nebo že neshledal důvody

k zahájení řízení z moci úřední, popřípadě že podnět postoupil příslušnému správnímu orgánu.
(Tohle lidé často nevědí, jedná se tedy asi o nejčastější „chybu“.)
Ať už bude podání označeno jakkoliv, správní orgán je povinen jej posuzovat podle skutečného
obsahu, tj. bez ohledu na označení. (§37SŘ)
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*
Veškeré zákony najdete na www.portal.gov.cz v sekci Zákony
„Podpořeno grantem z Islandu, Lichtenštejnska a Norska v rámci Finančního mechanismu EHP a
Norského finančního mechanismu prostřednictvím Nadace rozvoje občanské společnosti.“

