SEZNAM PRÁV A POVINNOSTÍ ÚČASTNÍKŮ ŘÍZENÍ DLE zákona č. 500/2004 Sb.
PRÁVA ÚČASTNÍKŮ ŘÍZENÍ:
§3
§ 4 odst. 2

§ 4 odst. 3
§ 6 odst. 1
§ 6 odst. 2
§ 14 odst. 2
§ 15 odst. 4
§ 16 odst. 1
§ 16 odst. 3
§ 16 odst. 4
§ 16 odst. 5
§ 18 odst. 4
§ 19 odst. 3

§ 23 odst. 5

§ 24 odst. 2

§ 28 odst. 2

§ 32
§ 33 odst. 1
§ 35 odst. 1
§ 36 odst. 1
§ 36 odst. 2
§ 36 odst. 3

§ 38 odst. 1
§ 38 odst. 3
§ 38 odst. 4
§ 39 odst. 1
§ 41 odst. 2

§ 41 odst. 8
§ 44 odst. 1
§ 45 odst. 4
§ 47 odst. 1, 2
§ 49 odst. 1

právo na zjištění stavu věci, o němž nejsou důvodné pochybnosti
právo na poskytnutí přiměřeného poučení (v souvislosti s úkonem správního orgánu)
o právech a povinnostech, je-li to vzhledem k povaze úkonu a osobním poměrům
dotčených osob potřebné
právo na uvědomění (s dostatečným předstihem) o úkonu, který správní orgán učiní,
je-li to potřebné k hájení práv dotčených osob a neohrozí-li to účel úkonu
právo na vyřízení věci v zákonem stanovené lhůtě nebo lhůtě přiměřené, není-li
zákonná lhůta stanovena
právo, aby na základě podané žádosti správní orgán obstaral podklady z úřední
evidence, kterou sám vede
právo vznést námitku podjatosti úřední osoby (znalce, tlumočníka)
právo, aby na základě podané žádosti byly sděleny základní údaje o oprávněné
úřední osobě
právo jednat a předkládat písemnosti v jazyce českém a slovenském
právo na tlumočníka pro každého, kdo prohlásí, že neovládá jazyk
právo občana ČR příslušejícího k národnostní menšině činit podání a jednat v jazyce
své národnostní menšiny
právo neslyšícího na ustanovení tlumočníka znakové řeči a právo hluchoslepého na
prostředníka
právo jiné osoby, které se přímo dotýká obsah protokolu, podat stížnost proti jeho
obsahu
právo, aby na základě podané žádosti byla doručena písemnost na adresu, která je
správnímu orgánu sdělena popř. na elektronickou adresu se zaručeným
elektronickým podpisem
právo na poučení o právních důsledcích nevyzvednutí uložené písemnosti v případě,
že adresát písemnosti nebyl zastižen, odmítl ji převzít nebo neposkytl součinnost
nezbytnou k řádnému doručení
právo požádat o prominutí zmeškání úkonu (§ 41), prokáže-li adresát, že pro
dočasnou nepřítomnost nebo z jiného vážného důvodu nemohl bez svého zavinění
uloženou písemnost ve stanovené lhůtě vyzvednout
právo osoby učinit zmeškaný úkon, pokud bylo vyhověno jejímu odvolání proti
usnesení, kterým bylo rozhodnuto o tom, že není účastníkem řízení (ve lhůtě do 15
dnů od oznámení rozhodnutí o odvolání)
právo na ustanovení opatrovníka
právo zvolit si zmocněnce
právo v řízeních, v nichž více účastníků uplatňuje shodný zájem - zvolit si
společného zmocněnce
právo navrhovat důkazy a činit jiné návrhy po celou dobu řízení - až do vydání
rozhodnutí
právo vyjádřit v řízení své stanovisko; právo, aby na základě podané žádosti byly
správním orgánem poskytnuty informace o řízení
právo vyjádřit se před vydáním rozhodnutí k podkladům rozhodnutí - s výjimkou
žadatele, pokud se jeho žádosti v plném rozsahu vyhovuje nebo pokud se účastník
tohoto práva vzdal
právo nahlížet do spisu
právo nevidomých osob, aby jim byl přečten obsah spisu a na požádání umožněno
pořízení zvukového záznamu
právo činit si výpisy a na pořízení kopií spisu nebo jeho části
právo žádat správní orgán o přiměřené prodloužení lhůty určené správním orgánem
k provedení úkonu
právo požádat o prominutí zmeškání úkonu do 15 dnů ode dne, kdy pominula
překážka, která bránila úkon učinit; s požádáním je třeba spojit zmeškaný úkon;
zmeškání úkonu nelze prominout po uplynutí jednoho roku
právo požádat o povolení změny obsahu podání do vydání rozhodnutí
právo podat žádost nebo jiný návrh, kterým se zahajuje řízení
právo žadatele zúžit předmět své žádosti nebo vzít žádost zpět
právo účastníka být informován bez zbytečného odkladu o zahájení řízení
právo účastníka být informován o konání ústního jednání s 5 denním předstihem,
nehrozí-li nebezpečí z prodlení nebo se účastník svého práva vzdal
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§ 49 odst. 3, 4
§ 50 odst. 3

§ 51 odst. 2
§ 53 odst. 2

§ 54 odst. 2

§ 56
§ 61 odst. 1, 2
§ 61 odst. 2

§ 64 odst. 2 - 4
§ 65 odst. 2
§ 67 odst. 3
§ 69 odst. 3
§ 69 odst. 4
§ 70
§ 72 odst. 1
§ 72 odst. 3

§ 75 odst. 2
§ 76 odst. 3
§ 76 odst. 5
§ 78 odst. 1

§ 79 odst. 4

§ 80 odst. 3
§ 80 odst. 6

§ 81 odst. 1
§ 81 odst. 4
§ 86 odst. 2

§ 91 odst. 3
§ 94 odst. 1
§ 100 odst. 2

právo účastníků uvedených v § 27 odst. 1 navrhnout veřejnost ústního jednání
právo toho, komu má být uložena povinnost, aby správní orgán i bez návrhu zjistil
všechny rozhodné skutečnosti svědčící ve prospěch i v neprospěch toho, komu má
být povinnost uložena
právo být vyrozuměn o provádění důkazů mimo ústní jednání, nehrozí-li nebezpečí
prodlení; účastník řízení se může vzdát práva účasti při dokazování
ten kdo má u sebe listinu potřebnou k provedení úkonu má právo odepřít předložení
této listiny z důvodů, pro které nesmí být vyslechnut svědek nebo pro které je
svědek oprávněn výpověď odepřít
právo vlastníka věci (uživatele věci nebo toho, kdo má věc u sebe) na odepření
provedení důkazu ohledáním z důvodů, pro které nesmí být vyslechnut svědek nebo
pro které je svědek oprávněn výpověď odepřít
právo účastníka být vyrozuměn o zamýšleném ustanovení znalce, popř. o ustanovení
znalce
právo účastníka podat žádost o tom, aby správní orgán před skončením řízení nařídil
rozhodnutím předběžné opatření
právo účastníka, kterému se rozhodnutí oznamuje podat odvolání proti rozhodnutí
o nařízení předběžného opatření (rozhodnutí se oznamuje tomu, koho se týká popř.
též jinému účastníkovi, který o jeho vydání požádal)
právo účastníka podat žádost o přerušení řízení
právo účastníků na vyrozumění o pokračování v řízení (po přerušení řízení)
právo, na základě podané žádosti, na vydání písemného potvrzení o ústně
vyhlášeném rozhodnutí
právo, aby na základě podané žádosti, bylo rozhodnutí doručováno v jeho
elektronické verzi se zaručeným elektronickým podpisem
právo, na základě podané žádosti, na vydání stejnopisu písemného vyhotovení
rozhodnutí nebo stejnopisu výroku
právo požádat o opravu zřejmých nesprávností v písemném vyhotovení rozhodnutí;
právo podat odvolání proti opravnému usnesení anebo opravnému rozhodnutí
právo účastníků na oznámení rozhodnutí
právo účastníka na vzdání se práva oznamování všech rozhodnutí vydaných v řízení,
s výjimkou rozhodnutí, jímž se řízení končí a rozhodnutí, jímž se mu v průběhu
řízení ukládá povinnost; účastník řízení se může vzdát i práva na vyrozumívání
o všech usneseních poznamenaných do spisu
právo účastníka požádat orgán prvního stupně o vyznačení doložky nabytí právní
moci nebo vykonatelnosti na stejnopis rozhodnutí, který mu byl doručen
právo účastníků na vyrozumění vhodným způsobem o tom, že bylo vydáno
usnesení, které se pouze poznamená do spisu
právo účastníků, kterým se oznamuje usnesení, na odvolání proti tomuto usnesení
právo účastníků (a dále těch, kdož jsou uvedeni v písemném vyhotovení rozhodnutí,
jejich právních nástupců za předpokladu, že jsou rozhodnutím vázání) dát podnět
k prohlášení nicotnosti rozhodnutí; tyto osoby mají právo, aby jim ve lhůtě 30 dnů
byly sděleny důvody v případech, kdy důvody nicotnosti nejsou správním orgánem
shledány
právo na náhradu nákladů, zejména v souvislosti s výkonem funkce opatrovníka a
s opatřováním podkladů pro vydání rozhodnutí; nárok musí být uplatněn do 8 dnů
poté, co náklady vznikly, jinak právo zaniká
právo, po uplynutí lhůt pro vydání rozhodnutí, podat žádost o uplatnění opatření
proti nečinnosti
právo účastníků uvedených v § 27 odst. 1 na oznámení usnesení nadřízeného
správního orgánu o opatření proti nečinnosti orgánu prvního stupně; právo ostatních
účastníků být o tomto usnesení vyrozuměni veřejnou vyhláškou
právo účastníka podat odvolání proti rozhodnutí, pokud zákon nestanoví jinak
právo statutárního orgánu právnické osoby podat odvolání proti rozhodnutí, jímž má
být omezena způsobilost právnické osoby samostatně jednat před správním orgánem
právo na doručení stejnopisu podaného odvolání a právo vyjádřit se k tomuto
odvolání ve lhůtě, která nesmí být kratší než 5 dnů od doručení; to neplatí, jde-li
o opožděné nebo nepřípustné odvolání
právo odvolatele vzít podané odvolání zpět - nejpozději do vydání rozhodnutí
odvolacího správního orgánu
právo dát podnět k provedení přezkumného řízení
právo podat žádost o obnovu řízení
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§ 100 odst. 6
§ 110 písm. c)
§ 117 odst. 1

§ 121 odst. 1,2

§ 124 odst. 1
§ 126 odst. 6

§ 133 odst. 4
§ 138 odst. 3
§ 141 odst. 1, 2

§ 141 odst. 3
§ 141 odst. 11
§ 143 odst. 2
§ 144 odst. 5

§ 147 odst. 1,2

§ 147 odst. 3
§ 148 odst. 3
§ 150 odst. 3
§ 152 odst. 1

§ 155 odst. 3

§ 172 odst. 5

§ 175 odst. 1

§ 175 odst. 5
§ 175 odst. 6
§ 175 odst. 7

právo žadatele, který podal žádost o obnovu řízení - podat odvolání proti zamítnutí
žádosti o obnovu řízení
právo osoby oprávněné z exekučního titulu podat žádost na nařízení exekuce
nepeněžitého plnění
právo podat námitky proti usnesení nebo jiným úkonů exekučního správního orgánu,
proti kterým se nelze odvolat; námitky může podat povinný k nepeněžitému plnění
nebo jiná osoba, které z tohoto úkonu vyplývá povinnost
exekuce vyklizením objektu – právo povinného na vyrozumění o vyklizení nejméně
5 dní předem, nejedná-li se o vyklizení objektu, který je v takové stavu, že
bezprostředně ohrožuje život nebo zdraví osob
právo povinného z nepeněžitého plnění na vyrozumění o tom, komu byly movité
věci dány do úschovy a o možnosti tyto věci převzít
ten, vůči němuž je v rámci exekuce na nepeněžité plnění prováděna osobní
prohlídka, má právo požádat, aby byla osobní prohlídka provedena za účasti
přizvané osoby (§ 128)
právo toho, kdo by byl účastníkem řízení, k podání žaloby k soudu v případě, kdy se
žádný správní orgán nepovažuje za příslušný k provedení řízení
ti, kdo by byli účastníky a jsou správnímu orgánu známi mají právo být vyrozuměni
a přítomni u zajištění důkazu a vyjádřit se k němu, nehrozí-li nebezpečí z prodlení
právo podat návrh na řešení sporu z veřejnoprávních smluv a v případech
stanovených zvláštními zákony sporů vyplývajících z občanskoprávních,
pracovních, rodinných nebo obchodních vztahů
právo vedlejších účastníků podat odvolání proti rozhodnutí vydaném ve sporném
řízení za předpokladu, že se odvolal navrhovatel nebo odpůrce
právo účastníka sporného řízení uplatnit náklady řízení
právo na vydání písemného potvrzení o ústním vyhlášení rozhodnutí v řízení na
místě
právo na uvědomění o podaném odvolání veřejnou vyhláškou v řízení s velkým
počtem účastníků; právo k podání vyjádření k tomuto odvolání ve lhůtě, která nesmí
byt kratší než 5 dnů od doručení uvědomění
právo požádat správní orgán, aby přijmul peněžitou nebo nepeněžitou záruku za
splnění povinnosti, která byla účastníkovi uložena nebo která mu vznikne
v důsledku využití oprávnění z rozhodnutí
právo účastníka, kterého se rozhodnutí o přijetí nebo uložení záruky týká, podat
odvolání proti tomuto rozhodnutí
právo domáhat se vydání mezitimního rozhodnutí nebo rozhodnutí v části věci v rámci ochrany před nečinností správního orgánu
právo toho, komu se ukládána povinnost příkazem, podat odpor proti tomuto příkazu
ve lhůtě 8 dnů ode dne oznámení příkazu
právo podat rozklad proti rozhodnutí, které vydal ústřední správní úřad, ministr,
státní tajemník ministerstva, vedoucí jiného ústředního správního úřadu v prvním
stupni
právo dotčené osoby, na základě podané žádosti, na písemné sdělení a uvedení
důvodů, které vedly správní orgán k nevydání vyjádření, osvědčení, provedení
osvědčení či učinění sdělení
právo vlastníků nemovitosti (jejichž práva, povinnosti nebo zájmy související
s výkonem vlastnického práva mohou být opatřením obecné povahy přímo dotčeny)
a určí-li tak správní orgán i právo jiných osob (jejichž oprávněné zájmy mohou být
opatřením obecné povahy přímo dotčeny) podat proti návrhu opatření obecné
povahy písemně odůvodněné námitky ke správnímu orgánu ve lhůtě do 30 dnů ode
dne jeho zveřejnění
právo dotčených osob obrátit se na správní orgán se stížností proti nevhodnému
chování úředních osob nebo proti postupu správního orgánu, neposkytuje-li zákon
jiný prostředek ochrany
právo stěžovatele být vyrozuměn o vyřízení stížnosti
právo stěžovatele být, na základě podané žádosti, vyrozuměn o výsledku šetření
stížnosti a přijatých opatřeních přijatých k nápravě
právo stěžovatele požádat nadřízený správní orgán, aby přešetřil způsob vyřízení
stížnosti
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POVINNOSTI ÚČASTNÍKŮ ŘÍZENÍ:
§ 8 odst. 1
§ 16 odst. 2

§ 16 odst. 3
§ 19 odst. 7
§ 19 odst. 8

§ 24 odst. 2

§ 30 odst. 5
§ 32 odst. 4
§ 32 odst. 7
§ 36 odst. 4
§ 37 odst. 5

§ 45 odst. 1
§ 50 odst. 2
§ 52 SPŘ
§ 54 odst. 1
§ 59 SPŘ

§ 61 odst. 4
§ 79 odst. 5
§ 79 odst. 7
§ 82 odst. 2
§ 114 odst. 2
§ 116 odst. 2
§ 116 odst. 4,5
§ 126 odst. 1
§ 126 odst. 3

§ 126 odst. 4
§ 137 odst. 2
§ 141 odst. 10

povinnost bezodkladně upozornit správní orgán na to, že současně probíhá více
postupů (řízení) u různých správních orgánů nebo orgánů veřejné moci
povinnost předložit písemnosti vyhotovené v cizím jazyce v originálním znění a
současně v úředně ověřeném překladu do jazyka českého, pokud správní orgán
nesdělí, že překlad nevyžaduje
v řízení o žádosti je žadatel, který není občanem ČR a prohlásí, že nevládá jazyk,
povinen si obstarat tlumočníka na své náklady, nestanoví-li zákon jinak
povinnost osoby, které je doručováno, předložit na výzvu doručovatele průkaz
totožnosti
povinnost adresáta, kterému je doručováno na elektronickou adresu, potvrdit
nejpozději následující pracovní den po odeslání, převzetí doručované písemnosti
zprávou opatřenou jeho zaručeným elektronickým podpisem; nestane-li se tak,
doručí správní orgán písemnost, jako by adresát o doručení na elektronickou adresu
nepožádal
v případě podání žádosti o prominutí zmeškání úkonu podle § 41 z důvodu
nevyzvednutí uložené písemnosti – povinnost adresáta prokázat, že si pro dočasnou
nepřítomnost nebo z jiného vážného důvodu nemohl bez svého zavinění uloženou
písemnost ve stanovené lhůtě vyzvednout
povinnost osoby, která činí úkony za právnickou osobu, prokázat své oprávnění
povinnost osoby, která má být ustanovena opatrovníkem, funkci opatrovníka
přijmout, pokud jí v tom nebrání závažné důvody
povinnost opatrovníka dbát o ochranu práv a zájmů opatrovance a řádně hájit jeho
zájmy
povinnost předložit na výzvu oprávněné úřední osoby průkaz totožnosti
povinnost toho, kdo činí podání v elektronické podobě, uvést současně
poskytovatele certifikačních služeb, který jeho cetrifikát vydal a vede jeho evidenci,
nebo připojit certifikát k podání
povinnost žadatele v žádosti označit další jemu známé účastníky řízení
povinnost při opatřování podkladů pro vydání rozhodnutí poskytovat správnímu
orgánu veškerou potřebnou součinnost
povinnost označit důkazy na podporu svých tvrzení
povinnost vlastníka věci (uživatele věci nebo toho, kdo má věc u sebe) ji předložit
správnímu orgánu nebo strpět ohledání věci na místě
povinnost předvolané osoby dostavit se včas a řádně na určené místo; nemůže-li tak
ze závažných důvodů učinit, je povinna se bezodkladně správnímu orgánu omluvit
s uvedením důvodů
povinnost osoby, jíž bylo oznámeno rozhodnutí o zajištění věci, tuto věc vydat
správnímu orgánu
povinnost nahradit náklady řízení (paušální částkou) uložené v řízení, které účastník
vyvolal porušením své právní povinnosti
povinnost zaplatit správnímu orgánu náklady na opatření údajů podle § 6 odst. 2
povinnost uhradit náklady na vyhotovení potřebného počtu stejnopisů odvolání,
není-li odvolání podáno s potřebným počtem těchto stejnopisů
povinnost každého umožnit oprávněné úřední osobě přístup na místa, kde je třeba
provést exekuci
povinnost osoby, která požádala o zastavení exekuce, nahradit exekuční náklady
(jedná-li se o osobu, na jejíž žádost byla exekuce nařízena)
povinnost povinného k nepeněžitému plnění, uhradit náklady za výkon exekuce
povinnost povinného k nepeněžitému plnění umožnit oprávněné úřední osobě při
odebrání movité věci přístup na všechna místa, kde se může odebíraná věc nacházet
povinnost každého, v jehož objektu má povinný k nepeněžitému plnění byt nebo jiné
místnosti či prostory, umožnit oprávněné úřední osobě provést prohlídku bytu a
jiných prostor, v nichž má povinný své věci
povinnost osoby, u níž se nachází odebíraná movitá věc, tuto věc vydat po výzvě
exekučního správního orgánu
povinnost každého podat správnímu orgánu vysvětlení
povinnost účastníka, který ve sporném řízení podal návrh na vydání předběžného
opatření, nahradit újmu tomu, komu předběžným opatřením tato újma vznikla – za
zákonem stanovených podmínek
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