
(platí od 15. 81. 7. 2017 do 31. 1214. 8. 2017)

150/2002 Sb.

ZÁKON

ze dne 21. března 2002

soudní řád správní

ve znění zákona č. 192/2003 Sb., zákona č. 22/2004 Sb., zákona č. 237/2004 Sb. zákona č. 436/2004 Sb., zákona č.

555/2004 Sb.,

zákona č. 127/2005 Sb., zákona č. 350/2005 Sb., zákona č. 357/2005 Sb., zákona č. 413/2005 Sb., zákona č. 79/2006

Sb.,

zákona č. 112/2006 Sb., zákona č. 159/2006 Sb., zákona č. 165/2006 Sb., zákona č. 189/2006 Sb., zákona č.

267/2006 Sb., zákona č. 216/2008 Sb.,

zákona č. 301/2008 Sb., zákona č. 314/2008 Sb., zákona č. 7/2009 Sb., zákona č. 320/2009 Sb., zákona č. 118/2010

Sb., nálezu Ústavního soudu č. 294/2010 Sb.,

nálezu Ústavního soudu č. 130/2011 Sb., zákona č. 303/2011 Sb., zákona č. 275/2012 Sb., zákona č. 396/2012 Sb.,

zákona č. 250/2014 Sb., zákona č. 87/2015 Sb., zákona č. 375/2015 Sb., zákona č. 298/2016 Sb.,

zákona č. 322/2016 Sb., zákona č. 183/2017 Sb.. a zákona č. 222183/2017 Sb.

 
(zkráceno  text neobsahující změny byl vypuštěn)
 

§ 34

Osoby zúčastněné na řízení

 

(1)  Osobami  zúčastněnými  na  řízení  jsou  osoby,  které  byly  přímo  dotčeny  ve  svých  právech  a  povinnostech

vydáním napadeného  rozhodnutí nebo  tím, že  rozhodnutí nebylo vydáno, a  ty,  které mohou být přímo dotčeny  jeho

zrušením nebo vydáním podle návrhu výroku rozhodnutí soudu, nejsouli účastníky a výslovně oznámily, že budou v

řízení práva osob zúčastněných na řízení uplatňovat.

(2) Navrhovatel je povinen v návrhu označit osoby, které přicházejí v úvahu jako osoby zúčastněné na řízení, jsou

li mu známy. Předseda senátu takové osoby vyrozumí o probíhajícím řízení a vyzve je, aby ve lhůtě, kterou jim k tomu

současně stanoví, oznámily,  zda v  řízení budou uplatňovat práva osoby zúčastněné na  řízení;  takové oznámení  lze

učinit pouze v  této  lhůtě. Současně s vyrozuměním  je poučí o  jejich právech. Obdobně předseda senátu postupuje,

zjistíli  se  v  průběhu  řízení,  že  je  tu  další  taková  osoba.  O  osobních  údajích,  o  těchto  osobách  uváděných,  platí

přiměřeně ustanovení § 37 odst. 3.

(3) Osoba  zúčastněná  na  řízení má  právo  předkládat  písemná  vyjádření,  nahlížet  do  spisu,  být  vyrozuměna  o

nařízeném  jednání  a  žádat,  aby  jí  bylo  při  jednání  uděleno  slovo.  Doručuje  se  jí  žaloba,  usnesení  o  přiznání

odkladného účinku, usnesení o předběžném opatření a rozhodnutí, jímž se řízení u soudu končí. Osoba zúčastněná na

řízení nemůže disponovat jeho předmětem.

(4) Soud usnesením vysloví, že  ten, kdo se domáhá postavení osoby zúčastněné na  řízení, a podmínky pro  to

nesplňuje, není osobou zúčastněnou na řízení.

(5) Jeli počet osob zúčastněných na řízení mimořádně vysoký a  jednotlivým výkonem jejich práv by mohl být

ohrožen rychlý průběh řízení, rozhodne soud, že osoby zúčastněné na řízení mohou svá práva v řízení uplatňovat

pouze  prostřednictvím  společného  zmocněnce,  kterého  si  zvolí.  Jestliže  by  celkový  počet  zvolených  zmocněnců

vzrostl  na  více  než  10  a  osoby  zúčastněné  na  řízení  se  mezi  sebou  o  výběru  nedohodnou,  provede  výběr  s

přihlédnutím k zájmům osob zúčastněných na řízení soud. Společný zmocněnec vykonává práva osob zúčastněných

na řízení, které zastupuje. Ustanovení § 35 odst. 2 a 76 se použijí přiměřeně.

 

§ 35

Zastoupení

 

(1) Účastník, který nemá procesní způsobilost, musí být v řízení zastoupen zákonným zástupcem.

(2)  Nestanovíli  tento  zákon  jinak,  účastník  může  být  zastoupen  advokátem,  popřípadě  jinou  osobou,  která

vykonává  specializované  právní  poradenství  podle  zvláštních  zákonů,  týkáli  se  návrh  oboru  činnosti  v  nich

uvedených.
 5)
 Za zastupování náleží odměna; pro určení  její výše, nestanovíli zvláštní právní předpis  jinak, se užije

obdobně zvláštní právní předpis, jímž jsou stanoveny odměny a náhrady advokátům za poskytování právních služeb.

(3) Navrhovatel může být zastoupen též odborovou organizací, jejímž je členem. Za odborovou organizaci jedná k

tomu pověřený její zaměstnanec nebo člen.



(4) Domáháli se soudní ochrany účastník, který tvrdí, že došlo správním orgánem k  jeho diskriminaci z důvodu
pohlaví, národního,  sociálního nebo  rasového původu, příslušnosti  k národnostní nebo etnické menšině, barvy pleti,
jazyka, náboženství, víry, světového názoru, politického nebo  jiného smýšlení, zdravotního postižení, věku, majetku,
rodu  nebo  jiného  postavení,  anebo  sexuální  orientace,  může  být  zastoupen  též  právnickou  osobou,  vzniklou  na
základě zvláštního zákona, 6) k jejímž činnostem, uvedeným ve stanovách, patří ochrana před takovou diskriminací. Za
právnickou osobu jedná k tomu pověřený její zaměstnanec nebo člen.

(5) Domáháli se soudní ochrany účastník žalobou ve věci mezinárodní ochrany, rozhodnutí o správním vyhoštění,
rozhodnutí  o  povinnosti  opustit  území,  rozhodnutí  o  zajištění  cizince,  rozhodnutí  o  prodloužení  doby  trvání  zajištění
cizince,  jakož  i  jiných  rozhodnutí,  jejichž  důsledkem  je  omezení  osobní  svobody  cizince,  může  být  zastoupen  též
právnickou  osobou,  vzniklou  na  základě  zvláštního  zákona  6),  k  jejímž  činnostem,  uvedeným  ve  stanovách,  patří
poskytování právní pomoci uprchlíkům nebo cizincům. Za právnickou osobu jedná k tomu pověřený její zaměstnanec
nebo  člen,  který  má  vysokoškolské  právnické  vzdělání,  které  je  podle  zvláštních  předpisů  vyžadováno  pro  výkon
advokacie.

(6) Ve věcech vyplývajících ze zákona o pobytu cizinců na území České republiky nebo zákona o zaměstnanosti
se může dát  cizinec,  který na území pobývá na vízum k pobytu nad 90 dnů za účelem sezónního zaměstnání,  v
řízení zastupovat právnickou osobou, k jejímž činnostem uvedeným ve stanovách patří ochrana práv cizinců.

(7(6) Účastník se může dát zastoupit  také  fyzickou osobou, která má způsobilost k právním úkonům v plném
rozsahu.  Soud  takové  zastoupení  usnesením  nepřipustí,  neníli  taková  osoba  zřejmě  způsobilá  k  řádnému
zastupování nebo zastupuje v různých věcech opětovně.

(87) V téže věci může mít účastník jen jednoho zástupce. Zástupce musí jednat osobně, nestanovíli tak zvláštní
zákon výslovně jinak.

(98) Navrhovateli, u něhož jsou předpoklady, aby byl osvobozen od soudních poplatků, a jeli to nezbytně třeba
k ochraně jeho práv, může předseda senátu na návrh ustanovit usnesením zástupce, jímž může být i advokát; hotové
výdaje  zástupce  a  odměnu  za  zastupování  osoby  uvedené  v  odstavci  2  platí  v  takovém  případě  stát.  Bylali
navrhovateli ustanovena zástupcem některá z osob uvedených v odstavci 2, která je plátcem daně z přidané hodnoty
(dále jen "daň"), zvyšuje se tento nárok vůči státu o částku odpovídající dani, kterou je tato osoba povinna z odměny
za zastupování a z náhrad hotových výdajů odvést podle zvláštního právního předpisu 6a); to samé platí i v případě,
kdy  osoby  uvedené  v  odstavci  2  jsou  společníky  právnické  osoby  zřízené  podle  zvláštních  právních  předpisů
upravujících výkon jejich povolání 6b) a plátcem daně je tato právnická osoba. Požádáli navrhovatel o osvobození od
soudních poplatků nebo o ustanovení zástupce, po dobu od podání  takové žádosti do právní moci rozhodnutí o ní
neběží lhůta stanovená pro podání návrhu na zahájení řízení. Zástupce ustanovený v řízení před krajským soudem,
jeli jím advokát, zastupuje navrhovatele i v řízení o kasační stížnosti.
 
(zkráceno  text neobsahující změny byl vypuštěn)


