Informace odboru 34 - Státní dozor nad hazardními hrami k možnosti vzdát se
práva podat odvolání (rozklad) k určitému datu
Vzdání se práva podat odvolání je podáním ve smyslu § 37 zákona č. 500/2004 Sb.,
správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „správní řád“), které vyjadřuje
rozhodnutí účastníka řízení, že se v dané věci rozhodl nevyužít svého práva
na podání opravného prostředku. Následkem tohoto úkonu účastníka řízení je nabytí
právní moci rozhodnutí dříve, než by nastalo po marném uplynutí lhůty pro podání
odvolání. Podle § 73 odst. 1 správního řádu je v právní moci rozhodnutí, které bylo
oznámeno, a proti kterému nelze podat odvolání, nestanoví-li zákon jinak.
Účastník řízení může tedy aktivně ovlivnit termín nabytí právní moci rozhodnutí tím,
kdy svého shora uvedeného práva využije. Účelu tohoto institutu by odporovalo,
pokud by se účastník řízení vzdal práva podat odvolání k určitému datu v
budoucnu, neboť to by fakticky znamenalo, že do té doby se svého práva ještě
nevzdal. Uváděné by vedlo ke vzniku neúčelných procesních situací, pokud
by účastník řízení i přes vzdání se práva podat odvolání nakonec odvolání podal,
a to předtím, než by nastal rozhodný den pro nastoupení účinků jeho podání.
Podle § 81 odst. 2 správního řádu přitom právo podat odvolání nepřísluší
účastníkovi, který se tohoto práva vzdal.
Pokud se účastník řízení písemně vzdává práva podat odvolání, platí, že se ho
vzdává k okamžiku, kdy je vzdání se práva na odvolání doručeno správnímu
orgánu, protože v souladu s § 37 odst. 5 správního řádu je podání učiněno dnem,
kdy tomuto orgánu došlo. Vzdát se práva podat odvolání není tedy možné učinit
k určitému datu v budoucnu.
V souladu s § 152 odst. 5 správního řádu platí pro řízení o rozkladu ustanovení
o odvolání, nevylučuje-li to povaha věci. Uváděný závěr se tedy rovněž vztahuje
na právo vzdát se práva podat rozklad.
Pokud bude Ministerstvu financí doručeno podání, ve kterém účastník řízení
oznamuje, že se vzdává práva podat odvolání k datu v budoucnu, bude v souladu
s § 37 odst. 3 správního řádu účastník řízení vyzván k odstranění nedostatků podání
spočívajícího ve vyjádření, zda:


souhlasí se vzdáním se práva podat odvolání ke dni doručení původního
podání, kdy v důsledku toho nabyde rozhodnutí právní moci následující den
po dni doručení původního podání, nebo



trvá na svém podání vzdát se práva podat odvolání k datu v budoucnu.
V takovém případě odbor 34 informuje účastníka řízení sdělením podle části
čtvrté správního řádu o nemožnosti vzdát se práva na podání odvolání
k určitému datu v budoucnu a zároveň informuje o datu nabytí právní moci
rozhodnutí.

Pokud by účastník řízení na výzvu podle § 37 odst. 3 správního řádu nereagoval
a nezaslal vyjádření, rozhodnutí nabyde právní moci v souladu s § 73 odst. 1
správního řádu po uplynutí 15 denní lhůty pro podání odvolání.

Příklad: Podání ve věci vzdání se práva podat odvolání je doručeno správnímu
orgánu, resp. Ministerstvu financí, dne 15. 11. 2018 a je v něm uvedeno, že práva
podat odvolání se účastník řízení vzdává až k 22. 11. 2018. Ministerstvo financí
vyzve účastníka řízení v souladu s § 37 odst. 3 správního řádu. Podle vyjádření
účastníka řízení na uvedenou výzvu, nabyde rozhodnutí právní moci buď dne
16. 11. 20181, nebo až uplynutím 15 denní lhůty pro podání odvolání
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Stanovení nabytí právní moci rozhodnutí uvedené v příkladu se vztahuje pouze na správní řízení vedené
s jedním účastníkem řízení a jedná se o jeden z možných výkladů stanovování právní moci v případě vzdání se
práva na podání odvolání, který je zastáván Ministerstvem financí.

