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Posuzování běhu lhůt v oblasti veřejné správy v době trvání nouzového stavu
1. Lhůty pro adresáty veřejné správy
V případě lhůt stanovených zákonem nebo na jeho základě k učinění úkonu
vůči správnímu orgánu může být trvání nouzového stavu důvodem pro prominutí zmeškání
úkonu, neboť krizová opatření nařízená v souvislosti s nouzovým stavem, která mohou omezit
možnost učinit úkon v požadované lhůtě z důvodu omezeného pohybu osob, mají povahu závažných
důvodů, které nastaly bez zavinění účastníka řízení.1
Prominutí zmeškání úkonu bude na místě zejména v případech, kdy úkon vyžaduje osobní
účast, přičemž osoba by dostavením se ke správnímu orgánu vystavovala sebe i ostatní zvýšenému
riziku nákazy. Důvodem pro prominutí zmeškání úkonu může být též ztížená možnost učinit podání
poštou.
Oproti tomu v případech, kdy účastník řízení disponuje datovou schránku a daný úkon mohl
učinit ve stanovené lhůtě, nebude vyhlášení nouzového stavu bez dalšího důvodem pro prominutí
zmeškání úkonu. Za takové situace musí být žádost řádně odůvodněna a bude individuálně posouzena.
Po ukončení doby trvání nouzového stavu poběží lhůta 15 dnů pro požádání
o prominutí zmeškání úkonu účastníka, s nímž musí být spojen zmeškaný úkon2. Prominout
zmeškání úkonu nelze v případě, že zákon prominutí takového úkonu výslovně vylučuje či je-li zjevné,
že by újma, která by byla způsobena dotčením práv nabytých v dobré víře nebo dotčením veřejného
zájmu, převýšila újmu hrozící podateli3. O ne/prominutí zmeškání úkonu rozhodne správní orgán
usnesením, proti němuž bude možné odvolání4.
Ustanovení o prominutí zmeškání úkonu lze využít přiměřeně též při postupech
podle části čtvrté správního řádu (při vydávání vyjádření, osvědčení a sdělení)5.
2. Lhůty pro správní orgány
Lhůty stanovené zákonem pro provedení úkonu správního orgánu mají zpravidla pořádkový
charakter. Správní orgány v souladu s usnesením vlády ze dne 15. března 2020 č. 217 soustředí své
zdroje na agendy, jejichž výkon musí být bezpodmínečně kontinuálně zajišťován, a to zejména k
zajištění chodu veřejné správy a služeb veřejné správy v nezbytně nutném rozsahu a plnění úkolů vlády
České republiky směřujících k dosažení cílů nouzového stavu. Ostatní agendy vykonávají v omezeném
rozsahu.
Zdroj: Stanovisko Ministerstva vnitra k posuzování běhu lhůt v oblasti veřejné správy v době trvání nouzového stavu,
zpracované Odborem legislativy a koordinace předpisů Ministerstva vnitra dne 19. 3. 2020
§ 41 odst. 4 správního řádu
§ 41 odst. 2 správního řádu
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§ 41 odst. 5 správního řádu
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§ 41 odst. 7 správního řádu
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Vzhledem k méně formalizovanému postupu se v tomto případě nevyžaduje vydávání usnesení o ne/prominutí zmeškání
úkonu.
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