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Informace pro účastníky řízení 

Prominutí zmeškání úkonu v souvislosti s nouzovým stavem 

 

Úřad pro přístup k dopravní infrastruktuře v souladu se stanoviskem Ministerstva vnitra ze dne 19. 
3. 2020, č. j. MV- 51263-1/SLA-2020, informuje účastníky řízení o možnosti požádat o prominutí 
zmeškání úkonu. 

V případě lhůt stanovených zákonem nebo na základě zákona k učinění úkonu vůči správnímu 
orgánu může být trvání nouzového stavu v řadě případů důvodem pro prominutí zmeškání úkonu (§ 
41 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád).  

Nouzový stav, respektive 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 ve smyslu § 41 odst. 4 správního 
řádu. 

Správní orgán však musí i v této situaci provádět individuální hodnocení případů. Prominutí 
zmeškání úkonu bude na místě vždy v případech, kdy úkon vyžaduje osobní účast, přičemž osoba 
by dostavením ke správnímu orgánu vystavovala sebe i ostatní osoby zvýšenému riziku nákazy. 
Důvodem pro prominutí zmeškání úkonu může být zpravidla též ztížená možnost učinit podání 
poštou. V těchto případech lze nouzový stav hodnotit obecně jako závažný důvod bez potřeby 
podrobnějšího dokazování.  

Naproti tomu v případech, kdy má účastník řízení k dispozici datovou schránku a daný úkon (např. 
rozklad) mohl učinit ve stanovené lhůtě, vyhlášení nouzového stavu nebude bez dalšího důvodem 
pro prominutí zmeškání úkonu. V těchto případech je tedy na účastníkovi, aby svou žádost řádně 
odůvodnil. Správní řád v § 41 odst. 2 stanoví, že požádat o prominutí zmeškání úkonu účastník 
může do 15 dnů ode dne, kdy pominula překážka, která podateli bránila úkon učinit. S požádáním 
je třeba spojit zmeškaný úkon, jinak se jím správní orgán nezabývá.  

 

Po ukončení doby trvání nouzového stavu bude běžet lhůta 15 dnů pro požádání o prominutí 
zmeškání úkonu účastníka, s nímž musí být spojen zmeškaný úkon.  

Správní orgán zmeškání úkonu dále nepromine, je-li zjevné, že by újma, která by byla způsobena 
dotčením práv nabytých v dobré víře nebo dotčením veřejného zájmu, převýšila újmu hrozící 
podateli (§ 41 odst. 5 správního řádu).  

 
        Ing. Pavel Kodym  
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