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současně s odůvodněním, což zaručí objektivní soudní přezkoumatelnost rozhodnutí. Dále by měla být
pravomoc odvolacích orgánů rozšířena o institut sankce pro případy,
kdy dle nadřízeného orgánu měl
subjekt informaci poskytnout a ten
vydaným rozhodnutím či fikcí informace neposkytl. Institut sankcí
byl navržen autory zákona a to pokutou ve výši 50.000,- Kč až zákazem činnosti. Během schvalovacího
procesu se však vytratil.
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Dalším možným řešením je uložit
povinnost všem subjektům poskytovat informace zcela bezplatně.
Také podmínění uhrazení poskytnutí informace nelze považovat
za šťastné, zákonodárci bylo pravděpodobně myšleno jako ochrana
povinných subjektů proti vymáhání
pohledávek spojených s nehrazením poplatků. Nynější rámec, však
může zavdat příčinu vzniku naprosto paradoxní situace, kdy právo půjde cestou přednosti nároku
na soukromoprávní poplatek subjektu před ústavním právem občana
na informace, jak vyplývá z Listiny
základních práv a svobod.

Hrazení nákladů
Za nejspornější bod tohoto zákona lze však s určitostí považovat
ustanovení o hrazení nákladů. Jak
vyplývá z podrobné komparace dostupných zdrojů v tomto směru,
vznikla právní nejistota na obou
stranách (jak poskytovatelů, tak žadatelů). Hrazení nákladů mají povinné subjekty jako možnost, což
v praxi vyvolává široké spektrum,
až se lze domnívat, že ve shodném
úkonu různého subjektu není postupováno podle jedné právní úpravy.
Tuto část problému se nabízí řešit sjednocením úhrad v sazebníku
pro všechny povinné subjekty, případně striktně definovat pouze materiálové výdaje a zněním zákona
označit za nepřípustné požadovat
mzdové a personální náklady
s vyhledáním informace spojené.

Závěrem
Za částečný důvod vzniku
v tomto článku stručně nastíněných nejasností či obecností lze
označit náročnost schvalovacího
legislativního procesu a určitou
nezralost politického systému, kterou nelze v žádném případě vytknout autorům zákona. Naopak
panu Kužílkovi a Žantovskému se
podařilo uvést v život zákon, který
otevírá veřejnou správu a s jehož
pomocí dochází k postupnému narovnání klíčového vztahu mezi
státem a občanem.

Ing. Lenka Pavlíková, DiS.
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Lze sankcionovat neukládání rozhodčích
nálezů rozhodci k úschově obecnému soudu?
onování neukládání pravomocných
rozhodčích nálezů do úschovy.
Z odpovědi osloveného soudu vyplynulo, že počty rozhodčích nálezů
ročně ukládaných se pohybují v řádu
stovek a celkově od roku 2003 v řádu
tisíců. Zároveň soud vyslovil názor,
že v zákoně o rozhodčím řízení není
upravena sankce za porušení povinnosti do 30 dnů od právní moci rozhodčího nálezu uložit jej k úschově.
V této souvislosti tedy vyvstává
otázka, zda-li se jedná o zcela imperfektní právní normu nebo zda-li je
nutné hledat v jiných ustanoveních
českého právního řádu. V zákoně
č. 140/1961 Sb., trestní zákon, ve znění pozdějších předpisů, nenalezneme
jakýkoli trestný čin, jehož skutková
podstata by spočívala v porušení povinnosti uložené ustanovením § 29
zákona o rozhodčím řízení.
Na rozdíl od trestního zákona však
můžeme v zákoně č. 200/1990 Sb.,
o přestupcích, ve znění pozdějších
předpisů (dále jen „zákon o přestupcích“), nalézt v jeho druhé části, pojednávající o přestupcích proti pořádku ve
státní správě a v územní samosprávě,
ustanovení § 46 o ostatních přestupcích
proti pořádku ve státní správě a proti
pořádku v územní samosprávě. Z tohoto ustanovení vyplývá, že přestupkem je porušení také jiných povinností,

Otázka v nadpisu článku plyne ze
stále intenzivnějšího i extenzivnějšího užití rozhodčího řízení při řešení
majetkových sporů v České republice
a směřuje k povinnosti rozhodce předat ve lhůtě 30 dnů od nabytí právní
moci rozhodčího nálezu do úschovy
rozhodčí nález s vyznačením tzv. doložky právní moci k obecnému (okresnímu) soudu, v jehož obvodu byl
rozhodčí nález vydán
Povinnost úschovy stanovená
v ustanovení § 29 odst. 2 zákona
č. 216/1994 Sb., o rozhodčím řízení
a o výkonu rozhodčích nálezů, ve
znění pozdějších předpisů (dále jen
„zákon o rozhodčím řízení“), představuje zřejmě úsilí zákonodárce
o posílení právní jistoty účastníků řízení, popř. i třetích osob, které mohou být právními účinky pravomocného rozhodčího nálezu dotčeni nebo
osvědčí naléhavý právní zájem.
Otázka přístupnosti uloženého rozhodčího nálezu zřejmě bude předmětem samostatného právního rozboru.
Autor tohoto článku se (v souladu
se zákonem č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve
znění pozdějších předpisů) dotázal
jednoho z pražských obvodních soudů stran informace o počtu rozhodčích nálezů předaných rozhodci do
úschovy a zároveň o možném sankci17
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než které jsou uvedeny v § 21 až § 45
zákona o přestupcích, a to za předpokladu, že jsou stanoveny zvláštními
právními předpisy včetně nařízení obcí, okresních úřadů a krajů.
Zákon o rozhodčím řízení je právě
takovým zvláštním předpisem a jeho
ustanovení § 29 zcela jednoznačně stanoví povinnost uložení rozhodčího nálezu u okresního soudu do 30 dnů od
nabytí právní moci rozhodčího nálezu.
Vzhledem k tomu, že zákon o rozhodčím řízení přímo neobsahuje
sankce za porušení této právní povinnosti a tyto sankce nenalezneme ani
v trestním zákoně, tak je zřejmé, že
podpůrně bude použit zákon o přestupcích v rozsahu shora citovaného
ustanovení § 46 tohoto zákona. Sankcí (srov. § 46 odst. 3 zákona o přestupcích) je zde pokuta až do výše
30.000,- Kč, a to v závislosti na konkrétním správním uvážení.
Věcně příslušným správním orgánem k projednání a rozhodnutí
o tomto přestupku je podle ustanovení § 53 odst. 2 zákona o přestupcích
obecní úřad obce s rozšířenou působností, neboť k projednání tohoto přestupku není příslušný jiný správní
orgán; v Praze se jedná o Statutem
hlavního města Prahy vymezené úřady městských částí.
Místně příslušným je pak obecní či
městský úřad spadající do obvodu toho
okresního soudu, kam má být rozhodčí
nález uložen, tj. do obvodu okresního
soudu, kde byl rozhodčí nález vydán,
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což může představovat interpretační
potíže, pokud je místem vydání např.
pouze lakonicky Praha. Vzniká pak
otázka, ke kterému obvodnímu soudu
bude rozhodčí nález uložen.
Neopomenutelná je v této souvislosti povinnost státních orgánů normovaná ustanovením § 58 odst. 1 zákona o přestupcích, tj. povinnost
iniciovat přestupkové řízení a poskytnout nezbytnou součinnost. Při
neukládání rozhodčích nálezů se tato
povinnost dotýká zejména soudů,
které se mohou s rozhodčími nálezy
setkat při své rozhodovací činnosti.
Porušení povinnosti stanovené
ustanovením § 29 zákona o rozhodčím řízení, tj. nepředání pravomocného
rozhodčího nálezu do úschovy okresnímu soudu rozhodcem do 30 dnů od
nabytí právní moci, naplňuje skutkovou podstatu přestupku ve smyslu
ustanovení § 46 zákona o přestupcích, která je rubrikována jako
„Ostatní přestupky proti pořádku ve
státní správě a přestupky proti pořádku v územní samosprávě“.
Takový přestupek projednává
úřad obce s rozšířenou působností
nebo úřad městské části dle Statutu
hlavního města Prahy, přičemž místní příslušnost je určena dle místa vydání rozhodčího nálezu. V přestupkovém řízení může být uložena
pokuta ve výši až 30.000,- Kč.
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Inkompatibilita a teorie dělby moci
Úvod

Montesquieova teorie
dělby moci

Zásada inkompatibility je v právním státě jedním z nejdůležitějším
principů, na kterém nezávislý a nestranný výkon veřejné moci spočívá a prolíná se celou řadou norem
veřejného práva, resp. norem reglementujících postavení orgánů veřejné moci, resp. jejich funkcionářů.
V rámci zajištění nerušené tvorby,
výkonu i aplikace veřejné moci je
nutné zajistit takovou míru nezávislosti a nepodjatosti, aby nebyly
narušeny základní zásady právního státu. Veřejnou správou přitom
nemám v daném případě na mysli
jen exekutivu jako veřejnou správu v jejím nejstriktněji pojímaném
pojetí, ale veřejnou správu vůbec,
tj. správu pojímanou jako spravování věcí veřejných, na kterém se
podílejí všechny složky státní moci,
tedy moc výkonná, zákonodárná
a soudní. V následující práci bude
obecně pojednáno o zásadě neslučitelnosti funkcí (inkompatibilitě),
která s ohledem na v právních státech obecně přijímanou teorii dělby
moci tvoří jeden ze základních postulátů tvorby, výkonu a aplikace
zákonů (a tedy moci) vůbec.

Mezi tyto zásady nade vší pochybnost patří postulát odvozený
od Montesquieovy teorie dělby moci, podle které je třeba (ve spojení
s teorií vzájemných brzd) oddělit
moc zákonodárnou od moci výkonné a soudní. Ústava České republiky, která se v čl. 1 Ústavy České republiky ze dne 1.1. 1993 (dále jen
„Ústava“) deklaruje být právním
státem, zavádí uvedenou teorii do
českého ústavního pořádku ustanovením čl. 2 odst. 1 Ústavy, kde se
stanoví, že lid je zdrojem veškeré státní moci; vykonává ji prostřednictvím orgánů moci zákonodárné, výkonné a soudní. Podle
Montesquieovy teorie dělby moci
vládne politická svoboda pouze za
předpokladu, zamezuje-li se zneužívání moci; vychází se přitom
z presumpce přirozeného sklonu
každého člověka ke zneužití moci
v intenzitě, v níž určitou mocí disponuje. Za účelem zabránění zneužití moci se v právním státě objevuje snaha zákonodárce nastavit
ústavněprávní úpravu tak, aby nikdo nemohl moci zneužívat. Právní
úprava musí být z tohoto důvodu
nastavena tak, aby moc zastavila

Mgr. Martin Kašpar
Autor je advokátní koncipient v Praze
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