
Komise pro cenné papíry

V Praze dne 15. září 1998

Věc: Autoremedura v Komisi pro cenné papíry (§ 61 odst. 3 a § 57 SŘ)

     Proti správnímu rozhodnutí může účastník řízení podat řádný opravný prostředek, 
pokud zákon nestanoví jinak. Komise pro cenné papíry (dále jen “KCP”) je ústředním 
orgánem státní správy, proti jejímu rozhodnutí v prvním stupni lze podat rozklad. O rozkladu 
rozhoduje správní orgán nejblíže vyššího stupně po vertikální linii, tj. Prezidium KCP na 
základě návrhu jím obligatorně ustanovené zvláštní komise.

     Správní orgán, který napadené rozhodnutí vydal (tj. jednotlivá oddělení výkonného 
odboru KCP), může o rozkladu rozhodnout v rámci podmínek tzv. autoremedury – tzn. pokud 
rozkladu vyhoví v plném rozsahu a jestliže s tím případní další účastníci řízení souhlasí (§ 61 
odst. 3, § 57 SŘ).

     Nové rozhodnutí vydané v rámci autoremedury musí ve všech výrocích a všech jejich 
částech odpovídat návrhům formulovaným v podaném rozkladu. Příklad: Účastník řízení 
v rozkladu navrhuje zrušit první výrok rozhodnutí a ve druhém výroku navrhuje prodloužit 
lhůtu k plnění z 15 dnů na 60 dnů. Pokud by oddělení, které napadené rozhodnutí vydalo, 
vyhovělo rozkladu způsobem, že by první výrok zrušilo a druhý výrok nechalo beze změn 
(popř. pariční lhůtu prodloužilo kompromisně jen na 30 dnů), bylo by nové rozhodnutí vydáno 
v rozporu se zákonem.  
        
     Souhlas případných dalších účastníků řízení se zamýšleným vyhověním podanému 
rozkladu si musí obstarat v předepsané formě sám správní orgán. Tzn. vyzve další účastníky 
řízení, aby se písemně, popř.  ústně do protokolu vyjádřili, zda souhlasí.

     Účastník řízení nemá právní nárok na to, aby jeho rozkladu bylo vyhověno již v rámci 
autoremedury. Je-li však zřejmé, že napadené rozhodnutí je nesprávné a rozkladu lze v plném 
rozsahu vyhovět, měl by správní orgán prvního stupně s ohledem na zásadu rychlosti a 
hospodárnosti správního řízení rozhodnout sám (§ 3 odst. 3 SŘ).

     Pokud o rozkladu není rozhodnuto cestou autoremedury, je správní orgán prvého stupně 
povinen nejpozději do 30 dnů od doručení rozkladu předložit jej spolu s výsledky doplněného 
řízení a se spisovým materiálem Prezidiu, respektive zvláštní – tzv. rozkladové komisi. Té 
musí předložit i rozklady, který považuje za nepřípustné či pozdě podané.
            




