NEJVYŠŠÍ SPRÁVNÍ SOUD

NÁPOVĚDA PRO VYHLEDÁVÁNÍ
V DATABÁZI JUDIKATURY SPRÁVNÍCH SOUDŮ
ZÁKLADNÍ FORMULÁŘ
Vyhledávat lze zadáním jednoho či více kritérií:


Soud – zadejte název soudu, který v dané věci rozhodl.



Spisová značka – zadejte spisovou značku, případně číslo jednací (při zadání spisové značky jsou
vyhledána všechna rozhodnutí v daná věci; v případě zadání čísla jednacího jen konkrétní rozhodnutí).



Spisová značka (vcelku) – zadejte spisovou značku do textového pole, je zapotřebí dodržet předepsaný
formát (např. 1 As 781/2012).

INFORMACE ZOBRAZENÉ U VÝSLEDKŮ VYHLEDÁVÁNÍ
Výsledky vyhledávání se zobrazí v tabulce v následujícím složení:


Číslo jednací



Odkazy - pod číslem jednacím se zobrazí ikony odkazující na existující informace vztahující se
k danému rozhodnutí. Pokud k danému rozhodnutí není příslušnou informace připojena, symbol se u
něj nezobrazí. Rozkliknutím jednotlivých symbolů se otevře nové okno s danou informací.



Forma/Způsob rozhodnutí – pokud je rozhodnuto zobrazí se forma rozhodnutí; pokud není, je zde
zobrazen text „Neskončené řízení“



Soud – zobrazí se název soudu, u kterého bylo dané řízení vedeno



Datum rozhodnutí/napadení – zobrazí datum vyhlášení rozhodnutí (nikoliv právní moc) nebo
datum, kdy daná věc došla na soud, a to dle výběru typu data.



Účastníci řízení – jsou zde uvedeni pouze účastníci – právnické osoby (fyzické jsou anonymizovány)



Opravný prostředek/ústavní stížnost – v případě věci, ve které rozhodoval v prvním stupni krajský
soud, je zde uvedena spisová značka Nejvyššího správního soudu (a případně způsob rozhodnutí), v
případě věci rozhodnuté Nejvyšším správním soudem je zde uvedena spisová značka ÚS (případně i
způsob rozhodnutí).



Prejudikatura – pokud je na danou věc navázána prejudikatura, je zde uvedena.

EXPORT VYBRANÝCH VÝSLEDKŮ
Tlačítko slouží pro vygenerování dokumentu ve formátu PDF, který obsahuje záznamy označené v daném okamžiku
pomocí zatržítka. Při označení volby „včetně textu rozhodnutí“ obsahuje vygenerovaný dokument v PDF také
anonymizovaná znění rozhodnutí (jejich text).

REŠERŠNÍ SEZNAM
Každý uživatel má možnost si záznamy označené zatržítkem odložit do svého rešeršního seznamu pro pozdější
použití (lze pouze u skončených věcí). Uživatel má možnost zobrazit si obsah svého rešeršního seznamu. Rešeršní
seznam je k dispozici pro uživatele pouze po dobu jeho pobytu na vyhledavači judikatury a pouze při aktivní práci na
tomto vyhledavači. Po odchodu z této stránky nebo nečinnosti uživatele se obsah rešeršního seznamu ztrácí.

ROZSAH ZVEŘEJNĚNÝCH ROZHODNUTÍ
Nejvyšší správní soud uveřejňuje v anonymizované podobě rozhodnutí svá a rozhodnutí správních senátů krajských
soudů. Z rozhodnutí krajských soudů jsou dostupná pouze ta, která byla anonymizována (od 1. července 2010).
Databáze rozhodnutí bude průběžně doplňována a aktualizována. Uveřejnění rozhodnutí v této rubrice nemá žádné
procesní účinky. Zejména jím není dotčeno vyvěšování rozhodnutí na úřední desce na internetových stránkách, ani
doručování vyvěšením rozhodnutí nebo jiné písemnosti na úřední desce na internetových stránkách.

CITACE ROZHODNUTÍ
Citujete-li uveřejněná rozhodnutí, označte je prosím jejich formou, dnem vydání, číslem jednacím a internetovou
adresou Nejvyššího správního soudu; např. rozsudek Nejvyššího správního soudu ze dne 6. 10. 2010, čj. 2 As
18/2008-54, www.nssoud.cz.
Rozhodnutí a stanoviska uveřejněná v databázi Nejvyššího správního soudu lze volně užívat pro nekomerční účely.
Pro komerční účely lze databázi užívat pouze běžně a přiměřeně, nikoliv systematicky a opakovaně. Pro opakované a
systematické komerční užití databáze nebo její podstatné části je potřeba souhlasu Nejvyššího správního soudu.

