
Opravné prostředky 

Odvolání je opravným prostředkem proti rozhodnutí vydaném ve správním řízení vedeném 
podle zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů.  

Odvolání je opravným prostředkem též proti rozhodnutí městyse Vranov nad Dyjí nebo jeho 
orgánů, jako povinného subjektu, o odmítnutí žádosti o poskytnutí informace podle zákona 
č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů.  

Odvolací lhůta činí 15 dnů ode dne oznámení rozhodnutí, pokud zvláštní zákon nestanoví 
jinak. Odvolání lze podat teprve poté, co bylo rozhodnutí vydáno.  

Dále může být podána stížnost na postup při vyřizování žádosti o informace za zákonem 
stanovených podmínek. Stížnost lze podat písemně nebo ústně; je-li stížnost podána ústně a 
nelze-li ji ihned vyřídit, sepíše o ní povinný subjekt písemný záznam. Stížnost se podává u 
povinného subjektu, a to do 30 dnů ode dne stanoveného v § 16a zákona o svobodném 
přístupu k informacím. O stížnosti rozhoduje nadřízený orgán. 

Opravným prostředkem proti příkazu je odpor. Příkazní řízení je zvláštní (zjednodušenou) 
formou správního řízení, a příkaz vydávaný v příkazním řízení je zvláštním typem správního 
rozhodnutí. Proti příkazu vydaném ve správním řízení, může ten, jemuž se povinnost ukládá, 
podat odpor ve lhůtě 8 dnů ode dne oznámení příkazu. V případě řízení o přestupku platí, že 
obviněný z přestupku může proti příkazu podat do 15 dnů ode dne jeho doručení odpor 
správnímu orgánu, který příkaz vydal.  

Ve vydaných rozhodnutích je vždy uvedeno poučení. V poučení se uvede, zda je možné proti 
rozhodnutí podat odvolání (odpor), v jaké lhůtě je možno tak učinit, od kterého dne se tato 
lhůta počítá, který správní orgán o odvolání (odporu) rozhoduje. Odvolání a odpor lze podat 
u městyse Vranov nad Dyjí.  

Odvolání (odpor) lze učinit písemně nebo ústně do protokolu nebo v elektronické podobě 
podepsané zaručeným elektronickým podpisem podle zvláštních předpisů [zákon č. 
227/2000 Sb., o elektronickém podpisu, nařízení vlády č. 495/2004 Sb., kterým se provádí 
zákon č. 227/2000 Sb., o elektronickém podpisu a o změně některých dalších zákonů (zákon 
o elektronickém podpisu), ve znění pozdějších předpisů]. Ten, kdo činí podání v elektronické 
podobě, uvede současně poskytovatele certifikačních služeb, který jeho certifikát vydal a 
vede jeho evidenci, nebo certifikát připojí k podání. 

 


