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Oponentský posudek dizertační práce 

„Správní soudnictví v ČSR v letech 1918 – 1938 v evropském kontextu“ 

doktoranda JUDr. Pavla Vetešníka 

 

Dizertační práce o celkovém rozsahu cca 184 stran vlastního textu je věnována 

problematice správního soudnictví jako soudní kontroly veřejné správy na našem území v 

jeho různých vývojových etapách. Práce je rozdělena do úvodu, pěti částí (označených I. 

Správní soudnictví, II. Správní soudnictví v rakousko-uherské monarchii, III. Správní 

soudnictví v Československé republice v letech 1918 až 1938, IV. Správní soudnictví v 

některých evropských státech, V. Správní soudnictví v Československé republice po roce 

1938), v závěru je pak zejména souhrnně uvedena charakteristika správního soudnictví 

v předválečném Československu. Již z názvů jednotlivých částí plyne, že se doktorand 

věnoval správnímu soudnictví v širším časovém úseku, než jen roky 1918 – 1938, část III. je 

však i svým rozsahem nepochybným těžištěm práce. Autor text přehledně rozčlenil, po 

formální stránce se mu pečlivě věnoval.  

Doktorand analyzoval při zpracování dostupnou českou literaturu, relevantní právní 

úpravu, jakož i judikaturu, zejména československého nejvyššího správního soudu, vyšel i 

z archivních materiálů týkajících se činnosti zmíněného soudu. Je škoda, že ty části práce, 

které se věnují vybraným zahraničním úpravám, nevycházejí ze zahraničních pramenů, ale 

v podstatě jen z textů, které tomu v různých dobách napsali čeští autoři.  

 

Uvádím následující věcné poznámky k některým částem práce: 

 

- ke str. 3: autor v úvodu uvádí, že „Vymezením správního soudnictví v Československé 

republice v letech 1918 až 1938 se komplexně … věnoval pouze Hoetzel“. Nevím, proč je 

opomenut dr. E. Hácha (z jehož literárních pramenů pak doktorand na více místech čerpá). 

Vždyť např. právě Háchou zpracovaná hesla ve Slovníku veřejného práva 

československého „Správní soudnictví“ a „Nejvyšší správní soud“, či průvodní slovo 

v Rádlově komentáři „Nejvyšší správní soud“ velmi podrobný a fundovaný rozbor dobové 

úpravy a pramenů obsahují.  

- k části I. (od str. 5): tato část, nazvaná „Správní soudnictví“, by si zasloužila jasné 

vyjádření autora, co „správním soudnictvím“ rozumí, v jakém smyslu ho užívá. Proč je 

v textu odkaz na důvodovou zprávu k zákonu č. 519/1991 Sb., a naproti tomu opomenut 

např. platný soudní řád správní, který funkci správního soudnictví vymezuje zejm. v § 2?! 

Absence vymezení, co je vlastně správním soudnictvím v práci myšleno, se pak totiž 

odráží v tom, činnost jakých všech soudů se má řadit pod správní soudnictví. 

- ke str. 9: tvrzení, že rakouské správní soudnictví (tvořené soudem zřízeným tzv. říjnovým 

zákonem), vycházelo z jihoněmeckého správního soudnictví, které uvádí autor, se 

v literatuře objevuje. Ovšem např. Hácha popisoval situaci jinak (viz např. Slovník veř. pr. 

čsl., III., str. 601, Průvodní slovo ke komentáři Nejvyšší správní soud, str. 8), když 

rakouská koncepce byla originální, neboť rakouský říjnový zákon z r. 1875 byl dřívější, 

než úpravy označované jako jihoněmecké (Würtembersko zákon z 16. 12. 1876, Sasko 

zákon z 19. 7. 1900, Bavorsko zákon z 8. 8. 1878). 

- ke str. 10: není vyjasněno, z jakého důvodu je Říšský soud, jako soud ústavní, řazen do 

oblasti správního soudnictví. Tvrzení, že „Říšský soud tak náležel do organizace 

rakouského správního soudnictví.“, není v práci odůvodněno. 

- ke str. 20: bylo vhodné uvést, z jakého pramene převzal autor český překlad čl. 15 odst. 2 

základního zákona státního o moci soudcovské. Lze dohledat, že šlo o překlad uvedený 

v Zákonníku říšském pro království české – částka XVI, č. 117, str. 236. Ovšem tento 

překlad neodpovídal příliš německému originálu (např. seine Ansprüche x práva svého). 
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Formulace „seine Ansprüche … geltend zu machen“ přitom nasvědčovala širším 

možnostem obracet se na soud, než jen v případě porušení zákona, ale i jiných zájmů, což 

ovlivnilo i stanovisko ústavního výboru při projednávání návrhu říjnového zákona (viz 

např. Pražák, Ústava říšská, str. 310). 

- ke str. 27 an.: je škoda, že se práce nevěnuje blíže důsledkům vzniku československého 

nejvyššího správního soudnictví na předchozí řízení před uherským správním soudem, 

ačkoli judikatura n.s.s. to řešit musela (viz např. Rádlův komentář, str. 56); 

- ke str. 99: název oddílu „Vznik správního soudnictví a jeho charakteristika“, vztahující se 

k úpravě nerealizovaného správního soudnictví na okresní a župní úrovni je zavádějící, 

když ve skutečnosti toto správní soudnictví nevzniklo; 

- ke str. 111: autor řadí do správního soudnictví rozhodování civilních soudů, které 

předvídal § 105 odst. 1 ústavní listiny (1920), resp. i dříve čl. 15 odst. 1 základního 

zákona o moci soudcovské. Tato soudní činnost však nebyla tradičně do správního 

soudnictví řazena, účelem soudního řízení nebylo „přezkoumání aktů správních“, ale 

nalézání práva v civilních věcech. 

- ke str. 117: řadí-li autor do správního soudnictví soudnictví volební, s tím, že je to činnost 

„za účelem přezkoumání aktů správních“, měl vymezit, jaké správní akty byly podle něho 

ve volebním soudnictví přezkoumávány, jaké pojetí správních aktů autor zastává atd. 

Volební soud se tradičně chápal jako soud veřejného práva, ne však jako soud rozhodující 

ve správním soudnictví. 

- k části IV. (od str. 144): zkoumá-li autor zahraniční právní úpravy správního soudnictví, 

měl také vycházet ze zahraničních pramenů, což až na výjimky nečiní; 

- ke str. 169: není odůvodněno tvrzení, že „Samostatný Nejvyšší správní soud Slovenského 

státu působil až do účinnosti Ústavy Československé republiky z roku 1948, a tato 

dvoukolejnost správního soudnictví tak trvala až do 9. 6. 1948.“ Je pravdou, že ústava z r. 

1948 zmiňovala v jednotném čísle „správní soud“, ale lze z toho dovozovat zrušení 

slovenského soudu? Neodpovídalo by spíše skutečnosti, že k odstranění oné 

problematické dvoukolejnosti došlo změnou sídla správního soudu do Bratislavy zákonem 

č. 166/1949 Sb.? Označení „Nejvyšší správní soud Slovenského státu“ nebylo oficiálním 

označením tohoto soudu. 

 

Autor si zvolil obtížné dizertační práce, kterému věnuje z širokého pohledu. V práci 

však lze nalézt originální autorovo přístupy, které dosavadní rozsáhlou literaturu mohou 

obohatit. 

 

Přes výše uvedené dílčí výhrady práci doporučuji k obhajobě před příslušnou 

komisí pro obhajobu disertační práce.  

 

 

Doporučuji, aby se doktorand při ústní obhajobě vyjádřil k významu oddělení 

soudního řízení ve věcech soukromého práva, ve kterých rozhodl správní úřad, od správního 

soudnictví. 

  

V Praze dne 15. 8. 2018 

 

       doc. JUDr. Martin Kopecký, CSc. 


