
Posudek vedoucího diplomové práce Jaromíra Fronce 

„Vztahy mezi soudy a veřejnou správou  při výkladu práva“ 

 

 

 Předložená diplomová práce o rozsahu 78 stran vlastního textu je systematicky 

členěna, kromě úvodu a závěru, do 5 kapitol [„Tvorba, interpretace a aplikace práva“, 

„Výkladová metapravidla ve správním právu“, „Komparace“ (Spojené státy americké, 

Spojené království Velké Británie a Severního Irska, Francouzská republika, Spolková 

republika Německo; zvláštní pozornost je věnována rozdílu mezi americkým a britským 

přístupem), „Pluralita interpretací v české judikatuře“ (dílčí partie „Souladný výklad“, 

„Rozumný výklad“, „In dubio pro libertate“; pozornost je „odbočkou“ věnována též 

nejasnosti správního aktu), „Možnosti deferenčních přístupů v ČR“ (dílčí partie 

„Proporcionalita, právo na samosprávu“, „Politické a bezpečnostní otázky“, „Odborné 

otázky“, „Dvojí výklad“, „Správní praxe“)].  

 

 Téma práce je nepochybně aktuální. Diplomant přistoupil k jeho zpracování se 

zjevným zanícením a učinil tak způsobem, který není v domácí literatuře z oblasti správního 

práva obvyklý (o globální atraktivitě tématu svědčí zaměření správněprávní sekce kongresu 

Mezinárodní akademie srovnávacího práva v r. 2018). Předložený elaborát se týká 

i „vnějších“ souvislostí správního práva, nepochybně však i správního práva „samotného“ 

(diskutovat by snad bylo možné o proporci). 

 

 Autor využil velké množství pramenů (domácí i zahraniční odborná literatura, 

judikatura). Nebál se vyjádřit vlastní názor na věc.    

 

 Výklad je zajímavý. Práce je psána „svižně“ a pro informovaného čtenáře vcelku 

čitelně. 

 

 Z dílčích připomínek uvádím: 

 

- Je otázkou, zda zavádět do české právnické terminologie pojem „deference“ (první výskyt 

na str. 9, vysvětlení na str. 16 - 17). Pravdou ale je, že se tak již stalo dříve (např. D. Kosař). 

Možná, že časem tento výraz zdomácní. Při překladu se nabízí ještě více českých ekvivalentů, 

než je uvedeno na str. 16.  

 

- Nebylo vhodné blíže popsat pojem „metapravidlo“ (úvod partie 2.1, str. 16)? Kromě toho je 

partie 2.1 členěna asymetricky. Místy nepřispívá přehlednosti výkladu, že autor dostál 

předsevzetí v pozn. č. 177 na str. 36. 

 

- Správním úřadem ve smyslu „konkrétní správní úřad“, který „učinil výklad“ nemusí být  

správní úřad ve smyslu čl. 79 Ústavy; dále: v jakém ohledu lze mít za to, že pojem „správní 

orgán“ je pojmem „funkčním“, má jít snad o procesní roli (pozn. č. 72 na str. 20)? Je dobré 

českou realitou argumentovat při výkladu amerického přístupu?  

 

- „Vybroušenější“ formulace by byla žádoucí u bodu „4)“ v prvním odstavci na str. 32; týká 

se to i sledu navazujícího výkladu v rámci partie 4.1. Spojení „nejlépe optimalizuje“ není 

šťastné (druhý odstavec v partii 4.1.1 na téže straně). 

 

- Tvrzení v poslední větě předposledního odstavce na str. 38 dává smysl, nicméně ve srovnání 

s realitou může působit poněkud entuziasticky. 



- Co se rozumí „stavebním právem procesním“ (str. 47? Příklady v poznámce č. 256 mají širší 

dosah, druhý příklad v poznámce č. 257 se stavebněprávní problematiky netýká. 

 

- Ve druhém odstavci na str. 49 bylo možno odkázat i na současný správní řád. 

 

- Odpovídá obsah posledního odstavce na str. 59 skutečnosti?  

 

- Bylo by vhodné názorněji popsat případ, kdy správní orgán rozhoduje „v režimu § 142 SpŘ“ 

o věci soukromého práva (str. 66 - 67). Jde pouze o ono rozhodnutí finančního arbitra?  

 

- Na okraj: Nutno rozlišovat ochranu práv nabytých v dobré víře a ochranu dobré víry v to, že 

byla nabyta práva (pozn. č. 421, str. 78). 

 

- Drobnosti se týkají redakce textu (srov. např. „za prvé“ vs. „zaprvé“ na různých místech 

textu nebo „nemůžou“ vs. „nemohou“ v jediné větě).  

 

 Podle protokolu o výsledku kontroly na plagiáty z 28. srpna t. r. byl text práce 

porovnán s 366 dokumenty, přičemž nejvyšší dosažená míra podobnosti činila méně než 5 %. 

 

 Dodávám ještě, že ambicí autora bylo/je materii, která je obsahem předložené práce, 

publikovat. 

 

 Celkově hodnotím práci jako velice zdařilou. 

 

 Rozpravu u obhajoby doporučuji zaměřit na otázku respektování správní praxe v rámci 

soudních kontrol veřejné správy podle soudního řádu správního a podle části páté občanského 

soudního řádu. Má tato otázka smysl pro obě uvedené soudní kontroly (= reakce na pozn. 

č. 368 na str. 67?  

 

 

V Praze dne 14. září 2020 

         

        JUDr. Ing. Josef Staša, CSc. 


