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1. Aktuálnost (novost) tématu 

 
Výklad práva správními orgány při jejich rozhodovací činnosti a soudů při přezkoumávání 
rozhodnutí správních orgánů je téma, které bylo a je i v současné době aktuální. Vztahy, 
komunikace či dialog mezi správními orgány a soudy je předmětem řady zamyšlení teoretické i 
praktické povahy.  
 
2. Náročnost tématu na teoretické znalosti, vstupní údaje a jejich zpracování a použité 

metody 

 
Z předložené diplomové práce je zřejmé, že autor si zvolil téma, které je předmětem jeho 
hlubšího zájmu. Diplomant prostudoval široký okruh pramenů, rešerše judikatury je příkladná.  
 
3. Formální a systematické členění práce 

 
     Předložená diplomová práce je, kromě úvodu a závěru, rozčleněna do pěti kapitol (částí). 
V první kapitole jsou zmíněny úvodní poznámky k tvorbě, interpretaci a aplikaci práva. Druhá 
kapitola pojednává o výkladových metapravidlech ve správním právu, ve třetí autor zkoumá 
systémy správního soudnictví a možnosti deferenčních přístupů v nich, a to komparativně ve 
vybraných zemích. Čtvrtá kapitola je věnována situacím nejednoznačného výkladu práva, 
analyzuje judikaturu, ve které soud došel k závěru o pochybnostech pří výkladu práva nebo o 
možné pluralitě interpretací. V páté kapitole autor uvádí možnosti deferenčních přístupů v České 
republice. Závěr pak shrnuje dílčí závěry učiněné v jednotlivých částech práce.  
     Systematika práce je vcelku logická a odpovídá cíli práce. Ten vytyčil autor v úvodu, když 
uvádí, že bude zkoumat případy deferenčního přístupu správních soudů při výkladu pramenů 
práva a konečným cílem definovat jednotlivé stuace, při kterých přichází v úvahu deference 
správního soudnictví v České republice. 
 
4. Vyjádření k práci 

 
     Práce je pojata originálním způsobem, je zřejmé, že je zpracována samostatně, autor hledá 
důležité problémy vztahu soudů a správních orgánů při interpretci práva, vyjadřuje vlastní 
názory. I když jsou některé z těchto názorů diskusní, jsou zajímavým podnětem pro úvahy o 
zvoleném tématu. Obsah některých pojmů nebo termínů užívaných v práci není vždy vysvětlen, 
takže lze jen odhadovat, co jimi měl diplomant na mysli. Rozhodně je třeba ocenit práci 
s judikaturou a schopnost zobecnit často rozdílné judikatorní závěry.  
     Celkově hodnotím práci jako přínosnou, informačně bohatou a obsahově zdařilou. 
     Z dílčích připomínek, resp. námětů pro diskuzi při ústní obahjobě lze uvést např.: 

- Str. 16 – pojem matapravidlo autor nevymezuje, ačkoli se v celé práci hojně využívá, 
pouze odkazuje na literaturu. Je podle autora metapravidlo totéž jako princip? 



  

- Str. 20 poslední odstavec – podle autora soud uzná interpretaci správního orgánu za 
přípustnou, pokud je rozumná. Jaká je souvislost se zákonností (právností) této 
interpretace? 

- Str. 27 – není zcela srozumitelný závěr o požadavku plné jurisdikce „Soudy musí 
autonomně přezkoumat (mimo jiné) zákonnost správního aktu.“ Co je obsahem pojmu 
„plná jurisdikce“? 

- Str. 36 a násl. – je zásada „In dubio pro libertate“ zásadou vztahující se (jen) na výklad 
právních norem nebo též na zjišťování skutkového stavu či na rozhodování příslušných 
orgánů (viz první uváděný příklad o uložení daňové povinnosti).  

- Str. 52 – nejsou jasné teze autora ohledně vztahu zásady „Iura novit curia“ (je pravidlem 
dokazování?) a zásady „In dubio pro libertate“. Jde o zásadu procesní? 

- Str. 56 – Z čeho dovozuje autor tezi, že „Nejvyšší správní soud je navenek sebejistý 
v agendě stavebního práva, zatímco v oblasti daní či správního trestání velmi znejistí“? 

- Str. 61 – co autor přesně rozumí politickou diskrecí při interpretaci práva? Ohledně výluk 
soudního přezkumu rozhodnutí, které bylo vydáno v situaci vážení bezpečnostních rizik 
srov. též např. § 26 zákona č. 186/2013 Sb., o státním občanství České republiky. 

- Str. 68 – není zcela jasné, co autor rozumí „presumpcí přezkumu“. 
- Str. 77 – blíže vysvětlit by měl autor pasáž týkající se možnosti náhrady škody v případě 

negativních dopadů na práva třetích osob. Jednalo by se o případ, který naplňuje 
předpoklady stanovené zákonem č. 82/1998 Sb.? 

- Str. 78 – jak by vysvětlil autor tezi, že veřejná správa disponuje větší demokratickou 
legitimitou než soudy? 

 

 
5. Kritéria hodnocení práce 

 

Splnění cíle práce Cíl práce byl splněn. 
Samostatnost při zpracování 
tématu včetně zhodnocení 
práce z hlediska plagiátorství 

Práce byla zpracována samostatně, případná 
publikace části textu není na závadu. 

Logická stavba práce Logická stavba práce.  
Práce se zdroji (využití 
cizojazyčných zdrojů) včetně 
citací  

Použité prameny jsou v práci uvedeny a řádně 
citovány. Cizojazyčné droje byly v práci využity. 
 

Hloubka provedené analýzy 
(ve vztahu k tématu) 

Obsahově je práce velice zdařilá, vyzdvihnout lze 
samostatnost a originalitu zpracování. 

Úprava práce (text, grafy, 
tabulky) 

Dobrá. 

Jazyková a stylistická úroveň Vcelku dobrá, v některých částech textu není zcela 
srozumitelná, vytknout lze též používání 
hovorových obratů, které do odborné kvalifikační 
práce nepatří (např. bystřejší čtenáři si všimli, 
neohromím informací, vane vítr, se skromností sobě 
vlastní apod.). 

 
6. Připomínky a otázky k zodpovězení při obhajobě 

 
     Domnívá se diplomant, že by vývoji dobrých vztahů mezi soudy a správními orgány při 
výkladu práva napomohlo např. zavedení možnosti správních orgánů obracet se v závažných 
případech na Nejvyšší správní soud s předběžnou právní otázkou? 



  

 

 
Doporučení/nedoporučení práce 

k obhajobě 
Práci doporučuji k obhajobě. 

Navržený klasifikační stupeň výborně 
 
 
V Praze dne 15. září 2020 
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