Koordinovaná rozhodnutí ve veřejné správě
Abstrakt
Předkládaná disertační práce „Koordinovaná rozhodnutí ve veřejné správě“ se věnuje
specifické kategorii koordinovaných správních aktů, které jsou výsledkem projevu vůle více
rozhodujících orgánů ve veřejné správě. Koncept koordinovaných rozhodnutí se
subsumovanými závaznými podkladovými akty představuje v českém právním řádu jedno
z možných řešení problematiky komplexního rozhodování s přesahem do působnosti více
správních úřadů. Vytyčeným cílem disertační práce je odpověď na otázku, zda legislativní
řešení koordinace individuálně-rozhodovací činnosti formou závazných stanovisek, na obecné
procesní úrovni v českém správním právu přijaté ve SpŘ z roku 2004 s účinností od 1.1.2006,
představuje v tuzemském právním prostředí z dlouhodobé perspektivy udržitelný a
životaschopný koncept, který obstojí jako nosný základ pro koordinaci správního rozhodování
v současnosti i do budoucnosti. Práce úvodem mapuje koncept subsumpce v širších
souvislostech a z historické perspektivy (1. část), východiskem práce je analýza definičních
znaků závazných stanovisek v recentní právní úpravě (2. část), jednotlivé znaky jsou podrobeny
detailnímu rozboru, s četnými přesahy do zvláštních úprav a na podkladě judikatorních závěrů
jsou osvětleny základní principy a mechanismy fungování koordinovaného rozhodování, další
části práce (3. a 4. část) blíže vysvětlují náležitosti, obsah a platnost závazných stanovisek,
v souvislosti s tím je pozornost věnována i typologii a důsledkům vad závazných stanovisek,
následující část (5. část) se zabývá procedurálními souvislostmi závazných stanovisek, včetně
problematiky řešení rozporu (6. část) a některých sekundárních vztahů (7. část), a konečně
neméně důležitou je poslední část (8. část) obsahující rozbor principů fungování správního
přezkumu (integrovaný odvolací přezkum, dozorčí prostředky, obnova řízení) a soudního
přezkumu závazných stanovisek. Závěr práce na podkladě provedené analýzy vyznívá ve
prospěch justifikace konceptu závazných stanovisek, který má v současné právní realitě své
nezpochybnitelné místo a ve stávající legislativní podobě představuje na obecné úrovni nosný
a funkční koncept koordinovaného rozhodování, zajišťující jak ochranu veřejných zájmů, tak i
garance práv dotčených osob.
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