
Rozhodnutí správního orgánu ve správním řádu a v soudním řádu správním 

Abstrakt 

Tato diplomová práce řeší rozdíl ve vymezení rozhodnutí správního orgánu ve správním 

řádu a v soudním řádu správním. Jejím cílem je na jedné straně popsat znaky pojmu rozhodnutí 

správního orgánu podle správního řádu a podle soudního řádu správního, na straně druhé 

s přihlédnutím k judikaturní činnosti vymezit tyto pojmy i z hlediska praktického a poskytnout 

náhled na judikaturní vymezení těchto institutů. Cílem pak je poskytnout určitou orientaci 

v dané problematice a poukázat na úskalí, která při střetu teoretického a praktického vymezení 

mohou vznikat. 

Diplomová práce je zaměřena jednak na shrnutí teoretického pojetí rozhodnutí správního 

orgánu a na pozitivněprávní vymezení tohoto institutu, jednak na vymezení rozhodnutí 

správního orgánu s přihlédnutím k vybrané judikatuře. V závěru kapitol, věnujících se vybrané 

judikatuře, se autorka snaží o syntézu poznatků získaných při studiu vybrané judikatury a tím 

pádem o vymezení znaků rozhodnutí správního orgánu tak, jak jej tato judikatura chápe. 

Provádí tak určité dílčí shrnutí této judikatury a snaží se o provedení vymezení, které je v určité 

kontrapozici k legálnímu vymezení. 

Práce byla, jak již bylo naznačeno výše, zpracována v první části popisnou metodou, kdy 

se autorka pokusila za pomoci vybrané literatury odborníků na správní právo vymezit teoretická 

východiska a základní znaky rozhodnutí správního orgánu, ve druhé části pak nejprve 

analytickou metodou, následně syntézou získaných poznatků autorka usilovala o objasnění 

praktického a judikaturního náhledu na danou problematiku. 

Výsledkem je tak ucelená práce, která na jedné straně vysvětluje teoretické základy 

a základní znaky rozhodnutí správního orgánu, na druhé straně na recentní judikatuře 

s přihlédnutím k aktuálnímu vývoji v určitých otázkách reflektuje praktické pojetí rozhodnutí 

správního orgánu.  

V závěru autorka polemizuje nad otázkou volby žalobního typu, která je otázkou velmi 

důležitou z hlediska obrany proti rozhodnutím správních orgánů a reflektuje taktéž některé 

recentní názory a problémy, které se v této oblasti objevily a objevují.  
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