
 
 

Posudek oponenta diplomové práce Kateřiny Zlesákové  

„Rozhodnutí správního orgánu ve správním řádu a v  soudním řádu správním“ 

 

 Předložená diplomová práce o rozsahu 84 stran (podle prohlášení autorky má vlastní 

text práce včetně poznámek pod čarou 189 200 znaků včetně mezer) je členěna, kromě úvodu 

a závěru, do 6 kapitol („K pojmu správní orgán“, „Rozhodnutí správního orgánu 

v teoretickém pojetí“, „Rozhodnutí podle správního řádu“, „Rozhodnutí správního orgánu 

podle soudního řádu správního“, „Formální a materiální pojetí rozhodnutí správního orgánu 

obecně“, „Uvedení znaků rozhodnutí správního orgánu na konkrétních příkladech“). Třetí až 

šestá kapitola jsou dále podrobně členěny. Struktura práce je vcelku logická [s tím, že (1) bylo 

možno uvažovat o spojení první a druhé kapitoly a (2) zatímco pátá kapitola svým způsobem 

shrnuje/zobecňuje výklad ve třetí a čtvrté kapitole, obsahuje šestá kapitola samostatně 

formulované dílčí závěry a samostatně formulované shrnutí].  

 Je třeba zdůraznit, že jde o náročnou a stále aktuální problematiku. Autorka přistoupila 

ke zpracování tématu práce se zjevným zájmem. Využila řadu dostupných pramenů (odborná 

literatura, judikatura). Práce je psána srozumitelně. Sympatické jsou snahy o vlastní 

hodnocení (srov. např. na str. 20 a násl. nebo na str. 26). 

 K předložené práci nemám zásadnějších výhrad. 

 Z dílčích připomínek uvádím:  

- K poslednímu odstavci na str. 5, který přetéká na str. 6 bych dodal, že k judikatuře je 

zapotřebí zaujímat též kritická stanoviska. Týká se to pak zejména páté a šesté kapitoly. 

- Nelze ztotožňovat veřejnou správu a státní správu; formulace „[s]ubjektem veřejné správy je 

vždy stát“ (str. 8) je zavádějící. 

- Členění forem správní činnosti je poněkud složitější (str. 12); východiskem je  rozlišování 

regulativních a neregulativních úkonů. Doporučuji seznámit se např. se statí „K pojetí 

a členění forem správní činnosti po 40 letech“ (AUC Iuridica, č. 2/2020, str. 11-22; ISSN 

0323-0619). 

- Odpověď na otázku položenou ve druhém odstavci na str. 13 dává i § 69 odst. 1 správního 

řádu. 

- Rozhodnutí není „pouze“ správním aktem,  n. jím není „obecně“ (str. 15)? 

- „Hlavy“ (šestá, čtvrtá) zmíněné na str. 20 a 21 jsou obsaženy v „části“ třetí správního řádu. 

- K problematice vad rozhodnutí doporučuji ještě stať „Vady (správních aktů) a čas“ (in 

Determinanty právnej úpravy prieskumu individuálnych správnych aktov: zborník z vedeckej 

konferencie. Bratislava : Univerzita Komenského, Právnická fakulta, 2019, str. 47-59; ISBN 

978-80-7160-533-1). 
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- K otázce formy opravy výroku usnesení mám jiný názor (str. 29); formulace § 70 správního 

řádu není jednoznačná (rozhodnutím zde může být rozhodnutí v širším smyslu); odvolání 

proti opravě výroku by mělo mít odkladný účinek. 

- Obecným důvodem nicotnosti je „třetí důvod“ uvedený na str. 33; v 9. vydání učebnice 

správního práva od Hendrycha a kol. viz na str. 151.  

- V posledním odstavci na str. 34 jde spíše o vázanost správního orgánu rozhodnutím. 

- Neregulativní úkon není schopen (ani) materiální právní moci (str. 37 a 38).  

- K vykonatelnosti (též ve vztahu k účinnosti) viz ještě výklad ve zmíněném 9. vydání 

učebnice správního práva na str. 159 a 160. 

- První věta na str. 41 není formulována šťastně. 

- Co zvláštní žalobní legitimace (k partii 4.4)? Má nějaký význam pro úvahy o pojmu 

„rozhodnutí“? 

- Co žalobní nárok podle zákona o svobodném přístupu k informacím (k partii 4.5)? 

- Ohledně tvrzení v úvodu (příliš stručné) partie 5.1 bych byl opatrnější. Chtělo by 

přinejmenším podrobněji rozebrat. Podobně k „navazující“ zmínce na str. 51. 

- K některým pojmům zmíněným ve třetím odstavci na str. 58 viz též ve zmíněném 9. vydání 

učebnice správního práva na str, 140 a 141. 

- K souvislostem potíží s „žalobním typem“ (str. 52, popřípadě str. 62 a násl. a str. 76 a násl.) 

viz stať „Zpochybnitelnost rudimentální triády správních žalob“ (in Správní soudnictví - 15 

let existence soudního řádu správního vs. prvotní zkušenosti s aplikací nového správneho 

súdneho poriadku. Olomouc: Iuridicum Olomoucense, o.p.s., 2018, str. 309–317; ISBN 978-

80-88266-25-9).  

- Koncept tzv. formálně-materiálního pojetí rozhodnutí (str. 53) a zejména závěr obsažený 

v usnesení RS NSS ve věci Kopřivnická vzorkovna (str. 55 a partie 6.2.3) zaslouží kritičtější 

hodnocení. 

- Název šesté kapitoly mohl být obratnější. 

- Text ve druhém odstavci na str. 59 je zavádějící. 

- Jaký je rozdíl mezi „sdělením“ a „přípisem“ (str. 60 a 61 a str. 69)? 

- K problematice závazných stanovisek (partie 6.2.1) viz též stati „Ochrana subjektivních práv 

v procesních postupech týkajících se závazných stanovisek“ (in Prostředky ochrany 

subjektivních práv ve veřejné správě - jejich systém a efektivnost, Praha : C. H. Beck 2017, 

str. 241-249; ISBN 978-80- 7400-647-0) nebo „Závazná stanoviska ve slepých uličkách“ 

(Stavební právo - Bulletin č. 2/1917, str. 43-51; ISSN 1211-6386). 
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- U kolektivních děl je standardem uvádět i autora kapitoly; viz odkazy na zmíněné 9. vydání 

učebnice správního práva; a na druhé straně - o jaké dílo jde v poznámce č. 108 (a několika 

dalších)? 

- Podle protokolu o výsledku kontroly na plagiáty ze dne 8. listopadu 2020 byla práce 

porovnána s 289 dokumenty s maximální podobností méně než 5 %; podle protokolu 

o výsledku kontroly  Turnitin z téhož dne činí celkový index podobnosti 28 %.   

 Předložená diplomová práce nepochybně splňuje požadavky kladené na práce tohoto 

druhu. 

 Rozprava u obhajoby se může týkat požadavku jmenovitého určení adresátů 

rozhodnutí v případě správních aktů in rem a zvláštnostmi tzv. hromadných rozhodnutí 

(adresovaných velkému počtu osob).  

 

V Praze dne 17. ledna 2021 

        JUDr. Ing. Josef Staša, CSc.  


