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1. Aktuálnost (novost) tématu: Odpověď na toto kritérium může být poněkud 

komplikovaná, vzhledem k tomu, že je-li téma aktuální, obvykle současně nebývá nové, 
protože se na problémy, které řeší, již někdo pokusil odpovědět, v daném případě však lze 
konstatovat, že je rozhodně permanentně aktuální, o čemž mimo jiné svědčí i odkazy jak 
na recentní, tak  starší literaturu, resp. judikaturu. 
 

 
2. Náročnost tématu na teoretické znalosti, vstupní údaje a jejich zpracování a použité 

metody: Autor si zvolil téma, které nepochybně není jednoduché, navíc jeho zpracování na 
ploše, které dává závěrečná kvalifikační práce vyžaduje, aby "oddělil zrno od plev", tedy 
soustředil se jen na podstatné otázky. Ne vždy se přitom samozřejmě mohl vyhnout 
konstatování notoriet, ale vesměs tak činí funkčně. 

 
3. Formální a systematické členění práce: Každá odborná práce může, resp. musí být nějak 

členěna, jinak řečeno, jiný autor by tedy mohl zvolit odlišný přístup, ten, který si vybral 
Mgr. Fronc je akceptovatelný a nijak nenarušuje obsahovou stránku ani závěry, k nímž 
dospěl. Za přínosné považuji to, že každá kapitola je ukončena dílčím shrnujícím závěrem, 
což jí činí přehlednou a sama práce ústí v celkový závěr, který však není její pouhou 
rekapitulací, ale jde o prezentaci výsledků, k nímž autor dospěl 
 

4. Vyjádření k práci: o pozorném přečtení práce (já jsem tak učinil pro jistotu dvakrát) 
mohu konstatovat, že se vymyká z běžného nahlížení na problematiku správního práva a 
mohla by obstát cum grano salis i v oboru obecné teorie práva. Jak patrno nejde u 
posuzované práce totiž v mnohém ani tak o platné správní právo, v doslovném slova 
smyslu, ale mnohem spíše o aplikaci právních principů v oblasti správního práva. Ty totiž 
mohou být nepochybně ku prospěchu, ale také vyvolat problémy, což autor podle mne 
dostatečně nezdůrazňuje. Otázkou totiž je, kde se tyto principy berou, na níž odpověď 
čtenář nenachází, byť to není záležitostí notorickou a v literatuře ani judikatuře k tomu 
nejsou nijak jednoznačná stanoviska, což je ostatně patrno z podkladů, které autor cituje. 
Zmiňuji to např. vzhledem k tomu, že např. na str. 11 je konstatováno, že "Právo je pak 
souborem právních norem (tj. právních pravidel a právních principů)", z čehož bych mohl 
dovodit, že princip není normou, tj. pravidlem chování, ale pak nevím, jak má fungovat.  
Na str. 9 autor slibuje, že se bude věnovat porovnání právní úpravy a aplikace v USA, přičemž 
klíčovým je mu relativně nový pojem deference (ten se mimochodem objevuje v textu v 
různých podobách 75 krát), aniž je mu dán jednoznačný výklad. To pak činí ve třetí kapitole, 
která je podle mne poněkud předimenzovaná, jakkoli jistě nelze pominout, vliv amerického 
soudnictví na kontinentálně evropskou praxi, přeci jen nutno stále uznávat rozdíly obou 
systémů práva. Proto je poněkud zarážející vcelku malá pozornost, kterou věnuje 
francouzskému správnímu soudnictví, které označuje "jako zprávu o slepé uličce", byť tento 
systém historicky i recentně výrazně poznamenal úpravu celé řady zemí. 
Na str. 11 není zcela srozumitelné, resp. jasně vysvětlováno, jaký je rozdíl mezi tvorbou 
pramenů práva a normotvorbou (ostatně prof. Knapp, na jehož učebnici je odkazováno, nic 



  

takového neříká). V rámci posudku není prostor pro širší debatu na toto téma a 
ponechávám si to na obhajobu. Zde jen ve stručnosti konstatuji: ne každá norma je normou 
právní, ale každá právní norma musí být obsažena v prameni práva; měl-li snad autor na 
mysli něco jiného, bylo by na místě to říci. 
Na str. 12 se konstatuje "Stěžejní výzkumnou otázkou této práce je, zda lze ve 
správněprávních vztazích přiznat v určitých případech nějakou míru závaznosti výkladu 
práva i veřejné správě.", řekl bych, že zde je ona slepá ulička, protože pokud by správní 
orgány nepodávaly výklad práva, pak by celý systém správního práva nefungoval. To pak 
ostatně autor na dalších místech buď popírá nebo naopak pro to argumentuje (viz str. 14 a 
str. 83). 
Na str. 27 je zmíněn institut plné jurisdikce, což je pojem v judikatuře a literatuře sice 
hojně používaný, ale slušelo by se ho vysvětlit, tím spíše, že je v textu používán vícekrát a 
dokonce polemika s ním je jedním ze závěrů práce (viz str. 84). 
Na četných místech autor odkazuje na rozmanité zásady zejména in dubio pro libertate, ale 
již neuvádí, zda mají svoje místo v jen právu procesním nebo i hmotném, což je ovšem 
záležitostí kardinálního významu. 
Na str. 60 autor vymezuje dvojí postavení územních samosprávných celků, zde upozorňuji, 
že těmto nejsou přiznávána základní práva, tak jak je má na mysli Listina základních práv 
a svobod, ostatně popírá to i Ústavní soud, na čemž nic nemění, že v Ústavě je právo na 
samosprávu zařazeno mezi Základní ustanovení. 
Uniká mi, co má autor na myslí spojením politická diskrece na str. 61, příklady, které zde 
uvádí přece nejsou záležitostí politickou, ale ryze právní. Obdobně to platí i o následující 
polemice, pokud se týče posuzování odborných otázek: ty se samozřejmě objevují v oblasti 
správního soudnictví v míře větší než jiných oblastech moci soudní, ale i ty se s nimi musí 
běžně vyrovnávat. 
Na str. 70 autor dovozuje, že v současnosti, jestliže se vytvořila ustálená správní praxe, 
správní orgán se od ní nemůže v jednotlivém případě odchýlit, což ovšem není pravda, tato 
možnost se dává a to za podmínky, že takové odchylné rozhodnutí/postup bude náležitě 
odůvodněn; ostatně jestliže by tomu tak nebylo, pak by nemohlo dojít k nezbytným 
posunům a namísto ustálené praxe by existovalo jen torpidní lpění na určitém stavu. 
Četné výhrady mám k subkapitole 5.5.6 Argument demokratickou legitimitou: předně nevím 
z čeho vychází tvrzení,  že "Veřejná správa disponuje větší demokratickou legitimitou než 
soudy", dále uvedené, že snad vláda je více legitimována než soudy jistě neobstojí a konečně 
zmíněná subordinace se vztahuje jen ke státní správě.  Dále pak, tvrzení, že některé prováděcí 
předpisy jsou více "politicky motivované" se mi rovněž jeví jako pochybné. Jen v krátkosti: 
veškerá normotvorba tak jako tak vychází z nějakého politického rozhodnutí, směřování  
(přesvědčivě to je popsáno např. v monografii Z. Šína: Tvorba práva, Praha 2003). 
 

 
5. Kritéria hodnocení práce 

 

Splnění cíle práce Cíl práce, tak jak si jej autor předsevzal byl jistě 
splněn. 

Samostatnost při zpracování 
tématu včetně zhodnocení 
práce z hlediska plagiátorství 

Autor postupoval samostatně, řádně cituje literaturu 
i prameny; možnost zhodnocení plagiátorství 
nemám, ale spoléhám v tomto směru na kontrolu, 
kterou provedl vedoucí práce 

Logická stavba práce Viz výše 
Práce se zdroji (využití 
cizojazyčných zdrojů) včetně 

Práce se opírá o obsáhlý okruh literatury domácí i 
zahraniční a totéž platí o využití judikatury. 



  

citací  
Hloubka provedené analýzy 
(ve vztahu k tématu) 

Na velmi dobré úrovni 

Úprava práce (text, grafy, 
tabulky) 

Nemám připomínky 

Jazyková a stylistická úroveň Práce je psaná na dobré úrovni, je bez prohřešků 
proti pravidlům pravopisu a gramatiky, jen si snad 
autor mohl odpustit spojení jako "Bystřejší čtenáři" 
na str. 32, vzhledem k tomu, jakému okruhu čtenářů je 
určena. 

 
6. Připomínky a otázky k zodpovězení při obhajobě 

a) Objasněte jaký je význam interpretace práva při jeho aplikaci správními orgány; 
b) Jaké je rozdíl mezi normotvorbou tvorbou  práva  

 
Doporučení/nedoporučení práce 

k obhajobě 
 

 
 
V Praze dne 2. března 2021 
 

_________________________ 
oponent/oponentka 


