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I. 

 

K tématu (předmětu) práce: 

 

Zajímavé a aktuální téma. Zároveň je smysluplně úzce vymezené, což umožňuje skutečně vědecké 

bádání do hloubky problému. Kvalita jeho zpracování ze strany spočívá ve dvou rovinách. Jednak v 

pečlivé analýze zákonné úpravy a judikatury zejména k problému systémové podjatosti, respektive 

rizika systémové podjatosti úředníků územních samosprávných celků při rozhodování v přenesené 

působnosti. Jednak v cenném právně-sociologickém výzkumu, který se zabýval otázkou, zda či do 

jaké míry jsou námitky podjatosti obecně a námitky systémové podjatosti zvláště skutečným 

problémem, který by zdržoval správní řízení v ČR. 

 

K systematice práce: 

 

Práce má necelých 53 stran čistého textu. Má logickou strukturu, která respektuje tradiční postup od 

analýzy k syntéze. Jejím jádrem jsou tři kapitoly – kapitola 3 „Rozbor ustanovení § 14 správního 

řádu“, kapitola 4 „Systémová podjatost“ a kapitola 5 „Výzkum“. V navazující diskusní kapitole 5 pak 

autorka shrnuje svoji analýzu „nad současnou právní úpravou vyloučení z projednávání a 

rozhodování věci“ a předkládá návrhy de lege ferenda. 

 

K obsahu práce: 

 

Obecně: 

 

Práce je velmi zdařilá a zasluhuje pochvalu. Představuje ucelený a obsahově kvalitní rozbor zákonné 

úpravy námitek podjatosti ve správním řízení v kontextu použitelné judikatury s významnými právně-

teoretickými přesahy a úvahami de lege ferenda. Výzkum v kapitole 5 je pak výborným invenčním 

příspěvkem autorky, který zvyšuje jinak vysokou hodnotu práce a obsahuje cenná a poměrně 

překvapivá zjištění. 

 

Konkrétně: 

 

Ke str. 13: Myslím, že v posledním odstavci je jazyková (logická) chybička ve slově „bude“. Podle 

mne by správně mělo být: „nebude“. 

 

K části 4: Výborná analýza problematiky tzv. systémové podjatosti. Autorka vztahuje tuto 

problematiku (úzce) na případy, „kdy rozhoduje orgán územního samosprávného celku v přenesené 

působnosti ve věci, která se týká zájmu tohoto územního samosprávného celku, zpravidla vznikajícího 

při výkonu působnosti samostatné“ (str. 25). Takto chápe problematiku systémové podjatosti 

judikatura správních soudů a Ústavního soudu. Problém rizika systémové podjatosti je nicméně širší a 

zahrnuje i (jiné, další) případy, například kdy státní orgán (správní úřad) rozhoduje „ve vlastní věci“, 

typicky o žádosti podávané organizační složkou nebo příspěvkovou organizací státu. Na to ostatně 

autorka správně poukazuje na str. 25-26, kde zmiňuje původní znění návrhu správního řádu z roku 

2003. 
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K oddílu 5.3.: Autorka ve svém výzkumu dospěla k zajímavému zjištění, že námitky podjatosti 

v řízeních podle stavebního zákona ve skutečnosti představují (statisticky, procentuálně) zanedbatelný 

podíl ve vztahu k celkovému počtu zahájených správních řízení – v řádu desetin procent. 

 

Ke str. 41 a 51: Autorka usuzuje, že námitky podjatosti „odůvodněné procesním postupem“ jsou 

„zjevně bezúspěšným důvodem pro namítání podjatosti“. Vysvětluje, že „tento důvod neodpovídá 

liteře ustanovení“ (§ 14 odst. 1 správního řádu). Považuje tedy za vyloučené, že by žádný (i zjevně 

preferenční, nebo naopak diskriminační) procesní přístup úřední osoby k některých účastníkům 

nemohl nasvědčovat „poměru k věci“ nebo „poměru k účastníkům“, popřípadě „zájmu na výsledku 

řízení“ ve smyslu § 14 odst. 1 správního řádu? V této souvislosti se nabízí otázka, proč správní řád 

neobsahuje obdobné ustanovení, jakým je § 14 odst. 4 občanského soudního řádu, podle něhož 

„[d]ůvodem k vyloučení soudce … nejsou okolnosti, které spočívají v postupu soudce … v řízení o 

projednávané věci …“. 

 

Ke str. 52: Domnívá se autorka, že právní názor Nejvyššího správního soudu vyslovený v jeho 

usnesení č. j. 1 As 89/2010-119 by zcela překonán ustanovením nového odstavce 2, které bylo do § 14 

správního řádu vloženo novelou provedenou zákonem č. 176/2018 Sb.? 

 

Na závěr mám jednu otázku: Domnívá se autorka, že návrh nového stavebního zákona vyřešil problém 

rizika systémové podjatosti ve správních řízeních ve věcech výstavby tím, že působnost stavebních 

úřadů převedl z obecních a krajských úřadů na (státní) správní úřady? 

 

K formální stránce práce: 

 

Autorka se vyjadřuje jasně, srozumitelně a stylisticky kultivovaně.  

 

K práci s prameny: 

 

Autorka zpracovala dostatečný okruh literatury a judikatury. Citace jsou správné. 

 

Shrnuji: 

 

Práce celkově splňuje požadavky stanovené pro diplomové práce. Prosím autorku, aby se při obhajobě 

pokusila odpovědět na mé otázky a připomínky výše. 

 

II. 

 

Předloženou práci doporučuji k obhajobě a - s výhradou průběhu obhajoby – ji předběžně navrhuji 

klasifikovat známkou „výborně“. 

 

 

V Praze dne 24.5.2021 

 

 

JUDr. Petr Svoboda, Ph.D. 

Katedra správního práva a správní vědy PF UK 


