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1. Aktuálnost (novost) tématu 

 

  Předložená disertační práce dr. Adamce se zabývá problematikou, která má značný význam 

pro právní nauku i pro aplikační praxi. Zpracování tohoto tématu není nijak snadné, protože 

právní úprava je poměrně kusá. Tématu se sice literatura, včetně monografické, věnuje, 

nicméně zaměření disertační práce na nečinnost ve správním řízení představuje přínosné 

rozšíření přístupů a úvah o nečinnosti ve veřejné správně.  

     Cílem disertační práce je podle autora analýza nečinnosti správních orgánů v řízení před 

nimi v širších teoretických i praktických souvislostech. Základem těchto úvah má být zejména 

vymezení nezákonné nečinnosti, pojmenování jejích forem, projevů a příčin, podrobný rozbor 

možností ochrany a označení důsledků tohoto jevu. Disertant si ve své práci klade základní 

výzkumnou otázku, zda lze považovat systém ochrany před nezákonnou nečinností správních 

orgánů v platné a účinné právní úpravě za dostatečně funkční, a tedy zda je adresátům veřejné 

správy zaručena dostatečná ochrana před tímto nezákonným jednáním. 

     Disertační práce pouze neseznamuje se stávajícím pojetím nečinnosti, ale má též poukázat 

na problematické aspekty s tímto institutem spojené a v návaznosti na to formulovat návrhy 

možných řešení z pohledu de lege ferenda. Z použitých vědeckých metod lze uvést zejména 

analýzu a syntézu, užity jsou též srovnávací přístupy.  

 

 

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

použité metody 

 

     Z práce je zřejmé, že zvolené téma je předmětem opravdového zájmu autora. Na jeho 

zpracování důkladně připravil studiem starší i novější literatury, shromáždil a nastudoval 

množství judikatury správních soudů, Ústavního soudu i Evropského soudu pro lidská práva 

Práce je výsledkem dlouholeté odborné a vědecké práce autora, jednotlivé aspekty tématu i 

související otázky byly publikovány jako časopisecké práce, příp. ve sbornících či 

kolektivních monografiích, autor dílčí výsledky svého zkoumání prezentoval též na různých 

odborných a vědeckých fórech. 

 

 

3. Formální a systematické členění práce 

 

     Disertační práce je rozdělena, kromě úvodu a závěru, do patnácti kapitol, které jsou ještě 

dále vnitřně podrobněji členěny do podkapitol, je vybavena bohatým poznámkovým aparátem 

(608 poznámek pod čarou) a opatřena seznamem použité literatury. Celkový rozsah práce je 

272 stran. 

     Práce je logicky uspořádána, umožňuje dobrou orientaci v textu, je napsána srozumitelně, 

kultivovaným jazykem, při respektování přesnosti při užívání právního pojmosloví a 

terminologie.  

 



     Autor nejprve vymezuje pojem nečinnosti a zejména nezákonné nečinnosti správních 

orgánů. Již při vymezení pojmu nečinnosti se autor neomezil pouze na přísně právní 

vymezení, ale vychází též ze závěrů lingvistiky a z pohledu vybraných humanitních a 

společenských věd. Dále srovnává právní úpravu nečinnosti ve správních řádech od roku 

1928, včetně legislativních návrhů po roce 2000. Nezákonná nečinnost správních orgánů má 

významný rozměr nejen správněprávní, ale též ústavněprávní a mezinárodní. Na vybrané 

aspekty autor upozorňuje ve své čtvrté kapitole.  

     V páté kapitole se zamýšlí nad příčinami nečinnosti právních orgánů, tyto příčiny 

identifikuje, klasifikuje a naznačuje možnosti řešení. Dále se práce zabývá formami 

nečinnosti (absolutní nečinností a průtahy) a projevy nečinnosti, čímž rozumí situaci, kdy 

správní orgán nečiní procesní úkony v zákonem stanovené lhůtě nebo lhůtě přiměřené 

(nezahájení řízení, nepokračování v řízení, nevydání meritorního rozhodnutí). Zde mohly být 

uvedeny některé případy neprovádění procesních úkonů po zahájení řízení. Správně také 

poukazuje na aktuální judikaturu ve vztahu k rozdílným názorům na soudní ochranu před 

nezahájením správního řízení i tehdy, když nastaly skutečnosti odůvodňující jeho zahájení 

(usnesení čj. 6 As 108/2019-28 však mělo být citováno). 

     Sedmá kapitola obecně uvádí do problematiky ochrany před nezákonnou nečinností 

správního orgánu a zabývá se požadavky a strukturou systému ochrany. Jak autor sám uvádí, 

lze o některých požadavcích jistě diskutovat, zejména z toho pohledu, zda by zvyšování 

formálnosti a navyšování náležitostí vyřízení žádostí a podnětů pro případ nečinnosti, nevedlo 

naopak k ještě větší prodlevám a průtahům. V dalších kapitolách pak podrobně rozebírá 

jednotlivé složky systému ochrany, tedy ochranu poskytovanou v rámci správního řízení, ve 

správním soudnictví, ústavním soudnictví, prostřednictvím Evropského soudu pro lidská 

práva, Veřejného ochránce práv a prostřednictvím stížností, podnětů a petic. 

     Dvanáctá kapitola se věnuje institutům fikce a domněnky vydání rozhodnutí a ohlašovacím 

režimům. Zde se nabízí otázka, zda jsou tyto instituty součástí ochrany před nezákonnou 

nečinností, nebo zda jde o nečinnost správního orgánu, kterou zákon aprobuje a stanoví pro ni 

předpoklady a podmínky. Zajímavá by byla otázka užití právních domněnek v rámci řízení (v 

souvislosti s neprováděním procesních úkonů po zahájení řízení – viz kap. 6), např. když se 

v řízení presumuje existence určitých skutkových nebo právních okolností, resp. kdy správní 

orgán existenci nebo neexistenci určitých skutečností považuje za prokázanou, pokud účastník 

netvrdí něco jiného a nenavrhne důkazy k prokázání opaku (např. § 21d zákona o ochraně 

hospodářské soutěže). 

     Ve třinácté kapitole autor stručně shrnuje důsledky nezákonné nečinnosti, včetně 

odpovědnosti podle zákona č. 82/1998 Sb. Čtrnáctá kapitola podává výklad možných 

procesních prostředků k ochraně před nečinností. 

     Práce je zakončena závěrem, ve které autor shrnuje dílčí závěry obsažené v jednotlivých 

kapitolách a provádí závěrečné vyhodnocení řešené problematiky. 

 

4. Vyjádření k práci, zda byl zamýšlený záměr disertační práce odpovídajícím 

způsobem zpracován 

 

     Disertační práce je zpracována velmi pečlivě a důkladně, vhodně přispívá do teoretické 

diskuse o nečinnosti ve veřejné správě.  

     Přestože je disertační práce nezvána „Nečinnost v řízení před správními orgány“, je 

hlavním těžištěm práce spíše systém ochrany před nečinností, než podrobný rozbor možných 

případů absence procesních úkonů správních orgánů. Také základní výzkumná otázka práce je 

zaměřena na komplexnost, efektivnost a funkčnost systému ochrany před nezákonnou 

nečinností správních orgánů v platné a účinné právní úpravě. Disertant zde dospívá k závěru, 



že současný systém ochrany před nezákonnou nečinností správních orgánů v platné a účinné 

právní úpravě nelze považovat za funkční a navrhuje de lege ferenda určitá řešení. 

     Práce je v první řadě věnována důkladnému rozboru institutu nečinnosti v našem právním 

řádu, součástí práce není komparace se zahraničními úpravami, příp. doktrínou.  

 

 

5. Kritéria hodnocení práce 

 

Splnění cíle práce Autor splnil cíl disertační práce, části disertační 

práce byly publikovány v recenzovaných časopisech 

a sbornících. 

 

Samostatnost při zpracování 

tématu včetně zhodnocení 

práce z hlediska plagiátorství 

Práce byla nepochybně zpracována samostatně. 

Použité prameny jsou v práci uvedeny a řádně 

citovány. Podle protokolu o výsledku kontroly na 

plagiáty práce je nejvyšší dosažená míra podobnosti 

menší než 5%. 

Logická stavba práce Práce je logicky uspořádána, umožňuje dobrou 

orientaci v textu. 

Práce se zdroji (využití 

cizojazyčných zdrojů) včetně 

citací  

Disertační práce vychází z dostupné literatury a 

bohaté judikatury. Rozbor obsahu uvedených 

pramenů a analýza právní úpravy je hlavním 

předmětem práce. Protože je práce zaměřena právě 

na rozbor českého právního institutu nečinností, 

nejsou (až na výjimky) využity cizojazyčné zdroje.  

Hloubka provedené analýzy 

(ve vztahu k tématu) 

Rozhodně odpovídá požadavkům kladeným na 

disertační práci. 

Úprava práce (text, grafy, 

tabulky) 

Úprava práce je velmi dobrá.  

Jazyková a stylistická úroveň Práce je napsána srozumitelně, terminologicky 

přesně, kultivovaným jazykem, 

 

6. Připomínky a otázky k zodpovězení při obhajobě 

 

Doporučení/nedoporučení práce 

k obhajobě 

Práci doporučuji k obhajobě před příslušnou 

komisí pro obhajobu disertační práce. 

  

 

 

 

 

 

V Praze dne 11. března 2021 
_________________________ 

 

doc. JUDr. Helena Prášková, CSc., 

školitelka 

 

 

 



 

 


