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1. Aktuálnost (novost) tématu 

Zvolené téma práce je velmi aktuální, a to především v kontextu odborné diskuse o efektivitě 

kontroly veřejné správy v rámci správního soudnictví, která také zahrnuje kontrolu nečinnosti. 

Také na úrovni evropské probíhá debata o „dobré správě“ a efektivnosti žaloby na nečinnost 

v souvislosti s řízením před Soudním dvorem Evropské unie. Posuzovaná dizertační práce bude 

proto přínosem do této odborné diskuse.  

 

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

metody 

Zvolené téma není sice tématem novým, ale analýza nečinnost veřejné správy a jejich 

důvodů stejně jako úpravy funkce a efektivity ochrany před nečinností v českém kontextu 

vyžaduje zvládnutí teoretických východisek parametrů dobré správy, definice nečinnosti, jejích 

důvodů i účelu soudní kontroly veřejné správy na pozadí historického vývoje ochrany před 

nečinností  českém právním prostředí. 

 

3. Formální a systematické členění práce 

 

Práce splňuje formální požadavky kladené na disertační práci, je vnitřně systematicky a 

přehledně členěna. Je nutné ocenit pečlivou práci s odbornou literaturou i relevantní judikaturou.  

 

4. Vyjádření k práci 

Předkládaná práce je komplexním pohledem na pojetí nečinnosti ve správním právu a na 

systém právní úpravy ochrany před nečinností ve státní správě v českém právním řádu, a to jak na 

úrovni správního řízení, tak na úrovni soudní ochrany před nečinností. Výzkumným cílem práce 

byla analýza stávající právní úpravy ochrany před nečinností, především z hlediska její efektivity 

Požadavky na funkčnost systému ochrany před nečinností autor formuloval v souladu s doktrínou 

následujícím způsobem a z tohoto pohledu také právní úpravu hodnotil: (i.) rychlost, (ii.) existence 

dostatečného množství právních institutů sloužících k ochraně, (iii.) dostupnost, (iv.) účinnost, (v.) 

odstranění přepjatého formalismu, (vi.) prevence, (vii.) provázanost.  



  

 Práce je vnitřně systematicky a logicky členěna od teoretických otázek k analýze právní 

úpravy a jejích jednotlivých institutů až po její závěrečné hodnocení a úvahy de lege ferenda. 

Vnitřně je práce rozdělena do patnácti kapitol. První a druhá kapitola je věnována pojmu 

nečinnosti ve veřejné správě z hlediska jazykového a terminologického a pojmovým znakům 

nečinnosti správních orgánů, v kapitole třetí je pak prezentován historický vývoj ochrany před 

nečinností v českém správním řízení a odborná diskuse provázející tento vývoj. Ve čtvrté kapitole 

se autor věnuje vybraným ústavněprávním, mezinárodním a správně právním aspektům nezákonné 

nečinnosti. Kapitola pátá je věnována příčinám nezákonné nečinnosti a s tím spojené případné 

odpovědnosti, i když jen v obecné rovině. Šestá kapitola se věnuje formám a projevům nečinnosti 

– průtahům a absolutní nečinnosti v různých stadiích správního řízení. Sedmá kapitola je 

věnována systému ochrany před nezákonnou nečinností správních orgánů v české právní úpravě. 

Jednotlivá kritéria funkčnosti tohoto systému, která si autor stanovil podle své úvahy, jsou pak 

podrobněji rozebrány v následujících kapitolách. Kapitola osmá se zabývá ochranou před 

nečinností na úrovni správního řízení, na úrovni nečinného správního orgánu a na úrovni 

nadřízeného správního orgánu. Autor konstatuje, že platná právní úprava akcentuje ochranu na 

úrovni nadřízeného správního orgánu, kterou autor sále podrobně analyzuje i z pohledu účastníků 

řízení. (dotčených osob). Kapitola devátá se zabývá soudní ochranou před nečinností správních 

orgánů na pozadí historického vývoje a analyzuje dva žalobní typy, jejichž prostřednictvím se lze 

domáhat ochrany (žalobu na ochranu proti nečinnosti správního orgánu a žalobu na ochranu před 

nezákonným zásahem). Autor v této souvislosti poukazuje i na nedostatky právní úpravy. 

Kapitola desátá se zabývá ochranou na úrovni ústavního soudnictví a ESLP. Kapitola jedenáctá 

je zaměřena na doplňkové instituty systému ochrany před nečinností, jako jsou činnost veřejného 

ochránce práv, stížnosti, podněty a petice. Třináctá kapitola je zaměřena na důsledky nezákonné 

nečinnosti a s tím spojené odpovědnosti za škodu. V kapitole čtrnácté se autor věnuje vybraným 

procesním institutům (devoluce, dozorčí stížnost, ohrazení) a souvisejícími úvahami de lege 

ferenda. S tím je spojen i zajímavý exkurz do vládního návrhu nového stavebního zákona a analýza 

některých navržených způsobů řešení či ochrany před nečinností ve stavebním řízení. Kapitola 

patnáctá je kapitolou shrnující výsledky předložené práce, obsahuje odpověď na výzkumnou 

otázku týkající se efektivity právní úpravy a obsahuje i konkrétní úvahy autora de lege ferenda. 

Při hodnocení práce je třeba ocenit komplexní přístup ke zpracování daného tématu – 

ochrana před nečinností ve veřejné správě, i snahu na základě tohoto komplexního pohledu 

hodnotit efektivitu platné české právní úpravy. Autor se opírá o relevantní odbornou literaturu, 

především českou, i judikaturu v této oblasti a stranou neponechává ani evropský pohled na otázku 

ochrany před nečinností ve světle judikatury Evropského soudu pro lidská práva (kapitola desátá). 



  

Možná by bylo vhodné se alespoň ve stručnosti dotknout konkretizace práva na dobrou správu 

v Evropské unii, která je, bohužel, z hlediska legislativního v dosti žalostném stavu. (srov. pokus 

výboru JURI o naplnění legislativního zmocnění v primárním právu - The European Code of Good 

Administrative Behaviour). Přínosem by byl jistě i pohled komparativní, protože otázka efektivity 

žaloby na nečinnost je problematická v řadě právních systémů. Jsem si však vědoma toho, že  

komparativní pohled přesahuje cíl i rozsah práce. Spíš to uvádím jako námět pro případnou 

publikaci.  

Z  hlediska úplnosti systému soudní ochrany považuji za velmi zajímavou kapitolu 9.2.1 

Obecná charakteristika tzv. nečinnostní žaloby a její vztah k tzv. zásahové žalobě. Žaloba na 

ochranu před nečinností, jak autor správně uvádí, směřuje jen proti nevydání rozhodnutí či 

osvědčení. Otázce vztahu k žalobě zásahové se autor věnuje v této části jen stručně. Je 

nepochybné, že volba žalobního typu jde k tíži žalobce a nese s sebou i procesní důsledky, bylo 

by asi vhodné se i v této souvislosti zmínit o otázce subsidiarity zásahové žaloby. Otázkou jakým 

způsobem zajistit ochranu proti nečinnosti správního orgánu, která nebude spočívat v nevydání 

rozhodnutí ve věci nebo osvědčení. se ovšem autor podrobněji zabývá v kapitole 9.3.1 Nečinnost 

správních orgánů jako nezákonný zásah a velmi oceňuji judikaturou ilustrovaný vývoj i úvahy o 

případech týkajících se zahájení řízení z moci úřední.  

Z pohledu ochrany práv je jistě pro efektivnost ochrany před nečinností klíčová otázka 

veřejnoprávní/soukromoprávní odpovědnosti, kterou se autor zabývá v třinácté kapitola, zejména 

pak v části 13.2 Nečinnost správních orgánů jako nesprávný úřední postup – odpovědnost dle 

zákona č. 82/1998 Sb. l Sama tato problematika by jistě vystačila na dizertační práci a její stručné 

shrnutí s sebou nese určitá úskalí.   

Vedle komplexního přístupu k analýze právní úpravy ochrany před nečinností je třeba 

pozitivně hodnotit i velmi pečlivou práci s judikaturou a chtěla bych vyzdvihnout i zajímavé úvahy 

de lege ferenda a hodnocení některých recentních legislativních návrhů, které najdeme v závěru 

práce.   

Závěrem bych uvedla, že z výše uvedených důvodů a hodnocení dílčích aspektů práce 

považuji předloženou práci za velmi přínosnou a kvalitní, splňující požadavky na dizertační práci 

a musím ještě dodat, že i přes poměrně rozsáhlou odbornou literaturu k tomuto tématu považuji 

práci i za inspirativní podnět pro odbornou diskusi na téma efektivity ochrany před nečinností 

veřejné správy.  

 

5. Kritéria hodnocení práce 

 



  

Splnění cíle práce Doktorand splnil svůj cíl poskytnout na základě 

komplexní analýzy právní úpravy ochrany před 

nečinností odpověď na otázku, zda lze považovat 

systém ochrany před nezákonnou nečinností 

správních orgánů za dostatečně funkční, a tedy zda je 

adresátům veřejné správy zaručena dostatečná 

ochrana před tímto nezákonným jednáním,. 

Požadavky na funkčnost systému ochrany před 

nečinností autor formuloval v souladu s doktrínou 

takto: (i.) rychlost, (ii.) existence dostatečného 

množství právních institutů sloužících k ochraně, 

(iii.) dostupnost, (iv.) účinnost, (v.) odstranění 

přepjatého formalismu, (vi.) prevence, (vii.) 

provázanost. Na základě těchto požadavků pak 

hodnotil stávající právní úpravu a poukázal na její 

nedostatky  

 

Samostatnost při zpracování 

tématu včetně zhodnocení 

práce z hlediska plagiátorství 

Autorka vychází z relevantní odborné literatury a 

odpovídajícím způsobem ji cituje.  

Logická stavba práce Práce je vnitřně logicky strukturována 

Práce se zdroji (využití 

cizojazyčných zdrojů) včetně 

citací  

Práce využívá především české odborné literatury ale 

i cizojazyčných zdrojů  

Hloubka provedené analýzy 

(ve vztahu k tématu) 

Práce je komplexním přehledem současné právní 

úpravy a je doplněna i rozborem relevantní 

judikatury  

Úprava práce (text, grafy, 

tabulky) 

Práce odpovídá požadavkům kladeným na dizertační 

práci i po stránce formální  

Jazyková a stylistická úroveň Práce má dobrou jazykovou i stylistickou úroveň. 

 

6. Připomínky a otázky k zodpovězení při obhajobě 

 

1. Vedle řady aktuálních otázek, které autor v práci uvedl, by byla přínosná diskuse 

spojená se lhůtami pro podání žaloby proti nezákonné nečinnosti i s podáním žaloby 

zásahové ve světle recentní judikatury NSS i Ústavního soudu. Bylo by jistě zajímavé 

znát názor autora na tuto probíhající debatu z hlediska principu právní jistoty. 

2. Jaký je názot autora práce na skutečnost, že v řízení o náhradě škody někdy rozhodují 

civilní soudy o tom, zda se jednalo o nesprávný úřední postup, není-li zákonem 

stanovená povinnost obrátit se předem na správní soud.  

 

Doporučení/nedoporučení práce 

k obhajobě 

Práci doporučuji k obhajobě před příslušnou 

komisí pro obhajobu disertační práce. 

 

 

V Praze dne 8, března 2021 

Doc. JUDr. Lenka Pitrová 

_________________________ 

oponent/oponentka 


