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Průběh obhajoby: Doktorand představil téma a cíle disertační práce. Podle něj se
náhledy na kvalitu výkonu veřejné správy v nauce a aplikační praxi
rozcházejí. Cílem práce bylo mimo jiné poukázat na tyto rozdíly.
Jedná se o záruky ve veřejné správě. Práce má proto dvě roviny: jak
k nečinnosti ve veřejné správě přistupuje nauka a jaká je praxe. Ke
specifikům jednotlivých projevů nečinnosti (nezahájení, nevydání
rozhodnutí a nepokračování v řízení) disertant zdůraznil, že proti
nepokračování v řízení neexistuje efektivní obrana. Stávající systém
obrany (jeho instituty) proti nečinnosti není tedy dostatečně účinný.
Ideálním prostředkem by v těchto případech byla procesní stížnost
nebo ohrazení učiněná uvnitř veřejné správy.

Dále se k práci vyjádřila školitelka (doc. Prášková). Práce je podle ní
velmi důkladná a kvalitní. Velmi zajímavá je otázka nepokračování v
řízení po zahájení řízení, tj. nečinnost v provádění jednotlivých
procesních úkonů správním orgánem.

První oponentka (doc. Pítrová) shledala práci kvalitní s tím, že téma
je důkladně a komplexně zpracováno. Téma otevírá široké pole pro
diskusi, nakolik vztah mezi žalobou zásahovou a nečinnostní ve
správním soudnictví je ještě pro adresáta výkonu veřejné správy
srozumitelný. Otázka náhrady škody za nesprávný úřední postup je
podle oponentky trochu upozaděna, stejně tak komparativní pohled.
Práce je příkladná ovšem po stránce pohledu de lege ferenda.
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Druhý oponent (dr. Malast) uvedl, že práci hodnotí kladně – je
komplexní, dobře zpracovává příčiny nečinnosti, přináší i
etymologickou analýzu. V podrobnostech odkázal na svůj
oponentský posudek.

Doktorand v reakci odkázal na usnesení Nejvyššího správního soudu,
v němž je řešena tzv. zbytková nečinnost a náročnost volby
žalobního typu. Zmínil i otázku, zda by nebylo vhodnější de lege
ferenda sjednotit žalobní typy v jeden.

Člen komise (doc. Mates) se dále doktoranda dotázal, jednak jak by
podle jeho představy měla být řešena náhrada škody za nečinnost,
jednak jak a jestli se instituty ochrany proti nečinnosti použijí i u
obnovy řízení.

Doktorand v odpověď na otázky uvedl (ad 1), že potíž náhrady škody
za nečinnost ve veřejné správě činí skutečnost, že civilní soudci
správní právo a praxi dost dobře neznají. De lege ferenda by bylo
vhodné zvážit, zda by se v soudním řízení správním nemohlo
rozhodovat i o nároku na náhradu škody (obdobně jako u adhezního
řízení v trestním procesu). Ke druhé z položených otázek doktorand
odpovídá, že prostředky ochrany proti nečinnosti jsou univerzální a
lze je podle všeho užít i při nečinnosti spojené s obnovou řízení.

K dotazu oponentky (doc. Pítrové), jak je to se srovnáním naší
úpravy ochrany před nečinností s úpravou v jiných evropských
zemích, doktorand odkázal na německý systém, v jehož pozitivním
právu nejsou třeba žádné složité a podrobné úpravy a postupy.
Kvalita výkonu veřejné správy je totiž vyšší než u nás. Česká
republika ovšem propracované instituty ochrany před nečinností
potřebuje. Kdyby existovaly efektivní vnitřní mechanismy kontroly
uvnitř správy, možná by institutů obrany před nečinnosti nebylo
třeba.

K otázce publikace práce doktorand uvedl, že její část byla
publikována ve sbornících a časopisecky. Do budoucna doktorand
uvažuje o publikaci monografie.

Hlasování komise (prostřednictvím sms zprávy předsedovi komise):
prospěl: 5, neprospěl: 0

Výsledek obhajoby: prospěl/a (P)

Předseda komise: prof. JUDr. Martin Kopecký, CSc. (přítomen) ............................

Členové komise: doc. JUDr. Helena Prášková, CSc. (přítomen) ............................

 doc. JUDr. Lenka Pítrová, CSc. (přítomen) ............................

 JUDr. PhDr. Jan Malast, Ph.D. (přítomen) ............................

 doc. JUDr. Pavel Mates, CSc. (přítomen) ............................
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