
1 

 

Posudek oponenta na diplomovou práci 
 

 

Název diplomové práce:  Normotvorba územních samosprávných celků 

 

Diplomant (autor):  Adam Vondra 

 

Vedoucí:   doc. JUDr. Helena Prášková, CSc. 

 

Oponent:   JUDr. Petr Svoboda, Ph.D. 

 

 

I. 

 

K tématu (předmětu) práce: 

 

Téma je v oboru správního práva klasické. Bylo sice mnohokrát a takřka ve všech možných 

souvislostech zpracováno, nicméně stále v něm lze najít nové otázky či problémy i objevovat jejich 

řešení. Ke škodě věci si autor nevybral nějaký nový či aktuální aspekt zkoumané problematiky. 

Nicméně originální a přidanou hodnotu má v práci rozbor právních předpisů města Lovosice (část 4 

práce). 

 

K systematice práce: 

 

Práce má necelých 61 stran čistého textu. Má logickou strukturu. Jádrem je druhá část „Obecně 

závazné vyhlášky“ a třetí část „Nařízení“. Ve čtvrté části se pak autor zabývá konkrétními obecně 

závaznými vyhláškami města Lovosice. 

  

K obsahu práce: 

 

Obecně: 

 

Práce je spíše popisným pojednáním o problematice právních předpisů obcí. Problematiky právních 

předpisů krajů se autor významněji nedotkl. Nejsem si jist, zda autor zcela či správně pochopil 

normativní vztah mezi zákonem a obecně závaznou vyhláškou obce (k tomu viz níže). 

 

Konkrétně: 

 

Ke str. 14 a k oddílům 2.1. a 2.2.8: Autor píše na str. 14, že „v obecním zřízení (je) taxativně 

vymezeno, ve kterých zvlášť neupravených případech může obec vyhlášky vydávat“. Co tím autor 

myslel? Jaké ustanovení obecního zřízení (zákona o obcích) tím měl na mysli? Pokud měl na 

mysli § 10 zákona o obcích, lze opravdu říci, že obsahuje „taxativní“ výčet oblastí, které může 

obec regulovat obecně závaznou vyhláškou? Autor se touto problematikou zabývá ještě v oddílu 

2.1. (na str. 15 a násl.) a také v oddílu 2.2.8. (na str. 33 a násl.). Ale ani zde nevysvětlil, zda a v čem 

vlastně spočívá právní význam § 10 zákona o obcích. To je ovšem klíčová otázka pro pochopení 

vztahu mezi zákonem a obecně závaznou vyhláškou obce z pohledu ústavně vymezeného postavení 

obecně závazných vyhlášek. Ptám se tedy: Může obec upravit obecně závaznou vyhláškou i jiné 

oblasti společenských vztahů než ty, které vymezují ustanovení § 10 písm. a) až c) zákona o obcích a 

ustanovení zvláštních zákonů v návaznosti na § 10 písm. d) zákona o obcích? 

 

K formální stránce práce: 

 

Autor se vyjadřuje jasně a srozumitelně.  
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K práci s prameny: 

 

Autor zpracoval reprezentativní okruh literatury i judikatury. Citace jsou podle mne správné. 

 

Shrnuji: 

 

Práce splňuje všechny požadavky stanovené pro diplomové práce. Prosím autora, aby se při obhajobě 

pokusil odpovědět na mé otázky a připomínky výše. 

 

II. 

 

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

klasifikovat známkou „velmi dobře“. 

 

 

V Praze dne 20.2.2022 

 

 

JUDr. Petr Svoboda, Ph.D. 

Katedra správního práva a správní vědy PF UK 


