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K předmětu (tématu) práce:  

  

Předložená diplomová práce zpracovaná na téma „Základní procesní práva účastníků 
správního řízení“ si klade za cíl představit procesní práva jednoho ze subjektů správního řízení 

– účastníků. Zvolené téma je beze sporu aktuální a praktické. Současně jej lze považovat za 
náročné, pokud by mělo být zpracováno v celé šíři. Autor správně pochopil, že bude nezbytné 

téma zpracovat nejenom z pohledu jednotlivých institutů právní úpravy správního řízení, ale že 

bude rovněž nezbytné vycházet z ústavního práva na spravedlivý proces a s tím související 
judikatury Ústavního soudu. 

 

K metodice a práci s prameny:  

  

Pro úspěšné zpracování diplomové práce bylo zapotřebí věnovat značnou pozornost 

výběru a zpracování zdrojů. Autor prostudoval pečlivě platnou právní úpravu, vcelku 
odpovědně přistoupil k výběru odborné literatury a vycházel i z několika málo jiných zdrojů. 

Judikatuře především Ústavního soudu mnoho pozornosti nevěnoval. Citační normy jsou 
v pořádku.  

 

Formální a systematické členění práce: 

  

Diplomová práce o rozsahu 66 stran celkem (59 stran čistého textu) je členěna do pěti 

základních kapitol, úvodu a závěru. Jednotlivé kapitoly jsou podrobně rozčleněny. Po stručném 

„Úvodu“, ve kterém autor představuje záměr (cíl) své práce, následuje první kapitola s názvem 
„Správní řízení v ČR“ (str. 2 – 5), kterou autor rozdělil na tři podkapitoly: pojem správní řízení 

v ČR, správní řízení obecné a zvláštní a zásady českého správního řízení a principy v něm 
uplatňované. Následující druhá kapitola „Účastníci správního řízení“ (str.6 – 10) je věnována 

pojmu účastníka, kategorizaci účastníků a právu na účastenství. Těžiště práce je v kapitole 
čtvrté „Jednotlivá základní procesní práva účastníků řízení dle zák.č. 500/2004 Sb., správního 

řádu“ (str. 22 – 53). V této kapitole autor velice precizně sestavil katalog procesních práv 
účastníků správního řízení. Postupně a logicky popisuje jednotlivá procesní práva od práva na 

podání návrhu až po právo na řádný opravný prostředek. V páté kapitole „Zvláštní správní řízení 
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vylučující aplikaci správního řádu – habilitační řízení a řízení ke jmenování profesorem dle zák. 

č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a úprava základních procesních práv v těchto řízeních“ 
(str. 54 – 56) je poukázáno na odlišnosti právě těchto zvláštních procesů. Zajímalo by mne, co 

autora vedlo právě k tomuto výběru. Následuje shrnující „Závěr“. 

 Práce je psaná dobrou češtinou, členěna je přehledně a logicky.  
 

Diplomové práci lze vytknou jistou popisnost. Autor se vyhýbá vlastním názorům a 
jejich případným řešením. Autorova snaha nic neopominout vedla bohužel k tomu, že práce je 

místy velmi povrchní, neobsahuje vlastní názory ani náměty de lege ferenda. V pasážích, které 
jsou k současné právní úpravě kritické, chybí vlastní návrh řešení. V průběhu obhajoby by pan 

Ondřej Moravec mohl tento nedostatek částečně odstranit. Mohl by krátce pohovořit o vlastních 
návrzích změn současné právní úpravy. I když, dle jeho názoru, se často jedná pouze o 

nedostatky dílčí a nepodstatné. 

  

 Shrnuji:  

  

Pan Ondřej Moravec předložil vcelku zdařilou práci. Jeho diplomová práce splňuje 
požadavky kladené na práce tohoto typu. Předloženou diplomovou práci doporučuji k 

obhajobě a předběžně (v závislosti na průběhu ústní obhajoby) navrhuji klasifikovat ji 
známkou „velmi dobře“. 

  

  

  

V Praze dne 25.1.2017 

  

  

  

JUDr. Ivana Millerová, Dr. 
Katedra správního práva a správní vědy 

  


