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Název diplomové práce:  Základní procesní práva účastníků správního řízení 

 

Diplomant:   Ondřej Moravec 

 

Vedoucí:   JUDr. Petr Svoboda, Ph.D. 

 

Oponentka:   JUDr. Ivana Millerová, Ph.D. 

 

I. 

 

K tématu (předmětu) práce: 

 

Téma práce je komplexní a náročné. Předpokládá na jedné straně rozbor prakticky všech podstatných 

institutů zákonné úpravy správního řízení a na druhé straně jejich propojení s ústavními principy 

spravedlivého procesu, a to zejména v té podobě, v jaké jsou dotvářeny v bohaté a složité judikatuře 

Ústavního soudu. Vzhledem k mimořádné šířce tématu se autor přirozeně nemohl věnovat 

problematice podrobně, neboť jinak by jeho práce musela o hodně přesahovat 100 stran textu. 

Na 59 stranách čistého textu téma v zásadě vyčerpal, a to stručně, jasně a správně, byť se řadě institutů 

mohl věnovat více do hloubky, popřípadě své úvahy více rozvinout. 

 

 

K systematice práce: 

 

Práce má logickou strukturu. Kromě Úvodu a Závěru je rozdělena do 5 kapitol. V obecné kapitole 1 

„Správní řízení v ČR“ autor vymezuje základní pojmy, instituty a východiska své práce. V kapitole 2 

se zabývá „Účastníky správního řízení“. V kapitole 3 vysvětluje ústavní koncept „Práva na 

spravedlivý proces“ ve vazbě na problematiku zákonné úpravy správního řízení a vysvětluje, jak 

z tohoto obecného konceptu (čl. 36, 37 a 38 Listiny základních práv a svobod) lze odvozovat dílčí 

základní procesní práva, jejichž nositeli jsou účastníci správního řízení. V kapitole 4, která je jádrem 

práce, pak krok po kroku (resp. oddíl po oddílu) rozebírá jednotlivá základní procesní práva (celkem 

jich uvádí 14), např. právo být vyrozuměn o zahájení řízení, právo nahlížet do spisu, právo být slyšen, 

právo na odůvodnění rozhodnutí. Ve zvláštní kapitole 5 pak na základě předchozích kapitol rozebírá 

specifickou problematiku habilitačního řízení a řízení ke jmenování profesorem. V Závěrech pak 

shrnuje hlavní poznatky, k nimž se své práci dospěl. 

 

K obsahu práce: 

 

Obecně: 

 

Autor stručně a jasně pojednal o všem podstatném, a to v celkově dostatečné kvalitě. Opatřil si 

základní okruh relevantní literatury a judikatury, z ní vybral to, co je pro jeho problémy důležité, na 

podkladě toho v jednotlivých pasážích práce vysvětlil jádro stěžejních problémů a nastínil 

odpovídající závěry. To vše provedl vesměs správně, nicméně poměrně stručně a lehce. Až na několik 

míst, které je třeba zvláště pochválit (viz níže), se mohl věnovat řadě procesních institutů zevrubněji a 

pečlivěji. Autor často jen převzal názor či závěr z literatury či judikátu a šel dál, popřípadě svůj 

(originální a třebas i zajímavý) názor jen rámcově zmínil, aniž by jej podrobněji vysvětlil či podpořil 

hlubším rozborem a argumenty. Práce tak budí dojem jisté povrchnosti. 
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Konkrétně: 

 

Ke str. 24-25: Souhlasím s kritickým rozborem autora ke koncepci zahájení řízení z moci úřední podle 

§ 46 odst. 1 a 2 správního řádu v případě, kdy hlavní účastník není správnímu orgánu znám a kdy se 

oznámení o zahájení řízení má oznámit jen současně ustanovovanému opatrovníkovi. Z textu práce se 

mi zdá, že autor pochybuje o ústavnosti zahájení (a tedy i vedení) řízení s neznámým hlavním 

účastníkem. Alespoň se mi to z jeho stručného textu tak jeví. Je tomu opravdu tak? Tuto úvahu by 

nicméně bylo dobré podrobněji vysvětlit a argumentačně rozvinout. 

 

Ke str. 30: V rámci rozboru základního procesního práva na objektivní správní orgán autor rozebírá 

problematiku tzv. rizika systémové podjatosti správních orgánů, přičemž stručně shrnuje podstatu 

právního závěru vysloveného rozšířeným senátem Nejvyššího správního soudu ve stěžejním usnesení 

č. j. 1 As 89/2010-119. Rovněž zde uvádí zajímavé odlišné stanovisko soudce J. Pally. Postrádám však 

autorův vlastní, třebas kritický, názor. Navíc zcela postrádám jeho názor na problematickou zákonnou 

úpravu v § 14 odst. 6 správního řádu, která připouští podjatost ministrů a vedoucí jiných ústředních 

správních úřadů. 

 

Ke str. 40-43: Zajímavý rozbor práva účastníka (i) vyjádřit v řízení své stanovisko (§ 36 odst. 2 

správního řádu) a ii) vyjádřit se k podkladům rozhodnutí (§ 36 odst. 3 správního řádu). 

 

Ke str. 44-46: Úvahy o zásadě koncentrace správního řízení (coby pravidlu, které omezuje základní 

právo účastníka uplatňovat námitky a/nebo navrhovat důkazy) jsou správné, nicméně nedotažené. 

Autor poukazuje možnou kolizi mezi zásadou koncentrace řízení na jedné straně a zásadou materiální 

pravdy a zásadou vyšetřovací na druhé straně. Řešení ale neuvádí, přesněji řešeno jen naznačuje 

v poslední větě oddílu 4.10.3., která končí na začátku str. 46 (s odkazem na článek P. Matese). 

 

K formální stránce práce: 

 

Autor se vyjadřuje stručně, jasně a gramaticky správně. 

 

K práci s prameny: 

 

Autor pracoval s minimálním dostatečným okruhem literatury i judikatury. Ohledně judikatury však 

mohl být pečlivější a vyhledat si jí více. Citace jsou správné. 

 

Shrnuji: 

 

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

pokusil reagovat na mé připomínky výše. 

 

II. 

 

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

klasifikovat známkou „velmi dobře“. 

 

 

 

V Praze dne 24.1.2017 

 

 

JUDr. Petr Svoboda, Ph.D. 

Katedra správního práva a správní vědy PF UK v Praze 

 


