
P o s u d e k 

na diplomovou práci Rostislava  T o m i s e   "Srovnání správního soudnictví v České 

republice a v Belgickém království" 

 

 Diplomant předložil práci zabývající se u nás prakticky nezpracovanou problematikou správního 

soudnictví v Belgii; celkový rozsah práce činí 114 stran. Je rozdělena na jedenáct částí (kromě 

úvodu a závěru), které jsou dále členěny, seznam použité literatury a prameny a résumé. 

 Pokud jde o formálně technickou stránku, především nepovažuji za praktické roztrousit 

vysvětlení použitých zkratek na různá místa v textu, je žádoucí je uvést na začátku práce. Dále je 

nutné poznamenat, že v zavedeném způsobu citace knihy několika spoluautorů, přestože je 

nadepsána pouze jménem jednoho z nich (a kolektivu), se uvádí autor konkrétní části na kterou 

se odkazuje. 

 Z obsahového pohledu lze na práci především ocenit originalitu vybraného tématu práce, proto 

lze těžko namítat převažující popisnost. Citace názorů jiných autorů je jistě v pořádku, autor by 

však mohl častěji vyjádřit i stanovisko své. Jistý kaz shledávám v tom, že autor do značné míry 

vychází z monografie M. Leroye a nemohu se tak zcela ubránit dojmu, že - v určitých partiích 

práce - jde o její pouhé "převyprávění" (překlad). Některá spojení totiž nejsou úplně 

srozumitelná (např. "zjednodušení celého systému" - s. 22, "součást samotného správního tělesa" 

- s. 24). Ale na druhé straně uznávám, že jde o problematiku - z hlediska pramenů úpravy 

(obdobně jako ve Francii) - dosti složitou. 

 Závažnější problém však shledávám v celkové koncepci práce jako opusu srovnávacího. V řadě 

případů je totiž komparace s českou úpravou jen velmi okrajová a nezřídka - z pohledu české 

regulace (i nauky) - značně zjednodušená. Domnívám se, že autor si měl buď jednoznačně 

vytyčit, které konkrétní aspekty správního soudnictví chce srovnávat anebo o komparaci vůbec v 

názvu nemluvit (a přitom ji občas v textu učinit). Ostatně s tím zjevně souvisí i způsob práce s 

literaturou, resp. její výběr. Na rozdíl od využití několika belgických monografických "zdrojů" 

pracuje diplomant v "české části" jen s učebnicí správního práva a s komentářem k s.ř.s. (o 

judikatuře ani nemluvě), což nemůže být dostačující.   

K práci mám následující konkrétnější připomínky a poznámky: 

 Správný název dokumentu je Magna Charta Libertatum (s. 1, 10), nicméně takových 

významných staroanglických právních pramenů, které mají souvislost se soudnictvím, by bylo 

možné najít více. Problematika ombudsmana (s. 6 an.) nepochybně se správním soudnictvím 

souvisí, ale jen velmi volně (k tomu srov. např. Sládeček, V. Obecné správní právo. Praha: ASPI 

- Wolters Kluwer, 2009, s. 376 an. a s. 401 an.). Ačkoliv vliv francouzského správního 



soudnictví na Belgii je zřejmý, nástin jeho vývoje (s. 11 - 15) považuji za poněkud 

nesystematický exkurz. Lze nalézt výjimečné případy, kdy zákon stanoví, že určitá věc 

(rozhodnutí) má charakter soukromoprávní či veřejnoprávní (s. 39). Pravomoc správních soudů 

nestanoví jen s.ř.s (s. 43). Není pravdou, že event. přezkum podzákonných právních předpisů by 

byl "zjevným zásahem do působnosti Ústavního soudu" (s. 61/62). 

 Doporučuji, aby se k jednotlivým připomínkám diplomant vyjádřil v rámci obhajoby práce. 

 

 V Praze dne 13. prosince 2010 

 

 

 

 Prof. JUDr. Vladimír Sládeček, DrSc. 

                                                                                             oponent diplomové práce 


