
Posudek 

na rigorózní práci Mgr. Hynka P e č i n k y "Vybrané aspekty řádného správního procesu" 

 

 Uchazeč předložil práci zabývající se některými vybranými aspekty správního řízení z pohledu 

zajištění "spravedlivého" procesu. Selekci autora lze akceptovat, i když by bylo nepochybně 

možné nalézt i řadu aspektů dalších. 

 Práce sestává (kromě úvodu a závěru) z pěti částí, které jsou dále členěny a má celkový rozsah 

111 stran. Je připojeno shrnutí v angličtině a přehled použité literatury, samotné práci pak 

předchází seznam použitých zkratek. Autor se postupně věnuje správnímu řízení a jeho zásadám 

(I.) aspektům řádného průběhu správního řízení (II., což není ovšem zcela vhodně zvolený 

název, neboť o tyto "aspekty" jde v celé práci), právům účastníků řízení (III.), prostředkům 

zajišťujícím rychlost řízení (IV.) a ochraně práv ve správním řízení (V., tento název také zřejmě 

úplně nevystihuje podstatu obsahu, neboť ve všech "aspektech" jde o ochranu práv). 

 Pokud jde o formálně technickou stránku, snad lze jen vytknout, že v odkazech na partie v 

kolektivních pracech sice nechybí jméno autora, ale právě název konkrétní části z díla (např. s. 

13, 14, 68). Zřejmě nedopatřením vypadla ze seznamu literatury práce P. Holländera, na kterou 

autor odkazuje (s. 8, pozn. 5). 

 Z obsahového pohledu lze na práci ocenit především promítnutí praktických zkušeností 

právníka pracujícího na magistrátu města Olomouce i některé kritické výhrady k existující praxi 

(např. s. 36 an., 51, 76, 99), byť vždy není nabídnuto konkrétní řešení. 

 K práci mám následující konkrétnější připomínky, poznámky a otázky: 

 Pokud autor odkazuje na "příslušná" doporučení Výboru ministrů Rady Evropy (s. 20), je 

vhodné je konkrétně specifikovat. Skutečně se autor domnívá, že ust. § 4 odst. 2 a 4 spr. řádu 

zakotvuje právo na právní pomoc a obhajobu (s. 21/22)? Není zcela zřejmé rozlišení "základních 

procesních principů" (s. 18 an.) a "základních principů správního řízení" (s. 22 an.); patrně to 

může souviset se vztahem základních zásad činnosti správních orgánů (§ 2 an. spř. řádu) a 

základních principů správního řízení, což by měl autor osvětlit. V předposlední větě patrně 

vypadlo slovo "zletilá" (s. 26). Pokud jde o funkční příslušnost (s. 28 a pozn. 53), nepochybně 

nejde o příslušnost složky úřadu (jistě to nevyplývá ani z § 130 spr. řádu). Platí i pro negativní 

správní akty res iudicata (s. 29 an.)? Na základě čeho autor dochází k závěru, že "informační 

zákony" vylučují subsidiaritu spr. řádu (s. 57)? Proč uchazeč považuje za problematickou fikci 

negativního rozhodnutí (s. 66)? Správní řád stanoví ještě dva zcela specifické důvody obnovy 

řízení (s.97). Pokud jde o stížnost, lze vyslovit pochybnosti, zda lze mluvit o (právním) "řízení" 

(s. 100 an.) 



 Kromě odpovídající reakce na výše uvedené připomínky a otázky by se uchazeč by při obhajobě 

rigorózní práce mohl pokusit o vymezení akutních problémů při ochraně práv ve správním řízení 

(jak se s nimi setkal ve své praxi) a event. uvažovat o návrzích de lege ferenda. 

 

V Praze dne 9. ledna 2011 

 

 Prof. JUDr. Vladimír Sládeček, DrSc. 

 konzultant rigorózní práce 

 

 


