
Rozhodnutí správního orgánu ve správním řádu, soudním řádu správním 

a v judikatu ře správních soud ů (Lenka Geržová – diplomová práce – r. 2011, 

rozsah 85 s.) - (posudek vedoucího diplomové práce)  

 

 Diplomantka si zvolila aktuální téma, a to jak z pohledu soudní, tak z pohledu 

správní praxe, což dokazuje zejména množství citované judikatury Nejvyššího 

správního soudu. Cenné je rovněž to, že na dané téma prakticky neexistují podobně 

rozsáhlé a podrobně zpracované práce.  

Domnívám se, že diplomová práce splňuje nároky, které je třeba na tyto práce 

klást. Autorka použila odpovídající množství literatury vztahující se k tématu (vždy se 

dá samozřejmě namítnout, že mohla vzít ještě v úvahu ten nebo onen příspěvek, 

veškerou relevantní literaturu však po mém soudu použila) a rovněž existující 

judikaturu zabývající se institutem „rozhodnutí správního orgánu“ (i tady by šlo jistě 

namítnout, že nebyl citován ten či onen judikát, opět si však myslím, že i v tomto 

případě byly „nosné“ judikáty zmíněny).  

Jak k tezím obsaženým v literatuře tak k závěrům obsaženým v judikatuře 

formuluje vlastní pohledy na věc, které v závěrečné části práce soustřeďuje 

do shrnujícího závěru, čímž (ve spojení s množstvím citované literatury a judikatury) 

prokázala samostatnost při zpracování tématu. Diplomová práce je vzhledem 

ke zvolenému tématu logicky strukturovaná, když diplomantka po obecném úvodu 

věnovanému pojmu „správní akt“ rozebírá postupně institut rozhodnutí ve správním 

řádu a v soudním řádu správním (z pohledu teorie, právní úpravy i judikatury) 

a ve třetí kapitole oba instituty porovnává, když popisuje jejich shodné a rozdílné 

znaky.  

 Diplomová práce je založena na tezi, že definice rozhodnutí správního orgánu 

ve správním řádu a soudním řádu správním (v případě soudního řádu správního by 

možná spíše než o definici šlo mluvit o pojetí tohoto institutu v judikatuře, která se 

postupem času od samotného textu definice poněkud odchýlila, resp. jej rozšířila) je 

podobná, ne však zcela totožná. I když obě definice jsou založeny na materiálním 

(obsahovém) pojetí, rozhodnutím podle soudního řádu správního nejsou jen 

rozhodnutí vydaná v řízení podle správního řádu, ale i úkony správních orgánů 



naplňující příslušné definiční znaky vydávané v jiném než správním řízení (a to nejen 

daňovém). Autorka dochází k závěru, že hlavní příčinou tohoto rozdílu je návaznost 

příslušného ustanovení soudního řádu správního na čl. 36 odst. 2 Listiny základních 

práv a svobod a z toho plynoucí rozdílný účel úpravy institutu rozhodnutí v soudním 

řádu správním a ve správním řádu. Ve světle formulovaných závěrů se domnívám, 

že cíl práce vytčený v jejím úvodu se podařilo splnit.  

 V rámci obhajoby diplomové práce by bylo možné diskutovat i témata, která 

jsou na některých místech práce naznačena a která s jejím tématem bezprostředně 

souvisejí.  

Zejména je to navýsost (i když nejen) praktická otázka klasifikace úkonů 

správních orgánů, které jsou pokládány za soudně přezkoumatelná rozhodnutí, 

z hlediska institutů upravených ve správním řádu, tzn. zda a za jakých podmínek 

připadá v úvahu, aby úkon správního orgánu, který je soudně přezkoumatelným 

rozhodnutím, nebyl současně rozhodnutím i podle správního řádu vydávaným 

ve správním řízení (v diplomové práci je tato otázka rozebírána na příkladu územního 

souhlasu podle stavebního zákona a s tím související judikatury).  

Zaměřit by se bylo možné i na otázku, jaké jsou mantinely materiálního pojetí 

rozhodnutí zejména v soudním řádu správním, když soudní praxe vychází z takových 

neostrých pojmů jako je „dotčení v právní sféře“ či „presumpce přezkoumatelnosti“ 

(spočívající v restriktivním výkladu ustanovení o výlukách soudního přezkumu).  

 Diplomovou práci doporučuji k obhajobě s hodnocením výborně. 

 

 

JUDr. Josef Vedral, Ph.D. 

V Praze 18. září 2011 


