
Posudek vedoucího na diplomovou práci Martiny Novotné "Přestupkové řízení v 
prvním stupni" 
 
 
     Autorka předložila diplomovou práci dne 16. 9. 2011. Jedná se o 
přepracovanou verzi již předložené, ale úspěšně neobhájené diplomové práce. 
Ve svém posudku se tedy omezím jen na posouzení, zda vytýkané nedostatky 
práce byly odstraněny. Systematika práce a její obsah zůstaly v zásadě 
zachovány. Jazyková úroveň práce je dobrá. Diplomatka pracuje s dostupnými 
prameny a v práci je řádně cituje. 
 
     Přestože práce má stále spíše popisný charakter, pokusila se autorka na 
několika místech formulovat problémy právní úpravy i její aplikace a vyjádřit 
své názory na jejich řešení. Většinu z vytýkaných nedostatků se podařilo v práci 
odstranit. Z jednotlivých připomínek lze uvést např.: 
- str. 30 - autorce se nepodařilo správně vyřešit otázku procesní způsobilosti 
obviněného z přestupku. Nelze tvrdit, že se na vymezení této způsobilosti 
nevztahuje ustanovení § 29 správního řádu. Podle tohoto ustanovení má 
procesní způsobilost účastník řízení v tom rozsahu, v jakém má způsobilost k 
právním úkonům. Způsobilost k právním úkonům je pak třeba v první řadě 
zjišťovat ze zvláštních zákonů (včetně přestupkového zákona, který upravuje 
deliktní způsobilost pachatele přestupku) a teprve při neexistenci zvláštní úpravy 
dovodit způsobilost k právním úkonům z občanského zákoníku (viz též odkaz 
pod čarou a jeho normativní hodnota). 
- str. 51 - jaký je rozdíl mezi zahájením řízení z moci úřední a zahájení řízení z 
úřední povinnosti? 
- str. 94 - není jasný závěr autorky, že nevyslovení viny je vadou rozhodnutí, 
která může, ale nemusí mít vliv na zákonnost rozhodnutí. 
 
     Předloženou diplomovou práci doporučuji k obhajobě, při ústní rozpravě by 
mohla autorka blíže argumentovat svůj názor na otázku, zda je možné po 
zahájení společného řízení o více přestupcích téhož pachatele "přibírat" do řízení 
další skutky, které vyšly najevo, příp. do jaké fáze přestupkového řízení.  
 
 
 
 
 
V Praze dne 17. 9. 2011                                            JUDr. H. Prášková, CSc.      


