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Zvolené téma diplomové práce – německé správní soudnictví – je tématem velmi 

aktuálním, a to nejen ve světle debat o efektivitě soudní ochrany veřejných subjektivních 

práv, která probíhá v současnosti v České republice i v celé Evropské unii (viz např. Justice 

soreboard vydaný nedávno Evropskou komisí), ale i s ohledem na recentní novelu soudního 

řádu správního a úsilí o reformu správního soudnictví probíhající v Německu.      

 

Cílem práce je podat přehled o stavu a vývoji správního soudnictví v Německu, a to 

zejména i ve světle probíhajících reforem, v jejichž pozadí je především finanční náročnost 

systému a snaha o zvýšení jeho efektivity. Autorka se přitom neomezuje pouze na 

institucionální stránku – strukturu správních soudů a jejich vztah k ostatním větvím soudnictví 

– ale zabývá se i otázkami rozsahu soudního přezkumu a otázkami procedurálními. Čerpá 

přitom především z odborné německé literatury, i když nepomíjí ani základní komparatistické 

práce české provenience. V tomto komparativním zaměření spatřuji hlavní přínos práce.     

 

Práce je rozdělena do pěti kapitol, uvozených institucionálními otázkami obecné 

povahy (kapitola 1.) a historickými předpoklady pro vznik samostatného správního soudnictví 

v Německu (kapitola 2.). Následuje popis současné podoby soustavy správního soudnictví a 

nástrojů ochrany veřejných subjektivních práv, které lze uplatnit v řízení před správními 

soudy (kapitola 3. a 4.) a konečně závěrečná kapitola je věnována vývojovým tendencím 

správního soudnictví (kapitola 5.).  

 

Těžiště práce spočívá v pečlivém rozboru právní úpravy správního soudnictví a 

jednotlivých žalobních typů a opravných prostředků, který je opřen nejen o literaturu ale i o 

zákonnou úpravu. Autorka tu přibližuje i instituty, které jsou české úpravě cizí, jako úvahy o 

možné mediaci a německé obdobě „leave“ jako prvků zefektivnění a zrychlení soudního 

řízení. Za velmi zdařilou považuji část pojednávající o „evropeizaci správního soudnictví“ 



obsahující i úvahy o dalších vývojových tendencích opřené o názory německých 

administrativistů. Práce je však velmi zdrženlivá, pokud jde o komparaci problémů našeho 

správního soudnictví se situací v SRN. Bylo by proto vhodné, aby se diplomantka při 

obhajobě zaměřila i na kritiku „českého modelu“ správního soudnictví z komparativního 

pohledu a úvahy de lege ferenda.    

 

Závěr: 

 

Práce je užitečným a aktuálním přiblížením úpravy a vývojových tendencí německého 

správního soudnictví, které v mnoha ohledech ovlivnilo podobu české právní úpravy a dá se 

očekávat, že i nadále bude její vliv na českou právní úpravu dominantní. Práce je opřena o 

relevantní poznámkový aparát a její komparativní zaměření považuji za velmi přínosné. Podle 

mého názoru splňuje podmínky, které jsou na diplomovou práci kladeny a doporučuji ji 

proto k obhajobě.    

    


