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K tématu, koncepci a systematice práce: 
 

Autor zvolil pro svou rigorózní práci téma, kterému obecná právní úprava správního řádu 
věnuje jediný paragraf. Rozsahem své práce autor dokazuje, že se rozhodně nejedná o téma 
příliš úzké. Univerzální prostředek stížnosti a možnosti jeho použití si takovéto zpracování 
zaslouží. Z hlediska obecné části správního práva téma obsahově spadá do problematiky 
kontroly veřejné správy vykonávané samotnými jejími adresáty, tento pohled však není jediný 
možný. Vedle úvodu a závěru autor člení práci do osmi kapitol, zpravidla dále vnitřně 
členěných. Těžiště práce představuje kapitola třetí pojednávající o stížnosti proti nevhodnému 
chování úředních osob nebo proti postupu správního orgánu dle správního řádu. Tato kapitola 
v rozsahu 43 stran přesně pokrývá prostor vyznačený tématem práce. Další kapitoly, zejména 
o vývoji právní úpravy a o zvláštní právní úpravě stížností jsou však potřebné pro pochopení 
nezbytných souvislostí a společně s jádrem práce utvářejí komplementární celek. Cenná je též 
komparace se zahraniční právní úpravou. Autor věnoval péči detailnímu vyhodnocení řešené 
problematiky. Systematika práce je jednoduchá, přehledná, logická a vyhovuje potřebám 
optimálního řešení dané problematiky. Práce je doplněna vhodnými přílohami. 
 
K obsahu práce: 
 

Autor podrobně zkoumá různé aspekty problematiky stížností. Zabývá se starší právní 
úpravou, tou současnou i neúspěšnými návrhy nových zákonů. Smysluplná je též analýza 
právní úpravy stížností dle dalších zákonů, neboť umožňuje srovnání a přináší cenné podněty. 
Autor se probírá zajímavými detaily, upozorňuje na rozdílné pohledy, na nedostatky právní 
úpravy, aktuální soudní judikaturu. Vyjadřuje frekventovaně svůj vlastní pohled a dospívá 
k rozumným odůvodněným závěrům a podnětům. 

 
Práce není zatížena vážnými obsahovými nedostatky, jen tu a tam se vyskytují drobné 

nepřesnosti. Například poslední věta na str. 22 zní: „Jinými slovy se od počátku jejího vydání 
jednalo pouze o interní správní akt, který byl za minulého režimu považován za akt 
normativní...“ Externí či interní působení nesouvisí bezprostředně s normativitou, nýbrž 
s obecnou závazností. Na str. 37 autor nejprve zmiňuje, že „současný správní řád obsahuje 
pouze úpravu stížností, které se vztahují k veškerým postupům správních orgánů při výkonu 
jejich působnosti v oblasti veřejné správy, ale pouze té, která je upravena správním řádem.“ 
Následně poukazuje, že „řada autorů však s takovým tvrzením polemizuje a naopak uvádí, že 
rozsah působnosti úpravy stížností je obdobně široký jako působnost základních zásad 
činnosti správních orgánů.“ Z těchto formulací však není zřejmé, v čem tedy vlastně mezi 
zmíněnými dvěma názorovými skupinami spočívá rozdíl. Také na str. 56 v odstavci druhém, 
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kde autor obecně zmiňuje možný sankční postih a jeho druhy, konkrétně finanční postih či 
ukončení pracovněprávního poměru, by tato pasáž zasloužila trochu přesnější vysvětlení, 
zejména pokud jde o zmiňovanou výluku zásady ne bis in idem v souvislosti se souběžným 
uplatněním soukromoprávního a veřejnoprávního postihu. 

 
Na str. 58 v prvním odstavci autor práce odkazuje na názor dr. Kadečky, že přednost 

před stížností mají speciální procesní prostředky, upravené i v jiných zákonech. Autor 
uzavírá, že takové tvrzení nenachází ve správním řádu oporu. S ohledem na specialitu zvláštní 
právní úpravy názor dr. Kadečky obstojí i přes doslovné znění správního řádu. Na str. 63 
nevyznívá optimálně formulace, že „podáním stížnosti správnímu orgánu vzniká povinnost 
prošetřit veškeré namítané stížnostní body...a následně o nich rozhodnout tak, aby byl zjištěn 
stav věci, o kterém nejsou důvodné pochybnosti.“ Jednak stav věci je třeba zjistit před 
případným „rozhodnutím“, ale hlavně formulace vyvolává dojem, jako by mělo být o stížnosti 
formálně rozhodováno. Výraz „rozhodnutí“ v tomto kontextu se ve stejném odstavci objevuje 
i následně. Jako problematická se jeví i představa uplatnění předvolání. Slova zákona 
„vyslechne stěžovatele, osoby, proti nimž stížnost směřuje, popřípadě další osoby, které 
mohou přispět k objasnění věci“ neznamenají výslech obdobný výslechu svědka, jak by se 
mohlo z textu práce na str. 64 jevit. Sám autor uvádí, že dotyčné osobě nevzniká povinnost 
vypovídat. Hned v následujícím odstavci (str. 65) však zmiňuje možnost využití institutu 
vysvětlení dle § 137. Zmíněné dva závěry si však odporují. 

 
Na str. 75 stojí: „Způsob vyřízení stížnosti orgánem, který vede řízení, samozřejmě 

nemusí být konečný. Pokud vyřízení stížnosti trpí vadami, které lze opravit a současně tím 
nebude způsobena újma některé z dotčených osob, správní orgán v souladu s ustanovením § 
156 odst. 1 správního řádu tyto vady opraví usnesením...“ K tomu je třeba uvést, že vyřízením 
stížnosti zpravidla nebude jen nějaký písemný dokument. Na str. 86 si autor správně všímá, že 
stížnost dle daňového řádu soudní judikatura považuje za prostředek dle § 85 s. ř. s. 
S ohledem na to, že jsou citovány některé podstatné závěry z rozhodnutí Nejvyššího 
správního soudu sp. zn. 9 Aps 4/2013 ze dne 7. 11. 2013, bylo by žádoucí zmínit i rozdíly, 
které Nejvyšší správní soud spatřuje ve vztahu ke stížnosti dle § 175 správního řádu.  

 
Výše uvedené nepřesnosti jsou v celkovém rozsahu marginální a nijak nesnižují 

kvalitu a přínos práce. Autor trefně postihuje hlavní nedostatky současné právní úpravy. 
Sympatická je autorova uměřenost, pokud jde o podněty k legislativním změnám. S naprostou 
většinou těchto podnětů se lze ztotožnit.  

 
K práci s prameny: 
 
 Autor shromáždil značné množství pramenů různého druhu, s nimiž příkladně pracuje. 
Pro svou práci využívá též cizojazyčných titulů. S přehledem se orientuje v aktuální soudní 
judikatuře. 
 
K formální stránce práce: 
 

Text je přehledný, příjemně se čte, není zatížen gramatickými chybami až na zcela 
ojedinělé případy, např. název ministerstva s malým počátečním písmenem na str. 168. 
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Shrnutí: 
 
 Autor zvolil zajímavé téma a detailně ho zpracoval. Kromě podrobné analýzy 
současného stavu navrhl možné řešení způsobu přijímání a vyřizování stížností a kompletně 
tak naplnil cíl práce stanovený v úvodu. Práce je přínosná. Autor prokázal, že je schopen se 
detailně věnovat dílčímu odbornému tématu v souvislostech a využívat přitom v souladu 
s citačními pravidly odbornou literaturu a jiné odborné zdroje. Zpracování tématu prokazuje 
hlubší odborné znalosti a schopnost k samostatné tvůrčí činnosti. 
  
 
Otázky k obhajobě: 
 
Při obhajobě se lze zaměřit např. na otázku lhůt stížnosti, především s ohledem na text na str. 
169. 
 
 
 
V Praze dne 16. 5. 2016 
 

JUDr. Jiří Rajchl, Ph.D. 
 


