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Posudek konzultanta rigorózní práce 

Jméno uchazeče: Mgr. Martin Adamec 

Název práce:  Institut stížnosti podle správního řádu 

Konzultant: doc. JUDr. Helena Prášková, CSc. 

 

I. 

     Předložená rigorózní práce obsahuje původní výsledky, zejména v části o stížnosti podle 

správního řádu. Autor popisuje a analyzuje současnou právní úpravu stížností proti 

nevhodnému chování úředních osob a proti postupu správního orgánu, a to v historickém 

kontextu, provádí komparaci s vybranými zahraničními úpravami. Přesto práce nepůsobí 

popisným dojmem, autor přidává vlastní názory. Prokázal schopnost rozpoznat problémy 

stávající právní úpravy a navrhnout řešení de lege ferenda. 

 

II. 

     Autor si zvolil zajímavé a aktuální téma, které je ovšem poměrně složité na teoretické 

zpracování, protože není mnoho správněprávní literatury zaměřené přímo na problematiku 

stížností ve veřejné správě. Komentářovou literatura je využitelná pro práci tohoto druhu jen 

zčásti, totéž platí i pro některé závěry plynoucí z judikatury. Autor se na zpracování práce 

důkladně připravil studiem dostupné literatury a dalších pramenů, právních předpisů, 

judikatury. Všechny užité prameny jsou řádně citovány. 

     Předložená rigorózní práce je napsána srozumitelně, jazyková a grafická úroveň je velmi 

dobrá.     

III. 

Struktura práce 

     Rigorózní práce je rozčleněna do sedmi kapitol, celkový rozsah je 191 stran. V první 

kapitole je stručně uveden pojem stížnosti a širší zakotvení stížnosti v různých dokumentech a 

pramenech práva. Druhá kapitola obsahuje historický exkurs o právní úpravě stížností ve 

veřejné správě, vývoj je charakterizován od roku 1954, kdy byla přijata vládní vyhláška o 

vyřizování stížností, oznámení a podnětů pracujících u národních výborů a jejich výkonných 

orgánů. Následuje základní charakteristika právní úpravy obsažené v této vyhlášce i 

v následující vládní vyhlášce z roku 1958 (včetně vztahu této vyhlášky ke správnímu řádu 

z roku 1967). Dále autor popisuje průběh přípravy nové právní úpravy stížností (nejprve 

v podobě nového zákona, později v rámci ustanovení správního řádu z roku 2004), i 
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neúspěšné zákonodárné iniciativy v právním vývoji stížností. Třetí kapitola představuje těžiště 

rigorózní práce, pojednává o vlastním tématu – stížnosti na nevhodné chování úředních osob 

nebo na postup správního orgánu, upravené ve správním řádu z roku 2004. Protože právní 

úprava stížnosti je obsažena i v dalších zákonech, kde stížnosti mají často jiný obsah, objevují 

se v jiných vztazích, je ve čtvrté kapitole podána jejich stručná charakteristika s uvedením 

odlišností od stížností upravené ve správním řádu, v páté kapitole se autor zmiňuje o 

podnětech podávaných veřejnému ochránci práv. Cílem práce je popsat a analyzovat 

současnou právní úpravu stížností, zhodnotit dosavadní vývoj, včetně neuskutečněných 

legislativních pokusů o právní úpravu stížností a navrhnout řešení de lege ferenda. Pro 

naplnění tohoto cíle zařadil autor kapitolu o legislativních pokusech o přijetí samostatné 

právní úpravy stížností (šestá kapitola) a kapitolu popisující právní úpravu stížností na 

Slovensku a v Německu (sedmá kapitola). V osmé kapitole a v závěru autor rekapituluje 

obsah práce a shrnuje závěry obsažené v předchozích kapitolách a uvádí návrhy budoucí 

možné právní úpravy.  

 

IV. 

Připomínky k textu 

Z jednotlivých připomínek, resp. námětů do diskuse při ústní obhajobě práce lze uvést např.: 

- str. 38 a násl. – je dotčenou osobou podávající stížnost myšlena pouze osoba, která má 

právní subjektivitu, musí splňovat nějaké předpoklady, např. být svéprávná? 

- str. 51 – problematika souvisí s vymezením pojmu stížnosti a s tím, na jaké stížnosti 

úprava obsažená v § 175 správního řádu dopadá.  

- str. 56 – může být nevhodné chování úřední osoby disciplinárním deliktem? 

- str. 58 – jistěže nelze každé nesouhlasné vyjádření účastníka řízení k postupu 

správního orgánu považovat za formální stížnost, a jako takovou ji vyřizovat. K tomu 

může dojít nejen při podávání řádných nebo mimořádných opravných prostředků, ale 

též při vyjádření se účastníka k podkladům rozhodnutí, při nahlížení do spisu, při 

dokazování apod., 

- str. 64 – jde o výslech podle § 55 správního řádu? Může stěžovatel odmítnout se 

dostavit a vypovídat? 

- str. 70 – odůvodnění různých řešení, kdo má přešetřovat způsob vyřízení stížnosti 

proti ministrovi nebo vedoucímu jiného ústředního správního úřadu není srozumitelné, 

mnohde ani případné, 
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- str. 75 – domnívá se autor, že správní orgán bude opravovat zřejmé nesprávnosti ve 

vyřízení stížnosti formou usnesení? Bude postupovat podle § 156 odst. 2 správního 

řádu? 

 

V.  

Závěry  

     Rigorózní práce obsahuje původní výsledky, a to na úrovni, která odpovídá publikačnímu 

standardu těchto prací. Rigorózní práci doporučuji k obhajobě. 

Otázky k obhajobě: 

1. Jaké jsou podle autora výhody a nevýhody detailní právní úpravy stížností a jejich 

vyřizování? 

2. Jaký je vztah etických kodexů ve veřejné správě k obsahu podávaných stížností? Měly 

by být obecně závazné? (viz str. 172) 

 

 

 

 

 

 

 

 

V Praze dne 9. května 2016                             doc. JUDr. Helena Prášková, CSc. 

 


