
 
 

Posudek oponenta na diplomovou práci 
 

 
 
Název diplomové práce:  Veřejnoprávní smlouvy 

Diplomantka:    Ivana Háleková 

Vedoucí:    JUDr. Josef Vedral, Ph.D. 

Oponent:    JUDr. Jiří Rajchl, Ph.D. 

 
 
 
K tématu práce: 
 

Práce je věnována zajímavému a rozvíjejícímu se institutu veřejnoprávních smluv. 
Jakkoliv účinnost obecné právní úpravy trvá již desátým rokem, potenciál veřejnoprávních 
smluv jistě není vyčerpán. Lze zaznamenat určité rozdíly v přístupu správních orgánů k 
tomuto prostředku, obecně je však tato oblast na vzestupu. V odborné literatuře je 
veřejnoprávním smlouvám vcelku věnována pozornost, také sílí objem publikované soudní 
judikatury. S ohledem na rostoucí počet situací vhodných pro uplatnění veřejnoprávní 
smlouvy a také s ohledem na krystalizující dílčí problémy se zvolené téma může začínat jevit 
jako poměrně široké. Za cíl své práce si diplomantka vytkla „poskytnout ucelený pohled na 
institut veřejnoprávních smluv, představit jednotlivé typy smluv v praxi nejčastěji uzavíraných 
a upozornit na sporná místa v současné úpravě“. Tato formulace nezní nijak zvlášť 
ambiciózně, stále však představuje opodstatněný záměr umožňující plnohodnotnou práci. 
 
 
K systematice: 
 

Práce je rozdělena na dvě pomyslné hlavní části, ač formálně nevydělené. V té první se 
diplomantka zabývá obecnou problematikou veřejnoprávních smluv, zejména vymezuje 
pojem veřejnoprávních smluv, jejich druhy, uzavírání, změny obsahu, výpověď, zrušení, 
přezkum souladu s právními předpisy, též řešení sporů z veřejnoprávních smluv. Ve druhé 
části již rozebírá vybrané příklady veřejnoprávních smluv, nejprve koordinačních, následně 
subordinačních a smluv uzavíraných mezi adresáty veřejné správy. Tuto základní systematiku 
lze bezesporu akceptovat. Pokud jde o řazení jednotlivých kapitol, bylo by však vhodnější 
předřadit kapitolu o pojmu veřejnoprávní smlouvy kapitolám o vývoji a právní úpravě. První 
kapitola stručně pojednávající o tom, co je veřejná správa, se jeví jako nadbytečná. Namísto ní 
by možná bylo vhodnější zařazení pojednání o srovnání forem činnosti veřejné správy. Druhá 
část práce pak postrádá detailnější vysvětlení, proč a na základě jakých kritérií byly zvoleny 
právě uvedené příklady smluv. Dle vyjádření diplomantky v úvodu lze soudit, že je považuje 
za nejčastěji uzavírané, přesto by však detailnější vysvětlení výběru neuškodilo. Zaráží 
absence jakéhokoliv závěru. Bez něho působí práce neukončeně. Bylo by na místě, aby 
autorka na konci práce rekapitulovala stěžejní výstupy své práce a upozornila na hlavní 
problémy právní úpravy či praxe a vůbec celkově své zpracování zhodnotila. 
 
 



K obsahu práce: 
 

Pokud jde o vlastní obsahové zpracování, je zjevné, že diplomantka složitou materii 
vcelku dobře zvládá. Orientuje se v teoretických souvislostech, je precizní v práci s právními 
předpisy, osvojila si odbornou terminologii. Práce má poměrně svižné tempo, není zatížena 
nějakými hluchými místy, veškerý obsažený text je relevantní. Některé nastíněné problémy 
však zůstávají argumentačně nerozpracovány, např. možnost uzavírání smluv mezi adresáty 
veřejné správy bez výslovného zákonného zmocnění na str. 25, nebo možnost uzavřít 
smlouvu elektronicky na str. 27. Jakkoliv šíře tématu neumožňuje zaplout do příliš velké 
hloubky, s ohledem na malý rozsah práce by zde nějaký prostor jistě byl. Také druhá část 
práce představuje jednotlivé smlouvy bez většího kritického zkoumání. 
 

V práci se ojediněle objevují některé věcné nesprávnosti, nepřesnosti či méně 
srozumitelná vyjádření. Například na str. 13 diplomantka zaměňuje přiměřené a subsidiární 
použití občanského zákoníku.  Na str. 41 se diplomantka věnuje smlouvě ke splnění 
konkrétního úkolu, přičemž předmětná právní úprava byla v § 48 obecního zřízení od 1. 1. 
2014 zrušena. Na str. 47 se s ohledem na postavení územních samosprávných celků nejeví 
jako optimální vyjádření „aby obce patřily pod stejný vyšší územní samosprávný celek“. Na 
str. 52 ve druhém odstavci neodpovídá skutečnosti vyjádření, že „v situaci, kdy dojde 
k nedodržení této smlouvy ze strany osoby, která by byla účastníkem podle § 27 odst. 1, má 
správní orgán možnost nahradit tuto smlouvu autoritativním správním aktem“. Polemizovat 
lze i s názorem vyjádřeným na str. 53 v odstavci druhém, že u veřejnoprávních smluv podle 
zákona o zaměstnanosti „dochází k přenosu části působnosti správního orgánu na 
soukromoprávní fyzickou nebo právnickou osobu“. Výhradu je možno vznést ke konstataci na 
str. 70 v odstavci druhém, že „na veřejnoprávní smlouvy lze nahlížet jako na prostředek 
zapojení soukromých osob do oblasti veřejné správy“. 

 
 
K práci s prameny: 
 

Autorka pracuje průřezově s literaturou, nevyužívá však všech dostupných publikací, 
zejména pokud jde o odborné články. Vytknout lze nadužívání pojmu „právní teorie“, např. 
ve spojení „právní teorie preferuje…“, když diplomantka následně zaštiťuje předmětné 
sdělení názorem jediného autora. Majoritní preferenci právní teorie nelze dokladovat tímto 
způsobem. Nadbytečné jsou citace jednotlivých autorů v případě poznatků, které jsou 
univerzálně akceptovány, např. dělení státní správy na přímou a nepřímou. Odkazy přirozeně 
možné jsou, nicméně bylo by vhodnější upravit jejich znění. Na str. 16 a 24 diplomantka 
odkazuje v poznámce pod čarou na publikaci dr. Malasta, kterou však nezmiňuje v přehledu 
literatury. Navíc v tomto případě jde pouze o elektronické zpřístupnění článku tohoto autora 
publikovaného v časopisu Správní právo, nikoliv o původní internetový zdroj. Na str. 35 je 
v poznámce pod čarou uveden internetový odkaz, který však dovede jen na půl cesty 
k vyhledání příspěvku dr. Kapitána. 
 
 
K formální stránce práce: 
 
 S ohledem na šíři tématu je práce dosti stručná. Vlastní text začíná na str. 4 a končí na 
str. 62. Při objemu bílého místa napříč prací se nelze ubránit dojmu, že by práce mohla být 
rozsáhlejší. V práci se vyskytují překlepy a gramatické chyby, nejen v interpunkci. Překlepy 
vstoupily i do křestních jmen citovaných autorů. S ohledem na zvolený obor mírně iritují 



spojení „obecné zřízení“ na str. 35, „obecní právní úprava“ na str. 70, „správné orgány“ na 
str. 35 apod. Ostatní formální náležitosti jsou dodrženy, práce je velmi přehledná, text hladce 
plyne a navazuje, příjemně se čte. 
 
 
Shrnutí: 
 
Výše vytýkané nedostatky jsou spíše dílčího rázu. Práce představuje kompaktní souhrn 
dosavadních poznatků, postihující celou řadu složitostí spojených s problematikou 
veřejnoprávních smluv, nijak je však nerozvíjí. Celkově hodnotím práci kladně a doporučuji ji 
k obhajobě. Navrhuji hodnotit klasifikačním stupněm „velmi dobře“, samozřejmě ještě 
v závislosti na průběhu obhajoby. 
 
 
Otázky k obhajobě: 
 
Vyjádřete se k výše uvedeným obsahovým nedostatkům. 
 
Který orgán obce schvaluje uzavření veřejnoprávní smlouvy o přenosu výkonu státní správy 
na jinou obce? 
 
 
 
V Praze dne 14. 9. 2015 
 

JUDr. Jiří Rajchl, Ph.D. 
 


