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 Předmětem diplomové práce o rozsahu 60 stran číslovaného textu (bez titulních stran, 

obsahu, příloh a seznamu literatury) je rozbor právní úpravy a obecných východisek 

k vymezení působnosti územních samosprávných celků, a to celků základních, v podmínkách 

České republiky, se srovnáním s úpravou ve Spolkové republice Německo, především ve 

spolkové zemi Dolní Sasko. Autorka rozčlenila text na vymezení pojmu působnosti a jejího 

historického vývoje na území České republiky, vymezení přenesené působnosti, ústavním 

zárukám samostatné působnosti v českém a německém právu a příkladům samosprávných 

úkolů obcí opět srovnáním v obou zemích. Autorka využila pro tuto komparativní práci 

znalosti získané při studijním pobytu na univerzitě v Hamburku. Práce je čtivá, je přehledně 

členěná, text na sebe logicky navazuje. Autorka prokázala schopnost pracovat s literárními 

prameny a pozitivní úpravou a vyvozovat z rozboru těchto pramenů vlastní závěry.  

 

 Uvádím následující připomínky ke zpracování tématu: 

 

 Autorka sice při rozboru problematiky samostatné působnosti v podmínkách České 

republiky vyšla z řady nálezů Ústavního soudu, ale mohla se pokusit zobecnit judikaturu 

z posledních let, zejména k problematice obsahu práva na samosprávu v souvislosti s regulací 

otázek souvisejících se zajišťováním veřejného pořádku, což se projevilo v nálezech 

týkajících se obecně závazných vyhlášek k umisťování videoloterních terminálů a nálezu 

k návrhu na zrušení přechodného ustanovení v zákoně č. 300/2011 Sb.  

 Autorka se mohla pokusit o detailnější vlastní rozbor a uvádění vlastních názorů ke 

zkoumané problematice a neomezování se jen na citace z pramenů, ze kterých vycházela. 

 Bližšího vysvětlení by bylo třeba k tvrzení autorky, že druhá fáze reformy 

představovala reálnou decentralizaci, když dočasná třístupňová všeobecná územní 

samospráva se díky zrušení okresních úřadů stala opět dvoustupňovou (s. 20). Domnívá-li se 

autorka, že činnost okresních úřadů představovala jeden ze stupňů samosprávy, šlo by o 

chybu. Možná se ale autorka jen nepřesně vyjádřila a chtěla vyjádřit něco jiného. 

 

Práci považuji za způsobilou obhajoby, předběžně navrhuji hodnocení práce „velmi 

dobře“. Výsledek bude záležet na ústní obhajobě. 

 

 Doporučuji autorce, aby se v rámci ústní obhajoby diplomové práce rozebrala, jaké 

záruky práva na samosprávu vyplývají z české a německé ústavní úpravy.  

  

 V Praze dne 22. ledna 2016 

 

        doc. JUDr. Martin Kopecký, CSc. 

               vedoucí práce 


