
Předkládaná práce si klade za cíl navázat na primární výzkum uveřejněný v článku „Constitutions, EU
Law and Judicial Strategies in the Czech Republic, Hungary and Poland,“ jehož autory jsou Marcin
Matczak, Matyas Bencze a Zdeněk Kühn, a zjistit tak, do jaké míry je možné rozhodovací činnost
českých správních soudů považovat za formalistickou, resp. zda se od doby publikace primárního
výzkumu v tomto ohledu změnila strategie adjudikace českých soudů. První kapitola předkládané práce
zasazuje činnost Nejvyššího správního soudu do českého ústavního uspořádání, zabývá se strukturou
českého správního soudnictví a jeho historickým vývojem. Druhá část se zabývá teoretickými otázkami
právní argumentace, nejprve obecně, poté se zaměřením na aplikaci práva soudci v podobě různých
ideologií a strategií aplikace práva soudy. Závěrečná část diplomové práce obsahuje výstupy výzkumu
judikatury správních soudů z let 2003 až 2011. Matczak, Bencze a Kühn zkoumali v publikované
judikatuře správních soudů z let 1999 až 2004 míru využití interpretačních standardů, jež rozdělili do
čtyř následujících skupin: (1) standardy právu interní (logická, systematická argumentace, citace
judikatury apod.), (2) standardy právu externí (úmysl zákonodárce, účel a cíl zákona, apod.), (3) ústavní
standardy (argumentace ústavou a lidskými právy) a (4) standardy z práva EU (citace práva EU, apod.).
Z tohoto výzkumu vyplynulo, že ve zkoumaných rozhodnutích správních soudů výrazně dominovalo
užití standardů právu interních. Autoři primární studie proto označili zkoumanou judikaturu za
formalistickou. Výzkum provedený v rámci zpracování této diplomové práce převzal kvalitativní
metodologii užitou autory primární studie. Oproti primárnímu výzkumu se diplomová práce zabývá
judikaturou bez věcného omezení, předmětem analýzy bylo celkem 584 rozhodnutí publikovaných ve
Sbírce rozhodnutí Nejvyššího správního soudu v období let 2003 až 2011. Z provedeného výzkumu
vyplynulo, že 60,5% ze zjištěných standardů tvořily standardy právu interní, tedy o 11,4% méně oproti
hodnotě zjištěné primárním výzkumem (71,9%). Lze proto usuzovat, že publikovaná rozhodnutí z let
2003 až 2011 byla činěna méně formalisticky než rozhodnutí v období let 1999 až 2004. V rámci
provedeného výzkumu bylo dále zjištěno, že standardy právu interní byly použity v 99,49%, standardy
právu externí byly užity v 69,52%, standardy ústavní v 27,74% a standardy práva EU a mezinárodního
práva byly užity v 19,69% zkoumaných judikátů. Nejčastějším zjištěným interním standardem bylo užití
jazykového výkladu, nejčastějším externím standardem pak bylo užití argumentace teleologické.
Nejvyšší míru užití jiných standardů než standardů interních vykazovala rozhodnutí ve věcech volebních
a o kasačních stížnostech. Výzkumem nebyly zjištěny výrazné odchylky ve strategii adjudikace
Nejvyššího správního soudu a krajských soudů.
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