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Autor zvolil pro svou práci téma z pomezí soukromého a veřejného práva. Téma je 
formulováno poměrně široce, ale v tomto případě to není vůbec na škodu, neboť autor se 
odvážil přistoupit ke zpracování některých podstatných teoretických otázek souvisejících 
s právní povahou odpovědnostních vztahů. Jednak se autor zabývá tím, zda má odpovědnostní 
vztah při škodě způsobené výkonem veřejné moci soukromoprávní, nebo veřejnoprávní 
povahu. Sám se kloní k soukromoprávní alternativě s určitými specifickými rysy. Dále řeší, 
zda odpovědnost dle zákona č. 82/1998 Sb., je pojímána jako retrospektivní či perspektivní. 
Tato otázka se jeví jako naléhavější zejména po rekodifikaci soukromého práva. Při 
zpracování tohoto problému autor nastiňuje pro a proti, sám jednoznačný postoj nezaujímá. 
V prostřední třetině práce (kap. čtvrtá a pátá) se zabývá podmínkami pro uplatnění 
odpovědnosti a vymezením nesprávného úředního postupu vůči nezákonnému rozhodnutí. I 
v této, relativně exponované oblasti, však autor nachází prostor pro originální zpracování. 
Originální je především jeho systematika možných nečinností. V poslední třetině své práce se 
diplomant zaměřuje na aktuální případy nečinnosti v různých věcných oblastech. Systematika 
práce je jednoduchá, logická, odpovídá potřebám zpracování. 

 
Práce dosahuje značné odborné výše. Diplomant přistupuje k řešení jednotlivých 

problémů s tvůrčím přístupem. Pracuje s rozsáhlými a rozmanitými zdroji včetně bohaté 
soudní judikatury. Orientuje se skvěle v doktrinální rovině i zvládá s přehledem řešit 
praktické otázky související s tématem. Dospívá k vlastním přesvědčivým závěrům. Práce se 
vykazuje též dobrou stylistikou a i přes obtížnost tématu se příjemně čte. Škoda, že autorovi 
nezbylo více prostoru, aby se více věnoval normativní nečinnosti. Na druhou stranu toto dílčí 
téma je opět značně rozsáhlé a nelze vytýkat autorovi, že se v práci, která naplňuje 
požadovaný počet stran, věnoval žhavým tématům jiným. 

 
Práce není zatížena obsahovými nedostatky. Pouze pro větší polemičnost mohou některé 

pasáže iniciovat diskuzi a provokovat k odlišným závěrům. Za diskusní lze považovat např. 
vyjádření na str. 4, že při absenci výslovné úpravy náhrady škody při výkonu veřejné moci by 
případná náhrada újmy ze strany orgánů veřejné moci představovala překročení zákonných 
mezí, „čímž by došlo k opětovnému vzniku nežádoucího stavu.“ Na str. 51 při řešení 
problematiky excesu je obtížné souhlasit s názorem, že „pokud úřední osoba bude jednat ve 
vztahu k újmě úmyslně, ve vlastním či jiném zájmu, bude plně odpovědná, např. jestliže při 
vyklízení se osoba, jež toto vyklizení zajišťuje, rozezlí na své spolupracovníky a záměrně 
rozbije cennou vázu, náhradu škody hradí plně sama.“ Také není zcela správné vyjádření na 
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str. 57, že odpovědnost dle § 95 zákona o policii ČR se s odpovědností dle zákona č. 82/1998 
Sb. nepřekrývá. 

 
Jen zcela ojediněle se v práci vyskytují nepřesná, hůře srozumitelná vyjádření. Například 

na str. 14 autor píše: „Povinný představuje orgán moci veřejné, včetně pověřené osoby, které 
bylo plnění úkolů orgánu veřejné moci svěřeno státem, nebo orgán územích samosprávných 
celků vykonávající státní správu v přenesené působnosti.“  I orgán územního samosprávného 
celku je však orgánem moci veřejné, nelze tedy uvozovat spojkou „nebo“. Také vymezení 
„pověřených osob“ by mohlo být preciznější, pokud se jimi rozumí osoby dle § 3 odst. 1 
písm. b) zákona č. 82/1998 Sb. Podobně lze hodnotit formulaci na stejné straně „nejčastěji to 
může být účastník správního řízení, včetně dotčené osoby takového řízení“. Dotčená osoba je 
širší pojem než účastník řízení. 

 
Zmíněné nedostatky jsou naprosto marginální. Platí již výše uvedená pozitivní 

hodnocení. Cíl práce byl naplněn. Práce je přínosná a nadstandardně splňuje všechny 
obsahové i formální požadavky. Autor prokázal, že tématu hlubinně rozumí a dospívá 
k vlastním odůvodněným závěrům. Navrhuji hodnotit klasifikačním stupněm výborně. 
 
 
Otázky k obhajobě: 
 

K rozpravě navrhuji otázku povahy odpovědnostního vztahu, dále též otázku excesu 
úřední osoby. 

 
 

 
V Praze dne 23. 6. 2016 
 

JUDr. Jiří Rajchl, Ph.D. 
 


