
 1

Posudek vedoucího na diplomovou práci 

 

Téma: Právo na rozhodnutí v přiměřené lhůtě a řízení o mezinárodní ochraně 

Autor: Jiří Mašlej 

Datum odevzdání: 30. 3. 2017 / 4. 4. 2017 

 

K předmětu (tématu) práce: 

Diplomant si pro svou diplomovou práci zvolil téma „Právo na rozhodnutí v přiměřené lhůtě 

a  řízení  o  mezinárodní  ochraně“.  Autor  v úvodu  vysvětlil  jak  motivy  výběru  tématu,  tak  cíle  své 

práce. Autor správně poukazuje (např. s. 8), že otázka nečinnosti a nedodržování práva na rozhodnutí 

v přiměřené lhůtě je v řízení o udělení mezinárodní ochrany dlouhodobý problém, kterému je třeba se 

věnovat. Zároveň diplomant podrobil analýze novou právní úpravu, která na tyto problémy dopadá. 

Z těchto  důvodů  je  diplomantem  zvolené  téma  aktuální.  Téma  kladlo  na  autora  nemalé  nároky 

(srov. dále). 

 

K metodice a práci s prameny: 

Diplomant téma zpracoval se zjevným zájmem o danou problematiku. Práce autora je 

povětšinou  deskriptivní  a  analytická.  Zvolené  téma  autor  zpracoval  svébytným  způsobem.  Kladně 

hodnotím  snahu  autora  obecné  přístupy  právní  vědy  a  soudů  aplikovat  na  jím  vymezené  konkrétní 

otázky a problémy související s řízením o mezinárodní ochraně. Je třeba říci, že se autor neomezuje na 

prostý popis právní úpravy, nýbrž skutečně analyzuje jím vybraný problém. 

Práce  s prameny je vyhovující. Autor pracuje s dostupnou domácí relevantní literaturou 

v dostatečném rozsahu. V této souvislosti lze snad jen zmínit snad až příliš nekritický přístup 

k závěrům  autorů  komentáře  k zákonu  o  azylu  (2010).  Dobrá  je  práce  autora  s judikaturou,  jak 

správních  soudů,  tak  Evropského  soudu  pro  lidská  práva,  jehož  závěry  se  snaží  aplikovat  na  jím 

vybrané otázky. Z konkrétnějších připomínek lze uvést, že v případě kolektivních prací není vedoucí 

autorského kolektivu, resp. editor autorem celé práce (Hendrych; Kadečka). 

 

Ke struktuře (systematice) práce: 

Předložená práce je psaná v českém jazyce a má celkem 78 stran vlastního textu. Je rozdělena 

do  5  kapitol  –  úvod;  obecně  k řízení  o  mezinárodní  ochraně;  obecně  k nečinnosti;  ochrana  před 

nečinností  v řízení  o  mezinárodní  ochraně;  závěr.  Autor  tak  postupuje  od  obecného  ke  zvláštnímu. 

Diplomantem zvolená struktura práce má svou  vnitřní logiku a  může být považována  za originální. 

Z uvedeného  hlediska  je  však  třeba  říci,  že  se  autorovi  ne  vždy  daří  udržet  jednotící  linku  práce  a 

struktura práce se místy stává méně přehledná. Z konkrétnějších připomínek lze v tomto směru uvést, 
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že kapitola o pramenech právní úpravy je zřejmě příliš široká a autor se měl zaměřit pouze na úpravu 

lhůt a jejich přiměřenosti. 

 

K formální stránce práce: 

K formální  stránce  práce  bych  měl  zřejmě  nezásadnější  výhrady.  Ačkoliv  jsem  si  vědom 

určitých objektivních okolností ztěžujících v tomto ohledu diplomantovu práci, měl zde přece jen být 

důslednější. Některá slovní spojení či vyjádření nedávají smysl. Namátkou – „lze zásadu ... podřadit 

pod  tzv.  jiný  zásah“  (s.  49);  „seřazeny  dle  věcnosti“  (s.  16);  „v  dalším  průběhu“  /práce?/  (s.  23); 

„důvodné a relevantní“ /důvody/ (s. 24) aj. Jazyk práce, na některých místech nedostatečná souvislost 

vyjadřovaných myšlenek či opakování se nepřispívají k přehlednosti a souvislosti textu a snižují tak 

kvalitu předložené práce. Pro jednotlivé prameny (literární zdroje, právní předpisy) autor mohl v širší 

míře používat zkratek; stejně tak mohl v poznámkách pod čarou využít slovních obratů tamtéž, ibidem 

apod. 

 

K obsahu práce: 

Podle  mého  názoru  je  předložená  práce  z   obsahového  hlediska  napsána  na  dobré  úrovni. 

Z dílčích připomínek lze uvést následující. Nevychází rovněž azyl za účelem sloučení rodiny z práva 

EU  (s.  13)?  Výčet  řízení  (s.  20)  je  úplný,  ale  judikatura  vymezila  typy  rozhodnutí  „ve  věcech 

mezinárodní ochrany“ vydávaných právě v těchto řízeních. Autor mohl blíže vymezit, co je 

„poskytnutí  údajů“  a  komu  přesně  lze  adresovat  žádost  (s.  21  –  22).  O  přiměřenosti  lhůty  hovoří  i 

správní  řád  v  §  6,  nikoliv  pouze  Evropská  úmluva  o  lidských  právech  (s.  29).  Diskusní  závěr,  že 

v případě prodloužení lhůty vzniká legitimní očekávání (s. 35) měl být podrobněji odůvodněn, neboť i 

touto otázkou se judikatura správních soudů již zabývala. Není jasné, proč diplomant často staví svou 

argumentaci na § 177 správního řádu a nikoliv na § 1 odst. 2 správního řádu ve spojení s § 9 zákona o 

azylu. Závěr, že „je v dnešní době více věcí“ (s. 38) není opřen o žádný zdroj. Na běh lhůty (s. 52) 

může mít vliv také skutečnost, že podání kasační stížnosti má odkladný účinek (§ 32 odst. 5 zákona o 

azylu). Statistické údaje na s. 56 mohou být zavádějící, neboť od r. 1990 do účinnosti zákona o azylu 

(2000)  byl  institut  azylu  upraven  pouze  na  ústavní  úrovni.  Znamená  závěr  autora  stran  důvodů 

přerušení řízení (s. 58), že se jeho důvody podle správního řádu neužijí? Konečné rozhodnutí může 

mít formu usnesení (s. 66). Žaloba ve správním soudnictví se zamítá rozsudkem, nikoliv usnesením 

(s. 67, s. 84).  

 

Závěrečné hodnocení: 

Domnívám  se,  že  předložená  diplomová  práce  splňuje  požadavky  na  práce  tohoto  druhu 

kladené a k obhajobě ji doporučuji.  

Předběžně navrhuji práci hodnotit stupněm v e l m i   d o b ř e . 
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Diplomant by v rámci obhajoby měl být schopen reagovat na uvedené připomínky a zejména 

představit svých několik konkrétních návrhů de lege ferenda na změnu právní úpravy, které by měly 

zajistit dodržování práva na rozhodnutí v přiměřené lhůtě v řízení o mezinárodní ochraně. 

 

 

V Praze dne 24. května 2017      JUDr. David Kryska, Ph.D. 

                    vedoucí práce 
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