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 Předložená diplomová práce obsahuje cca 46 číslovaných stran textu počínaje úvodem 
a konče závěrem. Po kontrole počtu znaků textu (bez přílohy a anotace) však práce dosahuje 
požadovaných  108000  znaků  (čl.  40  odst.  1  Pravidel  pro  organizaci  studia  na  Právnické 
fakultě Univerzity Karlovy v Praze). Předmětem diplomové práce jsou vybrané otázky konání 
místního referenda v českém právním řádu. 
  

Práce je rozdělena vedle úvodu a závěru do šesti základních částí. 
  

V 1.  části  „Právo  účasti  v místním  referendu“  uvádí  základní  podmínky  pro  vznik 
práva účasti osoby v místním referendu. V textu mohla být provedena detailnější 
ústavněprávní  argumentace  přípustnosti  konání  místního  referenda  (viz  např.  nálezy  I.  ÚS 
641/2000,  I.  ÚS  4908/12).  Nejde  o  to,  jak  píše  diplomantka,  že  místní  referendu  není 
zakotveno v Ústavě „explicitně“ (viz str. 8) – ono tam přece zakotveno není.  

 
V 2. části „Přípustnost konání místního referenda“ rozebírá otázku území, na němž lze 

konat referendum, dělení místních referend, některým výlukám z možnosti konat referendum 
a  určitostí  otázky  pro  referendum.  V textu  o  dělení  referend  měla  autorka  vysvětlit,  co  ona 
rozumí konzultativním referendem, zda i konzultativní referendum je rozhodováním o věci, 
která  je  v samostatné  působnosti  (ke  str.  13,  14).  Bylo  třeba  rozlišit,  že  rozhodnutí  např.  o 
stavbě  čističky  odpadních  vod  je  rozhodováním  věci  v samostatné  působnosti,  byť  k jejímu 
vybudování  budou  potřebná  příslušná  správní  rozhodnutí  (o  nichž  pochopitelně  rozhodovat 
nelze v referendu). 

 
V 3. části „Vyhlášení místního referenda“ se na str. 34 uvádí, že zastupitelstvo se má 

zabývat při rozhodování, zda k návrhu přípravného výboru vyhlásí referendum, jen 
přípustností navrhované otázky. Tento názor však měla autorka konfrontovat s předtím 
citovaným usnesením Krajského soudu v Praze o tom, že by se zastupitelstvo mělo zabývat i 
jednoznačností položené otázky dle § 8 odst. 3 zákona o místním referendu. 

Na str. 34 je dublován prostřední a spodní odstavec textu. 
 
V 4. části „Platnost a závaznost místního referenda“ bylo třeba vysvětlit, proč se účastí 

na referendu rozumí počet vydaných úředních obálek, když pak některé osoby vůbec 
nehlasují,  resp.  nehlasují  platně  (str.  38).  Větší  pozornost  mohla  být  věnována  závaznosti 
místního referenda, zejména důsledkům změny poměrů na závaznost dříve přijatého 
rozhodnutí v referendu. 

 
V 5. části „Soudní ochrana“ při rozboru lhůt (str. 45) bylo vhodné se věnovat tomu, 

jaký den je posledním dnem lhůty.  
 
Poslední,  6.  část  „Místní  referendum  jako  nástroj  politického  boje  v  obci“  uvádí 

některé získané praktické poznatky z důsledků konání referend. 



 
 Autorka vyšla z vybrané literatury a judikatury. Škoda, že při právní rozboru zůstala 
jen  na  povrchu  problémů,  text  je  povětšinou  jen  popisný.  Existující  literatura,  zejména 
komentáře k zákonu o místním referendu, případně i komentáře k soudnímu řádu správnímu 
k ustanovením  o  ochraně  ve  věcech  místního  a  krajského  referenda,  totiž  jde  do  podstatně 
hlubšího  rozboru.  Škoda,  že  se  autorka  nepokusila  alespoň  v nějakém  problému  jít  také  do 
hloubky, když mohla srovnat dosavadní publikované názory či judikaturu a zaujmout vlastní 
kritický závěr. 
 
 Práci  se  nevyhnulo  několik gramatických  chyb  (např.  na  str.  10  dole  „existovali 
…části“, na str. 12 a 27 „viz.“), jinak je text uspořádán pečlivě. 
 
 Podle provedeného protokolu o kontrole podobnosti závěrečné práce je shoda s jinou 
prací do 9%. Po posouzení shodných míst v předložené práci lze konstatovat, že práce řádně 
cituje zdroje, ze kterých vycházela, a dodržuje pravidla pro vypracování závěrečné práce. 

 
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 věnovala otázce 
rozhodování o vyhlášení místního referenda, je-li navrženo více otázek.  
 

  
 V Praze dne 12. května 2017 
 
        doc. JUDr. Martin Kopecký, CSc. 
               vedoucí práce 
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