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K tématu práce: 
 

Zvolené téma diplomové práce je poměrně široké. Lze proto akceptovat, že autorka 
vymezuje zaměření své práce „na dozor nad normotvorbou a přijímáním aktů územně 
samosprávných celků.“ Přitom zmiňuje záměrné vynechání hlavního města Prahy a 
statutárních měst pro jejich specifika, stejně jako problematiku dohledu nad hospodařením 
územních samosprávných celků.  Cíl práce je však vzápětí formulován následovně: „podat co 
nejširší a nejaktuálnější přehled o problematice státního dozoru a kontroly činností obcí a 
krajů a to jak čistě teoreticky, tak i s prvky příkladů a informací z praxe.“ I v dalších částech 
úvodu práce jsou patrné určité rezervy pro přesnější jazykové a stylistické vyjádření.  
 
K systematice: 
 
 Předložená diplomová práce se člení vedle úvodu a závěru do sedmi kapitol, které jsou 
dále vnitřně strukturovány. Vlastní systematika je logická a odpovídá potřebám zpracování 
tématu. Terminologické nedostatky pronikající i do názvů podkapitol budou zmíněny dále, 
stejně jako otázka provázání názvů podkapitol a samotného obsahu. Oddíly (4. úroveň 
členění) ve 4. kapitole (viz např. str. 26) jsou vytvořeny v samotném textu, nejsou však 
zaneseny v přehledu obsahu práce. 
 
K obsahu práce: 
 
 Autorka celistvě mapuje vytýčenou oblast. Diplomová práce je značně rozkročena do 
šířky, pro řešení nejzajímavějších dílčích otázek tak nezůstává prostor, například zda nařízení 
obcí a krajů skutečně mohou být sistována pro rozpor s jinými podzákonnými právními 
předpisy, nebo otázka zmocnění k vydání obecně závazné vyhlášky kraje, popřípadě otázka 
závaznosti opatření k nápravě uvedených v protokolu o kontrole. Diplomová práce je zatížena 
řadou drobných, i středně vážných chyb. Na str. 3 nelze příliš souhlasit s tezí, že formální a 
materiální vymezení správy se jen nepatrně překrývají. Zrovna tak na str. 6 figuruje nepřesné 
tvrzení, že „každá obec je součástí některého vyššího územně samosprávného celku“.  
 

Pro práci zásadní je však špatné pojetí vztahu pojmů dozor a kontrola, viz například 
text na přechodu stran 8 a 9. Přimknutí se k pochybnému terminologickému nastavení 
v zákoně svádí autorku na scestí. Explikace o vztazích pojmů dozor a kontrola na str. 9 jsou 
zavádějící. Nejdříve autorka píše „kontrola se, na rozdíl od dozoru, vyskytuje nejen v podobě 
následné, ale i předběžné a průběžné“. Vzápětí však v dalším textu oba termíny zaměňuje, viz 
též ne zcela vhodné spojení „soudní dozor“ na str. 2. Na str. 49 počítá autorka s existencí 
předběžné kontroly, ale dále nevymezuje, čeho se například v případě samostatné působnosti 



má tato předběžná kontrola týkat. V oblasti „kontroly“ se autorka věnuje rovnou procesním 
aspektům, nikoliv hmotněprávnímu základu. Na str. 50 a následujících stranách pracuje 
autorka s kontrolním řádem. Nezabývá se však otázkou jeho působnosti, tedy proč se vůbec 
vztahuje i na tento typ kontrolní činnosti. Některé procesní úkony, včetně vyhotovení 
protokolu jsou zpracované pouze ve vztahu ke kontrole výkonu samostatné působnost, nikoliv 
už přenesené. 
 

Na str. 15 ve čtvrtém odstavci se objevují určité slabiny v nazírání právních předpisů. 
Nejdříve autorka vztahuje označení právní předpisy i na „jiná opatření orgánů územně 
samosprávných celků“, vzápětí je společně s obecně závaznými vyhláškami a nařízeními 
označuje za „autonomní právo“ a přitom je řadí „vedle zákonů a podzákonných právních 
předpisů“. Na str. 30 se autorka zmiňuje o pětičlenné rozkladové komisi, ta je však zřejmě 
v daném případě vícečlenná.  
 
K práci s prameny: 
 
 Práci s prameny si lze představit o něco preciznější. Zdá se, že v některých případech 
dochází v parafrázovaném textu ke zkreslením oproti původní myšlence publikace, na níž je 
odkazováno. Na str. 4 poznámka pod čarou č. 7 odkazuje na publikaci, v níž se však 
předmětný text na uvedené straně nenachází. Na str. 5 poznámka č. 11 nesouhlasí 
s informacemi v textu, je zde rozdíl ve jménu autora. Také na str. 7 poznámka č. 21 
nesouhlasí s uváděným textem. Do seznamu pramenů mohla být zařazena publikace V. 
Šemory s názvem Dozor a kontrola nad samostatnou a přenesenou působností svěřenou 
orgánům obcí, krajů a hlavního města Prahy, rok vydání 2007, 253 str.  
 
K formální stránce práce: 
 

Uvádění jmen autorů v textu není jednotné. U některých autorů je v textu diplomové 
práce uváděn celý titul (Mgr. Zwyrtek Hamplová), u jiných nikoliv (Průcha), popř. s iniciálou 
křestního jména (E. Hácha). Dochází ke špatnému používání velkých a malých písmen, viz 
např. poznámku pod čarou č. 10 nebo poslední odstavec na str. 8, nebo druhý odstavec na str. 
12. Autorka by si měla ujasnit, zda bude používat označení „územní“ samosprávný celek, 
nebo „územně“ samosprávný celek. V práci jsou používány obě varianty. Některá vyjádření 
by zasloužila vyšší míru formalizace, např. na str. 5 „dále se v čl. 95 Ústavy dočteme“. 
 
Shrnutí: 
 
 Závěrem lze konstatovat, že autorka prokázala potřebnou orientaci v tématu samotném 
i v širším kontextu.  Význam a počet výše uvedených nedostatků však nelze přejít, a proto je 
navrhováno hodnocení „dobře“ s tím, že celkový výsledek bude samozřejmě determinován 
též posudkem vedoucího diplomové práce a výkonem diplomantky u obhajoby. 
 
Otázky k obhajobě: 
 
Vyjádřete se k výše uvedeným nedostatkům. 
Uveďte, k jakým hlavním změnám došlo v právní úpravě dozoru nad výkonem samostatné a 
přenesené působnosti obcí a krajů od přijetí příslušných zákonů v roce 2000. 
 
 V Praze, dne 6. 4. 2017 
         JUDr. Jiří Rajchl, Ph.D. 


