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Oponentský posudek rigorózní práce  

 

„Místní referendum v ČR  

– zákonná úprava, aplikační praxe a úvahy de lege ferenda“ 

 

 

autorky Mgr. Terezy Jedličkové 
 

 

 

 Posuzovaná rigorózní práce se věnuje více otázkám právní úpravy referenda, a to 

právní úpravě, aplikační praxi na příkladech z více vyhlášených a konaných či jen 

navrhovaných referend a – jak uvádí již v úvodu – snaží se předložit i konkrétní návrhy de 

lege ferenda (úvahám de lege ferenda je věnována 10. kapitola – str. 85 až 87). 

 

 Nejprve je třeba se vyjádřit k tomu, zda po formální stránce splňuje předložená práce 

nároky, které jsou kladeny na rigorózní práce. Podle čl. III odst. 4 Rigorózního řádu PF UK 

(dostupný na www.prf.cuni.cz) „Rigorózní práce má prokázat autorovu schopnost k 

samostatné tvůrčí činnosti a hlubší znalosti ze zpracovávané tématiky. Minimální rozsah 

vlastního textu rigorózní práce činí 100 stran (1 strana má 1.800 znaků). …“ Předložená práce 

obsahuje 83 strany vlastního textu (bez obsahu, seznamu zkratek, seznamu použité literatury a 

pramenů, seznamu judikatury, shrnutí, anglického resumé a klíčových slov). Nedosahuje tedy 

požadovaný minimální rozsah 100 stran vlastního textu, a proto po formální stránce nesplňuje 

požadavky na tento druh prací kladené. 

 Poznamenávám, že úkolem oponenta nemůže být zkoumání, zda text na některých 

stranách překračuje počet 1.800 znaků, naopak úkolem uchazeče je předložit rigorózní práci 

tak, aby obsahovala minimálně 100 normovaných stran textu. 

 

 Z obsahového hlediska je zřejmé, že si uchazečka zvolila téma aktuální, které je 

předmětem zájmu obyvatel mnoha obcí a jemuž se věnuje i rozsáhlá judikatura a k níž bylo 

publikováno i více publikací různých autorů. Záběr práce je možná zbytečně široký, když 

autorka sice uvedla řadu institutů týkajících se zejména vyhlašování místního referenda, avšak 

při jejich řešení zůstala na povrchu, podrobnější právní rozbor s odpovídající argumentací 

však neprovedla. Pokud předkládá vlastní náměty, jsou tyto jen „nadhozeny“, aniž by byly 

přesvědčivě zdůvodněny. Nároky na úroveň rigorózní práce jsou však přísnější, než tomu 

bývá v případě prací diplomových. 

 

 Toto hodnocení mohu doložit výběrem několika otázek uváděných v práci: 

 

 Na str. 43 se uvádí, že není zákonem o místním referendu řešena otázka místní 

příslušnosti obecního úřadu, ke kterému má přípravný výbor podat návrh, autorka mj. uvádí, 

že „teoreticky ale není vyloučena ani aplikace § 155 odst. 1 SprŘ, podle kterého může daný 

úkon vydat kterýkoli věcně příslušný správní orgán“. Autorka zcela opomíjí, resp. se vůbec 

nevypořádala s tím, že plnění úkolů obecního úřadu je věcí v samostatné působnosti (srov. též 

§ 50 zákona o místním referendu), a že tedy dost dobře nepřichází do úvahy, aby orgán 

nějakého jiného územního celku přezkoumával návrh přípravného výboru na konání místního 

referenda v jiné obci. 

 Dovozuje-li autorka na str. 44, že výzva obecního úřadu přípravnému výboru podle § 

12 odst. 2 zákona o místním referendu je správním aktem, měla se vypořádat s judikaturou 
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(viz např. rozhodnutí publikované pod č. 2719/2012 Sbírky rozhodnutí NSS), podle níž nejde 

o rozhodnutí. 

 Na str. 62 uvádí autorka „kontrolní mechanismy“, které by dle jejího názoru mohly být 

užity v případě, že by nebylo respektováno závazné rozhodnutí v referendu. Toto však nelze 

považovat za argumentovaný právní rozbor. Bylo by třeba detailně rozebrat možnosti 

jednotlivých „kontrolní“ či dozorčích postupů, zda by některý z nich vůbec přicházel do 

úvahy. Není navíc ani jasné, zda autorka považuje úkon (jednání) orgánu obce porušující 

závazné rozhodnutí přijaté v místním referendu přímo za úkon (jednání) v rozporu se 

zákonem či jiným právním předpisem, když by se zřejmě jednalo o rozpor s rozhodnutím, 

přijatým na základě zákona o místním referendu.  

 Ve výtkách vůči způsobu zpracování tématu by bylo možné pokračovat, ale závěr o 

předložené práci lze učinit již na základě výše uvedeného. 

  

Celkově hodnotím předloženou rigorózní práci tak, že  

n e s p l ň u j e 

požadavky na tento druh prací kladené. 

 

 V Praze dne 24. května 2016 

 

        doc. JUDr. Martin Kopecký, CSc. 


