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Mgr. Petr Sedláček: „Právo na místní samosprávu“ 

 

Diplomová práce vypracovaná mgr. Petrem Sedláčkem má rozsah 70 stran, 1 stranu 

anglického shrnutí a 5 stran příloh. Z tohoto hlediska splňuje požadavky kladené na diplomové 

práce. Opomenut není rozsáhlý seznam použité literatury, zejména nálezů Ústavního soudu, se 

kterou autor při psaní práce pracoval.  

Práce je věnována tématu z  právního hlediska zajímavému, které je navíc stále aktuální.  

Současně toto téma nepatří mezi častá témata diplomových prací na katedře ústavního práva. 

Nutno ovšem říct, že zvolené téma je obecné, a také si vyžaduje takový přístup. Od práce 

věnované takovému tématu je nutno očekávat také jistá zobecnění a rozsáhlejší teoretické pasáže. 

Tím se v této podobě stává téma složitějším na zpracování. 

Předložená práce má především přehledový charakter. V tom je její cena. Je vidět, že autor 

věnoval čas rozsáhlé judikatuře Ústavního soudu. V práci mi však chybí hlubší vnitřní struktura, 

která by do značné míry rozdílné nálezy Ústavního soudu vzájemně propojovala anebo v nich 

vysledovala určité tendence, pokud tam jsou.  

Práce by podle mého názoru mohla mít také rozsáhlejší a důkladnější teoretické pasáže. Tato 

připomínka neznamená, že by práce v tomto směru nesplňovala požadavky kladené na naší 

fakultě na diplomové práce. Spíše je to upozornění na to, že autor nechal otevřenou řadu otázek, 

kterých se spíše dotkl. To je hned z počátku otázka původu samosprávy, respektive charakteru a 

podstaty práva na samosprávu a názoru autora na tuto záležitost. K zvolenému tématu také patří 

otázka přezkumu a kontroly aktů územní samosprávy ze strany státu. Výhradu mám k tomu, že 

autor bez bližšího zdůvodnění kritizuje přístup autorů koncepce vyšších územně samosprávných 

celků jako technokratický. Mám za to, že vše, co autor tvůrcům koncepce vytýká, je nezbytné při 

přípravě jakékoliv koncepce. Chybí mi uvedení toho, co tvůrci systému samosprávných krajů 

opominuli, stejně jako informace o tom, jakým způsobem do podoby samosprávných krajů 

zasáhli zákonodárci v parlamentu. Zajímavé by bylo v práci uvést, zda se v jednotlivých vyšších 

územně samosprávných celcích liší pravidla, podle nichž v daném celku vzniká návrh zákona. 

Z novějších témat by v práci neměla být opominuta problematika zákona č. 23/2017 Sb. o 

pravidlech rozpočtové odpovědnosti a jeho ústavní konformity s právem na samosprávu.  

Za klad práce považuji její informační přínos co do souhrnu judikatury Ústavního soudu. 

Čtenáře dobře seznámí s danou problematikou. 

Práce má i své nedostatky formální. Zde se jedná především o zpracování textu. Celkovému 

dojmu z práce škodí zarovnání textu poslední kapitoly pouze vlevo. Pokud se jedná o citace, 

spíše bych doporučil používat normu ISO-690, je pro čtenáře pohodlnější. Tolik pro úplnost, aby 



v hodnocení nebylo nic vynecháno, autorovi tato připomínka může samozřejmě pomoci pouze do 

budoucna. 

Přes výše uvedené připomínky je práce je podle mého názoru způsobilá k obhajobě, 

k obhajobě jí doporučuji a v tuto chvíli navrhuji hodnocení „velmi dobře“. K obhajobě dále 

navrhuji následující otázky, kterým autor dle mého názoru mohl věnova t pozornost již v samotné 

práci, protože z jejího textu v zásadě vyplývají anebo jim mohl být věnován větší prostor. 

 

1) Jaký je autorův názor na ústavnost úsporných opatření, která mohou být obcím a krajům 

uložena v případě nadměrného veřejného zadlužení? 

2) V jakém smyslu je právo zákonodárné iniciativy krajů naplněním práva na samosprávu? 

Kdyby takovou možnost čl. 41 odst. 2 Ústavy nedával, bylo by tím porušeno právo na 

samosprávu? 
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