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republice a ve Slovinsku 

 

Diplomantka:   Monika Vavříková 

 

Vedoucí:   JUDr. Petr Svoboda, Ph.D. 

 

Oponent:   Doc. JUDr. Martin Kopecký, CSc. 

 

I. 

 

K tématu (předmětu) práce: 

 

Téma práce je zajímavé a zcela originální. Autorka si za téma vybrala srovnání české a 

slovinské právní úpravy místního referenda. Pokud je mi známo, v české nauce správního 

práva dosud nebyla slovinská právní úprava místního referenda zpracována. V tomto ohledu 

je téma jednoznačně přínosné.  

 

K systematice práce: 

 

Práce má jasnou a logicky postavenou systematiku. V kapitole 1. „Úvod“ autorka přibližuje 

motivy a cíle své práce. V kapitole 2. „Idea přímé demokracie“ vysvětluje původ, podstatu a 

formy přímé demokracie, zejména referendum, petice, lidová iniciativa, odvolání („recall“) a 

plebiscit, a to jednak obecně, jednak v základních rysech v české a slovinské úpravě. 

V navazující a poněkud krátké kapitole 3. „Referendum obecně“ pak překládá základní 

klasifikaci a definice druhů a typů referend (celostátní a lokální, závazné a konzultativní, 

obligatorní a fakultativní). Ve stěžejních kapitolách 3. a 4., a sice „Místní referendum v České 

republice“ a „Místní referendum ve Slovinsku“, pak podává srovnávací výklad právní úpravy 

v obou zemích, a to podle shodné srovnávací struktury – vždy nejprve (v prvním oddílu) 

srovnání mezinárodněprávní, ústavní a zákonné úpravy, poté v druhém oddílu srovnání 

praktického fungování místního referenda. V kapitole 6. „Závěry“ pak předkládá celkem 

kvalitní syntetickou diskusi a na základě ní shrnutí hlavních poznatků práce. 

 

K metodice práce: 

 

Práce je založena na srovnání zákonné úpravy místního referenda v ČR a ve Slovinsku. 

Srovnávací metodu dovedla autorka uplatnit v tom směru, že vybrala nejdůležitější instituty a 

principy právní úpravy místního referenda v ČR a ve Slovinsku, srovnala je navzájem a na 

základě toho správně identifikovala základní shody a odlišnosti a zhodnotila přínosy slovinské 

úpravy ve vztahu k úpravě české. To se dobře projevilo v Závěru. Srovnávací metodu však 

autorka neuplatnila hlouběji v tom směru, že by rozebrala podrobněji jednotlivé instituty. 

Díky tomu jí unikly „skryté“ některé důsledky zákonné úpravy (k tomu viz níže). Celkový 

dojem z některých pasáží práce je tak spíše popisný. Je však třeba uznat, že je to zejména díky 

široké „makro“ koncepci práce, založené na srovnání celých zákonných úprav, což logicky 

neumožňuje podrobný „mikro“ pohled. 
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K obsahu práce: 

 

Obecně: 

 

Práce má necelých 81 stran vlastního textu. Jednoznačný obsahový přínos práce spočívá 

v poměrně zevrubném výkladu slovinské ústavní a zákonné úpravy. Autorka pečlivě 

zpracovala a vysvětlila podstatné instituty zákona o referendu a lidové iniciativě z roku 2007 

a zákona o místní samosprávě z roku 2007. Tyto instituty pak smysluplně srovnala 

s obdobnými instituty v české zákonné úpravě. Autorku je rovněž třeba ocenit za vlastní, 

originální překlady podstatných pasáží z relevantních slovinských zákonů v přílohách práce. 

 

Konkrétně: 

 

K oddílu 4.1.3. (str. 24 a násl.): Autorka přibližuje platnou zákonnou úpravu v českém zákoně 

č. 22/2004 Sb., o místním referendu. Jakkoli je zřejmé, že účelem oddílu je pouze vysvětlit 

nejdůležitější principy a instituty české zákonné úpravy, aby je pak v následující kapitole bylo 

možné srovnat s úpravou slovinskou, výklad je dosti popisný a jen u některých institutů jde do 

hlubší analýzy. Přehled obsahu zákona v podobě doslovného výčtu hlav a jejich legislativních 

názvů (str. 25) je podle mne zbytečný a ve vědecké práci nezvyklý. Podobně je podle mne 

nevhodné strukturovat výklad zákona o místním referendu v oddílu 4.1.3. na str. 24-46 přesně 

podle obsahu zákona. Smyslem vědecké práce není kopírovat zákon, ale analyzovat jej, tzn. 

vybrat z něho jen jeho podstatné instituty a principy, ty sestavit do vlastní originální 

systematiky a pak je do hloubky rozebrat. 

 

Ke kapitole 5. (str. 54 a násl.): Z podaného výkladu vyplývá, že slovinská zákonná úprava 

předmětu místního referenda není založena na modelu generální klauzule práva občanů obce 

rozhodovat v místním referendu v zásadě o všech otázkách spadajících do samostatné 

působnosti, byť s taxativně vypočtenými výjimkami, jaký je zvolen v § 6 a 7 českého zákona 

o místním referendu, ale naopak na modelu taxativního výčtu otázek, o kterých lze 

rozhodovat v místním referendu. Na str. 62 a násl. autorka – v rámci výkladu o slovinském 

zákonu o místní samosprávě – uvádí a rozebírá (i) místní referendum o utvoření nových obcí a 

o změně jejich území a (ii) místní referendum o právních předpisech obcí (str. 62 až 63), 

načež na str. 64 píše, že „místní referendum o dalších zákonem stanovených otázkách“, je 

možné, „pokud tak stanoví zákon“. Ke škodě věci však již neuvádí, zda či jaký zákon něco 

takového stanoví, a tedy zda či o jakých dalších otázkách lze ve Slovinsku konat (závazné) 

referendum. V tomto směru je slovinská právní úprava podstatně horší než česká. 

 

K Závěru (str. 76 a násl.): Smysluplná a obsahově kvalitní syntetická diskuse a jasné shrnutí 

hlavních zjištění práce. Autorka správně poukazuje na základní odlišnost slovinské úpravy, 

která umožňuje místní referendum o platnosti přijatých právních předpisů obce, tedy nástroj, 

který dává občanům možnost odmítnout přijatý právní předpis (str. 77). V tomto směru je 

slovinská úprava příznivější než česká. 

 

Ke str. 82: Je trochu škoda, že autorka nezdůraznila podstatný prvek („zradu“) v úpravě 

závaznosti rozhodnutí přijatého v místním referendu ve Slovinsku, který spočívá v tom, že 

zastupitelský orgán obce (rada) je rozhodnutím vázán jen „do konce funkčního období“. 

V čem se tento prvek odlišuje od českého modelu? 
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K formální stránce práce: 

 

Autorka se vyjadřuje vcelku stylisticky zdařile. Někdy používá roztomilé expresivnější 

výrazy, jak např. na str. 52: „Já osobně jsem z tohoto přístupu (Nejvyššího správního soudu – 

pozn. P.S.) k dané problematice velmi potěšena …“. Což ale nepůsobí celkově nevhodně. 

 

K práci s prameny: 

 

Autorka pracovala s dostatečným okruhem odborné literatury. Citace jsou podle mého názoru 

dostatečné a přesné. S judikaturou pracovala autorka méně. Nicméně je to z velké části 

pochopitelné s ohledem na širokou koncepci práce, v níž by kazuistika znamenala minimálně 

dalších 20-30 stran textu. 

 

Shrnuji: 

 

Práce splňuje všechny požadavky stanovené pro diplomové práce. Prosím autorku, aby se při 

obhajobě pokusila reagovat na mé připomínky výše. 

 

II. 

 

Předloženou práci doporučuji k obhajobě a - s výhradou průběhu obhajoby – ji předběžně 

navrhuji klasifikovat známkou „velmi dobře“. 

 

 

V Praze dne 10.9.2017 

 

 

JUDr. Petr Svoboda, Ph.D. 

Katedra správního práva a správní vědy PF UK 


