Dokazování ve správním řízení
Abstrakt
Tato diplomová práce se zabývá dokazováním ve správním řízení, jehož cílem je
vyvrátit, nebo potvrdit určitou rozhodnou skutečnost. Správní řízení není jednotný proces, ale
představuje rozmanitou škálu různých typů řízení, ve kterých může být dokazování upraveno
odlišně. Obvykle rozeznáváme správní řízení obecné a zvláštní. Dokazování je považováno sice
za zásadní součást správního řízení, nikoliv však za obligatorní. V některých typech řízení je
dokazování v zásadě vyloučeno, v jiných je naopak považováno za jeho nezbytnou součást.
Práce je strukturována do pěti částí. V první části této práce jsou vymezeny základní pojmy
objevující se v procesu dokazování, jakož i historický vývoj zakotvení procesu dokazování
v právních předpisech na území České republiky od roku 1928. V další části je pojednáno o
zásadách, které se uplatňují v rámci dokazování, ať už se jedná o základní zásady činnosti
správních orgánů nebo zásady správního řízení. Třetí část této práce se zabývá obecným
správním řízení tak, jak je upraveno v zákoně č. 500/2004 Sb., správní řád, v platném znění,
přičemž je rovněž upozorněno na určité odchylky v procesu dokazování v rámci zvláštních
ustanovení o některých řízeních, která se nachází v části třetí, hlavě čtvrté správního řádu.
Čtvrtá část pojednává o dokazování v případě, že je ve správním soudnictví zrušeno rozhodnutí
správního orgánu druhého, popř. prvního stupně. Pro správní orgán je přitom podstatné, že
právní názor vyslovený v rozsudku správního soudu v konkrétním případě je pro něj závazný,
a to i ohledně soudem provedených důkazů, které musí správní orgán zahrnout mezi podklady
pro nové rozhodnutí. V této části je rovněž stručně pojednáno o výjimkách z vázanosti
správního orgánu právním názorem správního soudu a o formální závaznosti judikatury.
Poslední část práce se zabývá zvláštním správním řízení, a to řízením o přestupcích, které bylo
v nedávné době upraveno novým právním předpisem. V rámci tohoto řízení jsou patrné
odchylky od obecného správního řízení též v procesu dokazování, což je způsobeno zejména
specifickou povahou tohoto řízení.

