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1. Aktuálnost (novost) tématu
Téma není nové, problematika dokazování ve správním řízení je přinejmenším stejně
stará jako právní úprava správního řízení, resp. ještě starší. Téma je nicméně stále aktuální,
neboť důkazy patří mezi hlavní kategorie podkladů, na jejichž základě se vydávají rozhodnutí
ve správním řízení a judikatura vztahující se k dokazování nasvědčuje tomu, že zdaleka ne
všechny otázky s tím spojené jsou vnímány jednoznačně a bezrozporně.

2. Náročnost tématu na teoretické znalosti, vstupní údaje a jejich zpracování a použité
metody
Zpracování zvoleného tématu vyžaduje znalost institutů správního řízení a v jejich
rámci otázku dokazování, důkazů a důkazních prostředků. Práce je založena na rozboru a
hodnocení platné právní úpravy v kontextu s relevantní odbornou literaturou a judikaturou.

3. Formální a systematické členění práce
První kapitola je věnována základním pojmům dokazování a vývoji právní úpravy
dokazování od prvního správního řádu z r. 1928, druhá kaptiola se věnuje základním zásadám
dokazování ve správním řízení, třetí kapitola je věnována obecné úpravě dokazování ve
správním řízení a v jejím rámci jednotlivým důkazním prostředkům. Součástí této kapitoly je
rovněž dokazování v rámci řádných opravných prostředků, v přezkumném řízení, v rámci
obnovy řízení a nového rozhodnutí, ve správní exekuci a ve dvou specifických typech
správního řízení, kterými jsou sporné řízení a řízení o určení právního vztahu. Čtvrtá kapitola
se zaměřuje na dokazování po zrušení rozhodnutí ve správním soudnictví a poslední pátá
kapitola na specifika dokazování v řízení o přestupcích.

4. Vyjádření k práci
Diplomovou práci považuji jako celek za velmi solidně zpracovanou, jak pokud jde o
rozsah použité literatury tak množství citované judikatury. U některých pasáží si nicméně
kladu otázku, proč jsou v práci obsaženy, neboť k jejímu tématu, tzn. právní úpravě
dokazování ve správním řízení, v nich není obsaženo prakticky nic. Jde např. o kapitolu
týkající se rozkladu nebo odporu, přezkumného řízení, obnovy řízení a nového rozhodnutí,
kde je sice obsažena základní charakteristika těchto právních institutů, včetně odkazů na
literaturu a judikaturu, o případných zvláštnostech týkajících se provádění dokazování při
jejich aplikaci, pokud nějaké jsou, se však nedočteme nic.
Naopak téměř úplně stranou pozornosti zůstalo z hlediska provádění dokazovíní
poměrně klíčové ustanovení § 68 odst. 3 správního řádu a povinnost správního orgánu uvést
v odůvodnění rozhodnutí podklady pro jeho vydání, úvahy, kterými se správní orgán řídil při
jejich hodnocení a při výkladu právních předpisů, a informace o tom, jak se správní orgán
vypořádal s návrhy a námitkami účastníků a s jejich vyjádřením k podkladům rozhodnutí.
Na s. 21 se prakticky bez dalšho cituje § 15 odst. 2 písm. d) zákona č. 349/1999 Sb.,
podle něhož jsou úřady (k pojmu viz § 1 odst. 2 tohoto zákona) povinny na žádost ochránce a
ve lhůtě jím stanovené provést důkazy, které ochránce navrhne. Jsou ale správní orgány
skutečně povinny provést každý důkaz navržený ochráncem, nebo i tady má platit pravidlo z
§ 52 správního řádu? Do jaké míry se dané ustanovení týká „živých“ správních řízení?
Na s. 21 se uvádí, že ustanovení správního řádu, podle kterého v řízení navazujícím na
výkon kontroly, ve kterém je účastníkem řízení kontrolovaná osoba, není třeba provádět
protokolem o kontrole, který je podkladem rozhodnutí o přestupku, dokazování, navazuje na
§ 81 zákona o odpovědnosti za přestupky, které stanoví, že skutečnosti zjištěné při kontrole
mohou být jediným podkladem rozhodnutí o přestupku. Otázka ovšem je, zda si obě
ustanovení spíše poněkud neodporují, když každé považuje za podklad rozhodnutí něco
jiného – v jednom případě protokol o kontrole (jako listinný důkaz), ve druhém případě
skutečnosti zjištěné při kontrole (jako skutečnosti známé správnímu orgánu z jeho úřední
činnosti, které se nedokazují).
Není jasné, proč se v případě definice veřejné listiny citované ze správního řádu na
s. 23 odkazuje v poznámce pod čarou č. 93 na definici v občanském zákoníku, která je
poněkud jiná (širší).
Na s. 24 se s odkazem na judikaturu konstatuje, že § 53 odst. 6 správního řádu není
možné aplikovat na všechny písemnosti dokumenty či listiny, které jsou součástí spisu které
slouží jako podklady rozhodnutí, nýbrž pouze na důkazy prováděné listinami. Otázkou však
je, co vše má být považováno, zejm. v kontextu s § 15 odst. 1, za listinný důkaz.
Není mi jasné, co se na s. 24 v kontextu s § 53 odst. 1 správního řádu myslí větou, že
vyrozumění správního orgánu o předložení listiny je doručováno pouze dotyčné osobě.
V poznámce pod čarou č. 135 na s. 29 se mělo správně odkázat na § 54 odst. 4
správního řádu, nikoliv na § 128, neboť nejde o exekuci ale důkaz ohledáním.

Na s. 46 se v úvodu kapitoly 4.1 s odkazem na § 65 odst. 1 s.ř.s. uvádí, že
rozhodnutím rozumíme úkon správního orgánu, jímž se zakládají, mění, ruší nebo závazně
určují práva nebo povinnosti žalobce, což ale danému ustanovení neodpovídá – o rozhodnutí
jde i tam, kde žádný žalobce není.
V případě, kdy se v textu odkazuje pouze na právní úpravu, není správné uvádět
v poznámce pod čarou odkaz na odbornou literaturu, neboť nejde o citaci literatury. Jde např.
o poznámku č. 83, 101 nebo 232.
Bylo by dobré se vyvarovat používání slovních spojení, která právní úprava nezná,
jako odvolací správní řízení (s. 36)

5. Kritéria hodnocení práce
Splnění cíle práce
Cílem práce bylo podle její autorky podat ucelený přehled o právní úprvě dokazování jak
v rámci obecného správního řízení, tak v rámci řízení o přestupcích. Lze konstatovat, že
tohoto cíle se podařilo dosáhnout.

Samostatnost při zpracování tématu včetně zhodnocení práce z hlediska plagiátorství
Ze způsobu zpracování zvoleného tématu a použitých zdrojů vyplývá, že práce byla
zpracovávána samostatně a nejde o plagiát.

Logická stavba práce
Členění práce je logické. Po první kapitole věnované základním pojmům dokazování a
vývoji právní úpravy dokazování počínaje správním řádem z r. 1928 následuje druhá kapitola
věnovaná základním zásadám dokazování ve správním řízení, dále kapitola věnovaná obecné
právní úpravě dokazování ve správním řízení a v jejím rámci pak jednotlivým důkazním
prostředkům, včetně dokazování v rámci řádných opravných prostředků, v přezkumném
řízení, v rámci obnovy řízení a nového rozhodnutí, ve správní exekuci a ve dvou specifických
typech správního řízení, kterými jsou sporné řízení a řízení o určení právního vztahu. Čtvrtá
kapitola se zaměřuje na dokazování po zrušení rozhodnutí ve správním soudnictví a poslední
pátá kapitola na specifika dokazování v řízení o přestupcích.

Práce se zdroji (využití cizojazyčných zdrojů) včetně citací
Klíčovými zdroji jsou z hlediska zvoleného tématu publikace a příspěvky týkající se právní
úpravy dokazování podle správního řádu, ať již jde o komentářovou literauru, příspěvky

v odborných časopisech či články ve sbornících a vedle toho samozřejmě bohatá judikatura
zejména soudů ve správním soudnictví. Zvolené téma vázané na právní řád ČR prakticky
nepředpokládá práci s cizojazyčnými zdroji.

Hloubka provedené analýzy (ve vztahu k tématu)
Práce se zabývá nejen prostým popisem příslušné právní úpravy ve světle odborné
literatury a judikatury, ale obsahuje i jejich částečně kritické zhodnocení, ambicí práce naopak
nebylo formulovat možná doporučení na změny této úpravy, kterou diplomantka patrně
pokládá za v zásadě vyhovující.

Úprava práce (text, grafy, tabulky)
Úprava práce je z hlediska tématu odpovídající. Zvolené téma nevyžaduje práci
s tabulkami ani s grafy.

Jazyková a stylistická úroveň
Jazyková a stylistická úroveň práce je dobrá.

6.

Připomínky a otázky k zodpovězení při obhajobě

Doporučuji zaměřit se při obhajobě na otázky a připomínky uvedené v části 4 a dále na
otázku, do jaké míry je zejména z praktického hlediska vhodné, že správní řád sice poměrně
podrobně upravuje dokazování a jednotlivé důkazní postředky, ale dalším kategoriím
podkladů rozhodnutí (§ 50 odst. 1 správního řádu) už téměř žádnou pozornost (ve srovnání
s úpravou dokazování) nevěnuje.

Doporučení/nedoporučení práce k obhajobě
Diplomovou práci doporučuji k obhajobě.
Navržený klasifikační stupeň
Velmi dobře.

V Praze dne 23. května 2019

_________________________
oponent

