Abstrakt
Předkládaná rigorόzní práce, kterou jsem nazval „Správní uvážení“, se zabývá
stejnojmenným institutem obecného správního práva. Správní uvážení, nebo - li
diskreční pravomoc, je fenomén, který veřejnou správu ve větší či menší míře provázel
po celou dobu jejího vývoje.
Jistě se jedná o naprostou nezbytnost, bez které by byla vrchnostenská činnost
paralyzována. Je tomu tak z důvodu složitosti společenských vztahů, které v jejich
nekonečné variabilitě není možné předpokládat (pouze) přesnou a komplexní právní
regulací.
Po krátkém úvodu připomínám dvě pojetí veřejné správy, přičemž důraz je
kladen na veřejnou správu ve smyslu materiálním, protože správní uvážení je vždy
součástí pravomoci správního orgánu.
Kapitola druhá čtenáře seznamuje s povahou správního uvážení jako institutu.
Zvolenou metodou je stručná charakteristika a následné odlišení diskreční pravomoci od
dalších „forem volnosti“, se kterými se v rámci výkonu veřejné správy můžeme taktéž
setkávat.
Následující kapitola se věnuje rozsahu diskreční pravomoci a objasňuje, jakým
způsobem zákonodárce vymezuje prostor, ve kterém se uvážení může uplatnit, což
souvisí se stěžejní otázkou volnosti a vázanosti.
Ve čtvrté (a nejobsáhlejší) kapitole podrobněji charakterizuji kritéria (hlediska),
jež musí být správním orgánem při vyplňování svěřeného prostoru zohledněna. Čtenář
se tak seznámí s hledisky zákonnými, ale také s kritérii obecnějšího (vyššího)
charakteru, kterými jsou zejména hodnoty, účely (cíle) a právní principy.
Soudním přezkumem se zabývá následující kapitola pátá. Rozhodovací praxe
(především) správních soudů má pro správní uvážení značný význam, zejména pak
činnost Nejvyššího správního soudu, jehož Sbírka rozhodnutí (spolu s dílem docentky
Skulové) poskytla hlavní pramen zdrojů, ze kterých jsem čerpal při zpracovávání této
práce.
Šestá kapitola krátce popisuje moderní veřejnou správu tak, jak ji postupně
ovlivňují informační a komunikační technologie a nabízí pohled do budoucna, kdy se

lidský faktor bude ve vztahu k adresátovi uplatňovat především v rovině koncepčně designové a ve vyšších instancích.
V sedmé kapitole shrnuji argumenty pro a proti přítomnosti diskreční pravomoci
v platném správním právu. Zejména objasňuji nesporné výhody spočívající v pružnosti
výkonu veřejné správy, jenž umožňuje zohledňovat specifika konkrétních případů,
jejichž variabilita je, s ohledem na složitost společnosti, nekonečná.

