Hodnocení rigorózní práce
„Správní uvážení“
autora Mgr. Adama Gregora

Předmětem rigorózní práce o rozsahu cca 100 stran číslovaného textu (bez titulních
stran, obsahu, příloh a seznamu literatury) je rozbor institutu správního uvážení jako jednoho
z pojmů zkoumaných v obecné části správního právo. Rozsah práce odpovídá stanoveným
požadavkům Rigorózního řádu Právnické fakulty Univerzity Karlovy, neboť při přepočtu na
normostrany (1800 znaků na stranu) dosahuje vlastní text cca 129 stran.
Na předložené práci je třeba ocenit, že v ní autor skloubil vlastní teoretický přístup ke
zkoumání problematiky, opřený o existující literaturu (mj. Bažil, Hendrych, Vopálka, Mates,
Skulová, ze starších pramenů především Merkl, v práci jsou využity i zahraniční prameny),
pozitivní úpravu a judikaturu (zejména Ústavního soudu a Nejvyššího správního soudu).
Autor zaujímá k těmto pramenům místy kritický přístup (viz např. str. 28, 29 –
k problematickým formulacím uváděných soudních rozhodnutí). Práce je čtivá, je přehledně
členěná, text na sebe logicky navazuje. Autor prokázal schopnost pracovat s literárními
prameny a pozitivní úpravou a vyvozovat z rozboru těchto pramenů vlastní závěry.
Práce je rozdělena do sedmi základních kapitol.
První kapitola uvádí poznámky ke vztahu materiálního pojetí veřejné správy a
správního uvážení. Druhá kapitola podává charakteristiku správního uvážení a jeho vymezení
k souvisejícím institutům. Třetí kapitola se věnuje rozsahu a čtvrtá kritériím správního
uvážení. Zejména kapitola o kritériích uvážení, tedy text o rozdělení těchto kritérií, se jeví
v práci jako nejpřínosnější. Pátá kapitola se věnuje přezkumu správního uvážení v činnosti
správních orgánů a soudů. Šestá kapitola naznačuje otázky vlivu užívání počítačových
systémů na automatizaci rozhodování správních orgánů. Sedmá kapitola, sympaticky nazvaná
„Obhajoba správního uvážení“, rozebírá nezbytnost existence správního uvážení při aplikaci
právních norem.
Některé formulace, které autor užil v textu, by si vyžadovaly bližší rozbor, aby bylo
zřejmé, co měl jimi autor na mysli. Zmiňuji např.
- na str. 19: formulace, že se po roce 1989 správní právo vrátilo k ochraně veřejných
subjektivních práv. Bylo vhodné vyjádřit, jakými formami se k tomu vrátilo správní
právo, jaké jsou další zájmy chráněné správními orgány, vymezit, zda autor řadí
problematiku správního soudnictví do správního práva jako vědní disciplíny atd.
- na str. 74: spojování základní zásady dle § 8 správního řádu s tím, aby nedocházelo
v téže věci k více správním řízením, vyžadovalo vysvětlení, jaký má vztah k překážce
litispendence
- ke str. 88, 93: autor na těchto místech zmiňuje plnou jurisdikci soudů (ve správním a
civilním soudnictví), zřejmě pokaždé v jiném pojetí. Toto by si vyžádalo bližší rozbor.
Celkově hodnotím předloženou rigorózní práci tak, že splňuje podmínky na tento druh
prací kladené.

1

Doporučuji autorovi, aby se v rámci ústní obhajoby rigorózní práce věnoval otázce
vztahu plné jurisdikce soudů a správního uvážení.
V Praze dne 24. března 2016
doc. JUDr. Martin Kopecký, CSc.
konzultant
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