Posudek oponenta rigorózní práce Mgr. Adama Gregora „Správní uvážení“

Předložená rigorózní práce o rozsahu cca 111 stran (včetně obsahu a seznamu použité
literatury) je systematicky členěna, kromě úvodu a závěru, do sedmi kapitol („Veřejná
správa“, „Správní uvážení“, „Rozsah správního uvážení“, „Kritéria správního uvážení“,
„Přezkum správního uvážení“, „System – level bureaucracy“, „Obhajoba správního
uvážení“).
Téma práce patří mezi tradiční, ale je nepochybně stále aktuální. Je jedním
z nejnáročnějších a k jeho zpracování bylo nepochybně zapotřebí jisté odvahy. Práce je psána
se zjevným zaujetím. Autor pracoval s řadou titulů z odborné literatury, včetně pramenů
starších a pramenů zahraničních. Využil dostupnou judikaturu a příkladů z pozitivního práva.
Prokázal schopnost identifikovat problémy vyplývající z textace právních předpisů, jakož
i schopnost kritického hodnocení řady z nich (kromě jiného v partii 5.3).
Struktura práce je vcelku logická a výklad vcelku srozumitelný. Připomínky lze mít
k uspořádání některých dílčích partií („mezera“ mezi partií 2.2 a partií 2.4; k možnému
uspořádání srov. též v publikaci Mikule, V., Kopecký, M., Staša, J. Správní řízení ve věcech
stavebních, 1. vyd., Praha : ARCH, 1997). V úvodu některých kapitol a/nebo dílčích partií by
prospělo objasnit jejich strukturu, resp. uspořádání výkladu a vyložit používané pojmy (týká
se to zejména partie 2.1, popřípadě 2.4, jakož i úvodní partie kapitoly 4.). Více pozornosti
zasluhovaly otázky naznačené v ani ne dvoustránkové kapitole 6. (k možným dalším úvahám
viz Staša, J. On possible depersonalization of originator of administrative acts. In Sládeček,
V. et al.: Current Development Tendencies in Public Administration. 1. vyd., Iuridicum
Olomoucense, o. p. s., Olomouc 2012). Tyto připomínky však nemají povahu zásadních
výhrad.
Z jednotlivostí uvádím:
- „Správní orgán“, nebo „správní úřad“? „Vrchnostenský“, nebo „výsostný“? (str. 7).
- Na str. 7 je zmínka o určitých formách správní činnosti; vyznívá „do prázdna“, ke
specifikaci dochází až na str. 15 a 16.
- Judikát zmíněný v poznámce č. 7 na str. 7 mohl být komentován.
- Formulace ve druhé a třetím odstavci a ve čtvrtém a pátém odstavci na str. 9 se zčásti
překrývají.
- Nebylo zapotřebí do textu práce přejímat celé ustanovení zákona o silničním provozu (str.12
a 13); stačilo uvést příklad (jinak by tomu bylo, kdyby byly samostatně rozebírány jednotlivé
situace oním ustanovením popsané).
- Je třeba rozlišovat „oportunitu“ a „materiální znak“ (str. 14). Uvedený správní delikt je
projednáván v samostatné působnosti obce a neexistuje nástroj, jak obec k jeho projednání
přimět.

- „[J]ej“? (str. 17, ř. 1).
- „Důkazy“, nebo „podklady“? (nadpis partie 2.3.2; obsah je v pořádku).
- Stálo za to blíže zmínit/objasnit okolnosti judikovaného případu (nález Ústavního soudu na
str. 24).
- Judikát zmíněný v poznámce č. 69 na str. 28 mohl být komentován.
- Již v partiích 2.3.3 a/nebo 3.1 mohla být zmínka o § 2 odst. 4 správního řádu.
- Odkud se bere tvrzení o „povinném úvodu právních předpisů“? (str. 31).
- K výkladu v partii 2.3.6 srov. ustanovení § 78 odst. 2 soudního řádu správního. V práci viz
též na str. 88. Správně na str. 89/90 a 92! Ne zcela jasně ve druhém odstavci na str. 91.
- Při odkazu na Weyra je třeba připomenout normativismus (str. 35).
- Kdo „v minulosti“ rozlišoval mezi vázaným uvážením a volným uvážením? (str. 38).
- „[R]ozhodovací“ (případ)? (str. 39, ř. 1).
- Nebylo zapotřebí do textu práce přejímat celé ustanovení obecního zřízení (str. 43).
- Na str. 43/44 měl být odkaz na § 2 odst. 4 správního řádu.
- „Kritéria“, „hlediska“ a „zákonná hlediska“? (sled výkladu na str. 43, 46 a 47). Viz též
formulaci první věty druhého odstavce na str. 47.
- Na str. 45 by asi bylo lépe volit příklad, který má blíže k právu.
- Formulace (jediné) věty druhého odstavce na str. 50 není šťastná.
- Na str. 52 bylo možno uvést „lepší“(?) příklady (srov. třeba § 4 odst. 3 zákona o ochraně
zemědělského půdního fondu).
- „Principy“ a „zásady“? (str. 53 a 54 nebo 57 a 58).
- Ustanovení § 177 odst. 1 správního řádu zasluhovalo kritickou pozornost (str. 59).
- Na str. 62 a/nebo 63 [= partie ad c)] stálo za to zmínit i ochranu dobré víry v to, že byla
nabyta práva (srov. § 84 odst. 3 správního řádu).
- Vztah výkladu na str. 65 až 67 [= partie ad e)] k problematice diskreční pravomoci?
- V případě § 3 správního řádu nejde „tak úplně“ o zásadu materiální pravdy (str. 69; lépe na
str. 70).
- Text v § 4 odst. 1 správního řádu lze považovat i za vyjádření požadavku dobré správy
(str. 71, popřípadě str. 74; lépe na str. 75).
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- Na str. 76 by bylo cenné nalezení [modelového/reálného (?)] příkladu aplikace § 76 odst. 2
správního řádu.
- Vztah výkladu v partii 4.6 k § 14 správního řádu?
- Co rozumět „úplnou absencí hledisek pro správní uvážení“? (str. 79; jde ale zřejmě jen
o uspořádání výkladu ve třetím až pátém odstavci).
- V jakém smyslu je použito termínu „přezkumné řízení“ ve druhé větě na str. 81? (srov.
s druhou větou druhého odstavce na str. 82).
- Autor si správně všímá rozdílu mezi úpravou obsaženou v § 245 odst. 2 občanského
soudního řádu, ve znění zákona č. 519/1991 Sb. a úpravou obsaženou v § 78 odst. 1 soudního
řádu správního, jakož i snahu judikatury o jeho „vybalancování“. Mohlo to ale vést ke kritice
formulace naposled zmíněného ustanovení.
- Formulace první věty druhého odstavce na str. 87 není šťastná.
Celkově mám za to, že předložená rigorózní práce splňuje nároky kladené na práce
tohoto druhu a že je zpracována na slušné úrovni.

Otázky k obhajobě:
1. Srovnejte možnosti usměrňování výkonu diskreční pravomoci a usměrňování interpretace
neurčitých právních pojmů.
2. Rozeberte důsledky konkretizace hledisek pro uplatňování diskreční pravomoci v platném
správním řádu na vztah zákonnosti a věcné správnosti rozhodnutí správního orgánu.

V Praze dne 26. května 2016
JUDr. Ing. Josef Staša, CSc.
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