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Předmluva

Kolektivní monografie „Soudní řád správní: kritická analýza“ je vý-
sledkem tříletého bádání v  rámci projektu studentského vědeckého 
výzkumu „Kritická analýza pramenů práva se zřetelem na problémy 
jejich interpretace a retroaktivitu“. 

Kritika jako forma a metoda poznávání sehrává významnou úlohu 
zejména v současnosti, kdy se právo vyvíjí stále rychleji, a to v prostře-
dí globalizujícího se světa. Je proto třeba, a to bylo i cílem výzkumu, 
osvojovat si a užívat kritické právní myšlení. Statě zahrnuté v této ko-
lektivní monografii se snaží analyzovat a interpretovat vybrané právní 
normy, zejména soudní řád správní, právě z  tohoto pohledu. Hod-
notí, posuzují a  zdůvodňují argumenty pro právní úpravu jednotli-
vých právních institutů. Byť autoři jednotlivých statí kriticky analy-
zují platnou právní úpravu, konfrontují její účel s praktickou aplikací 
a pojmenovávají její zásadní problémy, není kritičnost k právní úpravě 
destruktivní. V jednotlivých statích jsou obsaženy úvahy o možných 
pozitivních změnách, které by zajistily kvalitní, efektivnější a též rych-
lejší ochranu subjektivních práv jednotlivce. Kolektivní monografie 
odráží též současný obecný problém, se kterým se musí vyrovnávat 
nejen správní soudy, a to velice nedobrý stav legislativy, kdy je právní 
řád hypertrofovaný, nepřehledný, nekonzistentní a neustále se měnící. 
Není pak divu, že ani judikatura krajských soudů, dokonce ani Nej-
vyššího správního soudu, není jednotná a vždy předvídatelná.

Kolektivní monografie vychází z  tezí o  základní funkci správního 
soudnictví, kterou je poskytování ochrany veřejným subjektivním 
právům fyzických a  právnických osob před zásahy orgánů veřejné 
správy. Tomuto východisku a  cíli monografie odpovídá i  její struk-
tura. Systematika monografie byla zvolena tak, že nejprve rozebírá 
právní úpravu žalob a návrhů proti různým úkonům správních or-
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