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AKTUÁLNĚ K SPRÁVNĚPRÁVNÍM VZTAHŮM 
A ORGANIZACI VEŘEJNÉ SPRÁVY 

PŘEDMLUVA

Příspěvky autorů a autorek z právnických fakult Univerzity Karlovy, Ma-
sarykovy univerzity, Trnavské univerzity a krakovské Jagellonské univerzity, zařazené 
do tohoto čísla časopisu Acta Universitatis Carolinae Iuridica, se tematicky zaměřují 
na dva okruhy zájmu správního práva – na problematiku právních vztahů vznikajících 
v souvislosti s činností veřejné správy a na aktuální otázky organizace veřejné správy, 
a to především správy státní. Pochopení specifik správněprávních vztahů je důležité 
pro vymezení postavení statusu osob jako subjektů těchto vztahů, pro rozbor práv a po-
vinností vykonavatelů a adresátů veřejné správy i pro samotné určení místa správního 
práva v systému právního řádu.

Úvodní článek Heleny Práškové se věnuje složkám právního statusu jednotlivce ve 
správním právu, zejména právní osobnosti, způsobilosti k právně relevantnímu jednání.

Svůj článek jsem zaměřil na otázky subjektivních veřejných práv, zejména obsahu 
a vývojových tendencí jejich rozsahu.

Richard Pomahač napsal článek o rozhraní správního a ústavního práva, zejména 
o otázkách dualismu těchto právních odvětví a o konstitucionalizaci správního práva.

Josef Staša nazval svůj článek „Režimy správního práva“, těmito režimy rozumí 
typické právní konstrukce, které vyjadřují způsoby propojení normy správního práva 
s touto normou anticipovaným vztahem správního práva prostřednictvím určité právně 
významné skutečnosti. Rozebírá např. režimy přiznávající oprávnění, režimy ukládající 
povinnosti, ale i další režimy.

Článek slovenské autorky Soni Košičiarové se zaměřil na téma zneužití subjektiv-
ních veřejných práv a jejich následky a rozbor vybraných případů zneužití.

Iwona Niżnik-Dobosz věnovala svůj článek rozboru aktuální otázky povinnosti ve-
řejné správy konat ve veřejném zájmu v Polsku během pandemie covidu-19.

Martin Wagner rozebral ve svém článku důsledky zákona č. 51/2020 Sb., o územně 
správním členění státu, reformu veřejné správy, resp. otázku, do jaké míry má úprava 
územního členění státu vliv na organizaci veřejné správy.

Lukáš Potěšil se věnuje důsledkům změn v organizaci státní správy na místní pří-
slušnost soudů ve správním soudnictví, včetně otázek efektivity současných pravidel 
určování příslušnosti správních soudů.

A článek Jana Malasta se zaměřil na prvky atypičnosti v organizaci subjektů a vy-
konavatelů veřejné správy.
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Autoři, kteří jsou vesměs vysokoškolskými učiteli, psali své příspěvky v době ome-
zených možností klasické výuky, kdy museli velkou pozornost věnovat náročné přípra-
vě distančních přednášek či seminářů. Jako editor tohoto čísla časopisu jim proto chci 
poděkovat za napsání článků, které mohou vyvolat další diskuse odborné veřejnosti. 
Stejný dík patří i recenzentům jednotlivých článků.
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