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1. Legitimační východisko k vypracování a podání recenzního posudku. 

 Oponent, zde níže uvedený a podepsaný, byl takto děkanem jmenován na 

základě  rozhodnutí Vědecké rady Právnické fakulty Univerzity Komenského v 

Bratislavě, sděleného mu dopisem ze dne 11.7. 2022 . K vypracování posudku 

byly oponentovi poskytnuty potřebné podklady podle ustáleného postupu 

Právnické fakulty Univerzity Komenského v Bratislavě. Oponent taktéž 

konstatuje, že měl možnost aktivní účasti v habilitačním řízení (zde) 

inaugurantky, což prohloubilo možnosti širší hodnotící reagence oponenta v 

tomto řízení (zde) inauguračním. 

2.  Hodnocení vědecko pedagogických aktivit inaugurantky. 

 Plnění  vědecko pedagogických aktivit kandidátky inaugurace bere 

oponent na vědomí, a to jako ověřené. Na základě konfrontace přehledu vědecko 

pedagogické i vědecko publikační činnosti z hlediska naplnění kvantitativních 

požadavků  stanovených pro plnění jednotlivých kritérií nezbytných pro 

zahájení inauguračního řízení je třeba konstatovat, že kandidátka inaugurace 

celkově zcela dostatečně tato kritéria naplňuje, přičemž v řadě kvantitativních 

požadavků tato kritéria překonává. Odpovídající požadavkům je také zapojení 

grantového charakteru, jakož i konferenční aktivity domácí zahraniční. 

Hodnocení obsahové a vědecké úrovně a kvality tvorby doc. L.Trellové - viz 

dále. 

3. Hodnocení vědecko odborného obsahu publikačních výstupů kandidátky 

inaugurace. 

 Je třeba konstatovat a také ocenit, že vědecko odborné publikační aktivity 

inaugurantky  jsou výrazně soustředěny do fundamentálního portfolia ústavního 

práva. Doc. L. Trellová obohatila tento fundus zejména trvalou pozorností a 

bádáním nad konceptem územní samosprávy, a to jak ve vztahu k teoretickému 

vymezení této problematiky, tak i v jejím pojetí podle slovenského práva. Jisté 

klíčové místo v této soustředěné tvorbě inaugurantky tvoří dílo „Ústavněprávní 

aspekty územní samosprávy“ (jako výstupový publikovaný předmět 



habilitačního řízení) z roku 2018. V tom směru doc. L.Trellová následně řeší i 

problematiku tzv. přímé demokracie, a to jak na úrovni celostátní, tak především 

komunální  (lokální). V uvedeném smyslu je tak třeba vyzdvihnout zejména 

poslední publikaci inaugurantky – „Priame prejavy práva na samosprávu v 

kontexte verejnej správy“ (Praha, LEGES, 2022), a zejména kapitolu „Priama 

demokrácia ako forma prejavu práva na samosprávu“ (strany 127 až 172 textu). 

V tomto ohhledu a v rámci problematiky územní samosprávy je velmi cenná 

trvalá pozornost inaugurantky otázkám práva na samosprávu jako ústavního 

konceptu, ale také práva na územní samosprávu jako veřejného subjektivního 

práva. 

 Tematické předmětové portfolio doc. Trellové se také průběžně a 

souběžně s problematikou územní samosprávy zaměřovalo na řadu dílčích 

otázek vědeckého oboru ústavního práva – včetně základních práv a svobod, 

teorie legislativy, ale i rozhodovacích procesů v Evropské unii a také možného 

pojetí „evropského ústavního práva“, ale i některými otázkami v rámci předmětu 

Státověda. Průběžně se také zabývá i vybranými otázkami ústavního práva 

srovnávacího, kde řešila vybrané segmenty ústavního práva zemí jako jsou 

Holandsko, Rumunsko,  Bulharsko, Španělsko, Rakousko  či Itálie, a to v 

předmětovém vztahu těchto systémů k volebnímu procesu.   

4. K diskuzi a případné polemice s tvrzeními kandidátky inaugurace, 

podněty k obhajobě. 

 Problematika územní samosprávy prochází řadou děl inaugurantky, což 

vyvolává  i řadu hypotetických otázek, které se doc. Trellová v nich snaží nejen 

definovat, ale také ověřit a argumentačně potvrzovat. Autorka se v publikacích 

netají tím, že územní samospráva může být považována za tzv. ústavní „čtvrtou 

moc“ (což oponent takto trvale sdílí). Není samozřejmě důležité číselné 

označení pořadí mocí, ale přesvědčivá argumentace, proč se dá toto tvrzení 

nejen vyslovit, ale i obhájit. Jaké argumenty v tomto směru by inaugurantka v 

tomto směru vyslovila a také koncentrovaně předložila? 

 Oponentovi  není úplně jasné, co inaugurantka ve svém vysloveném pojetí 

míní „přirozenoprávním charakterem“ územní samosprávy. Územní samospráva 

jako novodobá ústavní partie je přece jenom výtvorem veřejné moci (politického 

pojetí, politické vůle, parlamentu, vědy, atd.). Nicméně, myšlenka je to hodná 

konkrétnějšího vyargumentování ze strany inaugurantky. Totiž, každé tvrzení by 

mělo mít svůj efekt návodu k pochopení legislativního významu tohoto 

konceptu, každé přirozenoprávní pojetí má totiž významný ochranný charakter 



(zde předpokládejme právě posuzované úlohy „územní samosprávy“), což 

zejména znamená „ochranu“ před ingerencemi centralizované státní správy. 

 Oponent také sdílí tvrzení doc. L.Trellové v tom smyslu, že právo na 

územní samosprávu je kolektivní „veřejné subjektivní právo“ (korporativního 

charakteru). Toto pojetí také implikuje případnou otázku (a současně i dilema), 

jaké veřejnoprávní funkce stát (parlament) zákonem poskytne územním 

samosprávným celkům dostatek veřejnoprávním funkcí k tomu, aby mohly 

skutečně a rozsáhle řešit zvláštnosti místa (města), a stát jim do této správy 

zasahoval zcela minimálně. Přitom nejde jenom o úroveň decentralizace, ale 

vůbec o rozsah tzv. dohledové funkce státní moci  (ministerstev zejména). Lze v 

tomto smyslu definovat objektivně požadovanou úroveň decentralizace? A to 

tak, aby se skutečně ona (zde řešená) „čtvrtá moc“ efektivně realizovala? 

5. Závěry. 

 Celkové hodnocení plnění potřebných kritérií souvisejících s požadavky 

inauguračního řízení  je založeno na konstataci v tom smyslu, že doc. JUDr. 

Livia Trellová, PhD. je vyzrálou vědecko-pedagogickou osobností. Při akceptaci 

plnění kritérií kvantitativních i kvalitativních se tak oponent významně opírá 

zejména o její přínos pro teorii ústavního práva, pro metodologii zkoumání 

konceptu územní samosprávy, jakož i pro předmětovou problematiku 

slovenského ústavního práva. Inaugurantka dosavadními výsledky svojí vědecko 

odborné práce významně přispívá i poznatkům a tím i problematice ústavního 

práva srovnávacího ve vztahu k tzv. novým ústavním demokraciím.   

 Je tak důvodné a možné navrhnout, aby v dalším právními předpisy 

stanoveném inauguračním řízení bylo i na základě úspěšné inaugurační 

přednášky  v dalším postupu inauguračního řízení doc. JUDr. Livie Trellové, 

PhD.  doporučeno její jmenování profesorkou v oboru ústavní právo.   

 

 

V Praze, dne 7.8. 2022  

 

Prof. et Doc.(mult.) JUDr. Karel Klíma, CSc., dr. hab. 

Metropolitní univerzita v Praze 

 


