K životnímu jubileu
doc. JUDr. Taisie Čebišové, CSc.
Doc. JUDr. Čebišová, CSc. většinu profesního života věnovala pedagogické
práci na Právnické fakultě Univerzity Karlovy v Praze. O tom blíže v příspěvku
doc. Práškové, CSc. Vedle pedagogické činnosti nemalou část tvůrčí energie investovala do základního, ale i aplikovaného výzkumu. Předmětem jejího zájmu byly
zejména otázky transformace a modernizace veřejné správy, které byly logicky
propojeny se srovnávacím výzkumem systémů veřejné správy v zemích vyspělé
demokracie. Z uvedeného je patrné, že její zájem rezonoval s požadavky transformace politického a právního systému v devadesátých letech. Není proto divu, že
o její teoretické vědomosti záhy projevila zájem politická a právní praxe. Jedním
z prvních úkolů reformované veřejné správy měla být její personální obnova
a zcela nová právní úprava postavení zejména státních úředníků. Jubilantka se již
v počátcích aktivně zapojila do legislativních příprav nového zákona o státní službě. Nikdo z nadšenců podílejících se na jeho přípravě netušil, jak dlouhá a trnitá
cesta povede k jeho přijetí. Docentka Čebišová však po celou tu dlouhou dobu
navzdory nepříznivým okolnostem patřila k těm, kteří nepodléhali postupně
převládající skepsi a všemi jí dostupnými prostředky se aktivně zasahovala o jeho
přijetí. Publikovala v odborném tisku, vystupovala na konferencích a seminářích
a vypracovávala odborné expertizy pro příslušné politické a správní orgány.
V letech 1992 až 1996 působila jako poradce náměstka ministra vnitra a významným způsobem se podílela zejména na legislativních aktivitách ministerstva.
Nepřehlédnutelné jsou též její zásluhy na přípravě reformy územní samosprávy,
kterou ovlivnila odbornými studiemi a dílčími legislativními analýzami a zejména úzkou spoluprací s příslušnou náměstkyní ministra vnitra a jí řízenými odbornými útvary zejména v letech 1998 až 2000. Při všech těchto aktivitách využívala
mezinárodní zkušenosti získané na zahraničních cestách i při osobních kontaktech s předními zahraničními znalci správního práva a správní vědy.
Všechny její odborné aktivity nemohly uniknout pozornosti redakční rady
Správního práva, a tak při doplňování členů redakčního kolektivu byl návrh na
její jmenování všemi pozitivně přijat. Jubilantka se ihned aktivně zapojila do
činnosti redakční rady a dnes si bez jejích diskusních příspěvků a recenzních
posudků lze zasedání redakční rady sotva představit. V diskusích nejen uplatňuje
vysokou odbornou erudovanost, ale také obdivuhodnou šíři kulturních zájmů
a nemalou zásobu životních zkušeností. Ty se zejména hlásí o slovo při posuzování studentských a doktorských publikačních aktivit. Posudky jubilantky jsou
náročné, pozornost věnuje též kvalitě právního, ale i spisovného jazyka. Přitom
ovšem dokáže být zejména k nově publikujícím vstřícná a tolerantní. Je též otevřená zcela novým trendům a myšlenkám nastupující generace mladých adeptů
správního práva a správní vědy.
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Nezbývá než jubilantce popřát, aby si aktivní vztah k životu, zájem o právo,
zejména pak o správní právo a správní vědu, zájem o filosofii, dějiny, literaturu,
hudbu a další kulturní oblasti i nadále podržela, aby se v kolektivu redakční rady
dobře cítila a chtěla v něm i nadále setrvat. K tomu je zejména zapotřebí zdraví, spokojenost a dobrá pohoda. To vše jubilantce přeje redakční rada Správního práva.
Pavel Zářecký
~~~~~
V červnu tohoto roku oslaví významné životní jubileum naše kolegyně
doc. JUDr. Taisia Čebišová, CSc. Celou profesní dráhu doc. Čebišové provázely veřejná správa a správní právo. Veřejné správě se věnovala nejprve v praxi,
mj. na Ministerstvu zahraničního obchodu. Po roce 1967, kdy přišla na Právnickou
fakultu Univerzity Karlovy, zaměřila tímto směrem svoji pedagogickou a vědeckou práci na katedře správního práva a správní vědy. Její vědecká a odborná činnost byla mnohostranná, od spravovědných témat, přes základní instituty obecné
části správního práva až k vybraným otázkám zvláštní části správního práva.
Jejím celoživotním vědeckým a odborným tématem však byla a je veřejná (státní)
služba. Těmto otázkám je věnována řada významných publikací paní docentky
Čebišové: monografie, vědecké statě i odborné články; téma veřejné služby zpracovala též v učebních textech a učebnicích správního práva.
Paní docentka Čebišová vždy byla na sebe i na studenty náročná vysokoškolská učitelka, která dokázala studenty zaujmout pro obor a motivovat je k hlubšímu studiu a k vynikajícím výkonům. Vyzdvihnout je třeba též péči, kterou po
dlouhou dobu věnovala studentům v rámci programu ERASMUS/SOCRATES.
Její výuka vždy patřila mezi pozitivně hodnocené.
Připomenout je dále třeba působení paní docentky Čebišové v Projektové skupině expertů pro správní právo Rady Evropy i činnost v programu Phare při přípravě strategie reformy veřejné správy. Byla dlouhodobou členkou redakční rady
časopisu AUC-Iuridica, dosud působí v redakční radě časopisu Správní právo.
Kolegové na katedře správního práva vždy oceňovali přístup paní docentky
Čebišové k řešení otázek spojených s pedagogickou i vědeckou činností. Uměla
vždy vystihnout podstatné, pojmenovat problém, navrhnout řešení a dospět
k závěrům, které se opíraly nejen o důkladné znalosti, ale též o širší souvislosti
a pohledy. Nikdy se nebála vyslovit svůj názor, kritiku, nesouhlas, tím pomáhala
vytvářet inspirativní a přemýšlivé prostředí na katedře. Nezapomenutelné jsou
rozhovory s paní docentkou Čebišovou o různých kulturních tématech a o otázkách politického a veřejného života, které vycházely z jejího všestranného vzdělání a bohatého literárního zázemí.
Jubilantce bychom chtěli popřát pevné zdraví do dalších let a mnoho radosti
ze života.
Helena Prášková
za katedru správního práva a správní vědy
Právnické fakulty Univerzity Karlovy v Praze
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