
Posudek oponenta diplomové práce 

Jméno diplomanta: Marie Kostková  

Téma a rozsah práce: Tématem práce jsou Zápisy práv a jiných údajů do katastru 

nemovitostí. Práce je přehledně zpracována na 113 stranách ve 4 kapitolách doplněných o 

úvod, závěr, abstrakt a další povinné náležitosti.  

Datum odevzdání práce: 31.10.2016  

Aktuálnost (novost) tématu: Zápisy práv a jiných údajů do katastru nemovitostí jsou téma 

nepochybně vysoce aktuální zejména s ohledem na význam katastru nemovitostí pro 

vlastnické právo a střetávání se soukromého a veřejného práva. Tyto problematika pak nabyla 

na aktuálnosti v souvislosti s účinností nového občanského zákoníku a katastrálního zákona. 

Jedná se tedy o téma nadčasové a aktuální.  

Náročnost tématu:  Téma lze považovat za středně (standardně) náročné.  Náročnost tématu 

je dána zejména složitostí a rozsáhlostí právní úpravy, kdy s tématem souvisí celá řada 

soukromoprávních tak veřejnoprávních právních institutů. Zpracování tématu poskytuje 

dostatek pramenů včetně soudní judikatury.  

Hodnocení práce: Z textu práce je nepochybné, že autorka je velmi dobře obeznámena s 

platnou právní úpravou a je schopna její obsah interpretovat a popsat. Jak uvádí sama 

diplomantka v úvodu své práce, je jí zvolená metoda primárně metodou popisnou, což je 

dáno spíše rozsahem tématu než špatně zvolenou metodou diplomantky. Diplomová práce má 

celkem 113 stran a 4 kapitoly doplněné o abstrakt a další povinné náležitosti. Členění práce je 

přehledné a logicky uspořádané. Lze vyzdvihnout celkovou úpravy práce i jazykovou a 

stylistickou úroveň jako takřka bezchybnou - práce neobsahuje téměř žádné překlepy, 

formátování je kvalitní a bezchybné, atd. Rozsah práce odpovídá požadavkům na diplomovou 

práci včetně nadstandartního počtu stran. Autorka prokazuje častými a správnými citacemi 

schopnost práce s odbornou literaturou, která je nadto poměrně rozsáhlá. Pozitivně lze 

hodnotit rovněž schopnost diplomantky propojit rozsah použité literatury a také schopnost 

logicky a věcně správně propojit úpravu dle zákona o katastru nemovitostí s ustanoveními 

obsaženými v novém občanském zákoníku. Po formální stránce proto hodnotím práci velmi 

pozitivně.   

Diplomantka se ve své práci zabývá v samostatných kapitolách několika základními okruhy 

otázek spojených s katastrem nemovitostí. V první kapitole nejdříve vymezuje základní 

pojmy pozemkového práva, jakými jsou půda, nemovitost, pozemek, stavba a parcela. Ve 

druhé kapitole se pak věnuje samotnému katastru nemovitostí de lege lata včetně stručné 

historie evidence pozemků na území ČR. Vedle samotného vymezení katastru a jeho funkcí 

se zde autorka zaobírá rovněž jeho obsahem a uspořádáním, zásadami pro vedení, státní 

správou a v neposlední řadě předmětem evidence (pozemek, budova, jednotky, právo stavby, 

nemovitost dle jiného právního předpisu). Třetí kapitola obsahuje předmět zápisu do katastru, 

tj. práva (vlastnické, právo stavby atd.) a jiné údaje. Navazující čtvrtá kapitola se věnuje 

předmětu zápisu do katastru nemovitostí, když logicky největší rozsah je věnován vkladu, 

přičemž adekvátní pozornost je věnována rovněž záznamu, poznámce a zápisu jiných údajů.  

Diplomantka při zpracování tématu prokázala schopnost celkové orientace v problematice a 

zpracování komplexních informací do srozumitelného a strukturovaného celku. Lze ocenit i 

autorčinu snahu o definování některých nedostatků právní úprava (problematika právní 

povahy inženýrských sítí, otázka zápisu nájmu či pachtu k části pozemku bez geometrického 

plánu, problémová místa týkající poznámky spornosti a poznámky rozepře).      



S ohledem na výše uvedené lze uzavřít, že cíl diplomové práce vytknutý v jejím úvodu, tj. podat 

ucelený výklad problematiky a zjistit, jestli nová právní úprava obsažená v zákoně č. 89/2012 

Sb., občanský zákoník byla řádně propojena s právní úpravou katastru nemovitostí, byl 
diplomantkou v zásadě splněn.  

Doporučení k obhajobě a návrh klasifikace: S ohledem na výše uvedené konstatuji, že práce 

splňuje požadavky kladené na diplomové práce na Právnické fakultě UK a doporučuji ji k 

ústní obhajobě s navrženým klasifikačním stupněm mezi výborně a velmi dobře.  

Otázky k obhajobě: V rámci ústní obhajoby bych autorku rád požádal o zodpovězení 

následujících otázek:   

1. Analyzujte problematiku nabytí vlastnického práva k pozemku od nevlastníka i s ohledem 

na rozhodovací praxi Ústavního soudu a obrat v judikatuře Nejvyššího soudu v roce 2016.  

2. Jak je v novém katastrálním zákoně upravena problematika nedostatečně označených osob 

a opuštěných nemovitostí, a to i ve vazbě na úpravu v novém občanském zákoníku (opuštění 

věci)?  

V Praze dne 21.11. 2016  

JUDr. Stanislav Derlich, Ph.D.  

 


