
Posudek vedoucího diplomové práce Nikoly Leové 

„Vyvlastňování staveb a pozemků“ 

 

 Předložená diplomová práce o rozsahu 55 stran tištěného textu je členěna (kromě 

úvodu a závěru) do 8 kapitol (připojeny jsou seznam zkratek a seznam použitých zdrojů).  

 Po obecném výkladu věnovaném pramenům právní úpravy, se autorka zmiňuje 

o pojmu vyvlastnění, předmětu vyvlastnění a subjektech vyvlastnění. Následují kapitoly 

o podmínkách vyvlastnění a o účelu (účelech) vyvlastnění; o jejich řazení a o použité 

terminologii („podmínky“ vs. „předpoklady“; předpokladem je rovněž existence 

expropriačního titulu) lze diskutovat (terminologie diplomové práce nemusí přebírat 

terminologii zákona). Dále to jsou kapitoly o právech třetích osob, o náhradách při 

vyvlastnění, o vyvlastňovacím řízení, o zrušení vyvlastnění a o projednání vyvlastnění 

v řízení před soudem (pořadí posledních dvou je rovněž diskusní; struktura diplomové práce 

nemusí kopírovat strukturu zákona). 

 Téma práce je sice jedním z „tradičních“, ale je stále aktuální.   

 Diplomantka prokázala schopnost práce s prameny. Sympatická je její snaha vyjádřit 

k některým otázkám vlastní postoj. Přesto však nutno konstatovat, že přístup ke zpracování 

tématu mohl/měl být analytičtější („méně popisovat“, „vybrané více rozebírat“). 

 Z jednotlivých připomínek uvádím: 

- Výklad na str. 2 o alternativě soudní pravomoci neodkazuje na konkrétní pramen („existují 

názory“) a některá tvrzení by přinejmenším vyžadovala podrobnější argumentaci („by pak 

rozhodnutí o vyvlastnění mělo náležet do pravomoci správních soudů, neboť toto rozhodnutí 

je správním rozhodnutím“). 

- Historizující výklad na str. 4 nemůže začínat u „starého“ občanského zákoníku z r. 1964. 

- Ve výkladu zákona o vyvlastnění bylo zapotřebí již v úvodu naznačit, co tento předpis 

rozumí pod pojmem „vyvlastnění“ (srov. s výkladem k občanskému zákoníku; správně až 

v jiné partii na str. 7). 

- Na str. 5 je nepříjemný překlep („občany“ namísto „obrany“). 

- V partii 1.2.3. je nesprávně uveden název tzv. zákona o urychlení. Text práce rovněž 

nereaguje na jeho novelu z r. 2018 (publikována ovšem krátce před uzavřením rukopisu). 

Z obsahového hlediska má význam např. nový odstavec 6 jeho § 30.  

- Stavebněprávní pojem „stavba“ zasluhovalo kriticky rozebrat. 

- Tvrzení obsažené v poslední větě třetího odstavce na str. 10 bylo zapotřebí rozvést.  

- Pojednání o subjektech vyvlastnění není šťastné uvést zmínkou o vyvlastňovacím řízení. 
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- Tvrzení o postavení státu jako vyvlastnitele (str. 11) bylo rovněž zapotřebí specifikovat, 

kromě jiného zejména ve vztahu k jednotlivým expropriačním titulům. U některých totiž 

neplatí, resp. platit nemusí. 

- Výklad na str. 16 pomíjí tzv. volný režim změn v území. 

- Ustanovení § 10 odst. 5 je na str. 28 zmíněno ve znění před novelou z r. 2018 (publikována 

ovšem krátce před uzavřením rukopisu).  

- V kapitole 5. mohl být zmíněn zákon o podpoře sportu. 

- Obrat „žádost o zahájení vyvlastňovacího řízení“ (nadpis na str. 34 i jinde) je, přestože jde 

o termín zákonný,  nešťastný (zasluhovalo kritiky). 

- Na str. 38 bylo vhodné zmínit vztah zásady koncentrace a principu legality. 

- Výklad v partii 6.9. měl být podrobnější. 

 Podle protokolu o výsledku kontroly na plagiáty z 27. srpna t. r. byl text práce 

porovnán s 502 dokumenty, přičemž nejvyšší dosažená míra podobnosti činila 6%. 

 Přes výše uvedené výhrady mám za to, že předložená diplomová práce v podstatě 

splňuje požadavky kladené na práce tohoto druhu. 

 Rozpravu u obhajoby doporučuji zaměřit na otázku právního nároku na vyvlastnění, 

na otázku odvolacího řízení ve věcech vyvlastnění a na otázku soudní kontroly vyvlastnění. 

 

V Praze dne 3. září 2018 

        JUDr. Ing. Josef Staša, CSc. 


