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1. Aktuálnost (novost) tématu 

 
Téma není nové, nicméně pro jeho závažnost, novelizaci právní úpravy, možný vývoj 
správní praxe i judikatury je dlouhodobě aktuální a má smysl se jím zabývat. 

 
2. Náročnost tématu na teoretické znalosti, vstupní údaje a jejich zpracování a použité 

metody 
 

Téma je rozkročeno do oblasti práva soukromého i veřejného, má silný ústavněprávní 
základ. Vyžaduje znalost správního řízení, v kontextových otázkách je potřebná znalost 
celé obecné části správního práva. Zpracování staví na prostudování souboru několika 
klíčových zákonů, relativně stručných, ovšem se složitým obsahem a vazbami do celé řady 
dalších právních předpisů včetně občanského zákoníku. Diplomantka volí koncepci 
uceleného zpracování z hlediska šíře tématu. V práci využívá analýzy a syntézy, ve větším 
rozsahu vykazuje práce popisný charakter. 

 
3. Formální a systematické členění práce 

 
Vedle úvodu a závěru je práce členěna na osm kapitol, z nichž některé jsou stručnější, jiné 
rozsáhlejší s členěním na jednu či dvě úrovně podkapitol. Zvolené členění je přehledné a 
logické, odpovídá potřebám zvolené koncepce zpracování. 

 
4. Vyjádření k práci 

 
Práce není rozsáhlá, ale naplňuje požadovaný minimální počet znaků. Diplomantka 
přistupuje ke zpracování s pečlivostí a je patrné, že pojednávaným otázkám dobře rozumí. 
Text se snadno a příjemně čte. Zpracování je výrazně pozitivněprávní. Autorka sice dokáže 
identifikovat výraznější problémy, ale nevěnuje jim dále hlubší pozornost a přechází 
k další otázce. Práce má tak poměrně rychlý spád bez zastavení. Některé problémy by 
zasloužily detailnější rozbor a kritičtější přístup. Například na str. 14, kde se autorka 
dotýká závažné otázky deklarování veřejného zájmu k druhově určeným záměrům, mohl 
být tento problém rozebrán podrobněji. Zrovna tak by stálo za to zabývat se opodstatněním 
speciálních ustanovení v zákoně o urychlení výstavby. Zajímavé by jistě bylo i zkoumat 
případy změn či omezování vlastnického práva na základě zvláštních zákonů bez 
explicitního označení vyvlastnění, např. z důvodu veřejného užívání. Jinak ovšem práce 
představuje sympatickou sumarizaci problematiky právní úpravy vyvlastnění podle zákona 
č. 184/2006, o vyvlastnění, ve znění pozdějších předpisů. Zpracování je vcelku vyvážené, 
až v poslední čtvrtině práce se zdá, že docházel dech nebo čas. Práce není zatížena 
zásadními chybami. Dílčí obsahové nedostatky jsou zmíněny v bodě 6 posudku.  
 
 

5. Kritéria hodnocení práce 
 
Splnění cíle práce Diplomantka nestanoví v úvodu žádný specifický 



  

cíl, nýbrž vymezuje ho obecně jako pokus o celistvý 
rozbor stávající právní úpravy vyvlastnění. 
Zpracování je ucelené a má svou hodnotu, nejedná 
se však v plném rozsahu o rozbor.  

Samostatnost při zpracování 
tématu včetně zhodnocení 
práce z hlediska plagiátorství 

 
Kontrola na plagiáty neprokázala pochybení, 
v tomto směru nebyly zaznamenány ani žádné jiné 
indicie svědčící o nekorektním přístupu. 

Logická stavba práce  
Odpovídá potřebám zpracování tématu. 
 

Práce se zdroji (využití 
cizojazyčných zdrojů) včetně 
citací  

Nižší počet zdrojů je dán objektivně, nicméně 
diplomantka mohla počet titulů navýšit na příklad 
při řešení otázek ze správního řízení, správního 
soudnictví apod. Správně často odkazuje na soudní 
judikaturu. 

Hloubka provedené analýzy 
(ve vztahu k tématu) 

 
Práce není výrazněji analytická. Diplomantka 
frekventovaně předkládá svůj názor na jednotlivé 
problémy, zpravidla však nejde o výstupy 
z fundovaných rozborů, ale spíše o názorový příklon 
v rámci povrchovějších hodnocení. To ovšem 
rozhodně neznamená, že zpracování práce do 
současné podoby práce muselo být jednoduché. 
Předmět zpracování je složitý. I z techničtějších 
částí práce lze pozorovat poctivý přístup autorky a 
její zájem o téma. 
 

Úprava práce (text, grafy, 
tabulky) 

Práce rámcově splňuje požadavky na úpravu práce. 
Drobná disonance se objevuje ve způsobu vyjádření 
jednotlivých položek v citacích, konkrétně místa 
vydání.  

Jazyková a stylistická úroveň Vysoká. Příležitostné překlepy (např. záměna 
vyvlastnitele a vyvlastňovaného na str. 44) 
odpovídají rozsahu práce a nenarušují obsah. 

 
6. Připomínky a otázky k zodpovězení při obhajobě 
 
Připomínky:  
 
Určité nepřesnosti plynou ze stručnosti. Například na str. 10 se autorka správně zmiňuje o 
„návratu“ zásady superficies solo cedit. Dále však už pouze rozvádí, že „podle staré právní 
úpravy stavby nebyly součástí pozemku“. Zmínka o předchozí právní úpravě by však měla jít 
v tomto případě dále do minulosti a stát se komplexnější. Na str. 38 se jako mírně matoucí může 
jevit formulace: „Ústní jednání je ve vyvlastňovacím řízení neveřejné, ale podle § 49 odst. 2 
správního řádu vyvlastňovací úřad může určit, že jednání nebo jeho část jsou veřejné.“ 
Neveřejnost je rovněž založena správním řádem. Na téže straně je trochu nepřesně pojednáno též 
o zásadě jednotnosti ve vztahu k § 36 odst. správního řádu. K textu na str. 17 - právo 
vyvlastněného požádat, aby bylo jeho vlastnické právo odejmuto zcela, pokud by nemohl 
nemovitost v ponechaném rozsahu účelně užívat, nelze označit jako „prolomení“ zásady 



  

přiměřenosti. Pokud součástí zásady přiměřenosti je minimalizace zásahu, představovalo by 
ponechání nepotřebné věci vyvlastňovanému naopak větší újmu než úplné vyvlastnění. Jako ne 
zcela konzistentní se jeví teze diplomantky na str. 14, že definice veřejného zájmu by přinesla 
větší míru jistoty do právního řádu, když vzápětí dodává, že každá trvalá definice by 
způsobovala aplikační potíže. Podobně na str. 20 je zmíněn „další expropriační titul“ v zákoně o 
ochraně přírody a krajiny, aby vzápětí bylo sděleno, že zmíněný zákon pouze odkazuje na 
zvláštní právní předpis. 
 
Na str. 13 diplomantka navozuje nesprávný vztah mezi neurčitými právními pojmy a správním 
uvážením ve větě „Zakotvením neurčitého právního pojmu do právní normy je dán prostor pro 
správní uvážení veřejné správy“. Takové spojení neplyne ani z autorkou uváděného odkazu. 
Škoda, že se na str. 20 něvěnuje diplomantka detailněji právní úpravě § 15 odst. 3 zákona o státní 
památkové péči, kdy má návrh na vyvlastnění kulturní památky podávat podle okolností obecní 
úřad obce s rozšířenou působností, nebo krajský úřad, například otázce, v jaké působnosti je 
takový návrh činěn, popřípadě kdo a proč je v tomto případě vyvlastnitelem. 
 
V závěru na str. 51 autorka dochází k závěru, že platná právní úprava je nastavena poměrně 
citlivě. Současně však uvádí, že nelze přijmout, aby právní úprava byla změněna tak, aby 
umožňovala snadnější cestu k získání práva k nemovitosti vyvlastňovaného. V tomto kontextu se 
pak tedy nabízí otázka, jak se autorka dívá na dřívější krok zkrácení doby pro akceptaci návrhu 
vyvlastnitele, popřípadě na odchylky podle zákona o urychlení výstavby. 
 
Otázky: 
 
Předpokládá se schopnost reakce na výše uvedené připomínky. 
 
Je nějaký rozdíl v pojmech veřejný zájem a obecně prospěšný zájem? 
 
V jakém rozsahu, rámcově, jsou upraveny expropriační tituly v dalších zákonech nad rámec 
kapitoly třetí. 
 
 
Doporučení/nedoporučení práce 
k obhajobě 

Předloženou práci doporučuji k obhajobě. 

Navržený klasifikační stupeň Navrhuji hodnotit práci klasifikačním stupněm 
„velmi dobře“. 

 
 
V Praze dne 9. 9. 2018 
 

_________________________ 
oponent 


