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Název: Nakládání s majetkem státu
Abstrakt: Stát se v oblasti soukromého práva považuje za právnickou osobu. Je ovšem zcela
zvláštní právnickou osobou, má dvojakou povahu, v jejímž důsledku se v právním styku
pravidelně ocitá na pomezí práva soukromého a veřejného. Ve svém soukromoprávním
jednání přitom stát není omezen principem legality. Může činit, stejně jako od něho odlišné
právnické a fyzické osoby, i to, co mu není zákonem výslovně dovoleno. Na rozdíl od jiných
právnických a fyzických osob však stát nemůže naplno využít principu autonomie vůle. Jeho
jednání, jakkoliv není omezeno na to, co zákon dovolí, je předurčeno zřetelně danými
mezemi. Tyto meze jsou představovány omezujícími ustanoveními, která korigují počínání
samotných konkrétních organizačních složek státu a státních organizací tak, aby bylo
dosaženo cíle právní úpravy, kterým je veřejný zájem na tom, aby se státním majetkem bylo
nakládáno šetrně a aby hospodaření státu nebylo pro stát nevýhodné. Předmětem této práce je
zkoumání jednotlivých prvků majetkoprávních vztahů státu, na něž jsou zaměřeny jednotlivé
části práce. Nejdůležitějším subjektem majetkoprávních vztahů státu je sám stát. Na ten
ovšem v soukromoprávním styku nelze nahlížet jako na kompaktní a vnitřně splývající celek.
Naopak zcela zásadní je jeho vnitřní členění. Projevy vnitřního členění státu na jeho
majetkoprávní vztahy nazýváme teorií dělené subjektivity státu, jež je v této práci zkoumána a
analyzována na podkladě dosavadní soudní judikatury. Práce se dále věnuje pojmu majetek
státu jakožto předmětu zkoumaných právních vztahů. Majetek státu je v práci jednak
definován, jednak je kladen důraz na jeho kategorizaci. Při pohledu na různé druhy majetku
státu zároveň vynikne roztříštěnost příslušné právní úpravy. Cílem práce je tak mimo jiné
zasadit obecnou právní úpravu a nejdůležitější zvláštní úpravy do ucelenějšího kontextu. Na
to navazuje zkoumání obsahu majetkoprávních vztahů státu s akcentem na vymezení
základních principů hospodaření a nakládání s majetkem státu. Přičemž je dále poukazováno
na projevy dotčených základních principů na konkrétní majetkové dispozice státu. Nezbytným
doplňkem k analýze primárních majetkových vztahů je zkoumání vztahů, které někdy bývají
označovány jako sekundární, tj. vztahů odpovědnostních, a s nimi úzce související zkoumání
kontroly hospodaření a nakládání s majetkem státu.
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