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Diplomová práce je zpracována v celkovém rozsahu 70 stran, z toho 63 stran vlastního textu
(celkový počet znaků včetně mezer činí dle čestného prohlášení autorky 176 527). Kromě úvodu
a závěru je výklad členěn do devíti částí, z nichž první je věnována obecné otázce rozdělení
nástrojů k zajištění přístupu k nemovitosti dle soukromého a veřejného práva a dalších osm
jednotlivým formám zajištění přístupu k nemovitosti (nájem, služebnosti, nezbytná cesta,
sousedská práva, přídatné spoluvlastnictví, přístup k nemovitosti podle stavebního zákona,
připojení nemovitosti na pozemní komunikaci a účelová komunikace). Práci doplňují seznam
použitých zdrojů a povinné součásti (abstrakty, klíčová slova).

Datum odevzdání práce: 29. září 2019

Aktuálnost (novost) tématu: Zvolené téma není zcela nové, nelze jej ale považovat za vyčerpané.
Otázka zajištění přístupu k nemovitosti je zajímavá jak z hlediska soukromoprávního (zajištění
přístupu na pozemek za účelem jeho využívání vlastníkem), tak veřejnoprávního (zajištění
přístupu na pozemek ve veřejném zájmu).

Náročnost tématu: Zvolené téma považuji za středně náročné. Relevantních nástrojů je celá
řada, komplexní zpracování tématu proto vyžaduje orientaci v poměrně velkém množství
právních předpisů jak soukromého, tak veřejného práva. Zároveň však existuje dostatek odborné
právní literatury, která se otázkou přístupu k nemovitostem či jejími dílčími aspekty zabývá.

Hodnocení práce: Práci celkově hodnotím jako poměrně zdařilou. Autorka téma zpracovává
poctivě, se snahou o přehlednost a srozumitelnost výkladu. Co se týká stanovených cílů,
u vědecké práce – kterou diplomová práce na Právnické fakultě UK bezpochyby je – nepovažuji
za šťastné doufat ve vytvoření „praktického průvodce v hledání řešení problémového přístupu
k nemovitosti“ (str. 2), na druhou stranu oceňuji, že si autorka jako dílčí cíl stanovuje zhodnocení
vhodnosti využití jednotlivých nástrojů a jejich porovnání z hlediska procesního práva.
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Z hlediska formálního nemám k práci zásadní připomínky. Je psána srozumitelným a v dobrém
slova smyslu čtivým stylem, našla jsem v ní jen minimum jazykových neobratností (např. výraz
„doufám si tvrdit“ na str. 2) a pravopisných chyb. Autorka též poctivě odkazuje na použité zdroje;
drobnou připomínku směřuji pouze k opakovaným odkazům na tytéž zdroje, u nichž stačilo
použít zkrácenou formu, zejména v případech, kdy následují bezprostředně po sobě
(např. poznámky pod čarou č. 80 a 81 či 194 a 195).

Co se týká struktury výkladu, je jednoduchá a přehledná, chybí jí ale prvek syntézy. V řazení
jednotlivých nástrojů lze najít jistou logiku (autorka nejdříve pojednává o nástrojích
soukromoprávních, poté o nástrojích veřejnoprávních), celkově se ale jeví spíše náhodné.
Možností, jak jednotlivé nástroje uspořádat a „seskupit“ do nadřazených kapitol, přitom byla
celá řada.

Z hlediska obsahového hodnotím kladně již výše naznačenou přehlednost výkladu a velmi
dobrou práci s relevantní judikaturou, ke zpracování tématu mám však i několik výhrad. Přestože
je práce psána na katedře práva životního prostředí, která je svou podstatou veřejnoprávní,
zpracovává autorka téma převážně soukromoprávní optikou. Analýze ustanovení
veřejnoprávních předpisů zajišťujících ve veřejném zájmu přístup na pozemky osobám odlišným
od vlastníka se věnuje jen okrajově. Vzhledem k tématu to lze do jisté míry (s výhradou
ustanovení právních předpisů zajišťujících přístup k některým veřejně prospěšným stavbám)
přijmout jako legitimní, autorka však toto zúžení výkladu nevhodně odůvodňuje (na str. 6 uvádí,
že se v těchto případech jedná spíše o otázku omezení vlastnického práva, což není dobrý
argument, neboť zajištění přístupu k nemovitostem se vždy realizuje prostřednictvím omezení
vlastnického práva, tedy i v případech nástrojů, kterým se autorka věnuje). Za nevhodné dále
považuji zařazení energetického zákona č. 458/2000 Sb. mezi zákony upravující tzv. legální věcná
břemena (str. 15, viz dále otázku k zodpovězení při obhajobě). Autorka v této souvislosti zcela
opomíjí pozemkově-právní literaturu (zejména monografii Úvod do pozemkového práva
kolektivu autorů vedených vedoucí diplomové práce, Martinou Frankovou, v níž jsou otázkám
vstupu na cizí pozemky a omezení vlastnického práva v předpisech veřejného práva věnovány
samostatné kapitoly), stejně jako odbornou literaturu k tématu vyvlastnění práv
k nemovitostem. Výklad týkající se jednotlivých nástrojů je srozumitelný a až na výjimky věcně
správný (nesouhlasím například s tvrzením na str. 34, že nezbytnou cestu nelze zřídit přes
pozemky, „které jsou zvláště chráněny předpisy veřejného práva, např. lesy, pozemky ze
zemědělského půdního fondu nebo zvláště chráněné krajinné oblasti“), je však poměrně popisný
a chybí v něm „porovnání jednotlivých institutů z hlediska procesního práva“, jež přitom autorka
v úvodu zmiňuje jako „pro praxi možná nejdůležitější“ cíl práce (str. 2).

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, a to s navrženým klasifikačním
stupněm velmi dobře.
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V rámci obhajoby prosím autorku o vyjádření k následujícím tématům:

1. Na str. 7 autorka dovozuje, že zřízení přístupu k nemovitosti prostřednictvím vyvlastnění je
možné pouze v případě, že tento přístup není možné zajistit institutem nezbytné cesty, resp.
obecně jiným způsobem. Znamená to, že vlastník je vždy povinen pokusit se získat přístup
k nemovitosti rozhodnutím soudu, než přistoupí k podání návrhu na vyvlastnění
u vyvlastňovacího úřadu?

2. Zajištění přístupu ke stavbám, jež jsou jako součásti přenosové, distribuční či přepravní
soustavy ve smyslu energetického zákona č. 458/2000 Sb. umístěny na cizích pozemcích.

V Ústí nad Labem dne 25. října 2019

…………….…………………………………..
JUDr. Karolina Žákovská, Ph.D.
oponentka diplomové práce


