
Oponentský posudek na diplomovou práci Vladimíra Sharapaeva „Vyvlastnění pro účely 
výstavby dopravní, vodní a energetické infrastruktury“, kterou požaduje uznat jako rigorózní 
práci 
 
     V. Sharapaev předložil diplomovou práci, která byla obhájena na Právnické fakultě UK 
dne 24. 9. 2019 s výsledkem „výborně“. Žádá její uznání jako práce rigorózní. Vlastní text 
diplomové práce od úvodu po závěr včetně poznámek pod čarou činí 229 066 znaků včetně 
mezer (94 stran). Rozsahem tedy práce splňuje požadavek čl. 4 odst. 1 Pravidel pro organizaci 
státní rigorózní zkoušky na Právnické fakultě UK. Jak posudek vedoucího diplomové práce, 
tak oponentský posudek vysoce hodnotí úroveň předložené práce. Vyzdvihována je především 
skutečnost, že autor diplomové práce nejen precizně rozebírá platnou právní úpravu 
vyvlastnění pro účely výstavby infrastruktury (která zasahuje též do soukromého práva), ale 
především dospívá ke konkrétním závěrům, vyjadřuje vlastní originální názory, kriticky se 
vyslovuje k některým tezím obsaženým v odborné literatuře i judikatuře. Jak vedoucí práce, 
tak oponent shodně v posudcích navrhli hodnotit práci klasifikačním stupněm výborně. 
 
     Po prostudování předložené diplomové práce mohu konstatovat následující: 
Téma vyvlastnění pro účely výstavby dopravní, vodní a energetické infrastruktury je nesmírně 
aktuální a význam zpracování této problematiky je značný. Jedná se o téma, jehož právní 
úprava je zásadní pro výstavbu klíčové infrastruktury, přitom dosud nebylo uceleně 
zpracováno. Složitost zpracování vyplývá z již zmíněného prolínání veřejnoprávní a 
soukromoprávní úpravy i z toho, že je třeba použít a vyložit řadu právních úprav. Zákon o 
urychlení výstavby dopravní, vodní a energetické infrastruktury a infrastruktury 
elektronických komunikací dosud nebyl komentován, navíc vzbudil kritiku z hlediska 
ústavnosti některých řešení (viz v práci zmiňovaný návrh na zrušení zákona projednávaný 
Ústavním soudem). 
 
     Práce je přehledná, logicky strukturovaná, výborná po stylistické a formální stránce. Ze 
způsobu i obsahu zpracování plyne, že se autor na práci mimořádně pečlivě připravil studiem 
současné literatury i historických pramenů, využil množství zahraničních zdrojů, prostudoval 
relevantní judikaturu. Všechny použité zdroje řádně a bezvadně cituje, práce s prameny je 
příkladná. 
 
     Obsahově je práce velice zdařilá, vyzdvihnout lze samostatnost a originalitu zpracování, 
autor identifikuje řadu deficitů právní úpravy, kriticky přistupuje k názorům vysloveným 
v literatuře i judikatuře. Na analyzované problémy nejen upozorňuje, ale snaží se nalézt 
odpovídající řešení, a to i de lege ferenda. Velmi přínosné jsou zejména kapitoly o 
vyvlastňovacím řízení a soudním přezkumu vyvlastnění, které přinášejí cenné poznatky a 
doporučení. Práce nevykazuje zásadní nedostatky, zaznamenat lze pouze drobné formulační 
nepřesnosti. 
 
     Závěrem shrnuji, že předložená diplomová práce prokazuje schopnost samostatné činnosti 
v oblasti výzkumu, vývoje nebo další samostatné tvůrčí činnosti a přesahuje běžnou úroveň 
diplomových prací. Svým obsahem a kvalitou zpracování splňuje nároky a požadavky, 
kladené na práci rigorózní. 
Proto předloženou práci doporučuji uznat jako rigorózní práci. 
 
 
V Praze dne 11. 2. 2020                                           doc. JUDr. H. Prášková, CSc. 
                                                                                           oponent  



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


