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1. Aktuálnost (novost) tématu 

Tématem diserta ní práce je problematika vyvlastnění. Lze ocenit, že autorka přikro ila 

k jeho komplexnímu zpracování, kdy se zabývá nejen stránkou hmotněprávní, ale i 

procesněprávní. Vedle obecné úpravy vyvlastnění nejsou opomenuty ani úpravy zvláštní. 

Sou asně je kladem práce, že nepřináší pouze analýzu národní právní úpravy vyvlastnění, 

ale srovnává ji i s vybranými úpravami zahrani ními. Institut vyvlastnění není zajímavou 

problematikou pouze z pohledu nauky, ale i správněprávní praxe. Jde o institut v praxi 

využívaný, spojený bohužel s řadou aplika ních problém , plynoucích i z nedostatk  

stávající úpravy, s nimiž se potýkají jak adresáti veřejné správy, tak i správní orgány, 

potažmo soudy. Autorka také řadu z nich identifikuje, analyzuje a navrhuje možná řešení. 

Odborné zdroje k danému tématu existují, nicméně nejsou příliš  etné. Celkově lze tedy 

volbu tématu a jeho zpracování hodnotit kladně, s aktuálním přínosem jak pro doktrínu, tak 

i správněprávní praxi. 

 

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

metody 

Problematika vyvlastnění zasahuje nejen do oblasti práva správního. Vyžaduje znalosti i 

z oblasti jiných právních odvětví (např. právo ústavní, soukromé). Autorka prokázala velmi 

dobrou odbornou orientaci v dané problematice, a to jak z pohledu nauky, tak i praxe. 

Práce je vedle tradi ního Úvodu a Závěru  leněna do    hlavních kapitol, dále pak ještě 

vnitřně strukturovaných. Lze konstatovat, že autorka postupuje od obecného ke 

zvláštnímu, jednotlivé kapitoly na sebe navazují a směřují k naplnění stanoveného cíle 

práce – tj. ke komplexnímu pojednání o vyvlastnění. 

Prvé  tyři kapitoly představují obecnější právně teoretický úvod do dané problematiky. 

Autorka se zde postupně zabývá vymezením právního rámce vyvlastnění (z pohledu 

národního i mezinárodního), jakož i osvětlením základních pojm  souvisejících s danou 

problematikou. Nechybí ani historický exkurs. Pátá a šestá kapitola se věnují podmínkám 

vyvlastnění, kdy zvláštní pozornost, resp. celá samostatná kapitola je věnována podmínce 

náhrady za vyvlastnění. Sedmá a osmá kapitola přináší procesněprávní pohled na 

vyvlastnění, tj. autorka se věnuje vyvlastňovacímu řízení, v etně možnosti následného 

soudního přezkumu rozhodnutí o vyvlastnění. V kapitole deváté jsou analyzovány 

jednotlivé expropria ní tituly. Z hlediska systematiky bylo dle mého názoru vhodnější 

předřadit pojednání o nich před procesněprávní pasáž, neboť jsou jednou z podmínek 

vyvlastnění. Zvláštní úpravou vyvlastnění a vyvlastňovacího řízení v režimu zákona o 

zajišťování obrany se zaobírá kapitola desátá. Navazující kapitola se pak zaměřuje na 

odchylky od obecné úpravy vyvlastnění zakotvené v zákoně o urychlení výstavby. 

Předposlední kapitola je komparativní, autorka zde přináší náhled do úpravy vyvlastnění 

v Německu, Spojeném království a na Slovensku. Kone ně poslední kapitola diserta ní 

práce je věnována připravovaným legislativním změnám v dané oblasti, jakož i autor iným 

návrh m de lege ferenda. 

Pokud jde o vědecké metody, autorka pracuje za pomoci popisné metody i metody 

analýzy, a to jak příslušných právních předpis , tak i relevantní judikatury. Dále je v rámci 

některých kapitol pracováno taktéž s metodou historickokompara ní, resp. kompara ní. 

Nejenom v Závěru pak nechybí ani autor in syntetický pohled. 



  

 

3. Formální a systematické členění práce 

 

Pokud jde o formální požadavky na tento typ kvalifika ní práce, domnívám se, že jsou 

splněny. Diserta ní práce je přehledně  leněna a logicky uspořádána. Práce je vybavena 

relevantním poznámkovým aparátem a lze konstatovat, že autorka pracovala dostate ně s 

odbornou literaturou, judikaturou i dalšími zdroji (v etně cizojazy ných), a lze tedy mít za 

to, že prokázala znalost relevantních zdroj  vy erpávajících dané téma. Práce je psána 

odborným jazykem, přesto  tivě, jen zřídka se vyskytují drobné gramatické chyby. 

 

4. Vyjádření k práci 

Z pohledu mých připomínek a podnět  k obsahu diserta ní práce lze uvést zejména tyto: 

- již výše bylo konstatováno, že v Úvodu diserta ní práce chybí jasně vymezený cíl práce, 

resp. její hypotézy  i výzkumné otázky, 

- na s.  0 autorka uvádí, že vyvlastnění m že být realizováno pouze k uskute nění veřejného 

zájmu a nemělo by představovat taková opatření, která jsou  iněna primárně v zájmu ur ité 

konkrétní osoby. Přesto v některých případech m že být vyvlastněno v zájmu jen malého 

po tu osob (např. přístup k pozemku  i stavbě) – v  em v těchto případech spatřuje autorka 

veřejný zájem? 

- s. 21 a 22 – jaký je vztah mezi úpravou vyvlastnění v OZ a VyvlZ? Kdy se bude postupovat 

podle jedné  i druhé úpravy? 

- s. 80 – autorka zde uvádí mj.: „Základní podmínky pro vyvlastnění jsou nicméně nadále 

upraveny v LZPS a OZ, a pro potřebu vyvlastnění dle VyvlZ navíc doplněny o podmínky 

upravené v ustanoveních      –   tohoto právního předpisu.” Jaký je vzájemný vztah těchto 

úprav co do podmínek pro vyvlastnění?  

- s. 81 – autorka zde konstatuje, že subjekty vlastnického práva jsou vyvlastnitel a 

vyvlastňovaný. Co v kontextu práce míní autorka pod pojmem „subjekty vlastnického 

práva“? Zasahuje vyvlastnění i do vlastnických práv jiných osob, než výše zmíněných? 

- Podkapitola 4. . p sobí poněkud nepřehledným dojmem (např. od vymezení pojm  

vyvlastnitele a vyvlastňovaného se ihned přechází k procesnímu postavení jiných osob a k 

jejich ú astenství v řízení). 

- s. 93 - jak autorka nahlíží na deklaraci veřejného zájmu, resp. prospěšnosti ve vztahu k 

druhově ur eným stavbám, záměr m? 

- v rámci pojednání o podmínkách vyvlastnění ve smyslu VyvlZ mi absentuje analýza 

podmínky proporcionality. 

- s. 126 - jsou autorce známy nějaké problémy spojené v praxi se stanovením ceny obvyklé? 

Existují situace, kdy je obtížně ur itelná právě na základě metody porovnání? Jak potom 

postupovat? 

- s. 127 – jde v případě stanovení ceny týkající se věcného břemene o cenu obvyklou  i 

úředně zjištěnou? Odpovídá dle názoru autarky požadavk m na spravedlivou náhradu? 

- jak se k náhradám za vyvlastnění staví judikatura ESLP? Je  eská úprava a praxe v souladu 

s evropskými standardy v této oblasti? 

- s. 147 - platí zásada koncentrace i pro vyvlastnitele, který nepředkládá d kazy a námitky 

proti vyvlastnění? 



  

- s. 152 - nakolik je vyvlastňovací úřad vázán návrhem vyvlastnitele? Tj. m že rozhodnout 

např. pouze o omezení vlastnického práva, když vyvlastnitel žádá odnětí, nebo musí návrh 

zamítnout? 

- s. 180 – jak by autorka navrhovala vymezit blíže pojem “zahájení ú elu vyvlastnění”? 

- ve vztahu ke slovenské komparaci chybí odborná literatura, resp. zdroje. 

Mám za to, že předložená diserta ní práce i přes výše uvedené díl í připomínky, resp. 

podněty k diskusi, naplnila sv j cíl. Domnívám se, že práce jako celek poskytuje odborně 

fundovaný pohled na problematiku vyvlastnění i její díl í aspekty, vykazuje vyváženost i 

logickou uspořádanost s věcnou návazností jednotlivých otázek zpracovávané problematiky. 

Autorka se dobře orientuje v problematice vyvlastnění jak z pohledu právní teorie, tak i 

praxe, při emž prokázala schopnost samostatné tv r í vědecké práce, jakož i schopnost její 

výsledky kvalifikovaným zp sobem dále zprostředkovat. 

 

 

5. Kritéria hodnocení práce 

 

Splnění cíle práce V Úvodu práce mi absentuje jasné vymezení cíle 

diserta ní práce, resp. zejména formulace 

konkrétních hypotéz, příp. výzkumných otázek. 

Nepřímo ale z obsahu nejen této  ásti práce nicméně 

plyne, že hlavním cílem autorky bylo komplexní 

zpracování problematiky vyvlastnění, jakož i její 

zhodnocení, poukaz na problematické aspekty  i 

nedostatky stávající právní úpravy, jakož i 

správněprávní praxe v dané oblasti a formulace 

návrh  de lege ferenda. Z tohoto úhlu pohledu lze 

konstatovat, že předložená práce tento cíl naplnila. 

Samostatnost při zpracování 

tématu v etně zhodnocení 

práce z hlediska plagiátorství 

Autorka prokázala schopnost samostatného 

vědeckého zpracování daného tématu. Se zdroji 

pracovala řádně, resp. odpovídajícím zp sobem. 

Logická stavba práce Diserta ní práce je přehledně  leněna a logicky 

uspořádána. Autorka postupuje od obecného ke 

zvláštnímu, jednotlivé kapitoly na sebe navazují. 

Práce se zdroji (využití 

cizojazy ných zdroj ) v etně 

citací  

Práce je vybavena relevantním poznámkovým 

aparátem a lze konstatovat, že autorka pracovala 

dostate ně s odbornou literaturou, judikaturou i 

dalšími zdroji (v etně cizojazy ných), a lze tedy mít 

za to, že prokázala znalost relevantních zdroj  

vy erpávajících dané téma. 

Hloubka provedené analýzy 

(ve vztahu k tématu) 

Lze konstatovat, že dané téma bylo analyzováno 

dostate ně hluboce, v rozsahu a kvalitě odpovídající 

diserta ní práci. 

Úprava práce (text, grafy, 

tabulky) 

Diserta ní práce má odpovídající úpravu textu. 

Jazyková a stylistická úroveň Práce je psána odborným jazykem, přesto  tivě, jen 

zřídka se vyskytují drobné gramatické chyby. 

 

6. Připomínky a otázky k zodpovězení při obhajobě 



  

K ústní obhajobě navrhuji zejména tato témata: 

- vzájemný vztah LZPS, OZ a VyvlZ co do problematiky vyvlastnění  

- problematické aspekty stanovování náhrad za vyvlastnění, zhodnocení souladu  eské úpravy 

náhrad za vyvlastnění s evropskými standardy ochrany vlastnického práva (v . reflexe 

judikatury ESLP) 

- jaké byly hlavní výzkumné otázky, které autorka v rámci své diserta ní práce zkoumala (s 

ohledem na absenci jejich vymezení v práci)? K jakým závěr m dospěla? 

 

 

Doporučení/nedoporučení práce 

k obhajobě 

Práci doporu uji k obhajobě před příslušnou 

komisí pro obhajobu diserta ní práce. 

 

 

V Olomouci dne 14. 7. 2020 

 
Doc. JUDr. Kateřina Frumarová, Ph.D. 

oponent/oponentka 


