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Oponentský posudek disertační práce 

„Vyvlastnění“ doktorandky JUDr. Heleny Hostovské 
 

 

Disertační práce o celkovém rozsahu cca 323 stran vlastního textu (podle autorky 

725139 znaků) je věnována problematice právní úpravy vyvlastnění. Práce je rozdělena do 

úvodu, třinácti částí (označených 1. Právní úprava vyvlastnění na vnitrostátní a mezinárodní 

úrovni, 2. Historický exkurz do problematiky vyvlastnění, 3. Základní právní pojmy 

související s problematikou vyvlastnění, 4. Zákon o vyvlastnění, 5. Podmínky vyvlastnění dle 

zákona o vyvlastnění, 6. Náhrada za vyvlastnění dle zákona o vyvlastnění, 8. Rozhodnutí 

v řízení o vyvlastnění včetně přezkumu, 9. Zvláštní právní předpisy obsahující expropriační 

titul, 10. Zákon č. 222/1999 Sb., o zajišťování obrany České republiky, 11. Zákon č. 416/2009 

Sb., o urychlení výstavby dopravní, vodní a energetické infrastruktury a infrastruktury 

elektronických komunikací, 12. Komparace se zahraniční právní úpravou, 13. Novela zákona 

o vyvlastnění, novela zákona o urychlení výstavby dopravní infrastruktury a úvahy de lege 

ferenda), následuje závěr. Již z názvů jednotlivých částí plyne, že se doktorandka věnovala 

kompletnímu záběru úpravy vyvlastnění, odpovídající do značné struktuře zákona o 

vyvlastnění, samozřejmě i podle souvisejících úprav. 

Doktorandka na mnoha místech odkazuje na své zkušenosti z praxe (viz např. 106, 

116, 124, 159 aj.), tedy popisuje, jak se podle v praxi některá právní ustanovení vykládají či 

aplikují. Je škoda, že doktorandka neužila obecně uznávané metody vědecké práce, např. 

analýzu, a to ověřitelnou, na základě nichž by byly poznatky z praxe vyhodnoceny. Práci lze 

celkově vytknout, že sice provádí výklad jednotlivých právních ustanovení týkajících se 

vyvlastnění, ale nelze z ní posoudit, jaký teoretický a tvůrčí přínos obsahuje a do jaké míry je 

doktorandka schopna pečlivé vědecké práce v oblasti práva. 

Výtky mám zejména k těm partiím práce, které se týkají výkladu dřívějších úprav, což 

jsou výtky nejenom k části druhé, ale i k jiným místům práce. Příkladmo uvádím: 

- je velmi zvláštní, že práce rozděluje časovou osu v historickém exkurzu mj. na období 

let 1976-2007 (str. 42 an.) a období od r. 2007 do současnosti (str. 48 an.). Je tak 

pominut zásadní význam, který byl vyvolán společenskými změnami po r. 1989, zejm. i 

pro úpravu vyvlastnění významnou Listinou základních práv a svobod a též 

„uvozovacím“ ústavním zákonem č. 23/1991 Sb. (jeho role je v práci pominuta); 

- na str. 21 je nedostatečně (neúplně) citován čl. 10 odst. 1 Ústavy z r. 1960 o 

nedotknutelnosti osobního vlastnictví (tehdejší ústava uváděla, co do kategorie 

„osobního vlastnictví“ zejména patří), zejména však chybí rozbor důsledků toho, že 

pozemky předmětem osobního vlastnictví být nemohly; 

- formulace na str. 39, že snad občanský zákoník č. 40/1964 Sb. rozšířil rozdělení 

jednotlivých typů vlastnictví tak, že „zakotvil formu soukromého vlastnictví“, je 

nepřesná, taková forma vlastnictví existovala i předtím, jen byla výslovně oddělena od 

osobního vlastnictví. Pokud se již doktorandka pokusila o exkurze do právní úpravy 

v této době, měla se vypořádat s institutem práva osobního užívání a vyložit možnosti či 

nemožnosti vyvlastňování věcí v osobním užívání; 

- pokud se píše na str. 42 o vyvlastnění podle stavebního zákona č. 50/1976 Sb., není 

vyloženo, v jakém znění je tento zákon rozebírán, tedy zda v původním, jak by se mohl 

čtenář domnívat, nebo ve znění novelizovaném, jak tomu ve skutečnosti je; 

- ke str. 73: zde se píše, že „OZ (myšlen zákon 89/2012 Sb.) v rámci právní úpravy 

věcných břemen opustil koncepci věcných břemen zavedenou v roce 1950 a upravenu 

posléze v rámci ustanovení § 151n a násl. zákona č. 40/1964 Sb., občanského 

zákoníku“. Je pominuto, že občanský zákoník č. 40/1964 Sb. byl vícekrát novelizován, 
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že právní úprava věcných břemen do něho byla vložena až novelou č. 131/1982 Sb. a že 

do ustanovení § 151n a násl. se úprava dostala až pozdější novelou č. 509/1991 Sb.; 

- ke str. 123: zde se uvádí, že předkupní právo bylo znovuzavedeno s účinností ode dne 

1. 1. 2014, což evidentně není pravda, do té doby zde předkupní právo bylo. Text 

doplňuje poznámka pod čarou č. 153 odkazující na úpravu občanského zákoníku 

účinnou od 1. 1. 2018, čtenář tedy musí být zmaten, jaké vlastně datum měla 

doktorandka na mysli. 

 

Z formálních připomínek příkladmo uvádím: 

- na více místech jsou nepřesné citace pramenů, např. na str. 13 formulace ohledně 

Mezinárodního paktu o hospodářských, sociálních a kulturních právech a 

Mezinárodního paktu o občanských a politických právech: nebyly publikovány v tehdy 

neexistující „České republice“, nebyly publikovány jako „vyhláška Ministerstva 

zahraničních věcí Československé republiky“, ale jako vyhláška „ministra …“; naproti 

tomu Úmluva o ochraně lidských práv a základních svobod nebyla ve Sbírce zákonů 

publikována jako „Sdělení federálního ministra zahraničních věcí“, ale jako sdělení 

„federálního ministerstva …“; 

- zcela zbytečně (a formálně i nepřesně) se označují soudy či úřady spojením „České 

republiky“, ačkoli to není jejich zákonné označení (viz např. Ústavu ČR, kompetenční 

zákon, zákon o soudech a soudcích) a v textu není pochyb, že by se snad jednalo o 

orgán jiného státu (v textu je např. uváděno na mnoha místech „Nejvyšší správní soud 

České republiky“, „Ministerstvo zdravotnictví České republiky“, dokonce na str. 136 a 

137 se píše o „poradním sboru Ministra vnitra České republiky“, tedy ministra podle 

autorky s velkým „M“ na počátku slova atd.); 

- vícekrát se nesprávně označuje rozhodnutí soudu s velkým počátečním písmenem (viz 

např. str. 92, 96 „Nález“, str. 90 „Usnesení“); 

- na str. 166 a 167 jsou přebírány bezdůvodně rozsahem velké části cizích 

komentářových textů, aniž by byl uveden vlastní rozbor doktorandky; 

- odkazuje-li se v textu na důvodové zprávy (např. na str. 79, 203, 210), je chybně 

uvedeno, že se jedná např. o „důvodovou zprávu k zákonu č. 184/2006 Sb., …, ve znění 

pozdějších předpisů“. Důvodové zprávy tvoří součást návrhu zákona, nikoli zákona 

přijatého a vyhlášeného ve Sbírce zákonů či dokonce jeho pozdějších novel, formulace 

důvodové zprávy ani nemusí odpovídat obsahu později přijatého zákona; 

- doktorandka se dopustila více prohřešků proti pravidlům o interpunkci, např. na str. 63 

schází čárka za citovaným názvem zákona „Zákon č. 141/1950 Sb., občanský zákoník 

(má být čárka) neobsahoval …“; obdobně na téže straně při citaci zákona č. 40/1964 

Sb.; na str.  70 v prvním odstavci shora naopak je např. chybně čárka před „a které“; 

- na str. 83 je více chyb, např. „Vyvlastňovací řízení je … definováno jako odnětí …“ 

(schází „řízení o“), „Zástavním věřitelem … ten, kdo …“ (schází „se rozumí“); 

- ke str. 327: doktorandka vychází z druhého vydání učebnice prof. Sládečka, ačkoli již 

vyšlo vydání čtvrté. 

 

Z dalších připomínek uvádím: 

- ke str. 13: nesouhlasím s formulací „Pro územní oblast Evropy byla vydána Úmluva o 

ochraně lidských práv a základních svobod“. Úmluva nebyla „vydána“, odpovídá 

skutečnosti jak v minulosti, tak i v současnosti, že má „územní oblast Evropy“?! 

- ke str. 14: je možnost dovolávat se ochrany u Evropského soudu pro lidská práva dána 

jen „občanům Evropské unie“?! 
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- větší a samostatná pozornost měla být věnována úpravě v právu EU; 

- ke str. 147-148: uvádí-li doktorandka, že přerušení řízení podle § 23 odst. 1 VyvlZ je 

z důvodu překážky litispendence, měla se vypořádat s obecnou úpravou litispendence 

podle § 48 odst. 1 SŘ; 

- ke str. 163: doktorandka píše o „odkladném účinku jednotlivých výroků rozhodnutí o 

vyvlastnění“, což je nepřesné, asi měla na mysli odkladný účinek odvolání ve vztahu 

k jednotlivým výrokům rozhodnutí. Zajímavější by však bylo rozebrat, kdy odvolání jen 

proti některému výroku nebo vedlejšímu ustanovení výroku nebrání nabytí právní moci 

zbytku výrokové části rozhodnutí o vyvlastnění. Tomu by se doktorandka mohla 

věnovat při ústní obhajobě práce.   

 

Podle mého názoru je předložená práce řada nepřesností, které by si zasloužily opravit, 

na některé jsem v tomto posudku upozornil. Závažnějším nedostatkem pak je, že z práce 

neplyne, jaký má mít teoretický přínos pro zkoumanou problematiku, protože předložená 

práce je snad jen praktickým výkladem existujících zákonných ustanovení vztahujících se 

k vyvlastnění, navíc s více chybami a nepřesnostmi. 

 

S ohledem na výše uvedené práci nedoporučuji k obhajobě před příslušnou komisí 

pro obhajobu disertační práce.  

 

V Praze dne 28. 8. 2020 

 

       doc. JUDr. Martin Kopecký, CSc. 


