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Průběh obhajoby: Disertantka nejprve představila téma disertační práce na téma
vyvlastnění. Cílem práce bylo poskytnout komplexní pohled na
problematiku vyvlastnění u nás a nabídnout dílčí srovnání s úpravami
v zahraničí. Je zde i pohled na praktickou aplikaci roztříštěné právní
úpravy správními orgány a soudy. Dále je věnován pozornost tématu
účastenství v řízení o vyvlastnění. Jsou zde i úvahy de lege ferenda
stran otázky, nakolik je i omezení vlastnického práva není
vyvlastněním. Cíle práce - nejkomplexněji popsat vyvlastnění ve
všech aspektech - byly podle náhledu disertantky splněny.
Dále se k práci vyjádřil vedoucí práce(doc. Handrlica). Vyzvedla
skutečnost, že práce byla odevzdána včas. Pozitivně hodnotil i
komparativní obsah práce. Práce je součástí SVV.
První oponentka (doc. Frumarová) podotkla, že práce zpracovává
komplikovanou problematiku a kladně hodnotila zahraniční prvek v
práci. Jako nedostatek vnímá nedostatečné vymezení hypotéz práce a
jejich naplnění.
Druhý oponent (doc. Kopecký) nejprve uvedl připomínky k
formálnímu zpracování práce, která obsahuje některé nedostatky v
citacích a gramatice. Určité výhrady zmínil i ve vztahu k členění
práce po jednotlivých historických vývojových etapách a prostoru,
který byl věnován dopadu přijetí Listiny základních práv a svobod na
úpravu vyvlastnění. Práci k obhajobě nedoporučil vzhledem k tomu,
že jako teoretická práce předkládaná disertace neobstojí.
Dále se disertantka vyjádřila k dotazu doc. Handrlici stran návrhů
právní úpravy de lege ferenda v České republice, resp. zda je
stávající úprava dostačující, jakkoli je roztříštěná. Úprava ve
zvláštních právních předpisech je praktická z toho důvodu, že
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význam exporpriačních titulů se v čase mění vzhledem k proměnám
společnosti. Dále disertantka poukázala na problém práva stavby, jež
podle stávající úpravy nelze vyvlastnit.
Disertantka také zodpovídala dotazy první oponentky ohledně
souladu stávající právní úpravy s Evropskou úmluvou o ochraně
lidských práv a základních svobod. Dále reagovala na otázku
možností aplikace občanského zákoníku při stanovení formy a výše
náhrady za vyvlastnění. Náhrada za vylastnění je ostatně
soukromoprávním institutem. Dále disertantka reagovala na
připomínky druhého oponenta.
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