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Posudek oponenta na diplomovou práci 

 

 

Název diplomové práce:  Právní aspekty realizace developerského projektu z pozice 

investora 

 

Diplomant (autor):  Vojtěch Vlk 

 

Vedoucí:   Mgr. František Korbel, Ph.D. 

 

Oponent:   JUDr. Petr Svoboda, Ph.D.  

 

I. 

 

K tématu (předmětu) práce: 

 

Téma práce je zajímavě a smysluplně vymezené. Navíc je třeba zvláště ocenit její dvě přidané 

hodnoty, a sice, (a) že jde o komplexní pojednání začínající „právním auditem“ pozemku a 

končící kolaudací, a dále (b) že jde o mimořádně náročný interdisciplinární rozbor, který – 

kromě obtížného základu veřejného (správního) práva - zahrnuje i rozsáhlé pasáže 

soukromého práva, a to jednak zákonné úpravy právních vztahů k nemovitostem a jednak 

zákonné úpravy příslušných smluvních typů, které jsou v rámci developerské výstavby 

důležité. 

 

K systematice práce: 

 

Práce je poměrně rozsáhlá, má téměř 120 stran čistého textu. Má logickou strukturu. Kapitoly 

1 a 2 se věnují „[p]rávnímu auditu pozemku“, a to nejprve z hlediska veřejného práva (zde 

výborný rozbor problematiky územního plánu, včetně problémů při rušení územních plánů) a 

poté (opět velmi pečlivě) i z hlediska soukromého práva. Třetí kapitola rozebírá „[s]pecifika 

developerské smlouvy o smlouvě budoucí kupní“. Kapitola 4 „Územní řízení“ představuje 

veřejnoprávní jádro práce. V páté kapitole se autor věnuje „[s]pecifikům developerské kupní 

smlouvy“, v šesté kapitole stavebnímu řízení, v sedmé kapitole (vlastní) výstavbou, načež 

výklad končí v osmé kapitole kolaudací. Ke škodě věci autor odbyl „Závěr“ (zřejmě již 

neměl na další psaní sílu). Zde chybí shrnující či syntetizující poznatky. 

 

K obsahu práce: 

 

Obecně: 

 

Práce je vynikající. Autor prokázal mimořádnou a na studenta až pozoruhodnou znalost velmi 

obtížné problematiky. Zvláště je třeba ocenit jeho schopnost propojovat si složité instituty 

veřejného (stavebního i katastrálního) práva se soukromoprávní rovinou zkoumané 

problematiky. Doporučuji autorovi, aby zvážil další rozpracování práce pro účely rigorózní 

práce a poté její publikaci. 
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Konkrétně: 

 

Ke str. 22-23: Autor zde kriticky rozebírá právní názor J. Vedrala, A. Rosinové, P. Černého a 

Nejvyššího správního soudu, vysloveného v rozsudku č. j. 8 As 63/2019-40, podle kterého se 

na tzv. incidenční přezkum opatření obecné povahy podle § 101a odst. 1 věta druhá soudního 

řádu správního nevztahuje dovětek z věty druhé § 101b odst. 1 soudního řádu správního, 

doplněný novelizací provedenou zákonem č. 225/2017 Sb. a rozšiřující zákaz prominout 

zmeškání lhůty pro podání návrhu i „ve vazbě na navazující rozhodnutí, opatření nebo jiný 

úkon nahrazující rozhodnutí“. Autor s uvedeným právním názorem nesouhlasí a naopak 

zastává názor, že tzv. incidenční návrh na zrušení opatření obecné povahy nelze po uplynutí 

lhůty 1 roku vůbec (tj. nikdy) podat. Pokud bychom autorův názor přijali, vzniká však 

sekundární ústavní problém, který vyplývá z čl. 95 odst. 1 Ústavy ČR: územní plány měly 

v době nabytí účinnosti čl. 95 odst. 1 Ústavy ČR právní formu „jiného právního předpisu“, 

kterým správní soud v řízení o žalobě proti (navazujícímu) rozhodnutí není vázán, pokud je 

v rozporu se zákonem. Jak se autor dívá na tento ústavně-právní problém?  

 

Ke str. 79: Zajímavá argumentace k otázce, zda podle § 89 odst. 2 stavebního zákona jsou 

v územním řízení přípustné námitky účastníka k věcem (otázkám), o kterých sice mohlo být 

rozhodnuto při vydání územního plánu, ale nebylo. Autor přesvědčivě argumentuje proti 

„extenzivnímu výkladu“ Z. Adamusové, J. Machačkové a dalších. Nicméně se přesto ptám: 

neměl by být výklad ustanovení § 89 odst. 2 a § 114 odst. 2 stavebního zákona z důvodu 

elementární konzistentnosti zákonné úpravy co do podstaty shodný? Je textová nuance, na níž 

autor (jinak správně) poukazuje, důvodem pro odlišný režim námitek v územním a stavebním 

řízení? 

 

Ke str. 80: Myslím, že ohledně občanskoprávní námitky týkající se existence nebo rozsahu 

vlastnického (věcného) práva ve smyslu § 89 odst. 6 stavebního zákona autor opomenul 

(opačný) právní názor judikatury, zejména rozsudku NSS č. j. 9 As 61/2007-52, podle něhož 

stavební úřad posoudí námitku sám podle údajů z katastru nemovitostí, pokud namítající 

účastník navzdory výzvě stavebního úřadu v určené lhůtě nepodá k civilnímu soudu žalobu o 

určení vlastnického (věcného) práva. 

 

K formální stránce práce: 

 

Autor se vyjadřuje stručně, jasně, logicky a stylisticky správně. 

 

K práci s prameny: 

 

Autor zpracoval rozsáhlý okruh judikatury i literatury. Citace pramenů jsou v pořádku. Pouze 

bych upozornil na nedostatek v citaci konkrétního autora u kolektivních děl, například 

v poznámce pod čarou č. 150 na str. 64. 

 

Shrnuji: 

 

Práce splňuje požadavky stanovené pro diplomové práce. Prosím autora, aby se při obhajobě 

pokusil odpovědět na mé otázky a připomínky výše. 
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II. 

 

Předloženou práci doporučuji k obhajobě a - s výhradou průběhu obhajoby – ji předběžně 

navrhuji klasifikovat známkou „výborně“. 

 

 

V Praze dne 20.9.2020 

 

 

JUDr. Petr Svoboda, Ph.D. 

Katedra správního práva a správní vědy PF UK 


