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1. Zadání a cíl práce 

 Autor se rozhodl zpracovat na fakultě nepříliš časté a přitom velmi aktuální a praktické 

téma právních aspektů realizace developerského projektu. To je samo o sobě záslužným 

počinem. Nadto autor působí v oboru realit, což mu umožňuje kombinovat teoretické poznatky 

s jeho zkušenostmi z praxe. 

Autor si správně uvědomuje rozsah a problémy tématu, a proto sám hned v úvodu 

záměrně omezuje, resp. konkretizuje záběr práce jen na právní aspekty realizace 

developerského projektu z pozice investora a zároveň určuje druh a některé základní podmínky 

projektu, jímž je bytový dům s 10 byty na pozemku, který je v územním plánu zahrnut do 

zastavitelné plochy s funkčním využitím pro bydlení a není dotčen žádnými ochrannými ani 

bezpečnostními pásmy. 

Autor sám v úvodu přiznává, že práci pojímá jako ryze praktickou a z povahy 

rozebíraného tématu do jisté míry deskriptivní, nicméně k některým sporným otázkám zaujímá 

i svůj vlastní právní názor. To samozřejmě determinuje obsah práce a je to její předností 

(praktická znalost tématu). Ovšem v rozporu s očekáváním vyvolaným touto tezí obsahuje 

práce i bohatý poznámkový aparát a vykazuje nepochybně i velmi slušné teoretické zázemí 

autora a jím použitých zdrojů. 

Osobně volbu tématu a cíle práce oceňuji jako originální a smysluplné. Je to jistě lepší, 

než psát sice teoreticky a přitom věcně „o ničem“. To jistě není dáno náhodou, ale 

systematickým zájmem autora. Předpokládám, že ve zvoleném oboru se bude dále profilovat.  



2. Obsahové zpracování práce 

     Práce patří k výrazně rozsáhlejším, než jsou minimální požadavky i než je průměr 

diplomových prací. Obsahuje 140 stran, z toho 120 stran vlastní statě a člení se na úvod, 

8 základních obsahových kapitol, závěr, seznam zkratek, (poměrně bohatý) seznam použité 

literatury a judikatury a abstrakt. 

 V první a druhé kapitole jde de facto o popis toho, co se v právní praxi označuje jako 

Due Diligence. V první kapitole se autor zabývá právním auditem pozemku z hlediska práva 

veřejného, zejména s jednotlivými vrstvami územně plánovací dokumentace a pak 

s jednotlivými ochrannými a bezpečnostními pásmy. Ve druhé kapitole pak právním auditem 

pozemku z hlediska práva soukromého, tj. zejména otázkami bezpečnosti a právní jistoty 

nabytí, jako jsou princip materiální publicity a problémy neúčinnost převodu v důsledku úpadku 

prodávajícího, postižení prodávajícího exekucí, relativní neúčinností při úmyslu zkrátit věřitele 

podle občanského zákoníku a převzetím majetku prodávajícího. 

 Třetí, poměrně stručná kapitola se věnuje specifikům „developerské“ smlouvy 

o smlouvě budoucí kupní. 

 Čtvrtá kapitola zahajuje blok veřejnoprávních povolovacích procesů, velmi podrobným 

provedením čtenáře popisem a nástrahami územního řízení a jeho případných alternativ.  

Pátá kapitola je naopak stručná a popisuje specifika „developerské“ kupní smlouvy. 

Šestá kapitola se vrací k povolovacím procesům a věnuje se, opět velmi podrobně, 

stavebnímu řízení. 

Sedmá kapitola přesouvá těžiště pozornosti opět do soukromoprávní oblasti a věnuje se 

vztahům jednotlivých aktérů ve výstavbě. Zejména jde o úpravu smluv o dílo se stavebním 

podnikatelem, projektantem a otázky vzájemné odpovědnosti. 

Osmá kapitola se věnuje veřejnoprávní kolaudaci. 

Systematika práce je přirozená, výklad postupuje podle časové osy developerského 

projektu od jeho záměru, přes právní audit, podmínky jeho přípustnosti, povolování až po 

výstavbu a kolaudaci. Autor popisuje jak některé obecné základy oboru a institutů, s nimiž 

pracuje, přes konkrétní zákonnou úpravu, její výklad, judikaturu až po praktická specifika 

a problémy, které autor evidentně dobře zná ze své vlastní praxe a své poznatky bohatě využívá. 

To je dobře. Velmi vítám propojení teorie a praxe, bohužel stále celkově nedostatečné na 

právnických fakultách.  

Obsahu jednotlivých kapitol se můžeme podrobněji věnovat při ústní obhajobě. 

Navrhuji se zaměřit zejména na aktuální problémy developmentu a veřejného stavebního práva, 

jako je (z první kapitoly) problematika rušení územních plánů a účinky jejich zrušení do 



individuálních povolovacích aktů či (ze čtvrté a šesté kapitoly) určování okruhu dotčených 

orgánů a problematika rozlišování zákonnosti a věcné správnosti závazných stanovisek ve 

vazbě na možnosti jejich přezkumu (a konfliktů mezi obecnou úpravou ve právním řádu a ve 

stavebním zákon, a to i de lege ferenda). Pojednat bychom mohli též o otázce účastenství 

v řízení a změnách vyplývajících z poslední velké novely stavebního zákona č. 225/2017 Sb. a 

opět i zde se zamyslet nad vhodností dané úpravy a návrhy de lege ferenda. 

3. Formální úroveň práce 

Po formální stránce nemám k práci prakticky žádných vážnějších výhrad. Nalezl jsem 

jen naprosté minimum drobných chyb (zejm. z typografického hlediska upozorňuji na potřebu 

nenechávat na koncích řádků samotná písmenka, předložky a spojky a připojovat je tzv. pevnou 

mezerou k následujícímu slovu na dalším řádku; občasně se vyskytují drobné chyby 

v interpunkci, např. chyba v absentující druhé čárce za vedlejší větou vloženou (např. hned 

dvakrát za sebou na konci str. 22) apod.  

4. Celkové hodnocení práce 

Práce je celkově profesionální, odborně fundovaná a přitom zajímavá a čtivá. Autor se 

v dané problematice zjevně orientuje, zabývá se jí nejen teoreticky, ale i prakticky, a podle toho 

diplomová práce vypadá. Škoda, že takových prací není mezi studenty více. Jakkoli je 

v některých ohledech práce popisná a základní, je to u první diplomové práce autora na dané 

téma přirozené. S ohledem na úroveň a rozsah práce se nabízí úvaha o jejím využití k dílčím 

publikaci nebo pro pokračování v tématu pro další typy prací (rigorózní či disertační). 

5. Doporučení práce k obhajobě 

Práci doporučuji k obhajobě a navrhuji ji hodnotit stupněm výborně. 

 

V Táboře dne 14. září 2020 

 

 

Mgr. František Korbel, Ph.D. 


