
 
 

Posudek vedoucího diplomové práce Petra Mlícha 

„Pozemní komunikace a jejich užívání“ 

 

 Předložená diplomová práce o rozsahu 158 stran vlastního textu (podle prohlášení 

autora má 412 438 znaků) je členěna, kromě úvodu a závěru, do 6 kapitol („Historie 

pozemních cest a jejich právní úpravy“, „Silniční právo a pojem pozemní komunikace“, 

„Pozemní komunikace jako předmět práva“, „Kategorie pozemních komunikací“, „Vznik, 

změny a zánik pozemních komunikací“, „Užívání pozemních komunikací“). Všechny 

kapitoly jsou dále podrobně členěny. Struktura práce odpovídá potřebám zpracování tématu. 

 Téma práce patří spíše k těm tradičním, je ale stále aktuální. Práce je psána s chutí 

a s rozvahou. Autor využil řadu pramenů (odborná literatura, dokumenty z praxe, judikatura). 

Všímá si i občanskoprávních a finančněprávních souvislostí zvoleného tématu. Prokázal, že je 

schopen systematického přístupu, samostatných úvah včetně kritického hodnocení platné 

právní úpravy a formulace množství námětů de lege ferenda.  

 Řada otázek byla předmětem několika konzultací.  

 Výsledný text je srozumitelný a kultivovaný. 

 Práce je nepochybně podnětná.  

 Z dílčích připomínek uvádím:  

- Přinejmenším nezvykle působí spojení „Českomoravská kotlina“ (str. 3). 

- V partii 1.5.2 by stálo za to zmínit novelu publikovanou pod č. 27/1984 Sb. (na str. 21 je 

uvedena pouze vyhláška, která na tuto novelu reagovala). 

- V souvislosti se zákonem č. 111/1994 Sb., o silniční dopravě, je třeba zmínit (kromě 

živnostenského zákona) dnes i některá evropská nařízení, zejména nařízení, kterým se 

zavádějí společná pravidla týkající se závazných podmínek pro výkon povolání podnikatele 

v silniční dopravě (str. 21; naznačeno na str. 27). 

- Jsou i další druhy dopravy (str. 24). 

- Druhý znak uvedený na str. 28 dole (srov. též na str. 53) a znak uvedený v pátém odstavci na 

str. 29 (srov. též na str. 56) se netýkají všech pozemních komunikací; vysvětlení se podává až 

na str. 30.   

- Problém, který měl řešit § 17 odst. 3 zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, byl 

namnoze vyvolán rozšiřováním starších silnic (např. str. 34 a 36).  

- Výklad ve druhém a třetím odstavci na str. 43 by zřejmě bylo dobré v zájmu „čitelnosti“ 

ještě o něco rozvést.  

- Problém zmiňovaný v partii 4.6.2 na str. 59 má své zvláštnosti v souvislosti s novou bytovou 

výstavbou ve veřejně přístupných areálech. 
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- Na str. 64 dole má být „jiné“ právnické osoby. 

- Která všechna kritéria přicházejí do úvahy ve čtvrtém odstavci na str. 69?  

- Ustanovení § 7 odst. 2 zákona o pozemních komunikacích předpokládá (výlučně vs.i?) řízení 

z moci úřední, zatímco podle § 142 správního řádu jde o řízení na žádost (str. 69). 

- Výklad v partii 4.6.5 na str. 72 stálo za to rozvést. 

- Termín „stavební technika“ může být zavádějící (str. 76). 

- Výčet případů ve druhé větě předposledního odstavce na str. 77 není úplný; srov. na str. 84 

a 85. 

- V poznámce č. 196 na str. 78 bylo vhodnější odkázat na původní pramen. 

- Ustanovení § 142 správního řádu není pouhým ustanovením o řízení (str. 80). 

- Územní rozhodnutí je ovšem podle platné úpravy instrumentem územního plánování (str. 81 

a 83). Může jít i o společné povolení (správně na str. 84). 

- Výklad na straně 83 mohl být doplněn úvahou o vztahu zmíněných expropriačních titulů.  

- Silniční správní úřad je speciálním stavebním úřadem (str. 85 dole); text se zčásti opakuje.  

- Jaká je podle autora povaha zmíněné koncesionářské smlouvy (str. 86 a násl.)? 

- Na str. 89 jde o připojení sousední nemovitosti na pozemní komunikaci (nikoli naopak).  

- Jistou disproporcí je, že výklad v partii 6.2.1 (str. 107 a 108) je velice úsporný. 

- Má na str. 118 jít skutečně o právní „jednání“ (čemuž nasvědčuje zmínka o civilní žalobě na 

str. 115), nebo o (s)právní „úkon“? A ještě: „Cena“, nebo „poplatek“ (tamtéž)?; autorem 

použité uvozovky jsou namístě; viz dále na str. 128 a 129.  

- Jaký je názor autora na právní formu uzavírky (str. 125 až 127)?  

- Který orgán obce by měl vydávat zmíněné opatření obecné povahy v obci, kde se rada 

nevolí (str. 139)? 

- O rozvržení materie mezi zákon a vyhlášku lze diskutovat (str. 139).  

- Na okraj: „Cena“ za stání vozidel (nahlížená jako cena bez uvozovek) přitom mohla být 

regulovanou cenou (str. 140). 

- Je třeba se vypořádat otázkou, zda se účelových komunikací zvláštní užívání vůbec týká 

(str. 144 a 145 a str. 153 a 154). 

- Zvláštní užívání podle § 25 odst. 6 písm. a) zákona o pozemních komunikacích lze začlenit 

nejen do partie 6.4.1.1 (str. 145). 
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- V partii 6.4.2.1 jde o zvláštní užívání nejen „omezující“, ale i „vylučující“ obecné užívání 

(str. 146).  

- Zřizování reklamních zařízení má dvojí režim; nejde jen o zvláštní užívání (str. 147 a 148). 

- Důsledky porušování „podmínek veřejnoprávního povolení“ by stálo za to podrobněji 

rozebrat (str. 149). 

- Jde u tzv. rozšíření obecného užívání materiálně vůbec o opatření obecné povahy (str. 150)? 

 Redakce textu je pečlivá. 

 Podle protokolu o výsledku kontroly na plagiáty v systému Theses.cz ze dne 17. 

dubna  2020 byla práce porovnána se 700 dokumenty s maximální podobností méně než 5 %; 

podle protokolu o výsledku kontroly v systému Turnitin ze dne 16. dubna 2021 činí celkový 

index podobnosti 14 %.   

 Celkově mám za to, že předložená diplomová práce je zpracována na značně 

nadstandardní úrovni. 

 Rozpravu u obhajoby doporučuji zaměřit na rozvedení námětu de lege ferenda 

obsaženého v partii 6.3. A kromě toho: Jaký je názor diplomanta na ustanovení zákona 

o pozemních komunikacích, které prohlašuje některé komunikace za veřejně prospěšné (§ 17 

odst. 1 platného znění)? 

 

V Praze dne 20. května 2021 

        JUDr. Ing. Josef Staša, CSc.  

 


