
Posudek oponenta diplomové práce: 

Martina Král: „Právní úprava vyvlastnění“ 

 

Diplomová práce Martina Krále na téma „Právní úprava vyvlastnění“ má celkem 95 stran, 

z toho 80 stran vlastního textu, a skládá se celkem z 9 kapitol a nečíslovaného úvodu a závěru, 

dále pak ze seznamu pramenů, česky i anglicky psaného abstraktu a resumé a seznamu 

klíčových slov. Práce splňuje formální požadavky kladené na diplomovou práci. Byla 

odevzdána 8. prosince 2016.  

Aktuálnost tématu. Jedná se o tradiční, nicméně stále aktuální až nadčasové téma řešící 

střety mezi vlastnickým právem k pozemku nebo ke stavbě a různými veřejnými zájmy. 

Právní úprava vyvlastnění nabízí celou řadu problémových aktuálních otázek jak de lege 

ferenda, tak de lege lata.   

Náročnost tématu. Obtížnost tématu práce je dána především roztříštěností a šíří právních 

předpisů souvisejících s vyvlastněním, jak z oblasti soukromého práva (zejména právní 

úprava vlastnického práva včetně jeho ústavněprávních základů), tak z oblasti veřejného 

práva. Byť je jádro právní úpravy obsažené v zákoně o vyvlastnění, je nezbytná též znalost 

speciální právní úpravy obsažené v zákoně č. 416/2009 Sb., o urychlení výstavby dopravní, 

vodní a energetické infrastruktury, stavebního zákona a celé řady dalších právních předpisů 

upravujících zejména účely vyvlastnění. Nezbytná je též znalost související judikatury 

Ústavního soudu. Z těchto důvodů považuji téma za poměrně náročné.  

Hodnocení práce. Diplomová práce je vedle úvodu a závěru práce logicky uspořádána do 

devíti na sebe navazujících a dále členěných kapitol. Autor se nejprve v prvních třech 

kapitolách, které jsou jakýmsi úvodem do tématu, postupně věnuje vlastnickému právu, 

zejména jeho ústavněprávním základům, vymezení vyvlastnění a pramenům právní úpravy.  

V dalších kapitolách se pak věnuje všem podstatným aspektům vyvlastnění zejména jeho 

podmínkám a procesním otázkám, zmíněna je též revokace vyvlastnění. 

 

Diplomová práce téma zpracovává komplexně a pečlivě, opominuta není žádná podstatná 

otázka. Autor ke zpracování vhodně využívá judikatury i odbornou literaturu. Jediným 

podstatnějším nedostatkem práce je její značná popisnost. Autor se sice zabývá všemi 

hledisky právní úpravy vyvlastnění, nicméně žádným z aspektů se nezabývá příliš do 

hloubky. Výjimku představují některé pasáže věnované účelu vyvlastnění, subkapitola 

věnovaná veřejnému zájmu a jeho prokazování a kapitola o předmětu vyvlastnění. Autorovy 

vlastní názory oceňuji zejména v závěru práce a v kapitole věnované zákonu č. 416/2009 Sb.  

 

Celkově hodnotím diplomovou práci jako poměrně zdařilou. Zvolené téma zachycuje 

komplexně a přehledně, byť převážně popisným způsobem. Práce s literaturou je téměř 

bezchybná. Grafická, stylistická a jazyková stránka diplomové práce jsou na standardní 

úrovni. 

Doporučení k obhajobě a návrh klasifikace Diplomovou práci Martina Krále hodnotím 

jako velmi dobrou místy až výbornou, a jako takovou ji doporučuji k ústní obhajobě. 

 

 



Otázky k obhajobě. V rámci ústní obhajoby doporučuji, aby se diplomant vyjádřil 

k následujícím otázkám: 

1) Zhodnoťte zákon č. 416/2009 Sb., o urychlení výstavby dopravní, vodní a energetické 

infrastruktury. 

2) Věnujte se problematice revokace vyvlastnění 

 

 

V Praze dne 20. ledna 2017      JUDr. Martina Franková, Ph.D. 

 


