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K tématu, koncepci a systematice práce: 
 

Autorka zvolila neotřelé téma, které skýtá prostor pro zpracování v rovině doktrinální i 
z hlediska zakotvení v platné právní úpravě. S veřejným užíváním je spojena celá řada 
nevyřešených otázek, dlouhodobých i relativně nových. Jednu z nich nastínila autorka již 
v názvu práce, kde upozorňuje na možný střet realizace veřejného užívání na straně jedné a 
práva shromažďovacího a práva petičního na straně druhé. Zmínka o plzeňském centrálním 
obvodu pak dává tušit i prakticky orientovanou část práce odrážející problémy běžné správní 
praxe v konkrétním místě. Košatě formulované téma vyvolává dojem, že řešení bude 
průsečíkem všech nastíněných aspektů. Ve skutečnosti však dochází k oddělení na část 
mapující problematiku veřejného užívání v obecné rovině, veřejného užívání v plzeňském 
centrálním obvodě a do třetice se autorka věnuje uvedenému střetu s právem 
shromažďovacím a petičním. S ohledem na formulaci tématu mohla být této části věnována 
trochu větší pozornost.  

 
Systematika práce je logická a odpovídá potřebám zpracování tématu. Nejdelší a nejvíce 

strukturovanou je kapitola čtvrtá o veřejném užívání v plzeňském centrálním obvodu. Její 
vnitřní členění podle jednotlivých relevantních zákonů není zvlášť originální, ale jeví se jako 
účelné. Nejvíce zajímavá je vnitřní struktura kapitoly první, kde se autorka dotýká několika 
klíčových otázek institutu veřejného užívání. S ohledem na zvolenou koncepci by bylo možné 
uvažovat o zařazení obecného výkladu o shromažďovacím a petičním právu až před pátou 
kapitolu pojednávající o zmíněném možném střetu.  
 
K obsahu práce: 
 

Po obsahové stránce je práce zajímavá. Autorka pečlivě a detailně řeší některé 
významné otázky. Všímá si, že u všech statků neplatí veškeré znaky, které bývají tradičně 
považovány za univerzální atributy veřejného užívání. To se týká například momentu 
poskytnutí určitého statku k veřejnému užívání, nebo existence užívání obecného a zvláštního. 
Autorka správně diferencuje opodstatněnost dílčích charakteristických rysů podle 
jednotlivých předmětů veřejného užívání, např. na str. 7 či 16. Autorka reflektuje úpravu 
veřejných statků v novém občanském zákoníku.  

 
Některé problémy autorka podrobněji rozpracovává, některé pouze nastiňuje. Ač nelze 

souhlasit úplně se všemi jejími závěry, je třeba kladně ocenit, že práce podněcuje k dalším 
úvahám. Polemická je otázka, zda možnost určitý statek užívat představuje subjektivní právo. 
Autorka dospívá k závěru, že nikoliv, a to i v případě zvláštního veřejného užívání, tedy 
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oprávnění přiznaného správním aktem, viz str. 29. Také se nelze bez dalšího ztotožnit s tezí, 
že veřejné užívání představuje jeden z mírnějších zásahů do vlastnického práva, viz str. 34. 

 
 Autorka se místy dopouští nesprávných či nepřesných vyjádření, například na str. 70:  

„K žádostem o uzavírku místní komunikace se vyjadřuje příslušný politik podle gesce“. Na 
stejné straně též: „Státní správu vykonává silniční správní úřad, který na Úřadě městského 
obvodu Plzeň 3 spadá pod již zmiňovaný Odbor dopravy a životního prostředí“. Na str. 117 
používá pojem „právní normy“ ve smyslu právních předpisů. Autorka věnuje velkou 
pozornost veřejnému užívání pozemních komunikací. Přitom však nevyjasňuje vztah 
veřejného užívání pozemních komunikací a veřejného prostranství. 

 
Navzdory výše uvedeným nedostatkům práce obsahově obstojí. Autorka se zabývala 

veřejným užíváním v teoretické i praktické rovině. Shromáždila a uplatnila řadu zajímavých 
poznatků z praxe, včetně statistických dat, které dotvářejí přesný obraz. Kombinace 
uvedených přístupů vytváří přínosný celek. 

 
K práci s prameny: 
 
 Autorka shromáždila rozsáhlý počet pramenů dotýkajících se tématu práce, a to opět 
v rámci obecné i zvláštní části správního práva. Povaha pramenů je různorodá, zahrnuje 
monografie, odborné články, právní předpisy i soudní judikaturu. S prameny autorka, při 
respektování pravidel řádného citování, průřezově pracuje, upozorňuje na rozdílné názory, 
přidává svůj vlastní. Nepracuje ovšem s cizojazyčnou literaturou. 
 
K formální stránce práce: 
 

Práce splňuje požadavky na rozsah a má i další formální náležitosti. Text je přehledně 
strukturován, vyznačuje se dobrou stylistikou, práce se vcelku příjemně čte. Práce je prosta 
jazykových nedostatků, výjimkou je např. nařízení s velkým počátečním písmenem na str. 69. 
 
 
Shrnutí: 
 
 Předložená rigorózní práce je přínosná. Autorka prokázala, že je schopna se detailně 
věnovat dílčímu odbornému tématu v souvislostech a využívat přitom v souladu s citačními 
pravidly odbornou literaturu a jiné odborné zdroje. Zpracování tématu prokazuje hlubší 
odborné znalosti autorky a její schopnost k samostatné tvůrčí činnosti.  
 
Otázky k obhajobě: 
 
Zamyslete se nad otázkou formy vzniku oprávnění ke zvláštnímu užívání veřejného 
prostranství, dále pak nad otázkou požadavku místního poplatku za zvláštní užívání veřejného 
prostranství po vlastníkovi pozemku. 
 
 
V Praze dne 27. 5. 2016 
 

JUDr. Jiří Rajchl, Ph.D. 
 


