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Jana Doležalová 

Vinohradnictví a vinařství z pohledu práva 
 

 

Posuzovaná práce má celkový rozsah 78 stran, včetně příloh, z toho vlastní text činí 67 stran  

a byla odevzdána v červnu 2012. 

 

Aktuálnost náročnost tématu: 

Téma práce, které se vztahuje k jedné, i když jinak zajímavé součásti zemědělského práva, 

spolu s obsahem práce, převážně jen popisujícím platnou právní úpravu, jsou aktuální 

především ve způsobu podání uceleného výkladu o právní materii daného tématu, a to nejen 

z pohledu českého, ale též evropského unijního práva. Téma práce klade větší nároky na 

obeznámení se specifickou odbornou problematikou vinohradnictví a vinařství, ale jinak jen 

průměrné požadavky na zvládnutí právní materie. 

 

Hodnocení práce:  

Vlastní text práce je rozdělen do sedmi základních bodů, včetně úvodu a závěru. Po stručném 

úvodu je v bodech 2-6 podána informace o dějinách vinohradnictví a vinařství v českých 

zemích, o zařazení této tématiky do systému práva, informace o platné evropské unijní úpravě 

a zejména pak výklad o platné právní úpravě vinohradnictví a vinařství na území ČR, s 

návaznosti na související právní předpisy z oboru potravinového práva, práva životního 

prostředí a finančního práva. Závěr práce v bodě 7 shrnuje nejzákladnější poznatky 

s výhledem de lege ferenda. 

   Obsah práce vystihuje (avšak jen popisným způsobem) základní podstatu zadaného tématu. 

Co se týče právní materie, pak většinou jen na úrovni textu zákona. Jen ojediněle se v textu 

práce objevují úvahy k platné právní úpravě a náměty de lege ference (v závěru). Většina 

textu práce se soustřeďuje na věcnou stránku tématu, méně na problémy právní úpravy.  

   Po formální stránce splňuje práce požadované náležitosti, i když se vlastní úprava textu 

nevyznačuje přílišnou pečlivostí. Nutno ovšem ocenit způsob nakládání s použitými prameny 

(četná citace v textu). 

   V posuzované práci diplomantka prokázala, že se s danou tématikou blíže seznámila a že se 

v ní dobře orientuje, i když jde celkově o práci jen průměrné úrovně. 

  

Návrh klasifikace a doporučení: Vzhledem k výše uvedenému hodnotím práci jako dobrou 

a jako takovou ji doporučuji k obhajobě.  

 

Při její obhajobě by měla diplomantka odpovědět na následující otázky: 

1) Pokud by byla zrušena existující omezení se strany EU za jakých podmínek by bylo 

možném převádět vinice na jiné druhy zemědělských pozemků? 

2) Lze se proti rozhodnutí o zatřídění vína odvolat? 

 

  

 

 

V Praze dne 19.6. 2012                                                        Doc. JUDr. Jaroslav Drobník, CSc. 
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