
Oponentsky posudek na diplomovou prâci Michaly Cilli: „Ochrana 

vlastnickeho pràva a majetkové reâtitucie v judîkatûre Europskeho Sudu 

pre l'udské Prâva" 

P^dklâdanâ diplomovâ prâce nadstandardniho rozsahu (94 s.) se zabyvâ 

tématem ochrany vlastnickeho prava a majetkovymi restitucemi, jeè je 

bezesporu stale zajîmavym predmëtem prâvniho zkoumâni. 

Diplomovâ prâce je logicky a pîehlednë ëlenëna do - vedle ûvodu a zâvëru 

- dvou pomërnë obsâhlych, avëak vyvâ^enych meritornîch kapitol. 

Prvni kapitola nazvanâ „Ochrana vlastnickeho prâva vjudikature 

Europskeho Sùdu pre Eudské Prâva" je vënovâna vyloèeni pojmu „majetkové 

prâvo" ve smyslu ëlânku 1 Protokolu ë. 1 к Evropské umluvë о lidskych 

prâvech (dale jen „Protokol ë. 1). Autorka tyto terminy sprâvnë vyklâdâ a svûj 

vyklad doklâdâ solidni znalosti dané matérie a zejména odkazy na judikaturu 

Evropského soudu pro lidskâ prâva (dale jen „Soud"). Podstatné nedostatky 

ani nesprâvnosti jî nelze vytknout ani pokud jde о formâlni rozdëlenî daného 

tématu to jednotlivych kapitol, kdy se nejprve zabyvâ zâsahem statu do 

vlastnickeho prâva ve smyslu ëlânku 1 Protokolu ë. 1, kdyz posléze pfechâzî 

к rozboru jednotlivych forem takového zâsahu (str. 24-32), aby se koneënë 

vypoïâdala s matériî oprâvnënosti zâsahu (str. 32-39). Moji pozornost zaujala 

zvlâStë analyza zâsady pfimërenosti, kdy autorka pfesvëdëivë doklâdâ 

znalost této problematiky vëetnë, jak uz bylo uvedeno shora, judikatury 

Soudu. 

Obsahem druhé meritorni kapitoly jsou „Majetkové reâtitucie na uzemi 

Ceskej a Slovenskej republiky vjudikature Europskeho Sùdu pre Eudské 

Prâva". Autorce nelze nez poblahopfât к logickému sloèeru jednotlivych 

kapitol. Nejprve je jejî pozornost vënovâna genezi prâvm' upravy Ceské 

republice a na Slovensku. Aëkoli je vyklad fakticky sprâvny, chybî komparace 

vyvoje a judikatury obou prâvnich ïâdû po rozpadu Ceské a Slovenske 

Federativni Republiky na konci roku 1992 a vzniku samostatnych statu. 



Dobre zpracovanâ je vëak nâsledujicî podkapitola, vënovanâ restituera 

problematice tak, jak ji ve svych rozhodnutîch a rozsudcîch analyzoval Soud 

pri projednâvâru stiznosh' proti Ceské republice a Slovensku. Osobnë tuto ëâst 

diplomové prâce pova^uji za obsahovë nejdûleiitëjSî. 

Autorka na jednotlivych judikâtech demonstruje aplikaëni pïîstup této 

mezinârodni soudni instituce, a to nejen z materiâlniho, aie i procesniho 

hiediska. Z podrobného vykladu je zïejmé, ±e ma autorka velmi dobrou 

znalost této interpretaëni materie. Jestli^e je vëak pohled ze étrasburku 

zpracovân vyëerpâvajîcîm zpûsobem, diplomovâ prâce postrâdâ zminku о 

tom, zda existuje zpëtnâ reakce ëeskych a slovenskych soudû na nâzory a 

hiediska vyslovené Soudem. Zejména prâvni praxe nejvySëich soudnich 

instancîch je v této souvislosti zcela jistë relevantni. Autorka se sice velmi 

krâtce о ëinnosti vnitrostâtnîch orgânu zminila v zâvëru své diplomové prâce 

(str. 84), danâ problematika by vSak nespornë zaslouzila vëtëi pozornost. 

Jestlize cilem diplomové prâce bylo priblizit system ochrany vlastnickeho 

prâva, ktery Protokol ë. 1 teoreticky a Soud prakticky poskytujî v oblasti 

pfedevâim restituënich kauz, nelze nez souhlasit, ze byl tento cil splnën. Jeji 

autorka, Michala Cilli, prokâzala, le pro potïeby diplomové prâce ma 

dostateënou znalost zvolené tématiky. 

Pfes uvedené pfipominky doporuëuji pfedklâdanou diplomatickou prâci 

к obhajobë. Hodnotfm ji pfedbëznë znâmkou 1. 
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