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1. Aktuálnost (novost) tématu: 

Diplomová práce nadstandardního rozsahu se zabývá tématem, které sice není nové, ale 

v české a slovenské literatuře nebylo příliš zpracované. Práce si v úvodu klade za cíl rozebrat 

ochranu vlastnického práva, která je zakotvená v čl. 1 Protokolu č. 1 Evropské úmluvy o 

lidských právech a interpretovaná v judikatuře ESLP. V druhé části se pak zaměřila na 

restituční stížnosti týkající se České republiky a Slovenské republiky. Je zajímavé, že byť 

původní čs. restituční zákony se staly součástí právních řádů obou nástupnických států, 

v důsledku dalšího vývoje (zejm. rozhodnutí Ústavního soudu) se úprava částečně liší.  

 

2. Náročnost tématu: 

Jedná se o relativně náročné téma, které vyžadovalo prostudovat rozsáhlou judikaturu ESLP. 

Diplomantka se s úkolem úspěšně vyrovnala. Kromě toho využila odbornou literaturu domácí 

i zahraniční (v češtině, slovenštině, francouzštině a angličtině). Řadu cenných zkušeností 

načerpala i při své stáži u Evropského soudu pro lidská práva. 

 

3. Hodnocení práce: 

Práce je rozdělena vedle stručného úvodu (I.) a závěru (IV.) do dvou velkých částí, které jsou 

dále podrobněji strukturované. První z nich (II.) se zabývá obecným rozborem ochrany 

vlastnického práva v judikatuře ESLP, tj. výkladem čl. 1 Protokolu č. 1, pojmů tam 

obsažených a tří pravidel stanovených tímto článkem. Toto dělení samozřejmě představuje 

klíč k pochopení standardu ochrany vyplývajícího z čl. 1 Protokolu, autorka ovšem na 

judikatuře ukazuje, jak složité a někdy nejednoznačné je rozlišování situací zbavení majetku 

(např. vyvlastnění de iure, vyvlastnění de facto a nepřímé vyvlastnění). Druhým jádrem práce 

je výklad majetkových restitucí (III.), kde autorka po připomenutí geneze právní úpravy 

restitucí v ČR a SR analyzuje judikaturu ESLP. Především za základě časové a věcné 

příslušnosti EÚLP rozebírá důvody nepřijatelnosti většiny „klasických“ restitučních stížností 



proti ČR i SR, a to včetně svých názorů na danou věc. Pozornost věnuje i těm meritorním 

rozhodnutím, které souvisejí s restitucemi, protože šlo o zásahy do existujících vlastnických 

práv (zbavení majetku) kvůli uspokojení některých restitučních nároků. Práce je završená 

stručným, ale výstižným závěrem. Celkově je práce napsaná na potřebné úrovni.  

 

4. Připomínky a otázky k zodpovězení při obhajobě: 

Po formální stránce je práce napsána přehledně, srozumitelně a odborným právnickým 

jazykem. Vytknout lze jen určité množství překlepů a gramatických chyb (zejm. interpunkce 

psaní velkých a malých písmen). Zřejmě překlepem je znárodnění britského leteckého a 

„národního“ (místo námořního) průmyslu (s. 38).  

Práce s prameny a poznámkový aparát je obecně na velmi dobré úrovni.  

Po obsahové stránce se práce drží tématu, závěry jsou jasné a dobře argumentované. Pro účely 

ústní obhajoby navrhuji následující otázky: Lze z judikatury ESLP dovodit jednotný standard 

přiměřené náhrady za vyvlastněný majetek? Liší se nějak restituční judikatura ESLP, jež se 

týká ČR a SR, od obdobné judikatury ve vztahu k dalším postkomunistickým zemím?    

 

5. Doporučení: 

Posuzovaná práce svým obsahem představuje nadstandardní diplomovou práci, kterou plně 

doporučuji k obhajobě a s výhradou jejího průběhu předběžně hodnotím jako výbornou. 
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