
1 
 

Oponentský posudek na diplomovou práci 
 
 
Název diplomové práce:  Provádění staveb a jejich změn 
Diplomant:    Stanislav Dvořák 
Vedoucí:   JUDr. Ing. Josef Staša, CSc. 
Oponent:   JUDr. Petr Svoboda, Ph.D. 
 
 
I. 
 
 Práce je slušně zpracovaná. 
 

Práce je spíše popisná, autor se zpravidla nepouští do hlubokých analýz či úvah, 
nicméně hlavní (interpretační a aplikační) problémy se mu podle mého názoru podařilo 
postihnout a stručně a jasně vysvětlit, což je klíčové. Kromě toho je třeba přiznat, že předmět 
práce je poměrně široký, takže autorovi neumožňuje jít při zpracování tématu příliš do 
hloubky – nechce-li napsat opravdu rozsáhlou práci.  

 
Autor zpracoval poměrně značné množství relevantní judikatury, ze které umí vybrat 

podstatné informace (názory), které pro svou práci potřebuje. 
 
 Jádro práce představuje kapitola 4 „Režimy provádění stav“. Tuto kapitolu autor 
systematicky rozdělil na 5 oddílů, ve kterých se zabývá jednotlivými režimy, jež správně 
rozlišil – volný režim, ohlašovací režim, povolovací režim, veřejnoprávní smluvní režim a 
režim certifikátu autorizovaného inspektora, lze-li to tak nazvat.  
 
 Práce je logicky, systematicky strukturovaná. 
 

Autor se vyjadřuje stručně a jasně, práce se celkem dobře čte. Rubem je však někdy 
jistá lehkost až povrchnost výkladu. 

 
Formální stránka práce by mohla být pečlivější. Na str. 6 (a dále) je chybná citace díla 

v poznámce pod čarou č. 9 (správně: „Stavební zákon. Komentář.“ ). V práci postrádám 
zřetelnou úvodní poznámku o tom, z jakého (účinného) právního stavu práce vychází, 
zejména s ohledem na připravovanou tzv. velkou novelu stavebního zákona (zákona č. 
183/2006 Sb.). Poznámka pod čarou č. 12 na str. 7 je v tomto směru poněkud nedostatečná. 
Na str. 40 (a dalších obdobných místech v práci) je chybná citace autora článku v poznámce 
pod čarou č. 72 (správně má být: „Tošner Ondřej“ ). Autor v citacích časopiseckých článků 
opomíjí citovat konkrétní stranu, ze které čerpal. 
 

K obsahu práce mám tyto dílčí připomínky či otázky: 
 

K názvu práce: Název práce vyvolává otázku, zda do předmětu (rozsahu) práce spadá 
též provádění udržovacích prací. 

 
Úvodní výklady na str. 12 - 16 o jednotlivých pramenech stavebního práva považuji za 

nadbytečné. Zejména vyhlášky, včetně jejich úplných zdlouhavých názvů, nestojí za to, aby 
byly v hlavním textu vědecké práce.  
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Na str. 18: maringotka z pohledu (nového) stavebního zákona patrně není stavbou, ale 
„zařízením“ [srov. § 3 odst. 2 a § 103 odst. 1 písm. g) bod 3 z. č. 183/2006 Sb.] 

 
Na str. 18 autor nerozlišuje mezi správním uvážením a výkladem neurčitého právního 

pojmu, když uvádí: „Zda se jedná nebo nejedná o stavbu, rozhoduje v pochybnostech 
stavební úřad, nesmí však překročit hranice správního uvážení.“  

  
Na str. 20: definice „ černé stavby“ není přesná („… stavba je provedena … v rozporu 

s jinými právními předpisy“). Pokud je totiž stavba povolena v rozporu s právními předpisy, 
není „černá“. Autor měl vycházet ze současného vymezení v § 129 odst. 1 písm. b) z. č. 
183/2006 Sb. a pokusit se o bližší vymezení pojmů „rozhodnutí“ a „opatření“, které jsou tam 
použity. 

 
Název „volný režim“ (str. 29-30) autor nepochybně převzal z důvodové zprávy, resp. z 

literatury, ale necitoval zdroj (pramen). Navíc měl podle mého názoru tento název (institut) 
blíže vymezit, a to alespoň tak, jak jej vymezuje zákon v § 103; autor jaksi předpokládá, že 
čtenář ví, co to je. Poněkud roztomile pak ale zní označení jednoho z „volných režimů“, a sice 
„neúplně volný režim“. Zde autor opět necituje zdroj tohoto označení, takže není jasné, zda 
jde o jeho invenci, nebo o (dříve použité) literární označení.  

 
Na str. 40 není zcela jasné, zda smlouvu o budoucí smlouvě (kupní, nájemní či o 

zřízení věcného břemene) lze podle názoru autora považovat za „doklad prokazující právo 
založené smlouvou, které umožňuje provést stavbu nebo opatření …“ ve smyslu příslušného 
ustanovení stavebního zákona. 

 
Ke str. 41: Autor uvádí, že souhlas stavebního úřadu je „osvědčením“. Jak mu tento 

názor koresponduje s jeho navazujícím názorem, že souhlas lze napadnout žalobou proti 
rozhodnutí správního orgánu podle § 65 a násl. soudního řádu správního? 

 
Ke str. 41: Autor zde rozlišuje fikci a nevyvratitelnou domněnku správního aktu 

(souhlasu). Může jít o nevyvratitelnou domněnku souhlasu i v případě, kdy se stavební úřad 
ohlášením vůbec nezabýval? 

 
Na str. 42 autor uvádí záměr podle § 104 odst. 2 písm. d) stavebního zákona v obou 

skupinách. 
 

 Na str. 48 považuji za pochybný názor, podle něhož může účastník podat námitky 
pouze proti bodům (taxativně?) vyjmenovaným v § 114 odst. 2 stavebního zákona; není jasné, 
zda jde o autorův vlastní názor, nebo názor převzatý z nějakého (necitovaného) pramene. 
Např. námitky týkající se existence nebo rozsahu vlastnického práva podle § 114 odst. 3 
stavebního zákona nelze pod onen „taxativní“ výčet podřadit. 
 
 Na str. 50 autor nepřesně mluví o „p řevodu stavebního povolení“, ačkoli jde o 
přechod práv vyplývajících ze stavebního povolení. 
 
 Prosím, aby autor zaujal stanovisko k otázkám, které jsem položil výše v textu 
posudku. A na závěr dodávám jeden problém k přemýšlení: Jak se autor dívá na vazbu mezi 
pravomocným stavebním povolením a ověřenou projektovou dokumentací? Je projektová 
dokumentace součástí stavebního povolení? 
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 Uzavírám, že předložená diplomová práce splňuje všechny požadavky stanovené na 
práci tohoto typu. 
 

II. 
 

Na základě výše uvedených skutečností doporučuji  předloženou diplomovou práci 
k obhajobě a - s výhradou průběhu obhajoby - předběžně navrhuji klasifikovat ji známku 
„velmi dobře“. 
 
 
V Praze dne 14.9.2012 
 
 
JUDr. Petr Svoboda, Ph.D. 
Katedra správního práva a správní vědy PF UK v Praze 
 
 
 


