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Diplomová práce Petry Němečkové na téma „Převody vlastnického práva k 

pozemkům“ má celkem 81 stran, z toho 67 stran vlastního textu. Skládá se ze 4 kapitol, 
úvodu, závěru, seznamu zkratek, seznamu pramenů, anglicky a česky psaného abstraktu a 
seznamu klíčových slov. Byla odevzdána 27. června 2012. 

 
Aktuálnost tématu. Téma práce je sice velmi tradiční, nicméně přesto neztrácí na 

aktuálnosti a to z důvodu velmi častého výskytu zvolené problematiky v praxi, mnoha 
výkladových a dalších teoretických i praktických problémů a zejména pak s ohledem k přijetí 
nového občanského zákoníku (zákona č. 89/2012 Sb.) jako základního pramene právní úpravy 
převodů vlastnického práva k pozemkům. 

 
Náročnost tématu. Téma považuji za středně náročné, na jednu stranu vyžaduje 

prokázání znalostí jak ze soukromého tak z veřejného práva, nutnost pracovat s rozsáhlou 
soudní judikaturou a v neposlední řadě též se zcela novou právní úpravou. Na druhou stranu 
se jedná o tradiční téma, kterému oporu poskytuje rozsáhlá odborná literatura.  

 
Hodnocení práce. Po stručném úvodu se autorka v první kapitole věnuje 

pozemkovému vlastnictví – jeho vymezení, objektu, subjektu, obsahu, vzniku a zániku 
vlastnického práva. Tato část je velmi popisná, zpracována převážně kompilačním způsobem 
(zejména část 1.1.). Z hlediska tématu práce, ale i z hlediska úrovně zpracování je stěžejní 
částí práce druhá kapitola – „Převody vlastnického práva k pozemkům“.  Autorka v této 
kapitole velmi dobře pracuje s odbornou literaturou, výborně využívá soudní judikatury. Daří 
se jí pojmenovat problematické otázky. V této kapitole se autorka věnuje jednotlivým typům 
smluv, na základě kterých dochází k převodům pozemkům, zejména smlouvě kupní. Byť se 
soustřeďuje na platnou právní úpravu, nezapomíná upozornit ani na odlišnosti v nové právní 
úpravě založené novým občanským zákoníkem (zákon č. 89/2012 Sb.). V další samostatné 
kapitole se diplomantka zabývá specifiky převodů pozemků ve vlastnictví státu a před závěr 
ze systematického hlediska vhodně zařazuje kapitolu věnovanou zápisům vlastnického práva 
k pozemkům do katastru nemovitostí, byť tato kapitola má více výkladový, charakter, autorka 
zde opět vhodně využívá odbornou literaturu a místy i soudní judikaturu. V závěru práce 
diplomantka mimo jiné výstižně upozorňuje na změny, které přinese nový občanský zákoník. 

Celkově podává diplomová práce Petry Němečkové ucelený a téměř komplexní 
přehled o zvolené problematice, práce je systematicky dobře uspořádána, jednotlivé kapitoly 
na sebe logicky navazují a vytvářejí vyvážený celek. Kladně lze hodnotit zejména práci se 
soudní judikaturou a schopnost pojmenovat problémy aplikační praxe, za drobnější 
nedostatky považuji příliš popisné výkladové pasáže (zejména kapitola 1) a poměrně málo 
autorčiných vlastních názorů. Dále bych uvítala zařazení samostatné kapitoly, která by se 
soustředila na změny přineseny z hlediska tématu novým občanským zákoníkem a bylo by 
jim tak věnováno více prostoru. Je však třeba zdůraznit, že autorka v práci na nejdůležitější 
změny přinesené tímto kodexem občanského práva průběžně upozorňuje. Po stránce jazykové 
a stylistické je práce na standardní úrovni a nemám k ní žádné připomínky. 

 
 
 
  Návrh klasifikace a doporučení. Diplomovou práci Petry Němečkové hodnotím 

jako velmi dobrou až výbornou a jako takovou ji doporučuji k  ústní obhajobě. 



 
 
Otázky k obhajobě:  

1. Jaké nejdůležitější změny z hlediska smluvních převodů pozemků přináší nový 
občanský zákoník, bude muset na tyto změny reagovat též právní úprava 
zápisů do katastru nemovitostí? 

2. Jaký je Váš názor na soudní judikaturu týkající se ochrany práv třetích osob při 
odstoupení od smlouvy o převodu pozemku? Jakým způsobem řeší tuto 
problematiku nový občanský zákoník? 

 
 
 
V Praze dne 6. září 2012      JUDr. Martina Franková, Ph.D. 


