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Petra Němečková 

Převody vlastnického práva k pozemkům 
 

Posuzovaná práce má celkový rozsah 81 stran, z toho vlastní text činí 67 stran  a byla 

odevzdána v červnu 2012. 

Téma a obsah práce jsou zaměřeny výlučně na převody vlastnického práva k pozemkům, 

s vyloučením ostatních způsobu změn v osobě vlastníka pozemku. To je nutno zdůraznit pro 

správné pochopení obsahu některých bodů práce, zejména bodu 4. Diplomantka zvolila 

náročnější způsob zpracování tématu v zachycení nejen  právní úpravy převodů, ale též 

problémů spjatých s její interpretací a aplikací 

Text práce je rozdělen  do čtyř  základních bodů, vedle stručného úvodu a shrnujícího závěru. 

V prvém bodu, který představuje vstup do problematiky, je  vysvětlována podstata 

pozemkového vlastnictví a jeho zvláštností, odvozovaných  od zvláštností půdy. Místy však 

jde o příliš obecný výklad, zejména v bodu 1.5. kde se dal očekávat aspoň stručný přehled 

všech způsobů změn v osobě vlastníka pozemků. V druhém bodu práce jsou rozebírány 

jednotlivé typy smluv, na jejichž základě se uskutečňují převody vlastnického práva, zejména 

však smlouva kupní. Zvláštní pozornost věnuje diplomantka v bodu 3 problematice převodů 

pozemků z vlastnictví státu na jiné osoby, zejména převodům uskutečňovaných podle zákona 

č.95/1999 Sb. Poslední bod práce před závěrem pojednává o zápisech vlastnického práva 

k pozemkům, a to zápisech na základě vkladu.  

Obsah práce svědčí o tom, že se diplomantka s danou problematikou důkladněji seznámila 

především   z hlediska požadavků kladených na formální a obsahové náležitosti převodních 

smluv a z hlediska řízení o povolení vkladu do katastru  nemovitostí. Zejména v těchto 

částech práce je třeba ocenit její schopnost soustředit se na podstatné otázky platné právní 

úpravy a problémy aplikační praxe, kde výklad vhodně doplňuje citací judikátů a odborné 

literatury. Přínosem je i výklad o převodech pozemků z vlastnictví státu na jiné osoby, který 

však mohl sdělit víc o úpravě převodů nad rámec zákona 95/1999 Sb. Obsahově i způsobem 

zpracování nadprůměrná práce splňuje i formální požadavky kladené na diplomové práce. 

K práci nemám podstatnějších připomínek. Jen v bodu 3 je třeba opravit tvrzení, že 

Pozemkový fond ČR spravuje též lesní pozemky ve vlastnictví státu, a že by tyto pozemky 

mohl i převádět na jiné osoby a upozornit na to, že v pochybnostech, na které pozemky se 

vztahuje zákon o půdě, rozhoduje podle § 17 odst.6 tohoto zákona Ministerstvo zemědělství a 

nikoli orgány ochrany zemědělského půdního fondu. 

Návrh klasifikace a doporučení: 

Po obsahové i formální stránce jde o práci nadprůměrnou, kterou  celkově hodnotím  jako 

velmi dobrou až výbornou a s tímto hodnocením ji  doporučuji k obhajobě.  

 

Při  obhajobě by měla diplomantka  reagovat na následující otázky: 

1) Jakými dalšími způsoby vedle převodů lze dosáhnout změny v osobě vlastníka 

pozemků a jak by se jich měl dotknout nový občanský zákoník a katastrální zákon? 

2) Existuje vedle předkupního práva jiná možnost kontroly nad dispozicemi 

s převedenými státními pozemky a je možnost zániku předkupního práva 

Pozemkového fondu ČR k pozemkům převedeným podle zákona č.95/1999 Sb.? 
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                                                                                                               vedoucí práce 


