
Posudek oponenta diplomové práce: 
Diplomová práce Terezy Borošové „Oprávnění stavět a stavby na cizích 

pozemcích“ 
 

Diplomová práce Terezy Borošové na téma „Oprávnění stavět a stavby na cizích pozemcích“ 
má celkem 66 stran, z toho 52 stran vlastního textu.  Skládá se z osmi částí (včetně číslovaného úvodu 
a závěru), seznamu pramenů, anglicky a česky psaného abstraktu, anglicky psaného resumé a 
klíčových slov. Byla odevzdána 19. listopadu 2013. 

 
Aktuálnost tématu. Téma práce považuji za vysoce aktuální zejména v kontextu nového 

občanského zákoníku, který zavádí superficiální zásadu, upravuje institut práva stavby a obsahuje 
celou řadu dalších ustanovení související se zvoleným tématem. Přitom se jedná o téma v praxi velmi 
živé a přinášející řadu sporných otázek i před účinností nového občanského zákoníku, o čemž svědčí 
též čestnost související soudní judikatury. 

 
Náročnost tématu je dána v mnohých ohledech nedostatečnou právní úpravou, což vyvolává 

celou řadu právní teorií a praxí nevyjasněných souvisejících otázek a především pak zcela novou 
právní úpravou nového občanského zákoníku a nového katastrálního zákona. Zároveň s tématem 
souvisí velké množstvím soudní judikatury, často navzájem nekonzistentní, jejíž znalost je pro 
pochopení tématu velmi důležitá. Téma práce hodnotím proto jako velmi náročné.  

 
Hodnocení práce. Diplomantce se v posuzované práci s vysokou náročností a aktuálností 

tématu nepodařilo zcela vyrovnat. Práce není příliš dobře logicky uspořádaná, a byť obsahuje velmi 
kvalitně zpracované pasáže, jako celek působí poměrně nesourodě. Způsob, kterým je téma v 
diplomové práci reflektováno z hlediska stávají a nové platné právní úpravy, není příliš zdařilý. 
Nejprve jsou v druhé kapitole zpracované základní pojmy pouze z hlediska stávající právní úpravy a 
stávající judikatury (s ohledem na stávající právní úpravu se jedná o vcelku velmi dobré zpracování 
zohledňující též vybranou důležitou soudní judikaturu), právní úprava nového občanského zákoníků a 
nového katastrálního zákona zde však zohledněna vůbec není. Následuje dobře zpracovaný přehled 
historického vývoje a poté se diplomantka věnuje v samostatné poměrně stručné kapitole důležitým 
změnám v novém občanském zákoníku bez vazby na stávající právní úpravu – umístění této kapitoly 
„doprostřed“ práce není z hlediska systematiky práce příliš vhodné. Pátá až sedmá kapitola pak 
obsahují vlastní věcné zpracování tématu – obvykle reflektují stávající právní úpravu, místy pak i 
novou, nicméně často není vůbec zřejmé, zda diplomantka pojednává o nové nebo stávající právní 
úpravě. Kladem diplomové práce jsou již výše zmíněné kvalitně zpracované pasáže, v nichž autorka 
čerpá z judikatury - zejména v části věnované pojmu stavba (subkapitola 2.2.) a práce se soudní 
judikaturou i řadou aktuálních článků souvisejících s tématem. 

Po formální stránce se jedná o průměrnou práci, která není prosta drobných chyb (překlepy, 
neočíslování stran apod.). 

 
Návrh klasifikace a doporučení. Celkově hodnotím diplomovou práci Terezy Borošové jako 

dobrou až velmi dobrou a jako takovou ji doporučuji k  ústní obhajobě. 
 
Otázky k obhajobě: V rámci ústní obhajoby doporučuji, aby diplomantka odpověděla na tyto 

otázky: 
1) Blíže vysvětlete v diplomové práci (v pasáži o vodních dílech) použitý termín 

„vlastník vodní plochy“. 
2) Vymezte případy, kdy podle nové právní úpravy s účinností od 1. 1 2014 nebude 

stavba součástí pozemku a uveďte, zda se v těchto případech bude vždy jednat o 
nemovitou věc.  

 
 
 
 
V Praze dne 5. prosince 2013    JUDr. Martina Franková, Ph.D. 


