
 

Posudek na diplomovou práci 

 

Tereza Borošová 

Oprávnění stavět a stavby na cizích pozemcích 
 

Oponovaná práce má 67 stran  (vlastního textu 59 stran) a byla odevzdána v listopadu 2013. 

Aktuálnost a náročnost tématu:  

Téma  práce je zaměřeno na problematiku staveb na cizích pozemcích, která  patří k živým 

úsekům právní úpravy pozemkových vztahů. Náročnost tématu spočívá především ve 

složitosti právní úpravy zvolené tématiky, doprovázené četnou judikaturou a zásadními 

změnami v NOZ.  Diplomantka se zaměřila na definici základních pojmů, na vývoj vztahů 

mezi vlastnictvím pozemku a stavby (včetně změn v NOZ) a na výklad oprávnění stavět, 

s řešením staveb na cizím pozemku, a to převážně s využitím judikatury soudů.  

Hodnocení práce:  

Spolu s  úvodem a závěrem je práce vcelku systematicky rozdělena  do osmi základních bodů.  

Ne všechny body však obsahují ucelený výklad o všech v nich naznačených otázkách tak, aby 

se v něm mohl orientovat i méně obeznalý čtenář. Práce zahrnuje většinu podstatných otázek 

dané tématiky, ale v některých bodech až v příliš stručném a místy až v útržkovitém či 

heslovitém výkladu (zejména v bodech 4-8). Ocenit lze  snahu, kterou diplomantka projevila 

v čerpání poznatků z odborné literatury a z judikatury soudů, které však  ne vždy předchází 

stručný a srozumitelný výklad základního rámce dané problematiky. Patrné je to především 

v bodech 5-7 práce.  Výklad pak na sebe ne vždy navazuje a rovněž  i  formulace pojmů a 

myšlenek je místy nepřesná a nedůsledná (viz např. ztotožnění pojmů stavebník a stavitel 

nebo  nedůsledné rozlišení pojmů oprávnění stavět a právo stavby, zaměňované též za 

stavební právo).  

   Po formální stránce splňuje práce základní požadavky. Chybí v ní však číslování stránek, a 

proto ani konkrétní připomínky nemohou být v posudku adresné.  

   Obsah posuzované práce svědčí o tom, že je autorka s problematikou  obeznámena, ale 

s větším smyslem pro detaily, než pro podstatu věci samé. Postrádám pak větší pozornost a 

důslednost při konečné úpravě textu práce.  

 

Návrh klasifikace a doporučení: Vzhledem k výše uvedenému hodnocení považuji práci za 

dílo vyhovující podmínkám kladeným na tyto práce, s klasifikací dobrou až velmi dobrou a 

jako takovou ji doporučuji k obhajobě.  

 

Při  obhajobě by měla diplomantka dát odpověď i na následující otázky: 

1) Jaká časově neomezená užívací práva k půdě vznikla, kromě právo osobního užívání 

pozemků, v období 1948-1990, jaký je jejich osud a osud staveb na jejich základě 

zřízených ? 

2) Jak jinak lze řešit podle § 135c obč. zák. vztahy mezi vlastníkem pozemku a 

vlastníkem stavby? 

 

 

 

 

V Praze dne 26.11.2013                                                      Doc. JUDr. Jaroslav Drobník, CSc. 

                                                                                                          vedoucí práce 

                                                                                                          

 


