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Posudek oponenta na diplomovou práci 

Bc. Jan Trávníček: Práva a povinnosti vlastníka zemědělské půdy 

Datum odevzdání práce 3. října 2012 

Oponovaná diplomová práce na téma „Práva a povinnosti vlastníka zemědělské půdy“ 
zahrnuje 5 kapitol, včetně úvodu a závěru, jednotlivé kapitoly jsou dále členěny vnitřně do 
dvou až tří úrovní. Vlastní text je doplněn předepsanými přílohami a autorovými vlastními 
náměty. Autor se v hodnocené diplomové práci zabývá poměrně náročnou a společensky 
významnou problematikou, jakou je využití a ochrana zemědělské půdy z pohledu práva. 
Jedná se o téma neustále aktuální a vzhledem k dopadům zemědělské činnosti na přírodní 
ekosystémy velmi závažné. Z tohoto pohledu oceňuji výběr tématu. 

Práce má poměrně logickou strukturu, po věcných otázkách v úvodu následuje jádro 
diplomové práce, vlastní právní problematika, kde se autor systematicky zabývá nejprve 
vlastnictvím zemědělské půdy, dále právy a povinnostmi vlastníka zemědělské půdy a 
konečně ve čtvrté kapitole uvádí pod trochu nešikovným názvem „Současný stav 
zemědělského vlastnictví v ČR“ vybrané náměty z oblasti daňového práva či zcela 
nesystematicky zařazené omezení převodu a nabývání pozemků od státu. 

Autor prostudoval řadu pramenů a vytvořil v zásadě komplexní dílo, kde jsou vcelku vhodně 
propojeny věcné i právní otázky a prokázal tak velmi dobrou orientaci v právní úpravě. Práce 
však trpí určitou popisností. Závěry autora vycházejí z jednotlivých kapitol textu. Škoda jen, 
že autor v závěru neuvádí i úvahy na změnu platné právní úpravy. 

Po formální stránce musím autorovi vytknout, že v poznámkách pod čarou necituje některé 
prameny úplně v souladu s doporučenou citační formou (Milan Damohorský: Vademecum 
studenta píšícího práci v oboru práva životního prostředí, 2.aktualizované vydání, KPŽP 
PFUK v Praze, 2011) a že provedl nedbale korektury textu (překlepy, či zkratky neuvedené 
v přehledu použitých zkratek, apod.). 

Po právní stránce si dovolím upozornit na některé chyby, např. na str.61 ve výčtu kategorií  
zvláště chráněných území nebo na str. 63 a 64 (smluvní režim vyhlášení ochrany u ptačích 
oblastí). Za vysloveně zjednodušené a právně chybné (v rozporu s textem § 43 zákona 
č.114/1992 Sb.) považuji autorovo krátké pojednání o výjimkách z omezení zemědělské 
činnosti v zvláště chráněných územích (str.61). Systematicky do výkladu o omezení na 
základě právních předpisů z oblasti výkonu zemědělství se dle mého názoru nehodí příliš 
zákon o chemických látkách a chemických směsích (str.69). V kapitole 3.autor zcela opomněl 
problematiku podmínek poskytování plateb za přírodní znevýhodnění v horských oblastech, 
oblastech s jinými znevýhodněními a v oblastech Natura 2000 na zemědělské půdě či otázky 
provádění agroenvironmentálních opatření. Vůbec by mě zajímalo, proč autor nevěnoval více 
pozornosti zákonu o zemědělství.   
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Závěr:  Přes výše uvedené připomínky konstatuji, že jinak hodnocená diplomová práce 
splňuje požadavky kladené na tento typ kvalifikačních prací na PFUK v Praze a proto ji 
doporučuji k ústní obhajobě, s navrženým klasifikačním stupněm velmi dobře. Pro ústní 
obhajobu navrhuji, aby diplomant diskutoval následující témata: 

1) Právní a ekonomické nástroje podpory mimoprodukčních funkcí českého zemědělství. 
2) V čem spočívá změna § 11 odst. 2 zákona č.334/1992 Sb., provedená s účinností od 1. 

ledna 2011 (odvody za odnětí půdy ze zemědělského půdního fondu) a jaké má 
dopady v praxi na ochranu životního prostředí? 

 

 

V Praze dne 22.10.2012   Doc. JUDr. Vojtěch Stejskal, Ph.D. 

                       oponent 


