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Téma a rozsah práce: Práva a povinnosti vlastníka zemědělské půdy 
Předložená práce má celkový rozsah 110 stran, z toho přibližně 90 stran vlastního textu. 
Výklad je rozdělen do čtyř částí. První část, ne zcela šťastně označená jako „Úvod“, je 
věnována především věcným souvislostem problematiky (význam, funkce, zdroje ohrožení 
půdy), druhá část se zabývá obecnými otázkami souvisejícím s vlastnictvím zemědělské půdy. 
Jádrem práce je část třetí, věnovaná právům a povinnostem vlastníka zemědělské půdy. Část 
čtvrtá, která má spíše doplňkový charakter, se zabývá aktuálním stavem zemědělského 
vlastnictví v ČR. Práci doplňují závěr, seznamy zkratek a použitých primárních a sekundárních 
zdrojů, tři grafické přílohy a povinné náležitosti (cizojazyčné shrnutí, abstrakty, klíčová slova). 
 

Datum odevzdání práce: 4. října 2012 
 

Aktuálnost (novost) tématu: Téma, které si autor pro svou diplomovou práci zvolil, není 
nové, zásahy státu do práv vlastníků zemědělské půdy (různé z hlediska formy, účelu a 
obsahu) se vinou celou historií samostatného českého státu. Přesto se nejedná o téma 
vyčerpané. Jeho aktuálnost vynikne při pohledu na statistiky vypovídající o zmenšující se 
rozloze zemědělské půdy, roztříštěnosti jejího vlastnictví a minimálním podílu hospodařících 
vlastníků.   
 

Náročnost tématu: Zvolené téma považuji za relativně náročné, a to především z důvodu 
jeho šíře. Pro jeho zpracování je nutná orientace ve velkém množství právních předpisů (jak 
soukromoprávní, tak veřejnoprávní povahy) a alespoň minimální znalosti ze souvisejících 
neprávních oborů. Odborná právní literatura, která k tématu existuje, je omezená; zahrnuje 
především učebnice zemědělského a pozemkového práva, které – přestože podávají velmi 
dobrý přehled o pojednávané problematice – jsou pro zpracování vědecké práce 
nedostatečné, neboť se až na výjimky nezabývají analýzou sporných míst právní úpravy. 
Zpracování tématu proto vyžaduje schopnost samostatné vědecké práce. 
 

Hodnocení práce: Ve světle výše naznačené obtížnosti tématu předloženou práci hodnotím 
jako relativně zdařilou. Z hlediska formálního nemám zásadní připomínky, byť se v práci 
objevují drobné chyby (použití interpunkčních znamének, výraz Zákon o civilní letectví na str. 
23, horní index u chemické značky oxidu uhličitého v seznamu zkratek apod.), které bylo 
možné odstranit v rámci pečlivější závěrečné korektury textu. Práce má dobrou grafickou 
úpravu, použitý styl je až na výjimky srozumitelný, autor správně cituje a odkazuje na použité 
zdroje. Základní struktura práce, byť nijak originální, je logická a srozumitelná. Co se týče 
obsahu, kladně hodnotím autorovo zaujetí tématem a snahu o komplexnost výkladu (autor 
v práci věnuje pozornost více než dvěma desítkám právních předpisů). Zároveň je však třeba 
říci, že zpracování stěžejních částí práce (tedy části třetí, která je svým názvem totožná 
s názvem celé práce, ale i např. části 2.1.3., která se zabývá odnětím a omezením 
vlastnického práva k pozemkům) až na výjimky postrádá prvek syntézy; autor rezignuje na 
systemizaci a výraznější propojení jednotlivých omezení vlastníka zemědělské půdy a 
v podstatě se omezuje na jejich pouhý popis v pořadí vyplývajícím z příslušných ustanovení 
právních předpisů. Na některých místech je přitom tento popis až zbytečně důkladný (např. 
když autor upřesňuje tvrzení, které je už samo o sobě dostatečně přesné, jako je tomu v části 
3.1.2., věnované ochraně kvality zemědělské půdy, kde autor konstatuje, že ke změně 
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kultury pozemku je třeba vždy rozhodnutí vydané podle stavebního zákona, přesahuje-li 
výměra dotčeného pozemku 300 m2, aby v následujícím odstavci toto tvrzení několikrát 
zopakoval pro jednotlivé možné případy takové změny), na jiných naopak překvapivě 
povrchní (např. udělování výjimek za zákazů ve zvláště chráněných územích dle § 43 zákona 
č. 114/1992 Sb. na str. 61). Autorovi se tak poměrně dobře daří splnit první z cílů práce 
uvedených v jejím úvodu, totiž popsat vlastnictví zemědělských pozemků a omezení tohoto 
vlastnictví, včetně náhrad za ně. Druhý z cílů, analýza práv a povinností vlastníka zemědělské 
půdy, je naplněn pouze částečně, uplatnění metody syntézy, které úvod práce také slibuje, je 
pak pouze výjimečné. Z těchto důvodů práce bohužel na výborné hodnocení nedosáhne.  
 

Doporučení k obhajobě a návrh klasifikace: S ohledem na výše uvedené konstatuji, že 
předložená práce splňuje požadavky kladené na diplomové práce na Právnické fakultě UK, a 
doporučuji ji k ústní obhajobě s navrženým klasifikačním stupněm velmi dobře. 
 

Připomínky a otázky k zodpovězení při obhajobě: V rámci obhajoby bych autora požádala o 
vyjádření k následujícím tématům: 
 

1. Na str. 55 hovoří autor o možnosti uložit rozhodnutím změnu kultury zemědělské 
půdy. Který orgán změnu kultury ukládá, o jaké řízení se jedná a kdo je jeho 
účastníkem?  

2. Může se na vlastníka zemědělské půdy vztahovat zákon č. 167/2008 Sb., o 
předcházení ekologické újmě a o její nápravě? 

 
 
 
 
 
V Praze dne 23. října 2012 
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