
1 
 

Oponentský posudek na diplomovou práci 
 
 
Název diplomové práce:  Stavební zákon a ochrana archeologického dědictví 
Diplomant:    Mgr. Barbora Gavláková 
Vedoucí:   JUDr. Ing. Josef Staša, CSc. 
Oponent:   JUDr. Petr Svoboda, Ph.D. 

 
 

I. 
 
K systematické struktuře práce: 

 
Kromě Úvodu a Závěru je práce rozdělena na 4 hlavní části. V části 2 se autorka zabývá 

výkladem „klíčových pojmů“ a prameny právní úpravy. V části 3 se zabývá správními orgány a 
institucemi působícími na úseku ochrany archeologického dědictví. V části 4 rozebírá problematiku 
ochrany archeologického dědictví v rámci územního plánování, přesněji řečeno v rámci přípravy a 
schvalování územně plánovací dokumentace. V části 5, kterou nazvala „Stavební činnost ve vztahu 
k ochraně archeologického dědictví“, se pak zabývá zejména ochranou archeologických nálezů při 
provádění staveb, vlastnictvím archeologických nálezů a správními delikty na daném úseku. 
 
K obsahu práce mám tyto obecné připomínky: 
 
 Autorka ve své práci analyzuje a hodnotí platnou zákonnou úpravu především z věcně-
účelového hlediska, tj. zda a do jaké míry dostatečně chrání archeologické nálezy a archeologický 
výzkum jako specifické úseky veřejného zájmu. Opačnou stranou této veřejnoprávní regulace, 
tj. stránkou právní ochrany vlastnických a jiných majetkových práv dotčených fyzických a 
právnických osob, zejména vlastníků pozemků dotčených touto veřejnoprávní regulací, se ve své práci 
zabývá relativně podstatně méně, popřípadě některé aspekty této ochrany téměř opomíjí 
(např. problém omezení vlastnického práva k pozemkům, ústavní meze tohoto omezení, otázka 
proporcionality mezi ochranou archeologických nálezů a ochranou vlastnického práva k pozemkům, 
otázkou náhrad). Navíc: autorka se vesměs nepouští do rozborů či úvah ohledně právní povahy, formy, 
významu, účinků či procesních aspektů jednotlivých právních prostředků ochrany archeologického 
dědictví, popřípadě jiných stěžejních institutů tohoto úseku správního práva. „Klasická“ právní 
analýza tak rozhodně není silnou stránkou práce. 
  
K obsahu práce mám tyto dílčí připomínky a otázky: 

 
Ke str. 7-11: Autorka v oddílu 2.1., nazvaném „Výklad klíčových pojmů“, vymezuje základní pojmy 
své práce. Opomněla však zřetelněji rozlišit, které z těchto pojmů jsou pojmy zákonnými (právními), 
popřípadě i legálně definovanými, a které jsou naopak pojmy ryze věcně odbornými – např. 
archeologický výzkum, badatelský, záchranný archeologický výzkum, destruktivní a nedestruktivní 
archeologický výzkum, území s archeologickými nálezy apod. U vymezení či charakteristiky 
zákonných pojmů pak autorka leckdy opomněla uvést, zda jde o definici či charakteristiku zákonnou 
(chybí citace zákonného ustanovení), nebo o její vlastní definici, charakteristiku či výklad, popřípadě o 
nějakou jejich kombinaci – např. území s archeologickými nálezy, územní plánování, politika 
územního rozvoje ČR, územní plán, územně plánovací podklady. Na str. 10 pak autorka pojem 
„stavby“ vykládá pomocí přesné citace legální definice v § 2 odst. 3 zákona č. 183/2006 Sb. 
(stavebního zákona), ale přitom odkazuje na literární pramen Malý, S., Varhaník, J.: Zákon o státní 
památkové péči. Komentář. 
 
Ke str. 11: Název „Ústavní prameny“ je nepřesný.  
 
Ke str. 20: Archeologický ústav Akademie věd ČR není „součástí“ Akademie věd ČR, ale je 
právnickou osobou ve formě „veřejné výzkumné instituce“ ve smyslu zákona č. 341/2005 Sb., ve 
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vztahu k níž plní funkci zřizovatele Akademie věd ČR jakožto organizační složka státu. Dále je 
nepřesné, když autorka píše, že „Archeologický ústav sídlící v Brně … byl zřízen jako pobočka 
Státního archeologického ústavu a tento stav zůstal zachován dodnes“. Tento stav nezůstal zachován 
dodnes, neboť i Archeologický ústav se sídlem v Brně je veřejnou výzkumnou institucí, ve vztahu 
k níž plní funkci zřizovatele Akademie věd ČR coby organizační složka státu. Viz Příloha 1 k zákonu 
č. 341/2005 Sb. V ČR máme tedy dva Archeologické ústavy Akademie věd ČR – jeden v Praze, druhý 
v Brně. 
 
Ke str. 30: Autorka se zde zabývá otázkou, který orgán je dotčeným orgánem z hlediska ochrany 
památkové péče (resp. ochrany archeologických nálezů) při pořizování územního plánu ve vztahu 
k území, které není zvláště chráněno zákonem státní památkové péči, a tudíž který orgán v těchto 
případech uplatňuje stanovisko ve smyslu § 4 odst. 2 písm. b) zákona č. 183/2006 Sb. Na tuto otázku 
autorka nedává jednoznačnou odpověď, ani se nepokouší o nějaký právní rozbor této otázky. Proč? 
Teoreticky přichází v úvahu názor, že je to obecní úřad obce s rozšířenou působností, a to na základě 
generální klauzule působnosti v § 29 odst. 2 písm. e) zákona č. 20/1987 Sb., ale i opačný názor, že 
žádný dotčený orgán v těchto případech není, neboť pro tyto případy chybí zákonný základ pro 
pravomoc (nějakého) dotčeného orgánu k vydání stanoviska k územnímu plánu [arg.: § 29 odst. 2 
písm. c) zákona č. 20/1987 Sb. a contrario]. 
 
Ke str. 8-9 a 37: Autorka se prakticky nezabývá výkladem stěžejního neurčitého právního pojmu či 
sousloví „území s archeologickými nálezy“ ve smyslu § 22 odst. 2 zákona č. 20/1987 Sb. Kdo a jakou 
právní formou je oprávněn tento neurčitý právní pojem konkretizovat? Nebo jej není třeba 
konkretizovat? Na základě čeho a jak má být potom správně vyložen? V tom rozsahu, jak autorka 
vysvětluje na str. 8-9, tzn. že by takové území pokrývalo převážnou plochu České republiky s několika 
málo výjimkami? Lze v tomto směru Státní archeologický seznam (viz str. 51) považovat za právně 
relevantní podklad či formu, pomocí níž lze provádět výklad uvedeného zákonného pojmu? Jaká je 
právní povaha uvedeného seznamu? Není naznačený výklad uvedeného zákonného pojmu 
nepřiměřeně extenzivní? Nejde nad zákonný rámec? Není negativní vymezení uvedeného území ve 
Státním archeologickém seznamu v rozporu se zákonným pojmem „území s archeologickými nálezy“? 
(Tento zákonný pojem implikuje spíše pozitivní vymezení, tj. území, kde lze reálně očekávat výskyt 
archeologických nálezů.) Lze seriozně dovodit, že zákonodárce mínil za „území s archeologickými 
nálezy“ považovat prakticky celé státní území? Tyto otázky jsou o to závažnější, že uvedený pojem je 
znakem skutkové podstaty přestupku ve smyslu § 39 odst. 1 písm. f) cit. zákona, za který je stanovena 
horní hranice sazby pokuty 2 000 000,- Kč, a zprostředkovaně i přestupku podle § 39 odst. 2 písm. f) 
cit. zákona, za který je stanovena (extrémně vysoká) horní hranice sazby pokuty 4 000 000,- Kč. 
Těmito otázkami se autorka vůbec nezabývá. Právně korektní řešení by dávalo využití institutu plánu 
území s archeologickými nálezy ve smyslu § 23b cit. zákona, jak autorka správně naznačuje na str. 38.  
 
Ke str. 37-38: Autorka se nezabývá vztahem oznamovací povinnosti stavebníka podle § 22 zákona 
č. 20/1987 Sb. na straně jedné a režimem umísťování, povolování, popřípadě ohlašování staveb podle 
zákona č. 183/2006 Sb. na straně druhé. Jinými slovy, je stavebník povinen oznamovat 
archeologickému ústavu přípravu stavby, když předtím dodržel režim podle stavebního zákona? A co 
se rozumí vazbou „již od doby přípravy stavby“ v § 22 odst. 2 zákona č. 20/1987 Sb. v souvislosti 
s procesy umísťování a povolování (ohlašování) staveb podle stavebního zákona? Srov. rozsudek 
Městského soudu v Praze č. j. 10 Ca 98/2009-57 (S 2395-NSS 10/2011). 
 
Na str. 43-47 autorka analyzuje právní povahu dohody uzavíranou mezi vlastníkem pozemku a 
Archeologickým ústavem (popřípadě „oprávněnou organizací“) o provedení záchranného 
archeologického výzkumu. Autorka zde dospívá k závěru, že se jedná o smlouvu soukromoprávní. 
Bohužel však opomněla důležitý judikát Nejvyššího správního soudu 
 
V práci postrádám analýzu ochrany archeologických nálezů v rámci procesů umísťování a povolování 
(ohlašování) staveb prostřednictvím institutu závazného stanoviska orgánu státní památková péče. 
Srov. obecné ustanovení § 4 odst. 2 písm. a) stavebního zákona. Nebo tato forma ochrany nepřichází 
v úvahu či není významná? 
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K jazyku a stylu mám tyto poznámky: 

 
Autorka se vyjadřuje poměrně jasně a srozumitelně. Práce se dobře čte. Myšlenkový tok textu 

je uspořádaný. 
 

K práci s prameny a jejich citacím: 
 
Autorka používá někdy v textu práce vlastní zkrácené názvy zákonů (např. na str. 7 

„památkový zákon“), avšak neuvádí, jaké konkrétní zákony jimi vlastně označuje. Je tedy na čtenáři, 
aby si to domyslel (např. tedy zákon č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči). 

 
Otázky k obhajobě: 

 
Prosím autorku, aby se pokusila odpovědět na moje otázky či úvahy, které jsem vytkl výše 

v textu posudku. 
 

II. 
 

Na základě výše uvedených skutečností doporučuji  předloženou diplomovou práci 
k obhajobě a – s výhradou průběhu obhajoby – ji navrhuji klasifikovat známku „dobře“. 
 
 
V Praze dne 13.3.2014 
 
 
JUDr. Petr Svoboda, Ph.D. 
Katedra správního práva a správní vědy PF UK v Praze 
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(ohlašování) staveb prostřednictvím institutu závazného stanoviska orgánu státní památková péče. 
Srov. obecné ustanovení § 4 odst. 2 písm. a) stavebního zákona. Nebo tato forma ochrany nepřichází 
v úvahu či není významná? 
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K jazyku a stylu mám tyto poznámky: 

 
Autorka se vyjadřuje poměrně jasně a srozumitelně. Práce se dobře čte. Myšlenkový tok textu 

je uspořádaný. 
 

K práci s prameny a jejich citacím: 
 
Autorka používá někdy v textu práce vlastní zkrácené názvy zákonů (např. na str. 7 

„památkový zákon“), avšak neuvádí, jaké konkrétní zákony jimi vlastně označuje. Je tedy na čtenáři, 
aby si to domyslel (např. tedy zákon č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči). 

 
Otázky k obhajobě: 

 
Prosím autorku, aby se pokusila odpovědět na moje otázky či úvahy, které jsem vytkl výše 

v textu posudku. 
 

II. 
 

Na základě výše uvedených skutečností doporučuji  předloženou diplomovou práci 
k obhajobě a – s výhradou průběhu obhajoby – ji navrhuji klasifikovat známku „dobře“. 
 
 
V Praze dne 13.3.2014 
 
 
JUDr. Petr Svoboda, Ph.D. 
Katedra správního práva a správní vědy PF UK v Praze 
 
 
 
 


