
 

 

Posudek vedoucího diplomové práce Mgr. Barbory Gavlákové 

„Stavební zákon a ochrana archeologického dědictví“ 

 

 

 Předložená diplomová práce o rozsahu 75 stran je doplněna přílohou o rozsahu 8 stran. 
Text práce je, kromě úvodu a závěru, členěn do 5 kapitol („Výklad klíčových pojmů 
a prameny právní úpravy“, „Vykonavatelé podílející se na ochraně archeologického dědictví“, 
„Územní plánování a ochrana archeologického dědictví“, „Stavební činnost ve vztahu 
k ochraně archeologického dědictví“ a „Vyhodnocení dotazníku“). 
 

 Platný stavební zákon význam ochrany archeologického dědictví viditelně zdůrazňuje 
(srov. též s předchozí právní úpravou). Téma práce se jeví jako aktuální a zároveň jako 

obtížné. 
 

 Diplomantka přistoupila ke svému úkolu se zájmem. Pracovala s řadou pramenů 
(včetně judikatury). Mohla využít i poznatků získaných studiem archeologie. Jejím původním 
záměrem bylo pojednat jak o ochraně archeologického dědictví, tak o ochraně kulturních 
památek. Objem materie týkající se ochrany archeologického dědictví ji posléze přivedl ke 
zúžení předmětu výkladu (diplomový úkol, resp. název diplomové práce  byl předepsaným 
způsobem změněn). Práce je psána poměrně čtivě, výklad v některých partiích je ale pouze 
popisný. Chybí obecná charakteristika právní povahy traktovaných institutů (týká se to 
zejména instrumentů územního plánování v kapitole 4.). Obsahově vcelku o něco lépe 
vyznívá kapitola 5. Sympatický je pokus o dotazníkové šetření (viz kapitolu 6. a přílohu; jeho 

výsledky však mohly vést k hlubšímu zamyšlení a mohly být promítnuty i do jiných kapitol). 
Závěr práce je zajímavý, nicméně i zde dlužno poukázat na potřebu větší provázanosti 
s výkladem v jednotlivých kapitolách. Je škoda, že práce byla dokončována „ve spěchu“. 
 

 Z dílčích připomínek uvádím: 
 

- Co se rozumí „subjektem zastupujícím archeologickou památkovou péči“ (str. 4)?; 
subjektem není orgán veřejné správy (!). 
 

- Pojem „archeologická památková péče“ mohl být podrobněji vyložen (str. 7). U některých 
dalších pojmů („nálezová zpráva“, „kategorie území s archeologickými nálezy“; str. 8 – 9, 37) 

měl být objasněn jejich vztah k právní úpravě (jde o pojmy právní, či nikoli)? Odkazy na 
právní úpravu chybí na str. 9 – 10 (jen) u některých instrumentů územního plánování 
(„politika územního rozvoje“, „územní plán“) a u pojmu „stavba“.    
 

- Zkrácený název „památkový zákon“ je použit, aniž by byl regulérně zaveden (např. str. 7, 16 

nebo 50 a násl.). 
 

- Zmínku o ustanovení čl. 34 (odst. 2) Listiny základních práv a svobod na str. 11 bylo třeba 
rozvést. Čtvrtý odstavec na str. 12 obsahuje chybné tvrzení, nebo je přinejmenším formulován 
nešťastně (srov. § 23a zákona o státní památkové péči i text v partii 5.3.1). Vztah ke 
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stavebnímu zákonu mohl být charakterizován přehledněji (str. 14; lépe v kapitole 4.). 

Z mezinárodních smluv je podrobněji identifikována pouze jediná (až na str. 78).  
 

- Dokumenty Archeologického ústavu Akademie věd České republiky nejsou prameny 

práva (!); v textu na str. 16 to není jasně odlišeno. 
 

- Text týkající se čl. 10 Ústavy České republiky (str. 16) je formulován nepřesně. 
 

- Název kapitoly 3. je neúplný nebo nepřesný. Jde ve všech případech o vykonavatele státní 
(nebo veřejné) správy? Krajské úřady a obecní úřady obcí s rozšířenou působností nejsou 
orgány státní správy (str. 18). „Stavební úřad“ je funkční označení (str. 19 – 20). Jaká je 
institucionální forma „vykonavatelů“ zmíněných v partiích 3. 6 a 3.7? 

 

- Na str. 29 jde o „obecní úřad obce s rozšířenou působností“. Dotčeným orgánem může být 
krajský úřad nebo obecní úřad obce s rozšířenou působností, nikoli jeho odbor (str. 30). 

 

- Lze, popřípadě kdy lze u orgánů územního plánování hovořit o „výroku rozhodnutí“ 
(str. 30)?  

 

- Jak „správní řád zakotvuje princip kontinuity v rozhodování stavebních úřadů“ (str. 30)? Co 
§ 4 odst. 4 stavebního zákona? 

 

- V partii 4.3.1 bylo vhodné pojednat o řešení případných rozporů. 
 

- Námitky nestačí „vypořádat“, je o nich nutno „rozhodnout“ (str. 31). Z věcného hlediska jde 
ovšem o to, kdo je k podání námitek legitimován a „proč“ (potažmo – co může být obsahem 
jeho námitek).  
 

- Výklad na str. 31 a 32 týkající se účasti veřejnosti nebere ohled na ustanovení § 20 
stavebního zákona. Výklad je i proto poněkud zkreslený.   
 

- Územně analytické podklady jsou ovšem neregulativním instrumentem územního plánování 
(k partii 4.3.4). 

 

- Regulační plán je dosti řídce využívaný instrument územního plánování (str. 34). Bylo by 

třeba srovnat jeho význam s významem územního rozhodnutí. 
 

- Na str. 39 bylo zapotřebí blíže objasnit povahu Regionálních archeologických komisí.  
 

- Odkaz na § 18 odst. 1 písm. d) zákona o veřejných zakázkách na str. 40 se netýká znění 
zákona platného a účinného ke dni avizovaného autorkou na str. 6 (odkazy obsažené v cit. 

literatuře bylo třeba prověřit a aktualizovat!). 
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- Změny v důsledku rekodifikace soukromého práva nebylo dobré odbýt druhým odstavcem 
na str. 45. 

 

- Na str. 49 snad lépe „s ohledem na § 5 správního řádu“ (než „podle …“). Rozhodnutí 
krajského úřadu bylo vhodné blíže charakterizovat. 
 

- V souvislosti s výkladem v partii 5.2.2 (srov. zejména třetí odstavec na str. 44) bylo potřeba 

zmínit i rozsudek Nejvyššího správního soudu č. j. 7 As 99/2011 – 73! 

 

- Jaký je vztah změny stavebního povolení podle § 176 odst. 3 stavebního zákona a změny 
nebo zrušení stavebního povolení podle § 176 odst. 5 téhož na straně jedné a § 101 a 102 

správního řádu na str. druhé (str. 52)? 

 

- Jaké jsou důsledky jednání v rozporu s ustanoveními zákona o státní památkové péči 
zmíněnými v posledním odstavci na str. 61 (text přetéká na str. 62)? 

 

- Zjednodušený formát odkazů na odbornou literaturu se snaží vysvětlit poznámka č. 1. 
V seznamu literatury je však [např. (?)] uvedeno 7. vydání učebnice správního práva, zatímco 
odkazy v poznámkách č. 18 a 62 se tohoto vydání týkat nemohou („směřují“ do 8. vydání).    
 

- V textu zůstaly gramatické chyby (interpunkce) a překlepy (kromě jiného dokonce v názvu 
jedné z kapitol). Označování právních předpisů není vždy jednotné (srov. např. ve vztahu ke 
stavebnímu zákonu na str. 13 a 14). Některé odkazy na právní předpis jsou neúplné → 

nepřesné („hlava III stavebního zákona“; str. 26). Srov. rovněž neúplnost na str. 27. 

 

 Vzhledem k množství a charakteru uvedených připomínek práci hodnotím jako 

hraniční. Je na diplomantce, aby při obhajobě prokázala, že svůj úkol zvládla.  

 

 Otázky k obhajobě:  

 

 1. Charakterizujte právní povahu traktovaných instrumentů územního plánování 

(a navíc i vztah regulačního plánu k územnímu rozhodnutí) a pokuste se na základě příkladů 

doložit jejich význam pro ochranu archeologického dědictví. 

 

 2. Které instituty správního dozoru mohou napomáhat prosazování zájmu  ochrany 

archeologického dědictví v souvislosti se stavební činností?   

 

V Praze dne 11. března 2014 

 

        JUDr. Ing. Josef Staša, CSc. 

 


