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Oponentský posudek na diplomovou práci 
 
 
Název diplomové práce:  Veřejnoprávní úprava pozemních komunikací 
Diplomant:    PhDr. Radek Tomáš 
Vedoucí:   JUDr. Ing. Josef Staša, CSc. 
Oponent:   JUDr. Petr Svoboda, Ph.D. 

 
 

I. 
 
K předmětu a systematické struktuře práce: 

 
Práce má smysluplný a ucelený předmět (cíl) a logickou strukturu.  
 
Podle autora je cílem práce „zmapovat“ (spíše analyzovat) platnou veřejnoprávní 

úpravu vzniku, existence a zániku pozemních komunikací a jejich veřejného užívání, a to se 
zřetelem na aktuální judikaturu a v kontextu se souvisejícími soukromoprávními instituty 
(str. 5).  

 
Práce je rozdělena kromě úvodu (1. část) a závěru (8. část) do 5 hlavních částí. 

Ve 2. části se autor stručně zabývá přehledem a vývojem veřejnoprávní úpravy pozemních 
komunikací. Ve 3. a 4. části se zabývá jednotlivými kategoriemi pozemních komunikací a 
právním režimem jejich vzniku a zániku. V krátké 5. části se zabývá problematikou křížení 
pozemních komunikací. V 6. a 7. části pak vlastnictvím a veřejným užíváním pozemních 
komunikací. Nejzajímavější a obsahově nejhodnotnější je 4. část, dále pak 6. a 7. část. Závěry 
jsou případné a představují logickou syntézu předchozích analýz. 

 
K obsahu práce mám tyto, vesměs dílčí poznámky či výhrady: 

 
Autor na str. 9-11 zajímavě rozebírá otázku, zda místní komunikace vzniklé podle 

„starého“ zákona č. 135/1961 Sb. jsou místními komunikacemi i podle „nového“ zákona č. 
13/1997 Sb., tj. i po 1.1.1998. Uvedl protichůdné názory NSS a VOP na tuto otázku, ale ke 
škodě věci opomněl uvést svůj právní názor (závěr).  

 
Na str. 26-32 autor zajímavě rozebírá otázku, za jakých podmínek vzniká režim 

veřejné přístupnosti účelové komunikace. Vychází z § 7 odst. 1 zákona č. 13/1997 Sb. a 
výklad správně doplňuje „tvůrčí“ judikaturou Nejvyššího správního soudu a Ústavního soudu 
(zejména 2 As 44/2011-99, 1 As 76/2009-60 a II. ÚS 268/06). I zde tak trochu postrádám 
vlastní názor autora na to, že citovaná judikatura de facto do § 7 doplnila další podmínku 
vzniku veřejné přístupnosti účelové komunikace, a sice souhlas vlastníka, ačkoli tuto 
podmínku nelze ze zákona vyvodit. Jaký je názor autora na toto „dotvoření“ citovaného 
zákonného ustanovení? 

 
Podobně na str. 40-41 autor výborně rozebral odlišný rozsah jednoho a téhož pojmu 

„k řižovatka“ ve smyslu zákona č. 13/1997 Sb. (širší) na jedné straně a ve smyslu zákona č. 
361/2000 Sb. (užší) na straně druhé. Opět postrádám jeho názor či hodnocení této (jistě 
nevhodné) pojmové dichotomie. Navíc se ptám, zda vymezení (zúžení) pojmu „k řižovatka“ v 
§ 2 odst. 1 vyhlášky č. 104/1997 Sb. není v rozporu i se zněním § 10 odst. 1 zákona č. 
13/1997 Sb., který používá pojem „k řižovatka“ jako kontrární k vazbě „sjezd nebo nájezd“. 
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Autor správně v Závěru (na str. 69) identifikoval rozpor cit. ustanovení vyhlášky se zákonem 
č. 361/2000 Sb. a dovodil jeho neaplikovatelnost. 

 
Na str. 14-16 je zajímavá analýza terminologické nejednotnosti pojmů (institutů) 

„rychlostní silnice“ a „rychlostní místní komunikace“ ve smyslu zákona č. 13/1997 Sb. na 
jedné straně a „silnice pro motorová vozidla“ ve smyslu zákona č. 361/2000 Sb. na straně 
druhé. V Závěru (na str. 68) autor správně doporučuje sjednocení v podobě jednotného pojmu 
„rychlostní silnice“. 

 
Na str. 22-23 si kladu otázku, zda mimořádně nešťastnou zákonnou vazbu „veřejně 

přístupné účelové komunikace, stezky a pěšiny“ ve smyslu § 63 odst. 1 zákona ČNR č. 
114/1992 Sb. není možné, resp. nutné, vykládat logicky a účelově např. jako „veřejně 
přístupné účelové komunikace, zejména stezky a pěšiny“. Jde patrně o chybu legislativců 
z Ministerstva životního prostředí. Opačný výklad totiž vede k vytvoření toho, co autor trefně 
označuje jako „zcela novou kvazikategorii pozemních komunikací“, což je samozřejmě 
nesmysl stojící v rozporu s koncepcí zákona č. 13/1997 Sb. Autor v Závěru (na str. 68-69) 
doporučuje koncepční řešení, a sice novelizaci ve prospěch formulace „stezky, pěšiny a jiné 
veřejně přístupné účelové komunikace“, s čímž zcela souhlasím. 

 
Na str. 35-37 oceňuji rozbor souvislostí mezi deklaratorním rozhodováním správního 

orgánu (silničního správního úřadu) a deklaratorním rozhodováním soudu o (předběžné) 
otázce veřejného přístupu určité účelové komunikace. Zde však postrádám, že autor neuvedl 
zákonné ustanovení, které zakládá v tomto směru správnímu orgánu pravomoc o tomto 
deklaratorně rozhodovat. Z § 40 odst. 5 písm. c) zákona č. 13/1997 Sb. (viz str. 35) tuto 
pravomoc dovodit nelze, neboť jde o ustanovení o věcné působnosti. Ani z § 7 odst. 2 věta 
poslední cit. zákona. Kde tedy v platném právu najdeme zákonný základ pro pravomoc 
k rozhodování mj. o této otázce? 

 
Na str. 41-56 autor výborně rozebírá problematiku vlastnictví pozemních komunikací 

(zejména místních komunikací), která se stala zbytečně složitou díky tvrdošíjně chybné 
judikatuře Nejvyššího soudu (za všechny 22 Cdo 52/2002). Ten ryze civilistickým pohledem 
na svět po dlouhou dobu pozoruhodně přezíravě přehlížel význam stěžejního veřejnoprávního 
ustanovení § 9 odst. 1 zákona č. 13/1997 Sb., které kogentně stanoví vlastnictví dálnice, 
silnice a místní komunikace bez ohledu na vlastnictví pozemku. Nakonec (dalo by říci: 
konečně) byla tato judikatura do značné míry překonána rozsudkem Nejvyššího soudu č. j. 31 
Cdo 691/2005, což autor případně komentuje takto: „Tento rozsudek Nejvyššího soudu … 
bere poprvé komplexně na vědomí veřejnoprávní úpravu pozemních komunikací.“ 

 
K jazyku a stylu mám tyto poznámky: 

 
Práce se velmi dobře čte. Autor se vyjadřuje stručně, jasně a přesně. Myšlenkový tok 

textu je formálně i obsahově logický a uspořádaný. Autor postupuje krok po kroku, nezabíhá 
do zbytečných detailů, ale na druhou stranu se nevyhýbá analyzovat podstatné problémy. 

 
K citacím pramenů: 

 
Autor na řadě míst práce přebírá či parafrázuje text či podstatu textu zákonných 

ustanovení, nicméně někde je opomíjí citovat (např. na str. 7: „Pozemní komunikace je 
dopravní cesta určená k užití vozidly a chodci.“; dále např. str. 15: „Rychlostní silnice má 
obdobné stavebně technické vybavení jako dálnice, …“). Z textu práce tak není někdy jasné, 
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zda či do jaké míry jde o (objektivní) znění zákonné normy, resp. jaké, anebo o (subjektivní) 
výklad, úvahu či vlastní definici autora.  

 
Shrnuji: 
 
 Práce je výborně zpracovaná. Autor prokázal schopnost samostatného analytického 
myšlení při řešení podstatných problémů i schopnost jednoznačně formulovat syntetické 
(a správné) závěry. Autor uvažuje i píše logicky, stručně a jasně, díky čemuž je práce čtivá. 
Uzavírám, že předložená diplomová práce splňuje všechny požadavky stanovené na práci 
tohoto typu. 
 
Otázky k obhajobě: 

 
Prosím autora, aby odpověděl na 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 „výborn ě“ . 
 
 
V Praze dne 15.5.2013 
 
 
JUDr. Petr Svoboda, Ph.D. 
Katedra správního práva a správní vědy PF UK v Praze 
 


