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I. 
 
K tématu (předmětu) práce: 
 
Téma práce je zajímavé. Jednak pro svůj úzce, speciálně vymezený předmět. Jednak proto, že 
– pokud je mi známo – dosud nebylo v právní nauce zpracováno. Zároveň jde o téma poměrně 
obtížné, neboť vyžaduje, aby si autor propojil souvislosti několika různých zákonů ze zvláštní 
části správního práva, ale i práva soukromého, které předmět jeho práce upravují – stavební 
zákon, vodní zákon, zákon o vnitrozemské plavbě, katastrální zákon, občanský zákoník. 
 
K systematice práce: 
 
Práce je logicky a přehledně strukturována. Po Úvodu (1. části) následuje 2. část „Vymezení 
základních pojmů“ (přístav, vodní dílo, stavba). Poté následuje pět částí, které se zabývají 
procesem výstavby přístavu – 4. „Část územního plánování“ (zde jsou jádrem kapitoly 
zabývající se územním řízením), 5. „Posuzování vlivu stavby na životní prostředí“, 
6. „Stavební řízení“ a 7. „Kolaudační souhlas“. V 8. části „Role státní plavební správy 
v realizaci projektu přístavu“ se autor zabývá zejména souhlasem státní plavební správy ke 
zřízení a k provozu přístavu. V 9. části „Závěr“ autor stručně shrnuje své poznatky. 
 
K obsahu práce: 
 
Obecně: 
 
Práce je solidním průvodcem platné právní úpravy výstavby a provozu přístavu v ČR, 
zejména s ohledem na procesní stránku věci a stěžejní hmotněprávní souvislosti. Metoda 
práce autora je spíše popisná než analytická. Autor se vesměs nepouští do hlubších a/nebo 
originálních úvah. To však není zásadní nedostatek, neboť téma má značný věcný rozsah a 
komplikované souvislosti.  
 
Konkrétně: 
 
Na str. 10 se autor stručně zabývá právně zajímavým institutem veřejného přístavu (§ 8 
zákona č. 114/1995 Sb.). Postrádám vysvětlení souvislostí, zejména vysvětlení ekonomického 
smyslu jeho zřízení a provozování pro zřizovatele/ provozovatele. 
 
Ke str. 18: Politika územního rozvoje nebyla přijata „v souvislosti s velkou novelou 
stavebního zákona“, ale přímo zavedena stavebním zákonem č. 183/2006 Sb. 
 



Ke str. 18: Autor automaticky, bez jakékoli kritické reflexe přebírá (zřejmě chybný) názor 
z komentářové literatury o tom, že politika územního rozvoje se nevztahuje „ke konkrétním 
částem republiky“. Jak se autor vyrovnává s tímto názorem, když politika územního rozvoje 
vymezuje konkrétní koridory dopravní infrastruktury celostátního významu, např. jím 
zmiňovaný koridor Dunaj-Odra-Labe? 
 
K oddílu 4.2.3.3. (str. 23-28): 
Autor se v souvislosti s výkladem vyvlastnění pro účel výstavby přístavu coby veřejně 
prospěšné stavby vůbec nezabývá otázkou (předpokladem) veřejného zájmu (čl. 11 odst. 4 
Listiny základních práv a svobod) To se ale zvláště nabízí, když na str. 19 i rovnou v Úvodu 
uvádí, že „při dnešní, ne příliš husté frekvenci vodní dopravy je tato přístavní síť vysoce 
předimenzovaná“ (str. 5).   
 
Ke str. 30: Autor si zřejmě spletl výjimku podle § 56 zákona ČNR č. 114/1992 Sb. s výjimkou 
podle § 169 zákona č. 183/2006 Sb. Jde o odlišné právní instituty. 
 
Ke str. 34-35: Při popisu průběhu procesu EIA autor nejasně rozlišil dokumentaci (§ 8 zákona 
č. 100/2001 Sb.) od posudku (§ 9 cit. zákona). Dokonce na str. 35 označuje posudek jako 
jeden z druhů dokumentace.  
 
Ke str. 53-55: Z textu není zcela patrné, zda souhlas státní plavební správy se zřízením 
přístavu podle § 6 zákona č. 114/1995 Sb. se vyžaduje (jen) k územnímu rozhodnutí, nebo (i) 
ke stavebnímu povolení. Zřejmě k oběma rozhodnutím, což ale znamená dvě různé souhlasy. 
To by bylo bývalo dobré v práci vysvětlit. 
 
Ke str. 56: Autor nevyjasnil, jaký je vztah (zejména časový) mezi vydáním kolaudačního 
souhlasu a souhlasu s provozováním přístavu podle § 6 zákona č. 114/1995 Sb. 
 
K jazyku a stylu práce: 
 
Autor se vyjadřuje srozumitelně, text je logicky plynulý a dobře se čte. Na některých místech 
se však autor nevyjadřuje příliš jasně (viz výše). 
 
Na str. 60 je roztomilá gramatická chyba: „přístavy … přestali fungovat“, což je ale patrně jen 
z nepozornosti. 
 
K pramenům: 
 
Autor pracoval s dostatečným okruhem literatury, kterou podle mne cituje poctivě. U citací 
kolektivních děl někdy opomene identifikovat a citovat jednotlivého autora (např. na str. 10 
cituje jen „Hendrych, D. a kol.: Právnický slovník. …“). 
 
Ke str. 19: Paušální odkaz na „názory dopravních expertů“ bez jakékoli konkrétnější citace 
experta či pramene je nedostatečný a informačně (bohužel) bezcenný, jakkoli tam uvedený 
názor je velmi zajímavý a autor. Odkud autor čerpal? 
 
Ke str. 23: Autor píše, že „judikatura v oblasti vymezení veřejného zájmu není přesvědčivá“. 
S tím souhlasím. Nicméně jde opět o paušální názor, který není vůbec podložen odkazem na 
konkrétní judikaturu. 
 



II. 
 
Práce je způsobilá k obhajobě. S výhradou průběhu obhajoby ji předběžně navrhuji 
klasifikovat známkou „velmi dobře“. 
 
 
 
V Praze dne 10.9.2014 
 
 
 
JUDr. Petr Svoboda, Ph.D. 


