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 Předsedající prof. Winterová přivítala přítomné členy komise a seznámila je 

s kandidátkou. Následně uchazečka přednesla úvodní slovo a představila svoji disertační práci 

ke zvolenému tématu. Pojednala o otázkách, kterými se v práci zabývala a uvedla závěry, ke 

kterým dospěla. Současně objasnila cíle a motivaci své práce. 

 

 Oponent doc. Stejskal doporučil práci k obhajobě. Celkově ji hodnotil kladně, když 

práci označil za poměrně přehlednou a čtivou. Podtrhl zejména význam nadnárodní dimenze 

v rámci provedené komparace, když však zároveň uvedl, že bližší by přece jen byla 

komparace provedená s některým ze sousedních států České republiky, zejména pak právní 

úpravou německou nebo rakouskou. Oponent vyzdvihl hlavní přínosy práce, kterými jsou 

ucelené shrnutí právního vývoje práva stavby, analýza právní úpravy de lege lata a komparaci 

českého a francouzského práva v této oblasti, při kterých autorka využila i své praktické 

zkušenosti a jazykové znalosti. Velmi kladně též hodnotil poznámkový aparát práce a její 

gramatickou úroveň. V závěru svého uděleného slova navrhl oponent práci k publikaci, ať již 

v podobě samostatné monografie či většího vědeckého článku. 

 

Druhý oponent dr. Petr byl omluven. Podle jeho oponentního posudku, který přednesl 

školitel prof. Dvořák, byla práce zpracována v úctyhodném rozsahu 333 stran textu, na který 

navazuje ještě několik desítek stran příloh. Oponent hodnotil zpracovanou problematiku 

danou tématem práce rovněž kladně, zejména pak systematiku, metodologii a formulaci cílů 

práce spojené s aktuálním stavem poznání zkoumaného institutu v českém, evropském a 

v podstatě světovém kontextu. Předkládaná práce je dle oponenta přínosná, když komplexně 

seznamuje s problematikou institutu práva stavby a to navíc v komparativním pojetí. Práci 

není v podstatě co vytknout, nicméně pokud by se autorka měla tématem dále zabývat, měla 

by se zaměřit především na detailní rozbor prvorepublikové judikatury anebo věnovat 

pozornost vztahu práva stavby a veřejného práva. Oponent práci rovněž doporučil k obhajobě. 

  

 Kandidátka reagovala na připomínky a dotazy z posudků obou oponentů. Nejprve 

uvedla důvod, proč se nemohla zabývat komparací české právní úpravou s úpravou se 

sousedními státy, tj. Rakouskem a Německem. Nadto uvedla, že si je vědoma vytýkaného 



nedostatku pozornosti na vztahy práva stavby k veřejnému právu, resp. pramenům, nástrojům 

a řízením z oblasti veřejného práva, když se zejména nabízí vztahy ke katastrálnímu zákonu či 

ke stavebnímu zákonu, ale i dalším, např. z oblasti práva životního prostředí. Kandidátka dále 

uvedla, že prvorepubliková judikatura v její práci nebyla opomenuta, nicméně s ní nebylo 

pracováno v detailu, toho si je kandidátka vědoma. 

 

Školitel prof. Dvořák doplnil, že zavedení práva stavby bylo nezbytné s ohledem na 

obnovení superficiální zásady v občanském právu. Školitel dále polemizoval s otázkou, zda 

autorka práce považuje s ohledem na názor dr. Barešové právo stavby za jediný právní 

institut, který umožňuje stavět na cizím pozemku, či zda se k tomuto účelu dají využít i jiné 

instituty, zejména obligační nástroje, kterými jsou výprosa, výpůjčka, nájem, pacht. 

  

 Následovala veřejná rozprava, ve které prof. Růžička položil kandidátce otázku, podle 

kterého práva by se posuzovalo právo stavby ve Versailles. Podle kandidátky jednoznačně 

podle práva francouzského, avšak je vůbec otázkou, zda je realizace práva stavby možná 

s ohledem na polohu zámku ve Versailles z pohledu domaine public. Doc. Štangová se 

následně kladně zmínila o komparaci s francouzskou právní úpravou, která není ve vědeckých 

kruzích příliš častá. V rámci všeobecné rozpravy se vyjádřil doc. Stejskal ještě k otázce 

vztahu práva stavby k veřejnému právu a vyzdvihl velmi kvalitní úroveň přednesu 

kandidátky, s čímž ostatní přítomní členové komise souhlasili. 

 

 V neveřejné části obhajoby proběhlo tajné hlasování s jednoznačně pozitivním 

výsledkem (6/0) ve prospěch udělení hodnosti Ph.D. 

 

Zapsal: JUDr. Miroslav Sedláček, Ph.D. 
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