
Posudek vedoucího diplomové práce: 
Kateřina Hamáčková „Užívací práv k půdě“  

 
Diplomová práce Kateřiny Hamáčkové na téma „Užívací práva k půdě“ má celkem 77 

stran, z toho 65 stran vlastního textu, a skládá se včetně úvodu a závěru z devíti kapitol, 
seznamu použité literatury, seznamu zkratek, česky a anglicky psaného resumé, česky a 
anglicky psaného abstraktu a seznamu klíčových slov. Splňuje tak veškeré požadované 
formální náležitosti. Byla odevzdána 1. dubna 2016. 

 
Aktuálnost tématu. Téma práce považuji za poměrně aktuální jak s ohledem na četnost 

jejich výskytu v praxi, tak s ohledem na účinnost nového občanského zákoníku, který rozšířil 
stávající instituty užívacích práv k půdě. 

 
Náročnost tématu. Obtížnost tématu práce je dána především nutností prokázat znalost 

poměrně širokého okruhu právních předpisů jak ze soukromého práva (zejména právní úprava 
nájmu, pachtu, výpůjčky, výprosy, služebností a vlastnického práva), tak z veřejného práva 
(především veřejnoprávní předpisy upravující specifika nájmu popř. pachtu a užívání půdy ve 
vlastnictví státu). Na druhou stranu oporu ke zpracování tématu poskytuje dostatečné 
množství aktuální odborné literatury. Téma práce proto hodnotím jako středně náročné. 

 
Hodnocení práce. Diplomová práce zpracovává zvolené téma komplexně v devíti logicky 

na sebe navazujících kapitolách. Po úvodu a vymezení stěžejních institutů (půda, pozemek, 
parcela) je v samostatné kapitole vymezen institut užívacích práv. Po té jsou jednotlivé 
kapitoly věnovány institutům užívacích práv (nájem, pacht, výprosa, výpůjčka, služebnost 
užívacího a požívacího práva). Samostatná kapitola s pak věnuje hospodaření státu s půdou a 
specifikům hospodaření krajů a obcí s pozemky ve svém vlastnictví. Práce má převážně 
kompilační charakter a je dosti popisná, autorka se však snaží pojmenovat některá sporná 
místa právní úpravy. Kapitoly věnovány nájmu a pachtu jsou však zpracovány pečlivě, 
v menší míře je využívána též soudní judikatura. Naopak problematice služebnosti užívacího 
a požívacího práva mohlo být věnováno více pozornosti. V kapitole o užívání pozemků ve 
vlastnictví státu, autorka zmiňuje též zajímavou problematiku tzv. pozemků, jejichž vlastník 
je neznámý, nicméně nezabývá se všemi aspekty této problematiky (např. za jakých podmínek 
přejde vlastnické právo k těmto pozemkům na stát, jaké jsou kompetence Úřadu pro 
zastupování státu ve věcech pozemkových ve vztahu k těmto pozemkům). V rámci kapitoly o 
užívání pozemků ve vlastnictví státu jsou nad rámec tématu zmíněny i aspekty vlastnického 
práva státu k pozemkům, samotnému užívání však mohlo být věnováno více prostoru, 
podobně jako v případě užívání pozemků obci a kraji. V závěru práce diplomantka stručně a 
dosti obecně hodnotí novou právní úpravu nájmu a pachtu v občanském zákoníku. 

Celkově diplomová práce podává poměrně komplexní přehled o zvoleném tématu. 
Analýza právní úpravy však zůstává na povrchu, autorčiny vlastní názory a stanoviska jsou 
zastoupena spíše ojediněle. Nejzdařileji a nejpodrobněji je zpracována problematika nájmu a 
pachtu. Práce s literaturou je na standardní úrovni, autorka však mohla čerpat z více pramenů, 
postrádám zejména práci s články v odborných časopisech a také judikatura mohla být využita 
v širší míře. K jazykové a grafické stránce práce nemám připomínky.  

 
Doporučení k obhajobě a návrh klasifikace Celkově hodnotím práci diplomovou práci 

Kateřiny Hamačkové jako velmi dobrou až dobrou. 
 



Otázky k obhajobě. V rámci ústní obhajoby doporučuji, aby se diplomantka vyjádřila 
k následujícím otázkám: 

1. Charakterizujte přechodná ustanovení občanského zákoníku týkající se problematiky 
nájmu a pachtu pozemku. 

2. Věnujte se problematice přenechání pozemku do užívání popř. požívání jinou osobou 
než vlastníkem pozemku. 

 
 
V Praze dne 23. dubna 2016   JUDr. Martina Franková, Ph.D. 
           Vedoucí diplomové práce 


