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Posudek oponenta na diplomovou práci 
 
 
Téma: Správní řízení na úseku katastru nemovitostí 
 
Autor: Eva Otáhalová 
 
 
 Diplomantka si pro svou diplomovou práci zvolila téma „Správní řízení na úseku 
katastru nemovitostí“. Předložená práce je psaná v českém jazyce a má včetně úvodních částí, 
bibliografie, seznamu zkratek, příloh, resumé v českém a anglickém jazyce a klíčových slov 
91 stran. Je rozdělena celkem do 6 kapitol – úvod, státní správa zeměměřičství a katastru, 
právní regulace, řízení na úseku katastru nemovitostí, řízení o povolení vkladu práva do 
katastru nemovitostí a závěr. 

Diplomantka si pro svou práci zvolila téma zajímavé a – s ohledem na rekodifikaci 
soukromého práva – velmi aktuální a zpracovala jej se znalostí věci. 

Práce je přehledně členěna a její struktura má svou vnitřní logiku. Pouze k zamyšlení 
dávám poznámku, zdali by se přece jen důraz diplomantky na řízení o povolení vkladu neměl 
projevit v názvu předložené práce. 

Co se týče rozsahu a úrovně použitých zdrojů, domnívám se, že autorka čerpá 
z literatury v dostatečném rozsahu. Použití judikatury by však mohlo být rozsáhlejší. Autorka 
to sama vysvětluje relativně krátkou dobou od rekodifikace soukromého práva a s tím 
souvisejícími změnami právní úpravy na úseku katastru nemovitostí. Na druhou stranu však 
nelze vycházet z toho, že veškerá dosavadní judikatura je „nepoužitelná“, což ostatně vyplývá 
ze samotné práce. Navíc už i k nové právní úpravě se judikatura vyvíjí. Kladně je třeba 
hodnotit přílohy práce, které čtenáři poskytují komplexnější vhled do problematiky. 

Po formální stránce je práce napsaná na dobré úrovni a nemám z tohoto hlediska žádné 
připomínky. 

Co se týče odborné kvality práce, autorka si jako cíl stanovila „podrobněji vymezit 
správní řízení na úseku katastru nemovitostí“. K tomu je třeba uvést, že se to autorce povedlo. 
Autorka prokázala jak základní znalost právní úpravy, tak praktických aspektů. O to více mě 
však mrzí, že v kapitole „závěr“ spíše pouze rekapituluje dosavadní obsah práce a nepokouší 
se o formulování svých obecnějších závěrů obsahujících zhodnocení právní úpravy správního 
řízení na úseku katastru nemovitostí. 

Z věcného hlediska si na tomto místě dovolím jen několik drobných připomínek. Asi 
nejzásadnější připomínku mám k autorčinu dělení postupů orgánů na úseku katastru 
nemovitostí na správní řízení a řízení sui generis, v tom řízení podle části čtvrté správního 
řádu. Zdá se mi, že v tomto zcela nereflektuje dělení na správní řízení v širším a užším 
(formální správní řízení) slova smyslu. Práci by rovněž slušelo, pokud by jednotlivé postupy 
byly zařazeny rovněž z hlediska dělení forem činnosti veřejné správy. To má pak vliv na 
některé závěry autorky (např. nemožnost použití správního řádu – s. 31; přiměřené použití 
ustanovení o formálním správním řízení – s. 39). Dále není zcela jasné, k čemu došlo 
„poprvé“ vytvořením 14 krajských úřadu (s. 15) či které z rozebíraných jednotek jsou 
správními úřady (s. 15); ostatně organizační a instanční vztahy mezi jednotlivými články 
organizace státní správy na úseku katastru nemovitostí mohly být rozebrány podrobněji (s. 11-
17). Pro vymezení správního řízení je podstatná působnost v oblasti „veřejné správy“, nikoliv 
jen správy státní (s. 21). Nejsem si dále jist, zdali má být katastr nemovitostí zejména 
nástrojem realitního a hypotečního trhu (s. 44). Zemřelé osoby nemají obecně procesní 
subjektivitu (s. 53), byť jak autorka velmi zajímavě ukazuje, že to zcela neplatí. Pojem 
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„opravných prostředků“ není autorkou po mém soudu správně používán (subkapitola 4.7), byť 
uznávám, že i s tímto – poměrně širokým – pojetím se lze setkat. 

Domnívám se, že předložená diplomová práce splňuje požadavky na práce tohoto 
druhu kladené a k obhajobě ji doporučuji. Diplomantka by v rámci obhajoby měla být 
připravena reagovat na výše uvedené připomínky a být schopna zodpovědět následující 
otázky.  

 
 1) Jak by de lege ferenda  měla s ohledem na diplomantkou rozebírané problémy 

vypadat soudní ochrana proti rozhodnutí o zamítnutí vkladu? 
 
2) Jak by de lege ferenda měl být podle názorů diplomantky vymezen okruh účastníků 

řízení o povolení vkladu? 
 
3) Může se diplomantka pokusit o zařazení jednotlivých postupů správních orgánů na 

úseku katastru nemovitostí z hlediska systematiky správního řádu (a jeho použití) a z hlediska 
forem správní činnosti?  
 
 Předběžně navrhuji práci hodnotit velmi dobře. 
 
 
V Praze dne 29. března 2013     JUDr. David Kryska, Ph.D. 
             oponent 


