
Hodnocení diplomové práce  

„Správní řízení na úseku katastru nemovitostí“  

autorky Evy Otáhalové 

 
  

Diplomová práce o rozsahu cca 70 stran textu (bez titulních stran, obsahu, resumé a 

seznamu literatury) je zaměřena na rozbor správního řízení o povolení vkladu práva do 

katastru nemovitostí a dalších procesních postupů – řízení na úseku katastru nemovitostí, 

které označuje diplomantka jako řízení sui generis. Práce je čtivá, aktuální, což se projevuje 

na více místech ve srovnání úpravy účinné před novou kodifikací soukromého práva a úpravy 

současné. Autorka vyšla z dostupné literatury (speciálně k nové úpravě se seznam literatury 

zatím poměrně strohý) a judikatury. Autorka využila při zpracování tématu rovněž své 

zkušenosti z práce v katastrálním úřadu. 

Práce je rozčleněna do čtyř základních částí. V první části se autorka věnovala 

v nezbytném rozsahu organizaci státní správy na úseku zeměměřictví a katastru. Druhá část 

uvádí přehled právní úpravy na úseku katastru. Třetí část uvádí jednotlivá řízení na úseku 

katastru nemovitostí, která vzájemně porovnává. Čtvrtá, nejrozsáhlejší část, je věnována 

řízení o povolení vkladu práva do katastru.  

Úroveň práce přesahuje pouhý popisný přehled zkoumané tematiky. Přesto se autorka 

mohla pokusit více zvýraznit vlastní přístup, tam, kde k tomu byl prostor. Např. skutečnost, že 

se v praxi považuje za účastníka i osoba zemřelá (viz str. 53), si přímo říkala o to, aby autorka 

vyslovila vlastní názory, provedla v tomto směru detailní rozbor obecné úpravy podel 

správního řádu a katastrálního zákona atd.  

 

Z dílčích připomínek k obsahu práce uvádím: 

- ke str. 11: formulace, že státní správa na úseku katastru byla svěřena jednomu správnímu 

úřadu přímo závislému na moci výkonné, se jeví zvláštně, je-li sám i Český úřad 

zeměměřický a katastrální orgánem moci výkonné; 

- ke str. 12: v rámci výkladu o situaci od 1. 1. 1993 působí jako matoucí formulace o tom, 

že veškerá pravomocná rozhodnutí správního úřadu jsou pod kontrolou moci soudní. Mělo 

zde být minimálně zmíněno, že do r. 2002 bylo možné podávat opravný prostředek 

k soudu proti nepravomocnému rozhodnutí o zamítnutí návrhu na vklad. 

- ke str. 48: to, že k zastavení řízení v důsledku zpětvzetí návrhu navrhovatelem je třeba 

souhlasu i dalších účastníků vkladového řízení, není pouhou „lehkou modifikací“ § 45 

odst. 4 správního řádu, jak uvádí autorka; 

- ke str. 56: autorka měla rozebrat, jak se má postupovat v případě, že je více místně 

příslušných katastrálních úřadů, odkaz jen na číslo paragrafu správního řádu se nejeví jako 

dostačující. 

 

Celkově je práce způsobilá obhajoby, předběžně navrhuji hodnocení práce „velmi 

dobře“. Výsledek bude záležet na ústní obhajobě. 

 

 Doporučuji autorce, aby se v rámci ústní obhajoby diplomové práce zaměřila na 

otázku vymezení okruhu účastníků řízení o vkladu práva do katastru.       

 

V Praze dne 19. března 2016 

 

 

        doc. JUDr. Martin Kopecký, CSc. 

               vedoucí práce 


