
Posudek oponenta rigorózní práce PhDr. Radka Tomáše: 
„Konfiskace a přídělové řízení podle dekretů prezidenta republiky 

v rozhodovací praxi českých soudů“ 
 
 
Předmětem posudku je posouzení rigorózní práce PhDr. Radka Tomáše.  

Předložená rigorózní práce má 113 normostran vlastního textu práce a skládá se ze 4 dále 
členěných kapitol, jedné přílohy, seznamu pramenů, česky a anglicky psaného abstraktu, 
klíčových slov a anglicky psaného resumé. Z formálního hlediska tak splňuje požadavky 
kladené na rigorózní práci.  

Posuzovaná práce se zaměřuje na velmi sporné období historie pozemkového 
vlastnictví a zkoumá dekrety prezidenta republiky z pohledu rozhodovací praxe českých 
soudů. Byť se téma práce soustřeďuje na moderní historii pozemkového vlastnictví, jeho 
význam pro současnost a aktuální přesahy jsou značné.  Posuzovanou materii hodnotím 
jako náročnou vyžadující nejen orientaci v otázkách právních (v prezidentských 
dekretech, souvisejících právních předpisech a rozhodnutích soudu), ale též pochopení 
historických a politologických souvislostí. Z pohledu aktuálnosti a náročnosti tématu 
hodnotím téma posuzované práce jako vhodné i pro rigorózní práci. 

Práce je vedle úvodu a závěru členě a do dvou základních kapitol. V první z nich se 
autor soustředí na platné právní předpisy, konkrétně příslušné dekrety prezidenta 
republiky, zákon č. 31/1947 Sb., o některých zásadách při rozdělování nepřátelského 
majetku konfiskovaného podle dekretu presidenta republiky ze dne 25. 10. 1945, č. 108 
Sb., o konfiskaci nepřátelského majetku a fondech národní obnovy a další související 
právní předpisy. Jedná se však spíše o popis těchto právních předpisů, nikoli o jejich 
skutečný rozbor, neboť v této části zcela postrádán práci s odbornou literaturou a taktéž 
není využita ani soudní judikatura. Navíc nejsou řešeny některé stěžejní a přitom sporné 
otázky dekretů, zejména vymezení majetku, který byl předmětem konfiskace.    

V druhé části se autor věnuje otázkám ústavnosti a legitimity prezidentských dekretů, 
nabývání a pozbývání majetku na základě prezidentských dekretů, držbě a vydržení 
konfiskovaného majetku a problematice věcných břemen v souvislosti s dekrety. Nad 
rámec tématu je zařazena pasáž o knihovním pořádku, která však tématem souvisí jen 
okrajově, a z hlediska obsahu a systematiky práce tak její zařazení považuji za nevhodné.  
V této pasáži autor využívá většího počtu judikátu a je třeba ocenit jak dohledání 
relevantních judikátů, tak práci s nimi. Nicméně postrádám hlubší rozbor těchto judikátu a 
jejich kritickou analýzu, tedy nejen popis obsahu judikátu a citaci jejich důležitých pasáží, 
ale též zaujetí vlastního stanoviska a konfrontaci judikátu s odbornou literaturou. Absenci 
využití odborné literatury považuji i v této kapitole za její podstatný nedostatek. 

 
Celkově předloženou práci hodnotím jako velmi slušný základ rigorózní práce. 

Kritická analýza shromážděných judikátů k danému tématu s využitím odborné literatury 
a s odpovídajícím upořádáním a zařazením do historického a právního kontextu by zcela 
jistě mohla být předmětem rigorózní práce.  Předložená práce však výše uvedené 



charakteristice neodpovídá. Postrádám především práci s odbornou literaturou a skutečnou 
tvůrčí analýzu judikátů a příslušných dekretů prezidenta republiky. Dalším nedostatkem je 
systematika kapitoly třetí („Právní otázky vyplývající z konfiskace majetku a jeho 
přidělování podle dekretů prezidenta republiky a jejich řešení v rozhodovací praxi českých 
soudů“), která je přizpůsobena do značné míry nahodilému výběru určitých otázek 
řešených v dohledaných judikátech. Autor tak v práci neprokázal odpovídající schopnost 
práce s odbornou literaturou a ani odpovídající tvůrčí zpracování tématu 

  
Z výše uvedených důvodů nepovažuji oponovanou práci za odpovídající 

požadavkům kladeným na rigorózní práci. 
 
 
 
 
 
V Praze dne 10. března 2016   JUDr. Martina Franková, Ph.D. 
       oponent 


