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K tématu, koncepci a systematice práce: 
 

Téma práce je věčně aktuální, alespoň dokud bude existovat územní samospráva. Pohledy 
na jednotlivé otázky nakládání s komunálním majetkem se vyvíjejí jak v odborné literatuře, 
tak  v soudní  judikatuře,  roste  objem  materie  pro  kvalifikované  pořádání.  Vyšší  aktuálnost 
plyne též s ohledem na novelizaci provedenou v souvislosti s novým občanským zákoníkem. 
Pod pojem komunální autor subsumuje i krajskou linii, vznikají tak zajímavá srovnání, která 
příležitostně  odhalují  neopodstatněné  disproporce  v platné  právní  úpravě,  viz  např.  str.  124 
odst. 2. Systematika práce je jednoduchá, přehledná, logická a vyhovuje potřebám 
optimálního řešení dané problematiky. 
 
K obsahu práce: 
 

Autor  má  dar  pojednávat  o  složitých  problémech  jednoduchým  a  srozumitelným 
způsobem. Navzdory množství zahrnutých dílčích otázek a jejich kontextové složitosti působí 
práce kompaktním dojmem, příjemně a svižně se čte. Přirozenou výhodou zpracování tohoto 
tématu je, že se mu dostává poměrně velké pozornosti a autor se může opřít o vysoce kvalitní 
odborné statě, které osvětlují cestu. To však v žádném případě neznamená, že by předložená 
rigorózní  práce  byla  pouhým  kompilátem,  naopak  jde  o  práci  s přidanou  hodnotou.  Autor 
upozorňuje na rozdílné názory a formuluje přitom své vlastní, prokazuje odvahu a nepřimyká 
se nutně k autoritám. Práce vykazuje výraznou praktickou použitelnost. Upozorňuje na 
rozšířené nešvary, např. tendenci k obavám upřednostnit celkovou přínosnost a hospodárnost 
v širším  smyslu  před  momentálním  formálním  ekonomickým  přínosem,  viz  str.  19  odst.  3. 
Nejdetailněji je zpracována problematika zveřejňování záměru, což je zcela na místě, neboť 
zde dochází ke generování mnoha potíží.  Text je aktuální, vymezuje přehledně rozdíly po tzv. 
majetkové  novele  provedené  zákonem  č.  106/2016  Sb.,  viz  např.  str.  48  nebo  79.  Některé 
části pojednání je možno generalizovat i nad rámec nakládání s majetkem, viz např. jednání 
místostarosty na str. 92. Práce je precizní, není zatížena výraznějšími obsahovými nedostatky. 
Jedním  z možných  podnětů  k doplnění  by  bylo  například  zahrnutí  absentující  problematiky 
finanční kontroly do kapitoly 2.2.1. Také by bylo na místě vyjádřit se k problému 
neuplatňování regresních nároků v kapitole 2.1.6 

 
K práci s prameny: 
 
 Autor shromáždil značné množství pramenů různého druhu, s nimiž příkladně pracuje. 
Ocenit  je  třeba  práci  s relevantní  soudní  judikaturou,  která  není  automaticky  nekriticky 
přijímána. 
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K formální stránce práce: 
 

Práce má všechny požadované náležitosti. Přesahuje stanovený rozsah. Text je 
přehledně strukturován, má vysoký styl, příjemně se čte, není zatížen gramatickými chybami.  
 
 
Shrnutí: 
 
 Autor zvolil zajímavé téma a detailně ho zpracoval. Práce je přínosná. Autor prokázal, 
že  je  schopen  se  detailně  věnovat  dílčímu  odbornému  tématu  v souvislostech  a  využívat 
přitom  v souladu  s citačními  pravidly  odbornou  literaturu  a  jiné  odborné  zdroje.  Samotné 
zpracování tématu prokazuje hlubší odborné znalosti a schopnost samostatné tvůrčí činnosti. 
  
 
Otázky k obhajobě: 
 
Má nějaké právní důsledky, pokud obec standardně zveřejňuje záměr i na místě obvyklém, ale 
v konkrétní kauze tak bez opodstatněných důvodů neučiní? 
 
Vyjádřete se k problému nároků na regresní úhradu v oblasti náhrady škody. 
 
 
V Praze dne 29. 5. 2017 
 

JUDr. Jiří Rajchl, Ph.D. 
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