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    1.  Aktuálnost  (novost)  tématu:  Téma je  značně  aktuální,  vzhledem k
(relativně) novému právnímu institutu práva stavby a celému novému rejstříku
právních možností, jak cizí pozemek použít pro vlastní stavbu. Aktuální a nové
je i srovnání zdejší a švýcarské právní úpravy práva stavby.

2. Náročnost tématu na teoretické znalosti, vstupní údaje, jejich zpracování a
použité  metody:  Zvolené  téma  je  poměrně  náročné  na  teoretické  znalosti.
Relevantních pramenů je již dnes dostatek, je spíš obtížné dokázat posoudit
jednotlivé,  navzájem často  rozdílné  názory.  Vstupní  údaje  nutně  znásobilo,
když diplomant zkoumá nejen historii institutu, ale i cizí právní úpravu. Vstupní
údaje zpracoval diplomant náležitě.
Diplomant pracoval metodou analytickou a srovnávací, resp. historickou, ale
také induktivní a deduktivní.

3. Formální a systematické členění práce: Předložená práce je rozčleněna do
úvodu, pěti kapitol, vesměs dále i vícenásobně členěných, a závěru. Před úvod
položil autor obsah práce, a za závěr zařadil seznam zkratek, použité literatury
a jiných citovaných zdrojů, přílohy, shrnutí s německým překladem a seznam
klíčových slov s anglickým překladem.
V první kapitole diplomant vykládá relevantní právní pojmy. V druhé kapitole
zkoumá historii práva stavby, počínaje římským právem, přes první zákon o
stavebním právu na  našem území, vl. návrh obč. zák., obč. zák. z roku 1950
až  ke  stavu  předcházejícímu nabytí  účinnosti  obč.  zák.  z  r.  2012.  Ve  třetí
kapitole autor podrobně rozebírá platnou právní úpravu práva stavby. Zabývá
se všemi rozhodnými momenty, zkoumá všechna úskalí,  která platné právo
obsahuje. Kapitolu uzavírá praktickým zjištěním četnosti využití institutu práva
stavby.  Ve  čtvrté  kapitole  se  pak  diplomant  zabývá  dalšími  právními
možnostmi, které naše právo nabízí pro stavbu na cizím pozemku. Konečně
poslední, pátou, kapitolu autor věnuje poněkud zvláštní právní úpravě práva
stavby ve Švýcarské konfederaci.

 
4. Kritéria hodnocení práce

4.1. Splnění cíle práce: Cíle práce byly splněny (srov. úvod práce).



4.2. Samostatnost při zpracování tématu: Diplomant pracoval samostatně, a to
jak při výběru literatury a dalších zdrojů, tak při koncipování práce, jakož i při
vlastním zpracování rubrikované problematiky.

4.3.  Logická  stavba  práce:  Celková  logická  stavba  práce  je  dobrá,  také
jednotlivé kapitoly jsou logicky dobře uspořádány.

4.4. Práce s literaturou (využití cizojaz. lit.), citace: Autor pracoval s literaturou
velmi dobře. Výběr použité literatury je nadstandardní, autor pracoval také s
dlouhou řadou cizojazyčných titulů, i s početnými judikáty Spolkového soudu
Švýcarské  konfederace.  Velmi  kladně  hodnotím,  že  autor  iniciativně  oslovil
Český úřad zeměměřičský a katastrální,  aby získal  informaci o míře využití
institutu práva stavby dnes a v minulosti (včetně toho, že za informaci zaplatil
nemalou částku!)
Poznámkový aparát  je  značně početný  a vedený lege artis.  Autor  prokázal
vynikající orientaci v pramenech.

4.5. Hloubka provedené analýzy (ve vztahu k tématu): Diplomant analyzoval
téma v řádné hloubce a pro účely práce tohoto druhu víc než dostatečně.

4.6. Úprava práce: Bez připomínek. Dobrá strukturovanost i grafická úprava
přispívají k příjemnému čtenářskému zážitku.

4.7. Jazyková a stylistická úroveň: Diplomant se velmi pěkně česky vyjadřuje,
píše srozumitelně, dobře rozumí významu slov. Právní jazyk si dokonale osvojil.
Je zjevné, že své diplomové práci věnoval velkou péči a pozornost.

5. Případné další vyjádření k práci: Celkově práci hodnotím jako velmi dobrou.
Diplomant se výborně vypořádal s různými místy zdejší právní úpravy práva
stavby,  která  jsou  předmětem polemiky,  a  vyslovil  k  nim vlastní  názory  a
hodnocení.
V práci nacházím jen jedno místo k připomenutí:
Na str. 33 nahoře diplomant zmiňuje možnost zkrácení nebo prodloužení doby
trvání  práva stavby,  které  vzniklo  vydržením.  Ust.  §  1244 odst.  2  mluví  o
„návrhu  dotčené  strany“.  Dotčenou  stranou  ale  nemusí  být  jen  vlastník
pozemku. Ten může mít spravedlivé důvody pro  zkrácení doby trvání práva
stavby.  Ale  naproti  tomu stavebník  může mít  „své“  – rovněž spravedlivé –
důvody  pro  prodloužení  doby  trvání  práva  stavby!  Vlastník  pozemku  by
spravedlivé důvody pro prodloužení našel jen stěží.

6. Otázky k zodpovězení při obhajobě: Diplomant vyslovil kritiku slov, která
zákonodárce  na  několika  místech  právní  úpravy  práva  stavby  použil,  totiž
„vyhovuje právu stavby“. Jaké vyjádření by sám navrhoval, kdyby uvažoval de
lege ferenda? Dále by měl diplomant, rovněž de lege ferenda, uvážit, jakou
ochranu by bylo možné poskytnout vlastníkovi pozemku, když právo stavby
vznikne vydržením, a platné právo, jak je patrné, na práva vlastníka pozemku
nepomýšlí.

7.  Doporučení/nedoporučení  práce  k  obhajobě:  Vzhledem  k  tomu,  že



předložená diplomová práce splňuje požadavky kladené na práce tohoto druhu,
a  to  jak  po  stránce obsahové,  tak  po  stránce  formální,  doporučuji  práci  k
obhajobě. 

8. Navržený klasifikační stupeň: výborně.
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