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1. Zvolené téma je aktuální a prakticky využitelné. Prostorově omezené stavební 

možnosti zejména městských oblastí s sebou historicky přinesly potřebu stavět 

vysoké, několikapatrové domy. Bylo proto nutné řešit otázku přípustnosti 

existence prostorově vymezené části domu jako samostatné věci a vlastnického 

práva k ní v kontextu téměř existenciální římskoprávní zásady. Otevřel se tak 

mimořádný prostor pro možnosti právní úpravy vlastnictví bytu oscilující mezi 

komplexem různých oprávnění, která jsou v souhrnu, avšak v rozporu se svoji 

podstatou nazývána vlastnictvím, až po koncepce, které se vlastnickému resp. 

spoluvlastnickému právu přibližují. Variantní úprava jednotlivých evropských 

států a recentní tuzemská právní úprava poskytují dostatečnou badatelskou 

základnu pro zpracování práce disertační, tím spíše pro zpracování práce 

rigorózní. 

2. Rozsah využitých literárních i autentických literárních pramenů je dostatečný 

pro disertační práci. Autor využil právních úprav mnohých evropských států 

(Slovensko, Rakousko, Německo, Švýcarsko, Polsko, Maďarsko, Francie, Itálie, 

Španělsko, Nizozemí, Rusko, Anglie a Wales). Stěžejní komparativní přehled je 

založen na převážně autentické analýze úprav jmenovaných států. Vlastní 

komparaci však předchází stručný úvod do celosvětového přehledu zásadních 

teorií bytového vlastnictví. Autor se pečlivě jednotlivými teoriemi zabývá, 

komparuje je a pokouší se jejich prizmaty nalézt pozitivní a negativní stránky 

úprav jednotlivých států. Teoreticky se autor přiklání k závěru, že nejpřijatelnější 

a univerzálně komparatisticky využitelná je Lubyho teorie (str. 110 a 111), která 

dle autora je schopna pojmout v zásadě jakýkoliv koncept vlastnického práva 

k bytu. Přiměřeně byla využita též metoda historická – úvodní výklady. Závěry 

uvedené v práci jsou kvalitně a přesvědčivě zdůvodněny, mají dostatečnou oporu 

v domácí, avšak především v zahraniční literatuře, kdy autor využil celou řadu 

zahraničních zdrojů; veškeré zdroje jsou řádně citovány, poznámkový aparát čítá 

na 429 poznámek pod čarou a doprovází 227 stran vlastního textu. Předložená 

práce v tomto ohledu nepochybně naplňuje požadavky kladené na rigorózní práci. 

 

3.  Předložená disertační práce je přehledně formálně rozčleněna vedle úvodu a 

závěru do tří kapitol – historický vývoj, teoretický základ a legislativní koncepce 



institutu bytového vlastnictví, předmět bytového vlastnictví. Celá práce je 

detailně a přehledně členěna. Systematika práce je jednotná, přispívá ke snazší 

orientaci v textu. Na stručný, avšak výstižný výklad historického vývoje od antiky 

až po současnost – celkem 25 stran textu, navazuje přehled legislativních úprav 

zemí uvedených v bodě 2 posudku. Autor kritizuje úpravu italskou jako 

mezerovitou a kusou (str. 97 a 98), pozitivní soudy vynáší ohledně úpravy 

francouzské a tuzemské. Polovina textu práce koncentrovaná ve čtvrté kapitole je 

však věnována otázce předmětu bytového vlastnictví (více než sto stran textu), 

přičemž vnitřní systematika výkladu sleduje v prvé řadě výlučné vlastnictví, 

společné vlastnictví a nakonec kvantitativní reflexi rozsahu výlučného vlastnictví 

do kvantitativního rozsahu spoluvlastnictví (velikost podlahové plochy, hodnota 

bytu str. 194 a násl.). Autor se zde detailně zabývá i technickými parametry, které 

však mohou ovlivnit výpočet těchto poměrů (str. 210 a násl.). Systematika a 

formální členění práce bez dalšího plně splňuje požadavky kladené na práci 

rigorózní. 

4. Předloženou práci je potřeba hodnotit jako zdařilé a pro obor přínosné dílo a to 

i přes některé nedostatky vytčené v bodě 6 posudku. Kladnou stránkou je 

nepochybně rozsáhlá, teoretická báze, autentická práce s desítkami zahraničních 

zdrojů, vlastní hodnocení současného stavu a výhledy de lege ferenda. 

Kvalitativně předložená práce splňuje požadavky kladené na práci rigorózní. 

5. Autor vymezil cíl své práce na straně 9 a 10, kde v prvním odstavci naznačuje 

jistou restrikci rozsahu tématu. Tato jistě přispěla k hloubce rozborů, ale jistě by 

se bylo nutné alespoň ve zmínkách zabývat i některými souvisejícími konotacemi. 

Samotný závěr práce indukuje, že obsah se týká pouze ustanovení §§ 1159 – 1162.  

Závěrem lze konstatovat, že autor cíl práce s výhradou uvedenou v předchozí větě 

splnil; tím spíše však dosáhl požadavku na práci rigorózní. Autor prokázal 

schopnost pracovat samostatným a tvůrčím způsobem. Generátor shod vykázal 

shodu nižší než 5 procent v počtu 499 dokumentů. 

6. K předložené práci lze mít některé připomínky formálního, obsahového i 

terminologického rázu. Po formální stránce se v disertační/rigorózní práce 

vyskytují překlepy či stylistické nedostatky. Str. 60 „šlo dokonce říct“, str. 61 

„omnoho“, str. 94 odst. 2 interpunkce, str. 122 strany smlouvy by neměli, str. 158 

nevyhnutné, str. 161 náš již, str. 193 tvůrci se musely vypořádat, str. 209 

rozhodující roli, str. 210 příček, str. 215 stanoviska vycházela.  Dále lze vytýkat 

používání lidových obratů „říct“ (str. 59, 61, 129). Po obsahové stránce lze 

upozornit na dva nedostatky – nemovitá věc není věcí hromadnou – tvrzení na 

straně 131 a dále v názvech kapitol i v samotném textu autor pracuje v kapitole 

čtvrté s pojmem majetek, společný majetek a to i v kontextu, kde se jedná o 

vlastnické právo (to však místy uvádí v závorce).  



     Práce obsahuje rozsáhlý seznam použité literatury, neobsahuje však seznam 

právních předpisů a použité judikatury. 

7. Předložená disertační práce ve všech zkoumaných bodech splnila formální i 

obsahové požadavky kladené na práci rigorózní a proto ji doporučuji k ústní 

obhajobě. V rámci ústní obhajoby se Mgr. Pavol Brinda, Ph.D. zaměří na 

problematiku koexistence dvojího vymezení jednotek (§ 3063). Je sjednocení 

vymezení jednotky de lege ferenda myslitelné? 

 

 

V Praze dne 22. 6.  2018                              

                                                       JUDr. et MUDr. Alexandr Thöndel, Ph. D. 

                                                                     Oponent rigorózní práce  

 

 

 


