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P o s u d e k   k o n z u l t a n t k y 

Předložená rigorózní  práce má celkem 186 905 znaků,  tj.  vlastní  text  této

práce včetně poznámek pod čarou a mezer má 186 905 znaků, tj. cca 104

normostrany.

Systematicky je práce uspořádána do čtyř velkých kapitol,  resp. částí,  jimž

předchází úvod a za nimi je položen závěr. Jednotlivé kapitoly jsou dále, a to i

několikanásobně členěny, text je nadto vhodně strukturován, práce je proto

dobře přehledná. Vlastnímu textu je předřazen obsah, za závěrem následují

seznam  použitých  pramenů  (literatura,  judikatura  atd.),  seznam  zkratek,

abstrakt s klíčovými slovy a anglický překlad obojího.

Seznam  použité  literatury  je  rozsáhlý,  autor  pracoval  se  značným  počtem

monografií,  ale i  právních  předpisů,  včetně  zahraničních  (součástí  práce  je

srovnávací pasáž). Ze všech použitých zdrojů je náležitě citováno (lege artis),

bohatost  poznámkového  aparátu  (na  170  poznámek  pod  čarou)  nejen

odpovídá četnosti použitých zdrojů, ale především svědčí o tom, že autor se

zdroji  průběžně adekvátně a vskutku náležitě pracoval. /Nelze ale na tomto

místě  nepřipomenout,  že  mezi  využitými  literárními  výstupy  zcela  scházejí

časopisecké stati, přičemž je známo, že oba zkoumané právní instituty právě v

časopisecké tvorbě byly poměrně často reflektovány./

V  první  kapitole  se  autor  věnuje  metodologickým  a  pojmoslovným

východiskům práce. Vymezuje pojmy, s nimiž hodlá dále pracovat do té míry,

aby čtenář věděl, jak má další části práce číst s porozuměním autorovi.



Ve druhé kapitole  autor  uceleně rozebírá  jednak otázku zastavení  společné

věci, jednak zastavení spoluvlastnického podílu. Věnuje svou pozornost otázce

podílu, jeho postavení v systému právních institutů, především pak se snaží

najít odpověď na otázku, zda podíl je či není věcí v právním smyslu. 

Ve třetí kapitole autor analyzuje specifický problém konkurence v zástavním

právu,  totiž  případ  současného zastavení  společné  věci  na  straně  jedné,  a

zastavení spoluvlastnického podílu na této věci na straně druhé.

Čtvrtá kapitola představuje stručný vhled do nizozemského práva (BW), pokud

jde  o  otázky  společného  vlastnictví  a  zástavního  práva.  Autor  srovnává

nizozemskou právní úpravu s platnou právní úpravou českou, přičemž dochází

k  zajímavým  zjištěním.  (Ostatně  značnou  podobnost  mezi  oběma  civilními

úpravami lze pozorovat v některých dalších institutech, kupř. ve funkci principu

dobré víry). 

V závěru práce autor shrnuje své poznatky, zmiňuje, že nejspíš nejnáročnější

bylo  určit  právní  povahu  ideálního  spoluvlastnického  podílu  (když  od  toto

zjištění bylo předpokladem k tomu, aby autor mohl dál zkoumat problematiku

daného tématu a řešit další otázky), a konstatuje, že cíle, které si stanovil (tj.

dovoluje  právní  povaha  spoluvlastnického  podílu  jeho  zastavení,  pokud  je

možné,  aby  došlo  k  zastavení  nejen  společné  věci,  zároveň  také

spoluvlastnického podílu na ní, a jaké to má právní následky, a konečně zda,

popř.  v  jakém  ohledu  může  být  nizozemská  právní  úprava  rubrikované

problematiky inspirativní pro zdejší právní úpravu), byly splněny.

Autorova  všestranná  –  a  nutno  říct,  značně  hluboká  –  analýza  všech

rozhodných  otázek svědčí  nejen  o  rozsáhlých  znalostech  historických,

recentních i současných všech významných skutečností i teoretických koncepcí,

ale  také  o  autorově  schopnosti  analyzovanou  látku  adekvátně  teoreticky

zpracovat.

Předložená  rigorózní  práce  není  ani  v  nejmenším  popisná.  Autor  neváhá

vyjádřit  vlastní,  náležitě  odůvodněné  názory,  včetně  kritických,  k  mnoha

probíraným  otázkám,  když  před  tím  předestřel  právní  situaci,  resp.  různá

relevatní teoretická stanoviska. 



Předloženou rigorózní práci hodnotím vysoce kladně, a to počínaje zvoleným

tématem,  které  je  aktuální,  povýtce  nové,  a  tudíž  velmi  důležité,  a

zpracováním  tématu  konče.  Zvláštní  ocenění  zasluhuje  autorova  schopnost

řádné  argumentace.  Ta  mu  dovoluje  vypořádat  se,  a  úspěšně,  s  několika

nemálo svízelnými otázkami v obecné rovině věcných práv, včetně staronové

otázky  povahy  spoluvlastnického  podílu.  Na  druhé  straně  pokládám  za

chvályhodné,  že  autor  přinesl  čtenáři  dobrou  informaci  o  reglementaci

rubrikované  problematiky  v  nizozemském  BW,  jakož  i  to,  že  dospěl  k

doporučení českému zákonodárci (pokud jde o výslovnou normativní úpravu

zastavení podílu). K tomu bych se ráda připojila.

Vzhledem ke všemu, co jsem uvedla výše, je třeba závěrem konstatovat (a

zčásti opakovat),  že autor zvládl svůj úkol úspěšně, že splnil cíle, které před

sebe položil. 

Předložená práce tudíž splňuje požadavky kladené na práce tohoto druhu, a

proto  ji  d o p o r u č u j i  k přijetí.
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