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1. Stanovení cílů, metodika zpracování práce a aktuálnost tématu 

Autor se v předkládané rigorózní práci zabývá vztahem spoluvlastnictví a zástavního práva 

jako dvou tradičních soukromoprávních institutů. Konkrétně zkoumá zejména otázku, co je 

právní podstatou spoluvlastnického podílu a zda je možné k němu zřídit zástavní právo. 

Ačkoliv by se odpověď mohla vzhledem k „širokému“ pojetí věci v právním smyslu, ze 

kterého vychází současná právní úprava, na první pohled jevit zřejmou, autor ve svém díle 

ukázal, že nalezení jasného řešení je složitější. V návaznosti na dosažení tohoto základního 

cíle svého zkoumání se pak rozhodl odkrýt i další, související problémy. Věnuje se mimo 

jiné právním důsledkům koexistence zástavního práva na společné věci a zástavního práva 

ke spoluvlastnickému podílu na téže věci. Vzhledem k tomu, že otázky, které si autor klade 

v této rigorózní práci, nebyly právní teorií doposud zcela jednoznačně objasněny, považuji 

dané téma za dobře zvolené a aktuální. 

Co se týče metodiky zpracování práce, velmi kladně hodnotím fakt, že práce celkově 

nepůsobí deskriptivně-kompilačním dojmem. Naopak, autor ve své práci používá postup, při 

kterém podrobnou analytickou a zdařilou argumentační technikou dospívá k vlastnímu 

syntetizujícímu závěru. Lze rovněž ocenit, že v práci nechybí historicko-komparativní 

pohled na danou problematiku, jakož i rozbor tuzemské právní úpravy ve srovnání s jinou – 

cizozemskou, konkrétně nizozemskou právní úpravou. 

2. Formální a systematické členění rigorózní práce 

Ze systematického hlediska je text přehledně a jasně rozdělen. Jeho struktura je logická a 

jednotlivé výklady na sebe navazují. Je respektováno předepsané členění pro odborný text, 

který začíná úvodem do problematiky a dále je rozdělen do čtyř základních tematických 

celků. Názvy kapitol a podkapitol odpovídají jejich obsahu. Práci nechybí závěr.   

3. Rozsah a úroveň použitých zdrojů, bibliografické citace, poznámkový aparát 

Při zpracování díla autor použil dostatečný počet zdrojů, na které správně odkazuje 

v souladu s předepsanou citační normou. Poznámkový aparát je adekvátní. Zvolená 

literatura je reprezentativní, přičemž zahrnuje prameny nejen soudobé, ale i historické právní 

nauky. Nechybí v ní ani tituly zahraniční. Jedinou připomínku je třeba vznést k tomu, že 

v předložené práci nebyly vůbec zohledněny zdroje časopiseckého charakteru. 

4. Jazyková, stylistická úroveň a formální úprava rigorózní práce 

Jazyková i stylistická úroveň práce je dobrá. V práci nejsou podstatné gramatické 

nedostatky. Správně je pracováno i s právní terminologií. Výjimečně se lze v práci setkat 



  

s drobnými nesrovnalostmi (např. hned na s. 1 se objevuje překlep „vytanula otázka“ nebo 

na s. 19, kde v posledním řádku vypadlo autorovi ve větě slovo „právo“). Je nutno naopak 

vyzdvihnout to, že text je na některých místech doprovázen přehlednými grafickými 

schématy, což čtenáři napomáhá k porozumění autorových úvah a celkově zvyšuje kvalitu 

práce. 

5. Formulace vlastních závěrů (práce s judikaturou, úvahy de lege ferenda) 

Autor v práci vyjádřil řadu vlastních podnětných názorů a závěrů. Svými úvahami nejprve 

rozvíjí poznatek, že okruh toho, co je způsobilým předmětem zástavního práva, nemusí být 

omezen pouze na množinu věcí v právním smyslu (s. 8). Za pomoci soudobé i historické 

právní nauky a judikatury, ale i na základě vlastní argumentace následně předkládá názor, 

že ideální spoluvlastnický podíl nenaplňuje znaky věci v právním smyslu a je pouhým číslem 

(s. 12 a násl.). Postupně se dostává k otázce, zda je možné ideální spoluvlastnický podíl 

zastavit a v této souvislosti se zabývá omezeními při nakládání s podílem, zejména zákazem 

způsobit újmu na právech ostatních spoluvlastníků. Těmito právy přitom rozumí pouze 

taková práva, která mají ostatní podíloví spoluvlastníci z důvodu toho, že jsou 

spoluvlastníky (s. 38). Dále je možné upozornit například na autorův závěr o možnosti 

zastavit pouze část ideálního spoluvlastnického podílu (s. 40), jakož i jeho odůvodněnou 

úvahu, proč při zastavení společné věci nelze na spoluvlastnický podíl aplikovat ust. § 1343 

odst. 1 obč. zák. o zastavení cizí věci (s. 54 a s. 55). Za pozornost jistě stojí i pasáž, ve které 

se autor zamýšlí nad důsledky, které může přinést konkurence zástavního práva ke společné 

věci a zástavního práva k ideálnímu spoluvlastnickému podílu (s. 57). Zmínit lze také 

autorův postřeh, že důsledkem výkonu zástavního práva k ideálnímu spoluvlastnickému 

podílu může být za určitých okolností i zánik ideálního podílového spoluvlastnictví (s. 59). 

Konečně je třeba ocenit, že autor ve své práci poukázal na výslovné řešení, které k otázce 

vztahu spoluvlastnictví a zástavního práva nabízí nizozemský občanský zákoník (zejm. čl. 

240 BW) a které by podle jeho slov mohlo být de lege ferenda inspirací pro českého 

zákonodárce. 

6. Odborná kvalita zpracování tématu rigorózní práce 

Po odborné stránce je předkládaná práce na velmi dobré úrovni. Autor v ní prokázal 

komplexní znalosti vybrané hmotněprávní problematiky i širší orientaci v oboru. Práce tudíž 

splňuje požadavky kladené na kvalifikační práce tohoto druhu. 

7. Doporučení či nedoporučení práce k obhajobě. Připomínky a otázky k zodpovězení při 

obhajobě 

Domnívám se, že autor ve své rigorózní práci prokázal samostatnost při zpracování 

zvoleného tématu, schopnost zorientovat se v právní úpravě, doktríně i v relevantní 

judikatuře. Práci proto doporučuji k přijetí. U ústní obhajoby by se rigorozant mohl vyjádřit 

k následujícím otázkám:  

- Nabízí zákon přijatelné vysvětlení právní podstaty spoluvlastnického podílu? 

- Bylo by de lege ferenda vhodné přijmout legální definci spoluvlastnického podílu? A 

pokud ano, jak by měla vypadat? 

- Jaké praktické důsledky může mít závěr, že spoluvlastnický podíl není věcí v právním 

smyslu?  
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