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1.  Společné jmění manželů a podnikání je tématem bezesporu aktuálním a 

přínosným. Podnikání jako jeden z Listinou garantovaných způsobů získávání 

obživy s sebou přináší mnohdy nepředvídatelná majetková ale i osobní rizika. 

Společné jmění manželů se nedotýká jen manželů samotných, ale pochopitelně i 

osob třetích, jejichž dobrá víra musí být chráněna. Právní úprava musí upravovat 

celou řadu otázek, a má-li se dostát dispozitivní povaze právní úpravy, je 

nepochybné, že počet výkladových teoretických a zejména praktických otázek 

bude značný. Na manželství lze navíc nahlížet jako na určitou společnost. Proto i 

vypořádání společného jmění a to zejména ve vztahu k podnikání přináší celou 

řadu otázek, jejichž zodpovězení je žádoucí.  Práce je pojata koncepčně 

mezioborově s přesahy zejména do práva obchodních korporací a práva 

soukromého. Komplexní zpracování v tuzemsku relativně často se vyskytující 

situace je proto jen žádoucí. Volba a koncepce zpracování tématu vyhovuje 

požadavkům kladeným na práci rigorózní. 

2. Předložená práce kladla na autorku relativně vysoké nároky nejen po stránce 

vstupních informací, ale též po stránce teoretické. Autorka využila v zásadě 

aktuální tuzemskou literární základnu včetně německé literatury (celkem 46 

zdrojů, z toho pět německých). Výrazná je práce s judikaturou (několik desítek 

rozhodnutí Nejvyššího soudu ČR, včetně rozhodnutí vyšších německých soudů a 

rozhodnutí ESD). Z pozitivistického hlediska byla vedle občanského zákoníku a 

zákona o obchodních korporacích celá řada právních předpisů souvisejících 

s podnikáním, četně zákoníku práce. Navíc je zmíněn trestní zákon a zákon o 

účetnictví. Pro účely komparace bylo využito aktuálního znění BGB. Teoreticky 

vychází práce z kritické analýzy současné právní úpravy. Ta je doplněna 

komparací s německou právní úpravou v intencích zkoumání tuzemské 

problematiky. Analýzou a komparací získané poznatky jsou následně 

syntezovány v samostatné kapitole de lege ferenda. Závěry uvedené v práci mají 

dostatečnou oporu v řádně citované literatuře a judikatuře. Poznámkový aparát 

průběžně doprovází 88 stran vlastního textu (dle čestného prohlášení autorky je 

rozsah textu 224 885 znaků, tj. 124,93 normostran) a čítá 185 poznámek pod 

čarou. V tomto směru předložená práce splňuje požadavky kladené na práci 

rigorózní. 



3.  Předložená práce je přehledně systematicky rozčleněna vedle úvodu a závěru 

do šesti kapitol. Jednotlivé kapitoly se dále člení na podkapitoly a kratší úseky. 

Obsahová náplň kapitol plně korenspoduje s jejich názvem. Počátek výkladu je 

věnován historickým, římskoprávním východiskům rodinného práva. V tomto 

směru autorka považuje tuto etapu vývoje na rozdíl od římskoprávní úpravy 

obligací za slepou vývojovou linii. Navazující stále historizující výklad přehledně 

analyzuje rozvoj kanonického práva v oblasti manželského práva a jeho ingerenci 

s civilním právem. Intenzita a podrobnost výkladu roste směrem k recentnímu 

vývoji. Detailně je zvládnut poválečný vývoj a to zejména eliminace rodinného 

práva z obecného soukromoprávního předpisu v roce 1949. Autorka se postupně 

soustřeďuje na další vývoj. Zabývá úpravou manželského práva v ABGB, SOZ a 

v OZ 64. V rámci výkladu ABGB zmiňuje i koakviziční princip platný v Uhrách. 

V historické části jsou plně vystiženy ideologické projevy tehdejší legislativy. 

4.  Předložená práce je zdařilým zpracováním zvoleného tématu. Autorka splnila 

oba dílčí předpoklady svého výzkumu a to analýzu režimů společného jmění 

manželů včetně jeho vypořádání a dále podnikání včetně analýzy základních rysů 

obchodních společností a družstev. Právě komercionalistické odladění práce z ní 

činí v oblasti civilní problematiky svým způsobem ojedinělý výstup. Text práce 

je srozumitelný a výstižný. Nejedná se o pouhou analýzu, ale o kritické postřehy 

některých legislativních nedostatků současné úpravy. K těmto autorka dospívá 

komparací s úpravou v BGB, která je v principu opačná a společenství jmění 

vnímá nikoli jako primární, ale jako druhotnou alternativu. Přínosem komparace 

je téměř shodná systematika s analýzou české právní úpravy a koncentrace na 

shodné problematické aspekty. Zajímavým postřehem a inspirací de lege ferenda 

je porozvodové vypořádání důchodových nároků, případně skutečně veřejně 

přístupný seznam manželských smluv. Přínosná je i kritika anticipovaného 

negativního postoje k předmanželským smlouvám. 

     Z práce je patrná schopnost mezioborové práce za účelem rozpracování 

relativně často se vyskytující situace. 

     Práce nepochybně splňuje požadavky kladené na práci rigorózní. 

5. Předloženou prací Mgr. Darja Pavlorková prokázala schopnost pracovat 

samostatným a tvůrčím způsobem. Generátor shod vykázal shodu nižší než pět 

procent v počtu 681 dokumentů a 100 procent v systému Turnitin (diplomová 

práce). Cíl práce vymezený v úvodu byl splněn. 



6.  K předložené práci nejsou připomínky (tendence prosakovaly, tří –leté, dva 

typy společníků v komanditní společnosti, špatná finanční situace, soustavné 

používání termínu právní úkon x právní jednání) 

7. Předložená rigorózní práce splňuje veškeré formální i obsahové požadavky 

kladené na tento druh prací a proto ji doporučuji k ústní obhajobě, při které se 

Mgr. Darja Pavlorková zaměří na tuto otázku: společné jmění manželů a 

svěřenský fond. Dále se autorka zaměří na otázku de lege ferenda – společné 

jmění jako pouhá fakultativní forma uspořádání majetkových vztahů mezi 

manžely – důsledky v dědickém právu při absenci společného jmění? 

 V Praze dne 28. 1. 2020                         

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

                                                                      Oponent rigorózní práce                                                      

         

 


