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Oponentský posudek 

Jméno diplomantky: Tomáš Pospíšek 

Téma práce: Bytové spoluvlastnictví – společné části 

Rozsah práce: 93 stran 

Datum odevzdání práce: 7. 12. 2021 

 

1. Aktuálnost (novost) tématu 

Bytové spoluvlastnictví na rozdíl od podílového spoluvlastnictví představuje novější kapitolu 

občanského práva. Téma je však velmi aktuální. Aktuálnost daného tématu je dána zejména 

nabytím účinnosti občanského zákoníku č. 89/2012 Sb. k 1. 1. 2014 a rovněž i novelou 

občanského zákoníku účinnou od 1. 7. 2020. Bytové spoluvlastnictví představuje velký trend 

současného bydlení, kdy podstatná část obyvatel větších měst nejen v České republice bydlí 

v bytech, které vlastní. S narůstajícím počtem těchto bytů a osob vlastnících byty roste i potřeba 

právně řešit a regulovat vztahy mezi těmito bytovými spoluvlastníky navzájem a současně i 

potřeba regulovat vztahy mezi těmito spoluvlastníky a třetími osobami. Současně vlastnictví 

bytu představuje pro velkou řadu osob jednu z nejzásadnějších majetkových hodnot v životě, 

kdy právo by této zásadní majetkové hodnotě mělo poskytovat odpovídající regulaci a právní 

ochranu. Stávající česká úprava navíc je roztříštěna do velké řady předpisů a je poznamenána i 

„dvoukolejností“ definice bytové jednotky. Důležitosti přidává i to, že nemovitým věcem je 

nejen v českém právním řádu věnována zvýšená pozornost a ochrana. Současně velká řada 

otázek s tímto široce rozšířeným bytovým spoluvlastnictvím není uspokojivě vyřešena. 

Téma lze s ohledem na tyto okolnosti hodnotit jako aktuální. 

 

2. Náročnost tématu na teoretické znalosti, vstupní údaje a jejich zpracování a 

použité metody 

Téma je náročné z hlediska znalostí příslušných ustanovení občanského zákoníku a 

souvisejících právních předpisů (zejména podzákonných právních předpisů). Nelze 

odhlédnout od té skutečnosti, že autor musí znát rovněž i právní úpravu obsaženou 

v dnes již zrušeném zákoně o vlastnictví bytů. Nezbytným předpokladem je rovněž i 

znalost judikatury a rovněž i komentářové literatury, kdy na řadu i zcela zásadních a 

klíčových otázek dosud neexistuje jednoznačná odpověď a názory komentářové a 

odborné literatury jsou velmi různorodé. S ohledem a cíle práce se autor musí vyhnout 

jen prostému popisu právní úpravy či judikatury, ale skutečně i identifikovat 

problémová či sporná místa právní úpravy a případně i vyjádřit vlastní stanovisko a 

názor, jak problémovou právní úpravu změnit či upravit. 

 

3. Formální a systematické členění práce 

Práce je členěna do pěti kapitol, k tomu je potřeba přičíst úvod a závěr.  

Uvedenou strukturu zvolenou autorem považuji za vhodnou, kdy autor postupuje 

obvyklým způsobem od obecného ke zvláštnímu. 

 

4. Vyjádření k práci 

Práce je zpracována kvalitně, autor předkládá vlastní odůvodněné názory na danou 

problematiku. Řádně cituje použité prameny. Autor na str. 55 užívá pojem „relativně 
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obligatorní náležitosti prohlášení vlastníka“. Uvedený pojem dle mého obsahuje vnitřní 

rozpor, když určitá náležitost je či není obligatorní, ale nemůže být „relativně 

obligatorní“. 

 

 

5. Kritéria hodnocení práce 

 

Splnění cíle práce Mám za to, že autor vytčený cíl práce splnil. Autor řádně 

analyzoval sporné otázky, předložil dostupné doktrinální 

názory a své závěry řádně odůvodnil. 

Samostatnost při zpracování 

tématu včetně zhodnocení 

práce z hlediska plagiátorství 

Autor pracoval samostatně. Nemám pochyb o tom, že práce je 

samostatným autorovým dílem. 

Logická stavba práce Práce je logicky vystavěna.  

Práce se zdroji (využití 

cizojazyčných zdrojů) včetně 

citací 

Autor v dostatečné míře pracuje s českými zdroji, se 

zahraničními zdroji není pracováno vůbec. Je to ke škodě věci, 

protože právní otázky bytového spoluvlastnictví jsou aktuální 

v řádně jiných zemí. Autor na úvod zmiňuji i Rakousko a 

Německo, ale právní závěry cituje výhradně z česky psaných 

zdrojů. Dle svých jazykových schopností autor mohl pojednat 

rovněž o právní úpravě v některém z jiných států. 

Hloubka provedené analýzy 

(ve vztahu k tématu) 

Analýze je provedena dostatečně. 

Úprava práce (text, grafy, 

tabulky)  

Text je řádně členěn, nadpisy a podnadpisy jsou logicky a 

strukturovaně číslovány. Velikost textu je rovněž obvyklá.  

Jazyková a stylistická úroveň V práci se nevyskytují překlepy a pravopisné chyby. Autor na 

některých místech nesprávně začíná větu nebo odkaz znakem 

„§“. 

 

6. Připomínky a otázky k zodpovězení při obhajobě 

Připomínky: 

viz výše 

Otázky k obhajobě: 
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• Může shromáždění SVJ přijmout rozhodnutí o povinnosti každého vlastníka jednotky 

zajistit na vlastní náklady provádění úklidu společných prostor, a to rotačním 

způsobem? 

• Jak autor hodnotí rozsudek Vrchního soudu v Praze ze dne 13. 10. 2021, sp. zn. 6 Cmo 

86/2020, kterým bylo změněno rozhodnutí Městského soudu v Praze, o kterém autor 

pojednává na str. 64 a násl. své práce? 

• Může SVJ důvodně podat držební žalobu dle § 1003 o. z. ve vztahu k rušení užívání 

společných prostor? 

• Kdo je vlastníkem radiátorů umístěných v bytě vlastníka jednotky, které jsou napojeny 

na centrální rozvod teplé vody v domě? Kdo hradí náklady na opravu těchto radiátorů? 

Může se SVJ domáhat po vlastníkovi jednotky, aby umístil na radiátory ve svém bytě 

měřiče tepla? 

 

Doporučení/nedoporučení práce k obhajobě Doporučuji práci k obhajobě 

Navržený klasifikační stupeň 1- 2 v návaznosti na výsledek obhajoby 

 

V Praze dne 06. 01. 2022 

       JUDr. Michael Zvára, Ph.D., LL.M. 

       oponent 
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