
Posudek diplomové práce

Jméno diplomanta: František Kourek
Téma diplomové práce: Právní úprava hospodaření společenství vlastníků jednotek
Rozsah diplomové práce: 65 stran vlastního textu
Datum odevzdání diplomové práce:  5. dubna 2011

     Posuzovaná práce je věnována problematice, která je nepochybně v praxi významná a 

velmi frekventovaná. Z tohoto hlediska je třeba téma práce hodnotit jako aktuální. Současně 

však považuji za nutné uvést, že jde o problematiku zásadně občanskoprávní povahy, takže 

její  zpracování  a  obhajoba  na  katedře  obchodního  práva  se  jeví  jako  dost  netypické  a 

výjimečné.

     Požadavek teoretických znalostí se uplatňuje zejména  při posuzování povahy společenství 

vlastníků jednotek  (dále též jen SVJ) jako subjektu právních vztahů. Ve vztahu k ostatním 

částem práce jde pak o znalost platné právní úpravy, odborné literatury a judikatury. Jako 

metodu zpracování  vymezené  problematiky  diplomant   používá  metodu popisu  a  metodu 

dílčích rozborů platné právní úpravy a její hodnocení s využitím odborné literatury, judikatury 

vlastních zkušeností získaných výkonem funkce v SVJ.

     Diplomant  jako  cíl  práce  deklaruje  analýzu  právní  úpravy hospodaření  společenství 

vlastníků  jednotek,  včetně  činnosti  orgánů  SVJ  (str.  1).  Předložený  text  podává  základní 

charakteristiku SVJ se zvláštním důrazem na jeho specifické rysy. Obdobně podává základní 

charakteristiku příslušných ustanovení zákona o vlastnictví bytů (dále též BytZ) a některých 

ustanovení  nařízení  vlády  o  vzorových  stanovách  SVJ.  Analýza  platné  právní  úpravy  je 

v práci obsažena v dílčích otázkách nebo nikoliv do větší hloubky. Obecně lze konstatovat, že 

diplomantovi se podařilo cíle práce dosáhnout v základních otázkách.

     Ze způsobu zpracování je patrné, že k tématu diplomant přistupoval samostatně a snažil se 

věcně využít odbornou literaturu a judikaturu. V některých částech jsou však časté a poměrně 

rozsáhlé citace zákona a judikátů. Místo nich mohl autor sám formulovat obsah ustanovení 

zákona  a  judikátů  s jejich  využitím  pro  vlastní  analýzu.  Pozitivně  lze  hodnotit  praktické 

zaměření autorova pohledu na platnou právní úpravu a využití praktických poznatků.

     Celkově hodnotím stavbu práce jako logickou. Vymezení základních pojmů (kap. I.) je, 

stejně jako obecná charakteristika SVJ (kap. II.), vhodným základem ke zkoumání problémů 

vyplývajících  z tématu.  S ohledem na  autorem formulovaný  cíl  práce  bych  považoval  za 

vhodnější vyčlenění části věnované orgánům SVJ do samostatné kapitoly a její rozšíření a 



prohloubení. Mám dále za to, že poslední 2 odstavce na str. 13 nepatří do kap. I. nazvané 

Základní pojmy. 

     Po věcné stránce se v práci nevyskytují zásadní chyby. Nelze však pominout, že řada 

diplomantových  formulací  není  přesná,  popř.  navozuje  dojem,že  autor  ne  zcela  pochopil 

posuzovaný  text   (např.  str.  8-9,  22,  26,  32,  34),  nebo  není  určité  tvrzení  dostatečně 

argumentováno  (př.  str.  11,  31,  37).  Jasnější  a  přesvědčivější  odůvodnění  vyžaduje  také 

diplomantův názor na nutnost jednotného pojetí bytu (str. 10).

     Řadu nedostatků práce vykazuje pokud jde o jazykovou úroveň. Kromě již zmíněných 

nepřesností  zůstaly  neopravené  chyby  (např.  str.  1,  4,  7,  12,  15,  27,  32,  36).  O  menší 

pečlivosti  diplomanta  také svědčí  skutečnost,  že  v obsahu práce  jsou  kapitoly IV.V a  VI. 

uvedeny dvakrát.

     Celkově hodnotím posuzovanou práci jako jen velmi průměrné zpracování zvoleného 

tématu.  Diplomant prokazuje znalosti  obecné právní úpravy a dílčích problémů spojených 

s její  aplikací  v praxi  SVJ.  Ke  kladům  je  třeba  přiřadit  také  zaujetí  vlastních  stanovisek 

diplomanta, i  když ne vždy v potřebném rozsahu argumentovaných. Nedostatkem je určitá 

popisnost a ne vždy potřebná hloubka analýzy právní úpravy. Práci lze ještě  doporučit k ústní 

obhajobě. Při ní by diplomant měl vyjádřit argumentované stanovisko k těmto otázkám: 1/ 

Postavení  SVJ,  také  z hlediska  aplikovatelnosti   občanského  a  obchodního  zákoníku.  2/ 

Povaha smlouvy mezi SVJ a správcem.
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