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1) Autor si zvolil vlastní téma z důvodů, které uvádí v úvodu práce. Téma je zajímavé již proto, 
že základní metodou mělo být srovnání právních úprav v obou státech. Je logické, že autor 
měl právě ze srovnání učinit určité závěry a doporučení.

2) Z hlediska zpracování to bylo velice náročné zadání, které však autor nepříliš úspěšně splnil. 
Jeho vlastní závěry měly vést k doporučením po lepší úpravě v ČR; to však v práci chybí.

3) Autor předložil diplomovou práci v odpovídajícím rozsahu, i když kap. 4 je jakýmsi přídavkem 
s tématem v podstatě nesouvisejícím.

Kap.  1  a  2  jsou  v podstatě  teoretického  charakteru  (zejména  kap.  1).  Kap.  2  se  zabývá 
výkladem základních pojmů používaných jak v úpravě českého práva (2.1), tak i Německého 
(2.2). Na některých místech úpravu srovnává (např. 2.2.2. na str. 25, dále 2.2.5 na str. 27),  
jinde ji ovšem pouze popisuje.

Podobně  je  v kap.  3  zpracována  úprava  společenství  vlastníků  v ČR  a  v SRN.  Zde  však 
k závěrům  ze  srovnání  nedochází  vůbec.  Nicméně  obě  kapitoly  jsou  zajímavé  a  poučné 
zejména pokud jde o úpravu německou.

Oceňuji  ale  autorovu snahu vyjadřovat  svůj  vlastní  názor  ať  k názorům v literatuře,  tak  i 
v judikatuře zejména v české úpravě, jakož i  k úpravě v novém OZ (kap.  4).  Závěr se již  o 
komparaci nezmiňuje.

Běžnou  kontrolou  nebylo  zjištěno  opisování  (s  výjimkou  německé  úpravy  a  citované 
literatury).  Poznámky  pod  čarou  jsou  realizovány  dle  požadavků  katedry.  Stylistika  je  na 
dobré  úrovni.  To  se  však  nedá  říci  o  stránce  gramatické.  V práci  je  větší  množství 
gramatických chyb (např. str. 4, 29, 32, 44, 47, 49, 50, 53 – to jsou hrubé chyby), nesprávná  
interpunkce (např. čárka před „a to“), velké množství překlepů, chybějících písmen atd. To 
podstatně snižuje hodnotu předložené práce.

4) Některé konkrétní připomínky:

str. 27 – citovaná novela WEG je z roku?

str. 39 – k přijímání usnesení podle § 25 BGB – „pouhá většina“ z jakého kvóra?

str. 44 – nový OZ lze již označit přesně.

str. 52 – názor autora na „zákonné zastoupení vlastníků jednotek“ Společenstvím?



str. 53 – s výkladem autora o ust. § 1197 NOZ, že „půjde zejména o členství SVJ v bytových 
družstvech“ nesouhlasím.

str.  55  –  pokud  jde  o  povinnost  výboru,  že  vlastník  „musí  mít  možnost“  seznámit  se 
s podklady, má autor zřejmě na mysli  § 1207 odst. 2 NOZ. Ten ale zní jinak. Za nesplnění  
povinnosti není žádná sankce.

str. 58 – komentář pod č. 6 seznamu vyšel již ve 4. vydání.

5) Přes shora uvedené připomínky doporučuji, aby byl diplomant k obhajobě připuštěn.

Při obhajobě doplní autor svoji práci (body 3.2.1 a 3.2.2) výkladem o závěrech ze srovnání 
právních úprav, jejichž realizaci by doporučil do úpravy NOZ.

6) Navržená klasifikace: dobře.

V Praze dne 19.6.2012
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