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VÝVOJ VLASTNICKÝCH A JINÝCH PRÁV K NEMOVITOSTEM 

 

Předkládaná diplomová práce svým rozsahem 55 stran vlastního textu a 

bohaté přílohy, splňuje formální požadavky stanovené pro tento typ prací.  

Co se týče vlastního tématu práce, autorka se nejprve věnuje pojmu a 

druhům veřejných knih, a to od zemských desek k pozemkovým knihám a 

následně katastru nemovitostí. Autorka se též věnuje horním a  železničním 

knihám. Na zpracování práce se dobře připravila, o čemž svědčí obsáhlý seznam 

pramenů a literatury. 

Rozebírá podrobněji zásady, které byly historicky pro pozemkové knihy  

důležité, jako byla zásada intabulační, zásada volnosti, zásada legality, zásada 

publicity, zásada priority pořadí a zásada  přehlednosti (speciality). Na to pak 

navazuje sice poměrně stručný, avšak nutný přehled vývoje úpravy vlastnického 

práva, samozřejmě zejména ve vztahu k nemovitostem.  Z naznačeného vývoje 

poté dovozuje změny ve výše zmíněných zásadách ve vztahu k pozemkovým 

knihám. To se týče zejména vylíčení změn u intabulačního principu či zavedení 

zásady registrační. Autorka se poté věnuje pojmům pozemkový katastr a  

jednotná evidence půdy. 

V další části práce poté autorka sleduje úpravu po vydání občanského 

zákoníku č. 42/1964 Sb a také po novely OZ v roce 1983 a to zejména ve vztahu 

k vlastnímu tématu práce, kterým je evidence nemovitostí. Znovu se vrací 

k otázce zásad evidence nemovitostí a formuluje také některé nedostatky právní 

úpravy. To poté zakončuje analýzou vývoje po Listopadu 1989. 

Rád bych  vyzvedl, že autorka nezůstává jen u popisu a rozboru právní 

úpravy, ale snaží se i o uvedení příkladů aplikace (a využívá k tomu bohaté 

přílohy) a v závěrečné části se snaží i o úvahy de lege ferenda, i když zde již 

přesahuje právně historické vymezení tématu. 

Práce splňuje standardy kladené na tento typ prací a je možno ji doporučit 

obhajobě.  
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