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1) Téma práce je stále vysoce aktuální a v souvislosti s nově přijatou úpravou v zák. č. 90/2012 Sb. je 
dokonce i žádoucí.

2) Autor prokazuje rozsáhlé teoretické znalosti zadané problematiky. Získané poznatky z literatury a 
judikatury  zpracoval  do  komplexního  celku,  jehož  jednotlivé  kapitoly  jsou  rozsahem  vyvážené.  
Převážně  použil  metody  komparace  současné  účinné  úpravy  s úpravou  nově  schválenou,  a  to  u 
každého jednotlivého institutu. V kap. 6 pak provedl komparaci se zahraniční úpravou slovenskou, 
rakouskou, německou a francouzskou.

3) Práce má logickou strukturu – od kapitoly 2 a 3 (vymezení pojmů družstva a členství), přes kap. 4  
(vznik) a 5 (zánik) ke kap. 6 (komparace se zahraniční úpravou).

  Práce je čtivá, na vysoké jazykové i stylistické úrovni. Kladně hodnotím zejména práci s literaturou a 
judikaturou, kterou autor nejen cituje, ale téměř důsledně, na základě vlastního názoru, též hodnotí.  
A  to  nejenom v textu  práce,  ale  i  v poznámkách  pod  čarou.  Citace  i  používání   poznámek  plně 
odpovídá požadavkům katedry. 

  Po  stránce  obsahové  nelze  zásadní  nedostatky  vytknout.  Běžnou  metodou  nebylo  zjištěno  
opisování.

  Po formální stránce poukazuji na řadu překlepů a vynechaných či přebytečných písmen; k  tomu by 
nemuselo, při detailní kontrole, vůbec dojít. 

  Diplomant  v plném rozsahu splnil  cíl,  který  uvedl  na str.  2  práce,  v úvodu:  provedl  analýzu jak 
současné právní úpravy v rozsahu tématu, tak i úpravy již platné, ale účinné až od 1.1. 2014. I zde 
postupoval kriticky, i když dosud žádná literatura ani judikatura neexistuje.

4)  Předložená  práce  může  být  vhodným  základem  (při  rozšíření  o  analýzu  nové  úpravy)  pro  
zpracování práce rigorózní.

5) Dílčí, v podstatě nepodstatné připomínky: 

str. 7 – zák. 42/92 Sb. byl doplněn zák. opatřením Předsednictva FS č. 297/92 Sb. (družstevní půdní 
vestavby a nástavby včetně členství jejich nájemců).



str. 12 – podle prof. V.  Knappa jde o „komplexní odvětví práva“ jako např. stavební právo; rozhodně 
je takovým odvětvím i bytové právo.

str. 13 – v zák. 72/94 Sb.: část sedmá – vyčlenění  (jde o § 29)

str. 19 – první odst. cit. § 738 ZOK: správně jde o § 729.

str. 31, 4.1 (též 5.1.7) – diplomant by měl u obhajoby  blíže vysvětlit svůj názor na dražbu členského 
podílu v bytovém družstvu (viz návrh novely o.s.ř.  a EŘ v PS; též článek v deníku Právo dne 12.5.12, s. 
23).

str. 46 – citace § 232 Obch. zák. ve 4.2.2 by, dle mého názoru, měla být v uvozovkách.

str. 52, bod 4.3.2 - dalším bodem diskuze u obhajoby by mohla být právě problematika vzniku členství 
státu v bytovém družstvu při aplikaci názoru NS v uvedených judikátech.

str. 81 – v § 734 ZOK se uvádí  jako další důvody vyloučení; nikoli  výpověd.

str. 94 – bod 5.2.3 – prosím o názor autora na aplikaci poslední věty § 714 OZ při vyloučení člena.

str. 109 – nesouhlasím s názorem autora na „ledabylost… tehdejšího zákonodárce“.

6) Zásadní otázky k obhajobě jsou uvedeny v bodě 4 (ke str. 31, 52, 94).

7) Práci doporučuji k obhajobě.

8) Navržený klasifikační stupeň: výborný.
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