
P o s u d e k  

vedoucího diplomové práce 

na diplomovou práci Jana Matznera „Úprava prodeje nemovitosti - 

komparace dle současného občanského zákoníku a dle návrhu nového 

občanského zákoníku“ (stran 54; připojen seznam zkratek použité literatury, 

judikatury a internetových zdrojů) 

 

 

Jméno diplomanta: Jan Matzner 

 

Téma a rozsah práce: Úprava prodeje nemovitostí - komparace dle 

současného občanského zákoníku a dle návrhu nového občanského 

zákoníku; stran 54  

 

Datum odevzdání práce: prosinec 2011 

 

 

1) Aktuálnost/ novost tématu: 

Předložená diplomová práce je aktuální vzhledem ke zvolenému způsobu 

zpracování, kdy diplomant provádí soustředěně komparaci úpravy prodeje 

nemovitosti podle současně platného občanského zákoníku na straně jedné a 

podle návrhu nového občanského zákoníku na straně druhé. Aktuálnost 

práce je zvýšena četnými odkazy na soudní judikaturu obecných soudů, 

včetně Nejvyššího soudu ČR, kterou diplomant dokládá přiléhavě své 

samostatné úvahy. 

 

2) Náročnost tématu: 

Obsah zpracování zvoleného tématu svědčí o teoretických znalostech 

diplomanta ve zkoumané oblasti, o tom že diplomant zvládl otázky zvolené 

problematiky, jakož i o jeho schopnosti analýzy i syntézy s využitím metody 

komparace. To vše zvyšuje náročnost zpracování. Je třeba říci, že se to 

diplomantovi velmi podařilo. 

 

 

 



3) Kritéria hodnocení práce: 

Diplomant rozhodně splnil cíl práce, který si ve svém úvodu předsevzal. 

Použitá věcná argumentace, celkové zpracování jako po stránce obsahové, 

tak i systematické svědčí o samostatném přístupu diplomanta ke zvolenému 

tématu, o jeho rozhledu a hlavně přemýšlivosti dobrat se řešení, která 

vzhledem k nastalým změnám, jež mají v občanském právu nastat, nebude 

vždy jednoduchá. To ostatně sám diplomant připouští, když ve svém závěru 

naznačuje problematičnost některých ustanovení a jejich použití v praxi. 

Oceňuji i diplomantovu práci s literaturou, která je poměrně bohatá a 

zároveň je efektivně a přiléhavě využívána. Z hlediska obsahu zpracování 

považuji za zvláštní pozitiva práce zejména analýzu principu materiální 

publicity a jeho důsledků pro zvyšování důvěry v Katastr nemovitostí, jakož 

i problematiku odstoupení od smlouvy i jejich právních důsledků. 

Rovněž jazyková a stylistická forma práce je na výši. Diplomant se věcně, 

krátce a srozumitelně vyjadřuje. 

 

4) Připomínky a otázky, kterými doporučuji zabývat se při ústní 

obhajobě: 

Předesílám, že bych jako oponent měl vzhledem k novotám zkoumaného 

tématu a jejich řešení řadu připomínek a otázek. 

Omezím se však jen na některé z nich. 

 

a) Diplomant posuzuje jako posun vpřed široké vymezení pojmu věci v 

novém návrhu občanského zákoníku. Činí tak bez dalšího, aniž by se 

pokusil blíže analyzovat, jaké důsledky - v právní praxi navyklé dosud 

uvažovat jinak - může toto v Evropě (až na Rakousko) ojediněle široké 

pojetí věci mít. Na jednom místě své práce se diplomant dovolává jako 

logického zdroje poznání zejména občanského zákoníku německého. Přitom 

právě německé pojetí věci je diametrálně odlišné od pojetí návrhu nového 

občanského zákoníku. 

b) Při ústní obhajobě bude namístě se poněkud blížeji zabývat i 

současnými změnami § 123, které diplomant - opět bez bližšího odůvodnění 

- jestli jsem mu dobře rozuměl, odmítá. V některých právních úpravách však 

toto vymezení obdobné § 123 OZ existuje, aniž by se přikračovalo v zákoně 



k pokusu o definiční vymezení pojmu vlastnického práva s tím, že to je 

záležitost teorie. 

c) Diplomant by se měl vyjádřit též k problematice formy smlouvy 

(jmenovitě, kdo by jí měl sepisovat), kterou se převádí nemovitost. Tato 

otázka se totiž i při projednávání nového návrhu občanského zákoníku stala 

v Poslanecké sněmovně předmětem diskusí. 

 

d) Poněkud blíže se bude třeba zabývat i diplomantem zkoumanou 

problematikou vzájemného vztahu absolutní a relativní neplatnosti smlouvy. 

 

e) Má diplomant skutečně za to, že teprve návrh nového občanského 

zákoníku nás vrací do rodiny vyspělých kontinentálních právních řádů? Z 

věcného (nikoliv ideologického) hlediska si lze legitimně položit otázku: a 

co vývoj soukromého práva u nás po r. 1989 spojený se zásadními změnami 

(vlastnictví, smlouvy, náhrada škody, rozšíření ochrany osobnosti fyzické 

osoby) již odpovídajícím evropskému standardu? 

 

5) Závěr: 

Práce jako celek má po obsahové stránce výbornou úroveň. Svědčí o 

přemýšlivé schopnosti diplomanta vybrat ze zkoumané materie to podstatné, 

jakož i samostatným způsobem přistupovat k řešení nejedné - a ne právě 

jednoduché - problematice. U tak bystrého diplomanta bych uvítal, kdyby se 

zkoumanými otázkami nového návrhu občanského zákoníku zabýval v 

některých směrech výrazněji kritičtěji. 

Po systematické stránce je práce velmi dobře členěna, pro čtenáře je výběr 

zkoumaných témat přehledný inteligentně zvolený. 

Formulační schopnosti (věcnost, stručnost a srozumitelné vyjadřování) 

diplomanta jsou na výši. 

 

6) Navržený klasifikační stupeň: výborně. 

 

 

 

Prof. JUDr. Jiří Švestka DrSc. 


