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Práce mi byla předána v listopadu 2013 a má 120 stran vlastního textu. 

Téma práce je vysoce aktuální, zejména proto, že nová úprava jednotek v NOZ obsahuje řadu 
podstatných změn oproti právní úpravě účinné do 31.12. 2013. Autorka byla proto postavena 
do situace, kdy mohla spoléhat v řadě případu jen na svou zkušenost , bez opory v dosud 
neexistující judikatuře a na zatím ojedinělou odbornou literaturu. 

Autorka se snažila zabývat se tématem v celé šíři, což se jí v podstatě podařilo. Ve druhé části 
se autorka zabývá vznikem společenství jednotek podle úpravy účinné do 31.12. 2013 a tuto 
srovnává na straně 23 s úpravou podle NOZ. Ve třetí části se autorka věnuje stanovám 
společenství vlastníků, a to podle obou právních úprav. Část čtvrtá je věnována právní 
způsobilosti společenství vlastníků a část pátá se věnuje orgánům společenství vlastníků. Část 
šestá se zabývá práva a povinnostmi vlastníků jednotek i společenství vlastníků, část sedmá se 
věnuje zániku společenství vlastníků a část osmá vytypovala významné aplikační problémy 
právní úpravy. 

K práci mám tyto připomínky a poznámky :  

Sdílím kritické výhrady autorky k § 1198 NOZ. Autorka zde cituje několik různých názorů, 
mimo jiné i v práci opakovaně citované expertní skupiny KANCL. V práci jsem nenašel 
vysvětlení, na jaké úrovni KANCL pracuje ? Bohužel realita je taková, že zákon je vykládán 
mocí výkonnou ( MS) nebo soukromými osobami. S tím autorka nic nenadělá, ale mohla by 
se alespoň stručně o tom nešvaru zmínit. V této části mi chybí, k jakému výkladu se autorka 
přiklání ? ( str. 17 -28) 

Na straně 40 bod 3.2 2 autorka cituje § 1200  odst. 3 NOZ a uvádí, že výjimka z povinnosti 
pořídit stanovy notářským zápisem bude předmětem diskusí. Spolu s tím se autorka zabývá i 
změnou stanov podle § 1208 písm. a) NOZ. Již ze srovnání obou ustanovení je podle mého 
soudu zřejmé, že řešení otázky formy změny stanov nelze ponechat na výkladu soudu, ale 
bylo by zapotřebí legislativní změny. Jinak se mi tvorba autorčina výkladu líbí, je v „mezích 
možného“.  



Na straně 43 – 44 autorka zastává názor, že se na společenství vlastníků založené do 31.12. 
2013 nevztahuje možnost jeho zrušení soudem z důvodu uvedeného v § 3041 NOZ. 
Z gramatického znění uvedeného ustanovení se mi argumentace o vyloučení pravomoci soudu 
zrušit společenství a nařídit likvidaci jako nedostatečná. Autorka na podporu svého stanoviska 
cituje časopisecký článek. U tak závažné právní úpravy, jakou je pravomoc soudu rozhodnout 
o zrušení právnické osoby, je výklad nedostatečnou oporou pro závěr o vyloučení pravomoci. 

Na straně 52 se autorka zabývá věcnou příslušností soudů, ale pomíjí novelu soudního řádu 
provedenou zákonem č. 293/2013 Sb., takže tato část je již neaktuální. Přihlížím však k datu 
zpracování práce. 

Na straně 56 je názor autorky o zařazení pohledávek společenství vlastníků za vlastníky 
jednotek mezi pohledávky za podstatou podle IZ, pokládám jen za něčím neodůvodněné 
přání, jehož splnění by vyžadovalo novelu IZ.  Tato by však byla v rozporu s koncepcí 
pohledávek za podstatou. 

Za kvalitní pokládám rozbor autorky na straně 60 – 64. Subtilní a zcela nové ustanovení § 
1196 odst. 2 NOZ zákonitě navazuje otázky kladené autorkou a opět svědčí o určité 
nedokonalosti úpravy, opět spoléhající na výklad. V souvislosti se škálou práv z odpovědnosti 
za vady kladu otázku, zda v případě vlastníka jednotky – spotřebitele, neaplikovat ustanovení 
o ochraně spotřebitele. NOZ tuto problematiku neřeší – nedefinuje pojem „ zboží“. 

Další poznámky k práci nemám. Je psána se znalostí věci, a to zejména praktickou. Jazyk 
práce je dobrý a autorka čerpá ze zdrojů citovaných v poznámkách. 

Práci hodnotím jako velmi dobrou a souhlasím s jejím připuštěním k obhajobě. 

 

V Praze dne 9.2. 2014 

 

JUDr. Tomáš Pohl 

 


