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1. Aktuálnost (novost) tématu

Diplomantka zvolila téma, jež samo o sobě není nikterak nové. Na aktuálnosti mu nicméně 
přidává vývoj legislativní. Zvláštní impuls dostalo přijetím nového občanského zákoníku, 
zákona o obchodních korporacích, ale též projednáváním návrhu zákona o převodu 
vlastnického práva k jednotkám a skupinovým rodinným domům některých bytových 
družstev a o změně některých zákonů. Tento vývoj diplomantka v práci zohlednila, byť se 
obávám, že způsobem a měrou, které nejsou dostatečné.

2. Náročnost tématu (teoretické znalosti, vstupní údaje a jejich zpracování, použité metody)

Téma lze hodnotit jako středně náročné. K novým právním předpisům (tím spíše jejich 
návrhům) se dosud nepojí prakticky žádné odborné prameny. Je tudíž zřejmé, že diplomantka 
se musela v části materie zorientovat „na vlastní pěst“. To se jí, myslím, nezdařilo. V analýze 
nové právní úpravy převažuje popisná metoda, podávající jen základní (a dosti povrchní) 
informaci, vše na základě relativně mělkého rozboru. Chybí analýza byť jen klíčových 
právních otázek, jež nová právní úprava otevírá. 

3. Kritéria hodnocení práce

A.  Splnění cíle práce

Diplomantka si vytkla za cíl do hloubky probrat převody „vlastnictví bytů“ z bytových 
družstev různých typů na své členy. Obávám se, že tohoto cíle dosáhla jen zčásti. Práce klade 
důraz na rozbor současné úpravy, popřípadě literatury  a judikatury k ní. Ustanovením 
rekodifikovaného práva a možným interpretačním a aplikačním úskalím, jež  přináší, věnuje 
(pokud vůbec) pozornost podstatně menší. Přitom právě v analýze těchto úskalí mělo tkvět 
těžiště diplomantčina snažení. Na řadě míst je zmínka o nové úpravě jen nedostatečná a 
nepostihuje ani základní posuny. Vzhledem k nové právní úpravě tak práce vyznívá spíše jako 
praktická popularizující příručka, seznamující laické uživatele s naprosto základními aspekty 
věci. Stranou přitom ponechává většinu otázek, jež praxe již  nyní ve vazbě na rekodifikaci 
řeší. K serióznímu odbornému pojednání má v tomto směru daleko.
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B.  Samostatnost při zpracování tématu

Autenticita předložené práce je zřejmá. Nepochybuji o tom, že dílo je výsledkem 
diplomantčiny samostatné práce.

C.  Logická stavba práce

Systematika práce je zdánlivě přehledná a logická. Za nesystematické, ba nefunkční však 
pokládám vazby mezi analýzou nové a staré právní úpravy. V některých kapitolách 
diplomantka rekodifikaci věnovala samostatný  odstavec, jinde se informace o starém a novém 
právu prolíná celým textem. V klíčové pasáži diplomantka obojí vyčlenila do samostatných 
kapitol (3, resp. 4), tedy zvolila ještě jiný  přístup. Domnívám se, že v tomto ohledu bylo třeba 
postupovat jednotně. Optimálně tak, aby těžiště práce spočívalo v analýze nového práva s tím, 
že pouze kořeny k jeho poznání bylo možné hledat v úpravě nyní platné a účinné.

D. Práce s literaturou (využití cizojazyčné literatury) včetně citací

Diplomantčinu práci s dostupnými prameny pokládám za standardní. Seznam použité 
literatury je poměrně obsáhlý a odpovídající je rovněž  jeho promítnutí v poznámkovém 
aparátu. Reflexe zahraničních zdrojů je nulová. Vzhledem k domácím specifikům tématu 
v tom nicméně nespatřuji vážnější nedostatek.

E.  Hloubka provedené analýzy (ve vztahu k tématu)

Pokud jde o hloubku provedené analýzy, má práce značné rezervy. Zvláště v analýze nové 
právní úpravy diplomantka nepřekročila rámec základní, povrchní a vesměs popularizující 
informace. V částech věnovaných novému právu vesměs ani neprobrala všechny otázky, jimiž 
se zabývala v pasážích zaměřených na úpravu současnou. Údaje o rekodifikaci vyznívají spíše 
jako nezbytný doplněk, ve kterém bylo nutno něco napsat, v podstatě jedno co. Jsou 
formulovány obecně, nenavazují na předchozí text, pomíjejí mnohdy i zásadní rozdíly  mezi 
oběma úpravami. Často i ty, jež lze vyčíst pouze z textu právního předpisu. Prosadí se 
například po rekodifikaci závěr o tom, že družstvo má právní subjektivitu i způsobilost 
k právním úkonům (str. 1)? Že vztahy  mezi družstvem a členem jsou podnikatelského typu 
(tamtéž)? Diplomantka mlčí také o novinkách, jež zákon o obchodních korporacích ukládá 
bytovým družstvům, například pokud jde o tzv. nepovinné převody (kapitola 3.2). Za 
povrchní pokládám reflexi návrhu zákona o převodu vlastnického práva k jednotkám a 
skupinovým rodinným domům některých bytových družstev a o změně některých zákonů. 
Atd. Jako odbytou hodnotím i pasáž  zaměřenou na porovnání výhod a nevýhod nájmu 
družstevního bytu s vlastnictvím, respektive obyčejným nájmem bytu.

F.  Úprava práce (text, grafy, tabulky)

Formální úroveň práce je víceméně odpovídající, rovněž grafická stránka práce vyhovuje 
požadovanému standardu. Výhrady ovšem mám k formě poznámkového aparátu. Mnohé 
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poznámky nemají strukturu samostatné věty, tj. nezačínají velkým písmenem a nekončí 
tečkou. Nevhodně se také opakují plné citace odkazovaných děl.

G.  Jazyková a stylistická úroveň

Jazykovou ani stylistickou úroveň práce nejsem schopen posoudit, neboť byla odevzdána ve 
slovenském jazyce. 

4.  Případná další vyjádření k práci

Práce obsahuje několik dílčích věcných nepřesností či nesprávností. Diplomantka opakovaně 
pojednává o převodu „vlastnictví družstevních bytů“ (viz ostatně v názvu práce). Jak ale 
chápe pojem „vlastnictví“? Zarážející je dokonce spojení „osobní vlastnictví“ (viz např. 
v názvu kapitoly  2 na str. 23). Sporná je i teze na str. 5, podle níž  význam legální definice 
bytového družstva se vyčerpává ve speciální úpravě § 230 a § 232 odst. 2 ObchZ, či na str. 24 
o tom, že člen bytového družstva může jen těžko ovlivnit špatné hospodaření vlastníka bytu. 
Aj.

5.  Připomínky a otázky k zodpovězení při obhajobě

Očekávám, že diplomantka napraví, doplní či uvede na pravou míru vytýkané nedostatky 
věcného rázu, a přesvědčí komisi o detailní orientaci v nové právní úpravě, pokud jde o 
všechny otázky a tvrzení, jimž  se v práci věnovala, když analyzovala právo nyní platné a 
účinné. Rovněž by mne zajímalo, v jaké lhůtě jsou existující bytová družstva povinna uvést 
svou firmu do souladu s novým právem a podle jakých předpisů při tom budou postupovat.

6.  Doporučení / nedoporučení práce k obhajobě a navržený klasifikační stupeň

Práci hodnotím jako způsobilou obhajoby. Vzhledem k nedostatečné reflexi nového práva ji 
však nepokládám za příliš zdařilou. Její konečnou klasifikaci ponechávám závislou na 
průběhu ústní obhajoby. Předběžně se kloním k výsledku „dobře“, nevylučuji ale ani jiný 
závěr.

V Praze dne 15. listopadu 2013

   

              JUDr. Petr Čech, Ph.D., LL.M.


