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1/ Aktuálnost   tématu: 

Zvolené téma je velmi aktuální vzhledem k tomu, že zkoumaná 

specifická problematika je novým způsobem řešena i v  přijatém občanském 

zákoníku č. 89/2012 Sb. kam byla začleněna. 

Úvodem je třeba říci, že diplomantka se z celé široké problematiky 

bytového spoluvlastnictví soustředila pouze na zkoumání právní úpravy 

orgánu společenství vlastníků jednotek a na jejich rozhodování. To považuji za  

správné a mám za to, že takto úžeji vymezená témata by měla být častěji 

předmětem diplomových prací. Není bez zajímavosti, že  diplomantka i tak  

v závěru své práce skromně  přiznává, že i při zúžení zvoleného tématu  

nebylo  stejně možno analyzovat veškeré otázky s tématem v praxi spojeným.  

 

2/ Kritéria hodnocení práce : 

  Práce rozhodně splnila cíl, který si diplomantka při jejím zadání 

vytkla. Čtenáři se dostává uceleného přehledu o problematice 

společenství vlastníků jednotek,  ať již podle dosud platného speciálního 

práva (zákon č. 72/1994 Sb.), tak i podle práva, které by u nás mělo nově 

platit po 1.1.2014.  



Oceňuji diplomatčin samostatný přístup k řešení  řady praktických 

otázek (např. zejména právní postavení společenství, dále  hlasování a 

přijetí usnesení na schůzi orgánů, aj.), rozsah využité odborné  literatury 

ať již monografické, knižní či časopisecké, právě tak jako orientaci pro 

rozsáhlé judikatuře. To vše svědčí o poctivém přístupu  diplomantky ke 

zvolenému tématu.  

 

3/  Připomínky 

Diplomantka se věcně  vyjadřuje k jednotlivým problémům, správně 

hodnotí zkoumanou problematiku ve spojení jak s členstvím ve společenství, 

tak i s řešením za pomoci změny stanov společenství. Zvlášť pozitivně 

hodnotím  kritický přístup diplomantky k dosud platné právní úpravě, poukazy 

na některé její konkrétní nedostatky (dosud řešené vydáním podzákonné 

normy, tj. vzorovými stanovami). Není proto divu, že – a v tom je třeba 

s diplomantkou souhlasit – že  tyto nedostatky  vytvářejí až příliš široký prostor 

pro rozhodovací činnost soudů. Diplomantka zároveň  upozorňuje na to, že 

s těmito problémy  se bude možná ještě ve větší míře potýkat i připravovaná 

nová úprava. Na rozdíl od jiných  diplomových prací oceňuji diplomatčinu 

střízlivou závěrečnou úvahu o tom, že teprve čas a zejména 

společenskoprávní praxe ukáží,  jak efektivní se  nová úprava v rámci 

občanského zákoníku  stane. 

 

Při ústní obhajobě doporučuji zaměřit se na obecnější  otázku související 

se zkoumanou  problematikou, a to zda  bylo namístě ji pro její specifickou 

povahu upravovat v širokém rámci nově přijatého občanského zákoníku. 

 

 Práce rozhodně splňuje předpoklady pro ústní obhajobu. 
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