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     P o s u d e k 

 

 

na rigorózní práci Václava   Š a f k y  napsanou na téma 

„Spoluvlastnictví a jeho zánik“ (stran 113; připojen seznam 

použité literatury, jakož i české a anglické resumé). 

 

 

        Předložená rigorózní práce je – kromě úvodu a závěru – 

rozdělena do třinácti kapitol. V nich se kromě historického 

vývoje úpravy spoluvlastnictví věnuje pozornost rozboru 

jednomu z významných úseků občanského práva - podílové 

spoluvlastnictví, včetně jeho pojmu, spoluvlastnickému 

podílu, způsobu vzniku podílového spoluvlastnictví a 

společného jmění manželů, bytovému vlastnictví  jako  

zvláštnímu druhu spoluvlastnictví, jakož i zejména 

problematice předkupního práva u podílového 

spoluvlastnictví. Zvláštní pozornost věnuje rigorózant 

v závěru i hodnocení   úpravy spoluvlastnictví a jeho zániku 

v novém občanském zákoníku, včetně vlastní úvahy, o 

optimální legislativní úpravě podílového spoluvlastnictví.  

        Zpracování jako celek svědčí nesporně o svědomité 

přípravě rigorózanta, kterou věnoval zpracování zvoleného 

tématu, o velmi dobré znalosti pozitivněprávní úpravy dosud 

platného podílového spoluvlastnictví, právě tak jako   o 

solidním přehledu po odborné literatuře ke zvolenému 

tématu. Z obsahu vlastního textu práce je patrno, že 

rigorózant zaměřil svou pozornost i na příslušnou soudní 

judikaturu (v tomto směru srov. zejména kapitoly o 
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předkupním právu, jakož i o ukončení a likvidaci 

spoluvlastnictví rozhodnutím soudu). To je správné, neboť 

právě v těchto oblastech soudní judikatura významně 

napomohla řešit  řadu  otázek podílového spoluvlastnictví. 

Rigorózant má jistě pravdu, pokud charakterizuje 

platnou právní úpravu podílového spoluvlastnictví jako kusou. 

Stěží s ním však lze souhlasit, pokud uvádí, že tyto otázky 

byly právní vědou zkoumány jen okrajově, dokonce že   tyto 

otázky byly právní vědou přehlíženy. Ostatně, odborná 

literatura, kterou rigorózant v poměrně širokém rozsahu 

uvádí, svědčí o opaku. 

Z předložené práce zaujme čtenáře zejména obecnější 

hodnocení otázek platné a rovněž i  nastupující platné právní 

úpravy podílového spoluvlastnictví. 

Rigorózant se v této části práce staví odmítavě 

k jakékoliv zákonné úpravě předkupního práva u podílového 

spoluvlastnictví. Dokonce jde ve svých úvahách tak daleko, 

že hovoří o „tortuře“ předkupního práva u podílového 

spoluvlastnictví. Je však třeba dodat, že rigorózant  není  plně 

spokojen ani s právní úpravou v nově přijatém občanském 

zákoníku, která již omezuje zákonné předkupní právo jen na 

případy převodu rodinného či zemědělského závodu. Má za 

to, že optimální legislativní stav by měl vystačit  jen 

s možností smluvního ujednání předkupního práva mezi 

spoluvlastníky.  

Nejsem – na rozdíl od rigorózanta – zcela  přesvědčen o 

tomto závěru, jmenovitě právě u rodinného či zemědělského 

závodu. Zde může docházet ke značným majetkovým 

přesunům a kde nelze  ani přehlížet  argumentaci založenou 
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úzkými osobními vazbami, nežádoucím drobením 

zemědělské půdy aj. K této otázce však doporučuji se vrátit 

při ústní obhajobě. 

Lze souhlasit s rigorózantem, že i nová právní úprava 

podílového spoluvlastnictví bude v některých směrech 

vyžadovat její dotváření soudní judikaturou. Lze mít 

odůvodněně za to, což správně zmiňuje  i rigorózant, že 

v některých těchto případech bude možno úspěšně využít i 

výsledků mezitím dosažených jak soudní judikaturou, tak 

naukou. 

Nevím, co měl rigorózant konkrétně na mysli ve svém 

závěru, kde velmi obecně uvádí, že čím složitější právo, tím 

větší bezpráví, neboť tím se právo jako významná civilizační 

hodnota vzdaluje od svého původního poslání, tj. sloužit 

lidem. Bylo by dobré, kdyby rigorózant mohl při ústní 

obhajobě  vysvětlit, co konkrétního měl pod tímto obecným 

závěrem na mysli. 

Závěrem hodnocení je třeba uvést, že předložená 

rigorózní práce kromě solidních analytických rozborů platné 

právní úpravy i budoucí úpravy podílového spoluvlastnictví, 

využití literatury a potřebné orientace v judikatuře soudů, je, 

což pozitivně hodnotím,  přemýšlivá (srov. zejména  jeho 

stručně formulované závěry na str. 112,113). To vše svědčí o 

rigorózantově schopnosti samostatně zpracovat zdaleka 

nikoliv bezproblémový úsek velmi praktické občanskoprávní 

problematiky. 

 

 

    Prof.JUDr. Jiří   Š v e s t k a , Dr.Sc 
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