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Práce mi byla předána k posouzení 21.6. 2013 a má 216 stran vlastního textu, což bohatě 
naplňuje základní formální požadavek na uznání práce jako práce rigorózní. 

Ze stručného názvu práce nevyplývá široký záběr autora, který se ve většině práce zabývá 
historickým vývojem právní úpravy, za nějž dnes pokládám i právní úpravu obsaženou 
v zákoně č. 40/1964 Sb. Nicméně rozsáhlý počet stran umožnil autorovi pokrýt, a to 
v nezanedbatelném rozsahu i právní úpravu v zákoně č. 89/2012 Sb. 

Autor se snažil, a mohu konstatovat, že v podstatě úspěšně, nevynechat z tématu ani jedinou 
problematiku. Například se velmi podrobně a kriticky zabývá vývojem právních názorů 
vzniklých na základě odstoupení smlouvy o převodu nemovitosti. 

Kriti čnost patří mezi základní znaky této práce. Autor prakticky nevynechá jedinou oblast, 
aby se k ní kriticky a sine ira et studio vyjádřil. To se týká o úpravy nabývá vlastnictví podle 
zákona č. 89/2012 Sb., kde hodnotí všechny možné klady a zápory, byť v době, kdy zákon 
ještě nebyl účinný. 

K práci mám jen několik poznámek. V části 2.3. 5 se autor velmi detailně věnuje otázce tzv. 
přídělů podle prezidentských dekretů, aniž by se zmínil o dalších restitučních předpisech. 
Jsem si vědom toho, že by se tím rozsah práce ještě více zvětšil, takže nechci, aby tuto 
poznámku bral autor jako zásadní výtku.  

Autor se věnuje i nabývání vlastnického práva ve veřejné dražbě a v exekuci, ale nenašel jsem 
alespoň stručnou poznámku o nabývá vlastnického práva v insolvenčním řízení, kde byla a je 
aktuální i otázka nabytí věci od nevlastníka. 

Co mi ale chybí, a to podstatně, je poměrně chudý poznámkový aparát (pod čarou) v textu ve 
srovnání se závěrečnými velmi bohatými články na použitou literaturu. Podotýkám, že tento 
kritizovaný stav vychází z textu práce, který mi byl předložen k posouzení. 

Práci ale jinak hodnotím jako velmi dobře zpracovanou se snahou nic nevynechat, jako práci 
psanou dobrým a srozumitelným právním jazykem. 



S formální výhradou malé četnosti poznámkového aparátu v textu práce práci doporučuji 
k obhajobě. 

JUDr. Tomáš Pohl 

 

V Praze dne 20. 10. 2013 

 

 


