
P o s u d e k 

 

 

na  diplomovou práci Rostislava   V r o b e l a napsanou na téma „Společenství 

vlastníků jednotek jako subjekt práva“ (stran 52). 

 

 Datum odevzdání práce: březen 2014 

 

 

1. Aktuálnost tématu:  

 

Zpracování zvoleného tématu je velmi aktuální, zejména vzhledem k tomu, 

že nový občanský zákoník v rámci široce pojaté rekodifikace soukromého práva 

upravil tuto problematiku integrálně v rámci občanského zákoníku a zároveň do ní 

přinesl řadu změn. 

 

2. Náročnost tématu: 

 

I když jde pouze o dílčí část celkového institutu bytového spoluvlastnictví, 

jde nicméně po rekodifikaci soukromého práva o partii svým způsobem složitou, 

vyžadující teoretické znalosti, solidní orientaci v pozitivněprávní úpravě, 

v literatuře, jakož i v judikatuře. 

 

3. Kritéria hodnocení práce: 

 

Cíl, který si diplomant v úvodu i závěru své práce vytkl, tj. pojednat 

komplexně o této významné části celkové problematiky bytového spoluvlastnictví, 

diplomant zdařile splnil. Čtenáři se dostává solidní, podrobný rozbor zvolené části 

tématu, včetně upozornění na příslušnou odbornou literaturu. Škoda jen, že 

diplomant – až na některé výjimky – nevyužil přímo v textu víc judikatury, kterou 

v závěrečném souhrnu citoval. Sám obsah zpracování svědčí o schopnostech 

diplomanta analyzovat zkoumanou tématiku, včetně schopnosti upozornit na 

některé deficity nové úpravy.  

 



Při hodnocení nové právní úpravy tohoto institutu nelze, jak diplomant 

správně poznamenává, odhlédnout od skutečnosti, že se v daném případě jedná o 

právní normy, které nebudou povětšině aplikovat odborníci, nýbrž laici. 

V důsledku toho se diplomant přimlouvá – i po nabytých zkušenostech 

s předchozími právními úpravami – za zvláštní potřebu jednoduchosti ve smyslu 

srozumitelnosti právní úpravy. Podle diplomanta se to v novém občanském 

zákoníku „ne vždy povedlo“. Některé záležitosti podle diplomanta byly  v úpravě 

pominuty, jiná ustanovení jsou nejasná a některá nedostatečná.  

 

Při ústní obhajobě bude třeba v prvé řadě věnovat pozornost základní 

otázce, a sice, zda zvolená úprava těchto specifických poměrů integrovaná přímo 

do rámce občanského zákoníku představuje legislativní krok správným směrem. 

 

 

 Navržený klasifikační stupeň: v e l m i   d o b ř e 

 

 

V Praze dne 3. 5. 2014 

 

 

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

 

 


