
P o s u d e k 

 

vedoucího diplomové práce Michala V e l a s e  napsanou na téma „Úprava 

prodeje nemovitostí – komparace dle současného občanského zákoníku a dle 

návrhu nového občanského zákoníku“ (stran 85). 

 

Datum odevzdání práce: březen 2014 

 

 

1. Aktuálnost  (novost) tématu: 

 

  Zvolené téma je vysoce aktuální vzhledem k nezbytné komparaci zkoumané 

problematiky podle dříve platného občanského zákoníku a nového občanského 

zákoníku, který i v tomto směru vnesl do českého soukromého práva některé 

změny. 

 

2. Náročnost tématu: 

 

  Diplomant osvědčil výborné znalosti jak staré právní úpravy, tak nové právní 

úpravy prodeje nemovitostí, a to přesto, že jím zvolená komparace byla s ohledem 

na provedené změny a jejich zhodnocení náročná. Diplomant v práci použil vedle 

metody komparativní i metodu analytickou a na některých místech rovněž 

spojenou se závěry syntetické povahy. 

 

3. Kritéria hodnocení práce: 

 

Předložená diplomová práce rozhodně splnila svůj cíl. Diplomant provedl 

velmi zdařilou analýzu dříve platné právní úpravy a nové právní úpravy se 

zdůrazněním jak jejich rozdílů, tak i vzájemně shodných rysů. To, co však na práci 

považuji za zvlášť přínosné je samostatnost diplomantova uvažování o řadě 

zkoumaných otázek.  

Oceňuji i to, že se diplomant při celkovém hodnocení zkoumaných úprav nedal 

strhnout k často opakovaným čistě pozitivním názorům o nové úpravě a správně se 

jí zabýval i z kritického pohledu. V tomto směru stojí v popředí hodnocení a s ním 



spojená argumentace diplomanta o tom, zda bylo či nebylo příhodné vrátit se 

v našich společenských podmínkách k superficiální zásadě. Diplomant se pokouší 

shromáždit vlastní argumenty, na jejíž základě dochází k závěru, že podle něho 

mohla zůstat v této oblasti v platnosti dosavadní zásada „superficies non solo 

cedit“. I když se v tomto směru s diplomantem neshoduji, je nicméně dobré slyšet i 

argumenty z druhé strany („audiatur et altera pars“).  

 

Diplomanta vznáší i určité námitky ke změně pojetí věci v právním smyslu. I 

když lze říci, že diplomant tuto změnu zcela nezavrhuje, nicméně připouští, že její 

naplnění bude u nás dlouho trvat, než se „zčeřené“ vody s příchodem nového 

občanského zákoníku ustálí. 

 

Základní otázku si diplomant klade sám sobě v závěru své práce, kde uvádí, že 

nový občanský zákoník - a v tomto směru má zřejmě na mysli jeho celkovou 

složitost některé nejednoznačnost a v neposlední řadě rovněž značnou rozsáhlost -  

zda bude ideálním nástrojem pro regulaci chování občanů a jejich společenství 

v běžném soukromém životě. V tomto směru se diplomant neplně ztotožňuje se 

závěrem často opakovaným v průběhu příprav nového občanského zákoníku, totiž 

že novou úpravou se právní postavení těchto lidí zlepší. 

  

Souhrnně lze konstatovat, že předložená diplomová práce má svým celkovým 

obsahovým zpracováním, diplomantovou invencí, jeho schopností kriticky 

přemýšlet, smyslem pro systematické uspořádání zkoumané materie, jakož i pro 

své věcné a srozumitelné vyjadřování, úroveň převyšující běžný standard 

diplomových prací.  

   

    Navržený klasifikační stupeň: v ý b o r n ě  

 

 

 

V Praze dne 5. 5. 2014  

 

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


