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1. Problematika podílového spoluvlastnictví je z hlediska vývoje soukromého 

práva, ale též socioekonomických vztahů v zásadě konstantní. Aktuálnost 

zvoleného tématu podtrhuje skutečnost, že OZ 89/2012 Sb. do českého právního 

prostředí zavádí koncepce a východiska vlastní mnohým úpravám evropských 

států, je účinný relativně krátkou dobu a aplikace nové legislativy s sebou 

přináší mnohé otázky.

   Význam podílového spoluvlastnictví je zásadní, neboť tento institut je 

mnohdy jediným řešením vlastnického uspořádání k hodnotnější věci. Na jedné 

straně stojí klady spočívající v lepší možnosti s danou věcí hospodařit a využívat 

ji, naopak negativem je latentní existence spoluvlastnických sporů a do značné 

míry i nejistota existence spoluvlastnictví. Odpovědi na otázky plynoucích 

z podílového spoluvlastnictví přinese až právní teorie a praxe. Jedná se o téma, 

které je zpracováno nejen monograficky, v komentářích a odborných

časopisech, ale je také předmětem častých odborných diskusí. Ucelené 

zpracování autorkou zvolené problematiky je proto přínosné.

2. I když se jedná o tradiční civilistické téma, tak vzhledem ke shora uvedeným 

skutečnostem je jeho zpracování v autorkou vytčených intencích velmi náročné. 

Nároky kladené na autorku spočívaly především v širších pozitivistických 

znalostech (úprava v ABGB, v OZ 1964, současná právní úprava, OSŘ, ale též 

BGB). Vedle právních předpisů se autorka vypořádala s teoretickými požadavky 

argumentačního rázu, kdy musela hledat odpovědi na otázky, která současná 

právní úprava přinesla. V práci je především využito standardních 

interpretačních metod a to analýzy, deskripce a následné syntézy. Úvodní část 

práce je koncipována jako vývojová, závěrečná část jako komparativní. Závěry 

v práci uváděné mají dostatečnou oporu v řádně citované domácí i zahraniční 

literatuře a judikatuře. Poznámkový aparát čítající 192 poznámek pod čarou 

průběžně doprovází 125 stran vlastního textu. Autorka správně přechází od 

témat obecnějších k otázkám speciálním, v závěrečné komparativně zaměřené 

kapitole pak hledá shodné a odlišné prvky oproti úpravě v BGB.



3. Formálně je práce vedle úvodu a závěru rozčleněna do šesti kapitol, které 

naprosto synchronně sledují analýzu zvolené problematiky (2. Historický vývoj 

institutu podílového spoluvlastnictví, 3. Základní charakteristika institutu 

podílového spoluvlastnictví, 4. Zrušení podílového spoluvlastnictví, 5. 

Vypořádání podílového spoluvlastnictví, 6. Procesní aspekty řízení o zrušení a 

vypořádání podílového spoluvlastnictví, 7. Komparace zkoumané problematiky 

se zahraniční právní úpravou konkrétně německou – (kapitola 7. 2. a 

následující). Úvodní části práce jsou správně pojaty historicky. Tato část netvoří 

jen samoúčelný blok informací, nýbrž je vhodně zařazenou a proporcionální 

partií poskytující patřičnou reflexi pro následující rozbory. Formální členění 

práce naprosto koreluje s členěním obsahovým. Autorka se drží zvoleného 

tématu a proporcionálně tomu věnuje také patřičnou část své práce.

4. Předložená rigorózní práce je vysoce zdařilým zpracováním zvolené tématiky. 

Klady jsou především přehlednost, provázanost a systematičnost s patřičným 

analyzováním i zdánlivě subtilních praktických problémů. Autorka se správně 

neomezuje jen na ideální – podílové spoluvlastnictví, ale svoji pozornost vhodně 

upíná také k institutům souvisejícím s podílovým spoluvlastnictvím a to 

spoluvlastnictví akcesorickému a bytovém, nevynechává však ani problematiku 

společenství jmění (str. 49 – 54).

    Těžištěm práce je však zrušení a vypořádání podílového vlastnictví. Zde 

autorka projevila rozhled a s patřičným přehledem provedla rozbor těchto 

otázek. Výkladově se zaměřuje na zásadní otázky zrušení podílového 

spoluvlastnictví dohodou, anebo soudně. Neopomíjí však ani nový institut 

oddělení od spoluvlastnictví. V rámci soudního zrušení a vypořádání podílového 

spoluvlastnictví akcentuje zákonnou posloupnost řešení této situace, přičemž 

každý způsob rozebírá do potřebné hloubky. Argumentační oporu řešení 

některých výkladových problémů Mgr. Sychrová hledá jednak v literatuře, ale 

především v pečlivě vybrané judikatuře k předchozí právní úpravě, či dokonce 

judikatuře prvorepublikové.

    Předložená práce není pouhým kompilátem, nýbrž v ní zaznívají mnohé

kritické názory a to např. na genezi a smysl ustanovení § 1147 odst. 2.

Nepochybným kladem je reflektování recentního legislativního vývoje (str. 25).

     Zajímavý je rozbor judikatury na straně 102.

  V poslední části se autorka nejprve zabývá základními charakteristikami 

německé úpravy spoluvlastnictví. Systematicky zde přechází od obecného 



vymezení podílu, spoluvlastnictví, správy k jeho zrušení a vypořádání. Věnuje 

se však též speciálním případům podílového spoluvlastnictví (str. 124 – 125).

Mgr. Sychrová precizně demonstruje základní rozdíly oproti úpravě německé a 

to jednak v podílovém spoluvlastnictví str. 119 „delimitace podílu“, zejména

však v oblasti bytového spoluvlastnictví, kde tato daleko více respektuje 

superficiální zásadu, než-li úprava česká. Odlišnosti a shody obou úprav jsou 

přehledně shrnuty v kapitole 7. 4.

5. Zpracováním předložené rigorózní práce autorka projevila schopnost pracovat 

samostatným a tvůrčím způsobem, hlubokou znalost a živý zájem o tuto oblast. 

Cíl práce vymezený na straně 9 byl nepochybně splněn.

6. Přeložená rigorózní práce má vysokou formální i stylistickou úroveň. Výskyt 

formálních nedostatků je naprosto ojedinělý: str. 20 odklad x odklon od 

dosavadní úpravy, str. 26 Králík Michael – pozn. pod čarou, Str. 72 se se, str. 

73 2 dva, str. 75 oč. zák. Str. 89 reálná x věcná břemena a služebnosti, str. 90 § 

1257 se týká pouze služebností nikoli věcných břemen obecně, str. 107 

principům, str. 111 nad rámec – nadpis. Poznámky pod čarou by měly být vždy 

uzavřeny tečkou.

Po obsahové stránce lze mít tyto drobné připomínky:

   Na str. 31 d) autorka mohla zmínit i jiné předpisy mimo soukromé právo -

OZŘ, KZŘ.

   Na str. 76 měla autorka zmínit možnost závaznosti dohody o odkladu zrušení 

spoluvlastnictví pro právní nástupce (§ 1154 odst. 2).

7. Předložená rigorózní práce splňuje veškeré formální a obsahové požadavky 

kladené na tento druh prací a proto ji doporučuji k ústní obhajobě, při které se 

autorka zaměří na otázku na otázku zřízení nezbytné cesty při zrušení a 

vypořádání spoluvlastnictví a dále na otázku významu a praktického využití 

ustanovení § 1131?

V Praze 7. 4. 2016
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