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Vlastní hodnocení: 

1.Rozsah práce, prameny a aktuálnost problematiky 

 

Předložená disertační práce je zpracována v celkovém rozsahu 252 stran. Odkazy jsou řádně 

prováděny. Okruh použité odborné literatury lze vzhledem k druhu vědecké práce pokládat za 

mimořádně bohatý. Autor pracoval s rozsáhlou domácí literaturou, když využíval i starší  prameny a 

judikaturu. V práci najdeme i zahraniční prameny, zejména německé, rakouské, ale i polské. 

Aktuálnost tématu je dána tím, že práce se věnuje nové právní úpravě nemovitostí a vlastnického 

práva jako takového. Zaměřuje se na teoretický rozbor změn a novinek týkajících se  vlastnického 

práva k nemovitostem po nabytí účinnosti zákona č.89/2012 Sb., přičemž se snaží nalézt možná 

řešení za současného využití starší judikatury. Správnost a vysokou aktuálnost tohoto postupu 

dokládá i praxe Nejvyššího soudu, který zpracovává kompilace judikatury  k jednotlivým okruhům 

nové právní úpravy. 

2.Stanovení cíle disertační práce (splnění cílů) 

Práce je rozdělena do šesti částí, z nichž stěžejní jsou z hlediska disertačního záměru části druhá až 

pátá. Cíle disertační práce definoval autor práce v úvodu. Základním cílem je získat znalosti a 

vědomosti o změnách v oblasti vlastnického práva a nemovitostí, které OZ ve srovnání s předchozí 

úpravou přináší, zejména pomocí dedukce na základě dosud známých poznatků. V rámci zkoumání 

bylo autorovým záměrem identifikovat problematické otázky, které nová právní úprava přináší , a za 

pomoci logických argumentů navrhnout právně relevantní racionální řešení. 

V kapitole druhé autor vykládá pojem nemovité věci v intencích § 498 OZ. Řeší pozemky , podzemní 

stavby samostatným účelovým určením, věcná práva k pozemkům i stavbám, práva, která za 

nemovitost prohlásí zákon , jakož součásti a příslušenství nemovitostí. V třetí kapitole se věnuje 

definici vlastnického práva v historickém kontextu. Vlastnické právo k nemovitým věcem dle aktuální 

právní úpravy řeší v kapitole čtvrté, která se neomezuje jen na právní úpravu OZ, ale zkoumá problém 

i z hlediska mezinárodních smluv a jeho ústavního zakotvení.  V páté kapitole se autor zabývá 

katastrem nemovitostí. V závěru pak vyhodnocuje dosažení stanovených cílů. 

Z pohledu oponenta jsou velmi přínosné závěry autora ohledně rozšíření katalogu nemovitých věcí , a 

to o dočasné stavby a inženýrské sítě (výklad § 498 odst.1 OZ) za použití metody teleologického 



výkladu. Velice podnětné jsou i úvahy a závěry ohledně důsledků aplikace principu accessorium 

sequitur principale  obsaženého v ust.§510 odst2 OZ. Lze souhlasit s tím, že tento princip se neuplatní 

u nemovitostí podléhajícím intabulaci, pokud by taková nemovitost měla být příslušenstvím věci 

hlavní. Naopak tam, kde bude převod nemovitosti podléhat konsenzuálnímu principu, najde své 

uplatnění. Závěry čtvrté kapitoly  ,která se zabývá definicí vlastnického práva jsou rovněž velmi 

zdařilé, neboť lze souhlasit s tezí, že vyčerpávající definici vlastnického práva prakticky není možno 

vytvořit. Poslední kapitola je zajímává zejména v pasážích , které řeší aktuální problém materiální 

publicity katastru nemovitostí. 

 

Ze všech těchto důvodů považuji cíle disertační práce za naplněné. 

3.Nové poznatky , které byly dosaženy v disertační práci 

Práce je přínosná tím, že komplexně seznamuje s problematikou  vlastnického práva k nemovitostem 

v nové právní úpravě zákona č.89/2012 Sb. Dílčí nové poznatky a závěry jsou citovány v předchozím 

bodě 2.  

4.Připomínky  

Nemám žádné připomínky, neboť respektuji záměr autora zabývat se obecně a prvotně vlastnickým 

právem k nemovitostem bez zaměření se na některý jednotlivý institut či problém. Samozřejmě, že 

by šlo právo stavby či problematiku vydržení učinit samostatným předmětem disertační práce, ale to 

by byl jiný příběh. 

5.Závěr (hodnocení) 

 

Práce je psána čtivým jazykem a je logicky strukturována. Autor prokazuje mimořádnou schopnost 

orientace v dané problematice . Zaujímá vlastní právní názory , které dokáže podložit odbornými 

argumenty, literaturou a judikaturou.  

Práci doporučuji k obhajobě před příslušnou komisí pro obhajobu disertačních prací. 

 

V Českých Budějovicích dne 29.7.2016           JUDr.Bohuslav Petr, Ph.D. 

 

 

 

 


