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1. Formulace cílů, metodika zpracování práce a aktuálnost tématu: 
Autor zvolil nejen aktuální ale i zásadní fenomén civilního práva, a to i s ohledem na změny 
přinášené rekodifikací soukromého práva. Jde o téma, které právem zasluhuje zvýšenou 
pozornost odborné veřejnosti, jak o tom svědčí i proběhlé diskuse v odborných periodikách 
(Bulletin advokacie, Právní rozhledy, Právní rádce, ipravnik.cz atd.). Autor v úvodu své práce 
vymezuje její cíle (analyticko-komparativní) a klade si otázky, na které se snaží svou prací 
nalézt odpověď. Vlastní metody práce a přístupu jsou v úvodu zřetelně naznačeny, i z práce 
samotné je patrno, že autor zvolil analyticko-syntetický přístup, který kombinuje s deskripcí a 
evaluací judikatury, aby nakonec dospěl k obecnějšímu poznatku (tj. k určité syntéze vybrané 
věcněprávní problematiky). Metodologická stránka tak rozhodně nebyla podceněna. V tomto 
ohledu autor prokázal schopnost nadhledu nad zákonným textem, projevil znalost aktuální 
judikatury, kterou kriticky analyzuje, vyhodnocuje a patřičně komentuje. Svou prací se dotýká 
několika v praxi diskutovaných problémů. Jednak se zabývá otázkou duplicitních zápisů 
vlastnického práva, derelikce nemovité věci, nabytí od neoprávněného, poznámkám rozepří a 
spornosti a jejich místa mezi ostatními instituty, věnuje se dále zevrubně a systematicky 
vymezení a charakteristice nemovitých věcí, včetně všech novinek přinesených OZ 2012, 
pozornost přitom věnuje kritické evaluaci jednotlivých zákonných ustanovení, jakož i formám 
odchylek a jejich extenzivním či restriktivním výkladům, které připouští – dle mínění autora – 
právní úprava de lege lata. Dále se dotýká vybraných problematik speciálních, které jsou 
nicméně ve smluvní, soudní i katastrální praxi frekventované a které budí právem zvýšenou 
teoretickou i praktickou pozornost: posouzení součásti věci a jejího příslušenství, odlišení 
věcí hromadných od věcí složených a složitých, právní režim tzv. dočasných staveb 
(superaedifikátů), zásada accessorium sequitur principale je vhodně demonstrována na řadě 
soudních rozhodnutí (zejm. NS), předpoklady řádného a mimořádného vydržení nemovitých 
věcí, aplikační rozsah svépomoci a tzv. zajišťovací svépomoci, význam publiciánské žaloby 
při ochraně vlastnického práva a držby a mnoho dalších. Za přínosné lze jistě pokládat i 
samostatné a obsáhlé úvahy o omezení vlastnického práva k nemovitostem se zřetelem na 
jejich doktrinální uchopení, jakož i zákonné vyjádření a jeho praktické důsledky (kap. 4.3.6)  
 
2. Logická struktura a členění disertační práce:  
Text (243 stran včetně úvodu a závěru) je celkově přehledně a jasně členěn, jeho struktura je 
logická, jednotlivé výklady na sebe souvisle navazují. I další vnitřní členění odpovídá 
klasickým doktrinálním přístupům, zejména je respektováno předepsané členění pro odborný 
text, tj. úvod do problematiky, shrnutí dosavadního stavu poznání a odborné diskuse nad 
problémem, stručný rozbor judikatury a další teoretická východiska, nakonec závěr a úvahy de 
lege ferenda. Práce je rozdělena v zásadě do 5 kapitol, kdy první dvě z nich usilují o základní 



charakteristiku zkoumaných institutů z obecného pohledu, plní spíše roli propedeutickou či 
definiční (zejm. kap. 2 o vymezení pojmu nemovitost v platném právním řádu). Kapitola třetí 
představuje teoretickou základnu pro další výklady, neboť se zaobírá teoretickým uchopením 
pojmu vlastnictví a vlastnického práva, analyzuje všechny relevantní definice a teoretické 
přístupy (historické i moderní) k vlastnickému právu. V další části se již věnuje vlastnímu 
tématu, tj. problematice vlastnického práva k nemovitým věcem a analyzuje její účinnou (OZ 
2012 – zákon č. 89/2012 Sb.) českou právní úpravu s potřebnými přesahy do úpravy dřívější. 
Kapitola 5 je cele věnována katastru nemovitostí a rozboru všech relevantních zásad 
ovládajících fungování a zápisy do tohoto veřejného seznamu. Všude autor prokazuje širokou 
orientaci v tématu a současně hloubku svých myšlenkových vývodů i přesvědčivost svých 
argumentů.  
 
3. Rozsah a úroveň použitých zdrojů a práce s nimi, bibliografické citace, 

poznámkový aparát: 
Při zpracování tématu byl použitý dostatečný počet bibliografických pramenů, které autor 
správně uvádí a na konkrétních místech cituje v souladu s citační normou. Poznámkový 
aparát je adekvátní. Výběr literatury a pramenná základna je reprezentativní a zahrnuje jak 
tituly aktuální právní nauky, tak publikace reflektující právní úpravu starší i ryze historickou. 
Lze ocenit, že autor neváhá konfrontovat základní názory české doktríny (Spáčil, Eliáš, 
Švestka, Knapp, Dvořák, Zuklínová, Melzer, Tégl a jiní) a odlišná stanoviska právních autorit 
v daném oboru, jakož i rozdílné pohledy naší (ÚS, NS a VS) i cizí judikatury, a neváhá 
připojit vlastní postoje a hodnotící komentáře.    
 
4. Jazyková, stylistická úroveň a formální úprava disertační práce 
Jazyková i stylistická úroveň práce je výborná. V práci jsem neshledal žádných gramatických 
chyb ani stylistických nedostatků. S právní terminologií je pracováno správně. K drobným 
lapsům došlo jen ojediněle (str. 20 – absentující odkaz v závorce, str. 45 pozn. pod čarou 106 
– správně má být „solo animo“; ).  
 
5. Formulace vlastních závěrů (práce s judikaturou, úvahy de lege ferenda) 
Práce předkládá řadu podnětných názorů a závěrů. Autor uchopil problematiku standardním 
způsobem. Nevyhýbá se kritické evaluaci ani vyslovení vlastních hodnotících soudů, což je 
ocenitelné zejména v otázce nabývání vlastnického práva k nemovitým věcem, kde velmi 
správně konfrontuje příslušná rozhodnutí NS a ÚS. Správně (analyticky a následně synteticky) 
pracuje s bohatou judikaturou, jejíž závěry komentuje, analyzuje, kriticky vyhodnocuje a 
zobecňuje. U ústní obhajoby by se proto mohl autor znovu a podrobněji vyjádřit:  

o k možnosti derelikce nemovité věci a způsobům, jak opuštění realizovat  
o lze dle autora ve světle nové právní úpravy nabýt nemovitou věc od neoprávněného i 

v případě převodu, kdy peněžité protiplnění neodpovídalo tržní hodnotě věci a lze 
nabýt nemovitou věc od neoprávněného v případě, kdy byla převodní smlouva a 
návrh na vklad do katastru nemovitostí podán za účinnosti OZ 1964?  

o Co v případě nemovitostí neevidovaných v katastru nemovitostí?    
o k otázce aplikovatelnosti jednotlivých kritérií pro posouzení dočasnosti stavby – jejich 

smysl, funkce, význam a síla přesvědčivosti  
o proč nelze zapsat výhradu stroje (§ 508) do KN u strojů, jež byly do nemovité věci již 

nějakým způsobem zabudovány či zakomponovány 
o K možným a – dle autora – přijatelným výkladům pojmu „nevykonávání vlastnického 

práva“ (§ 1050/2) – k jakému doktrinálnímu stanovisku by se autor přiklonil?  
o K jakému řešení by se autor přiklonil v situaci, kdy derelikci zamýšlející vlastník 

nemovitosti není aktivní při výmazu svého vlastnického práva a zápisu tohoto práva 
pro nabývající stát?  



o Jak autor chápe pojem „věci“ v intenci § 1109? Je žádoucí jej vztáhnout jen na movité 
věci, jak tvrdí část nauky, anebo pro to není důvod, jak autor naznačuje?  

o Jak by autor odpověděl na otázku, zda může vlastník závažně rušit výkon práva 
druhého, pokud současně takový výkon nepřesahuje míru přiměřenou poměrům?  

o K možnostem smluvní prolongace trvání práva stavby 
o Může být předmětem práva stavby inženýrská síť nebo dům s několika bytovými 

jednotkami? Pokud ano, jak bude řešena otázka vlastnictví bytových jednotek po 
zániku práva stavby?   

o Jak by autor vyložil slova za „jiných okolností“ použitá v § 1111? Tj. zejména, zda je 
myslitelné, aby někdo nabyl vlastnické právo od neoprávněného na základě darovací 
smlouvy, případně jiného bezúplatného kontraktu?  

 

6. Odborná kvalita zpracování tématu disertační práce 
Práce je po odborné stránce standardní a splňuje požadavky kvalifikační práce tohoto stupně, 
a to jak rozsahem, tak kvalitativní analýzou. Prokazuje autorovy výborné znalosti vybrané 
hmotněprávní problematiky, jakož i souvisejících procesních otázek a celkovou širší orientaci 
v citovaných oblastech a neshledal jsem v ní žádné nedostatky.  

 
 
Závěr:  

Předložená práce prokázala autorovu vědeckou samostatnost při zpracovávání nelehkého tématu, 
schopnost zorientovat se v zákonné úpravě, doktríně a příslušné judikatuře. Je příslibem dalších 
autorových vědeckých počinů. Práci proto doporučuji k ústní obhajobě s předběžným 
hodnocením: prospěl. 

 
 
Disertační práci hodnotím stupněm: prospěl. 
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