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POSUDEK KONZULTANTA DIPLOMOVÉ PRÁCE

Jméno diplomanta: Petr Hensel
Téma práce: Služebnosti
Rozsah práce: 70 stran vlastního textu
Datum odevzdání 
práce: 30. 6. 2016

1. Aktuálnost (novost) tématu: Problematika služebností je v zásadě tradiční oblastí
věcných práv. Aktuálnosti zvolenému tématu přidává především skutečnost relativně 
krátké účinnosti OZ 89/2012 a doprovodných zákonů. Občanský zákoník po více než 
šedesáti letech znovu zavedl patřičnou úpravu tohoto starobylého právního institutu.
Nová právní úprava přináší mnohé teoretické i praktické otázky, na které bude potřeba 
nalézt odpovědi. Služebnosti jsou prověřeny více jak dvoutisíciletým vývojem. I když 
mnohé z nich ztrácí na významu, nelze si budoucí právní praxi bez nich představit.

2. Náročnost tématu na teoretické znalosti, vstupní údaje a jejich zpracování a 
použité metody: Zvolené téma kladlo na autora nároky po následujících stránkách. 
Z hlediska vstupních informací autor pracoval s římskoprávní úpravou, úpravou 
v ABGB, zákoně č. 141/1950, OZ 1964, především však se současnou právní úpravou, 
s úpravou USA (např. státu Pensylvania). Po stránce teoretické se autor zejména 
pomocí standardních interpretačních metod vyrovnával s některými nezodpovězenými 
otázkami, které nová právní úprava přináší. Autor využil také nikoli častou komparaci 
s právní úpravou v USA. Částečně je využita též metoda historická. Závěry uvedené 
v práci mají dostatečnou oporu v řádně citované domácí i zahraniční literatuře.
Inspirativní je využití závěrů prvorepublikové judikatury a judikatury k předchozí právní 
úpravě.

3. Formální a systematické členění práce: Předložená diplomová práce je vedle úvodu 
a závěru rozčleněna do čtyř kapitol (1. Pojem služebnosti a druhy služebností, 2. 
Historický vývoj služebností, 3. Současná právní úprava služebností, 4. Právní úprava 
služebností v USA). Hlavní kapitoly jsou přehledně a systematicky členěny na 
drobnější podkapitoly sledující hlavní stěžejní body konkrétní kapitoly. Práce má 
obecně vývojovou koncepci. Z hlediska systematiky lze ocenit skutečnost, že autor svůj 
výklad uvedl teoretickým vymezením, které sleduje proporcionálním historicky 
orientovaným výkladem (římské právo, středověk, ABGB, OZ 141/1950, OZ 40/1964 
do posledního znění – celkem 23 stran). Obsahové a významové těžiště práce však 
spočívá ve výkladu současné právní úpravy – 37 stran; výklad je uzavřen stručnou 
komparací s právní úpravou služebností v USA (historický úvod str. 67, str. 68 – 69 
vznik služebnosti smlouvou, z rozhodných okolností, rozhodnutím soudu;  
Pensylvánská úprava umožňující obnovu služebnosti zaniklou splynutím služebného a 
panujícího pozemku v případě, že jeden z pozemků opět nabude do vlastnictví jiná 
osoba). Systematiku práce lze charakterizovat jako zdařilou a propracovanou. Autor 
práce se drží zvoleného tématu, od hlavních otázek v rámci textu nevybočuje.

4. Vyjádření k práci: Předloženou diplomovou práci lze charakterizovat jako zdařilé 
zpracování autorem zvoleného tématu. Kladně je potřeba hodnotit strukturální 
vyčerpání tématiky. Z hlediska systematiky výkladu se autor v rámci stěžejní, třetí 
kapitoly v zásadě drží systematiky občanského zákoníku. Nicméně názvy kapitol a ani 
výklad samotný není orientován ryze pozitivisticky s důrazem na gramatický výklad, 
nýbrž argumentuje judikaturou nejen k předchozí, ale též k obecnému zákoníku 
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občanskému. Autor předložené práce se neomezil na pouhou sumaci a kontrapozici 
současných názorových proudů, ale na mnoha místech své práce včetně závěru 
vyjadřuje svůj vlastní názor. Kladně je potřeba hodnotit autorovy úvahy str. 32
(vymezení pozemkové služebnosti), 48 – cizí stavba ve vztahu ke služebnosti opory 
cizí stavby, opora cizí stavby, autorova teze str. 65.

5. Kritéria hodnocení práce

Splnění cíle práce Cíl práce vymezený v samotném úvodu na straně 1 
byl splněn.

Samostatnost při zpracování 
tématu

Autor prokázal schopnost pracovat samostatným a 
tvůrčím způsobem. Generátor shod vykázal u 124 
dokumentů podobnost menší, než pět procent.

Logická stavba práce Práce má velmi dobrou a provázanou logickou 
strukturu.

Práce s literaturou (využití 
cizojazyčné literatury) včetně 
citací 

Autor využil dostatečný počet domácích i 
zahraničních zdrojů, které jsou řádně citovány. 
Poznámkový aparát průběžně doprovází text práce 
a čítá 201 poznámek pod čarou.

Hloubka provedené analýzy 
(ve vztahu k tématu)

Hloubku povedené analýzy lze charakterizovat jako 
dostatečnou.

Úprava práce (text, grafy, 
tabulky)

Předložená práce má přehlednou grafickou úpravu.

Jazyková a stylistická úroveň Práce má vysokou jazykovou i stylistickou úroveň.

6. Připomínky a otázky k zodpovězení při obhajobě:
K předložené práci lze mít některé připomínky jednak formálního rázu:
Po formální stránce: str. 2 reální x reálná břemena, str. 7 interpunkce požívat, 
služebnou věc, str. 7 služebné x služebnou, str. 23 a že, str. 26, str. 30, který smlouvu 
uzavřel, str. 31?
Str. 34, str. 36 vydržení nemovité věci, str. 51 funkce lesa, str. 62 neúčelný,

   V rámci výkladu o vícečetném zatížení služebné věci (§ 1266 str. 45) autor práce přebírá 
závěr o tom, že vícečetné zatížení – lze zatížit se vztahuje převážně k právnímu jednání. 
Tento závěr však akcentuje gramatický výklad. Je podle autora teoreticky myslitelné 
omezení starších služebností novější služebností vzniklou vydržením nebo ze zákona, anebo 
zřízením - § 1266 v to v kontextu § 2 OZ?

Doporučení/nedoporučení práce 
k obhajobě

Předložená diplomová práce splňuje veškeré 
formální i obsahové požadavky kladené na 
tento druh prací a proto ji doporučuji k ústní 
obhajobě.

Navržený klasifikační stupeň Výborně

V Praze dne 11. 7. 2016

                                                                          
                                                                           JUDr. et MUDr. Alexandr Thöndel, Ph. D.

     _________________________
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