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1. Formulace cílů, metodika zpracování práce a aktuálnost tématu:
Autorka zvolila velmi aktuální fenomén věcného práva, a to i s ohledem na zásadní změny
přinášené rekodifikací soukromého práva. Téma neoprávněné stavby právem zasluhuje
zvýšenou pozornost odborné veřejnosti, jak o tom svědčí i několikaletá probíhající diskuse na
národní úrovni (Melzer, Tégl, Spáčil, Thöndel, Bezouška, Králík, Pavlík a další); autorka
vhodně analyzuje v této souvislosti i obecné principy občanského a soukromého práva. V
úvodu své práce vymezuje její cíle (evaluačně-komparativní) a klade si otázky, na které se
snaží svou prací nalézt odpověď. Vlastní metody práce a přístupu (jakož ani vlastní teze práce
– což je třeba úvodní pasáži z hlediska metodologického vytknout) nejsou v úvodu zřetelně
naznačeny, ale z práce samotné je patrno, že autorka zvolila analytický a komparativní přístup
(německá úprava), který vhodně kombinuje s deskripcí a evaluací judikatury, aby nakonec
dospěla k syntetizujícímu poznatku v této úzké části věcného práva. V tomto ohledu autorka
prokázala schopnosti nadhledu nad zákonným textem, projevila velkou znalost aktuální
judikatury (domácí i zahraniční – zde oceňuji práci s judikaturou německého Spolkového
soudního dvora), kterou kriticky rozebírá a patřičně zobecňuje. Svou prací se dotkla hned
několika diskutovaných problémů souvisejících s právní úpravou institutu stavby, nedovolené
stavby, neoprávněné stavby a přestavku, a to otázky potřebnosti legislativního řešení v kontextu
obnovené zásady superficies solo cedit, dále otázky dobré víry (v objektivním i subjektivním
smyslu) a poctivosti stavebníka, resp. jednotlivých analyticky pojatých skutkových podstat
řešení právních poměrů z neoprávněné stavby, přičemž naznačila i širší souvislost s celkovou
úlohou této věcněprávní regulace v soukromém právu. Pozornost věnovala (byť jen
okrajově) také veřejnoprávním konotacím neoprávněných staveb.
2. Logická struktura a členění rigorózní práce:
Text (197 tis. znaků) 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 do 4 kapitol, kdy druhá usiluje o zevrubnou analýzu institutu neoprávněné stavby
z hlediska jeho vývoje, funkčního pojetí a platné právní úpravy (OZ 2012), přičemž se dotýká
všech podstatných – naší doktrínou v tomto smyslu tematizovaných – otázek. Navazující
výklady (kap. 3) přinášejí komparativní pohled na aktuální pojetí (včetně uvažovaných
reforem) neoprávněné stavby v Německu.
3. Rozsah a úroveň použitých zdrojů a práce s nimi, bibliografické citace,
poznámkový aparát:

Při zpracování tématu byl použitý dostatečný počet bibliografických pramenů (německých i
českých), které autorka správně uvádí a na konkrétních místech vždy cituje v souladu s citační
normou. Poznámkový aparát je adekvátní. Výběr literatury a pramenná základna je
reprezentativní a zahrnuje relevantní tituly naší i zahraniční nauky. Lze ocenit, že autorka
neváhá konfrontovat základní názory české, i německé doktríny (Köhler, Staudinger, Soergel,
Bamberger a další) a jejich odlišná stanoviska zasadit do širšího kontextu a opatřit vlastním
hodnocením a závěrem.
4. Jazyková, stylistická úroveň a formální úprava rigorózní práce
Jazyková i stylistická úroveň práce je velmi dobrá. V práci jsem neshledal žádných
podstatných gramatických chyb ani stylistických nedostatků. S právní terminologií je
pracováno správně. K drobnému přehlédnutí, překlepům či absenci interpunkce došlo zcela
výjimečně (str. 11 – byla zřízena na základě…; str. 22 – má být „provedl vlastník sám“ ; str.
24 – má na mysli zjevně „prvorepublikovou“ a nikoli druhorepublikovou judikaturu).
5. Formulace vlastních závěrů (práce s judikaturou, úvahy de lege ferenda)
Práce předkládá řadu podnětných názorů a závěrů. Autorka uchopila problematiku
standardním způsobem. Nevyhýbá se kritické evaluaci ani vyslovení vlastních hodnotících
soudů. Pracuje s početnou českou judikaturou (cca 40 rozhodnutí NS či ÚS či VS),
komentuje nicméně mnohá rozhodnutí německých soudů. Při ústní obhajobě by se autorka
mohla blíže vyjádřit zejména:
- Jak se bude postupovat v případech, kdy daná stavba je zřízena podílníkem (bez
souhlasu ostatních) na pozemku v režimu podílového spoluvlastnictví, anebo jedním
z manželů (bez souhlasu druhého) na pozemku, který je v SJM?
- Presumpce dobré víry a poctivosti v širším komparativním srovnání – Německo,
Švýcarsko, Francie a Rakousko – jak obstojí česká „shovívavá“ úprava presumující
obojí v tomto srovnání?
- K (ne)možnosti uspořádat právní poměry z neoprávněné stavby zřízením věcného
břemene strpět cizí stavbu na svém pozemku
- Zda nelze spojit s porušením povinnosti jednat poctivě povinnost k náhradě újmy?
Nabízí se § 2909 či § 2910?
- Za jakých podmínek/předpokladů lze přikázat pozemek zastavěný neoprávněnou
stavbou do vlastnictví stavebníka i proti jeho vůli?
- Co se myslí pojmem „faktické spoluvlastnictví“ na str. 39?
- Syntéza srovnání přestavku dle OZ 2012 a „überbau“ v německém pojetí
6. Odborná kvalita zpracování tématu rigorózní práce
Práce je po odborné stránce standardní a splňuje požadavky kvalifikační práce tohoto stupně,
a to jak rozsahem, tak kvalitativní analýzou. Prokazuje autorčiny velmi dobré znalosti vybrané
hmotněprávní problematiky, jakož i souvisejících otázek a celkovou širší orientaci
v citovaných oblastech a neshledal jsem v ní žádné zásadní nedostatky.
Závěr:
Předložená práce prokázala autorčinu samostatnost při zpracovávání nelehkého tématu, její
schopnost zorientovat se v zákonné úpravě, doktríně a příslušné judikatuře. Práci proto
doporučuji k ústní obhajobě s předběžným hodnocením: prospěla.
Rigorózní práci hodnotím stupněm: prospěla.
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