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1. Autorkou zvolená problematika patří k tradičním civilistickým tématům. 

Nájem bytu a domu na rozdíl od nájmu prostého, kde causou je řešení situace, kdy 

uživatel věc nemá a za úplatu si sjedná užívání této věci, je značně odlišný. 

V právní úpravě nájmu bytu a domu se projevují silné sociální a ekonomické 

aspekty. Bydlení je v zásadě základní lidskou potřebou a proto si právní úprava 

nájmu bytu a domu zasluhuje patřičnou pozornost. Vzhledem k četnosti 

nájemního bydlení v ČR a zhoršování dosažitelnosti hypotečního řešení vlastního 

bydlení, zůstane nájemní bydlení zřejmě hlavní cestou realizace bytové potřeby. 

Z právního hlediska lze konstatovat, že za čtyři roky od účinnosti OZ 89/2012 již 

existuje celá řada literárních výstupů, které však vycházejí především 

z teoretických úvah a v praktické rovině reagují v zásadě pouze na aktuální 

otázky. Jinak tradiční téma je bezesporu dostatečné pro vědecké bádání a to i na 

úrovni rigorózní práce. 

2. Zpracování zvolného tématu kladlo na autorku požadavky jednak po stránce 

vstupních informací, tak i po stránce argumentační. Vedle standardních 

interpretačních metod (zejména deskribce a analýza) bylo využito též komparace 

s právní úpravou Německa (kapitola 4. 8.). Z pozitivistického hlediska bylo 

využito veškerých právních předpisů vztahujících se k problematice na všech 

úrovních včetně mezinárodních. Relevantní je práce s judikaturou. Závěry 

uvedené v práci mají dostatečnou oporu v řádně citované domácí a zahraniční 

literatuře (počet citovaných zdrojů). Na 95 stran vlastního textu, dle čestného 

prohlášení autorky v úvodu práce 237 032 znaků – tj. 131, 68 normostran je 

doprovázeno poznámkovým aparátem čítajícím 172 poznámek pod čarou. 

Autorka využila cca 50 zdrojů, včetně zahraniční literatury, výrazná je práce 

s domácí i zahraniční judikaturou – cca pět desítek rozhodnutí, včetně rozhodnutí 

ESLP, rakouského a německého nejvyššího soudu. Rozsah práce, využití a 

zpracování literatury a teoretická argumentace splňují požadavky kladené na práci 

rigorózní. 

3. Text předložené práce je přehledně formálně rozčleněn vedle úvodu včetně 

závěru do sedmi kapitol. Samotné formální členění textu napovídá o dobrém 



systematickém zvládnutí problematiky, kdy na úvodní obecný výklad nájmu (cca 

17 stran) navazuje stěžejní obsah práce cca 80 stran výklad po nájmu bytu a domu. 

Jednotlivé kapitoly jsou didakticky rozčleněny v zásadě dle pojmových znaků 

nájemní smlouvy s akcentem na odlišnosti nájmu bytu a domu. Výklad neopomíjí 

ani družstevní bydlení (část pátá). Systematické zvládnutí práce odpovídá 

požadavkům kladeným na práci rigorózní. 

4. Předložená práce je zdařilým a uceleným zpracováním problematiky, která 

bude vždy přinášet další otázky a nepředvídané situace. Autorka se neomezila na 

kompilační pojetí soudobých názorových proudů, nýbrž na mnoha místech 

vyslovuje zdařile argumentované názory (str. 21, str. 45, str. 49, str. 55, kritika 

zaznívá v komparativní kapitole na str. 75 a 76. Hlubší teoretické poznatky jsou 

patrné z dílčích analýz pojmových znaků, či zkoumání aktuálních otázek. Práce 

se dotýká i aktuální a živoucí problematiky sdílené ekonomiky krátkodobých 

nájmů AirBnB. V tomto směru přináší aktuální poznatky o tomto specifickém 

ekonomickém jevu. Navíc autorka nabízí vhled do právní úpravy AirBnB 

některých metropolí evropských států. Vyslovuje návrhy, jak tuto ekonomickou 

sféru právně regulovat. 

       V tomto bodě předložená práce plně vyhovuje požadavkům kladeným na 

práce rigorózní. 

5. Předloženou prací autorka prokázala schopnost pracovat samostatným a 

tvůrčím způsobem. Generátor shod vykázal shodu nižší než pět procent v počtu 

410 dokumentů. Autorka projevila hlubší znalost problematiky. Cíl práce 

vymezený v úvodu práce na straně na straně 2 - 3 byl splněn. 

6. K práci je možné mít připomínky formálního i obsahového charakteru:  

Za prvé se jedná o překlepy: jakou právní úpravou se řídí byt x nájem bytu 

Po věcné stránce nelze souhlasit se zněním věty: „Za nemovitost je nově 

považováno i právo stavby v § 1242 občanského zákoníku a společně s ním i další 

věcná břemena, právo vlastnické, zástavní či zadržovací právo.“ Definice 

nehmotných nemovitých věcí vychází z ust. § 498 odst. 1 – … „nemovité věci 

jsou pozemky, samostatné podzemní stavby a věcná práva k nim.“  Věcné 

břemeno nelze klást do roviny s právem stavby .. i další věcná práva… Jedná se 

spíše o nepřesnou formulaci a nepozornost autorky. Výpovědní lhůta x doba str. 

17, str. 22 zdánlivé právní jednání není upraveno v § 544, ale v § 554 – jedná se 



o překlep, str. 42 Dále aby daná osoba byla svéprávná – měla být první věta, 

Interpunkce str. 88 vidím, je. 

7. Předložená práce splňuje formální i obsahové požadavky kladené na tento druh 

– rigorózních prací a proto ji doporučuji k ústní obhajobě, v rámci které se Mgr. 

Michelle Vokounová zaměří na následující otázky: Na str. 43 autorka uvádí 

osoby, které mohou být nájemcem – může jím být i svěřenský správce? Jaké 

budou právní poměry mezi poživatelem a stávajícím pronajímatelem bytu 

v průběhu času (§§ 1298 a 1285)? Lze uvažovat o fungování služby AirBnB 

zřízenou poživatelem? 

 

V Praze dne 19. 9 2018                              

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

                                                                     Oponent rigorózní práce  

 


