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Povinnost k náhradě újmy v bytovém právu 

 

 

Autorka zvolila za téma rigorózní práce významné a praktické téma, které otázky újmy 

v oblasti bytového práva představují. Téma neotřelé, původní, slibující odkrýt specifika 

náhrady újem ve zcela konkrétním segmentu občanského práva. 

 Posuzovaná práce osvědčuje dobré znalosti autorky, cit pro detail a schopnost 

samostatného juristického uvažování.  

Inspirací ke zpracování práce byla podle autorky“ řada případů z praxe, ve kterých se 

objevovala problematika povinnosti k náhradě újmy v oblasti nájmů, bytových družstev a 

společenství vlastníků“.  Z toho autorka dovozuje, že problematika povinnosti k náhradě újmy 

v bytovém právu není v teorii ani praxi dostatečně pokryta. 

V dalším výkladu se proto autorka zaměřuje na právě zmíněné oblasti právní úpravy. 

Zkoumá proto povinnost k náhradě újmy při koupi bytové jednotky, povinnost k náhradě újmy 

mezi spoluvlastníky, povinnost k náhradě újmy v rámci společenství vlastníků a bytových 

družstev a povinnost k náhradě újmy vyplývající z nájemního a podnájemního poměru.  

Závěrem předkládá své hodnocení platné právní úpravy.  

V předložené rigorózní práci autorka použila metody obvyklé pro vědecké zpracování 

tématu, tj. metodu analytickou, deskriptivní a komparativní.  

Komparativní pohled na právní úpravu bytového spoluvlastnictví v Rusku úroveň práce 

významně zvyšuje a čtenáři přináší dobrý přehled o zahraniční úpravě.  

Autorka v práci prezentuje některé zajímavé postřehy, když rozebírá např. právní 

povahu stanov společenství vlastníků a bytových družstev (s. 73n.). 

Autorka, zřejmě proto, aby se neodchýlila od zvoleného tématu používá pojem újmy 

téměř ve všech zkoumaných případech, tedy i tam, kde by bylo vhodnější použít konkrétnější 

a přiléhavější termín (např. nedoplatek kupní ceny, dlužné nájemné, aj.). Navíc problematiku 

určení výše újmy nijak zvláště nepopisuje, ani neposkytuje návod, jak k tomuto určení dospět. 

Např. na s. 52 v souvislosti s vrácením rezervačního poplatku uvádí, že kupující může 



požadovat náhradu způsobené újmy ze zákona, aby navázala spojením, „ že vyčíslení škody 

v tomto případě však může být značně komplikované a s ohledem na nezbytné prokázání 

zavinění škůdce i těžko prokazatelné“. Právě podrobnější rozbor této otázky lze od práce, která 

si vetkla název náhrada újmy v bytovém právu, požadovat.  Obecná tvrzení o náhradě újmy 

jako takové se jeví jako nedostatečná.  

Jako příklad ne zcela zvládnutého vymezení újmy a výše jejího určení lze uvésti i s. 89, 

kde mj. autorka uvádí nájemcovo právo vůči pronajímateli na náhradu újmy způsobené 

porušením zákonné normy i porušením ujednání ve smlouvě, pronajímatel má právo na náhradu 

újmy způsobené nájemcem porušením zákonné normy a na náhradu újmy v případě porušení 

smluvního ujednání za předpokladu, že se toto nepříčí ustanovením OZ 2012 upravujícím 

nájem bytu a domu“. 

Takových nejasností je v práci více.  

Koncepce a vývoj bytového spoluvlastnictví do práce se zvoleným tématem nepatří.   

Příklad správného postupu autorky lze nalézt na s. 99, když popisuje jaká majetková 

újma může vzniknout nájemci, který je nucen uzavřít jinou smlouvu s vyšším nájemným, ale i 

újma nemajetková spočívající v komplikovaném stěhování, v krajních případech i újma 

doprovázející změnu bydliště do vzdálenějšího místa, spojená například s přesunem dětí do jiné 

školy či časem stráveným dojížděním do dosavadních institucí, ve kterých je nájemce 

zainteresován“. 

Práci lze doporučit k obhajobě, v jejímž rámci se autorka může vyjádřit k uvedeným 

připomínkám. K rozpravě navrhuji problematiku předkupního práva zmítaného opakovanými 

legislativními změnami.   

 

V Praze dne 3.10.2020                                                                   Prof. JUDr. Jan Dvořák, CSc. 


