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1. Aktuálnost (novost) tématu 

Výpověď nájmu bytu je tradičním tématem občanského práva hmotného. K uvedenému 

tématu existuje poměrně bohatá judikatura, a to jak k právní úpravě účinné do 31. 12. 

2013, tak již i k právní úpravě účinné od 1. 1. 2014. Aktuálnost tématu je dána zejména 

novou právní úpravou účinnou od 1. 1. 2014 a vyvíjející se judikaturou a rovněž i 

společenskou potřebou nájemního bydlení a jeho úpravy. Téma lze s ohledem na tyto 

okolnosti hodnotit jako aktuální. 

 

 

2. Náročnost tématu na teoretické znalosti, vstupní údaje a jejich zpracování a 

použité metody 

Téma je náročné z hlediska znalostí příslušných ustanovení občanského zákoníku a 

rovněž i s ohledem na oproti jiným právním institutům částečně kontinuální vývoj 

úpravy nájmu bytu. Je možné rovněž vycházet z široké palety zdrojů (českých i 

cizojazyčných) a z judikatury. Je nezbytné se seznámit s aktuální judikaturou soudů 

České republiky. Autorka by však neměla jen přebírat závěry judikatury, ale sama 

s nimi pracovat, hodnotit je analyzovat. 

 

3. Formální a systematické členění práce 

Práce je členěna do osmi kapitol, k tomu je potřeba přičíst úvod a závěr.  

Uvedenou strukturu zvolenou autorkou považuji za logickou, kdy autorka po obecném 

úvodu představuje jednotlivé aspekty výpovědi z nájmu bytu. 

Formální a systematické členění práce tak považuji za logické. 

 

4. Vyjádření k práci 

Práce představuje poměrně ucelené zpracování daného tématu. Autorka v práci na 

několika místech provádí korektní analýzu právního problému, který si vytkla. Je možné 

pozitivně ocenit práci s judikaturou a bohatý poznámkový aparát. 

 

Práce však představuje z velké části „přehled“ judikatury a částečně i přehled názorů 

odborné literatury k danému tématu. Judikatura je skutečně citována v hojném počtu a 

korektním způsobem. Práce samotná však neobsahuje kritické či naopak pozitivní 

zhodnocení judikatury a práce samotná tak nepřináší nové podněty do diskuze či nové 

poznatky k danému tématu. Autorka se příliš uchylovala jen ke konstatování 

judikatorních závěrů, aniž by je však podrobila vlastní kritice nebo naopak podrobněji 

odůvodnila, proč uvedené rozhodnutí považuje za správné. Až úplně poslední odstavec 
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na str. 66 naznačuje určité názory autorky, ale uvedené úvahy měly být uvedeny v textu 

a vyargumentovány. 

Jako příklad je možné uvést ustanovení § 2287, kterému se autorka příliš nevěnovala, 

přestože toto ustanovení umožňuje analýzu zákonného textu, a to zejména pro jeho 

velkou obecnost. 

Rovněž se např. autorka nijak nevyjadřuje k judikatuře týkající se výpovědi podané 

v rozporu s dobrými mravy, kdy uvedená rozhodnutí Nejvyššího soudu mohou být 

vnímána různými osobami různě, neboť v případě aplikace dobrých mravů jde vždy o 

hodnocení ekvitní. 

Rovněž např. v kapitole 5.4 autorka sice korektně cituje judikaturu i literaturu, aniž by 

se však přiklonila k některému názorovému proudu se svým odůvodněním. To platí 

obzvláště k tomu, že v závěru autorka označuje otázku „rozhodování více 

pronajímatelů“ za velmi palčivou (str. 66). 

Práce až na jednu velmi skromnou zmínku neobsahuje zahraniční právní úpravu a se 

zahraniční literaturou není pracováno vůbec nijak. 

 

Působí nepatřičně, že o sobě autorka na určitých částech hovoří v mužském rodě: 

(„Pokud by měl autor vyvodit ze své práce jediný závěr…“ – str. 64, „Vzal-li si autor 

této práce za cíl zaměřit svou pozornost na judikaturu, má za to, že byl svému 

předsevzetí věrný“ – str. 65, „Za nejpalčivější nezodpovězené otázky autor považuje 

možnost podat výpověď“ – str. 66), ale  poděkování píše autorka v ženském rodě („Ráda 

bych na tomto místě poděkovala“  - str. 3) a úvodní prohlášení je naproti tomu psáno: 

„vypracoval/a“.  

 

 

5. Kritéria hodnocení práce 

 

Splnění cíle práce Mám za to, že autorka vytčený cíl práce splnila. Je možné 

pozitivně ocenit autorčinu práci s judikaturou.  

Samostatnost při zpracování 

tématu včetně zhodnocení 

práce z hlediska plagiátorství 

Autor pracoval samostatně. Nemám pochyb o tom, že práce je 

samostatným autorovým dílem. 

Logická stavba práce Práce je logická, výstavba je tradiční od obecných témat ke 

zvláštním. 

Práce se zdroji (využití 

cizojazyčných zdrojů) včetně 

citací 

Autorka vůbec nepracuje s cizojazyčnými zdroji. Bürgerliches 

Gesetzbuch uvedený na str. ii v přehledu zdrojů nemůže být 

brán jako zahraniční zdroj. Autorka k němu necituje žídné 

soudní rozhodnutí ani názory bohaté německé komentářové 

literatury. Autorka korektně cituje zdroje, u opakovaných citací 

neuvádí odkaz na původní zdroj. 
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Hloubka provedené analýzy 

(ve vztahu k tématu) 

Kladně hodnotím a citaci judikatury. Autorka se však příliš 

soustředila na citaci judikatorních závěrů, aniž by však tyto 

závěry podrobila vlastní analýze či předestřela vlastní 

oponentní názory. V celé práci není např žádná pasáž, která by 

kriticky z pohledu autorky hodnotila negativně určité soudní 

rozhodnutí. 

Úprava práce (text, grafy, 

tabulky)  

Text je řádně členěn, nadpisy a podnadpisy jsou logicky a 

strukturovaně číslovány. Velikost textu je rovněž obvyklá. 

Práce obsahuje ukázky vzorové smluvní dokumentace. 

Jazyková a stylistická úroveň V práci se nevyskytují překlepy a pravopisné chyby.  

 

6. Připomínky a otázky k zodpovězení při obhajobě 

Připomínky: 

viz výše 

Otázky k obhajobě: 

• Je povinen nájemce byt vyklidit, pokud v průběhu sporu o oprávněnost podané 

výpovědi skončí smlouva o nájmu bytu uplynutím sjednané doby nájmu? 

• Má autorka za to, že by uzákonění možnosti výpovědi bez udání důvodu pronajímatelem 

(např. s delší výpovědní lhůtou) vedlo k opětovnému uzavírání smluv o nájmu bytu na 

dobu neurčitou nebo alespoň na další dobu?  

• Je možné v současnosti vázat uložení povinnosti vyklidit byt na poskytnutí přístřeší, jak 

uvádí autorka na str. 42?  

• Nemíjí se dle autorky ochrana nájemců bytů účinkem, když pro pronajímatele může být 

výrazně jednodušší pronajmout byt nájemci na dobu určitou (např. max 1 rok) a 

v případě „potíží s nájemcem“ nepodávat výpověď, ale jen „vyčkat“ uplynutí uvedené 

doby nájmu, kdy v případě podání výpovědi nájemci pronajímatel riskuje mnohaletý 

spor o oprávněnost podané výpovědi? Jinými slovy řečeno, zda přehnaná ochrana 

nájemců nevede k tomu, že pronajímatelé se zdráhají uzavírat smlouvy o nájmu bytu 

s delší dobou trvání? 

Doporučení/nedoporučení práce k obhajobě Doporučuji práci k obhajobě 

Navržený klasifikační stupeň 2 v návaznosti na výsledek obhajoby 
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V Praze dne 05. 09. 2021 

       JUDr. Michael Zvára, Ph.D., LL.M. 

       oponent 

 


