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Posuzovaná diplomová práce se zabývá významnou a pro širokou veřejnost velmi 

užitečnou občanskoprávní tématikou; nájem nebytových prostor představuje potřebnou 

materiální základnu pro podnikatelskou činnost. Jde přitom o oblast právní úpravy, která před 

rokem 1989 byla zcela zanedbána. 

S potěšením konstatuji, že autorka se ke zpracování zvoleného tématu připravila 

pečlivým studiem odborné literatury jak monografické, tak i časopisecké povahy; důkladně se 

seznámila i s řadou významných soudních rozhodnutí Nej vyššího soudu, které ve vhodných 

souvislostech uvádí pro posílení své argumentace (i když některá soudní rozhodnutí by 

zasluhovala kritičtější rozbor). 

Oponovaná práce je dobře systematicky rozvržena. Oceňuji zdařilý výklad v úvodu 

práce, kdy autorka posuzuje nebytový prostor jako předmět občanskoprávních vztahů a 

výstižně vysvětluje, proč občanský zákoník nepovažuje nebytový prostor za věc. 

Jednotlivé náležitosti nájemní smlouvy vysvětluje věcně správně a s potřebnou mírou 

podrobnosti. Je ovšem s podivem, proč zákon sankcionuje i malou vadu nájemní smlouvy -

byť formálního charakteru- přísnou sankcí absolutní neplatnosti; bylo by na místě uvážit, zda 

v některých případech by se nemělo uvažovat jen o neplatnosti relativní, vždyť je 

nepochybné, že strany smlouvu o nájmu nebytových prostor spíše chtěly než nechtěly. 

Zajímavě autorka rozebírá otázku délky nájemní doby, zvláště je-li sjednána na 

nezvykle dlouhou dobu; autorčin příklad uzavření nájemní smlouvy na dobu 99 let, který 

podává na s. 26 je i literárně zajímavý. Podle názoru V. Knappa sluší takovou smlouvu 

považovat nikoli již za smlouvu nájemní, nýbrž za zřízení věcného břemeno; Nejvyšší soud 

oproti tomu považuje takové smlouvy -i když uzavřené na dobu 100 let- za uzavřené na dobu 

neurčitou. Mohla by autorka posoudit, zda tento výklad NS je konformní s ustanovením § 35 

odst. 2 občanského zákoníku ? 

Dalším zajímavým problémem, který autorka důkladně zkoumaje výše nájemného. 

Autorka správně uvádí, že výše nájemného odvisí od dohody stran; v té souvislosti uvádí i 

příklad nájemného sjednaného v symbolické výší; dovozuje však, že se jedná o ujednání 

neplatné a proto i nájemní smlouva bude neplatností sankcionována. V minulých dnech byla 

v tisku zveřejněna informace, že česká strana pronajme administrativní budovu pro potřeby 

navigačního systému Galileo za částku 1 euro, zatímco v Bruselu dosahovala výše nájmu 



částku 600.000,- euro. Lze považovat tuto smlouvu o pronájmu-ve světle předchozího 

výkladu autorky- za platnou ? Kdy by se neplatnosti měl a mohl dovolat ? 

Nemohu však souhlasit s tvrzením autorky na s. 20, kde připouští, aby soud za 

určitých podmínek nahradil projev vůle soudním rozhodnutím podle § 161 odst. 3 občanského 

soudního řádu. V souvislosti, ve které je tento názor uveden, tj. spor stran o výši (nového) 

nájemného, nemá takové rozhodnutí soudu místo. 

Autorka se podrobně rozepisuje i o stavebních úpravách v nebytovém prostoru (s.47n), 

resp. vynaložených investicích nájemce do pronajaté věci a přehledně popisuje několik 

modelových situací. Výklad potvrzuje, že jde o obtížně řešitelnou problematiku, zvláště v těch 

situacích, kdy strany podcenily právní řešení osudu vynaložených investic. Proto i v teorii 

nepanuje o ideálním řešení shoda a praxi usměrňuje převážně soudní judikatura. Změna 

vlastníka pronajatého prostoru v průběhu účinnosti nájemní smlouvy může přinést též řadu 

právních problémů. Autorku upozorňuji, že do nájemního vztahu, který označuje za 

závazkový, zasahuje i § 680 odst. 2 občanského zákoníku, který nového vlastníka zavazuje 

respektovat již dříve uzavřené nájemní smlouvy (v té souvislosti se hovoří o věcně právních 

prvcích nájemní smlouvy). Považuje autorka citované ustanovení občanského zákoníku za 

cesi nájemní smlouvy ? 

Práci autorka uzavírá užitečným výkladem o podnájmu nebytového prostoru a 

připojuje střízlivý pohled na nově uvažovanou občanskoprávní úpravou nájmu nebytových 

prostor. 

Celkově hodnotím předloženou diplomovou práci jako velmi zdařilou, napsanou 

s velmi dobrou znalostí věci. Proto ji doporučuji k obhajobě; k rozpravě navrhuji 

problematiku systematického umístění právní úpravy nájmu nebytových prostor; konkrétně 

jde o to, zda v současných právně společenských podmínkách existují ještě argumenty, které 

odůvodňují zařazení právní úpravy nájmu nebytových prostor v samostatném zákoně mimo 

občanský zákoník. 
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