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Práce má 104 strany vlastního textu, takže po této stránce splňuje jedno 
z kriterií na rigorózní práci. 
 
Kandidátka si z právních vztahů nájmu bytu vybrala právní vztahy týkající 
se zániku nájemního práva a snažila se o co největší šíři „záběru“, což se 
jí, jak bude uvedeno dále, vcelku podařilo. 
 
Kandidátka v úvodu práce uvádí, že práci založila na kompilační metodě 
s cílem vyhledat to nejpodstatnější z jí vybrané problematiky. K tomu 
uvádím, že kompilace, česky soustředění, je v podstatě základní metodou 
každého záměru s cílem podat výklad určité problematiky. Praktická 
podoba této metody je soustředění co největšího počtu materiálu 
vztahujícího se k vybranému tématu s následnou analýzou. I zde mohu 
konstatovat, že se metodiky kandidátky setkala s úspěchem. 
 
Práce (kromě obvyklého úvodu a závěru) se skládá z vymezení pojmu byt 
a nájem bytu,což je zcela logický „text před závorkou“, nutný k dalšímu 
logickému postupu zpracování tématu. V další části kandidátka podrobně 
analyzuje jednotlivé způsoby zániku nájemního práva k bytu, v další části 
se věnuje bytovým náhradám a v závěru se zabývá ve stručné podobě 
úpravou připraveného nového občanského zákoníku. 
 
Jednotlivé části práce na sebe logicky navazují a obsahují bohatý 
poznámkový aparát s citacemi judikatury a odborné literatury. Použitý 
právní jazyk je na úrovni a práce je dobře čtivá. 
 



K textu práce mám jen několik poznámek, nijak nesnižujících úroveň a 
celkový dojem z práce. 
 
Na straně 28 se kandidátka zabývá možností zániku nájemního práva 
formou narovnání. Jako příklad uvádí řešení sporného přechodu 
nájemního práva formou narovnání s tím, že původní nájemní vztah by 
narovnáním zanikl a vznikl by vztah nový. Není mi ale jasné, zda by se 
stále jednalo o přechod nájmu či o zánik původního nájmu a o vznik 
nájemního vztahu novou nájemní smlouvu s osobou, která tvrdí, že na ni 
nájemní vztah po původním nájemci přešel.  
 
Na straně 29 kandidátka řeší zánik nájemního vztahu odstoupením 
s odkazem na § 679 OZ. Otázkou je povaha uvedeného ustanovení, tedy 
zda se jedná o ustanovení kogentní či nikoliv a zda je tedy možné ve 
smlouvě o nájmu bytu dohodnout důvody k odstoupení od smlouvy ze 
strany nájemce dohodnout odlišně od uvedeného ustanovení. 
 
Na straně 34 jen připomínám judikaturu, které dospěla k závěru, že 
v případě, kdy je písemná výpověď z nájmu bytu z důvodu na straně 
nájemce doručena jen jednomu z manželů, má druhá manžel možnost se 
s výpovědí seznámit a proto není třeba důkaz o doručení výpovědi 
druhému manželovi. 
 
Jiné, detailní poznámky k práci nemám a jako velmi solidně zpracovanou ji 
doporučuji k obhajobě. 
 
V Praze dne 20. května  
 

JUDr. Tomáš Pohl 


