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Posudek oponenta diplomové práce 

 

Jméno diplomanta: T e r e z a   M a n h a r t o v á  

Téma a rozsah práce: Nájem nemovitostí v České republice a vybrané aspekty dané 

problematiky ve Velké Británii, 69 stran. 

Datum odevzdání práce: duben 2012 

 

 

1. Aktuálnost (novost) tématu: 

Předložená diplomová práce je nesporně stále aktuální nejen z hlediska našich 

vnitrostátních poměrů, nýbrž i proto, že tato problematika se stává aktuální i 

vzhledem k volnému pohybu osob v rámci Evropské unie.  

 

2. Náročnost tématu a kritéria hodnocení práce: 

Práce je rozdělena – kromě úvodu a závěru – do šesti kapitol, ve kterých se 

diplomantka zabývá jednak právní úpravou nájmu nemovitostí v České republice, 

jednak některými vybranými aspekty této problematiky ve Velké Británii.  

Za nespornou přednost diplomové práce považuji výklady v šesté kapitole, kde 

diplomantka srovnává českou a anglickou právní úpravy nájemních vztahů 

k nemovitostem. Její závěrečná úvaha, že vzdor různým tradicím obou oblastí 

spojených s řadou rozdílných jednotlivých úprav nájemních vztahů k nemovitostem 

(srov. zejména časté změny diskontinuální povahy v českém právu), existuje podle ní 

společný totožný pilíř, na němž spočívá nájemní smlouva, tj.převod užívacího 

oprávnění na třetí osobu, považuji za správný.    

V úvodní kapitole věnuje diplomantka pozornost vymezení základních pojmů 

jako je nemovitá věc, charakteristika pojmu věci, kde diplomantka srovnává 

současné pojetí pojmu věci v právním smyslu od připravované úpravy v nově 

přijatém občanském zákoníku. Jde o pečlivé srovnání, postrádám však v něm zaujetí 

vlastního vyhraněného názoru diplomantky.  

Poté se diplomantka správně zabývá i pojmem stavby a neoprávněnou 

stavbou, aby zvláštní pozornost věnovala zásadě „superficies solo cedit“. V této 

souvislosti upozorňuje na dlouholetou tradici ve Spojeném království Velké Británie 
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a Severního Irska, kde – na rozdíl od českých zemí – nebyla tradice „superficies solo 

cedit“ v minulosti nežádoucím způsobem přerušena. Naopak oceňuji vlastní 

stanovisko, které zaujala diplomantka ke sporu v odborné literatuře týkající se 

pojmových náležitostí nájemní smlouvy ohledně pozemků. Stejně tak oceňuji 

kritický přístup diplomantky k literatuře ohledně platnosti nájemní smlouvy 

k pozemkům, i když i tu opět bych očekával zaujetí vlastního vyhraněného 

stanoviska diplomantky.  

Za nespornou přednost předložené diplomové práce považuji podaný rozbor 

právní úpravy nájmu nemovitostí ve Spojeném království Velké Británii a Severního 

Irska. Diplomantka zde zejména popisuje velkou roztříštěnost právní úpravy této 

problematiky, a proto se v dalším výkladu omezuje jen na právní úpravu nemovitostí 

v Anglii a Walesu. Tato její pečlivá analýza, zejména pak snaha při závěrečném 

srovnání české a anglické právní úpravy nájemních vztahů k nemovitostem, zvyšuje 

celkovou úroveň předložené práce.  

Pokud jde o jazykovou a stylistickou úroveň, je práce vzdor složitosti, 

zejména anglické úpravy věcně a velmi srozumitelně napsána.  

 

3. Připomínky a otázky k zodpovězení při obhajobě: 

Při ústní obhajobě doporučuji zabývat se blíže pojmovými náležitostmi 

nájemní smlouvy týkající se nemovitosti včetně náležitostí úpolatnosti.  

 

4. Doporučení / nedoporučení práce k obhajobě. 

Práce je rozhodně způsobilá k ústní obhajobě. 

 

5. Navržený klasifikační stupeň: 

Výborně. 

 

 

V Praze dne 9. května 2012                                                 

                                                                           ……………………………… 

       Prof. JUDr. Jiří Švestka, DrSc.  

               oponent diplomové práce 


