
Posudek oponenta rigorózní práce Mgr. Blanky Trávníkové na téma „Historický vývoj 
právní úpravy vzniku a zániku nájmu bytu a ochrany nájemců na území ČR“ . 

 

 

 

 

Práce je odevzdána v červnu 2013 a má 139 stran vlastního textu. 

 

Práce má, jak je uvedeno v jejím názvu, převážně právně historický charakter, ale s ohledem 
na přechodná ustanovení zákona č. 89/2012 Sb., jedná se v části věnované nájmu bytu do jisté 
míry i téma aktuální. Vynechám-li úvod a závěr, je práce členěna do tří hlavních částí. V části 
označené 2) se autorka věnovala vývoji právní úpravy od ABGB do zákona č. 141/1951 Sb. 
V části označené 3 se autorka zabývá právní úpravou obsaženou v zákoně č. 40/1964 Sb. a 
část označená jako 4) he věnována nové právní úpravě v zákoně č. 89/21012 Sb. 

 

Pečlivě napsaná práce osvědčuje schopnost autorky srovnávat historické právní úpravy a 
přitom aplikovat poznatky z odborné literatury a judikatury (viz část 3), ale i zjevné poznatky 
z autorčiny právní praxe. 

 

V několika drobných poznámkách bych se chtěl spíše diskusně zaměřit na téma obsažené 
v části práce označené jako 4) : 

Na straně 111 a 112 se autorka možností uzavřít nájemní smlouvu v podstatě na jakýkoli 
prostor bez ohledu na jeho určení správním rozhodnutím. Současně NOZ uvádí, že byt musí 
odpovídat ujednáním, být čistý a ve stavu který se obvykle považuje za dobrý a pokud je 
zajištěno poskytování obvyklých plnění. Jak známo, normy veřejného práva, zejména 
z oblasti ochrany zdraví (hygiena atd.) mají jiné nároky na bytový a nebytový prostor. Pokud 
by tedy naplnění norem veřejného práva na nebytový  prostor existovalo, ale z hlediska 
hygieny by nenaplnilo obvyklou bytovou potřebu, jak z hlediska NOZ tento stav posoudit, 
zejména při konkludentním uzavření ústní nájemní smlouvy ? 

Na straně 113 druhý odstavec shora, je patrně chybou při psaní uvedeno „kupní smlouva“. 

Na téže straně poslední odstavec je citován ZOK. Tj. povinnost družstva uzavřít s členem 
družstva nájemní smlouvu. Jaká je představa autorky o možné žalobě proti družstvu, tedy 
půjde o žalobu na plnění nebo o žaloba na nahrazení projevu vůle a pokud spíše připustíme 
druhou možnost, jaký bude žalovaný obsah nájemní smlouvy, když stanovy absentují 
náležitosti nájemní smlouvy, o NOZ nemluvě ? 



Na straně 114 druhý odstavec shora je opět NOZ vytvořen prostor pro žalobu. Jak žalobu 
konstruovat, když nebude prokázán v ústně uzavřené smlouvě způsob určení výše nájmu ? 
Bude smlouva relativně neplatná nebo se dokonce bude jednat o zdánlivé právní jednání ? 

Na straně 115 bod 4.3 je analyzován společný nájem bytu manžely, když NOZ umožňuje 
jejich vztah ujednat odchylně od zákona. Jak se odrazí toto interní ujednání na procesní 
postavení manželů, když jsou doposud pokládáni za nerozlučné účastníky řízení ? 

V bodu 1.6 je citováno zrušení jakýchkoli bytových náhrad, které od 1.1. 2014 se odrazí i 
v procesní úpravě vyklizení bytu, kdy absence vzájemného výroku obsahujícího povinnost 
pronajímatele již neukládá exekutorovi, popřípadě soudu, aby zjistil poskytnutí bytové 
náhrady. Pokud by měl být naplněn duch zákona obsahující zásady slušnosti,  myslí si 
autorka, že bude možné výjimečně vázat v jednotlivém případu ( osoba nemocná, vysokého 
stáří), které je vypovězena z bytu z důvodu na straně pronajímatele, vyklizení na nějakou 
náhradu ?  

 

Práci pokládám za vynikající osvědčující autorčinu schopnost analýzy spojenou s praktickými 
zkušenostmi. 

 

Práci proto doporučuji k obhajobě . 

 

JUDr. Tomáš Pohl 

V Praze dne 9.11.  2013 


