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1. Aktuálnost tématu 

Předložená diplomová práce je pokusem – a to úspěšným – o komplexní výklad 

problematiky nájmu bytu podle nového občanského zákoníku. Jde o téma vysoce 

aktuální nejen vzhledem k výskytu nejrůznějších otázek nájmu v právní praxi, nýbrž 

zejména k tomu, že od 1. 1. 2014 platí nová právní úprava nájmu, která přinesla řadu 

změn a s nimi i nejednu výkladovou komplikovanost. 

 

2. Náročnost tématu 

Práce v prvé řadě svědčí o poctivé přípravě diplomanta, o jeho solidním 

seznámení se s teoretickými základy zkoumané problematiky i s řešením řadou 

konkrétních problémů, o kterých lze předpokládat, že se v praxi soukromého života lidí 

a některé následně i v soudní praxi budou vyskytovat. Práce přesvědčuje o osvojení si 

poměrně dosti kazuistické nové úpravy nájmu bytu. Rovněž systematika práce je na 

patřičné úrovni, takže čtenář práce se v jejích jednotlivých kapitolách (celkově jich je 7) 

dobře orientuje. Za pozitivum práce právě u této právní oblasti považuji i to, že se 

diplomant s ohledem na zájmy a potřeby nájemců i pronajímatelů snažil vedle výkladů 

týkajících se nové úpravy a obsahující bezesporu těžiště práce věnovat pozornost i 

dosavadní právní úpravě a jejich srovnáním. 

 Diplomant v práci považuje za klad úpravy snahu zákonodárce co nejvíce 

sjednotit právní ustanovení týkající se bytového bydlení (jako příklad uvádí sjednocení 

roztříštění právní úpravy mezi občanským zákoníkem a dřívějším zákonem o vlastnictví 

bytů). V tomto směru však lze stěží, jak tu činí diplomant, hovořit pouze o 

„rektifikačních“ změnách, tj. o malých a drobných úpravách či opravách. Ve skutečnosti 

jde v této oblasti o významné změny, včetně změn systematických. V této souvislosti je 
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třeba poznamenat, že teprve společenská a právní praxe ukáží užitečnost tak široce 

zvoleného integračního závěru nového občanského zákoníku. 

 Při ústní obhajobě doporučuji zabývat se třemi otázkami:  

za prvé, problematikou formy nájemní smlouvy, zejména pak možností namítat 

nedostatek této formy. Za druhé, diplomant v práci uvádí, že pronajímatel má podle 

nové úpravy ulehčenější svou právní pozici v případě vypovězení nájemce z nájmu. 

Bude na diplomantovi, aby se při ústní obhajobě pokusil osvětlit, v čem spatřuje 

přednost této právní úpravy, která má přispívat jak diplomant uvádí, k potřebnému 

spravedlivějšímu narovnání vztahů mezi pronajímatelem a nájemcem. Konečně by mě 

zajímalo diplomantovo stanovisko k problematice připravované úpravy tzv. sociálních 

bytů; do jaké míry tato úprava by se mohla, resp. Měla promítnout do úpravy nového 

občanského zákoníku. 

 Celkově lze konstatovat, že předložená diplomová práce je solidním pokusem 

o výklad celé řady kazuistických otázek spojených s nájmem bytu. Diplomant přitom 

osvědčil velmi dobrou znalost pozitivněprávní úpravy, což platí zejména o té části 

práce, kde dochází ke srovnávání staré úpravy s novou. V práci jsem však 

nezaznamenal ani jediný pokus diplomanta o možnosti využít starou a bohatou 

judikaturu o nájmu bytu, která, jak správně sám diplomant uvádí, bude hrát zřejmě i při 

osvětlování některých nejasností úpravy nájmů bytů opět významnou úlohu. 
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