
Oponentský posudek na rigorózní práci

ZPŮSOBY SKONČENÍ NÁJMU BYTU

Autor: Mgr.  Lucie Rapantová

1. Autorkou zvolené téma je v moderní právní historii tématem tradičním. Jeho 
aktuálnost vyplývá z kvalitativních i kvantitativních změn, které přinesla 
rekodifikace soukromého práva – občanský zákoník 89/2012 a zákon o 
obchodních společnostech a družstvech.

   Problematika nájmu bytu je vysoce specifická, neboť na rozdíl od prostého 
nájmu není pouhým obligačním řešením situace opatření si cizí věci k užívání, 
nýbrž se jedná o realizaci jedné ze základních sociálních potřeb. Z toho plynou 
veškerá specifika úpravy tohoto smluvního typu, která se promítají zejména do 
autorkou zvoleného tématu – skončení nájmu bytu. Tato problematika je 
diskutována jak právní praxí, tak i teorií. Vzhledem k relativně krátké účinnosti 
občanského zákoníku 89/2012 se objevují mnohé nejednoznačně zodpovídané 
otázky. Z těchto důvodů je zpracování zvoleného tématu přínosem.

2. Zpracování zvoleného tématu kladlo na autorku vysoké nároky, které 
vyplývaly ze dvou okruhů skutečností. Jde o důvody naznačené v prvním bodě 
posudku. Dále se jedná o způsob pojetí práce, kdy autorka práci pojala nejen 
jako vývojovou, ale též komparativní. To s sebou neslo nároky na rozsah 
zpracovávaných vstupních informací (římské právo, ABGB, právní úprava po 
roce 1950 až do roku 2014, současná právní úprava, BGB celkem 45 právních 
pramenů uvedených v příloze práce, obsáhlá domácí i zahraniční judikatura –
seznam čítá 51 rozhodnutí). Po teoretické stránce byla nejnáročnější část 
věnované současné právní úpravě. Zde autorka hledala zejména pomocí 
standardních interpretačních metod odpovědi na otázky, které přináší zejména 
právní praxe. V rigorózní práci bylo navíc využito metody historické a 
komparativní (kapitola 13). Téma předložené rigorózní práce lze charakterizovat 
jako relativně úzké a prakticky zaměřené. To s sebou nutně přináší potřebu 
detailního zpracování a dostatečné využití judikatury. Obojího autorka dostála.

    Závěry uvedené v práci mají oporu v literatuře (36 zdrojů) a judikatuře, která 
je citována. Poznámkový aparát doprovází 114 stran vlastního textu a čítá 87 
poznámek pod čarou.

3. Autorka rigorózní práci přehledně rozčlenila vedle úvodu a závěru do čtrnácti 
kapitol. Historický exkurz v první kapitole do sebe proporcionálně zabírá právní 
vývoj nájmu (nájmu bytu) a ochranu nájemce počínaje římským právem až do 



účinnosti OZ 89/2012. Historicky orientovaná kapitola je k celkovému rozsahu a 
zaměření práce proporcionální. Autorka zde srozumitelně a čtivě podává výklad 
vývoje nájemního práva k bytu.

      Druhá kapitola je věnována právní úpravě nájmu bytu. Zde autorka vymezila 
podstatné atributy nájmu bytu pro další výklad. V historickém kontextu Mgr. 
Rapantová správně postřehla progresi ochrany nájemce. Navazuje kapitola třetí 
(„Uplynutí doby“), Obnova nájmu – kapitola čtvrtá. Výkladové těžiště je však 
zaměřeno na výpověď z nájmu bytu (kapitola pátá 26 stran textu). V dalších 
kapitolách autorka správně neopomněla ani jiné důvody zániku nájmu bytu 
(smrt, dohoda, odstupné, odstoupení od smlouvy, splynutí, následná nemožnost 
plnění). Kapitola dvanáctá je věnována zániku nájmu rozhodnutím soudu.
Specifikům nájmu služebních bytů a bytů zvláštního určení se autorka věnovala 
v kapitole třinácté. Výklad uzavírá komparativní, stručný vhled do úpravy 
skončení nájmu v BGB (kapitola čtrnáctá). Výstižný je především závěr práce.

     Předložená práce má dobrou a provázanou systematiku.

4. Předloženou rigorózní práci lze charakterizovat jako zdařilé zpracování
zvolené problematiky. Kladem je nepochybně autorčina schopnost uvědomit si a 
patřičně propojit některé souvislosti, které ze systematiky zákona samotného 
přímo nevyplývají (konotace obecné úpravy závazkového práva a obecné 
úpravy nájmu). Autorka si na mnoha místech práce (např. str. 51 obnova nájmu,
78, 79, 85, 87, 91 – ukončení nájmu při přechodu na nájemcova dědice) nejen 
klade otázky, ale nalézá na ně též odpovědi, které argumentuje současným 
stavem poznání, použitelnou judikaturou k předchozí právní úpravě, ale též 
vhodnou argumentací. Tuto opírá jednak o gramatický či rubrikální výklad.
Příkladem je rozbor vztahu obecné a zvláštní části závazkového práva (§ 2000 
odst. 1 / § 2204 odst. 2 str. 48). I přes fakt mnoha kogentních ustanovení 
v právní úpravě nájmu bytu si je autorka vědoma obecné zásady dispozitivity, 
ale též jejích limitů (§ 2235 odst. 1). Práce však není koncipována jako pouhá 
rešeršní kontrapozice recentních názorových proudů, nýbrž též vyjádřením 
vlastních a mnohdy kritických názorů zejména ohledně námitek nájemce proti 
výpovědi pronajimatele a to i de lege ferrenda (závěr a resume práce).

    Autorka se pozastavuje nad aplikací výkladově nejasných ustanovení 
nejednotně využívajících terminologii - hrubé porušení, závažné porušení, 
zvlášť závažné porušení povinností (§§ 2288, 2291, 2272, 2269). V souladu 
s vymezeným cílem práce se autorka zabývá problematikou nájmu bytu 
z pohledu obce jako pronajímatele.

5. Předložená rigorózní práce nepochybně prokázala schopnost autorky 
pracovat samostatným a tvůrčím způsobem (generátor shod vyhledal 300 
dokumentů, přičemž míra shody byla nižší než pět procent). Cíl práce vymezený 



v úvodu práce str. 11 a v abstraktu, který formálně textu práce předchází, byl 
splněn.

6. Předložená rigorózní práce má vysokou stylistickou úroveň. Kladně je 
potřeba hodnotit přehlednou grafickou úpravu s využitím tučného písma 
v závěru samotné práce.

    K předložené rigorózní práci lze mít tyto připomínky:

   Autorka sice pracovala s cizojazyčnou literaturou, nicméně tuto měla 
výslovně citovat v poznámkách pod čarou. Tento fakt má ve výsledku vliv na 
celkově nižší počet poznámek pod čarou – 87. Poznámkový aparát měl být 
veden průběžněji.

    V předložené rigorózní práci se vyskytují celkem ojedinělé stylistické 
nedostatky, které jsou bez vlivu na kvalitu práce.

Str. 26 stanových právními předpisy, Str. 26 – prodlení nájemce (s placením 
nájemného) ač byl upomenut a dána mu náhradní lhůta, V rámci právní úpravy 
doby určité (nájmu na dobu určitou?) jsou v občanském zákoníku stanoveny dvě 
omezení, Str. 49 nejvyššího soudu, Str. 53 pánové Salač a Bajura, Str. 55 že 
perfektní se výpověď stane, Str. 72 moct užívat, str. 74 pronajímatelem, Str. 81 
právo je upraveno, str. 83 ustanovení by bylo, Str. 86 § 579 to byl ve staré 
úpravě, v OZ 89/2012 § 2006, Str. 117 Zavedením tohoto způsobu placení kauce 
bych rovněž zavedla, Str. 120 interpunkce právo, do jednoho měsíce. Str. 121 
per analogiam…

7. Předložená rigorózní práce splňuje veškeré formální a obsahové náležitosti 
kladené na tento druh prací a proto ji doporučuji k ústní obhajobě, při které se 
autorka zaměří na následující otázky: Autorka se na str. 39 správně zmiňuje také
o věcněprávním důvodu bydlení (str. 39). V rámci ústní obhajoby se Mgr. 
Rapantová zaměří na právo oprávněného přivodit omezení či zrušení služebnosti 
bytu oprávněnou osobou (§ 1299 odst. 2) s ohledem na závěry uvedené na str. 
102 a 103. Na str. 94 se autorka zabývá odstupným a akcentuje jeho dispozitivní 
úpravu – tento závěr může v rámci obhajoby srovnat s rozhodnutím NS 33 Cdo 
2330/2009.

V Praze 2. 5. 2016
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