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1. Aktuálnost (novost) tématu: Jde o původní téma, které reaguje na změnu právní úpravy 

v souvislosti s novým občanským zákoníkem. 

 

2. Náročnost tématu na teoretické znalosti, vstupní údaje a jejich zpracování a použité 

metody: Uchopení tématu vyžaduje důkladnou teoretickou přípravu, znalost předchozí 

právní úpravy, jakož i velmi dobrý přehled judikatorní činnosti zejména Nejvyššího soudu. 

 

3. Formální a systematické členění práce: velmi přehledné, čtenář se dobře v textu práce 

orientuje. 

 

4. Vyjádření k práci: Práce mapuje právní úpravu, která je pro tržní hospodářství téměř 

zásadní. Poskytuje totiž potřebnou právní jistotu nezbytnou pro naplnění podnikatelských 

záměrů, tak současně přináší i zisk vlastníkům těchto prostor. Opuštění samostatné právní 

úpravy představované zákonem č. 116//1990 Sb. O nájmu a podnájmu nebytových prostor 

a její organické vvčelnění přímo do občanského zákoníku vyvolává nutnost správného 

použití jeho norem. Vztah mezi obecnou a zvláštní právní úpravou vyvolanou potřebou 

existujících specifik pro úpravu podnikání nemusí být vždy zcela zřejmý. Nahrazení 

formálního kritéria kritériem materiálním lze hodnotit kladně (nebylo by vhodné 

připomenout i § 1 občanského zákoníku o nezávislosti uplatňování práva soukromého na 

právu veřejném?). 

5. Kritéria hodnocení práce 

 

Splnění cíle práce Autor si vytýčil za cíl analýzu právní úpravy a její 

zhodnocení. Na s. 82 konstatuje, že cíle práce bylo 

dosaženo. S jeho tvrzením lze vcelku souhlasit 

s výhradami uvedenými níže.  

Samostatnost při zpracování 

tématu včetně zhodnocení 

práce z hlediska plagiátorství 

Práce je původní a je výsledkem samostatné činnosti 

autora 

Logická stavba práce Bez připomínek 

Práce se zdroji (využití 

cizojazyčných zdrojů) včetně 

citací  

Autor má dobrý přehled o literatuře; z jeho citací je 

zřetelné, že autorů věnujících se zkoumané 

problematice je poměrně málo. Převažují citace 

Bajury, Dejlové, Hulmíka, aj. Cizojazyčné zdroje 

jsou z povahy tématu vyloučeny.  

Hloubka provedené analýzy 

(ve vztahu k tématu) 

Postačující pro diplomové práce. 

Úprava práce (text, grafy, 

tabulky) 

Bez připomínek. 

Jazyková a stylistická úroveň Velmi slušná, ojediněle se objevují nedostatky 

vyplývající z nedostatečné jazykové korektury (s. 64 

10.ř zdola, správně má být nájemce, nikoliv 

pronajímatel). 



  

 

6. Připomínky a otázky k zodpovězení při obhajobě:Autor se správně rozepisuje o 

možnosti zápisu nájemního práva do veřejného seznamu a o jeho významu pro případného 

nového vlastníka. Právní úpravu však hodnotí poměrně kriticky, když uvádí, že „ zůstala 

na půi cesty, když je k zápisu práva nájmu do veřejného seznamu potřeba souhlasu 

pronajímatele, ačkoli na tom má zájem především nájemce“ .Podle mého názoru autor 

správně nezhodnotil  skutečnost, že pronajímatel je vlastníkem a je na jeho vůli, zda se pro 

takový zápis do veřejného seznamu rozhodne. Vztah mezi pronajímatelem a nájemcem je 

vztahem závazkovým, který nemůže být silnější než fakt vlastnický. Zápis do veřejného 

seznamu je fakultativní a lze ho uskutečnit jen má-li pronajímatel na jeho publikaci zájem. 

S tím souvisí i další otázka. Rozlišuje diplomant mezi dnem zápisu změny vlastnického 

práva a mezi dnem, kdy nastaly právní účinky vkladu ? 

7.  

 

Doporučení/nedoporučení práce 

k obhajobě 

Práci doporučuji k obhajobě. 

Navržený klasifikační stupeň Velmi dobře 
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