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Úvod 
 

Nájem bytu je jedna z možností, jak uspokojit základní lidskou potřebu, a to 

potřebu důstojného bydlení. Právo na bydlení je ukotveno v řadě mezinárodních smluv a 

deklarací. Za průkopníka práva na bydlení lze označit mezinárodní Organizaci spojených 

národů, zkráceně OSN, která ve Všeobecné deklaraci lidských práv z roku 1948 

zakomponovala právo na bydlení jako základní lidské právo. Po vzoru této rezoluce bylo 

během pár let přijato několik mezinárodních úmluv, např. Mezinárodní pakt o 

hospodářských, sociálních a kulturních právech, Mezinárodní pakt o občanských a 

politických právech, Evropská sociální charta, Evropská úmluva o lidských právech, 

Listina základních práv Evropské Unie, a další.  

Ačkoliv Parlament České republiky nezařadil právo na bydlení do usnesení č. 

2/1993 Sb., předsednictva České národní rady o vyhlášení Listiny základních práv a 

svobod jako součástí ústavního pořádku České republiky (dále jen „Listina základních 

práv a svobod“), neznamená to, že by se právo na bydlení neřadilo k základním lidským 

právům. Právo na bydlení, jakožto základní lidské právo, je zaručeno nejen 

mezinárodními smlouvami, které mají aplikační přednost před zákony dle čl. 10 

ústavního zákona č. 1/1993 Sb., Ústavy České republiky (dále jen „Ústava České 

republiky“), ale také rozhodovací praxí soudů, která k tomuto směru spěje. Jak 

konstatoval Ústavní soud v nálezu publikovaném ve Sbírce zákonů pod č. 231/2000 Sb.: 

„Je pravdou, že Listina, coby ústavní zákon, neuvedla mezi vyhlášenými sociálními právy 

výslovně právo na ochranu přiměřené životní úrovně, včetně bydlení. Tato okolnost však 

nikterak nediskvalifikuje ústavní relevanci tohoto práva zakotveného v uvedených 

mezinárodních smlouvách. V souladu s ustáleným principem jsou ústavní a smluvní 

katalogy lidských práv komplementární a působí ve vzájemné harmonii.“1 Dále lze zmínit 

například rozhodnutí Nejvyššího soudu České republiky, ve kterém je uvedeno, že: 

„Právo na bydlení patří k základním lidským právům, neboť zajišťuje realizaci jedné ze 

základních lidských potřeb – potřeby bydlení, (…).“2 

Nájem bytu je zařazen do soukromoprávní oblasti práva, která je založena na 

smluvním charakteru. Problematiku nájmu bytu upravuje zákon č. 89/2012 Sb., občanský 

 
1 Nález Ústavního soudu ze dne 21. června 2000 ve věci návrhu na zrušení vyhlášky Ministerstva financí č. 176/1993 Sb., o nájemném 

z bytu a úhradě za plnění poskytovaná s užíváním bytu, ve znění pozdějších předpisů, uveřejněn ve Sbírce zákonů pod č. 231/2000 Sb. 
2 Rozsudek Nejvyššího soudu ze dne 19.9.2013, sp. zn. 26 Cdo 192/2013. 
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zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „obč. zák.“), který se vrací k tradičnímu 

pojetí ABGB3 a rozlišuje instituty nájmu a pachtu. Rozdíl mezi těmito dvěma instituty je, 

že u nájmu náleží nájemci ius utendi, ovšem u pachtu náleží pachtýři nejen ius utendi, ale 

také ius possidendi.4 Před účinností obč. zák. byl nájem bytu zakomponován v zákoně č. 

40/1964 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, který institut pachtu 

neupravoval. Částečnou úpravu pachtu poskytoval zákon č. 513/1991 Sb., obchodní 

zákoník, ve znění pozdějších předpisů, a to v souvislosti s pachtem závodu.5 

Obč. zák. stanovuje, že nájem bytu může mít více podob. Nejčastěji se lze setkat 

s obvyklým nájmem bytu, který není vázán na speciální podmínky, jež se váží k uzavření 

nájemní smlouvy. Dále je vedle nájmu bytu jako takového upraven nájem služebního bytu 

a nájem bytu zvláštního určení.6 

Nájem bytu je čím dál více aktuálnější téma, především z důvodu nedosažitelnosti 

koupě vlastního bydlení. Cílem této diplomové práce je zjistit, pro kterou smluvní stranu 

nájemní smlouvy je nynější právní úprava výhodnější, nežli byla ta předešlá, a to nejen 

v nájmu bytu jako takovém, ale i ve služebním nájmu bytu, který je v posledních letech 

opomíjen, i přestože je v České republice využíván. Obsahem této práce je komparace 

právního postavení nájemce a pronajímatele zejména v letech 1992-2020 v obou výše 

zmíněných typech nájemního bydlení, přičemž zaměření se dotýká institutu vzniku nájmu 

bytu, obsahu nájemní smlouvy, nájemného, doby nájmu bytu, možnosti bytové náhrady 

a výpovědi z nájmu bytu. Součástí diplomové práce je také historie nájmu bytu jako 

takového a nájmu služebního bytu, neboť díky historickému vývoji nájemního vztahu lze 

lépe pochopit, z jakého důvodu se nájemní vztah vyvinul do takové podoby, jakou ji 

známe dnes. 

Pro objasnění uvádím, že informace k jednotlivým kapitolám jsem čerpala, vyjma 

současné právní úpravy, zejména z právní úpravy, která na našem území platila od 

1.1.1992 do 31.10.2011, neboť právní úprava starého obč. zák., která byla novelizována 

zákonem č. 132/2011 Sb., kterým se mění zákon č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, ve 

 
3 Pozn.: Císařský patent č. 946/1811 Sb. zák. soud., Všeobecný zákoník občanský, převzat do československého práva zákonem č. 

11/1918 Sb. z. a n., o zřízení samostatného státu československého. 
4 DEJLOVÁ, Hana. § 2201 [Základní ustanovení]. In: KABELKOVÁ, Eva, DEJLOVÁ, Hana. Nájem a pacht v novém občanském 
zákoníku: Komentář § 2201-2357. Praha: C. H. Beck, 2013, s. 1-3. 

SELUCKÁ, Markéta a HADAMČÍK, Lukáš. Nájem bytu a domu po rekodifikaci soukromého práva. Praha: Wolters Kluwer, 2015, 

s. XIII. 
5 HUTAŘOVÁ, Iva. Nový občanský zákoník a nájemní vztahy. Epravo.cz [online]. 19.12.2013 [cit. 2020-03-07]. Dostupné z: 

https://www.epravo.cz/top/clanky/novy-obcansky-zakonik-a-najemni-vztahy-93168.html 
6 § 2297-2301 obč. zák.  
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znění pozdějších předpisů, a zákon č. 102/1992 Sb., kterým se upravují některé otázky 

související s vydáním zákona č. 509/1991 Sb., kterým se mění, doplňuje a upravuje 

občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „nejaktuálnější znění starého 

obč. zák.“)  platila na území České republiky pouze po krátkou dobu. Právní úprava nájmu 

bytu dle nejaktuálnějšího znění starého obč. zák. vynechána není, pouze je uvedena jako 

odlišnost oproti právní úpravě předcházející. Právní úprava zákona č. 40/1964 Sb., 

občanský zákoník, ve znění účinném od 1.4.1964 do 31.12.1991 (dále jen „původní starý 

obč. zák.“) byla velmi ovlivněna komunistickým režimem, proto je uváděna spíše jako 

zajímavost. Zdrojem této práce jsou také informace získané na základě zákona 

č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů a 

judikatura. 

Diplomová práce je rozdělena do 10 kapitol, přičemž pouze institut zániku nájmu 

bytu je z důvodu jeho obsáhlosti rozdělen do 3 samostatných kapitol. Na konci vybraných 

kapitol se nachází porovnání významných změn, které se dané problematiky dotkly.   
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1 Základní pojmy 
 

Na začátku této práce uvedu definice pojmů, které jsou pro tuto práci stěžejní. 

Definice těchto pojmů jsou čerpány z aktuální právní úpravy, především z obč. zák., pro 

snazší pochopení, jak jsou tyto pojmy definovány dnes. 

Nájem bytu a nájem domu (dále v této práci také jen „nájem bytu“ nebo „nájem 

bytu nebo domu“ nebo pouze „nájem“) je v obč. zák. upraven v ustanoveních § 2235–

2301 obč. zák., ovšem základní pojmy, které se pojí k nájmu bytu jsou upraveny již v 

ustanoveních § 2201–2234 obč. zák. 

Nejprve je podstatné vysvětlit pojem „nájem“. Nájem lze definovat jako právní 

vztah, který vznikl na základě nájemní smlouvy mezi pronajímatelem a nájemcem, jejímž 

obsahem je povinnost pronajímatele přenechat věc nájemci k dočasnému užívání a 

povinnost nájemce platit pronajímateli úplatu. Mezi základní znaky nájmu patří 

dočasnost, užívání a úplatnost. 

Dočasnost lze spatřovat v možnosti výpovědi, kterou disponují obě smluvní 

strany. I když je nájemní smlouva uzavřena na dobu neurčitou, smluvní strany stále 

mohou vypovědět nájemní smlouvu, a tak smluvní vztah ukončit. Pronajímatel 

přenechává nájemci věc k užití obvykle jejím odevzdáním, přičemž nutně nemusí dojít k 

fyzickému předání předmětu nájmu, postačí, pokud nájemce obdrží například klíče od 

bytu a je mu umožněno byt užívat.7 Nájem bytu je ponecháván k užívání jinému za úplatu, 

v nájemní smlouvě označováno jako nájemné.8 

Bytem se dle obč. zák. rozumí místnost nebo soubor místností, které jsou částí 

domu, tvoří obytný prostor a jsou určeny a užívány k účelu bydlení. Ujednají-li si 

pronajímatel s nájemcem, že k obývání bude pronajatý jiný než obytný prostor, jsou 

strany zavázány stejně, jako by byl pronajat obytný prostor.9 Na rozdíl od původní právní 

úpravy, kdy byl stěžejní předmět nájmu, je nyní rozhodující účel nájmu. Je-li účelem 

nájmu zajištění bytové potřeby, může být předmět nájmu bytu i obytný vůz, hausbót či 

prostory, které nebyly zkolaudovány. Je třeba upozornit, že sankce za přestupek dle 

 
7 HULMÁK, Milan. § 2201 [Základní ustanovení]. In: HULMÁK, Milan, BEDNÁŘ, Václav, a kol. Občanský zákoník VI. Závazkové 

právo. Zvláštní část (§ 2055–3014): komentář. Praha: C. H. Beck, 2014, s. 213-217. 
8 BAJURA, Jan. Přenechání věci k užití jinému § 2201. In: ŠVESTKA, Jiří, DVOŘÁK, Jan, FIALA, Josef, a kol. Občanský zákoník: 

Komentář. Svazek V, (§ 1721 až 2520). Praha: Wolters Kluwer, 2014, s. 1059-1061. 
9 § 2236 odst. 1 obč. zák.  
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zákona č. 183/2006 Sb., stavebního zákona, ve znění pozdějších předpisů, tím není 

dotčena.10 

Služební byt je byt, který je pronajat v souvislosti s výkonem zaměstnání, funkce 

nebo jiné práce a je výslovně určen jako byt služební. Služební byt je vázán na výkon 

práce, přičemž se může jednat o poměr pracovní (např. učitel), služební (např. voják), 

funkci (např. poslanec) či jinou práci (např. domovník).11 

Nájem bytu dle § 2235 a násl. obč. zák. upravuje pouze byty či domy, které nejsou 

určeny ke krátkodobému užití, tedy rekreační chaty či tzv. timeshare, neboť tyto instituty 

nenaplňují základní lidské právo na bydlení a není třeba je natolik chránit.12 

Nájemní smlouva je jeden z právních titulů, na základě kterého může nájemce 

uspokojit potřebu bydlení. Nájemní smlouva vzniká dohodou stran o podstatných 

náležitostech nájemní smlouvy, tedy o přenechání věci k dočasnému užití jinému, a to za 

úplatu.13 

Nájemcem bytu či domu dle § 2235 a násl. obč. zák. je osoba, která není 

vlastníkem bytu či domu, jenž je předmětem nájemní smlouvy.14 Obč. zák. staví nájemce 

na pozici slabší smluvní strany, proto jej v několika ohledech chrání. Ochranu nájemce 

lze považovat v relativní kogentnosti některých ustanovení právní úpravy nájmu bytu a 

nájmu domu, zejména se jedná o ochranu vůči nepřiměřeným ujednáním15 a o omezení 

vypověditelnosti nájmu bytu nebo domu ze strany pronajímatele.16 

Pronajímatelem je osoba, která pronajímá byt či dům z titulu vlastnického práva.  

 
10 DEJLOVÁ, Hana. § 2201 [Základní ustanovení]. In: KABELKOVÁ, Eva, DEJLOVÁ, Hana. Nájem a pacht v novém občanském 
zákoníku: Komentář § 2201-2357. Praha: C. H. Beck, 2013, s. 2-4. 
11 HULMÁK, Milan. § 2297 [Služební byt]. In: HULMÁK, Milan, BEDNÁŘ, Václav, a kol. Občanský zákoník VI. Závazkové právo. 

Zvláštní část (§ 2055–3014): komentář. Praha: C. H. Beck, 2014, s. 481-482. 
12 BAJURA, Jan a SALAČ, Josef. Přenechání věci k užití jinému. In: ŠVESTKA, Jiří, DVOŘÁK, Jan, FIALA, Josef, a kol. Občanský 

zákoník: Komentář. Svazek V, (§ 1721 až 2520). Praha: Wolters Kluwer, 2014, s. 1169.  
13 HULMÁK, Milan, KABELKOVÁ, Eva. § 2235 [Zajištění bytových potřeb]. In: HULMÁK, Milan, BEDNÁŘ, Václav, a kol. 
Občanský zákoník VI. Závazkové právo. Zvláštní část (§ 2055–3014): komentář. Praha: C. H. Beck, 2014, s. 339-341. 
14 SELUCKÁ, Markéta a HADAMČÍK, Lukáš. Nájem bytu a domu po rekodifikaci soukromého práva. Praha: Wolters Kluwer, 2015, 

s. 5-6. 
15 § 2239 obč. zák. 
16 HULMÁK, Milan, KABELKOVÁ, Eva. § 2235 [Zajištění bytových potřeb]. In: HULMÁK, Milan, BEDNÁŘ, Václav, a kol. 

Občanský zákoník VI. Závazkové právo. Zvláštní část (§ 2055–3014): komentář. Praha: C. H. Beck, 2014, s. 342-343. 
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2 Historie 
 

2.1 Historie nájmu bytu obecně 
 

Nájem bytu či domu má dlouhou historii. První zmínky o nájmu bytu se 

dozvídáme z římského práva, kde prostřednictvím nájemní smlouvy (locatio conductio 

rei) přenechal pronajímatel (locator) věc nájemci (conductor) za úplatu do detence. Již 

tehdy římské právo rozeznávalo, zda se věc přenechává do nájmu či pachtu. Nájemní 

smlouva v římském právu měla některé náležitosti obdobné jako je tomu dnes. Mezi 

společné znaky lze zařadit placení nájemného či pachtovného, které mělo být placeno 

v penězích, dále automatické prodlužování nájmu, pokud nájemce dále užíval věc a 

pronajímatel ničeho nenamítl a v neposlední řadě institut výpovědi z nájmu či pachtu.17 

Nájem bytu, jako jedna z možností způsobu bydlení, se po pádu římské říše udržel 

až doposud. Ve středověku se nájem bytu vyskytoval především v královských městech, 

kde chudší část obyvatelstva bydlela u šlechty. Po roce 1811 nájemní vztahy upravoval 

zákon č. 946/1811 Sb. z. s., Všeobecný zákoník občanský neboli ABGB, jak je více v 

povědomí. Tento zákoník komplexně upravoval náležitosti nájemní smlouvy, opravy 

v bytě, podnájem bytu, nájemné i možnost výpovědi. Právní úprava nájmu bytu dle tohoto 

zákoníku byla v té době velmi zdařilá, a tak byl tento zákoník převzat i po vzniku 

Československé republiky.18 

Po ohlédnutí se do minulosti se vývoj nájemní smlouvy po vzniku Československé 

republiky podstatně změnil. Při vzniku Československé republiky došlo zákonem č. 

11/1918 Sb. z. a n., o zřízení samostatného státu československého, k převzetí veškerých 

dosavadních platných právních norem. Byl tak recipován zákon č. 946/1811 Sb. z. s., 

Všeobecný zákoník občanský, v Československé republice označován jako Obecný 

zákoník občanský. Tento zákon rozlišoval instituty nájmu a pachtu a nájemní smlouvu 

definoval jako smlouvu, kterou někdo obdrží užívání nespotřebitelné věci na určitý čas a 

za určitou cenu.19 Bližší informace nám podávala nařízení vlády a jednotlivé zákony o 

ochraně nájemníků. Tyto právní předpisy byly přijaty vždy jen na krátké časové období, 

a to z důvodu, aby držely krok se stále narůstající potřebou ochrany nájemce jako slabší 

 
17 SKŘEJPEK, Michal. Římské soukromé právo: Systém a instituce. 2. upravené vydání. Plzeň: Aleš Čeněk, 2016, s. 187-188. 
18 SALAČ, Josef. Nájemní smlouva jako právní důvod bydlení. Praha: VODNÁŘ, 2003, s. 10-12, 36. 
19 § 1090 zákona č. 946/1811 Sb. z. s., Obecný zákoník občanský, ve znění účinném od 1.1.1917 do 31.12.1965. 
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smluvní strany. Stabilita práva nebyla v té době zcela zaručena, ale na úkor toho se 

postupem času stanovily podmínky pro zvyšování nájemného, možnosti pronajímatele 

vypovědět nájem bytu či domu nebo oprávnění členů domácnosti zůstat v nájemním bytě 

i po smrti či opuštění bytu nájemcem.20 

Po nástupu komunistického režimu na území České republiky byl přijat zákon č. 

141/1950 Sb., Občanský zákoník, ve vyhlášeném znění, který byl ovlivněn socialistickým 

právem. Nájemní smlouva byla definována takto: „Smlouvou nájemní přenechává 

pronajímatel za úplatu nájemci věc, aby jí dočasně užíval anebo z ní bral užitky.“21 Zákon 

č. 141/1950 Sb., Občanský zákoník, ve vyhlášeném znění, poskytoval nájemci větší 

právní jistotu v prodlužování nájemního vztahu, pokud pronajímatel do patnácti dnů po 

skončení nájmu u soudu nezakročil, obnovovala se nájemní smlouva za týchž podmínek, 

nejdéle však na dobu jednoho roku.22 Zákon č. 141/1950 Sb., Občanský zákoník, ve 

vyhlášeném znění ani zákon č. 946/1811 Sb. z. s., Obecný zákoník občanský, který byl 

převzat zákonem č. 11/1918 Sb. z. a n., o zřízení samostatného státu československého, 

nedefinovaly pojem „byt“, ve všech definicích se vyskytoval pouze pojem „věc“. Až 

zákon č. 67/1956 Sb., o hospodaření s byty definoval byt jako jednotlivou místnost nebo 

soubor místností, které jsou podle rozhodnutí stavebního úřadu určeny k bydlení a mohou 

sloužit tomuto svému účelu jako samostatné bytové jednotky. O tom, zda určitý prostor 

byl bytem či nikoliv, rozhodoval pouze stavební úřad.23 Definice bytu byla zdařilá, neboť 

se z velké části užívá i nyní.24 

Další občanský zákoník, který byl přijat po vzoru socialismu byl původní starý 

obč. zák.25 Za vlády Komunistické strany Československa se stát pokoušel mít co největší 

dohled nad vším, co se na jeho území dělo, včetně pronajímání bytů. Pokoušel se zcela 

vymýtit soukromoprávní vztah mezi pronajímatelem a nájemcem. Pronajímatele se snažil 

nahradit státními orgány, popř. státními organizacemi, tudíž vším, co by měl pod 

kontrolou. Pojem nájemní smlouva se v té době neužíval, na místo toho náleželo nájemci 

právo užívat byt dle dohody o odevzdání a převzetí bytu sjednané mezi organizací a 

 
20 HULMÁK, Milan, KABELKOVÁ, Eva. § 2235 [Zajištění bytových potřeb]. In: HULMÁK, Milan, BEDNÁŘ, a kol. Občanský 
zákoník VI. Závazkové právo. Zvláštní část (§ 2055–3014): komentář. Praha: C. H. Beck, 2014, s. 337-338. 

    Komparace nařízení ministra sociální péče a ministra spravedlnosti č. 83/1918 Sb. z. a n. o ochraně nájemců a zákonů o ochraně 

nájemníků; zákona č. 275/1920 Sb. z. a n., o ochraně nájemníků a zákona č. 130/1922 Sb. z. a n., o ochraně nájemníků. 
21 § 387 zákona č. 141/1950 Sb., Občanský zákoník, ve vyhlášeném znění. 
22 § 398 odst. 2 zákona č. 141/1950 Sb., Občanský zákoník, ve vyhlášeném znění. 
23 § 75 zákona č. 67/1956 Sb., o hospodaření s byty. 
24 Srov. § 3 písm. g) vyhlášky č. 268/2009 Sb., o technických požadavcích na stavby, ve znění pozdějších předpisů. 
25 Pozn.: Pojem „původní starý obč. zák.“ je v této práci užíván pro občanský zákoník, který platil na území České republiky od 

1.4.1964 do 31.12.1991. 
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občanem. O této dohodě se sepisoval zápis, ve kterém se uváděly podstatné náležitosti 

související s přenecháním bytu do osobního užívání.26 Velkým trendem té doby bylo 

přidělování bytů. Národní výbory přidělovaly byty na základě pořadníku, šlo však 

v některých případech získat byt i mimo pořadník. Uchazeč poté získal byt, který se 

rozměrově odvíjel od počtu příslušníků uchazečovy domácnosti a jeho potřeby.27 

Jelikož byty byly přidělovány rozměrově dle potřeb uchazeče a počtu členů jeho 

domácnosti, postupem času se stav nájemce (uchazeče) změnil, a bylo potřeba na nastalé 

situace reagovat. Proto původní starý obč. zák. a zákon č. 41/1964 Sb., o hospodaření 

s byty upravovaly podmínky, za kterých bylo možné vyměnit byt. Výměna bytu byla 

možná, pokud se touto výměnou dosáhlo účelnějšího využití bytového prostoru, např. 

z důvodu zdravotního stavu uživatele bytu, dostupnosti do zaměstnání, změny počtu 

členů v domácnosti, a zároveň byl-li obdržen souhlas místního národního výboru.28 

Po sametové revoluci, a zejména po vzniku České republiky jako samostatného a 

demokratického státu, docházelo k přijímání velkého množství zákonů. Snahou bylo 

odstranit komunistické přežitky a sblížit českou právní úpravu s právní úpravou 

mezinárodní. Účinností ústavního zákona č. 100/1990 Sb., kterým se mění a doplňuje 

ústavní zákon č. 100/1960 Sb., Ústava Československé federativní republiky, a ústavní 

zákon č. 143/1968 Sb., o československé federaci, se přestalo rozlišovat mezi 

vlastnictvím státním, družstevním či osobním. Na vlastnictví se tak nahlíží jako na 

jednotný pojem se stejnou právní ochranou. Rovněž byl přijat zákon upravující soukromé 

podnikání občanů. Znatelný zásah do znění původního starého obč. zák. ovšem přinesl 

zákon č. 509/1991 Sb., kterým se mění, doplňuje a upravuje občanský zákoník, ve znění 

pozdějších předpisů (dále v této práci jen „starý obč. zák.“).29 Stát se distancoval od 

zásahů do nájemních vztahů, vyjma regulace nájemného, jak je uvedeno v kapitole 6.2.2 

Vyhláška č. 176/1993 Sb. Do české právní úpravy se vrátil pojem nájemní 

smlouva, kterou pronajímatel přenechával nájemci za nájemné byt do užívání, a to buď 

na dobu určitou, nebo bez určení doby užívání.30 

V dalších letech se nejvíce řešeným problémem v oblasti nájemního práva stala 

tzv. regulace nájemného. Pronajímatelé, kteří podléhali regulaci nájemného, byli po 

 
26 § 152–157 původního starého obč. zák. 
27 § 18 a násl. zákona č. 41/1964 Sb., o hospodaření s byty. 
28 § 29 a § 30 odst. 1 zákona č. 41/1964 Sb., o hospodaření s byty. 
29 SALAČ, Josef. Nájemní smlouva jako právní důvod bydlení. Praha: VODNÁŘ, 2003, s. 38-39. 
30 § 685 odst. 1 starého obč. zák. 
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dlouhý čas omezeni ve zvyšování nájemného, a tak se pronajímání bytů pro ně stávalo 

spíše ztrátovou záležitostí. Vezmeme-li v potaz, že pronajímatelé byli nuceni hradit 

opravy v bytech či bytových domech a za pronájem bytů tehdy neobdrželi částky, které 

by byly adekvátní k jejich výdajům, docházelo často k chátrání bytových domů, které již 

nutně volaly po opravě. Větší pomoci ze strany státu se pronajímatelé dočkali až v roce 

2006, kdy vstoupil v platnost a účinnost zákon č. 107/2006 Sb., o jednostranném 

zvyšování nájemného z bytu a o změně zákona č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, ve 

znění pozdějších předpisů, (dále jen „zákon č. 107/2006 Sb.“),31 který umožnil 

pronajímatelům jednostranně zvýšit nájemné počínaje rokem 2007.32 

Přijetí nového občanského zákoníku bylo plánováno po delší dobu, a tak byl i 

dostatek času na jeho komplexnější úpravu. Úprava nájmu bytu a domu je v obč. zák. 

v některých aspektech upravena obdobně, jako tomu bývalo za předešlé právní úpravy. 

Některé instituty, které dříve byly hojně užívány, nebyly do obč. zák. převzaty. V jakých 

případech došlo v oblasti nájemního práva k podstatným změnám, a v čí prospěch se tak 

stalo, je uvedeno dále v této práci. 

 

2.2 Historie nájmu služebního bytu 
 

Za dob rané Československé republiky se pojem služební byt objevoval například 

v zákoně č. 126/1920 Sb., o zřízení župních a okresních úřadů v republice 

Československé. Vedoucí představitelé okresních úřadů a žup mohli využívat služebních 

bytů, krom dalších jiných benefitů. 

Zákon č. 67/1956 Sb., o hospodaření s byty rozeznával byty podnikové, vojenské, 

ministerstva vnitra, domovnické a byty zaměstnanecké. Ačkoliv se tento zákon 

nevztahoval na byty zaměstnanecké, přesto je definoval jako byty zřízené při veřejných 

nebo provozních budovách, při zdravotnických zařízeních nebo při ústavech sociální péče 

a užívané ve všech případech pro ubytování zaměstnanců, kteří jsou pověřeni střežením 

těchto budov, nebo jsou z jiných služebních důvodů povinni v nich bydlet proto, aby nebyl 

ohrožen provoz podniku nebo znemožněn výkon jejich zaměstnání.33 U podnikových bytů 

vedly rozpočtové, hospodářské či jiné organizace socialistického sektoru seznamy 

 
31 Pozn.: V této práci je zákon č. 107/2006 Sb., použit ve vyhlášeném znění. 
32 Jednostranné zvyšování nájmu se blíží. České noviny [online]. [cit. 2020-03-07]. Dostupné z: 

https://www.ceskenoviny.cz/zpravy/jednostranne-zvysovani-najmu-se-blizi/203235 
33 § 86 odst. 1 zákona č. 67/1956 Sb., o hospodaření s byty. 
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uchazečů o byt, a to pro každou obec, v níž se tyto byty nacházely. Podmínkou bylo, aby 

uchazeč trvale pracoval v obci a byl zaměstnancem dané organizace. Na základě seznamu 

uchazečů přidělovaly organizace svým zaměstnancům jednotlivé byty. 

Již v prvních ustanoveních zákona č. 41/1964 Sb., o hospodaření s byty bylo 

uvedeno, že okresní národní výbory stanoví po vyjádření místních národních výborů a po 

zjištění stanoviska okresní odborové rady, kolik bytů ze státní bytové výstavby bude 

sloužit pro ubytování pracovníků podniků a závodů, jejichž provoz je podmíněn 

přesídlením stálých pracovních sil do blízkosti pracovišť, a dále pro ubytování 

pracovníků nezbytných služeb v jednotlivých obcích. Ostatní byty přidělují místní národní 

výbory dalším uchazečům o byt. Dle uvedeného plyne, že národní výbory hospodařily s 

byty, přičemž vyčleňovaly určitou část bytů pro ubytování pracovníků podniků a závodů. 

Tento zákon upravoval podrobně postup přidělování bytů podnikových, služebních, 

podnikových v bytové výstavbě z vlastních volných prostředků podniku, bytů 

vojenských, ministerstva vnitra a bytů z bytové výstavby jednotných zemědělských 

družstev. Rozdíl mezi podnikovým a služebním bytem byl následující; podnikové byty 

byly trvale určeny pro ubytování pracovníků organizací a byly získány ze státní bytové 

výstavby nebo vystavěny jako investice. Za služební byty se považovaly byty 

domovnické a ty, kde byly osoby povinny v nich bydlet, aby nedošlo k ohrožení provozu 

podniku, ústavu, zařízení nebo znemožněn výkon jejich zaměstnání. Často se tyto byty 

nacházely ve veřejných nebo provozních budovách, jakožto zdravotnických, školských 

nebo jiných zařízeních. Pro upřesnění, byty vojenské byly určeny výhradně pro ubytování 

vojáků z povolání a byty ministerstva vnitra pro příslušníky ozbrojených sborů 

ministerstva vnitra v činné službě.34 

Postup přidělování bytů se v nepatrných znacích lišil dle typu bytu, který měl být 

přidělen. Podnikové byty, byty ministerstva vnitra a byty v domech lidových bytových 

družstev přiděloval místní národní výbor na návrh organizace, která s byty hospodařila. 

Byty služební a byty, které byly vystavěny v podnikové výstavbě z vlastních volných 

prostředků podniku přidělovala organizace hospodařící s těmito byty po obdržení 

souhlasu závodního výboru základní organizace Revolučního odborového hnutí a po 

vyjádření místního národního výboru.35 Lze si všimnout, že proces přidělování bytů byl 

 
34 § 66 až 69 zákona č. 41/1964 Sb., o hospodaření s byty. 
35 § 24-25 zákona č. 41/1964 Sb., o hospodaření s byty. 
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administrativně náročný a národní výbor disponoval relativně širokou pravomocí. Krom 

přidělování bytů, rozhodoval místní národní výbor také o zrušení práva užívat byt, a to 

pro nadměrnost, z důvodu obecného zájmu či ve prospěch vlastníka rodinného domku. 

Snaha o to, aby bydlení bylo dostupné téměř každému, byla na úkor dohledu národního 

výboru nad užíváním jednotlivých bytů. Zatímco užívání bytů podnikových podléhalo 

metrážním podmínkám, užívání bytů služebních nikoliv.36 

Po listopadu 1989 se úprava bytů pro pracovníky změnila, a to zejména přijetím 

zákona č. 102/1992 Sb., kterým se upravují některé otázky související s vydáním zákona 

č. 509/1991 Sb., kterým se mění, doplňuje a upravuje občanský zákoník, ve znění 

účinném od 5.3.1992 (dále jen „zákon č. 102/1992 Sb.“). Starý obč. zák. upravoval pouze 

byty služební, zároveň odkazoval na zákon národní rady, který upřesňoval, jaký byt je 

považován za byt služební. Právě zákon č. 102/1992 Sb. stanovoval, že byty služební jsou 

ty, u kterých se nájemce zavázal vykonávat práce pro pronajímatele. Služební byt byl 

definován objektivními a subjektivními znaky. Objektivní znaky byly uvedeny v § 7 odst. 

1 písm. a) až c) zákona č. 102/1992 Sb. Za prvé se jednalo o domovnické byty určené pro 

ubytování různých provozních zaměstnanců, např. ve školách, v sociálních zařízeních 

apod. Za druhé se jednalo o byty, které byly ve vlastnictví nebo nájmu fyzické nebo 

právnické osoby, která je pronajímala pracovníkům, pro něž byly tyto byty určeny. 

Uvedené byty bylo možné označovat jako byty služební za podmínky, že se nájemce 

zavázal zajištovat práce pro pronajímatele. Jednalo se o subjektivní podmínku, která 

s těmito byty byla spjata. Třetí příklad služebního bytu se lišil. Jednalo se o byty určené 

výhradně k ubytování vojáků z povolání, občanských pracovníků vojenské správy apod. 

U těchto bytů nebylo podstatné, kdo byl vlastníkem domu, ve kterém se tyto byty 

nacházely. Byty vojákům a jiným pracovníkům byly přidělovány na základě doporučení 

orgánů ozbrojených složek a vybraných ministerstev uvedených v zákoně 

č. 102/1992 Sb. Pokud byly byty ve vlastnictví obce nebo státu, měly statut bytu 

služebního pouze přechodně. Přestal-li nájemce být vojákem z povolání nebo 

příslušníkem ozbrojené složky, ztratil byt charakter bytu služebního.37 

 
36 § 38 zákona č. 41/1964 Sb., o hospodaření s byty. 
37 Rozsudek Nejvyššího soudu ze dne 1.10.2004, sp. zn. 26 Cdo 1822/2003. 
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Přijetím starého obč. zák. a zákona č. 102/1992 Sb. došlo k zániku institutu 

podnikových bytů. Nájem podnikového bytu se ex lege transformoval na nájem bytu 

služebního, splňoval-li požadovaná kritéria, nebo na nájem bytu obecně.38 

Přijetím nejaktuálnějšího znění starého obč. zák. se přestalo užívat pojmu 

„služební byt“, na místo toho se užívalo spojení „nájem bytu spojený s výkonem práce“. 

Současně nájemce nemusel obligatorně vykonávat určité práce přímo pro pronajímatele, 

ale mohl tak pracovat pro jinou osobu, odlišnou od pronajímatele. Pronajímatel mohl 

uzavřít dohodu se zaměstnavatelem o poskytnutí bytu jeho zaměstnanci. Pracovní 

smlouva tak v některých případech přestávala mít vliv na nájem bytu. Přijetím tohoto 

zákona došlo také k znevýhodnění pozice nájemce při ukončení výkonu určité práce, se 

kterou byla spjata nájemní smlouva.39 Jakými způsoby byl nájemce služebního bytu 

znevýhodněn je uvedeno zejména v kapitolách 5.2 Doba nájmu služebního bytu dle 

předchozí právní úpravy, 7.2 Bytové náhrady u nájmu služebního bytu, 8.4.2 Výpověď 

ze služebního bytu a 9.6 Ukončení nájmu služebního bytu. 

Obč. zák. se vrátil k pojmu „služební byt“, který definuje v ustanoveních § 2297-

2299 obč. zák. Nájem bytu se váže na výkon zaměstnání, funkce nebo jiné práce, přičemž 

není podstatné, zda jde o práce vykonávané přímo ve prospěch pronajímatele či jiné 

osoby. Podstatné je, že strany nájem bytu s takovou činností spojují. Součástí nájemní 

smlouvy tak nemusí být závazek nájemce vykonávat práce přímo pro pronajímatele.40  

 
38 POSPÍŠIL, Ivo. Několik poznámek k režimu transformací osobního užívání bytů sloužících k trvalému ubytování pracovníků na 

nájem služebního bytu a nájmu služebního bytu na nájem. Bulletin advokacie. 1999, č. 8, s. 51-53. 
39 KŘEČEK, Stanislav. Právní změny nájemního bydlení od 1.11.2011. Praha: Leges, 2011. Praktik, s. 6-7. 
40 HULMÁK, Milan. § 2297 [Služební byt]. In: HULMÁK, Milan, BEDNÁŘ, Václav, a kol. Občanský zákoník VI. Závazkové právo. 

Zvláštní část (§ 2055–3014): komentář. Praha: C. H. Beck, 2014, s. 481-482. 
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3 Nájemní smlouva 
 

Smlouvou o nájmu bytu se pronajímatel zavazuje přenechat nájemci byt 

k dočasnému užívání a nájemce se zavazuje hradit pronajímateli nájemné. Má-li být 

nájemní smlouva platná, musí splňovat určité náležitosti. Obsahové a formální náležitosti 

nájemní smlouvy se v průběhu let měnily. V této kapitole je rozebrán vývoj obligatorních 

náležitostí nájemní smlouvy u nájmu bytu obecně a u nájmu služebního bytu. 

 

3.1 Nájemní smlouva dle předchozí právní úpravy 
 

3.1.1 Nájemní smlouva u nájmu bytu obecně  

 

Od vzniku Československé republiky působil na našem území soukromoprávní 

vztah v podobě nájemního vztahu sjednaném mezi alespoň dvěma osobami. Za vlády 

Komunistické strany Československa byl tento pojem nahrazen tzv. osobním užíváním 

s tendencí eliminovat veškeré soukromoprávní poměry. Od účinnosti starého obč. zák. 

bylo osobní užívání bytu transformováno na nájem bytu. Starý obč. zák. upravoval 

nájemní smlouvu bytu jako přenechání bytu nájemci do užívání, a to buď na dobu určitou 

či neurčitou. Nájemní smlouva byla platná, pokud obsahovala konkrétní označení bytu, 

rozsah užívání a výši úplaty za užívání bytu. Od 1.1.1995 přibyl požadavek i na označení 

příslušenství v nájemní smlouvě.41 V nájemní smlouvě byly byty specifikovány nejen 

označením čísla bytu, umístěním v domě, označení čísla domu, ulice a obce, kde se byt 

nacházel, ale i počtem místností, vybavením bytu, stavem bytu apod. V případě, že 

nájemní smlouva neobsahovala požadovanou specifikaci, hledělo se na nájemní smlouvu 

jako na absolutně neplatnou.42 

Aby se smluvní strany vyhnuly neplatnosti nájemní smlouvy, a to neplatnosti 

absolutní, bylo nutné sjednat ve smlouvě výši nájemného. Výše nájemného byla buď 

sjednána přímo ve smlouvě nebo odkazem na zvláštní právní předpis, který upravoval 

způsob výpočtu nájemného, úhrady za plnění poskytovaná s užíváním bytu a způsob 

jejich placení.43 Starý obč. zák. apeloval na zakomponování nájemného do nájemní 

 
41 HULMÁK, Milan, NOVOTNÝ, Marek. § 686 [Obsah nájemní smlouvy]. In: ŠVESTKA, Jiří, SPÁČIL, Jiří, a kol. Občanský 

zákoník: Komentář. I, II. Praha: C. H. Beck, 2008, s. 1804-1806. 
42 SCHÖDELBAUEROVÁ, Pavla a NOVÁKOVÁ, Helena. Bydlení v nájemním bytě. Praha: C. H. Beck, 2000, s. 7. 
43 HULMÁK, Milan, NOVOTNÝ, Marek. § 686 [Obsah nájemní smlouvy]. In: ŠVESTKA, Jiří, SPÁČIL, Jiří, a kol. Občanský 

zákoník: Komentář. I, II. Praha: C. H. Beck, 2008, s. 1804-1807. 
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smlouvy proto, aby smluvní strany byly chráněny zákonem, neboť starý obč. zák. 

v § 685 odst. 1 uváděl, že nájem bytu je chráněn a pronajímatel jej může vypovědět jen 

z důvodů stanovených zákonem. Pokud by nájemné nebylo ve smlouvě upraveno, jednalo 

by se pouze o výpůjčku.44 Vyjma nájemného, bylo zapotřebí v nájemní smlouvě upravit 

také úhrady za plnění spojená s užíváním bytu, popř. jejich výši. Velký důraz byl kladen 

právě na sjednání výše nájemného, neboť pokud si neujednaly strany výši nájemného, byl 

nájemce nucen se z bytu vystěhovat. Již bylo naznačeno, že v takových případech se 

nájemní smlouva považovala za smlouvu neplatnou nebo za smlouvu o výpůjčce.45 Dle 

rozhodovací praxe soudů se nájemce musel vystěhovat z bytu, i pokud vynaložil finanční 

prostředky na rekonstrukci nájemního bytu a díky tomuto zhodnocení bytu byl na základě 

dohody s pronajímatelem povinen hradit pouze poplatky za služby bytu. Tato skutečnost 

byla sjednána i v nájemní smlouvě. Ve chvíli, kdy pronajímatel dal výpověď nájemci, 

musel se nájemce z bytu vystěhovat, jelikož se nejednalo o platnou nájemní smlouvu.46 

Od 1.1.1992 do 31.12.1994 nemusela být nájemní smlouva obligatorně uzavřena 

v písemné formě, pokud se o jejím obsahu vyhotovil zápis. Jednalo se o přežitek z dřívější 

doby, který byl překonán zákonem č. 267/1994 Sb., kterým se mění a doplňuje občanský 

zákoník (dále jen „zákon č. 267/1994 Sb.“), jenž stanovil povinnou písemnou formu 

nájemní smlouvy pod sankcí absolutní neplatnosti. Nájemní smlouva byla platná a 

účinná, pokud se smluvní strany dohodly na jejím obsahu, jejich vůle při uzavírání 

smlouvy byla svobodná, vážná, určitá a srozumitelná, byla sjednána v souladu se 

zákonem, a na důkaz toho byly připojeny podpisy smluvních stran.47 

Nájemní smlouva obsahovala vyjma podstatných náležitostí také dobu trvání 

nájemního vztahu. Pokud nebyla doba nájmu určena, platila vyvratitelná právní 

domněnka, že je nájemní vztah uzavřen na dobu neurčitou.48 Nájemní smlouvy se mezi 

sebou lišily především v úpravě práv a povinností, na nichž se smluvní strany dohodly, 

že je budou po dobu trvání nájemního vztahu dodržovat.  

 
44 SALAČ, Josef. Nájemní smlouva jako právní důvod bydlení. Praha: VODNÁŘ, 2003, s. 42. 
45 KŘEČEK, Stanislav. 222 otázek a odpovědí k nájemnímu bydlení. Praha: Leges, 2008, s. 26. 
46 Usnesení Nejvyššího soudu ze dne 21. 12. 2001, sp. zn. 28 Cdo 2124/2001. 
47 SALAČ, Josef. Nájemní smlouva jako právní důvod bydlení. Praha: VODNÁŘ, 2003, s. 54. 
48 § 686 odst. 2 starého obč. zák. 
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3.1.2 Nájemní smlouva u nájmu služebního bytu 

 

Nájemní smlouva služebního bytu byla vázána na výkon práce nájemce pro 

pronajímatele. Již bylo řečeno v kapitole 2.2 Historie nájmu služebního bytu, že do roku 

1992 byly byty služební a podnikové přidělovány do osobního užívání dle pravidel 

uvedených v zákoně č. 41/1964 Sb., o hospodaření s byty. Od účinnosti starého obč. zák., 

tedy od 1.1.1992, se veškeré dohody o užívání bytů ex lege transformovaly na nájemní 

smlouvy, osobní užívání bytů na nájmy a byty sloužící k trvalému ubytování pracovníků 

organizace na nájmy služebních bytů, splňovaly-li kritéria služebního bytu.49 Služební 

byty se od bytů podnikových odlišovaly tím, že byly obligatorně vázány na výkon 

pracovní činnosti. Podnikové byty, které ke dni přijetí starého obč. zák. nebyly vázány na 

výkon pracovní činnosti, nesplňovaly základní kritérium pro nájem služebního bytu, a 

tudíž byly změněny na nájem bytu obecně. K této změně nebylo zapotřebí žádných 

zvláštních úkonů ze strany pronajímatele či nájemce, docházelo k ní totiž přímo ze 

zákona. Přijetím starého obč. zák. a zákona č. 102/1992 Sb. se služebními byty rozuměly 

byty, které se označovaly za byty služební i před přijetím této právní úpravy, a dále byty 

podnikové, které byly vázány na výkon pracovní činnosti. Užívání bytů podnikových 

bylo tedy změněno buď na nájem bytu obecně či na nájem služebního bytu. 

Nájem služebního bytu nebyl vázán k bytu samotnému, ale k nájemnímu vztahu, 

u něhož se nájemce zavázal vykonávat práce pro pronajímatele. Přestal-li nájemce 

vykonávat práce pro pronajímatele, znamenalo to buď změnu charakteru nájmu bytu či 

důvod pro vypovězení nájemního vztahu. S ohledem na výše uvedené existoval služební 

byt vždy pouze s vazbou na nájem služebního bytu.50 

Vývoj podstatných náležitostí nájemní smlouvy služebního bytu se postupem času 

měnil. Zpočátku mezi obligatorní náležitosti nájemní smlouvy služebního bytu patřilo 

zakomponování povinnosti nájemce vykonávat práce pro pronajímatele. Na nájemní 

smlouvy uzavřené před 1.1.1992 se tato povinnost nevztahovala, respektive pokud se 

jednalo o byt trvale určený k ubytování pracovníků, který se po 1.1.1992 transformoval 

na byt služební, poněvadž splňoval znaky bytu služebního, nemusel být v nájemní 

smlouvě uveden závazek výkonu práce pro pronajímatele. Veškeré nájemní smlouvy na 

 
49 § 871 starého obč. zák. 
50 POSPÍŠIL, Ivo. Několik poznámek k režimu transformací osobního užívání bytů sloužících k trvalému ubytování pracovníků na 

nájem služebního bytu a nájmu služebního bytu na nájem. Bulletin advokacie. 1999, č. 8, s. 51-53. 
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služební byty uzavírané po 1.1.1992 tuto povinnost již splňovat musely. Je nutno dodat, 

že ukončení pracovního poměru uživatele podnikového bytu nemělo za následek zánik 

jeho práva užívat onen podnikový byt, a to z důvodu, že podnikový byt neztrácel svůj 

charakter, ke kterému byl určen ani po ukončení pracovního poměru. Tento právní názor 

byl přijímán i po roce 1992, kdy se podnikové byty ex lege transformovaly, jak bylo 

uvedeno výše.51 

Později dle výkladů soudů postačovalo, pokud se nájemce zavázal vykonávat 

práce pro pronajímatele, na něž byl nájem služebního bytu vázán. Takový závazek 

nemusel být obsažen v nájemní smlouvě, pokud byly naplněny ostatní podmínky 

služebního bytu. Nejvyšší soud konstatoval, že služební byty byly definovány jako byty, 

které se nacházely ve vlastnictví nebo v nájmu fyzických nebo právnických osob a 

současně byly tyto byty účelově určeny pro ubytování jejich pracovníků. Pokud byly 

splněny obě tyto podmínky, nemuselo být v nájemní smlouvě výslovně uvedeno, že se 

nájemce zavázal vykonávat práce pro pronajímatele, postačovalo, pokud tak nájemce 

fakticky činil. Ze zákona explicitně nevyplývalo, že závazek vykonávat práce pro 

pronajímatele, bylo obligatorní náležitostí nájemní smlouvy, takový závěr nebylo možné 

dovodit ani výkladem.52 

 

3.2 Exkurz právní úpravy zákona č. 40/1964 Sb. 
 

Dle původního starého obč. zák. se nájemní smlouva nazývala dohoda o 

odevzdání a převzetí bytu a byty se přenechávaly bez určení doby užívání. O dohodě o 

odevzdání a převzetí bytu se sepisoval zápis, který obsahoval rozhodnutí o přidělení bytu, 

předmět a rozsah práv užívání bytu včetně jeho příslušenství, výši úhrad za užívání a 

služby, popř. způsob jeho určení a stav bytu.   

 
51 Usnesení Nejvyššího soudu ze dne 5. 1. 2006, sp. zn. 26 Cdo 2561/2004 s odkazem na rozsudek Nejvyššího soudu ze dne 28.6.2001, 

sp. zn. 20 Cdo 1953/99. 
52 Rozsudek Nejvyššího soudu ze dne 2.2.2006, sp. zn. 26 Cdo 828/2005. 
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3.3 Nájemní smlouva dle současné právní úpravy 

 
3.3.1 Nájemní smlouva u nájmu bytu obecně 

 

Nájemní smlouva vzniká dohodou stran o podstatných náležitostech nájemní 

smlouvy. Na rozdíl od předešlé právní úpravy není nájemní smlouva absolutně neplatná,53 

pokud není sjednána písemně, jedná se pouze o relativní neplatnost ve prospěch 

nájemce.54 Další ochranou nájemce je ustanovení presumujíc dobrou víru nájemce. 

Domnívá-li se nájemce, že nájemní smlouva byla řádně uzavřena, přičemž o důvodech 

neplatnosti nájemce nevěděl ani o nich vědět nemohl55 a současně užívá-li byt po delší 

dobu než tři roky, platí, že nájemní smlouva byla řádně uzavřena.56 

Obč. zák. zvláštní obsahové náležitosti nájemní smlouvy nestanovuje, pouze 

klade důraz na dostatečné specifikování bytu. Byt by tak v nájemní smlouvě měl být 

specifikován alespoň uvedením adresy budovy, ve kterém se daný byt nachází, označení 

čísla bytu a podlaží v domě.57 Výše nájemného nemusí být v nájemní smlouvě nutně 

určena, v takovém případě se výše nájemného posuzuje jako tržní nájemné, resp. 

nájemné, které je v daný okamžik na daném místě za obdobných podmínek obvyklé. 

Pokud se smluvní strany nedohodnou na výši tržního nájemného, určí jeho výši soud 

v souladu s nařízením vlády č. 453/2013 Sb., o stanovení podrobností a postupu pro 

zjištění srovnatelného nájemného obvyklého v daném místě, ve znění pozdějších 

předpisů a výši záloh dle zákona č. 67/2013 Sb., kterým se upravují některé otázky 

související s poskytováním plnění spojených s užíváním bytů a nebytových prostorů v 

domě s byty, ve znění pozdějších předpisů.58 

Momentálně se nepřihlíží k ujednáním, kdy pronajímatel požaduje po nájemci 

zaplacení smluvní pokuty.59 Od 1.7.2020 může pronajímatel požadovat po nájemci 

zaplacení smluvní pokuty do výše trojnásobku měsíčního nájemného. 

 
53 Pozn.: Dle právní úpravy účinné od 1.1.1995, do té doby starý obč. zák. umožňoval vyhotovit zápis viz § 686 odst. 1 starého obč. 

zák. 
54 § 2237 obč. zák. 
55 Pozn.: Dobrou víru ztrácí nájemce v okamžiku, kdy se dozvěděl o skutečnostech, které zapříčinily pochybení o tom, že nájemní 

smlouva není platná. 
56 HULMÁK, Milan, KABELKOVÁ, Eva. § 2238 [Dobrá víra nájemce]. In: HULMÁK, Milan, BEDNÁŘ, Václav, a kol. Občanský 
zákoník VI. Závazkové právo. Zvláštní část (§ 2055–3014): komentář. Praha: C. H. Beck, 2014, s. 350-351. 
57 BAJURA, Jan a SALAČ, Josef. Přenechání věci k užití jinému § 2235. In: ŠVESTKA, Jiří, DVOŘÁK, Jan, FIALA, Josef, a 

kol. Občanský zákoník: Komentář. Svazek V, (§ 1721 až 2520). Praha: Wolters Kluwer, 2014, s. 1172. 
58 BAJURA, Jan a SALAČ, Josef. Přenechání věci k užití jinému § 2246. In: ŠVESTKA, Jiří, DVOŘÁK, Jan, FIALA, Josef, a 

kol. Občanský zákoník: Komentář. Svazek V, (§ 1721 až 2520). Praha: Wolters Kluwer, 2014, s. 1191-1194. 
59 § 2239 obč. zák. 
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Zákon č. 163/2020 Sb., kterým se mění zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění 

pozdějších předpisů, a další související zákony, pozměňuje znění § 2254 odst. 1 obč. zák., 

které od července 2020 umožní smluvním stranám ujednat si k nájmu bytu či domu jistotu 

i smluvní pokutu. Omezení spočívá v tom, že souhrn ujednané výše jistoty a smluvní 

pokuty nesmí překročit trojnásobek výše měsíčního nájemného. Vzhledem k tomu, že pro 

budoucího nájemce je často obtížné uhradit pronajímateli při vzniku nájemního vztahu 

nájemné spolu s jistotou, která může být až ve výši trojnásobku výše měsíčního 

nájemného, zdá se být tato novela obč. zák. pro obě smluvní strany výhodnější. 

Pronajímatel tak může požadovat jistotu ve výši jednoho měsíčního nájemného a 

současně může zakomponovat do nájemní smlouvy, že za trvání nájemního vztahu má 

právo na zaplacení smluvní pokuty ve výši dvojnásobku měsíčního nájemného. Nutno 

zmínit, že před přijetím obč. zák. bylo možné požadovat po nájemci, jak úroky z prodlení, 

tak smluvní pokutu.60 

Shrneme-li výše uvedené, nájemní smlouva poskytuje ochranu slabší smluvní 

straně, a to nájemci. Obsahuje-li nájemní smlouva ustanovení, které zkracuje nájemcova 

práva, k takovému ujednání se nepřihlíží, resp. tato část nájemní smlouvy je nicotná.61 

Rovněž ukládá-li nájemní smlouva nájemci zjevně nepřiměřenou povinnost, je taková 

část nájemní smlouvy také nicotná.62 K těmto zdánlivým ujednáním se přihlíží z úřední 

moci bez nutnosti námitky nájemce. 

 

3.3.2 Nájemní smlouva u nájmu služebního bytu 

 

U nájmu služebního bytu musí z nájemní smlouvy jasně vyplývat, že se jedná o 

nájem služebního bytu. Smlouva je například pojmenovaná jako „Smlouva o nájmu 

služebního bytu“ s odkazem na ustanovení § 2297 a násl. obč. zák. nebo „Nájemní 

smlouva uzavřená v souladu s rozhodnutím rady obce (městské části Prahy) usnesením 

č. (x) ze dne (x)“. 

V nájemní smlouvě u služebního bytu musí být zakomponováno, že nájem bytu 

je ujednán v souvislosti s výkonem zaměstnání, funkce nebo jiné práce.63 Nájemní 

smlouva u služebního bytu bývá nejčastěji ujednána na dobu určitou, například na dobu 

 
60 Usnesení Nejvyššího soudu ze dne 17. 3. 2009, sp. zn. 26 Cdo 4988/2007. 
61 § 2235 odst. 1 obč. zák. 
62 § 2239 obč. zák. 
63 § 2297 obč. zák.  
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jednoho roku s možností prodloužení nájemní smlouvy. Současně bývá v nájemní 

smlouvě zakomponováno, že doba nájmu se odvíjí od doby výkonu práce. U nájmu 

služebního bytu mohou být práva nájemce omezena. Jaká práva mohou být omezena, 

zákonodárce již neuvádí. Lze však uvážit, že mezi taková omezení bude například patřit 

zákaz podnikání v bytě, zákaz chovu zvířete v bytě, zákaz vykonávat práci pro jiného 

zaměstnavatele, omezení počtu členů domácnosti, vyjma osob blízkých, zákaz podnájmu 

bytu apod. Již ze samotného ustanovení vyplývá, že se jedná pouze o omezení 

nájemcových práv. Znamená to, že pronajímatel nemůže po nájemci požadovat 

povinnosti, které jsou vzhledem k okolnostem zjevně nepřiměřené. Pronajímatel tak není 

oprávněn po nájemci požadovat úhradu veškerých oprav v bytě či v domě bez určení 

maximální výše, dále není například oprávněn rozšiřovat výpovědní důvody nad rámec 

zákonné úpravy.64 

 

3.4 Komparace právních úprav u institutu nájemní smlouva 
 

Současná právní úprava je oproti té předešlé benevolentnější. Smluvní strany již 

nemusí dodržovat tolik formálních a obsahových náležitostí nájemní smlouvy pod sankcí 

její neplatnosti. V současné době je kladen důraz na autonomii vůle, a tak vyjma několika 

mála podstatných náležitostí nájemní smlouvy je především na smluvních stranách, 

v jakém rozsahu svá práva a povinnosti v nájemní smlouvě upraví. Rovněž obč. zák. 

poskytuje větší ochranu nájemci, který neuzavřel nájemní smlouvu v písemné formě či 

neuzavřel platnou nájemní smlouvu. Zatímco dle předešlé právní úpravy by nájemní 

vztah byl neplatný a nájemce by se musel z bytu vystěhovat bez nároku na bytovou 

náhradu, nyní zákonodárce umožňuje nájemci po splnění určitých požadavků v nájemním 

bytě setrvat a na nájemní smlouvu hledět jako na řádně uzavřenou.65  

 
64 BAJURA, Jan, SALAČ, Josef. § 2297 Služební byt II. Omezení práv nájemce služebního bytu (8 až 13) [Systém ASPI]. In: 
ŠVESTKA, Jiří a kol. Občanský zákoník: Komentář, Svazek V, (§ 1721-2520). Praha: Wolters Kluwer, 2014, bod 8 až 13 [cit. 2020-

05-20]. Dostupné z: https://www.noveaspi.cz/products/lawText/13/11409/1/2#pa_2297 
65 § 2237-2238 obč. zák. 

https://www.noveaspi.cz/products/lawText/13/11409/1/2#pa_2297
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4 Vznik nájmu bytu 
 

Jeden z možných právních titulů umožnujíc osobě v bytě bydlet, je nájem bytu. 

Nejčastějším případem vzniku nájmu bytu je sjednání nájemní smlouvy mezi dvěma či 

více smluvními stranami. Podstatné náležitosti nájemní smlouvy, které se postupem času 

měnily, byly popsány v kapitole 3 Nájemní smlouva. Tato kapitola projednává o dalších 

možných způsobech vzniku nájmu bytu. 

 

4.1 Vznik nájmu bytu dle předchozí právní úpravy 
 

4.1.1 Společný nájem bytu manžely 

 

Pokud se stal jeden z manželů nájemcem bytu za trvání manželství či před 

uzavřením manželství, vznikl společný nájem bytu oběma manželům, a to přímo ze 

zákona. Z toho vyplývá, že společný nájem bytu mohl vzniknout buď uzavřením 

manželství nebo nabytím nájemního práva k bytu alespoň jedním z manželů.66 Tato 

právní úprava podporovala soužití dvou lidí v manželském svazku, popř. i následnou 

výchovu dětí v rodině. Garantovala manželům, že oba mají stejná práva k nájmu bytu, 

nehledě na to, s kým byla nájemní smlouva uzavřena. Starý obč. zák. pamatoval i na 

případ, kdy dvě osoby byly sice sezdané, ale trvale spolu nežily. V takovém případě 

společný nájem bytu manžely nevznikl. Společný nájem manželů k nájmu bytu nevznikl 

také v případě, kdy ve stejném bytě bydlela jiná osoba či více osob z titulu společného 

nájmu bytu, v tomto případě se jednalo pouze o společný nájem více osob.67 Dle ustálené 

rozhodovací praxe soudů vznikl společný nájem bytu manžely pouze tehdy, pokud 

s manžely v bytě nežila jiná osoba, které by svědčilo právo k bytu na základě nájemní 

smlouvy.68  

 
66 Společný nájem bytu manžely a jeho vznik. Epravo.cz [online]. 23.10.2002 [cit. 2020-03-07]. Dostupné z: 

https://www.epravo.cz/top/clanky/spolecny-najem-bytu-manzely-a-jeho-vznik-19127.html 
67 SALAČ, Josef. Nájemní smlouva jako právní důvod bydlení. Praha: VODNÁŘ, 2003, s. 86-87. 

SCHÖDELBAUEROVÁ, Pavla a NOVÁKOVÁ, Helena. Bydlení v nájemním bytě. Praha: C. H. Beck, 2000, s. 16-17. 
68 Usnesení Nejvyššího soudu ze dne 20. 11. 2002, sp. zn. 26 Cdo 1662/2002. 
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4.1.2 Společný nájem bytu manžely u služebního bytu 

 

U služebních bytů byla situace vzniku práva nájmu bytu mezi manžely odlišná. 

Služební byt, jak již bylo řečeno, byl vázán na výkon práce nájemce (zaměstnance) pro 

pronajímatele (zaměstnavatele). Byl-li byt přidělen jednomu z manželů pro potřebu 

osobního užívání, nevzniklo druhému manželovi stejné právo užívat byt ex lege jako 

tomu bylo u nájmu bytu obecně, nýbrž pouze právo na bydlení, které bylo odvozeno od 

práva na užívání bytu, jímž disponoval manžel, kterému byl služební byt přidělen. 

Ustanovení týkající se společného nájmu bytu manžely u služebních bytů vylučovalo 

ustanovení § 709 starého obč. zák.69 Je nutno zmínit, že se manželé nestali společnými 

nájemci bytu, pokud byl daný byt před rokem 1992 bytem podnikovým, a poté se ex lege 

změnil na nájem bytu obecně, protože nesplňoval podmínky bytu služebního. Společné 

užívání podnikového bytu manžely vylučoval § 182 původního starého obč. zák., 

následně nedocházelo ke změně užívání bytu na společné užívání manžely.70  

Zajímavé rozhodnutí přinesl také Nejvyšší soud České republiky v roce 2002, 

v daném případě se jednalo o byt vojenský, který se po roce 1992 transformoval na nájem 

služebního bytu a následně na nájem bytu obecně, poté, co nájemce přestal být vojákem 

z povolání. Okolnost, že za trvání manželství přestal být nájemce vojákem z povolání, 

zapříčinilo změnu nájmu bytu; ze služebního nájmu bytu na nájem bytu obecně. Za trvání 

nájmu bytu vojenského a nájmu bytu služebního nemohlo vzniknout společné nájemní 

právo manžely. Ovšem ani ztráta charakteru služebního bytu za trvání manželství neměla 

za následek dodatečný vznik nového práva společného nájmu bytu manžely. Uvedená 

okolnost vedla pouze ke změně charakteru bytu, z nájmu služebního bytu na nájem bytu 

obecně.71 Lze považovat tento závěr za znevýhodnění jednoho z manželů, neboť 

následoval-li jeden z manželů druhého chotě do nájmu služebního bytu, počítal s tím, že 

tento byt mohou užívat z důvodu výkonu práce, kterou jeden z manželů jako zaměstnanec 

pro pronajímatele vykonával. Nastala-li ovšem změna charakteru nájmu služebního bytu 

na nájem bytu obecně, bylo by smysluplnější aplikovat obecná ustanovení týkající se 

nájmu bytu, nikoliv ta, která se dotýkala nájmu služebního bytu. Nájemce již nemusel 

 
69 SALAČ, Josef. Nájemní smlouva jako právní důvod bydlení. Praha: VODNÁŘ, 2003, s. 86-87. 
70 Rozsudek Nejvyššího soudu ze dne 18. 9. 2003, sp. zn. 21 Cdo 830/2002. 
71 Rozsudek Nejvyššího soudu ze dne 20. 11. 2002, sp. zn. 26 Cdo 584/2001. 
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vykonávat práce pro pronajímatele, nebylo zde již osobní pouto, a nic nebránilo tomu, 

aby se nájemci stali oba manželé společně.72 

Právní ochranu manželovi, který měl pouze odvozené právo užívat nájemní 

služební byt, poskytoval institut zajištění bytové náhrady. Bývalý manžel měl většinou 

po rozvodu či smrti manžela, který byl nájemcem služebního bytu, právo na zajištění 

náhradního bytu, v některých případech na náhradní ubytování. Dokud mu nebyla 

zajištěna bytová náhrada, nemusel se ze služebního bytu vystěhovat.73 Za jakých 

podmínek měl manžel právo na bytovou náhradu, je uvedeno v kapitole 7.2 Bytové 

náhrady u nájmu služebního bytu. 

 

4.1.3 Přechod nájmu bytu 

 

Dalším způsobem, kterým bylo možné získat právo nájmu bytu, byl přechod 

nájmu bytu. Přechod nájmu bytu existoval již za první republiky. Jednalo se o jeden 

z nejčastějších právních titulů nájmu bytu, u kterého docházelo ke sporu.74 Tento způsob 

nastával ex lege při splnění zákonem stanovených podmínek. Zemřel-li nájemce a byt se 

nenacházel ve společném nájmu manželů, přecházel nájem bytu na osoby, které starý obč. 

zák. rozděloval na dvě skupiny. Pro každou skupinu byly stanoveny odlišné podmínky 

pro splnění nároku na přechod nájmu bytu.75 

První skupinu tvořili děti, vnuci, rodiče, sourozenci, zeť a snacha. Vnuci byli 

přesunuti novelou starého obč. zák. (zákonem č. 107/2006 Sb.) do druhé skupiny a 

následně nejaktuálnějším zněním starého obč. zák. přesunuti opět do první skupiny. 

Osoby náležející do první skupiny musely splnit kumulativně následující podmínky; za 

prvé tyto osoby žily s nájemcem ke dni jeho smrti ve společné domácnosti a za druhé 

nedisponovaly vlastním bytem.76 Společnou domácností se zde rozumělo pouze trvalé žití 

s původním nájemcem v domácnosti, osoba se tedy nemusela podílet na hrazení nákladů 

na bydlení a hospodaření, jak vyžadoval § 115 starého obč. zák., který definoval pojem 

domácnost. Osoby náležející do první skupiny nemusely žít ve společné domácnosti 

s nájemcem ke dni smrti, pokud se například dočasně zdržovaly v cizině z důvodu práce, 

 
72 KŘEČEK, Stanislav. 222 otázek a odpovědí k nájemnímu bydlení. Praha: Leges, 2008, s. 68-69. 
73 § 713 odst. 1 starého obč. zák. 
74 KŘEČEK, Stanislav. 222 otázek a odpovědí k nájemnímu bydlení. Praha: Leges, 2008, s. 84. 
75 § 706-708 starého obč. zák. 
76 § 706 odst. 1 starého obč. zák. 
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studia či léčby. Podstatné bylo, zda osoba naplňovala znak trvalého soužití s původním 

nájemcem, nehledě na to, zda měla u původního nájemce nahlášen trvalý pobyt.77 Aby na 

osobu mohl přejít nájem bytu, nesměla tato osoba „mít vlastní byt“, dle výkladu soudu 

nesměla osoba disponovat právním titulem, který zakládá právo na bydlení, jež podle své 

povahy slouží k trvalému uspokojení potřeby bydlet. Tímto právním titulem se rozuměly 

všechny právní důvody, od kterých bylo možné odvodit právo na bydlení trvalého 

charakteru, tedy i spoluvlastnictví nemovitosti. Rozhodující byla přitom právní možnost 

užívat byt, tedy naplnění objektivních znaků právního titulu k bydlení, nikoli subjektivní 

vůle osoby, jíž tento titul svědčil.78 

Druhou skupinu tvořily osoby, které nespadaly do první skupiny, ale žily 

s nájemcem v bytě, z důvodu péče o společnou domácnost nebo z důvodu odkázání na 

výživu nájemce, a to alespoň po dobu tří let před smrtí nájemce. Tyto osoby rovněž 

musely splnit podmínku nedisponovat vlastním bydlením.79 

Při přechodu nájmu bytu docházelo k vnucenému nájemnímu vztahu mezi 

pronajímatelem a novým nájemcem. Nejvyšší soud konstatoval, že: „Přechod nájmu bytu 

podle § 706 odst. 1 obč. zákoníku je právním nástupnictvím (sukcesí) svého druhu. Za 

splnění tam uvedených podmínek právo nájmu smrtí nájemce nezaniká, nýbrž dochází ke 

změně v jednom z jeho subjektů, namísto dosavadního nájemce vstupuje do nájemního 

vztahu (určitých práv a povinností) jiná osoba, tímto ustanovením určená.“ 80 Vliv na 

přechod nájmu bytu neměla skutečnost trvalého opuštění společné domácnosti nájemcem. 

Jelikož přechod nájmu na novou osobu nastával ze zákona, bez souhlasu pronajímatele, 

docházelo k situacím, kdy pronajímatel odmítl vystavit novou nájemní smlouvu na 

nového nájemce. I když absence nájemní smlouvy na nového nájemce neměla dopad na 

právo bydlet v daném bytě, omezovala nového nájemce v jiných případech, a to práva na 

přihlášení k trvalému pobytu a s tím spojená i jiná práva, např. právo volit.81 

Dle nejaktuálnějšího znění starého obč. zák. byly podmínky pro osoby patřící 

do druhé skupiny zcela odlišné. Nárok na nájem bytu měla pouze osoba, které 

 
77 SALAČ, Josef. Nájemní smlouva jako právní důvod bydlení. Praha: VODNÁŘ, 2003, s. 88-89. 

SCHÖDELBAUEROVÁ, Pavla a NOVÁKOVÁ, Helena. Bydlení v nájemním bytě. Praha: C. H. Beck, 2000, s. 21-22. 

KŘEČEK, Stanislav. 222 otázek a odpovědí k nájemnímu bydlení. Praha: Leges, 2008, s. 84-88. 
78 Rozsudek Nejvyššího soudu ze dne 27. 4. 2000, sp. zn. 20 Cdo 1653/98 s odkazem na rozsudek Nejvyššího soudu ze dne 30. 10. 

1997, sp. zn. 2 Cdon 883/96. 
79 SALAČ, Josef. Nájemní smlouva jako právní důvod bydlení. Praha: VODNÁŘ, 2003, s. 88-89. 

SCHÖDELBAUEROVÁ, Pavla a NOVÁKOVÁ, Helena. Bydlení v nájemním bytě. Praha: C. H. Beck, 2000, s. 22. 
80 Rozsudek Nejvyššího soudu ze dne 17. 4. 2008, sp. zn. 26 Cdo 1284/2007 s odkazem na usnesení Nejvyššího soudu ze dne 

26. června 1997, sp. zn. 2 Cdon 862/96, uveřejněného v sešitě č. 7 z roku 1997 časopisu Soudní judikatura. 
81 KŘEČEK, Stanislav. 222 otázek a odpovědí k nájemnímu bydlení. Praha: Leges, 2008, s. 88. 
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pronajímatel poskytl písemný souhlas, že může bydlet v bytě s nájemcem. V této změně 

ustanovení lze spatřit jistou ochranu osob náležejících do první skupiny, tedy osob 

blízkých. V případě, kdy více osob splnilo podmínky pro přechod nájmu bytu, přešla 

práva a povinnosti z nájmu bytu na všechny osoby společně a nerozdílně, vznikl tedy 

společný nájem bytu. Pokud však mezi těmito osobami bylo nájemcovo dítě, přešla práva 

a povinnosti k nájemnímu bytu pouze na něj. Zákonodárce se tak pokusil zajistit bydlení 

pro dítě pozůstalého nájemce a chránit ho před možným vypovězením z nájemního bytu. 

Z důvodu, že pronajímatelé byli po dlouhou dobu omezováni ve volbě nájemníka jejich 

bytu, jak bylo uvedeno výše, přineslo nejaktuálnější znění starého obč. zák. limitaci doby 

nájmu bytu po přechodu nájmu. Nájem bytu po jeho přechodu skončil nejpozději 

uplynutím dvou let od okamžiku přechodu nájmu. Výjimku měly osoby, které byly starší 

70 let, u nich nájem bytu po jeho přechodu trval po dobu původně sjednanou. Nezletilé 

osoby, na které přešel nájem bytu, mohly v nájemním bytě bydlet do dovršení 20. roku 

věku, pokud se s pronajímatelem nedohodly jinak.82 

 

4.1.4 Přechod nájmu služebního bytu 

 

Přechod nájmu služebního bytu tkvěl v odlišných podmínkách. Nájem služebního 

bytu byl úzce spjat s osobou, které byl přidělen. Nemohl tudíž přecházet na nikoho jiného 

ani na členy domácnosti zesnulé osoby. Přechod nájmu u služebního bytu byl ve starém 

obč. zák. výslovně vyloučen.83 V případě, že osoba, které byl přidělen služební byt 

zemřela či trvale opustila domácnost, náleželo zbylým členům domácnosti právo na 

bytovou náhradu.84 Členové domácnosti tak mohli očekávat, že i po smrti nájemce (či 

jeho trvalém opuštění služebního bytu) jim bude nabídnut náhradní byt, který ve většině 

případů odpovídal rozměrově i kvalitou bytu původnímu.  

 
82 § 706 nejaktuálnějšího znění starého obč. zák.  
83 § 709 starého obč. zák. 
84 § 713 odst. 1 starého obč. zák. 
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4.1.5 Užívání bytu osobami blízkými 

 

Právo užívat nájemní byt vzniklo také rodinným příslušníkům osoby, která 

podepsala nájemní smlouvu, rozuměly se tím především děti nájemce, ale i sourozenci, 

či rodiče. Za komunistického režimu byly byty přidělovány do osobního užívání 

velikostně odpovídajíc počtu osob domácnosti. Postupem času, kdy se přešlo 

k nájemnímu vztahu a byty již nebyly přidělovány v závislosti na počtu osob členů 

nájemcovy domácnosti, vznikla potřeba korigovat počet členů v nájemním bytě. Nejprve 

novelou starého obč. zák. (zákonem č. 107/2006 Sb.), kdy nájemce byl povinen oznámit 

pronajímateli změnu počtu osob do 15 dnů ode dne nastalé změny, pod sankcí hrubého 

porušení nájemní smlouvy s možností výpovědi.85 

Další změnu přineslo nejaktuálnější znění starého obč. zák., které zakotvovalo 

právo pronajímatele požadovat pouze takový počet osob v bytě, který je přiměřený 

velikosti bytu. S nájemcem mohly užívat nájemní byt i odlišné osoby od osob blízkých, 

ovšem u těchto osob si pronajímatel mohl vyhradit v nájemní smlouvě, že s jejich přijetím 

do nájemního bytu musí vyslovit souhlas. Změna spočívala také v prodloužení lhůty na 

oznámení změny počtu osob, z 15 dnů na 2 měsíce, a to pouze u osob, které u nájemce 

pobývaly déle než 2 měsíce.86 

 

4.1.6 Automatické prodlužování nájmu bytu 

 

Specifickým případem vzniku nájemní smlouvy bylo tzv. automatické 

prodlužování nájmu bytu. Tento institut chránil nájemce před laxností pronajímatele 

v případě, kdy nájemní smlouva byla sjednána na dobu určitou, ale pronajímatelovy 

úkony nespěly k ukončení nájemního vztahu. Ve starém obč. zák. bylo uvedeno: „Užívá-

li nájemce věci i po skončení nájmu a pronajímatel proti tomu nepodá návrh na vydání 

věci nebo na vyklizení nemovitosti u soudu do 30 dnů, obnovuje se nájemní smlouva za 

týchž podmínek, za jakých byla sjednána původně. Nájem sjednaný na dobu delší než rok 

se obnovuje vždy na rok, nájem sjednaný na dobu kratší se obnovuje na tuto dobu.“87 Za 

splnění těchto podmínek nájemní vztah pokračoval, nebylo třeba uzavírat novou nájemní 

smlouvu, neboť se obnovila nájemní smlouva původní, ve které platila všechna práva a 

 
85 § 689 odst. 2 a 3 zákona č. 107/2006 Sb. 
86 § 689 nejaktuálnějšího znění starého obč. zák. 
87 § 676 odst. 2 starého obč. zák. 
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povinnosti, na kterých se smluvní strany původně dohodly, vyjma jediného a tou byla 

doba nájmu. U automaticky prodlužovaných nájemních smluv se doba nájmu bytu 

obnovila maximálně na dobu jednoho roku. Lze zde spatřit ochranu nájemce, i 

pronajímatele. Nájemce měl právní jistotu legálně setrvat v bytě i po uplynutí doby 

nájmu, pokud pronajímatel do 30 dnů ničeho nenamítl. Současně pronajímatel měl 

přiměřeně dlouhou dobu na podání žaloby u soudu. V případě, kdy tuto lhůtu promeškal, 

měl jistotu, že nájemní vztah se obnovuje pouze na dobu jednoho roku, což se dá 

považovat za adekvátní. Tento způsob vzniku nájmu bytu byl svým způsobem specifický, 

neboť nedocházelo ke vzniku nové nájemní smlouvy ani ke změně osoby nájemce, pouze 

docházelo k prodloužení nájemního vztahu. 

Nejaktuálnější znění starého obč. zák. automatické prodlužování nájmu ex lege 

vylučovalo, pokud si smluvní strany výslovně nestanovily, že se užije.88 

 

4.2 Vznik nájmu bytu dle současné právní úpravy 
 

4.2.1 Obecně 

 

Způsoby vzniku nájmu bytu dle obč. zák. se nijak neliší od předešlé právní úpravy. 

Nejčastějším způsobem vzniku nájmu je stále dohoda smluvních stran. Poté, co se 

smluvní strany dohodnou na znění nájemní smlouvy,89 dochází ke zpřístupnění bytu. Obč. 

zák. oproti původní právní úpravě stanovuje situace související se zpřístupněním bytu či 

domu. Byt je zpřístupněn, pokud nájemce obdržel klíče a nebrání mu nic v přístupu do 

bytu. Klíče nemusí být obligatorně vždy odevzdány, podstatné je, pokud nájemci je 

umožněn přístup do bytu. Pokud si smluvní strany neujednaly datum zpřístupnění bytu, 

je pronajímatel povinen předat byt nájemci první den měsíce následujícího po dni, kdy 

nájemní smlouva nabyla účinnosti. V případě, že by tak pronajímatel neučinil, dostává se 

do prodlení a nájemci vzniká právo na vypovězení nájemního vztahu bez výpovědní 

lhůty.90  

 
88 § 710 odst. 3 nejaktuálnějšího znění starého obč. zák. s odkazem na § 676 odst. 2 starého obč. zák. 
89 Pozn.: Přičemž nájemce často není schopen si vyjednat podmínky nájemní smlouvy v jeho prospěch, s ohledem na vysokou 
poptávku po bydlení a postavení nájemce, jakožto slabší smluvní strany. 
90 HULMÁK, Milan, KABELKOVÁ, Eva. § 2242 [Zpřístupnění bytu]. In: HULMÁK, Milan, BEDNÁŘ, Václav, a kol. Občanský 

zákoník VI. Závazkové právo. Zvláštní část (§ 2055–3014): komentář. Praha: C. H. Beck, 2014, s. 356-357. 
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4.2.2 Společný nájem bytu manžely 

 

Jsou-li nájemci manželé, je situace obdobně upravena jako dle starého obč. zák. 

V obč. zák. je nájem bytu nebo domu manžely upraven v části druhé (rodinné právo) 

v hlavě I dílu 4 oddíle 2. Společný nájem bytu manžely vzniká uzavřením nájemní 

smlouvy alespoň s jedním z manželů nebo byl-li nájemcem jeden z manželů, vzniká 

společný nájem uzavřením manželství. Je-li splněna jedna z těchto podmínek, vznikne 

nájem bytu i jiné osobě nezávisle na vůli pronajímatele. Obč. zák. uvádí, že vznik 

společného nájmu bytu manžely uzavřením manželství vznikne jen v případě, že jeden 

z manželů byl výlučným nájemcem. Opětovně je vyloučen vznik společného nájmu bytu 

manžely, pokud nájem bytu byl uzavřen jako společný nájem mezi více osobami.91 Rozdíl 

v současné právní úpravě oproti té předešlé je benevolence zákonodárce, kdy manželé 

nemusí již spolu trvale žít. Zatímco dříve nevznikl společný nájem bytu uzavřením 

manželství, pokud manželé spolu trvale nežili, dnes již takový požadavek kladen není.92 

Výše bylo uvedeno, že společný nájem bytu manžely vzniká uzavřením 

manželství. Rozhodující právní skutečností je tak okamžik uzavření manželství, nikoliv 

až následné oznámení či prokázání této skutečnosti pronajímateli. Je však třeba 

připomenout, že nájemce má vůči pronajímateli povinnost nahlásit změnu počtu osob 

žijících v nájemním bytě.93 Manžel, který nebyl nájemcem bytu, vstupuje ex lege do 

nájemního vztahu nezávisle na jeho vůli, přičemž není významné, zda je či není omezen 

na svéprávnosti, rozhodující je pouze to, zda je způsobilý být nositelem nabývaného práva 

či povinnosti.94 

Co se týče ochrany před ukončením nájemního vztahu; v případě, že nájem bytu 

vypovídá pouze jeden z manželů, je právní úprava totožná. Není možné ukončit nájem 

bytu pouze s jedním manželem a současně nelze ukončit nájem bytu pouze jedním 

z manželů. Vždy je potřeba písemného souhlasu druhého manžela,95 ať již předem či 

následovně, pod sankcí relativní neplatnosti takového jednání.96 

 

 
91 HULMÁK, Milan. § 745 [Společné nájemní právo]. In: HRUŠÁKOVÁ, Milana, HULMÁK, Milan, a kol. Občanský zákoník II. 

Rodinné právo (§ 655−975): komentář. Praha: C. H. Beck, 2014, s. 405-406. 
92 HULMÁK, Milan. § 744 [Vznik práva bydlení uzavřením manželství]. In: HRUŠÁKOVÁ, Milana, HULMÁK, Milan, a kol. 
Občanský zákoník II. Rodinné právo (§ 655−975): komentář. Praha: C. H. Beck, 2014, s. 399-401. 
93 Rozsudek Nejvyššího soudu ze dne 17.10.2019, sp. zn. 26 Cdo 218/2019. 
94 Rozsudek Nejvyššího soudu ze dne 23.7.2019, sp. zn. 26 Cdo 4684/2018. 
95 Pozn.: Neujednali si manželé či snoubenci něco jiného viz § 750 obč. zák. 
96 HULMÁK, Milan. § 748 [Omezení dispozice s nájemním právem]. In: HRUŠÁKOVÁ, Milana, HULMÁK, Milan, a kol. Občanský 

zákoník II. Rodinné právo (§ 655−975): komentář. Praha: C. H. Beck, 2014, s. 423-425. 
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4.2.3 Nájem služebního bytu manžely 

 

Ačkoliv současná právní úprava výslovně nevylučuje vznik společného nájmu 

služebního bytu manžely, nemůže vzniknout ex lege, jako u nájmu bytu obecně. Je třeba 

respektovat vůli pronajímatele k účelovému pronajmutí daného bytu, proto společný 

nájem služebního bytu manžely vznikne pouze tehdy, pokud pronajímatel uzavře nájemní 

smlouvu s oběma manžely. V případě, že pronajímatel uzavře nájemní smlouvu pouze 

s osobou, která se zavázala vykonávat práci pro pronajímatele či pro jinou osobu dle 

domluvy, nevzniká druhému manželovi právo na společný nájem služebního bytu, nýbrž 

pouze právo užívat daný byt, které je odvozené od práva nájemce.97 S tímto odvozeným 

právem užívat byt jsou spjata omezení; povinnost vystěhovat se z bytu po smrti manžela, 

jakožto výlučného nájemce,98 stejně tak po rozvodu manželství.99 

 

4.2.4 Přechod nájmu bytu obecně 

 

Přechod nájmu bytu dle obč. zák. je upraven obdobně jako tomu bylo za účinnosti 

nejaktuálnějšího znění starého obč. zák., současná právní úprava je však podrobnější.100 

V případě, že nájemce bytu zemřel a nájem bytu nebyl ve společném nájmu více 

osob, přechází nájem bytu na člena nájemcovy domácnosti, který v bytě žil ke dni smrti 

nájemce a nedisponuje vlastním bytem. Není-li osoba nájemcův manžel, partner, rodič, 

sourozenec, zeť, snacha, dítě nebo vnuk, přechází na ni nájem bytu pouze za předpokladu, 

že pronajímatel souhlasil s přechodem nájmu bytu na tuto danou osobu. Byl-li nájem bytu 

s původním nájemcem ujednán na dobu neurčitou, po přechodu nájmu bytu na člena 

nájemcovy domácnosti končí uplynutím dvou let ode dne, kdy došlo k přechodu nájmu 

bytu, vyjma osob starších 70 let a nezletilých osob. Při přechodu nájmu bytu na osobu 

starší 70 let pokračuje nájem bytu po dobu, která byla původně sjednána. Nezletilé osobě 

končí nájem bytu nejpozději dnem, kdy dosáhla věku 20 let, pokud se s pronajímatelem 

nedohodla jinak.101 

 
97 HULMÁK, Milan. § 745 [Společné nájemní právo]. In: HRUŠÁKOVÁ, Milana, HULMÁK, Milan, a kol. Občanský zákoník II. 
Rodinné právo (§ 655−975): komentář. Praha: C. H. Beck, 2014, s. 405-407. 
98 § 2299 obč. zák. 
99 § 769 obč. zák. 
100 KABELKOVÁ, Eva. § 2280 [Nájemcův potomek jako člen domácnosti]. In: KABELKOVÁ, Eva, DEJLOVÁ, Hana. Nájem a 

pacht v novém občanském zákoníku: Komentář § 2201-2357. Praha: C. H. Beck, 2013, s. 311-312. 
101 § 2279 obč. zák. 
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Opětovně nájemcův potomek je nejvíce privilegovanou osobou, na kterou může 

nájem bytu přejít. Je-li potomků více, přechází práva a povinnosti z nájmu bytu na 

všechny společně a nerozdílně, vzniká tedy společný nájem bytu. V případě, že osoba, na 

kterou přešel nájem bytu nemá zájem tohoto práva využít, je oprávněna písemně oznámit 

pronajímateli, že v nájmu bytu nebude pokračovat. K přechodu nájmu bytu dochází ke 

dni úmrtí původního nájemce. Nájemní vztah mezi pronajímatelem a osobou, na kterou 

nájem bytu přešel, je ukončen po dojití oznámení o nevyužití přechodu nájmu bytu 

pronajímateli.102 

Pokud nájem bytu nepřešel na člena nájemcovy domácnosti, může přejít na 

nájemcova dědice. Přešel-li však nájem bytu na nájemcova dědice, je pronajímatel 

oprávněn vypovědět nájem bytu ve lhůtě tří měsíců poté, kdy se dozvěděl následující 

okolnosti: nájemce zemřel, nájem bytu nepřešel na člena nájemcovy domácnosti a 

pronajímatel ví, kdo je nájemcovým dědicem nebo správcem pozůstalosti. Tříměsíční 

lhůta je lhůtou propadnou a počíná běžet od okamžiku, kdy se pronajímatel dozvěděl o 

všech třech okolnostech. Nepostačuje tak, pokud se pronajímatel dozvěděl pouze o tom, 

že nájemce zemřel. Výpovědní lhůta je dvouměsíční. 

Nájemcův dědic je také oprávněn vypovědět nájem bytu, který na něj přešel. 

Výpovědní doba je taktéž dvouměsíční, přičemž výpověď je třeba podat do tří měsíců 

poté, co se nájemcův dědic dozvěděl o smrti nájemce, o svém dědickém právu a o tom, 

že nájem bytu nepřešel na člena nájemcovy domácnosti. Na ochranu pronajímatele však 

zákonodárce stanovil, že nájemcův dědic je oprávněn vypovědět nájem bytu nejpozději 

do šesti měsíců od nájemcovy smrti.103 

 

4.2.5 Přechod nájmu služebního bytu 

 

Nájem služebního bytu končí vždy smrtí nájemce bez ohledu na charakter 

vykonávané práce a bez ohledu na osoby, které v bytě s nájemcem bydlely. Tyto osoby 

mohou ve služebním bytě bydlet, dokud nejsou pronajímatelem vyzvány k vyklizení 

bytu, pak musí učinit do tří měsíců ode dne, kdy výzvu obdrží. Mezi pronajímatelem a 

těmito osobami může dojít k dohodě, že lhůta na vyklizení bytu bude zkrácena či 

 
102 KABELKOVÁ, Eva. § 2279 [Přechod nájmu na člena domácnosti]. In: KABELKOVÁ, Eva, DEJLOVÁ, Hana. Nájem a pacht v 
novém občanském zákoníku: Komentář § 2201-2357. Praha: C. H. Beck, 2013, s. 304-307. 
103 KABELKOVÁ, Eva, SELUCKÁ, Markéta. § 2283 [Výpověď nájmu po úmrtí nájemce]. In: HULMÁK, Milan, BEDNÁŘ, Václav, 

a kol. Občanský zákoník VI. Závazkové právo. Zvláštní část (§ 2055–3014): komentář. Praha: C. H. Beck, 2014, s. 445-447. 
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v možnosti pokračovat v nájmu bytu. Pokud pozůstalé osoby obdrží výzvu k vyklizení 

bytu, nemají právo na bytovou náhradu jako tomu bylo za předchozí právní úpravy.104 

 

4.2.6 Členové nájemcovy domácnosti 

 

Nájemce má právo sdílet nájem bytu s osobami, které uzná za vhodné. Na druhou 

stranu je pronajímatel oprávněn požadovat po nájemci, aby v bytě žil pouze takový počet 

osob, který je přiměřený velikosti bytu a nebrání tomu, aby osoby mohly v bytě žít 

v obvyklých pohodlných a hygienicky vyhovujících podmínkách. Členové nájemcovy 

domácnosti se nestávají společnými nájemníky, mají pouze od nájemce odvozené právo 

v bytě bydlet. Obč. zák. navazuje na předešlou právní úpravu. Povinností nájemce je 

nahlásit pronajímateli změnu počtu osob v bytě, a to do dvou měsíců od nastalé situace. 

Zde by nájemce neměl být laxní. Pokud by pronajímatel zjistil, že nájemce nenahlásil 

nové osoby v bytě, je oprávněn vypovědět nájemní vztah. Mimo jiné, pokud se nejedná o 

osoby blízké či důvody zvláštního zřetele hodné, může si pronajímatel v nájemní smlouvě 

vyhradit, že k přijetí dalšího člena do nájemcovy domácnosti, je potřeba obdržet jeho 

písemného souhlasu.105 S odkazem na § 22 obč. zák. lze konstatovat, že nájemce ve 

většině případů nebude potřebovat souhlas pronajímatele. Z důvodu, že zákonodárce 

umožňuje přijmout i osoby, které nájemce považuje za osoby blízké a dále osoby 

v případech zvláštního zřetele hodných, je dán široký prostor nájemci na to, aby si danou 

osobu obhájil.106 

 

4.2.7 Automatické prodloužení nájmu bytu 

 

Zatímco ve starém obč. zák. postačovalo, pokud nájemce bydlel dál v nájemním 

bytě po skončení nájmu bytu po dobu 30 dnů, nyní zákonodárce ve prospěch 

pronajímatele prodloužil dobu na tři měsíce. Zároveň prodloužil i dobu, o kterou se 

nájemní vztah automaticky prodlužuje. Dle obč. zák. se nájemní vztah prodlužuje o tutéž 

dobu, na jakou byl ujednán, nejdéle však na dva roky. Pronajímatelé tak mají relativně 

dlouhou dobu na to, aby vyzvali nájemce k vystěhování se z bytu. Jedná se o dispozitivní 

 
104 KŘEČEK, Stanislav. Nájemní a družstevní bydlení podle nového občanského zákoníku a zákona o obchodních korporacích. 

2. aktualizované vydání. Praha: Leges, 2016, s. 144-145. 
105 § 2272 obč. zák. 
106 KŘEČEK, Stanislav. Nájemní a družstevní bydlení podle nového občanského zákoníku a zákona o obchodních korporacích. Praha: 

Leges, 2014, s. 87. 
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ustanovení, které si mohou smluvní strany zcela vyloučit, popř. upravit specifické 

podmínky obnovení nájmu bytu.107 

 

4.3 Vznik nájmu služebního bytu dle současné právní úpravy 
 

Vznik nájmu služebního bytu se liší dle zaměstnavatele, pro kterého nájemce 

pracuje. Služební byty, někdy také lidově označované jako byty podnikové, poskytují 

svým zaměstnancům společnosti, ať již soukromé či státní, ale také státní instituce. Dále 

poskytují služební byty obce pro vybrané profese, které občané potřebují, např. učitele, 

lékaře, policisty či hasiče. 

Jak již bylo řečeno, nájem služebního bytu u některých profesí poskytují obce, 

v Praze také jednotlivé městské části, dle jimi stanovených podmínek. Byty, které nejsou 

svěřeny městským částem Prahy, spravuje hlavní město Praha (dále jen „hl. m. Praha“). 

Na níže uvedeném příkladu uvedu postup vzniku nájmu služebního bytu, který je dle 

pravidel stanovených hl. m. Prahou, přičemž postup pro přidělení služebního bytu je 

v městských částech Prahy, vyjma terminologie jednotlivých odborů, téměř totožný. 

Postup, kterým se přidělují služební byty na níže uvedeném příkladu se tak týká zejména 

Prahy. 

Právo na uzavření nájemní smlouvy vzniká vybraným profesím, v zásadě se jedná 

o státní sféru. Osoba, která má zájem o služební byt, musí podat žádost a splnit následující 

podmínky. Žadatel ani členové jeho domácnosti, kteří mají zájem se přestěhovat do 

služebního bytu, nesmí být vlastníky nebo spoluvlastníky nemovitosti určené k trvalému 

bydlení na území, odkud by dojíždění do zaměstnání bylo v adekvátním rozsahu.108 Dále 

žadatel musí vykonávat vybranou profesi a získat doporučení od svého nadřízeného 

k žádosti o pronájem služebního bytu. Nadřízený, např. ředitel nemocnice či školy, 

prokáže, že žadatel je jeho zaměstnancem a navrhne poskytnout služební byt žadateli. 

Žadatel obvykle dokládá i výši příjmů jeho domácnosti za posledních 12 kalendářních 

měsíců. Bytová komise doporučí pronájem služebního bytu a odbor bytového fondu zašle 

žadateli nabídku k prohlídce bytu. V případě, že žadatel má zájem o nabídnutý byt, 

předloží se návrh na pronájem služebního bytu ke schválení radě. Po schválení pronájmu 

 
107 KABELKOVÁ, Eva, SULECKÁ, Markéta. § 2285 [Obnovení nájmu po jeho skončení]. In: HULMÁK, Milan, BEDNÁŘ, Václav, 
a kol. Občanský zákoník VI. Závazkové právo. Zvláštní část (§ 2055–3014): komentář. Praha: C. H. Beck, 2014, s. 450-452. 
108 Pozn.: Například, žádá-li osoba o služební byt v Praze, nesmí disponovat právním titulem k trvalému bydlení na území hl. m. Prahy 

a Středočeského kraje. 



32 

 

služebního bytu radou obce (či radou městské části Prahy), nastupuje na řadu odbor 

bytového fondu,109 který připravuje znění nájemní smlouvy služebního bytu a vyzývá 

žadatele, aby se dostavil ve lhůtě 15 dnů k podpisu smlouvy. Žadatel může požádat o 

prodloužení lhůty, pokud mu brání závažné důvody, aby se dostavil k podpisu smlouvy, 

v opačném případě je jeho žádost vyřazena. V případě, že se žadateli byt nezamlouval a 

odmítl jej, je jeho žádost rovněž vyřazena.110 Žadatel může odmítnout nabídnutý byt 

pouze ze závažných důvodů, které je povinen zaslat na odbor bytového fondu 

k posouzení. Pokud odbor bytového fondu akceptuje důvody, pro které byl nabídnutý byt 

odmítnut, nabídne žadateli k prohlídce jiný služební byt. Nabídnutý byt by měl rozměrově 

odpovídat počtu členů domácnosti žadatele. Pokud bytová komise pronájem služebního 

bytu nedoporučí, bude odbor bytového fondu žadatele i ředitele příslušného odboru 

informovat a žádost zůstane nadále evidována v aplikaci „Žádost o byt“.111 Je nutno 

upozornit, že na poskytnutí služebního bytu i po splnění všech podmínek není právní 

nárok. Je zejména v dikci rady obce (městské části Prahy), zda pronájem služebního bytu 

konkrétní osobě schválí.112 

Další možností, jak poskytnout služební byt, je uzavření nájemní smlouvy mezi 

obcí a zaměstnavatelem, který následně uzavře podnájemní smlouvu se svým 

zaměstnancem. Příkladem může být město Plzeň, které uzavírá nájemní smlouvy 

s Fakultní nemocnicí Plzeň. Nájemní smlouvu musí schválit Rada města Plzně, ale poté 

je na nemocnici, komu služební byt do podnájmu nabídne.113 

Za komunistického režimu tvořily podnikové byty velkou část bytového fondu. Po 

roce 1989 byla většina z nich privatizována. Nyní zaměstnavatelé začínají opět lákat 

zaměstnance na služební byty. Výhodou je nižší nájemné, obvykle kratší dostupnost do 

zaměstnání a motivace pro zaměstnance zůstat u zaměstnavatele, pokud možno co 

nejdéle. Nabídku služebních bytů poskytují především velké společnosti, které si mohou 

dovolit bytovou výstavbu či pronájem nemovitostí z vlastních zdrojů. Častějším 

způsobem je pronajmutí nemovitosti společností, která jej poskytne do podnájmu 

 
109 Pozn.: Odbor bytového fondu figuruje u Magistrátu hl. m. Prahy, jedná se pouze o příklad, neboť např. u městské části Praha 7 se 

jedná o odbor majetku, u městské části Praha 2 působí odbor majetku a investic atd. 
110 Pozn.: Některé městské části Prahy dovolují odmítnout nabídnutý byt třikrát a až poté je žádost vyřazena. 
111 Pozn.: Jak bylo řečeno, jedná se pouze o příklad vzniku nájmu služebního bytu, zde konkrétně hl. m. Prahou, která užívá tuto 

aplikaci. 
112 Příloha č. 1 této diplomové práce: Usnesení Rady hlavního města Prahy číslo 2475 ze dne 18.9.2018. 
113 Fakultní nemocnice nabízí zaměstnancům byty. Poskytne je město. Qap.cz [online]. 2.6.2017 [cit. 2020-03-23]. Dostupné z: 

https://www.qap.cz/object/fakultni-nemocnice-nabizi-zamestnancum-byty-poskytne-je-mesto-89763 
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zaměstnanci, a to právě za snížené nájemné, v některých případech i zcela bezúplatně. 

Byty jsou převážně nabízeny na dobu určitou, ve většině případů s možností prodloužení 

nájmu bytu. Co se týče některých státních či polostátních podniků, ty disponují několika 

byty, které nebyly zprivatizovány. Jedná se zejména o České dráhy, a.s., které poskytují 

pronájem bytů svým zaměstnancům a o Českou poštu, s.p., která pronajímá byty 

zaměstnancům, kteří mají nájemní smlouvu jako součást pracovní smlouvy nebo pracovní 

smlouvu na dobu neurčitou. Tento marketingový tah na budoucí, ale i současné 

zaměstnance, ulehčuje zaměstnancům uspokojení jejich bytové potřeby.114 

 

4.4 Porovnání právních úprav vzniku nájmu bytu 
 

Vznik nájmu bytu obecně se v mnoha ohledech velmi podobá. Významnější změny 

spatřujeme v prodloužení lhůty u ohlášení nového člena domácnosti a u automatické 

obnovy nájmu bytu. Pro vznik společného nájmu manžely již zákonodárce neklade na 

manžele požadavek, aby spolu trvale žili. Ve prospěch pronajímatele došlo k omezení 

doby nájmu bytu při přechodu nájmu bytu na člena nájemcovy domácnosti viz kapitola 

4.1.3 Přechod nájmu bytu a kapitola 4.2.4 Přechod nájmu bytu obecně. Obč. zák. upravuje 

přechod nájmu bytu podrobněji včetně přechodu nájmu bytu na nájemcova dědice. 

Co se týče vzniku nájmu služebního bytu poskytovaného obcí (městskou částí 

Prahy), městské části Prahy pronajímaly služební byty za účinnosti předešlé právní 

úpravy obdobně jako je tomu nyní. Například dle sdělení městské části Prahy 5, museli 

žádost o pronájem bytu doporučit vedoucí odboru a tajemník Úřadu městské části 

Prahy 5.115 Dále například město Plzeň pronajímalo služební byty také velmi podobně, 

rozhodnutí o novém nájemci bytu podléhalo vždy rozhodnutí Rady města Plzně, případně 

rozhodnutí rady městského obvodu, v jehož čtvrti se byt nacházel.116 Dle odpovědi 

Magistrátu hl. m. Prahy na otázku, zda byl postup přidělování služebních bytů obdobný 

jako je tomu nyní nebo se podstatně lišil, bylo sděleno, že postup přidělování služebních 

 
114 NĚMEC, Jan. Byt jako benefit. Firmy lákají zaměstnance na bydlení ve firemních bytech. Ekonom [online]. 4.4.2019 [cit. 2020-
03-23]. Dostupné z: https://ekonom.ihned.cz/c1-66548510-byt-jako-benefit-firmy-lakaji-zamestnance-na-bydleni-ve-firemnich-

bytech 
115 Sdělení městské části Prahy 5 ze dne 30.3.2020, sp. zn. MC05 46883/2020, k žádosti podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném 
přístupu k informacím ze dne 25.3.2020.  
116 Sdělení Magistrátu města Plzně ze dne 31.3.2020, sp. zn. MMP/102972/2020, k žádosti podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném 

přístupu k informacím ze dne 26.3.2020. 
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bytů byl v podstatě stejný. Pronájem bytu schvalovala Rada hl. m. Prahy na doporučení 

navrhující organizace.117  

 
117 Sdělení Magistrátu hl. m. Prahy ze dne 27.3.2020, sp. zn. S-MHMP 470456/2020, k žádosti podle zákona č. 106/1999 Sb., o 

svobodném přístupu k informacím ze dne 26.3.2020. 
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5 Doba nájmu bytu 
 

5.1 Doba nájmu bytu dle předchozí právní úpravy 
 

V nájemní smlouvě si pronajímatel s nájemcem ve většině případů dohodli dobu, 

na kterou nájem bytu sjednali. Pokud doba nájmu bytu nebyla v nájemní smlouvě 

sjednána, platila vyvratitelná právní domněnka, že nájemní smlouva je uzavřena na dobu 

neurčitou.118 

Doba nájmu bytu byla v nájemních smlouvách nejčastěji stanovena konkrétním 

časovým určením, buď na dobu neurčitou či na dobu určitou. Doba určitá byla stanovena 

např. měsíci nebo roky. V praxi se však objevovaly i případy, kdy se trvání nájemní 

smlouvy vázalo na v budoucnu nastalou událost, např. nájem bytu do doby, než dítě 

vystuduje, do doby dosažení určitého věku apod. Důležité bylo, aby událost byla 

definována přesně, a aby bylo jisté, že událost nastane. Často obce jako pronajímatelé 

uzavíraly s nájemci nájemní smlouvy, ve kterých si ujednaly dobu nájmu bytu na dobu 

určitou s možností prodloužení nájemní smlouvy pouze v případě, že nájemce bude plnit 

řádně a včas veškeré své povinnosti, které pro něj vyplývají z nájemní smlouvy. Tato 

událost byla definována neurčitým způsobem, jelikož dle názorů soudů si nájemce nebyl 

jist, zda v budoucnu taková událost nastane. De facto lze dát za pravdu názorům soudů, 

které k této problematice byly vyřčeny. Nelze považovat událost, která se např. váže na 

dosažení určitého věku za stejnou jako tu, která se váže k neplnění povinností 

vyplývajících z nájemní smlouvy. V zájmu každé osoby je dosáhnout co nejvyššího věku, 

popř. aby dítě dosáhlo, co nejlepšího vzdělání, které je možno požadovat vzhledem k jeho 

vyspělosti a schopnostem. Nájemce počítá s tím, že k takovým událostem dojde. Tudíž 

pokud je doba nájmu bytu určena některou z takto uvedených událostí, která je určitě 

vymezená a přiměřená vzhledem k situaci nájemce, lze takové ujednání akceptovat. 

Naopak ujednání, které se pojí na neplnění povinností z nájemní smlouvy, kdy 

v některých případech není nájemce schopen porozumět veškerým ustanovením nájemní 

smlouvy, lze považovat za in fraudem legis ve prospěch pronajímatele. Smlouvy, ve 

kterých byla doba nájmu vázána na nejistou budoucí událost se nestávaly neplatnými, 

pouze se doba nájmu bytu považovala za dobu neurčitou.119  

 
118 § 686 odst. 2 starého obč. zák. 
119 KŘEČEK, Stanislav. 222 otázek a odpovědí k nájemnímu bydlení. Praha: Leges, 2008, s. 30-31. 
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5.2 Doba nájmu služebního bytu dle předchozí právní úpravy 
 

Doba nájmu, jako jedna z podstatných náležitostí nájemní smlouvy, způsobovala 

problémy především u nájmu služebního bytu. Nájem služebního bytu byl spjat s trváním 

pracovního poměru mezi nájemcem a pronajímatelem. Mnohdy docházelo k případům, 

kdy nájemní smlouva služebního bytu byla sjednána na dobu výkonu práce pro 

zaměstnavatele. Taková formulace způsobovala potíže při stanovení, zda nájemní 

smlouva byla sjednána na dobu neurčitou nebo na dobu výkonu práce nájemce pro 

zaměstnavatele, když pracovní smlouva byla uzavřena na dobu neurčitou. 

Nejvyšší soud konstatoval následující: „Doba trvání nájmu bytu, jež je pro závěr 

o nájmu bytu podstatná, musí být sjednána způsobem, který nevzbuzuje pochybnosti o její 

určitosti. Vymezení doby trvání nájmu k události, o níž není jisto, zda v budoucnu 

nastane, resp. kdy se tak stane, nelze považovat za určité a nezakládá nájem bytu na dobu 

určitou. Z uvedeného důvodu ani smlouva o nájmu bytu dohodnutá na dobu trvání 

pracovního poměru, který byl sjednán na dobu neurčitou, není nájemní smlouvou na dobu 

určitou, když nelze usoudit, kdy, tedy ke kterému časovému momentu, událost, k níž by 

měl nájem bytu zaniknout, nastane.“120 Shrne-li se výše uvedené, pokud pronajímatel 

s nájemcem uzavřel nájemní smlouvu na dobu určitou, přičemž nájemní vztah vázal na 

dobu trvání pracovního poměru, který byl sjednán na dobu neurčitou, jednalo se o nejistou 

budoucí událost, která měla za následek změnu doby nájemního vztahu na dobu 

neurčitou. 

Odlišný názor byl vyřčen v rozsudku Nejvyššího soudu České republiky 

z roku 2005. Nájemní smlouva byla uzavřena na dobu určitou s tím, že nájem bytu skončí 

šest měsíců po ukončení pracovního poměru, který byl sjednán na dobu neurčitou. 

V tomto rozhodnutí je zajímavé sledovat různorodost názorů jednotlivých soudních 

instancí. Zatímco Obvodní soud pro Prahu 4, jakožto soud I. instance vyhověl žalobě na 

vyklizení bytu s argumentací, že doba nájmu žalovaného k předmětnému bytu byla 

sjednána na dobu určitou, když účastníci smlouvy „vyjádřili jednoznačně svou vůli 

sjednat nájem na dobu určitou“ a „dostatečně určitým způsobem dohodli dobu skončení 

nájmu.“ Skončil-li pracovní poměr žalovaného k HVP, a. s., ke dni 30. 9. 2000, pak jeho 

nájemní poměr k předmětnému bytu zanikl ke dni 31. 3. 2001.“ Městský soud v Praze, 

 
120 Rozsudek Nejvyššího soudu ze dne 27. 12. 2002, sp. zn. 28 Cdo 628/2002 s odkazem na rozsudek Nejvyššího soudu ze dne 

30.9.1998, sp. zn. 2 Cdon 1574/96. 
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jakožto soud odvolací se ztotožnil s názorem uvedeným v rozsudku Nejvyššího soudu 

České republiky, který byl zmíněn v předchozím odstavci s odůvodněním, že 

pronajímatel váže skončení nájmu bytu k události, o níž není jisto, kdy nastane a zda 

vůbec v budoucnu nastane, neboť pracovní poměr mezi účastníky smlouvy byl sjednán 

na dobu neurčitou. Nejvyšší soud České republiky, jakožto soud dovolací v dané věci 

uvedl, že: „Doba nájemního poměru sjednaného na dobu určitou může být dohodnuta 

nejen uvedením určitého časového období (např. měsíců) jeho trvání, popřípadě 

uvedením konkrétního dne, k němuž nájemní poměr zanikne, ale i tak, že dobu trvání 

nájemního poměru lze vázat na konkrétním datem neurčitelnou objektivně zjistitelnou 

skutečnost, z níž je možné bez pochyb zjistit, kdy nájemní poměr skončí, přičemž v době 

sjednání takovéto dohody nemusí mít účastníci jistotu, kdy takto sjednaná doba uplyne, 

je však jisté, že tato skutečnost nastane.“121 

I když pracovní poměr byl uzavřen na dobu neurčitou, mohl být nájem služebního 

bytu explicitně sjednán na dobu určitou, pokud uváděl určité časové období, ke kterému 

skončí. Je možné si všimnout, že oproti předchozímu názoru soudu, zde byl uveden názor 

zcela opačný, přičemž postačilo pouze přidat konkrétní časové období k neurčité budoucí 

události. 

Citelné zásahy do institutu doby nájmu u služebního bytu přinesl nejprve zákon 

č. 107/2006 Sb., jenž vázal ukončení nájemní smlouvy na skončení pracovního poměru, 

přičemž rozlišoval, zda se tak stalo z vážného důvodu či nikoliv. Rovněž stanovil, že 

ukončení pracovního poměru z vážných důvodů, mělo za následek změnu doby nájemní 

smlouvy služebního bytu na dobu neurčitou. Došlo tak k zákonnému ukotvení, kdy se 

doba nájmu služebního bytu transformovala na dobu neurčitou.122 

Poté nejaktuálnější znění starého obč. zák. zpřísnilo dobu nájmu služebního bytu, 

a to pouze na dobu určitou. Přestal-li tak nájemce vykonávat práce, na které byl vázán 

nájem bytu, skončil nájem služebního bytu nejpozději dva roky po dni, kdy došlo 

k ukončení pracovního poměru.123  

 
121 Rozsudek Nejvyššího soudu ze dne 22. 6. 2005, sp. zn. 31 Cdo 513/2003. 
122 § 710 odst. 4 až 6 zákona č. 107/2006 Sb. 
123 § 710 odst. 4 a 5 nejaktuálnějšího znění starého obč. zák.  
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5.2.1 Doba nájmu služebního bytu poskytovaného obcí (městskou částí Prahy) 

 

Během průzkumu, na jakou dobu poskytovaly služební byty zejména jednotlivé 

městské části Prahy, bylo zjištěno, že městská část Praha 10 poskytovala služební byty 

do nájmu na dobu trvání základního pracovního vztahu nájemce.124 Městská část Praha 7 

uzavírala nájemní smlouvy na služební byty v letech 1992-2013 na dobu určitou, městská 

část Prahy 2 taktéž na dobu určitou.125 Magistrát hl. m. Prahy na dotaz kladený v souladu 

se zákonem o svobodném přístupu k informacím sdělil, že smlouvy o nájmu služebního 

bytu byly uzavírány na dobu určitou, přičemž doba nájmu mohla být následně změněna 

na dobu neurčitou.126 Magistrát města Plzně poskytoval služební byty do nájmu na dobu 

určitou s možností jejich obnovy.127 

Je patrné, že některé městské části Prahy, jakožto Magistrát hl. m. Prahy a 

Magistrát města Plzně uzavíraly nájemní smlouvy ke služebním bytům na dobu určitou. 

Lze tedy předpokládat, že pracovní smlouvy byly uzavřeny také na dobu určitou 

s ohledem na uvedenou soudní judikaturu, která dovodila závěr, že nájemní smlouva 

služebního bytu byla ujednána na dobu neurčitou, pokud pracovní poměr byl uzavřen na 

dobu neurčitou, resp. smluvní strany si neujednaly žádný konkrétní termín, ke kterému 

by se neurčitá událost vázala. 

 

5.3 Historický exkurz zákona č. 40/1964 Sb. 
 

V letech 1964-1991 byly byty přenechávány do osobního užívání bez určení doby 

užívání, nyní bychom rozuměli nájemní smlouvy na dobu neurčitou.128 V případech, kdy 

osoba užívala podnikový či služební byt, měla právo na užívání takového bytu i po 

skončení pracovního poměru, pokud příslušná organizace (pronajímatel) se nedomáhala 

zrušení práva osobního užívání bytu u soudu dle § 184 písm. a) původního starého 

obč. zák. 

 
124 Sdělení městské části Prahy 10 ze dne 7.4.2020, sp. zn. P10-037154/2020, k žádosti podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném 

přístupu k informacím ze dne 25.3.2020. 
125 Sdělení městské části Prahy 7 ze dne 7.4.2020, sp. zn. SZ MČ P7 110787/2020, k žádosti podle zákona č. 106/1999 Sb., 

o svobodném přístupu k informacím ze dne 25.3.2020. 

Sdělení městské části Prahy 2 ze dne 26.3.2020, sp. zn. MCP2/129724/2020, k žádosti podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném 
přístupu k informacím ze dne 25.3.2020. 
126 Sdělení Magistrátu hl. m. Prahy ze dne 27.3.2020, sp. zn. S-MHMP 470456/2020, k žádosti podle zákona č. 106/1999 Sb., 

o svobodném přístupu k informacím ze dne 26.3.2020. 
127 Sdělení Magistrátu města Plzně ze dne 31.3.2020, sp. zn. MMP/102972/2020, k žádosti podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném 

přístupu k informacím ze dne 26.3.2020. 
128 § 153 původního starého obč. zák. 
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Novelou z roku 1992 byl nájem bytu sjednáván již na dobu určitou nebo bez 

určení doby užívání. U služebních bytů se doba nájmu vázala na pracovní poměr, viz 

kapitola 5.2 Doba nájmu služebního bytu dle předchozí právní úpravy. 

 

5.4 Doba nájmu bytu dle současné právní úpravy 
 

Obč. zák. ve zvláštních ustanoveních o nájmu bytu a nájmu domu neupravuje 

dobu nájmu, tudíž se užije obecných ustanovení o nájmu dle § 2204 odst. 1 obč. zák. 

Nájem bytu dle současné právní úpravy může být opět sjednán na dobu určitou nebo 

neurčitou. V případě, že smluvní strany opomněly ujednat dobu nájmu bytu, platí že 

nájem bytu byl sjednán na dobu neurčitou. V současné době dochází ke sjednávání 

nájemních smluv především na dobu určitou. Pronajímatelé se tak chrání před 

problémovými nájemci, kteří by řádně neplnili své povinnosti. Chtějí-li mít obě smluvní 

strany určitou jistotu, je možno do nájemní smlouvy zakomponovat, že nájemní vztah 

bude prodloužen, pokud nájemce bude řádně plnit své povinnosti. Nájemce tak může 

svým chováním do určité míry ovlivnit délku trvání nájemního vztahu.129 Dle důvodové 

zprávy vyplývá, že nájem na dobu určitou může být ujednán konkrétním časovým 

vymezením, např. roky, měsíci nebo událostí, u níž není jisté, kdy nastane, ale je jisté, že 

nastane, např. na dobu života či dobu trvání pracovního poměru. Pokud si však smluvní 

strany ujednaly nájem bytu na dobu určitou delší než padesát let, má se za to, že nájem 

byl ujednán na dobu neurčitou. Po padesáti letech se tak nájem bytu transformuje na dobu 

neurčitou a s ním možné způsoby vypovězení nájmu bytu. Tato vyvratitelná právní 

domněnka se neužije, pokud celková doba nájmu přesáhne dobu padesáti let jen z důvodu 

postupného prodlužování nájemního vztahu.130 

 

5.5 Doba nájmu služebního bytu dle současné právní úpravy 
 

Doba nájmu u služebních bytů se odvíjí dle pronajímatele, který služební byt 

poskytuje. Dle podmínek, které stanovují jednotlivé obce (městské části Prahy), lze 

shledat, že například hl. m. Praha u pronájmu služebních bytů, které nebyly svěřeny 

 
129 KŘEČEK, Stanislav. Nájemní a družstevní bydlení podle nového občanského zákoníku a zákona o obchodních korporacích. 
2. aktualizované vydání. Praha: Leges, 2016, s. 19-20. 
130 HULMÁK, Milan. § 2204 [Doba nájmu]. In: HULMÁK, Milan, BEDNÁŘ, Václav a kol. Občanský zákoník VI. Závazkové právo. 

Zvláštní část (§ 2055–3014): komentář. Praha: C. H. Beck, 2014, s. 238-241. 
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městským částem Prahy, je doba nájmu služebního bytu sjednána na dobu trvání hlavního 

pracovního poměru nájemce u pronajímatele.131 Při srovnání podmínek, za kterých 

jednotlivé městské části Prahy132 pronajímají služební byty, vyplývá, že nejčastěji je 

nájemní smlouva uzavírána na dobu jednoho roku s možností prodloužení. 

Prodloužení smlouvy je možné, pokud nájemce podal žádost o prodloužení doby 

nájmu bytu a stále vykonává sjednanou práci. Pokud nájemce má zájem o prodloužení 

nájmu služebního bytu a podal příslušnou žádost, je dále povinen doložit pracovní 

smlouvu a potvrzení zaměstnavatele, který doporučuje, aby zaměstnanci byl prodloužen 

nájem předmětného služebního bytu. Žádost musí být podána s předstihem, například 

městská část Praha 4 stanovuje, že nejpozději dva měsíce před koncem doby nájmu 

služebního bytu. Žádost se doručuje na příslušný odbor,133 který figuroval při vzniku 

nájmu služebního bytu. Prodloužení doby nájmu služebního bytu poskytovaného obcí 

(městskou částí Prahy) má většinou totožný postup jako proces vzniku nájmu služebního 

bytu, rada obce (městské části Prahy) musí opět schválit prodloužení nájmu předmětného 

služebního bytu konkrétní osobě. V případě, že rada obce (městské části Prahy) schválí 

prodloužení nájmu služebního bytu, je s nájemcem uzavřena nová nájemní smlouva nebo 

dodatek k nájemní smlouvě, vždy však se zakomponováním prodloužení doby nájmu 

služebního bytu. Doba nájmu služebního bytu se v zásadě prodlužuje o dobu, na kterou 

byl nájem služebního bytu sjednán, lze ji však prodloužit i na dobu odlišnou. 

 

5.5.1 Doba nájmu služebního bytu příkladem 

 

Městská část Praha 10 má v „Zásadách pronajímání bytů svěřených MČ Prahy 

10“ stanoveno, že nabízí do pronájmu služební byty standardně na dva roky, přičemž se 

nájemní smlouva při splnění podmínek prodlužuje také vždy o dva roky.134 V rámci 

poskytnutých informací městskou částí Prahy 10 bylo zjištěno, že městská část Praha 10 

uzavírá nájemní smlouvy na služební byty na dobu jednoho roku s tím, že nájemce si 

může prostřednictvím příslušného odboru135 požádat o prodloužení nájemního vztahu 

 
131 Dle čl. III. přílohy č. 3 k usnesení Rady hlavního města Prahy číslo 2475 ze dne 18.9.2018, které je přílohou č. 1 této diplomové 
práce. 
132 Pozn.: Jedná se městskou část Prahu 4, městskou část Prahu 2, městskou část Praha – Slivenec 
133 Pozn.: Například na odbor bytového fondu, odbor majetku, odbor majetku a investic. 
134 ZÁSADY PRONAJÍMÁNÍ BYTŮ SVĚŘENÝCH MČ PRAHA 10. Praha10.cz [online]. [cit. 2020-03-24]. Dostupné z: 

https://www.praha10.cz/bydleni/zasady-pronajimani-bytu-sverenych-mc-praha-10 
135 Pozn.: V současnosti se jedná o odbor bytů a nebytových prostor. 
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uzavřením nové nájemní smlouvy za splnění týchž podmínek.136 Městská část Praha 7 

stanovuje dobu nájmu služební bytu relativně neurčitě, a to v rozmezí 1-3 roky s možností 

prodloužení na 1-2 roky.137 Ve kterých případech bude nájemní smlouva uzavřena na 

dobu jednoho roku a ve kterých na dobu tří let, není stanoveno. Městská část Praha 4 

poskytuje služební byty do nájmu vždy na dobu jednoho roku.  

Z výše uvedeného je patrné, že ačkoliv se jedná o byty v jednom městě, je úprava 

doby nájmu služebního bytu různorodá. Největší jistotu při užívání služebního bytu mají 

osoby, které jsou nájemci služebních bytů, které pronajímá hl. m. Praha, neboť přímo 

v usnesení Rady hl. m. Prahy je stanoveno, že nájem služebního bytu bude prodlužován, 

pokud nájemce plní své povinnosti a je v pracovním nebo služebním poměru k dané 

organizaci.138 Městská část Praha 2 prodlužuje nájemní smlouvy služebních bytů o jeden 

rok s možností opakovaného prodloužení po dobu trvání pracovního či služebního 

poměru k příslušné organizaci, pokud má nájemce stále trvalý pobyt v předmětném bytě, 

vyjma bytů školnických v budovách základních škol. Nájem bytu prodlouží městská část 

Praha 2 o další tři roky bez vazby na pracovní či služební poměr k dané organizaci, 

s možným dalším prodloužením, pokud nájemce byl více jak deset let v pracovním nebo 

služebním poměru. Podmínkou je, že nájemce řádně plní veškeré své povinnosti.139 Jedná 

se o lukrativní benefit pro zaměstnance, kteří jsou loajální jednomu zaměstnavateli po 

více jak dekádu, přičemž zejména městská část Praha 2 se potýká s nedostatkem policistů 

a pedagogů. Tímto krokem se snaží nejen nalákat potenciální zaměstnance, ale zejména 

si je udržet. 

Co se týče služebních bytů poskytovaných společnostmi, záleží na konkrétní 

pozici zaměstnance a nastavených podmínkách jednotlivé společnosti. Nepochybně se 

bude jednat o nájem bytu na dobu výkonu práce, zda se však nájemní smlouva uzavírá na 

dobu jednoho roku či déle, je velmi variabilní.  

 
136 Sdělení městské části Prahy 10 ze dne 7.4.2020, sp. zn. P10-037154/2020, k žádosti podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném 
přístupu k informacím ze dne 25.3.2020. 
137 Principy posuzování žádostí o tzv. služební byt MČ Prahy 7, Článek 5 Doba nájmu, Služební byty. Praha7.cz [online]. [cit. 2020-

03-24]. Dostupné z: https://www.praha7.cz/wp-content/uploads/2020/03/WEB_OMA_PRINCIPY_SL.pdf 
138 Příloha č. 1 této diplomové práce: Usnesení Rady hlavního města Prahy číslo 2475 ze dne 18.9.2018. 
139 Příloha k usnesení RMČ č. 131 ze dne 6. 3. 2012. Oficiální webový portál Prahy 2: Čl. IV. Prodlužování nájemních smluv [online]. 

2012 [cit. 2020-05-06]. Dostupné z: http://urad.praha2.cz/file/Uot1/sluzebni-byty.pdf 

https://www.praha7.cz/wp-content/uploads/2020/03/WEB_OMA_PRINCIPY_SL.pdf
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5.6 Komparace právních úprav doby nájmu bytu 
 

Po prostudování jednotlivých ustanovení, která upravovala dobu nájmu bytu, lze 

konstatovat, že za komunistického režimu byla větší právní jistota bydlení, s ohledem na 

možnost užívat nájemní byt po neomezeně dlouhou dobu. Postupem času se zákonodárce 

novelami starého obč. zák. snažil zlepšit postavení pronajímatele, především 

zakomponováním doby nájmu na dobu určitou, díky které nemusel pronajímatel po 

uplynutí doby nájmu zajišťovat nájemci náhradní byt. Zatímco novely týkající se doby 

nájmu bytu přinesly pronajímatelům v zásadě výhody, nájemci totéž říci nemohou. 

Zejména u nájmu služebního bytu lze spatřit významnou změnu právní úpravy týkající se 

doby nájmu bytu, a to v neprospěch nájemce. Značný zásah do práv nájemce lze 

považovat zejména v ukončení nájmu služebního bytu maximálně po dvou letech poté, 

co nájemce ukončil pracovní poměr ze závažných důvodů.  
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6 Nájemné 
 

6.1 Obecně 
 

Nájemní smlouva je vždy smlouvou úplatnou, přičemž nájemné je cena za užívání 

bytu. Výše nájemného byla dle starého obč. zák. podstatnou složkou nájemní smlouvy, 

ve které musela být zakomponována nejen výše nájemného, ale také úhrady za plnění 

spojené s užíváním bytu, a to každá část separátně.140 

Dle současné právní úpravy apeluje obč. zák. na smluvní strany, aby si ujednaly 

výši nájemného pevnou částkou. Zpravidla se nájemné vyjadřuje jako peněžité plnění, ale 

toto pravidlo může být porušeno např. u domovnických bytů, kdy je možné, aby nájemce 

za užívání bytu poskytoval pronajímateli své služby pro zajištění správy domu. Podstatná 

je jeho vyjádřitelnost v penězích, resp. majetková povaha. Ujednání, které by 

neobsahovalo nájemné jako peněžité plnění, může být ujednáno pouze ve prospěch 

nájemce. V případě, že by tomu tak nebylo, považovalo by se takové ujednání za nicotné 

s odkazem na § 2235 odst. 1 obč. zák. Nájemné je obvykle placeno měsíčně dopředu. 

Pokud by nájemní smlouva neobsahovala období, za které se nájemné platí, je 

vyvratitelnou právní domněnkou, že se jedná o měsíční nájemné. V případě, že není 

v nájemní smlouvě uvedena výše nájemného, má pronajímatel právo na nájemné, které je 

obvyklé pro nájem obdobného bytu, v obdobné lokalitě a za obdobných smluvních 

podmínek.141 

 

6.2 Výše nájemného 
 

6.2.1 Regulace nájemného – historie 

 

Výše nájemného na území České republiky ovlivnila především tzv. regulace 

nájemného. Regulace nájemného znamenala stanovení maximální výše nájemného, 

kterou mohl pronajímatel po nájemci požadovat. 

 
140 HULMÁK, Milan. § 696 [Nájemné]. In: ŠVESTKA, Jiří, SPÁČIL, Jiří, a kol. Občanský zákoník: komentář. I, II. Praha: C. H. 

Beck, 2008, s. 1842-1843. 
141 BAJURA, Jan a SALAČ, Josef. Přenechání věci k užití jinému § 2246. In: ŠVESTKA, Jiří, DVOŘÁK, Jan, FIALA, Josef, a 
kol. Občanský zákoník: Komentář. Svazek V, (§ 1721 až 2520). Praha: Wolters Kluwer, 2014, s. 1191-1194. 

     HULMÁK, Milan, KABELKOVÁ, Eva. § 2246 [Nájemné]. In: HULMÁK, Milan, BEDNÁŘ, Václav, a kol. Občanský zákoník 

VI. Závazkové právo. Zvláštní část (§ 2055–3014): komentář. Praha: C. H. Beck, 2014, s. 364-365. 
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První regulace nájemného nastala na konci první světové války, kdy tehdy 

rakousko-uherská vláda zavedla v roce 1917 zmrazení nájemného. Regulace se týkala 

především rodin vojáků, které přišly o vydělávající členy domácností a obcí, kde se 

soustředila zbrojní výroba. Postupně docházelo k rozšíření regulace nájemného na 

všechny ostatní obce. Vláda tehdy v nařízení 34/1917 Ř. z. rozdělila byty na staré byty a 

nové byty. Nové byty byly ty, které se začaly stavět až po účinnosti výše zmíněného 

nařízení a současně se na tyto nové byty regulace nájemného nevztahovala.142 Po vzniku 

Československé republiky byly převzaty na základě recepční normy143 veškeré tehdejší 

zemské a říšské zákony a nařízení, tudíž v nově vzniklé Československé republice platila 

regulace nájemného taktéž. Časem docházelo k uvolňování podmínek regulace 

nájemného, v některých případech měl pronajímatel možnost zvýšit nájemné, např. u více 

pokojových bytů, majetných nájemníků či právnických osob. K uvolňování podmínek 

regulace nájemného docházelo postupně vždy přijetím nového zákona o ochraně 

nájemníků, jenž nahradil ten původní.144 

I za komunistického režimu bylo regulováno nájemné, a to vyhláškou 

Ministerstva práce a sociální péče ze dne 7. 6. 1950 č. 411/1950 Ú.l.I, o úpravě nájemného 

z bytů a jiných místností dokončených po 5. květnu 1945. Nájemné se u těchto bytů 

určovalo nájemní sazbou stanovenou okresním národním výborem dle počtu obyvatel 

obce krát počet m2 bytu.145 Nutno dodat, že regulace nájemného se od roku 1948 

vztahovala již na všechny byty, nikoliv jen na ty staré, jak určoval příslušný právní 

předpis.146 Jelikož ne všechny byty nabízely totožné vybavení, lokalitu či technický stav 

budovy, nebylo zcela spravedlivé požadovat od každého nájemce stejnou výši 

nájemného. Vyhláška č. 60/1964 Sb., Ústřední správy pro místní rozvoj místního 

hospodářství o úhradě za užívání bytu a za služby spojené s užíváním bytu, rozdělila byty 

do čtyř kategorií. Nejlepšími byty byly ty, které spadaly do první kategorie a pyšnily se 

ústředním vytápěním a úplným nebo částečným základním příslušenstvím. Za nejhorší 

byty se považovala tzv. čtvrtá kategorie bytů bez vytápění i bez základního příslušenství. 

 
142 DOLEŽAL, Karel. Deregulace nájemného: Zkušenosti z 1. republiky. Měšec.cz [online]. 17.1.2006 [cit. 2020-03-07]. Dostupné z: 

https://www.mesec.cz/clanky/deregulace-najemneho-zkusenosti-z-1-republiky/ 
143 zákon č. 11/1918 Sb. z. a n., o zřízení samostatného státu československého. 
144 MIKOLÁŠEK, Jiří. Prvorepublikové nájmy: regulované, ale jinak. Peníze.cz [online]. 26.5.2005 [cit. 2020-03-07]. Dostupné z: 

https://www.penize.cz/bydleni/17334-prvorepublikove-najmy-regulovane-ale-jinak 
145 § 3 a § 5 vyhlášky Ministerstva práce a sociální péče ze dne 7. 6. 1950 č. 411/1950 Ú.l.I, o úpravě nájemného z bytů a jiných 

místností dokončených po 5. květnu 1945. 
146 SALAČ, Josef. Nájemní smlouva jako právní důvod bydlení. Praha: VODNÁŘ, 2003, s. 73. 
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Nájemné se určovalo na základě počtu m2 bytu krát stanovená sazba dle příslušné 

kategorie bytu.147 

Po listopadu 1989 se Československá republika navracela k demokratickému 

systému a s tím spojené tržní ekonomice. Rovněž docházelo k navracení majetku, který 

byl osobám neprávem odňat. Osoby obdržely nemovitost ve stavu, v němž se nacházela 

a vstupovaly do práv a závazků pronajímatele. Na nového pronajímatele tak přešly 

nájemní smlouvy s regulovaným nájemným, které na nemovitosti vázly.148 Těmto 

osobám byla slíbena postupná deregulace nájemného. Ministerstvo financí postupně 

vyhláškami zvyšovalo sazbu regulovaného nájemného. První velký skok byl na počátku 

roku 1992, kdy se nájemné od července 1992 zvýšilo o 100 %.149 

 

6.2.2 Vyhláška č. 176/1993 Sb. 

 

Do většího povědomí se dostala vyhláška č. 176/1993 Sb., o nájemném z bytu a 

úhradě za plnění poskytovaná s užíváním bytu (dále jen „vyhláška č. 176/1993 Sb.“), 

která byla Ústavním soudem zrušena. Skupina senátorů, která navrhovala zrušení výše 

uvedené vyhlášky, argumentovala, že regulace cen nájemného zjevně nedosahovala výše 

cen obvyklých, přičemž stát tento rozdíl nenahrazoval. Rovněž skupina senátorů 

namítala, že touto vyhláškou docházelo k omezení vlastnického práva u těch vlastníků 

bytů, na které regulace nájemného dopadala. Dále regulace cen nájemného byla v rozporu 

s veřejným zájmem, neboť neumožňovala tvorbu nového a udržování stávajícího 

bytového fondu. Stát touto vyhláškou zvýhodnil určitou skupinu lidí, která byla 

nájemníky bytů s regulovaným nájemným bez ohledu na jejich majetkové poměry. 

Postavil tak právo na bydlení nad právem vlastnickým. Skupina senátorů považovala 

takové upřednostnění za nežádoucí s odkazem na Listinu základních práv a svobod, kde 

je výslovně uvedena ochrana práva vlastnického, nikoliv práva na bydlení. V neposlední 

řadě argumentovali, že vyhláškou č. 176/1993 Sb., bylo omezeno právo na svobodnou 

volbu podnikání dle čl. 26 Listiny základních práv a svobod. Vlastníci bytů, na které 

 
147 § 4 až 6 vyhlášky č. 60/1964 Sb., vyhláška Ústřední správy pro místní rozvoj místního hospodářství o úhradě za užívání bytu a za 

služby spojené s užíváním bytu. 
148 § 10 a § 12 zákona č. 403/1990 Sb., o zmírnění následků některých majetkových křivd, ve znění pozdějších předpisů. 
149 § 5 odst. 2 vyhlášky č. 60/1964 Sb., vyhláška Ústřední správy pro místní rozvoj místního hospodářství o úhradě za užívání bytu a 

za služby spojené s užíváním bytu. 



46 

 

spadala regulace nájemného neměli finanční prostředky na opravy domů či bytů a 

pronajímání bytů bylo spíše ztrátové. 

Ústavní soud neshledal za oprávněné, že regulací nájemného bylo omezeno právo 

na podnikání dle čl. 26 Listiny základních práv a svobod, neboť regulace nájemného se 

nevztahovala na nájemní smlouvy, které byly uzavírány nově. Svobodná volba podnikání 

nebyla tedy nijak omezena. Neztotožňoval se ani s názorem, že právo na bydlení požívá 

menší právní ochrany než právo vlastnické, když není zakomponováno v Listině 

základních práv a svobod. Mimo jiné je právo na bydlení zakotveno v mezinárodních 

úmluvách, jimiž je Česká republika vázána. Ústavní soud ovšem shledal, že bylo 

porušeno vlastnické právo dle čl. 11 odst. 1 Listiny základních práv a svobod. Vlastníci 

bytů, kteří byli omezeni regulací nájemného, nemohli zvyšovat nájemné v takové výši, 

jako vlastníci bytů, na které se regulace nájemného nevztahovala. Omezení může být jen 

při zachování čl. 4 odst. 3, 4 Listiny základních práv a svobod. Omezení tedy musí platit 

pro všechny případy, které splňují stanovené podmínky, a musí být šetřeno jejich podstaty 

a smyslu. Tak tomu však v projednávané věci nebylo a napadená vyhláška byla podle 

názoru Ústavního soudu v rozporu s čl. 11 odst. 1 i s čl. 4 odst. 3, 4 Listiny základních 

práv a svobod, neboť určité kategorie vlastníků byly nuceny se podrobit podstatným 

omezením jejich vlastnického práva, zatímco jiné nikoliv. Vyhlášku č. 176/1993 Sb., 

proto Ústavní soud zrušil k 31.12.2001.150 

Ústavní soud ponechal zrušenou vyhlášku téměř jeden a půl roku v platnosti, aby 

poskytl zákonodárci přiměřený čas na napravení nastalé situace a přijetí opatření v síle 

zákona. Náprava se nedařila a zákon nebyl přijat. Ministerstvo financí tak vydalo cenový 

výměr, který byl obdobou zrušené vyhlášky a následně Ústavním soudem také zrušen. 

Vláda reagovala vydáním cenového moratoria, kdy bylo po dobu tří měsíců zakázáno 

zvyšovat nájemné. Zvyšovat jednostranně nájemné však pronajímatelé stejně nemohli, 

pouze na základě dohody s nájemcem. Cenové moratorium zrušil Ústavní soud v poslední 

den jeho platnosti.151 Jednalo se na delší dobu o poslední právní předpisy upravující 

regulaci nájemného v České republice.  

 
150 Nález Ústavního soudu České republiky ze dne 21.6.2000, uveřejněn ve Sbírce zákonů pod č. 231/2000 Sb. 
151 SALAČ, Josef. Nájemní smlouva jako právní důvod bydlení. Praha: VODNÁŘ, 2003, s. 80-81. 



47 

 

6.2.3 Situace po zrušené vyhlášce č. 176/1993 Sb. 

 

Ačkoliv pronajímatelé nebyli omezeni předpisem upravujícím regulaci 

nájemného, přesto nemohli jednostranně zvýšit nájemné. Paradoxem stále bylo, že ve 

starém obč. zák. bylo pronajímatelům umožněno zvýšit jednostranně nájemné, ovšem 

blíže tak měl určit právní předpis, který nebyl přijat.152 V případě, že jejich zisk z nájmu 

sotva pokrýval náklady na provoz bytu, mohli pronajímatelé pouze navrhnout nájemci 

zvýšení nájemného. Pokud nájemce se zvýšeným nájemným nesouhlasil, obraceli se 

pronajímatelé k soudu. V praxi se nejčastěji objevovaly žaloby na určení výše nájemného, 

na zaplacení nájemného nebo rovnou na přivolení k výpovědi pro neplacení zvýšeného 

nájemného. Žaloby na určení výše nájemného byly obecnými soudy zamítány. Soudy 

odkazovaly na to, že žádný tehdy platný právní předpis jim neumožňoval, aby svým 

zásahem změnily výši nájemného. Pokud by tak učinily, zasahovaly by do moci 

zákonodárné a výkonné, které výši nájemného změnit mohly.153 Nečinnost zákonodárce 

trvala příliš dlouhou dobu, a tak se Ústavní soud uchýlil k následnému řešení. Nálezem 

sp. zn. Pl. ÚS 20/05154 umožnil obecným soudům rozhodovat o výši nájemného, čímž 

poskytl ochranu pronajímatelům, kteří přijímali nájemné ve výši z roku 2002. Ústavní 

soud posléze doplnil, že: „Není přípustné, aby soud odmítl rozhodnutí z důvodu „mlčení, 

nejasnosti či nedostatečnosti zákona“; takový případ by byl odmítnutím spravedlnosti 

(denegatio iustitiae). Při rozhodování o výši nájemného bude obecný soud svým 

konstitutivním rozhodnutím (pro futuro) dotvářet objektivní právo.“155 Rozhodnutí 

obecných soudů o výši nájemného měla konstitutivní charakter a platila ex nunc. Obecné 

soudy při určování výše nájemného braly v potaz zejména výši nájemného v místě a čase 

obvyklou. Zohledňovaly také právo pronajímatele na přiměřený zisk, který měl 

z nájemného získat po odečtení nákladů na opravy, správu a údržbu bytu.156  

 
152 § 696 odst. 1 starého obč. zák. 
153 HULMÁK, Milan. § 696 [Nájemné]. In: ŠVESTKA, Jiří, SPÁČIL, Jiří, a kol. Občanský zákoník: Komentář. I, II. 2. vydání. Praha: 
C. H. Beck, 2009, s. 2012-2013. 
154 Nález Ústavního soudu ze dne 28. února 2006 ve věci návrhu na zrušení ustanovení § 685 až 716 zákona č. 40/1964 Sb., občanský 

zákoník, ve znění pozdějších předpisů, vyhlášen ve Sbírce zákonů pod č. 252/2006 Sb. 
155 Nález Ústavního soudu České republiky ze dne 6. 4. 2006, sp. zn. I. ÚS 489/05.  
156 HULMÁK, Milan. § 696 [Nájemné]. In: ŠVESTKA, Jiří, SPÁČIL, Jiří, a kol. Občanský zákoník: Komentář. I, II. 2. vydání. Praha: 

C. H. Beck, 2009, s. 2013-2014. 

https://www-beck-online-cz.ezproxy.is.cuni.cz/bo/document-view.seam?documentId=njptembqgvpwsx3vonptiobz
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6.2.4 Zákonem ukotvená možnost zvyšovat nájemné 

 

Dne 31.3.2006 vstoupil v účinnost zákon č. 107/2006 Sb. Tento zákon umožnil 

pronajímatelům zvýšit nájemné vždy jedenkrát ročně, počínaje od 1.1.2007, aniž by 

potřebovali souhlas nájemce. Nájemci byla zachována obrana proti zvyšování nájemného 

prostřednictvím žaloby na určení neplatnosti zvýšení nájemného u soudu.157 Součástí 

zákona č. 107/2006 Sb., byla příloha, která obsahovala vzorec výpočtu nájemného. Cílem 

bylo sjednotit trh s nájemními byty, respektive dosáhnout toho, aby regulované nájemné 

dosáhlo obdobné výše jako nájemné tržní. Cílová hodnota měsíčního nájemného za 1 m2 

měla být dosažena do 31.12.2010. V Praze, v Brně a v dalších větších krajských městech 

byl zákon č. 107/2006 Sb., prodloužen o dva roky, aby nárůst nájemného byl postupný, 

nikoliv skokový. Ke konci roku 2012 opravdu došlo ke sjednocení výše nájemného, tedy 

k úplné deregulaci. 

Pronajímatelé, kteří v mezidobí roku 2002–2006 nemohli zvyšovat nájemné 

z důvodu absence právního předpisu o jednostranném zvyšování nájemného, mohli žádat 

prostřednictvím soudu náhradu škody vůči státu. Ústavní soud ve stanovisku pléna ze dne 

28.4.2009 sp. zn. Pl. ÚS-st. 27/09158 ohledně rozhodování soudů o zvyšování nájemného 

z bytu a ohledně posuzování žalob pronajímatelů na náhradu škody vůči státu za prvé 

potvrdil dosavadní rozhodovací praxi obecných soudů týkající se zvyšování nájemného 

na návrh pronajímatele. Obecné soudy mohly rozhodovat o zvýšení nájemného za období 

od podání žaloby do 31.12.2006. Rozhodnutí obecných soudů byla konstitutivní, a tak 

nájemné za období před podáním žaloby zvyšovat nemohly. Od 1.1.2007 mohli 

pronajímatelé jednostranně zvyšovat nájemné v souladu s § 3 odst. 2 zákona 

č. 107/2006 Sb., bez pomoci soudů. Za druhé, pronajímatelé mohli požadovat náhradu 

škody vůči státu159 v důsledku dlouhodobé protiústavní nečinnosti Parlamentu České 

republiky při přijímání právního předpisu umožňujícího zvýšit jednostranně nájemné. 

Obecné soudy musely posuzovat každý konkrétní nárok pronajímatele vůči státu zvlášť, 

zejména zda bylo nuceně omezeno vlastnické právo dle čl. 11 odst. 4 Listiny základních 

práv a svobod a v jaké intenzitě. Nárok pronajímatele vůči státu na náhradu škody za 

 
157 § 3 zákona č. 107/2006 Sb. 
158 Pozn.: Ve Sbírce zákonů uveřejněno jako Sdělení č. 136/2009 Sb. 
159 Zákon č. 82/1998 Sb., o odpovědnosti za škodu způsobenou při výkonu veřejné moci rozhodnutím nebo nesprávným úředním 

postupem a o změně zákona České národní rady č. 358/1992 Sb., o notářích a jejich činnosti (notářský řád), ve znění pozdějších 

předpisů. 
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nucené omezení vlastnického práva dle čl. 11 odst. 4 Listiny základních práv a svobod 

měl subsidiární charakter vůči nároku pronajímatele bytu proti nájemci na zvýšení 

nájemného, ale pouze za dobu počínaje dnem podání žaloby. Za dobu, která tomuto dni 

předcházela, mohl pronajímatel bytu uplatnit svůj nárok na náhradu za nucené omezení 

vlastnického práva vůči státu přímo.160 Ústavní soud se snažil napravit křivdy, které se 

zákonodárce dopustil vůči pronajímatelům, na které se vztahovalo regulované nájemné. 

 

6.2.5 Smluvní nájemné 

 

Nejaktuálnější znění starého obč. zák. již plně umožňovalo sjednávat výši 

nájemného smluvně. Pronajímatel byl oprávněn písemně navrhnout nájemci zvýšení 

nájemného, pokud nájemce nevyslovil souhlas s navýšeným nájemným, mohl se 

pronajímatel obrátit na soud na určení výše nájemného. Výše nájemného se určovala dle 

obvyklé výše nájemného v daném místě a čase, přičemž účinky navýšeného nájemného 

byly ke dni podání návrhu soudu. Nájemci byla poskytnuta také jistá ochrana spočívající 

v možnosti navrhnout snížení nájemného dle postupu výše uvedeného, tedy nejdříve se 

pokusit dohodnout na výši nájemného s pronajímatelem, není-li to možné, tak navrhnout 

soudu, aby výši nájemného určil on.161 

Nejaktuálnější znění starého obč. zák. vstoupilo v platnost dne 25.5.2011. Dle 

zákona č. 107/2006 Sb., skončila deregulace nájemného pro některé obce již 

k 31.12.2010. Nejaktuálnější znění starého obč. zák. umožňovalo pronajímateli obrátit se 

na soud, aby určil výši nájemného, pokud se s nájemcem na navýšeném nájemném 

nedohodl. Zákon č. 107/2006 Sb., upravoval postup jednostranného navýšení nájemného, 

pokud nedošlo k dohodě mezi pronajímatelem a nájemcem. Z uvedeného vyplývá, že 

v období od 1.1.2011 do 24.5.2011 neexistovala pro obce, na které se již regulace 

nájemného nevztahovala, právní úprava, která by umožňovala zvýšit nájemné jinak než 

pouze dohodou mezi smluvními stranami. Dle soudní judikatury, tak pronajímatelé byli 

oprávněni žádat soud, aby určil výši nájemného na základě obdobných principů, z nichž 

vycházela judikatura před účinností zákona č. 107/2006 Sb. Zákonodárce tak opětovně 

dopustil, že někteří pronajímatelé nemohli po určitý čas zvyšovat nájemné, vyjma dohody 

 
160 Sdělení Ústavního soudu ve věci stanoviska pléna Ústavního soudu ze dne 28. dubna 2009 sp. zn. Pl. ÚS-st. 27/09 ohledně 
rozhodování soudů o zvyšování nájemného z bytu a ohledně posuzování žalob pronajímatelů na náhradu škody vůči státu uveřejněno 

jako Sdělení č. 136/2009 Sb. 
161 § 696 odst. 2 až 4 nejaktuálnějšího znění starého obč. zák. 
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s nájemcem. I když oproti předešlé situaci se tak dělo pouze po krátké období, přesto byli 

někteří pronajímatelé omezeni na svém vlastnickém právu.162 

Dle obč. zák. není podstatnou náležitostí nájemní smlouvy ujednání o výši 

nájemného. Neujednají-li si smluvní strany výši nájemného, vznikne pronajímateli právo 

na nájemné v takové výši, jaká je v den uzavření smlouvy v místě obvyklá pro nový nájem 

obdobného bytu za obdobných smluvních podmínek.163 Nedohodnou-li se následně 

smluvní strany na nájemném, určí jeho výši soud.164 Lze si však těžko představit, že by 

smluvní strany mezi sebou uzavřely nájemní smlouvu, aniž by se dohodly na výši 

nájemného. Jedno z kritérií, podle kterých nájemce vybírá své budoucí bydlení, je právě 

výše nájemného. Nelze říct, že by výše tržního nájemného byla u všech velikostně 

podobných bytů ve stejné lokalitě totožná. Vyšší míru dispozitivnosti, kterou obč. zák. 

přinesl, lze spatřit i v možnosti sloučit částku za nájemné s částkou za služby do 

samostatné paušální částky, popř. ujednat částku za služby jako paušální platbu. Nutno 

upozornit, že v případě sjednání paušální platby se služby nevyúčtovávají. Nelze tak do 

paušální platby zahrnout platby za dodávku tepla a vody u nájmů uzavřených na dobu 

delší než dva roky.165 

 

6.2.6 Zvyšování nájemného a jeho limity 

 

Zvyšování nájemného se nejčastěji děje na základě dohody mezi nájemcem a 

pronajímatelem. Mnohdy se v nájemní smlouvě objevuje ustanovení o každoročním 

zvyšování nájemného o míru roční inflace vyhlášené Českým statistickým úřadem.166 

Ačkoliv se některým pronajímatelům může zdát, že ujednání v nájemní smlouvě o 

zvyšování nájemného o míru roční inflace není zvyšováním nájemného, opak je pravdou. 

V případě, že pronajímatelé zakomponují do nájemní smlouvy ustanovení o zvyšování 

nájemného o míru roční inflace, nemohou se poté dovolávat u soudu zvýšení nájemného 

dle § 2249 odst. 3 obč. zák. Dohoda o inflační doložce totiž vylučuje právo domáhat se 

určení výše nájemného soudem.167 

 
162 Rozsudek Nejvyššího soudu ze dne 16.10.2013, sp. zn. 26 Cdo 140/2013. 
163 § 2246 odst. 2 obč. zák. 
164 Dle § 1792 odst. 1 obč. zák. soud postupuje dle nařízení vlády č. 453/2013 Sb., o stanovení podrobností a postupu pro zjištění 
srovnatelného nájemného obvyklého v dané místě. 
165 BAJURA, Jan a SALAČ, Josef. § 2246 (Výše nájemného; měsíční nájemné) [Systém ASPI]. In: ŠVESTKA, Jiří a kol. Občanský 

zákoník: Komentář, Svazek V, (§ 1721-2520). Praha: Wolters Kluwer, 2014, bod 6 až 12 [cit. 2020-04-14]. Dostupné z: 
https://www.noveaspi.cz/products/lawText/13/11409/1/2#pa_2246 
166 Pozn.: Tzv. inflační doložka. 
167 Rozsudek Nejvyššího soudu ze dne 22.5.2019, sp. zn. 26 Cdo 1670/2018. 
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V případě, že si smluvní strany zvyšování nájemného neujednaly nebo si jej 

výslovně nevyloučily, může pronajímatel navrhnout zvýšení nájemného až do výše 

obvyklé v daném čase a místě. Pronajímatel je limitován tím, že nájemné nesmí za 

poslední tři roky zvýšit o více než 20 % z původní výše, současně smí zvýšit nájemné 

pouze jednou za dvanáct měsíců.168 Limit je stanoven proto, aby pronajímatelé nelákali 

budoucí nájemce na nízké nájemné, přičemž by ho následně neúměrně navyšovali. 

Obč. zák. umožňuje pronajímateli navrhnout soudu, aby určil výši nájemného, pokud 

nájemce nesdělil souhlas s navrženým zvýšeným nájemným. Pronajímatel není vázán 

předchozím návrhem a může se u soudu domáhat určení výše nájemného až do výše 

obvyklé. V důsledku toho hrozí nájemci, že soud určí nájemné vyšší, nejvýše však ve výši 

obvyklé v daném místě a čase.169 Limitem 20 % nejsou vázáni pronajímatelé, jejichž výše 

nájemného byla určena na základě právního předpisu, tedy nikoliv na základě dohody 

smluvních stran či rozhodnutí soudu. Dle přechodného ustanovení § 3074 odst. 2 

obč. zák. mohou pronajímatelé písemně navrhnout zvýšení nájemného až na výši 

obvyklou. 

Současně provede-li pronajímatel stavební úpravy, které trvale zlepšují užitnou 

hodnotu pronajatého bytu nebo celkové podmínky v domě či mají za následek trvalé 

úspory energie nebo vody, může se pronajímatel s nájemci dohodnout na zvýšení 

nájemného, nejvýše však o 10 % z účelně vynaložených nákladů ročně. Souhlasí-li s 

návrhem na takové zvýšení nájemného alespoň nájemci dvou třetin bytů v domě, platí 

zvýšené nájemné i pro ostatní nájemce. Pokud k dohodě nedojde, má pronajímatel právo 

navrhnout roční zvýšení nájemného o 3,5 % z vynaložených nákladů, přičemž se 

presumuje, že náklady byly vynaloženy účelně.170 

 

6.2.7 Současné obtíže s tržním nájemným 

 

Zákonodárce ponechal na vůli pronajímatele a nájemce, aby sami určili, jaká bude 

výše nájemného, čímž zapříčinil, že obzvláště ve velkých městech činí výše nájemného 

často až polovinu nákladů z měsíčního příjmu nájemce. S ohledem na historii regulace 

nájemného, která byla výše popsána, lze konstatovat, že myšlenka určitým způsobem 

 
168 § 2249 odst. 1 obč. zák. 
169 § 2249 odst. 3 obč. zák. 
170 § 2250 obč. zák. 
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regulovat nájemné nebyla zcela scestná. Jakýsi dohled státu nad výší tržního nájemného 

by měla být zachována. Ačkoliv smyslem tržního nájemného je reagovat na nabídku a 

poptávku na trhu s byty v jednotlivých obcích, není v současné době bytová situace na 

území České republiky ideální. Z důvodu, že stát po delší dobu omezoval pronajímatele 

ve zvyšování nájemného, zdá se, že tuto nespravedlnost nyní kompenzuje svou 

benevolentností. Již od roku 2013 docházelo k výraznému zvyšování nájemného, přičemž 

v letech následujících tomu nebylo jinak. Rovněž se čím dál častěji lze setkat s nájmy 

bytů pouze na dobu určitou, zejména na dobu jednoho roku. Pronajímatelé tak nejsou 

omezeni 20 % limitem, když každoročně uzavírají novou nájemní smlouvu a disponují 

možností sjednat novou výši nájemného dle tržních hodnot. V důsledku výše popsaného 

vývoje rychle vzrostly nájmy bytů v České republice. Některé zdroje uvádí, že zhruba 

čtyřikrát rychleji než v Evropské Unii jako celku. Takový růst cen za nájem bytu 

představuje sociální problém, který se stát snaží řešit tzv. příspěvkem na bydlení, 

v krajním případě i doplatkem na bydlení.171 

Je třeba připomenout, že za dob regulace nájemného stát přenesl svou povinnost 

přispívat na bydlení na některé pronajímatele, kteří byli nuceni byty pronajímat za velmi 

nízké částky. Přibližně po dvaceti pěti letech se situace zcela obrátila. Pronajímatelé 

mohou účtovat nepřiměřeně vysoké nájemné, které často neodpovídá stavu bytu, v jakém 

se nachází. Na vysoké nájemné doplácí nejen nájemci, ale také stát prostřednictvím 

příspěvku na bydlení. 

Nárok na příspěvek na bydlení má nájemce, který je v bytě přihlášen k trvalému 

pobytu, pokud jeho náklady na bydlení přesahují částku součinu rozhodného příjmu 

v rodině a koeficientu 0,30 (v Praze koeficientu 0,35), a zároveň součin rozhodného 

příjmu v rodině a koeficientu 0,30 (0,35) je nižší nebo rovno částce normativních nákladů 

na bydlení.172 Normativní náklady na bydlení jsou stanoveny jako průměrné celkové 

náklady na bydlení dle velikosti obce a počtu členů domácnosti. Pro rok 2020 jsou určeny 

normativní náklady na bydlení pro jednu osobu bydlící v nájemním bytě v Praze na částku 

8.577,- Kč měsíčně, u dvou osob pak 11.929,- Kč měsíčně, u tří osob 15.953,- Kč měsíčně 

 
171 URBÁNEK, Vladimír a KOVANDA, Lukáš. Nájemné v Česku dramaticky roste, druhým nejrychlejším tempem v EU. Zdražovat 

bude i letos. Kurzy.cz [online]. 17.1.2020 [cit. 2020-03-01]. Dostupné z: https://www.kurzy.cz/zpravy/527172-najemne-v-cesku-
dramaticky-roste-druhym-nejrychlejsim-tempem-v-eu-zdrazovat-bude-i-letos/ 
172 Příspěvek na bydlení. Ministerstvo práce a sociálních věcí [online]. [cit. 2020-03-01]. Dostupné z: https://www.mpsv.cz/-

/prispevek-na-bydleni 
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a u čtyř a více osob na částku 19.617,- Kč měsíčně.173 Pokud nájemce chce pobírat 

příspěvek na bydlení, musí jedenkrát ročně podat žádost o příspěvek na bydlení na 

příslušné pracoviště Úřadu práce České republiky a každé tři měsíce dokládat náklady na 

bydlení a veškeré příjmy domácnosti. Výše příspěvku na bydlení činí za kalendářní měsíc 

rozdíl mezi normativními náklady na bydlení a rozhodným příjmem rodiny vynásobeným 

koeficientem 0,30 (0,35). Je třeba podotknout, že od 1.7.2020 se rozhodný příjem bude 

posuzovat dle všech osob, které v bytě žijí. Doposud musely posuzované osoby v bytě 

nejen žít, ale také v něm mít nahlášen trvalý pobyt.174 

Může se však stát, že ceny nájmů neodpovídají normativním nákladům na bydlení, 

a tak nájemce ve výsledku zaplatí více jak 30 % (35 %) ze svého příjmu. Níže je uveden 

názorný příklad nájmu bytu v Praze pro jednu osobu s průměrným měsíčním příjmem. 

Průměrné nájemné se v Praze pohybuje okolo 335,- Kč za m2.175 Průměrná hrubá mzda 

v Praze byla k 1.3.2020 dle údajů Českého statistického úřadu 41.891,- Kč měsíčně, čistá 

mzda tedy kolem 30.937,- Kč měsíčně.176 Pokud vezmeme v potaz průměrný byt pro 

jednu osobu o výměře 1+1 cca 40 m2, činil by holý nájem 13.400,- Kč měsíčně bez 

poplatků za služby. Osoba, která by pobírala průměrnou mzdu v Praze by neměla nárok 

na příspěvek na bydlení, ačkoliv by její náklady na bydlení činily téměř 50 % z jejího 

měsíčního příjmu. 

Z uvedeného plyne, že v současné době jsou pronajímatelé zvýhodňováni a 

mohou si nastavovat výši nájemného na čím dál větší částky, které ve výsledku vždy 

někdo uhradí, ať již nájemce či stát. 

 

6.2.8 Aktuální otázky regulace nájemného 

 

V současné době se začíná opět hovořit o zavedení regulace nájemného. Přestože 

mzdy a platy za poslední roky vzrostly, jedná se stále o neúměrný růst oproti růstu výše 

nájemného. 

Dočasnou regulaci nájemného přineslo nařízení vlády č. 202/2020 Sb., kterým se 

stanoví cenové moratorium nájemného z bytů (dále jen „nařízení o cenovém moratoriu 

 
173 Pozn.: Dle nařízení vlády č. 349/2019 Sb., kterým se pro účely příspěvku na bydlení ze státní sociální podpory pro rok 2020 stanoví 

výše nákladů srovnatelných s nájemným, částek, které se započítávají za pevná paliva, a částek normativních nákladů na bydlení. 
174 § 24 a násl. zákona č. 117/1995 Sb., o státní sociální podpoře, ve znění účinném od 1.7.2020. 
175 Průměrný nájem v Praze loni klesl o 1,5 procenta na 335 korun/m2. České noviny [online]. 2.2.2020 [cit. 2020-03-01]. Dostupné 

z: https://www.ceskenoviny.cz/zpravy/prumerny-najem-v-praze-loni-klesl-o-1-5-procenta-na-335-korun-m2/1849628 
176 Nejnovější údaje o kraji. Český statistický úřad [online]. [cit. 2020-03-01]. Dostupné z: https://www.czso.cz/csu/xa 
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nájemného z bytů“). Toto vládní nařízení bylo přijato v době, kdy na území České 

republiky byl vyhlášen stav nouze z důvodu epidemie COVID-19 způsobené novým 

koronavirem SARS CoV-2. Stav nouze na území České republiky byl vyhlášen 

dne 12.3.2020 a ukončen byl k 17.5.2020. Nařízení o cenovém moratoriu nájemného 

z bytů nabylo účinnosti dne 24.4.2020, dnem jeho vyhlášení ve Sbírce zákonů. Vláda 

České republiky zmrazila výši nájemného bez jakékoliv interakce s Parlamentem 

České republiky a bez právní jistoty pro pronajímatele, jak dlouho tato regulace bude 

trvat, neboť konec regulace byl určen ke dni skončení mimořádného opatření.177 Vláda 

České republiky tak činila v návaznosti na zákon č. 209/2020 Sb.,178 který zakazuje 

pronajímatelům vypovědět nájemní smlouvu, pokud nájemce není schopen v důsledku 

epidemie COVID-19 platit od 12.3.2020 do dne následujícího po dni skončení 

mimořádného opatření při epidemii, nejpozději však do 31.7.2020 nájemné 

(tzv. rozhodné období).179 V případě, že nájemce není schopen platit nájemné 

v rozhodném období, a to v důsledku omezení plynoucího z mimořádného opatření při 

epidemii COVID-19, přičemž tuto skutečnost pronajímateli doloží dle podmínek 

uvedených v zákoně č. 209/2020 Sb., je nájemce v tzv. ochranné době a pronajímatel 

nemůže jednostranně ukončit nájemní vztah. 

Lze konstatovat, že výše přijatým zákonem a navazujícím opatřením došlo 

k omezení pronajímatelových práv. Stát ponechal pronajímatelům alespoň možnost 

vypovědět nájem bytu, pokud prodlení nájemce s úhradou nájemného nastalo před 

rozhodným obdobím či z jiných důvodů umožňujících vypovědět nájem bytu. Rovněž 

pokud nájemce v rozhodném období nehradí zálohy za služby a energie, jelikož výše 

uvedená omezení se vztahují čistě na nájemné. Zákonodárce stanovil ochrannou dobu do 

31.12.2020, a tak je nájemce povinen uhradit pronajímateli veškeré pohledávky na 

 
177 Pozn.: Mimořádným opatřením je: a) krizové opatření podle § 2 písm. c) krizového zákona přijaté vládou České republiky v době 
nouzového stavu, b) mimořádné opatření vydané v roce 2020 Ministerstvem zdravotnictví na základě § 69 odst. 1, § 69 odst. 2 a § 80 

odst. 1 písm. g) zákona o ochraně veřejného zdraví k ochraně obyvatelstva a prevenci nebezpečí vzniku a rozšíření onemocnění 

COVID-19 způsobeného novým koronavirem SARS CoV-2 a c) mimořádné opatření vydané v roce 2020 krajskou hygienickou stanicí 
na základě § 69 odst. 1 písm. b), § 69 odst. 2, § 82 odst. 1 a § 82 odst. 2 písm. m) zákona o ochraně veřejného zdraví k zamezení 

dalšího šíření onemocnění COVID-19 způsobeného novým koronavirem SARS CoV-2.  
178 Zákon č. 209/2020 Sb., o některých opatřeních ke zmírnění dopadů epidemie koronaviru SARS CoV-2 na nájemce prostor 
sloužících k uspokojování bytové potřeby, na příjemce úvěru poskytnutého Státním fondem rozvoje bydlení a v souvislosti s 

poskytováním plnění spojených s užíváním bytů a nebytových prostorů v domě s byty, ve znění pozdějších předpisů (dále v této práci 

jako „zákon č. 209/2020 Sb.“). 
179 Vláda zmrazila ceny nájemného u bytů. Do konce mimořádných opatření nebude možné nájmy zvyšovat. Hospodářské 

noviny [online]. 23.4.2020 [cit. 2020-05-28]. Dostupné z: https://domaci.ihned.cz/c1-66754680-vlada-zmrazila-ceny-najemneho-u-

bytu-cenove-moratorium-bude-zruseno-v-den-ukonceni-mimoradnych-opatreni 
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nájemném se zákonným úrokem z prodlení do tohoto data pod sankcí výpovědi bez 

výpovědní doby. 

Jak vyplývá z čl. 11 odst. 4 Listiny základních práv a svobod nucené omezení 

vlastnického práva je možné ve veřejném zájmu, a to na základě zákona a za náhradu. 

Ani zákon č. 209/2020 Sb. ani nařízení o cenovém moratoriu nájemného z bytů 

nestanovují žádnou kompenzaci pronajímatelům za uvedená omezení jejich práv 

v nájemním vztahu. Je nepravděpodobné, že by se nájemné za dob mimořádného opatření 

zvyšovalo, když krátkodobé pronájmy sloužící zejména pro turisty byly pozastaveny a 

ceny nájemného na tuto situaci zareagovaly. Pronajímatelům nebyla poskytnuta žádná 

záruka ze strany státu, že neuhrazené nájemné bude v konkrétní době nájemcem opravdu 

uhrazeno. Pokud se nájemce dostal do tíživé situace, těžko uhradí kumulovanou částku 

spolu s úroky z prodlení. Pronajímatel bude nucen svou pohledávku vymáhat soudně, 

čímž se mu úhrada pohledávky opět opozdí. Stát tak přenesl své povinnosti na 

pronajímatele, neboť mohl užít méně invazivní kroky, které by nebyly na hraně 

ústavnosti. Příkladem může být poskytnutí příspěvku na bydlení s okamžitým 

vyplacením po doložení relevantních podkladů či poskytnutí bezúročné zápůjčky 

finančních prostředků.180 

Vláda České republiky zrušila nařízení o cenovém moratoriu nájemného z bytů 

s účinností od 5.6.2020.181 Předtím než vláda tento krok učinila, byla podána ústavní 

stížnost ze strany Senátu České republiky, a to nejen na přijatý zákon č. 209/2020 Sb., 

který skupina senátorů považuje za protiústavní,182 ale také na nařízení o cenovém 

moratoriu nájemného z bytů, které bylo dle jejich názoru v rozporu jednak s ústavním 

pořádkem České republiky pro jeho nesouladnost s čl. 1 Ústavy České republiky, s čl. 4 

odst. 4 a s čl. 11 odst. 1, odst. 4 Listiny základních práv a svobod, a jednak s čl. 1 

Dodatkového protokolu č. 1 k Úmluvě o ochraně základních práv a svobod. Mimo jiné 

přijaté nařízení o cenovém moratoriu nájemného z bytů nerespektovalo § 9 odst. 3 zákona 

č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů, který umožňuje stanovit cenové 

 
180 BOUDA, Petr. Zákony o odkladu nájemného pouze přesunují dopady epidemie koronaviru z nájemců na pronajímatele. Frank 
Bold Advokáti [online]. 11.5.2020 [cit. 2020-05-29]. Dostupné z: https://www.fbadvokati.cz/cs/clanky/4348-zakony-o-odkladu-

najemneho-pouze-presunuji-dopady-epidemie-koronaviru-z-najemcu-na-pronajimatele 
181 Pozn.: Nařízení vlády č. 265/2020 Sb., kterým se zrušuje nařízení vlády č. 202/2020 Sb., kterým se stanoví cenové moratorium 
nájemného z bytů. 
182 Opoziční senátoři dávají posoudit odklad nájmů Ústavním soudem. České noviny [online]. 7.5.2020 [cit. 2020-05-29]. Dostupné z: 

https://www.ceskenoviny.cz/zpravy/opozicni-senatori-davaji-posoudit-odklad-najmu-ustavnim-soudem/1888563 
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moratorium nejdéle na dobu 12 měsíců, neboť uvedené nařízení nemělo pevně 

stanovenou dobu účinnosti.183 

Ačkoliv nařízení o cenovém moratoriu nájemného z bytů bylo účinné přibližně 

jeden a půl měsíce, tedy v souladu se zákonem č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění 

pozdějších předpisů, nebylo předem jasné, že tomu tak bude. Nařízení o cenovém 

moratoriu nájemného z bytů tak ponechalo pronajímatele v nejistotě, po jak dlouhou dobu 

nebudou moci zvyšovat nájemné. Pokud již stát přenesl břemeno neplacení nájemného 

na pronajímatele, neměli ústavní činitelé při přijímání opatření v nouzovém stavu jednat 

v rozporu s ústavními zákony. 

Dočasnou regulaci nájemného v reakci na epidemii COVID-19 zaváděly i jiné 

státy. Tyto regulace nájemného jsou jen dočasné povahy a neřeší tak dlouhodobé 

problémy se stále se navyšujícím nájemným. Česká republika se však může inspirovat od 

jiných států, které regulaci nájemného zavedly před epidemií COVID-19. Příkladem 

může být Německo, které v Berlíně zmrazilo na pět let výši nájemného bytů postavených 

před rokem 2014. Novostavby mladší roku 2014 jsou z regulace vyňaty. Od roku 2020 je 

v Berlíně stanovena maximální výše nájemného u nových nájemních smluv na 250,- Kč 

za m2. Stávající nájemní smlouvy mohou maximální hranici 250,- Kč za m2 překročit 

o 20 %, přičemž navýšení podléhá úřednímu povolení. Od roku 2022 se počítá 

s navýšením nájemného o inflaci, nejvíce však o 1,3 %.184 Zákon má zpětnou účinnost 

k 18.6.2019. Tento krok také přinesl vlnu kritiky a obav před stagnací výstavby a investic 

do oprav nemovitostí. Zmrazení nájemného se plánuje i v ostatních městech Německa, 

aby investory nelákalo zkupovat byty jinde.185 Další evropská města, která regulovala 

nájemné, jsou například Barcelona, Amsterdam či Paříž.186 Ve Vídni zas musí stavebníci 

ve většině bytových projektů vyčlenit alespoň dvě třetiny bytů pro sociální bydlení.187 

 

 
183 NGUYEN, Sue. Dle senátorů je zmrazení nájmů protiústavní a nadbytečné, obrací se na Ústavní soud (14.05.2020). Senát 

Parlamentu České republiky [online]. [cit. 2020-05-29]. Dostupné z: 
https://www.senat.cz/zpravodajstvi/zprava.php?ke_dni=29.05.2020&O=12&id=2953&from=V 
184 KYSELKOVÁ, Ester. Zmrazení nájmů, nebo rovnou vyvlastnění bytů? Berlín řeší krizi bydlení. Voxpot [online]. 27.4.2020 [cit. 

2020-05-31]. Dostupné z: https://www.voxpot.cz/zmrazeni-najmu-nebo-rovnou-vyvlastneni-bytu-berlin-resi-krizi-bydleni/ 
185 Berlín na pět let zmrazí nájmy. Bez razítka projde jen malé zdražení Zdroj: https://www.idnes.cz/ekonomika/zahranicni/berlin-

ceny-najemne-zmrazeni-strop-regulace.A191021_162556_eko-zahranicni_fih. IDnes.cz [online]. 21.10.2019 [cit. 2020-05-31]. 

Dostupné z: https://www.idnes.cz/ekonomika/zahranicni/berlin-ceny-najemne-zmrazeni-strop-regulace.A191021_162556_eko-
zahranicni_fih 
186 Evropa chce regulovat nájemné, místo aby více stavěla. Kurzy.cz [online]. 22.7.2019 [cit. 2020-05-31]. Dostupné z: 

https://www.kurzy.cz/zpravy/503716-evropa-chce-regulovat-najemne-misto-aby-vice-stavela/ 
187 KULT, Štěpán. Vídeň umí krotit náklady na bydlení. Ceny bytů zůstávají stabilní. E15.cz [online]. 3.8.2019 [cit. 2020-05-31]. 

Dostupné z: https://www.e15.cz/tema/jak-vydelat-na-pronajmu/viden-umi-krotit-naklady-na-bydleni-ceny-najmu-zustavaji-stabilni-

1361158 
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6.2.9 Shrnutí regulace nájemného 

 

Z výše uvedeného vyplývá, že ačkoliv by byla určitá regulace nájemného vhodná, 

je obtížné přijmout takovou právní úpravu, která by byla v souladu s právním řádem 

České republiky a později nezrušena ze strany Ústavního soudu České republiky. 

Nepochybně se určitá skupina pronajímatelů bude snažit napadnout regulaci nájemného 

s odkazem na relevantní články Listiny základních práv svobod, jak tomu bylo i 

v předchozích případech. Řešení, která jsou v současné době navrhována, jsou zejména 

změna stavebního zákona, dočasné moratorium na zvyšování nájemného, které by bylo 

fixováno konkrétní dobou účinnosti, výstavba městských nebo státních bytů a zpřísnění 

podmínek v rámci krátkodobých pronájmů.188 

 

6.3 Nájemné u služebních bytů dle předchozí právní úpravy 
 

Dle vyhlášky č. 176/1993 Sb. se regulace nájemného nevztahovala pouze na 

služební byty vojáků z povolání.189 Nájemné u ostatních služebních bytů mohlo být tudíž 

regulováno. Vzhledem k tomu, že služební byty byly pronajímány zaměstnavateli, 

záleželo zejména na nich, jakou výši nájemného určili a zda daný byt podléhal regulaci. 

Dle zjištěných informací např. městská část Praha 2 a městská část Praha 10 

pronajímaly služební byty s regulovaným nájemným.190 V letech 1992-2013 bylo 

nájemné u služebních bytů poskytovaných městskou částí Praha 7 stanoveno dohodou 

mezi smluvními stranami, jednalo se tedy o tržní nájemné.191 Regulace nájemného u 

služebních bytů byla různorodá, jako u nájmů bytů obecně. Dle zpřístupněných informací 

bylo zjištěno, že Magistrát hl. m. Prahy nabízel služební byty s regulovaným nájemným 

pouze v případě, že konkrétní dům, ve kterém se byt nacházel podléhal regulaci 

nájemného. Je možné si povšimnout, že u služebních bytů Magistrátu hl. m. Prahy bylo 

zásadní umístění bytu, nikoliv pracovní pozice, kterou nájemce vykonával.192 S odkazem 

 
188 SVOBODA, Jakub. Maláčová chce vrátit regulované nájemné. Novinky.cz [online]. 7.2.2020 [cit. 2020-03-01]. Dostupné z: 

https://www.novinky.cz/ekonomika/clanek/malacova-chce-vratit-regulovane-najemne-40312623 
189 § 2 odst. 2 písm. b) vyhlášky č. 176/1993 Sb. 
190  Sdělení městské části Prahy 2 ze dne 26.3.2020, sp. zn. MCP2/129724/2020, k žádosti podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném 

přístupu k informacím ze dne 25.3.2020. 
     Sdělení městské části Prahy 10 ze dne 7.4.2020, sp. zn. P10-037154/2020, k žádosti podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném 

přístupu k informacím ze dne 25.3.2020. 
191 Sdělení městské části Prahy 7 ze dne 7.4.2020, sp. zn. SZ MČ P7 110787/2020, k žádosti podle zákona č. 106/1999 Sb., 
o svobodném přístupu k informacím ze dne 25.3.2020. 
192 Sdělení Magistrátu hl. m. Prahy ze dne 27.3.2020, sp. zn. S-MHMP 470456/2020, k žádosti podle zákona č. 106/1999 Sb., 

o svobodném přístupu k informacím ze dne 26.3.2020. 
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na přílohu č. 2 této diplomové práce je možné vidět vývoj nájemného u služebních bytů 

poskytovaných Magistrátem města Plzně. I přestože k deregulaci nájemného docházelo 

zejména od roku 2007, mezi roky 1993 až 1997 se výše nájemného téměř ztrojnásobila. 

V letech 1998 až 2006 výše nájemného stagnovala. Výše nájemného se tak v letech 1992 

až 2012 zvýšila přibližně patnáctinásobně, přičemž k navyšování nedocházelo lineárně. 

 

6.4 Nájemné u služebních bytů dle současné právní úpravy 
 

Již bylo zmíněno, že u služebních bytů poskytovaných společnostmi je na 

konkrétní společnosti, jakou výši nájemného stanoví. V některých případech se 

setkáváme, že vysoce postavení manažeři mají nárok na nájem služebního bytu 

bezúplatně, ostatní zaměstnanci mají od společnosti například nárok pouze na příspěvek 

na bydlení. Jindy zas rozhodují sociální poměry zaměstnance, který přednostně získá 

služební byt za snížené nájemné. 

U služebních bytů poskytovaných obcemi (městskými částmi Prahy) se nájemné 

odvíjí od rozhodnutí rady obce (městské části Prahy). Ve většině případů zjistí potenciální 

nájemce, jaká je výše nájemného za 1 m2 služebního bytu poté, co podá žádost o přidělení 

služebního bytu. Přesnou výši nájemného se však žadatel dozví až ve chvíli, kdy mu je 

učiněna nabídka konkrétního bytu k pronájmu, neboť výše nájemného se odvíjí od 

velikosti započitatelné plochy konkrétního bytu. U některých městských částí či obcí lze 

zjistit výši nájemného z webových stránek, např. Praha-Slivenec stanovila nájemné za 

služební byt ve výši 106,- Kč za m2/měsíc/bez služeb,193 popř. kontaktováním daného 

odboru, který má projímání služebních bytů na starost. Co se týče jednotlivých městských 

částí Prahy je výše nájemného služebního bytu velmi obdobná. Například Rada městské 

části Praha 2 stanovila výši nájemného pro rok 2020 na 158,- Kč/m2/měsíc. Městská část 

Praha 7 pronajímá služební byty za 145,- Kč/m2/měsíc, městská část Praha 10 za 

140,- Kč/m2/měsíc, městská část Praha 5 za 142,80 Kč/m2/měsíc194 a městská část Praha 4 

za 141,- Kč/m2/měsíc. 

 
193 Pravidla pronájmu bytů. Praha-slivenec.cz [online]. [cit. 2020-03-24]. Dostupné z: https://www.praha-slivenec.cz/mestska-cast-

praha-slivenec/socialni-sluzby-v-mc/pravidla-pronajmu-bytu/ 
194 Sdělení městské části Prahy 2 ze dne 26.3.2020, sp. zn. MCP2/129724/2020, k žádosti podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném 

přístupu k informacím ze dne 25.3.2020. 

Sdělení městské části Prahy 7 ze dne 7.4.2020, sp. zn. SZ MČ P7 110787/2020, k žádosti podle zákona č. 106/1999 Sb., 
o svobodném přístupu k informacím ze dne 25.3.2020. 

Sdělení městské části Prahy 10 ze dne 7.4.2020, sp. zn. P10-037154/2020, k žádosti podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném 

přístupu k informacím ze dne 25.3.2020. 
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Zajímavý přístup zaujal Magistrát hl. m. Prahy, který u služebních bytů, jež nebyly 

svěřené jednotlivým městským částem Prahy, stanovil různou výši nájemného dle 

pracovního postavení zaměstnance. Výhodou této diferenciace je, že zaměstnanec 

zařazený do 8. platové třídy nebo nižší hradí nájemné pouze ve výši 100,- Kč/m2/měsíc, 

zaměstnanec náležející do 9. až 11. platové třídy podléhá nájemnému ve výši 

120,- Kč/m2/měsíc, přičemž v odůvodněných případech může ředitel příslušného odboru 

navrhnout řediteli nebo Radě Magistrátu hl. m. Prahy, aby konkrétní zaměstnanec hradil 

pouze 100,- Kč/m2/měsíc. Ostatní zaměstnanci, tedy od 12. platové třídy a výše, hradí 

nájemné ve výši 140,- Kč/m2/měsíc. Nutno upozornit, že Rada hl. m. Prahy může stanovit 

pro konkrétní dům vyšší nájemné, na něž se výše uvedené sazby následně neužijí.195 Výše 

nájemného v Plzni činí 86,86 Kč/m2/měsíc.196 Oproti nájemnému v pražských služebních 

bytech je rozdíl ve výši nájemného znatelný. 

Aktuálním tématem je výše nájemného služebních bytů soudců a státních 

zástupců. Zejména v 90. letech byly přidělovány služební byty soudcům a státním 

zástupcům v Praze, ale také v jiných velkých městech. Město se snažilo přilákat nové 

soudce a státní zástupce na služební byty s výhodným nájemným, protože náklady na 

bydlení ve větších městech byly vysoké oproti platům, které pobírali. Problém tkví v tom, 

že platy soudců i státních zástupců se od 90. let mnohonásobně zvýšily, zatímco nájemné 

jejich služebních bytů je mnohdy až pětkrát nižší než nájemné tržní ve stejné lokalitě. Do 

budoucna se plánuje následující; nájemcům, kteří mají nájemní smlouvu uzavřenou na 

dobu určitou, nebude dále nájemní smlouva prodloužena. Volný služební byt bude 

poskytnut jiným pracovníkům soudů či státních zastupitelství, jejichž platy jsou nízké.197 

Těm, kteří disponují nájemními smlouvami na dobu neurčitou, bude postupně 

navyšováno nájemné.198 Nicméně, než dojde ke srovnání nájemného na výši tržní, uplyne 

mnoho let, dle některých prognóz i více jak deset let.199  

 
 Sdělení městské části Prahy 5 ze dne 30.3.2020, sp. zn. MC05 46883f/2020, k žádosti podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném 

přístupu k informacím ze dne 25.3.2020. 
195 Sdělení Magistrátu hl. m. Prahy ze dne 27.3.2020, sp. zn. S-MHMP 470456/2020, k žádosti podle zákona č. 106/1999 Sb., 

o svobodném přístupu k informacím ze dne 26.3.2020. 
196 Sdělení Magistrátu města Plzně ze dne 31.3.2020, sp. zn. MMP/102972/2020, k žádosti podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném 
přístupu k informacím ze dne 26.3.2020. 
197 Pozn.: Jedná se zejména o administrativní pracovníky či asistenty. 
198 Pozn.: V souladu s ustanovením § 2249 odst. 1 obč. zák. 
199 HELLER, Jakub. Část výhodných pronájmů, v nichž bydlí soudci, nelze vypovědět. Praha zvýší ceny. Aktuálně.cz [online]. 

7.1.2019 [cit. 2020-03-24]. Dostupné z: https://zpravy.aktualne.cz/domaci/praha-sebere-soudcum-obecni-byty-se-svymi-platy-si-je-

nezasl/r~e4a4d322127411e998daac1f6b220ee8/ 
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7 Bytové náhrady 
 

7.1 U nájmu bytu obecně 
 

Starý obč. zák. rozděloval bytové náhrady na náhradní byt a náhradní 

ubytování.200 Skončil-li nájem bytu z důvodů na straně pronajímatele, tedy potřeboval-li 

pronajímatel byt pro sebe nebo osobu blízkou, dále z důvodu veřejného zájmu nebo 

jednalo-li se o byt související s prostory k provozování obchodu a nájemce či vlastník 

chtěl tento byt využívat k bydlení, měl nájemce právo na náhradní byt. U služebních bytů, 

pokud nájemce přestal vykonávat práci pro pronajímatele a pronajímatel potřeboval byt 

pro jiného nájemce, který se zavázal, že pro něj bude tuto práci vykonávat, měl nájemce 

taktéž právo na náhradní byt. 

Náhradním bytem byl byt, který svou velikostí a vybavením zajišťoval lidsky 

důstojné ubytování nájemce a členů jeho domácnosti. Nájemce měl právo na náhradní 

byt, který dle místních podmínek byl zásadně rovnocenný bytu, který měl opustit, 

tzv. přiměřený náhradní byt. U náhradního bytu se posuzovala poloha bytu, věcné a 

sociální prostředí, ale také dopravní dostupnost. Přiměřený náhradní byt mohl být i o 

menší podlahové ploše či počtu místností, pokud pronajímatel nemohl z objektivních 

důvodů zajistit nájemci byt, který by se vyklizovanému bytu více podobal.201 Na 

pronajímatele byl kladen požadavek, aby vynaložil veškeré možné úsilí, které šlo od něj 

rozumně požadovat, aby zajistil náhradní byt, který se dle místních podmínek podle všech 

v zákoně uvedených parametrů aproximativně nejvíce blížil vyklizovanému bytu.202 

Stávalo se, že se nájemci odmítali přestěhovat do náhradního bytu z důvodu, že vybavení 

v náhradním bytě bylo více opotřebované či horší kvality. Nejvyšší soud o těchto 

argumentech rozhodl následovně: „Pro úplnost se dodává, že zjištění, že vybavení 

(zařízení) náhradního bytu je více opotřebované než vybavení (zařízení) vyklizovaného 

bytu, sama o sobě není důvodem, pro který by náhradní byt nebylo lze míti za byt zásadně 

rovnocenný bytu vyklizovanému. Podstatné je, zda zařízení (vybavení) bytu je (přesto, že 

míra jeho opotřebovanosti je vyšší) způsobilé plně sloužit svému účelu (že je plně 

funkční), a že při porovnání obou bytů jako celku kvalita vybavení (zařízení) bytu i se 

 
200 § 712 odst. 1 starého obč. zák. 
201 Usnesení Nejvyššího soudu ze dne 20.3.2002, sp. zn. 20 Cdo 1782/2001. 
202 Nález Ústavního soudu České republiky ze dne 16.2.1995, sp. zn. III ÚS 114/94. 
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zřetelem k jeho stáří podstatnou měrou nesnižuje jeho funkčnost. Není tedy možné 

požadovat, aby jednotlivé složky tvořící vybavení (zařízení) bytu byly co do míry 

opotřebovanosti absolutně (časově) srovnatelné s těmi, jež tvoří vybavení (zařízení) 

náhradního bytu.“203 Pro větší právní jistotu zákon č. 267/1994 Sb., doplnil do ustanovení 

§ 712 odst. 2 starého obč. zák., že: „Soud může z důvodů zvláštního zřetele hodných 

rozhodnout, že nájemce má právo na náhradní byt o menší podlahové ploše než 

vyklizovaný byt.“ 

Druhou variantou bylo náhradní ubytování, kdy pronajímatel byl povinen zajistit 

nájemci při výpovědi nájemní smlouvy byt o jedné místnosti nebo pokoj ve svobodárně204 

či podnájem v zařízené nebo nezařízené části bytu jiného nájemce. Dával-li pronajímatel 

výpověď osobě, která v nájmu žila sama a jednalo-li se o výpovědní důvod spočívající 

v hrubém porušování dobrých mravů nájemcem nebo neplnění jeho povinností, mohl mu 

pronajímatel obstarat pouze společné užívání bytu o jedné místnosti nebo pokoje ve 

svobodárně nebo podnájmu.205 

Ve starém obč. zák. se hovořilo také o přístřeší. Ačkoliv nešlo v souladu 

s ustanovením § 712 odst. 1 starého obč. zák. o bytovou náhradu, Nejvyšší soud České 

republiky jej považoval za bytovou náhradu sui generis.206 Jednalo se o provizorium do 

doby, než si nájemce opatřil řádné ubytování, tedy i prostor, kde uskladnil své věci. 

Přístřeší se poskytovalo nájemci, kterému skončil nájemní vztah z důvodu, že neplnil své 

povinnosti, dále z důvodu, že měl dva a více bytů nebo byt neužíval bez vážných důvodů 

či u nájemních smluv uzavřených na dobu určitou.207 Přístřeší se ovšem neposkytovalo 

rodinám s nezletilými dětmi u výpovědního důvodu hrubé porušení povinností 

nájemcem. Ačkoliv zákon uváděl více dětí, postačovalo i dítě jediné. Nezletilost dětí či 

dítěte se posuzovala k okamžiku vyhlášení rozsudku. Přístřeší muselo dle výkladu soudů 

splňovat určité požadavky. Zejména muselo umožňovat lidsky důstojné bydlení. 

Současně se muselo jednat o celoroční bydlení, které splňovalo stavebně-technické 

podmínky týkající se osvětlení, větrání, vytápění, přístup k sociálnímu zařízení, byť 

společnému pro více uživatelů. Co se týče úhrady za přístřeší mohlo se jednat o vyšší než 

 
203 Usnesení Nejvyššího soudu ze dne 27. 7. 2000, sp. zn. 20 Cdo 1946/99. 
204 Pozn.: Svobodárna je označení pro dům s byty výhradně pro svobodné občany, dnes známé jako ubytovna. 
205 § 712 odst. 3 starého obč. zák. 
206 SALAČ, Josef. Nájemní smlouva jako právní důvod bydlení. Praha: VODNÁŘ, 2003, s. 99. 
207 § 712 odst. 5 a 7 starého obč. zák. 
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obvyklé nájemné, nesmělo však být nepřiměřené místním poměrům. Na rozdíl od 

náhradního bytu se přístřeší nemuselo nacházet ve stejné obci jako vyklizovaný byt.208 

Přílišná ochrana nájemce začala být snižována a postupně docházelo ke 

zpřísňování podmínek, za kterých nájemce měl právo na bytovou náhradu, a nikoliv 

pouze na zajištění přístřeší.209 Cílem zákonodárce bylo ulehčit pronajímatelům při 

vypovězení nájmu bytu a opustit od nutného zajišťování bytových náhrad. 

Nejaktuálnější znění starého obč. zák. poskytovalo právo na bytovou náhradu 

nájemcům jen v případech zákonem stanovených, a to u výpovědí, kde bylo potřeba 

přivolení soudu. Dostal-li nájemce výpověď z nájmu bytu v případech, kdy pronajímatel 

nemusel získat přivolení soudu, měl nájemce právo pouze na zajištění přístřeší po dobu 

maximálně šesti měsíců.210 

Přijetím obč. zák. zcela vymizel institut bytových náhrad. V současné době 

nájemce nemá právo na zajištění náhradního bytu nebo náhradního ubytování, ani na 

poskytnutí přístřeší. V přechodném ustanovení obč. zák. je stanoveno, že byla-li dána 

výpověď před účinností obč. zák., posoudí se její oprávněnost a platnost podle předchozí 

právní úpravy.211 Respektive výpovědní doba, neplatnost výpovědi, ale také právo na 

bytovou náhradu se posuzuje dle pravidel předchozí právní úpravy, pokud výpověď 

z nájmu bytu byla pronajímatelem dána před 1.1.2014. V současné době je toto 

ustanovení již obsoletní.212 

 

7.2 U nájmu služebního bytu 
 

U služebních bytů byly bytové náhrady formulovány odlišně. Užíval-li služební 

byt po smrti nájemce nebo po rozvodu manželství jeho bývalý manžel, nebyl povinen se 

ze služebního bytu vystěhovat, dokud mu pronajímatel nezajistil přiměřený náhradní byt, 

popř. náhradní ubytování.213 Mimo jiné i v případě, že nájemce služebního bytu opustil 

trvale společnou domácnost bytu. Tímto právem disponovali také děti, vnuci,214 rodiče, 

 
208 HULMÁK, Milan. § 712 [Bytové náhrady]. In: ŠVESTKA, Jiří, SPÁČIL, Jiří, a kol. Občanský zákoník: Komentář I, II. 2. vydání. 

Praha: C. H. Beck, 2009, s. 2145-2147. 
209 § 712 odst. 5 zákona č. 107/2006 Sb. 
210 § 712 odst. 5 nejaktuálnějšího znění starého obč. zák.  
211 § 3076 obč. zák.  
212 HULMÁK, Milan. § 3074 [Nájem a pacht]. In: HULMÁK, Milan, BEDNÁŘ, Václav, a kol. Občanský zákoník VI. Závazkové 
právo. Zvláštní část (§ 2055–3014): komentář. Praha: C. H. Beck, 2014, s. 2016-2018. 
213 § 713 odst. 1 starého obč. zák.  
214 Pozn.: Zákonem č. 107/2006 Sb., byli vnuci z tohoto ustanovení vypuštěni. 
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sourozenci, zeť a snacha, kteří s nájemcem žili v den jeho smrti ve společné domácnosti 

a neměli k dispozici vlastní byt.215 Dle § 713 odst. 1 starého obč. zák. mohl pronajímatel 

místo náhradního bytu obstarat pouze náhradní ubytování, a to v případech stanovených 

dle zvláštního zákona. Zákonem č. 267/1994 Sb., bylo novelizováno toto ustanovení ve 

smyslu: „V odůvodněných případech soud může rozhodnout, že stačí náhradní byt o 

menší podlahové ploše, nižší kvalitě a méně vybavený, popřípadě i byt mimo obec, než je 

vyklizovaný byt nebo náhradní ubytování."216 Lze si povšimnout, že taková formulace 

právní normy měla relativně neurčitou hypotézu a poskytovala tak prostor soudům pro 

jejich uvážení, v jakých případech nemusí náhradní byt splňovat všechna požadovaná 

kritéria.217 Při posuzování měly soudy brát v potaz, zda postačí bytová náhrada v nižší 

kvalitativní nebo kvantitativní formě, zejména měly přihlédnout k rodinným poměrům 

vyklizované osoby, jaký počet osob užívalo služební byt ve srovnání s počtem osob, který 

se měl do bytové náhrady nastěhovat, dále k sociálním poměrům vyklizované osoby,  

jejímu chování při užívání bytu, pokud nebylo v rozporu s dobrými mravy dle § 3 odst. 1 

starého obč. zák., a tedy důvodem pro odepření náhrady za služební byt.218 

Dle ustálené judikatury soudů, přiměřený náhradní byt nemohl být byt s podstatně 

nižší podlahovou plochou nebo s podstatně menším počtem místností, než měl 

vyklizovaný byt. S ohledem na rozdílnost bytů v dané obci však nebylo možné trvat na 

absolutní srovnatelnosti výměry podlahové plochy, počtu obytných místností, vybavení 

a kvality bytu.219 V kapitole 7.1 Bytové náhrady u nájmu bytu obecně bylo řečeno, že 

pronajímatel mohl z objektivních důvodů zajistit byt, který se parametry nejvíce blížil 

bytu vyklizovanému. Vedle hledisek výměry podlahové plochy, počtu obytných 

místností, vybavení bytu a jeho kvality bylo třeba dále posuzovat, zda náhradní byt byl 

dle místních podmínek ve vztahu k vyklizovanému bytu rovnocenný i co se týče výše 

nájemného a úhrad za služby, dostupnosti služeb, cesty do zaměstnání a zda byl z hlediska 

zdravotního stavu budoucího nájemce takový byt vhodný.220 

Starý obč. zák. poskytoval ochranu manželovi, kterému nemohl vzniknout 

společný nájem bytu221 i v případě, že před rozvodem jejich manželství ztratil byt 

 
215 § 706 odst. 1 starého obč. zák. 
216 § 713 odst. 1 zákona č. 267/1994 Sb. 
217 Rozsudek Nejvyššího soudu ze dne 19. 8. 2002, sp. zn. 26 Cdo 389/2001. 
218 Rozsudek Nejvyššího soudu ze dne 14. 12. 2006, sp. zn. 26 Cdo 457/2006. 
219 Rozsudek Vrchního soudu v Praze ze dne 31.3.1994, sp. zn. 2 Cdo 100/93. 
220 Usnesení Nejvyššího soudu ze dne 18. 1. 2005, sp. zn. 21 Cdo 1835/2004. 
221 § 709 starého obč. zák. 

https://www-beck-online-cz.ezproxy.is.cuni.cz/bo/document-view.seam?documentId=njptcojzgnptex3dmrxv6mjqga
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charakter bytu služebního. Nejvyšší soud dovodil, že nelze v neprospěch rozvedeného 

manžela, který nebyl nájemcem takového bytu, neposkytnout bytovou náhradu, jen 

z důvodu, že došlo ke změně charakteru bytu. S odkazem na § 853 starého obč. zák. se 

zákonem výslovně neupravené právní vztahy měly posuzovat ustanovením, které svým 

obsahem a účelem bylo nejbližší, tedy v tomto případě § 713 starého obč. zák. 

Z uvedeného vyplývá, že rozvedený manžel, který bydlel v bytě, jenž dříve měl charakter 

bytu služebního, ale následně jej ztratil, se nemusel z bytu vystěhovat, dokud mu nebyla 

nabídnuta přiměřená bytová náhrada.222 

Od 1.1.1995 neměl nájemce právo na bytovou náhradu, ale pouze na přístřeší, 

pokud přestal pro pronajímatele pracovat bez vážných důvodů.223 Jednalo se o poskytnutí 

ochrany pronajímatelům, kteří do té doby museli zajistit náhradní byt, v některých 

případech pouze náhradní ubytování, i přestože nájemce, jakožto zaměstnanec ukončil 

pracovní poměr, aniž by k tomu měl vážný důvod. 

Nájem služebního bytu se díky nejaktuálnějšímu znění starého obč. zák. stalo pro 

nájemce riskantnějším, a to z následujících důvodů. Pokud po smrti nájemce užívala byt, 

který byl sjednán na dobu výkonu určité práce, osoba nájemci blízká, byla povinna 

vyklidit byt do tří měsíců od výzvy pronajímatele. Jistá ochrana byla pouze v případě, že 

nájemce zemřel v souvislosti s výkonem práce, poté měly osoby blízké právo na zajištění 

přiměřené bytové náhrady, ovšem po uplynutí dvou let od smrti nájemce ztrácely i toto 

právo.224 Touto novelou starého obč. zák. došlo k citelnému zásahu do práv nájemců, 

kteří uzavřeli nájemní smlouvu ke služebnímu bytu. Účinností nejaktuálnějšího znění 

starého obč. zák. pozbyli nájemci služebních bytů právo na bytovou náhradu i 

v případech, kdy pracovní poměr skončil z důvodu, který nemohli sami ovlivnit. 

Obč. zák. bytové náhrady u služebních bytů nezná. Zemře-li nájemce, nájem 

služebního bytu skončí. Osoba, která v bytě bydlela společně s nájemcem, má právo v 

bytě bydlet; vyzve-li ji však pronajímatel, aby byt vyklidila, je povinna tak učinit 

nejpozději do tří měsíců ode dne, kdy výzvu obdržela.225  

 
222 Rozsudek Nejvyššího soudu ze dne 26. 7. 2000, sp. zn. 26 Cdo 1081/99. 
223 § 712 odst. 2 zákona č. 267/1994 Sb. 
224 § 713 odst. 2 a 3 nejaktuálnějšího znění starého obč. zák. 
225 § 2299 obč. zák. 
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8 Zánik nájmu bytu dle předchozí právní úpravy 
 

8.1 Obecně 
 

Způsoby ukončení nájemního vztahu se postupem času měnily. Dle starého obč. 

zák. bylo možné ukončit nájemní vztah třemi způsoby. Jednalo se o písemnou dohodu 

mezi pronajímatelem a nájemcem, písemnou výpověď a nejjednodušší způsob ukončení 

nájmu bytu, kterým bylo uplynutí sjednané doby nájmu bytu. Tyto způsoby ukončení 

nájmu bytu dle starého obč. zák. byly kogentní povahy, a tak nebylo na vůli smluvních 

stran, aby se od nich odchýlily. V případě, že tak učinily, bylo jejich jednání neplatné ex 

tunc.226 Vyjma těchto způsobů ukončení nájmu bytu, mohl nájem bytu také zaniknout 

smrtí nájemce, pokud nebylo dalších osob, na které by nájem bytu přešel,227 splynutím 

osoby nájemce s pronajímatelem nebo při zániku předmětu nájmu bytu.228 

 

8.2 Dohoda 
 

Pokud to v dané situaci bylo možné, bylo především pro pronajímatele snazší 

uzavřít s nájemcem dohodu o ukončení nájemního vztahu, bez nutnosti absolvovat soudní 

řízení. Další výhodou, tentokrát již pro obě smluvní strany, byla benevolentnost domluvy 

na datu ukončení nájemního vztahu. Dohoda však musela mít i určité náležitosti. Dohoda 

o ukončení nájmu bytu musela být uzavřena v písemné formě, nebyla-li dodržena 

písemná forma, byla dohoda absolutně neplatná. Proto i když se nájemce vystěhoval 

z bytu a předal veškeré klíče a jiné nezbytnosti pronajímateli, ovšem bez jakékoliv 

písemné dohody o ukončení nájemní smlouvy, byl nájemce stále nájemcem 

pronajímatele, nájemní vztah stále pokračoval, a to se všemi právy a povinnostmi, 

kterými strany disponovaly.229 Rovněž z dohody muselo jasně vyplývat, kdo je nájemce, 

kdo pronajímatel, a ke kterému dni nájem zaniká. Obsahem dohody vyjma uvedeného 

mohlo být téměř cokoliv, na čem se smluvní strany dohodly. Nejčastěji se jednalo o 

zajištění bytové náhrady, vrácení kauce, vyklizení bytu atd. Pokud se jednalo o manžele, 

byla zde pro každého z nich jistá ochrana spočívající v možnosti domáhat se neplatnosti 

 
226 KŘEČEK, Stanislav. 222 otázek a odpovědí k nájemnímu bydlení. Praha: Leges, 2008, s. 149. 
227 Pozn.: Dle § 706-709 starého obč. zák. 
228 SALAČ, Josef. Nájemní smlouva jako právní důvod bydlení. Praha: VODNÁŘ, 2003, s. 91. 
229 SCHÖDELBAUEROVÁ, Pavla a NOVÁKOVÁ, Helena. Bydlení v nájemním bytě. Praha: C. H. Beck, 2000, s. 22-23. 
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dohody o ukončení nájemní smlouvy v případě, že tato dohoda byla uzavřena pouze 

s jedním z manželů. Ukončení nájmu bytu nešlo subsumovat pod zařizování běžných 

záležitostí. Tato ochrana byla dána manželům ať již na straně pronajímatele či na straně 

nájemce.230 

 

8.3 Výpověď 
 

Nejčastějším důvodem ukončení nájemního vztahu byla výpověď, přičemž 

obzvláště záleželo na tom, která smluvní strana výpověď podala. Nehledě na to, zda 

výpověď z nájmu bytu činil pronajímatel nebo nájemce, vždy musela být podána 

písemně231 s minimální tří měsíční výpovědní lhůtou. Co se týče nájemce, starý obč. zák. 

mu umožňoval dát výpověď z nájemního vztahu bez zvláštních omezení. Odlišné 

postavení měl pronajímatel, který byl svázán taxativně uvedenými výpovědními důvody, 

a především obligatorním přivolením soudu k vypovězení nájmu bytu.232 Pronajímatel 

byl povinen ve výpovědi uvést výpovědní důvod dle § 711 odst. 1 starého obč. zák. a 

současně konkrétní výpovědní důvod vysvětlit tak, aby ze strany soudu došlo ke schválení 

výpovědi. Starý obč. zák. apeloval zejména na uvádění výpovědní doby, při nedodržení 

této náležitosti byla výpověď neplatná.233 Pokud soud rozhodl o přivolení výpovědi 

z nájmu bytu, určil také, kdy nájemní vztah zaniká, přičemž měl zohledňovat výpovědní 

lhůtu, která byla určena pronajímatelem ve výpovědi, v obou případech byl nájemní vztah 

ukončován ke konci kalendářního měsíce. Nájemce měl po skončení výpovědní lhůty, 

popř. po zajištění náhradního bytu, 15 denní lhůtu na vyklizení daného bytu.234 

Nastávaly případy, kdy nájemce tušil, že pronajímatel s ním chce ukončit nájemní 

smlouvu a vyhýbal se tak převzetí výpovědi. Výpověď, která nebyla doručena nájemci, 

nemohla vůči němu vyvolat právní účinky, a tak se pozice pronajímatele zdála být 

obtížná. Po čase soudní judikatura235 postavila pronajímatele do výhodnější pozice, neboť 

konstatovala, že: „Výpověď je jednostranným hmotněprávním úkonem, který činí 

pronajímatel, a který je adresován nájemci, má písemnou formu a náležitosti zákonem 

 
230 SALAČ, Josef. Nájemní smlouva jako právní důvod bydlení. Praha: VODNÁŘ, 2003, s. 91-92. 
231 SALAČ, Josef. Nájemní smlouva jako právní důvod bydlení. Praha: VODNÁŘ, 2003, s. 93. 
232 SCHÖDELBAUEROVÁ, Pavla a NOVÁKOVÁ, Helena. Bydlení v nájemním bytě. Praha: C. H. Beck, 2000, s. 23. 
233 KOCOUREK, Jiří. Byty, nebytové prostory, nájem a vlastnictví bytů: soubor právních předpisů s výkladem a judikáty. 7. doplněné 

vydání. Praha: Eurounion, 2006, s. 128-129. 
234 SALAČ, Josef. Nájemní smlouva jako právní důvod bydlení. Praha: VODNÁŘ, 2003, s. 96. 
235 Pozn.: Například rozsudek Nejvyššího soudu ze dne 5.8.2010, sp. zn. 26 Cdo 3524/2009 s odkazem na rozsudek Nejvyššího soudu 

ze dne 28. 5. 1996, sp. zn. 2 CDon 127/96.  
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uvedené. Nedal-li pronajímatel nájemci písemnou výpověď z nájmu bytu předtím, než se 

obrátil na soud s návrhem na přivolení k výpovědi, musí být tato výpověď, - srozumitelně 

a určitě formulovaný projev vůle pronajímatele směřující k nájemci – pojata do textu 

písemného návrhu na zahájení řízení o přivolení k výpovědi nájmu (zařazena např. za 

vylíčení rozhodných skutečností o tvrzené existenci nájemního vztahu a o důvodech, pro 

které je tento vztah vypovídán). Žalobní návrh na přivolení k výpovědi nájmu bytu, je 

pouze procesněprávním úkonem adresovaným soudu a bez dalšího v sobě výpověď, z 

nájmu – hmotněprávní úkon adresovaný žalovanému – neobsahuje.“ 236 Pronajímatel tak 

byl oprávněn připojit písemnou výpověď k návrhu na zahájení řízení o přivolení soudu 

k výpovědi, tímto výpověď povahu hmotněprávního úkonu neztrácela, pouze se odlišoval 

okamžik doručení výpovědi. Při podání výpovědi z nájmu bytu společně s návrhem na 

zahájení řízení o přivolení soudu k výpovědi, byla výpověď vůči nájemci účinná až 

okamžikem doručení návrhu na zahájení řízení ze strany soudu. Výhodnější postavení 

pronajímatele přinesl také rozsudek Nejvyššího soudu ze dne 16.3.2005, sp. zn. 

26 Cdo 864/2004, který uváděl následující: „Měl-li nájemce bytu objektivně možnost na 

základě oznámení pošty vyzvednout si uloženou žalobu obsahující výpověď z nájmu bytu 

a seznámit se s jejím obsahem dříve, než se nevyzvednutá zásilka vrátila zpět, nastaly 

hmotněprávní účinky výpovědi v okamžiku, kdy nájemce (žalovaný) i přes oznámení 

o uložení zásilky této objektivní možnosti seznámit se s obsahem zásilky nevyužil.“237 

Nebylo proto klíčové, zda se nájemce s výpovědí skutečně seznámil, ale zda měl 

objektivní možnost se s výpovědí seznámit. 

U společného nájmu bytu musela být výpověď doručena všem osobám jednotlivě, 

respektive nešlo výpověď zaslat pouze jedné osobě, která ve společném nájmu bytu 

bydlela, neboť za takové situace jí nepříslušelo jednat za ostatní nájemce daného bytu.238  

 
236 Rozsudek Nejvyššího soudu ze dne 28. 5. 1996, sp. zn. 2 Cdon 127/96.  
237 Rozsudek Nejvyššího soudu ze dne 16. 3. 2005, sp. zn. 26 Cdo 864/2004. 

 KORECKÁ, Věra. Přehled judikatury ve věcech nájmu bytu. 2. aktualizované a rozšířené vydání. Praha: Wolters Kluwer, 2011, 

s. 302-303. 
238 KŘEČEK, Stanislav. 222 otázek a odpovědí k nájemnímu bydlení. Praha: Leges, 2008, s. 156. 
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8.4 Jednotlivé výpovědní důvody 
 

Starý obč. zák. uváděl taxativní výčet výpovědních důvodů, které pronajímatel 

mohl užít. Tyto výpovědní důvody bylo možno rozdělit na důvody na straně 

pronajímatele, důvody na straně nájemce a důvody způsobené stavem domu.239 Postupem 

času docházelo k odstraňování pochybností, které se v praxi objevovaly, a tak přibývala 

stále nová ustanovení ve snaze, co nejvíce konkretizovat proces vypovězení nájemních 

smluv. Největší zásah přinesl zákon č. 107/2006 Sb., který za § 711 starého obč. zák. 

přidal § 711a, čímž rozdělil výpovědní důvody na ty, u kterých bylo nutné přivolení soudu 

a na ty, u kterých nikoliv. Do té doby bylo u všech výpovědí učiněných pronajímatelem 

potřeba přivolení soudu. 

V této práci jsem rozdělila výpovědní důvody dle stavu, který byl před přijetím 

zákona č. 107/2006 Sb., jenž výpovědní důvody rozdělil do dvou paragrafů. Výpovědní 

důvody níže uvedené jsou charakterizovány tak, jak se postupem času vyvíjely i 

s odkazem na relevantní judikaturu. Pro přehlednost uvádím, že od 31.3.2006240 nebylo 

potřeba u následujících výpovědních důvodů přivolení soudu: hrubé porušování dobrých 

mravů v domě, hrubé porušování povinností nájemce, nájemce disponoval dvěma nebo 

více byty, neužíval-li nájemce byt vůbec nebo jen občasně bez vážných důvodů. 

 

8.4.1 Potřeba bytu pro pronajímatele nebo jeho příbuzného 

 

Jako první výpovědní důvod uváděl starý obč. zák. potřebu bytu pro pronajímatele 

nebo příbuzného pronajímatele (manžel, děti, vnuci, zeť nebo snacha, rodiče, sourozenci). 

Z důvodu dokládání příbuzenského vztahu mezi osobami a v zásadě vstřícnosti této 

právní úpravy, musela být pronajímatelem pouze fyzická osoba. Pronajímatel mohl chtít 

byt pro sebe nebo pro svého příbuzného, pokud prokázal, že on sám nebo jeho příbuzný 

nemá žádný právní titul k bydlení, popř. má, ale byt je v horším stavu či o menší 

podlahové ploše. Dále bylo již ve výpovědi potřeba doložit důvod potřeby bytu, např. 

z důvodů zdravotních, hygienických, místa výkonu práce, založení rodiny, správy domu 

apod.241 A contrario soud zkoumal také důvody na straně nájemce a jeho členů 

 
239 KŘEČEK, Stanislav a HRUBÝ, Josef a kol. Výpovědní důvody z nájmu bytu: Komentář k ustanovením § 711 a § 711a občanského 
zákoníku. 5. aktualizované vydání podle stavu k 1.3.2007. Praha: Linde, 2007, s. 11. 
240 Pozn.: Od účinnosti zákona č. 107/2006 Sb. 
241 SALAČ, Josef. Nájemní smlouva jako právní důvod bydlení. Praha: VODNÁŘ, 2003, s. 104. 
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domácnosti, aby přivolením výpovědi nedošlo k jeho újmě a výpověď nebyla dána 

v rozporu s dobrými mravy.242 Rozhodnutí soudů se lišila s ohledem na povahu domu, 

zda se jednalo o dům činžovní nebo rodinný. Z logiky věci, u rodinných domů byla větší 

pravděpodobnost, že soud k výpovědi přivolí vzhledem ke stavebnímu uspořádání domu 

a účelu, ke kterému byly rodinné domy postaveny.243 

Právní úprava tohoto výpovědního důvodu nebyla zcela zdařilá, docházelo tak 

často ke sporům, jak správně toto ustanovení starého obč. zák. aplikovat. Nájemci 

především namítali absenci lhůty, po kterou se musí pronajímatel, popř. jeho osoba 

blízká, do bytu nastěhovat.244 Pokud pronajímatel využil tohoto důvodu k vystěhování 

nájemce, vyžadovala se od pronajímatele potřeba bytu pro něj či jinou osobu, jak již samo 

znění ustanovení § 711 odst. 1 písm. a) starého obč. zák. napovídalo. 

Zákon č. 267/1994 Sb., zakomponoval do § 711 starého obč. zák. odstavec 5, který 

zaručoval nájemci určitou ochranu před nedůvodným vystěhováním z bytu ze strany 

pronajímatele. Stěžejní zde bylo ustanovení „bez vážných důvodů“. Jednalo se o to, že 

pokud pronajímatel bez vážných důvodů nevyužil vyklizovaného bytu pro potřebu svou 

nebo osoby jeho blízké, mohl soud na návrh nájemce rozhodnout, že pronajímatel je 

povinen dodatečně uhradit nájemci, který byt uvolnil, stěhovací náklady a další náklady 

spojené s potřebnou úpravou náhradního bytu. Mimo tyto sankce hrozilo pronajímateli, 

že mu soud může uložit, aby nájemci uhradil rozdíl ve výši nájemného z dosavadního 

bytu a z bytu náhradního, až za dobu pěti let, počínaje měsícem, v němž se nájemce 

přestěhoval do náhradního bytu, nejdéle však do doby, kdy nájemce ukončil nájem 

náhradního bytu.245 Tato novela starého obč. zák. poskytla nájemci zásadně lepší 

postavení, neboť právo na úhradu rozdílu v nájemném se v období pěti let nepromlčovalo 

a bylo především na uvážení soudu, jak ustanovení „bez vážných důvodů“ vyložil.246 Co 

opětovně v novele starého obč. zák. chybělo, bylo určení, do jaké doby musel 

pronajímatel či jiná osoba vyklizený byt začít užívat.247  

 
242 KŘEČEK, Stanislav a HRUBÝ, Josef a kol. Výpovědní důvody z nájmu bytu: Komentář k ustanovením § 711 a § 711a občanského 
zákoníku. 5. aktualizované vydání podle stavu k 1.3.2007. Praha: Linde, 2007, s. 84-85.  
243 KŘEČEK, Stanislav a HRUBÝ, Josef a kol. Výpovědní důvody z nájmu bytu: Komentář k ustanovením § 711 a § 711a občanského 

zákoníku. 5. aktualizované vydání podle stavu k 1.3.2007. Praha: Linde, 2007, s. 89-90. 
244 KŘEČEK, Stanislav a HRUBÝ, Josef a kol. Výpovědní důvody z nájmu bytu: Komentář k ustanovením § 711 a § 711a občanského 

zákoníku. 5. aktualizované vydání podle stavu k 1.3.2007. Praha: Linde, 2007, s. 81-82. 
245 § 711 odst. 5 zákona č. 267/1994 Sb. 
246 KŘEČEK, Stanislav a HRUBÝ, Josef a kol. Výpovědní důvody z nájmu bytu: Komentář k ustanovením § 711 a § 711a občanského 

zákoníku. 5. aktualizované vydání podle stavu k 1.3.2007. Praha: Linde, 2007, s. 82. 
247 Pozn.: Dle současné právní úpravy je lhůta již stanovena viz § 2289 obč. zák.  



70 

 

8.4.2 Výpověď ze služebního bytu 

 

Ustanovení § 711 odst. 1 písm. b) starého obč. zák. se vztahovalo pouze na osoby, 

které byly spjaty nejen nájemní smlouvou, ale také pracovněprávním vztahem, služebním 

poměrem apod.248 Pronajímatel mohl nájem bytu vypovědět pouze s přivolením soudu, a 

to za splnění dvou podmínek. První podmínkou bylo, že nájemce přestal pro 

pronajímatele vykonávat práce. Druhá podmínka spočívala v potřebě poskytnutí bytu pro 

jiného nájemce, který pro pronajímatele měl vykonávat práce. Pronajímatel musel uvést 

jméno nového nájemce a doložit, že bude pro něj pracovat.249 

I tento výpovědní důvod prošel postupnými změnami. Výrazný posun přinesl 

zákon č. 267/1994 Sb., který usnadnil pronajímateli vypovězení nájmu, a to z důvodu, že 

pronajímatel již nemusel při sjednávání nájemních smluv určovat konkrétní druh práce 

pro nájemce. Před zmíněnou novelou, kdy pronajímatel obligatorně v nájemní smlouvě 

určoval konkrétní druh práce, musel v návrhu na přivolení soudu k výpovědi z nájmu 

bytu dodržet stále stejný druh práce i pro nového nájemce. Za situace, kdy pro 

pronajímatele vykonávali nájemci jakékoliv práce, a nikoliv konkrétní druh práce, se 

stávalo vypovězení nájemní smlouvy obtížné, stejně tak pokud se určitý druh práce stal 

pro pronajímatele nadbytečný.250 

Ačkoliv se tento výpovědní důvod na první pohled zdál být snadným, přechodné 

ustanovení § 871 odst. 4 starého obč. zák.251 jej zkomplikovalo. V rámci tohoto 

přechodného ustanovení se nájem podnikového bytu stal nájmem služebního bytu, 

splňoval-li kritéria bytu služebního.252 Podnikové byty byly určené k trvalému ubytování 

pracovníků hospodářských, rozpočtových nebo jiných organizací.253 Komplikovanější 

bylo z toho důvodu, že užívání podnikových bytů nebylo vázáno na výkon práce pro 

pronajímatele, ovšem užívání služebních bytů vázáno bylo. Nastala tedy otázka, jak má 

pronajímatel užít výpovědní důvod týkající se služebního bytu, když pro něj nájemce 

nevykonává práce a ani nikdy nevykonával. Řešení této otázky prošlo postupným 

 
248 SALAČ, Josef. Nájemní smlouva jako právní důvod bydlení. Praha: VODNÁŘ, 2003, s. 107. 
249 KŘEČEK, Stanislav a HRUBÝ, Josef a kol. Výpovědní důvody z nájmu bytu: Komentář k ustanovením § 711 a § 711a občanského 

zákoníku. 5. aktualizované vydání podle stavu k 1.3.2007. Praha: Linde, 2007, s. 107. 
250 KŘEČEK, Stanislav. Aktuální otázky bytového práva v praxi soudů: [podle stavu k 1.6.2002]. 2. doplněné vydání. Praha: Linde, 
2002, s. 130. 
251 Dle § 871 odst. 4 starého obč. zák.: „Osobní užívání bytů sloužících k trvalému ubytování pracovníků organizace se mění na nájem 

služebního bytu, pokud tyto byty splňují kritéria stanovená zákonem pro služební byty; pokud tyto podmínky nejsou splněny, mění se 
takové osobní užívání na nájem.“ 
252 Pozn.: Služební byt byl definován v § 7 zákona č. 102/1992 Sb. 
253 § 66 zákona č. 41/1964 Sb., o hospodaření s byty. 
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vývojem v rozhodovací praxi soudů. Nejprve je třeba zmínit rozhodnutí Vrchního soudu 

v Praze, ve kterém soud došel k názoru, že: „Pronajímatel podnikového bytu, který se stal 

ze zákona služebním bytem podle ustanovení § 7 odst. 1 písm. b) zák. č. 102/1992 Sb., 

nemůže s úspěchem použít výpovědní důvod podle § 711 odst. 1 písm. b) ObčZ, pokud 

nebyla uzavřena nová nájemní smlouva podle ustanovení § 7 odst. 2 zák. 

č. 102/1992 Sb.“254 V případě, že nebyla uzavřena nová nájemní smlouva, kde se 

nájemce zavázal zajišťovat práce pro pronajímatele, nemohl pronajímatel užít tohoto 

výpovědní důvodu, a contrario musel tedy užít jiného výpovědního důvodu, což mohlo 

být v daném případě obtížné.255 Soud v ojedinělých případech poskytoval výjimku, pokud 

byla dána zřejmá potřeba uvolnění služebního bytu pro konkrétního pronajímatele. 

Jednalo se zejména o případy, kdy byty trvale určené pro ubytování pracovníků 

organizace byly po roce 1992 posuzovány jako byty služební (splňovaly-li znaky bytu 

služebního).  

Jestliže nájemce neukončil pracovní poměr s organizací, ale přesto přestal 

vykonávat práci, s níž bylo užívání bytu spojeno,256 byl Nejvyšším soudem České 

republiky uplatňován následující závěr. Lze-li k výpovědi přivolit, jestliže nájemce 

přestal vykonávat práci pro pronajímatele, jejíž výkon je spojen s užíván služebního bytu, 

tím spíše lze k výpovědi přivolit, pokud nájemce nikdy pro pronajímatele nepracoval.257 

Potřeboval-li tedy pronajímatel služební byt pro svého zaměstnance, přičemž osoba, která 

ve služebním bytě doposud bydlela, nikdy pro pronajímatele nepracovala,258 byl 

pronajímatel oprávněn vypovědět nájemní smlouvu dle § 711 odst. 1 písm. b) starého obč. 

zák. 

V rámci přijetí zákona č. 107/2006 Sb., již nebyla nejistota při výkladu nájemních 

smluv, které byly uzavřeny na dobu výkonu práce nájemce pro pronajímatele. Nově se ve 

starém obč. zák. uvádělo, že v případě ukončení pracovního poměru bez vážných důvodů 

ze strany nájemce, jakožto zaměstnance, končí nájemní vztah posledním dnem 

kalendářního měsíce následujícího po měsíci, v němž nájemce přestal bez vážného 

důvodu na své straně vykonávat práce pro pronajímatele. Pod tímto ustanovením si lze 

 
254 Rozsudek Vrchního soudu v Praze ze dne 26.11.1993, sp. zn. 2 Cdo 73/93. 
255 KŘEČEK, Stanislav. Aktuální otázky bytového práva v praxi soudů: [podle stavu k 1.6.2002]. 2. doplněné vydání. Praha: Linde, 

2002, s. 131-132. 
256 Pozn.: Zejména se jednalo o práce, které vzhledem k jejich charakteru byly spojeny s bydlením v domě, např. topič, školník. 
257 Rozsudek Nejvyššího soudu ze dne 19. 2. 2003, sp. zn. 26 Cdo 1990/2001. 
258 Pozn.: Například z důvodu změny vlastnického práva na straně pronajímatele.  

https://www-beck-online-cz.ezproxy.is.cuni.cz/bo/document-view.seam?documentId=onrf6mjzhezf6mjqgixhazrx
https://www-beck-online-cz.ezproxy.is.cuni.cz/bo/document-view.seam?documentId=onrf6mjzgy2f6nbqfzygmnzrge
https://www-beck-online-cz.ezproxy.is.cuni.cz/bo/document-view.seam?documentId=onrf6mjzhezf6mjqgixhazrx
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představit jakousi ochranu pronajímatele, jakožto zaměstnavatele. Nebylo spravedlivé 

požadovat po pronajímateli, aby nadále poskytoval služební byt osobě, která bez vážných 

důvodů ukončila ze své vůle pracovní poměr. Pronajímatel rovněž neměl povinnost 

poskytnout nájemci náhradní byt.  

Větší právní jistotu přinesla nájemci zákonem ukotvená změna doby nájmu 

služebního bytu, a to z doby určité na dobu neurčitou, pokud nájemce přestal pro 

pronajímatele pracovat z vážných důvodů. Tato změna doby nájmu služebního bytu 

nastávala ex lege od prvního dne kalendářního měsíce následujícího po měsíci, v němž 

došlo k ukončení výkonu práce. Starý obč. zák. uváděl pouze demonstrativní výčet 

vážných důvodů, zejména přiznání starobního nebo invalidního důchodu, skutečnost že 

nájemce nemohl podle lékařského posudku vykonávat sjednanou práci a pronajímatel pro 

něj neměl jinou vhodnou práci, nebo skončení pracovního poměru výpovědí danou 

pronajímatelem z důvodu organizačních změn.259 Z uvedeného výčtu vybočovalo 

skončení pracovního poměru výpovědí danou pronajímatelem z důvodů organizačních 

změn, jelikož nešlo o důvod na straně nájemce, ale na straně pronajímatele. Ve všech 

těchto případech náleželo nájemci právo na nájem bytu na dobu neurčitou. Jak již bylo 

zmíněno, ustanovení § 710 odst. 6 starého obč. zák. uvádělo pouze demonstrativní výčet 

případů, a tak záleželo na uvážení soudu, které další důvody mohly zapříčinit změnu doby 

nájmu služebního bytu na dobu neurčitou.260 

Nejaktuálnější znění starého obč. zák. převratně změnilo postavení nájemce při 

výpovědi z nájmu služebního bytu. Doposud právní předpisy a soudní judikatura 

poskytovala ochranu nájemci, který část svého života pracoval pro zaměstnavatele, 

současně jakožto jeho pronajímatele před vypovězením z nájemního vztahu ze závažných 

důvodů. Zákonodárce nejaktuálnějším zněním starého obč. zák. stanovil, že nájemce je 

povinen se z nájmu služebního bytu vystěhovat po uplynutí dvou let ode dne, kdy přestal 

pro zaměstnavatele vykonávat práce ze závažných důvodů, tedy z důvodu věku či 

zdravotního stavu nájemce.261 Porovnáme-li předchozí právní úpravu, kdy se nájem 

služebního bytu v těchto případech automaticky změnil na dobu neurčitou či pronajímatel 

musel nájemci obstarat bytovou náhradu, pokud služební byt chtěl pro jinou osobu, došlo 

 
259 § 710 odst. 4 až 6 zákona č. 107/2006 Sb. 
260 HULMÁK, Milan. § 710 [Způsoby zániku nájmu]. In: ŠVESTKA, Jiří, SPÁČIL, Jiří, a kol. Občanský zákoník: Komentář. I, II. 

Praha: C. H. Beck, 2008, s. 1935-1936. 
261 § 710 odst. 5 nejaktuálnějšího znění starého obč. zák.  
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k razantnímu kroku zákonodárce k tíži nájemce. Uvážíme-li, že nájemce, jakožto bývalý 

zaměstnanec pronajímatele byl ve starobním nebo invalidním důchodu, a poté se musel 

po dvou letech z bytu vystěhovat a hledat si byt nový, nelze než konstatovat, že toto 

ustanovení bylo vůči nájemcům necitelné. 

 

8.4.3 Hrubé porušení dobrých mravů v domě 

 

Problematika tohoto výpovědního důvodu byla v tom, že každý si pod pojmem 

„dobré mravy“ představuje něco trochu jiného. Dle rozsudku Krajského soudu v Brně ze 

dne 15.5.1993, sp. zn. 15 Co 13/93 byly definovány dobré mravy takto: „Dobrými mravy 

společnosti je možno chápat souhrn určitých etických a kulturních norem společnosti, 

z nichž některé jsou trvalou a neměnnou součástí lidské společnosti, jiné spolu se 

společností podléhají vývoji.“262 Nejistota, zda dané chování nájemce bylo v rozporu 

s dobrými mravy či nikoliv řešili pronajímatelé užitím následujícího výpovědního důvodu 

dle § 711 odst. 1 písm. d) starého obč. zák. spočívajícího v porušení nájemcových 

povinností z nájmu bytu.263 

Při užití výpovědního důvodu dle § 711 odst. 1 písm. c) starého obč. zák. byla 

zapotřebí písemná výstraha, ze které vyplývalo upozornění na možnost výpovědi. Muselo 

se jednat o hrubé porušení dobrých mravů, spočívající ve vyšší míře, např. trvalost nebo 

opakování.264 

Aby pronajímatel obstál důkazní břemeno, musel v písemné výstraze 

specifikovat, v čem jednání nájemce bylo a contrario s dobrými mravy v domě, a 

především ho upozornit, že takovým jednáním si může přivodit výpověď z nájmu bytu 

dle § 711 odst. 1 písm. c) starého obč. zák. Pozice pronajímatele před soudem byla snazší, 

pokud se nájemce dopustil jednání, které nejenom bylo v rozporu s dobrými mravy 

v domě, ale také naplnilo skutkovou podstatu přestupku či trestného činu.265  

 
262 KŘEČEK, Stanislav. Aktuální otázky bytového práva v praxi soudů: [podle stavu k 1.6.2002]. 2. doplněné vydání. Praha: Linde, 
2002, s. 137. 
263 KŘEČEK, Stanislav. Aktuální otázky bytového práva v praxi soudů: [podle stavu k 1.6.2002]. 2. doplněné vydání. Praha: Linde, 

2002, s. 136. 
264 HULMÁK, Milan. § 711 [Výpověď bez přivolení soudu]. In: ŠVESTKA, Jiří, SPÁČIL, Jiří, a kol. Občanský zákoník: Komentář. 

I, II. 2. vydání. Praha: C. H. Beck, 2009, s. 2111-2113. 
265 SALAČ, Josef. Nájemní smlouva jako právní důvod bydlení. Praha: VODNÁŘ, 2003, s. 109-110. 
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8.4.4 Hrubé porušení povinností z nájmu bytu 

 

V ustanovení § 711 odst. 1 písm. d) starého obč. zák. byl výpovědní důvod, který 

známe dobře i dnes, a to výpověď pro případy, kdy nájemce neplní své povinnosti. Zákon 

uváděl pouze jeden výslovný příklad, kdy bylo možné užít takového výpovědního 

důvodu. Důvodem bylo nezaplacení nájemného nebo úhrady za plnění poskytovaná 

s užíváním bytu za dobu delší než tři měsíce, přičemž se nemuselo jednat o bezprostředně 

po sobě jdoucí měsíce. Soud při přivolení tohoto výpovědního důvodu zkoumal, zda 

výpovědí neporuší dobré mravy vůči nájemci, respektive zda nájemce nemohl zaplatit 

nájemné či úhradu za služby z důvodu, že se ocitl v tíživé situaci vyvolané vysokou 

nezaměstnaností daného regionu,266 z důvodu dlouhodobější nemoci či úmrtí v rodině. 

Rovněž soud zohledňoval, zda nájemce dlužné nájemné či poplatky za služby uhradil 

dodatečně a zda požádal pronajímatele o posečkání. Příkladem může být rozhodnutí 

soudu, které poskytlo ochranu nájemci v souladu s § 3 odst. 1 starého obč. zák.: 

„Nezaplatil-li nájemce bytu nájemné nebo úhradu za plnění poskytovaná s užíváním bytu 

za dobu delší než tři měsíce [§ 711 odst. 1 písm. d) ObčZ] výlučně z důvodu objektivně 

existující tíživé sociální situace a byla mu proto dána výpověď z nájmu bytu, avšak v době 

soudního řízení o přivolení k výpovědi z nájmu bytu dlužné nájemné uhradí a nadále 

nájemné řádně platí, není vyloučeno posoudit jednání pronajímatele, který nadále na 

výpovědi trvá, jako výkon práva, který je v rozporu s dobrými mravy. Objektivní existence 

tíživé sociální situace a příčinná souvislost této situace s neplacením nájemného však 

musí být postaveny najisto.“267 

Zákonem č. 107/2006 Sb. došlo k rozšíření explicitních důvodů pro vypovězení 

nájmu bytu dle tohoto výpovědního důvodu. Zatímco do přijetí této novely starého obč. 

zák. bylo především na výkladu soudu, co vše bylo možné vykládat jako hrubé porušení 

povinností z nájmu bytu, vyjma výslovně uvedeného neplacení nájemného či služeb, od 

novely došlo k rozšíření explicitně uvedených důvodů. Mezi další výslovně uvedené 

výpovědní důvody zákon řadil: nedoplnění původní výše kauce, neoznámení 

pronajímateli změny počtu osob žijících s nájemcem v bytě a přenechání bytu nebo jeho 

části do podnájmu bez písemného souhlasu pronajímatele.268 Bez povšimnutí nelze 

 
266 SALAČ, Josef. Nájemní smlouva jako právní důvod bydlení. Praha: VODNÁŘ, 2003, s. 111. 
267 Rozsudek Nejvyššího soudu ze dne 21. 4. 1998, sp. zn. 26 Cdo 471/98. 
268 KŘEČEK, Stanislav. 222 otázek a odpovědí k nájemnímu bydlení. Praha: Leges, 2008, s. 167. 

https://www-beck-online-cz.ezproxy.is.cuni.cz/bo/document-view.seam?documentId=onrf6mjzgy2f6nbqfzygmnzrge
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nechat změnu definice, kdy zákonodárce u ustanovení nezaplacení nájemného nebo 

služeb nahradil spojku „nebo“ spojkou „a“. Nájemce díky této novele nemohl být 

vypovězen z bytu jen z důvodu, že neuhradil nájemné, ale za služby řádně platil či 

naopak, musel tak neuhradit obě platby odpovídající trojnásobku jejich výše. 

 

8.4.5 Veřejný zájem či opravy bytu nebo domu 

 

Zákonodárce ve výpovědním důvodu uvedeném v § 711 odst. 1 písm. e) starého 

obč. zák. zakomponoval dvě skutkové podstaty. První skutková podstata tkvěla ve 

výpovědi z důvodu veřejného zájmu, kdy byla potřeba s bytem nebo s domem naložit tak, 

že byt nebylo možno dále užívat. Druhá skutková podstata spočívala v opravách bytu 

nebo domu, při jejichž provádění nešlo byt nebo dům delší dobu užívat. 

První skutková podstata měla za následek to, že dům měl sloužit jinému účelu než 

účelu bydlení. Příkladem byla rozhodnutí příslušného stavebního úřadu o změně účelu 

stavby v souladu s územním plánem, tedy i veřejným zájmem. V praxi tento výpovědní 

důvod nebyl příliš užíván. 

Výpověď na základě druhé skutkové podstaty aplikovali pronajímatelé častěji.  

Příznivost tohoto ustanovení byla pro pronajímatele v tom, že soud po povolení výpovědi 

z důvodu déle trvajících oprav bytu nebo domu, již dále nezkoumal, zda pronajímatel 

opravdu s danými opravami započal. Dále pronajímatel nebyl nucen nabídnout 

původnímu nájemci opravený byt, mohl s ním naložit, jak uznal za vhodné, dokonce jej 

mohl přeměnit na nebytový prostor. V případě, že se na původního nájemce aplikovalo 

regulované nájemné, bylo pro pronajímatele lákavé dát výpověď nájemci z tohoto důvodu 

a posléze byt obsadit novým nájemcem za vyšší nájemné.269 K ochraně nájemce soudy 

postupem času judikovaly, že je nutné stavební rozhodnutí o potřebě opravy bytu nebo 

domu.270 Je nutno zmínit, že soud zkoumal nutnost oprav bytu nebo domu z objektivních 

hledisek dle aktuálního stavu bytu nebo domu, ne na základě tvrzení pronajímatele nebo 

vydaného rozhodnutí stavebního úřadu.271 Potažmo lze konstatovat, že bytové domy byly 

velmi často ve stavu vyžadující nutné opravy, a tak pro pronajímatele nebylo tak obtížné 

dosáhnout přivolení soudu k výpovědi nájemce. 

 
269 KŘEČEK, Stanislav. 222 otázek a odpovědí k nájemnímu bydlení. Praha: Leges, 2008, s. 194-196. 
270 Rozsudek Nejvyššího soudu ze dne 31.8.1998, sp. zn. 3 Cdon 7/96, rozsudek Nejvyššího soudu ze dne 26. 4. 2001, 

sp. zn. 26 Cdo 933/2000. 
271 Rozsudek Krajského soudu v Hradci Králové ze dne 17. 12. 1996, sp. zn. 20 Co 485/96. 
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Vyšší míru ochrany poskytl nájemcům zákon č. 107/2006 Sb., jenž přidal 

ustanovení, které umožňovalo nájemci žádat po pronajímateli prostřednictvím soudu 

náhradu za stěhovací náklady a další náklady uvedené v ustanovení § 711a odst. 5 starého 

obč. zák., pokud pronajímatel bez vážných důvodů nevyužil vyklizeného bytu k účelu, 

pro který jej vypověděl. Zákonodárce ovšem neurčil lhůtu, ve které pronajímatel měl 

s opravou bytu započíst, čímž ponechal vypovězené nájemce ve větší nejistotě, zda a kdy 

se mohou obrátit na soud a v dané věci případně uspět. 

 

8.4.6 Byt, který souvisel stavebně s prostory určenými k provozování obchodu 

nebo jiné podnikatelské činnosti 

 

Tento specifický výpovědní důvod nebyl v praxi moc uplatňován. Jeho 

specifičnost spočívala za prvé v tom, že byt musel mít stavební souvislost s nebytovým 

prostorem. Stavební souvislost se chápala jako prostorová souvislost, která byla dána, 

pokud byly byt a nebytový prostor vzájemně propojeny a tvořily určitý funkční celek 

umožňující jejich společné (současné) užívání stejným subjektem. Stavební souvislost, 

tedy i propojenost, musela být dána již v okamžiku výpovědi. Za druhé musel vlastník 

nebo nájemce nebytového prostoru chtít ve vypovězeném bytě bydlet, tedy dále jej užívat 

k bydlení nikoliv k jinému účelu.272 

 

8.4.7 Nájemce měl dva nebo více bytů 

 

Pronajímatelé měli právo vypovědět nájemní vztah s nájemcem, pokud nájemce 

měl právní titul ke dvěma či více bytům, vyjma případů, kdy po nájemci nešlo spravedlivě 

požadovat, aby užíval jen jeden byt. 

Tento výpovědní důvod uvedený v § 711 odst. 1 písm. g) starého obč. zák. se 

snažil omezit zneužívání regulovaného nájemného. V případě, že nájemce platil tržní 

nájemné ve více bytech, byla situace zpravidla v pořádku, neboť takové jednání nájemce 

bylo ku prospěchu pronajímatelů. Ochrana pronajímatelů, aby nájemci nezneužívali 

nízkou sazbu nájemného v bytech s regulovaným nájemným se posuzovala vždy dle 

konkrétního případu.273 

 
272 HULMÁK, Milan. § 711a [Výpověď s přivolením soudu]. In: ŠVESTKA, Jiří, SPÁČIL, Jiří, a kol. Občanský zákoník: Komentář. 
I, II. Praha: C. H. Beck, 2008, s. 1959-1960. 
273 KŘEČEK, Stanislav. Aktuální otázky bytového práva v praxi soudů: [podle stavu k 1.6.2002]. 2. doplněné vydání. Praha: Linde, 

2002, s. 172. 
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Pronajímatelé tento výpovědní důvod užívali často. V praxi se pronajímatelé u 

soudu domáhali k přivolení výpovědi nájmu bytu, když měli podezření, že nájemce 

disponuje i jiným právním titulem k bydlení k bytu či jinému prostoru sloužícímu 

k bydlení. Nájemce ani nemusel úmyslně dosáhnout toho, že měl dva či více bytů. 

Například pokud manželé před uzavřením manželství byli každý v nájemním bytě 

s regulovaným nájemným, tak dle § 704 odst. 1 starého obč. zák. vznikl uzavřením 

manželství automaticky nájemní vztah i druhému manželovi. Vždy se však posuzovalo, 

zda lze po nájemci spravedlivě požadovat, aby užíval jen jeden byt. Tomu tak nebylo 

například u vícečlenných rodin, které sice disponovaly dvěma byty, ale každý byl malé 

rozlohy, a tudíž pro rodinu nevhodný. Dále u osob, které pracovaly v zahraničí a v České 

republice si stále držely nájemní byt s úmyslem se do něj opět vrátit.274 Jinak tomu bylo 

u služebních bytů, u nichž v souladu s § 709 starého obč. zák. nevzniklo manželstvím 

právo na nájem služebního bytu druhému manželovi. Pokud tedy jeden z manželů byl 

nájemcem bytu s regulovaným nájemným a druhý byl nájemcem bytu služebního, nemohl 

se tento výpovědní důvod užit, a to ani poukazem na dobré mravy.275 

Již bylo řečeno, že se užívání dvou a více bytů nájemcem posuzovalo vždy ad hoc. 

V kapitole 6.2.4 Zákonem ukotvená možnost zvyšovat nájemné bylo uvedeno, že ke 

konci roku 2012 došlo na území České republiky k deregulaci nájemného. Ačkoliv tedy 

byty byly pronajímány za tržní nájemné, pronajímatelé stále mohli vypovědět nájem bytu 

z důvodu, že nájemce měl dva či více bytů, vyjma případů, kdy po něm nešlo spravedlivě 

požadovat, aby užíval pouze jeden byt. K této výpovědi nepotřebovali pronajímatelé 

přivolení soudu viz § 711 odst. 2 písm. c) zákona č. 107/2006 Sb. Vyskytovaly se tak 

žaloby namítající neplatnost takto podané výpovědi z důvodu, že ustanovení má-li 

nájemce dva nebo více bytů, vyjma případů, že na něm nelze spravedlivě požadovat, aby 

užíval pouze jeden byt; bylo již obsoletní, s ohledem na tržní nájemné a absenci tohoto 

výpovědního důvodu v obč. zák., který byl v tu dobu přijat. Nejvyšší soud dal za pravdu 

názoru, že s koncem regulace nájemného a obnovením trhu s byty se společenské poměry 

změnily a již nemuselo být v rozporu se spravedlivým uspořádáním poměrů mezi 

pronajímatelem a nájemcem, disponoval-li nájemce více byty. Nejvyšší soud však 

konstatoval, že postavení pronajímatelů není totožné, zejména obce jako pronajímatelé 

 
274 KŘEČEK, Stanislav. 222 otázek a odpovědí k nájemnímu bydlení. Praha: Leges, 2008, s. 177-179. 
275 Rozsudek Vrchního soudu v Praze ze dne 27. 10. 1993, sp. zn. 2 Cdo 80/93. 

 KŘEČEK, Stanislav. 222 otázek a odpovědí k nájemnímu bydlení. Praha: Leges, 2008, s. 177. 

https://www.noveaspi.cz/products/lawText/11/4045/1/2?vtextu=2%20Cdo%2080/93#lema3
https://www.noveaspi.cz/products/lawText/11/4045/1/2?vtextu=2%20Cdo%2080/93#lema4
https://www.noveaspi.cz/products/lawText/11/4045/1/2?vtextu=2%20Cdo%2080/93#lema5
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jsou často v méně výhodné pozici, když zajišťují občanům bydlení v rámci bytové a 

sociální politiky. Tudíž ani okolnost, že výše nájemného na území České republiky již 

nebyla regulována, ani okolnost, že obč. zák. v té době již nabyl platnosti a nepočítal 

s tímto výpovědním důvodem, nezapříčiňovala bezvýznamnost tohoto výpovědního 

důvodu.276  

 

8.4.8 Nájemce byt neužíval bez vážných důvodů 

 

Zákonodárce se snažil regulovat trh s byty, a tak v ustanovení § 689 starého obč. 

zák. zakomponoval povinnost nájemce řádně užívat byt. Výpovědní důvod dle 

§ 711 odst. 1 písm. h) starého obč. zák. spočíval v tom, že nájemce neužíval byt bez 

vážných důvodů nebo jej bez vážných důvodů užíval jen občas.277 

Zákonodárce tento výpovědní důvod určil velmi abstraktně, a tak dal široký 

prostor soudům, aby rozhodovaly, co se přesně rozumělo, že nájemce neužíval byt vůbec 

nebo jen někdy, tedy jaká intenzita musela nastat a současně, co vše se považovalo za 

vážný důvod. 

Pro eliminaci právní nejistoty týkající se výkladu pojmu „vážné důvody“ stanovil 

Nejvyšší soud, že: „Vážné důvody neužívání bytu ve smyslu ustanovení § 711 odst. 1 

písm. h) obč. zák. je třeba posuzovat objektivně a diferencovaně podle okolností 

konkrétního případu; všeobecně jen špatný zdravotní stav nebo vysoký věk není sám o 

sobě vážným důvodem pro neužívání bytu ve smyslu uvedeného ustanovení - k tomu musí 

přistoupit ještě další okolnosti, které brání nájemci po určitou dobu byt užívat k 

obvyklému způsobu bydlení. Takovými okolnostmi, které je možno považovat za vážné 

důvody, jsou zejména ústavní léčení, výkon vojenské služby, výkon práce mimo obec 

bydliště apod., tedy stav, kdy se jedná o přechodné neužívání bytu, které – po odpadnutí 

jeho důvodu – pominulo nebo pomine.“278 

Základním předpokladem tedy bylo přechodné neužívání bytu, přičemž 

předmětem zkoumání byly konkrétní okolnosti, pro které byt nebyl užíván.279  

 
276 Rozsudek Nejvyššího soudu ze dne 17.7.2013, sp. zn. 26 Cdo 1802/2012. 
277 HULMÁK, Milan. § 711 [Výpověď bez přivolení soudu]. In: ŠVESTKA, Jiří, SPÁČIL, Jiří, a kol. Občanský zákoník: 

Komentář I, II. 1. Praha: C. H. Beck, 2008, s. 1944-1945. 
278 Rozsudek Nejvyššího soudu ze dne 31. 10. 1996, sp. zn. 2 Cdon 252/96. 
279 KŘEČEK, Stanislav. Aktuální otázky bytového práva v praxi soudů: [podle stavu k 1.6.2002]. 2. doplněné vydání. Praha: Linde, 

2002, s. 173. 

https://www.noveaspi.cz/products/lawText/11/3941/1/ASPI%253A/40/1964%20Sb.%2523711.1.h
https://www.noveaspi.cz/products/lawText/11/3941/1/ASPI%253A/40/1964%20Sb.%2523711.1.h
https://www.noveaspi.cz/products/lawText/11/3941/1/2?vtextu=Cdon%20252/96#lema1
https://www.noveaspi.cz/products/lawText/11/3941/1/2?vtextu=Cdon%20252/96#lema0


79 

 

9 Zánik nájmu bytu dle současné právní úpravy 
 

Nájem bytu nebo domu může být dle obč. zák. ukončen zejména uplynutím doby, 

na kterou byl nájem bytu sjednán, dohodou mezi smluvními stranami, výpovědí, 

ukončením výkonu práce, smrtí nájemce či splynutím.280 

 

9.1 Výpověď ze strany nájemce 
 

U nájemních smluv uzavřených na dobu neurčitou může nájemce vypovědět 

nájemní vztah kdykoliv bez uvedení důvodu. Je třeba dodržet písemnou formu výpovědi 

s tří měsíční výpovědní lhůtou. 

U nájemních smluv sjednaných na dobu určitou je situace jiná. Nájemce může 

vypovědět nájem bytu na dobu určitou, změní-li se okolnosti, z nichž strany při vzniku 

závazku ze smlouvy o nájmu bytu zřejmě vycházely, do té míry, že po nájemci nelze 

rozumně požadovat, aby v nájmu bytu pokračoval.281 

Starý obč. zák. umožňoval nájemci vypovědět nájem bytu na dobu určitou bez 

uvedení důvodu s nejméně tří měsíční výpovědní lhůtou. Nynější právní úprava 

nestanovuje explicitně výpovědní lhůtu, analogicky se však užije § 2231 odst. 1 obč. zák. 

s odkazem na tří měsíční výpovědní dobu.282 V ustanovení je zakomponována zásada 

clausula rebus sic stantibus. Jedná se opět o relativně neurčitou hypotézu právní normy, 

kdy zákonodárce neurčil ani demonstrativní výčet případů, kdy je nájemce oprávněn 

vypovědět nájem bytu. Dle výkladového stanoviska č. 21 Expertní skupiny lze mezi 

takovou okolnost zařadit například ztrátu práce nájemce, přičemž nová práce se nachází 

mimo rozumný dosah dojíždění z dosavadního bytu. Je především na soudech, jak 

konkrétní případ v souladu s touto zásadou budou vykládat.283  

 
280 KREJČÍŘOVÁ, Šárka. Právní úprava skončení nájmu bytu v novém občanském zákoníku. Bulletin advokacie. 2013, č. 11, s. 33. 
281 § 2287 obč. zák. 
282 REDAKCE. K výpovědní době při vypovězení nájmu bytu a nájmu domu nájemcem podle § 2287 o. z. Bulletin advokacie. 2014, 

č. 5, s. 44. 
283 REDAKCE. Výkladové stanovisko č. 21 Expertní skupiny Komise pro aplikaci nové civilní legislativy při Ministerstvu 

spravedlnosti ze dne 3. března 2014–k výpovědní době při vypovězení nájmu bytu a nájmu domu nájemcem z důvodu uvedeného 

v § 2287 OZ. Výkladová stanoviska KANCL. 2014, č. 5. 
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9.2 Výpověď ze strany pronajímatele 
 

9.2.1 Obecně 

 

Přijetím obč. zák. zanikla povinnost pronajímatele žádat soud o přivolení 

výpovědi z nájmu bytu. Pronajímatel tak může vypovědět nájemní vztah sám z důvodů, 

které jsou taxativně stanoveny v obč. zák., vždy pouze písemnou formou. Součástí 

výpovědi musí být tří měsíční výpovědní lhůta, která začíná běžet od prvního dne 

kalendářního měsíce následujícího po měsíci, kdy výpověď došla nájemci. Pronajímatel 

je také povinen zakomponovat do výpovědi poučení o možnosti vznést námitky proti 

výpovědi a o možnosti navrhnout přezkoumání oprávněnosti výpovědi soudem. Zatímco 

absence poučení nájemce o možnosti přezkumu oprávněnosti výpovědi soudem 

způsobuje absolutní neplatnost výpovědi, absence poučení o námitkách ve výpovědi je 

bezvýznamná.284 Institut námitek je v obč. zák. nový a umožňuje nájemci dohodnout se 

s pronajímatelem o sporných otázkách před případným podáním žaloby k soudu.285 

Zatímco pro podání námitek není stanovena lhůta, u podání žaloby na přezkum 

oprávněnosti výpovědi je lhůta dvou měsíční od okamžiku, kdy výpověď došla 

nájemci.286 Argumentum a maiori ad minus lze dovodit, že podání námitek má předcházet 

podání žaloby, tedy lhůta pro podání námitek by měla být kratší než dva měsíce. Ovšem 

dle názoru Nejvyššího soudu: „Podání námitek není podmínkou pro uplatnění žaloby na 

přezkoumání oprávněnosti výpovědi soudem.“287 Institut námitek je tak plně v rukou 

nájemce, když nemusí být poučen pronajímatelem na možnost je proti výpovědi podat. 

Současně není stanovena lhůta, ve které má tak učinit. Z důvodu, že výpovědní doba je 

tříměsíční,288 měl by nájemce podat námitky do uplynutí této lhůty. 

Obč. zák. rozděluje výpovědní důvody na ty, které lze uplatnit pouze v nájemním 

vztahu sjednaném na dobu neurčitou, a dále na ty, u nichž nezáleží, zda nájemní smlouva 

byla uzavřena na dobu určitou či neurčitou. Vypoví-li pronajímatel nájem bytu z jiných 

než zákonem stanovených důvodů, jde o výpověď neoprávněnou, nikoliv neplatnou, a 

této neoprávněnosti se musí nájemce dovolat žalobou dle § 2290 obč. zák. Soud rozlišuje 

 
284 Rozsudek Nejvyššího soudu ze dne 18. 3. 2019, sp. zn. 26 Cdo 2199/2018. 
285 KABELKOVÁ, Eva. § 2286 [Výpověď]. In: KABELKOVÁ, Eva, DEJLOVÁ, Hana. Nájem a pacht v novém občanském zákoníku: 

Komentář § 2201-2237. Praha: C. H. Beck, 2013, s. 327-328. 
286 § 2290 obč. zák. 
287 Rozsudek Nejvyššího soudu ze dne 18. 3. 2019, sp. zn. 26 Cdo 2199/2018. 
288 § 2288 odst. 1 a 2 obč. zák. 
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mezi neoprávněnou výpovědí z nájmu bytu a výpovědí neplatnou či zdánlivou. Při 

neoprávněné výpovědi z nájmu bytu může soud zkoumat její neoprávněnost pouze na 

základě žaloby podané nájemcem ve lhůtě dvou měsíců. Zatímco neplatnou či zdánlivou 

výpověď může soud zkoumat ex offo i v následujících řízení, např. v řízení na vyklizení 

bytu, a to i v případě, že nájemce nepodal žalobu dle § 2290 obč. zák.289 

 

9.3 Výpověď ze strany pronajímatele – výpovědní důvody u nájmu 

bytu na dobu určitou nebo neurčitou 
 

9.3.1 Hrubé porušení povinností nájemcem 

 

První výpovědní důvod, který obč. zák. uvádí je, že nájemce porušil hrubě svou 

povinnost vyplývající z nájmu bytu.290 Obč. zák. neuvádí konkrétnější vymezení, ale lze 

předpokládat, že se bude jednat o méně závažné porušení povinností, než je uvedeno v 

§ 2291 odst. 2 obč. zák. Smluvní strany si v nájemní smlouvě mohou výslovně stanovit, 

jaké porušení povinností bude považováno za hrubé porušení povinností nájemce. 

Neuvedou-li si smluvní strany výslovně, co vše se považuje za hrubé porušení povinností 

nájemce, je možné tak považovat například poskytnutí bytu do podnájmu bez písemného 

souhlasu pronajímatele, pokud tak bylo uvedeno v nájemní smlouvě, dále užívá-li 

nájemce byt v rozporu s nájemní smlouvou, nájemce opakovaně nerealizuje svou 

povinnost drobných oprav atd. 

Lze si všimnout, že ve starém obč. zák. byl tento výpovědní důvod uveden také. 

Rozdíl spočívá v tom, že starý obč. zák. uváděl příkladem hrubé porušení povinností 

nájemce: „Nezaplatil-li nájemné nebo úhradu za plnění poskytovaná s užíváním bytu za 

dobu delší než tři měsíce,“291 které se nyní sankcionuje okamžitou výpovědí z nájmu 

bytu, neboť tento důvod je v současné době považován za porušení povinností nájemce 

zvlášť závažným způsobem.292  

 
289 Rozsudek Nejvyššího soudu ze dne 15.11.2018, sp. zn. 26 Cdo 3328/2017. 
290 § 2288 odst. 1 písm. a) obč. zák. 
291 § 711 odst. 1 písm. d) starého obč. zák. 
292 § 2291 odst. 2 obč. zák. 
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9.3.2 Nájemce byl odsouzen za úmyslný trestný čin 

 

Nově přibyl výpovědní důvod, kdy se nájemce dopustil úmyslného trestného činu 

vůči pronajímateli, členům jeho domácnosti, jiným nájemcům v domě nebo majetku 

v domě, a byl za tento trestný čin odsouzen.293 Účelem je ochrana dobrých mravů 

a veřejného pořádku v domě.294 Tento nový výpovědní důvod se dá považovat za 

specifičtější formu výpovědního důvodu: „Jestliže nájemce nebo ti, kdo s ním bydlí, přes 

písemnou výstrahu hrubě porušují dobré mravy v domě.“295 U společného nájmu bytu 

postačí, pokud se trestného činu dopustil pouze jeden ze společných nájemců.296 

 

9.3.3 Veřejný zájem 

 

Dalším důvodem pro vypovězení nájemního vztahu ze strany pronajímatele je: 

„Má-li být byt vyklizen, protože je z důvodu veřejného zájmu potřebné s bytem nebo 

domem, ve kterém se byt nachází, naložit tak, že byt nebude možné vůbec užívat.“ Tento 

výpovědní důvod je velmi podobný výpovědnímu důvodu, který byl uveden 

v § 711 odst. 1 písm. e) starého obč. zák. Nutno zmínit, že pronajímatel je oprávněn 

vypovědět nájemní smlouvu dle § 2288 odst. 1 písm. c) obč. zák. pouze za předpokladu, 

že budova s byty přestala sloužit k účelu bydlení či pronajímatel disponuje příslušným 

rozhodnutím stavebního úřadu, který se týká změny charakteru budovy. V současné době 

nemůže pronajímatel vypovědět nájemní smlouvu jen z důvodu, že na bytě či domě budou 

prováděny opravy a byt či dům nebude po delší dobu způsobilý k užívání. Pokud nastane 

taková situace, je pronajímatel povinen postupovat v souladu s ustanovením 

§ 2259 a násl. obč. zák., kdy nezaniká nájemní vztah, ale dojde pouze k dočasnému 

vyklizení bytu.297  

 
293 § 2288 odst. 1 písm. b) obč. zák. 
294 KABELKOVÁ, Eva, SELUCKÁ, Markéta. § 2288 [Výpovědní důvody pronajímatele]. In: HULMÁK, Milan, BEDNÁŘ, Václav, 

a kol. Občanský zákoník VI. Závazkové právo. Zvláštní část (§ 2055–3014): komentář. Praha: C. H. Beck, 2014, s. 459-460. 
295 § 711 odst. 1 písm. c) starého obč. zák. 
296 KŘEČEK, Stanislav. Nájemní a družstevní bydlení podle nového občanského zákoníku a zákona o obchodních korporacích. 

2. aktualizované vydání. Praha: Leges, s.r.o. 2016, s. 120. 
297 BAJURA, Jan a SALAČ, Josef. § 2288 Výpovědní důvody pronajímatele: Byt je nutné z důvodu veřejného zájmu vyklidit a naložit 

s ním tak, že jej nebude možné vůbec užívat [Systém ASPI]. In: ŠVESTKA, Jiří a kol. Občanský zákoník: Komentář, Svazek V, (§ 

1721-2520). Praha: Wolters Kluwer, 2014, bod 24 až 26 [cit. 2020-05-10]. Dostupné z: 
https://www.noveaspi.cz/products/lawText/13/11409/1/2#pa_2288 

KŘEČEK, Stanislav. Nájemní a družstevní bydlení podle nového občanského zákoníku a zákona o obchodních korporacích. 

2. aktualizované vydání. Praha: Leges, s.r.o. 2016, s. 121. 
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9.3.4 Jiné závažné důvody 

 

Snahou zákonodárce při přijetí obč. zák. bylo, aby se jednotlivá ustanovení dala 

moci užít v co nejvíce možném rozsahu, tedy aby přílišnou konkretizací nedocházelo 

k tzv. mezerám v právu. Příkladem je právě tento výpovědní důvod, kdy pronajímatel 

může dát výpověď nájemci, existuje-li jiný obdobně závažný důvod pro vypovězení 

nájmu bytu.298 Zákonodárce zde implicitně odkazuje na předchozí výpovědní důvody. 

Pronajímatel tak může vypovědět nájemní vztah i z důvodu, který on sám považuje za 

závažný, ale v zákoně není výslovně stanoven. Je pak pouze na nájemci, zda výpověď 

z nájmu bytu akceptuje nebo se obrátí na soud s návrhem na přezkoumání oprávněnosti 

takové výpovědi. 

 

9.4 Výpověď ze strany pronajímatele – výpovědní důvody u nájmu 

bytu na dobu neurčitou 
 

Jedná se o vypovězení nájmu bytu z důvodu, který spočívá pouze na straně 

pronajímatele. 

Prvním případem, kdy pronajímatel může ukončit nájemní vztah je z důvodu 

budoucího užívání bytu pronajímatelem nebo jeho manželem, který hodlá opustit 

rodinnou domácnost a současně byl-li podán návrh na rozvod manželství nebo bylo-li 

manželství rozvedeno.299 Obč. zák. již nevyžaduje prokázání „bytové potřeby“ pro 

pronajímatele nebo jeho manžela, jako tomu bylo za účinnosti starého obč. zák. 

Podmínkou tohoto výpovědního důvodu je, že pronajímatel nebo jeho manžel bude byt 

po vypovězení nájmu užívat. Hodlá-li byt užívat sám pronajímatel, postačí, pokud ve 

výpovědi uvede důvod užívání onoho bytu jeho osobou, a do bytu se ve lhůtě jednoho 

měsíce od vyklizení nastěhuje, popř. do 14 dnů započne se stavebními pracemi bytu. 

V případě, že se do bytu má nastěhovat manžel pronajímatele, je třeba mimo jiné osvědčit, 

že manžel hodlá opustit rodinnou domácnost z důvodu rozvodu manželství.300 

Druhý výpovědní důvod pronajímatele u nájmu bytu na dobu neurčitou je, pokud 

pronajímatel potřebuje byt pro svého příbuzného nebo pro příbuzného svého manžela v 

 
298 § 2288 odst. 1 písm. d) obč. zák. 
299 § 2288 odst. 2 písm. a) obč. zák. 
300 BAJURA, Jan a SALAČ, Josef. § 2288 Výpovědní důvody pronajímatele: Byt má být užíván pronajímatelem nebo jeho manželem 

[Systém ASPI]. In: ŠVESTKA, Jiří a kol. Občanský zákoník: Komentář, Svazek V, (§ 1721-2520). Praha: Wolters Kluwer, 2014, 

bod 38 až 41 [cit. 2020-05-10]. Dostupné z: https://www.noveaspi.cz/products/lawText/13/11409/1/2#pa_2288 
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přímé linii či ve vedlejší linii v druhém stupni.301 Je nutno upozornit, že zde zákonodárce 

již zakomponoval nutnost „potřeby bytu“, tedy že osoba, pro kterou má být byt vyklizen, 

nedisponuje žádným právním titulem k bydlení nebo potřebuje vyklizený byt z důvodu 

zdravotního stavu či nevyhovujícím podmínkám dosavadního bytu. 

Z logiky věci vyplývá, že tento výpovědní důvod nemůže užít pronajímatel, který 

je právnickou osobou. Již bylo naznačeno, že pronajímatel je povinen vyklizený byt začít 

užívat do jednoho měsíce od vyklizení, popř. započíst s úpravami bytu do 14 dnů od 

vyklizení.302 Tato podmínka platí i pro všechny ostatní osoby, v jejichž prospěch má být 

daný byt vyklizen. Sankcí je náhrada škody, kterou nájemce utrpěl, dá se tím považovat 

zejména náhrada stěhovacích nákladů. Lze konstatovat, že uplatňování náhrady škody po 

pronajímateli v tomto případě nebude příliš časté. Nájemce těžko zjistí, zda vyklizený byt 

je užíván ve lhůtě stanovené, pokud se např. nenastěhoval do bytu ve stejném domě, kde 

se nachází i byt vyklizený. Rovněž „úpravy bytu“ jsou široký pojem a mohou 

představovat de facto cokoliv. Oproti předchozí právní úpravě již pronajímatel není 

povinen hradit nájemci rozdíl ve výši nájemného z vyklizeného bytu a z bytu náhradního 

až za dobu pěti let. Z uvedeného lze zpozorovat, že došlo k upřednostnění vlastnického 

práva před právem nájemním.303 

 

9.5 Výpověď ze strany pronajímatele – vypovězení nájmu bytu bez 

výpovědní doby 
 

Výhodnější postavení pronajímatele v současné právní úpravě oproti té předchozí 

zapříčiňuje také institut vypovězení nájemního vztahu ze strany pronajímatele bez 

výpovědní doby v případě, že nájemce zvlášť závažným způsobem porušil svou 

povinnost vyplývající z nájmu bytu. Obč. zák. uvádí demonstrativní výčet případů zvlášť 

závažného porušení povinností nájemce; nezaplatil-li nájemné a náklady na služby za 

dobu alespoň tří měsíců, poškozuje-li byt nebo dům závažným nebo nenapravitelným 

způsobem, způsobuje-li jinak závažné škody nebo obtíže pronajímateli nebo osobám, 

které v domě bydlí nebo užívá-li neoprávněně byt jiným způsobem nebo k jinému účelu, 

než bylo ujednáno. Pronajímatel může okamžitě vypovědět nájemní vztah, jak na dobu 

 
301 § 2288 odst. 2 písm. b) obč. zák. 
302 § 2289 obč. zák. 
303 KŘEČEK, Stanislav. Nájemní a družstevní bydlení podle nového občanského zákoníku a zákona o obchodních korporacích. 

2. aktualizované vydání. Praha: Leges, s.r.o. 2016, s. 124-125. 
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určitou, tak na dobu neurčitou. K ukončení nájmu bytu dochází doručením výpovědi 

nájemci, který se musí bezodkladně vystěhovat, nejpozději do jednoho měsíce od 

skončení nájmu bytu.304 

Jedná se o citelný zásah do práva na bydlení, proto musí být dosažena určitá míra 

závažnosti. V případě neplacení nájemného a nákladů za služby musí dlužná částka 

odpovídat součtu tří měsíčních nájmů včetně nákladů za služby. Pokud nájemce hradil 

nájemné a náklady za služby jen v poměrné části, dosáhne kvalifikovaného dluhu, tj. 

alespoň ve výši tří měsíců, za delší časové období, např. až za šest měsíců. Je nutno 

upozornit, že nemusí jít o měsíce po sobě jdoucí. Dále lze zařadit případ, kdy nájemce 

v bytě pouze podniká, ačkoliv se jedná o nájemní smlouvu k bytu za účelem bydlení či 

pokud nájemce nenahlásil navýšení počtu osob, které v bytě bydlí. Pronajímatel může 

okamžitě vypovědět nájemní smlouvu i z jiných důvodů, které považuje za zvlášť 

závažné porušení povinností nájemce. Obrátí-li se však nájemce k soudu na přezkoumání 

oprávněnosti výpovědi, nese pronajímatel důkazní břemeno prokázání zvlášť závažného 

porušení povinností nájemce.305 

Při užití tohoto výpovědního důvodu je pronajímatel povinen nejprve vyzvat 

nájemce, aby v přiměřené době odstranil své závažné chování a upozornit jej, že pokud 

tak neučiní, vypoví se nájemní smlouva dle ustanovení § 2291 obč. zák. Nenapravil-li 

nájemce své závadné chování, je pronajímatel oprávněn okamžitě vypovědět nájemní 

smlouvu, přičemž je povinen ve výpovědi uvést, v čem spatřuje zvlášť závažné porušení 

povinností nájemce. Pokud by pronajímatel neupozornil předem nájemce či by neuvedl 

okolnosti, které zapříčiňují okamžité vypovězení nájemní smlouvy, k výpovědi by se 

nepřihlíželo.306 

Ne vždy se však nájemce ve lhůtě stanovené vystěhuje z bytu. Poté může 

pronajímatel problémového nájemce vystěhovat pouze na základě exekučního titulu 

v podobě soudního rozhodnutí o žalobě na vyklizení nemovitosti. V případě, že důvodem 

okamžité výpovědi je neplacení nájemného a nákladů za služby nájemcem, narůstá dluh 

pronajímatele do vysokých částek, které těžko vymůže po problémovém nájemci. 

Vezmeme-li v potaz, jak dlouho trvá průměrně soudní řízení, a dále možnost, že se 

 
304 § 2291 odst. 1 a 2 obč. zák. 
305  KABELKOVÁ, Eva, SELUCKÁ, Markéta. § 2291 [Porušení povinností nájemce zvlášť závažným způsobem]. In: HULMÁK, 
Milan, BEDNÁŘ, Václav, a kol, Občanský zákoník VI. Závazkové právo. Zvláštní část (§ 2055–3014): komentář. Praha: C. H. Beck, 

2014, s. 471-473. 
306 § 2291 odst. 3 obč. zák. 



86 

 

nájemce může bránit žalobou na přezkum oprávněnosti výpovědi a všemi možnými 

procesními prostředky proti vyklizení nemovitosti, je pozice pronajímatele takřka 

beznadějná. Veškeré jiné úkony, které by pronajímatel vůči problémovému nájemci činil, 

by byly protiprávní, v některých případech i trestné.307 

 

9.6 Ukončení nájmu služebního bytu 
 

Již bylo řečeno, že nejaktuálnější znění starého obč. zák. významným způsobem 

zasáhlo do práv nájemců služebních bytů, zejména co se týče ukončení nájmu služebního 

bytu. Obč. zák. upravuje ukončení nájmu služebního bytu podobně jako tomu bylo roky 

před jeho přijetím. Nájem služebního bytu je ujednán na dobu výkonu zaměstnání, funkce 

nebo jiné práce. Pro ukončení nájemního vztahu není podstatné, jakým způsobem skončil 

výkon práce, zda dohodou, výpovědí či odvoláním,308 vyjma úmrtí.309 Opětovně 

zákonodárce rozlišuje, zda nájem služebního bytu je ukončen ze závažných důvodů či 

nikoliv. Přestane-li nájemce vykonávat práce z důvodů spočívajících v jeho věku nebo 

zdravotním stavu, z důvodu na straně pronajímatele nebo z jiného vážného důvodu, 

skončí nájemci nájem služebního bytu uplynutím dvou let ode dne, kdy přestal vykonávat 

práce. Lhůta dva roky běží ode dne, kdy nájemce přestal vykonávat práce pro 

pronajímatele nebo jinou osobu, pro kterou měl dle nájemní smlouvy vykonávat práce, 

resp. ukončení nájemního vztahu není vázáno na konec kalendářního měsíce, jak tomu 

obvykle bývá, nýbrž na datum, které se označením shoduje s datem ukončení pracovního 

poměru.310 V ostatních případech je nájem služebního bytu ukončen posledním dnem 

kalendářního měsíce následujícího po měsíci, ve kterém nájemce přestal vykonávat 

práce.311 

V kapitole 5.5 Doba nájmu služebního bytu dle současné právní úpravy bylo 

uvedeno, že nájemní smlouvy na služební byty jsou ve většině případů uzavírány na dobu 

určitou, zejména na dobu jednoho roku. Ačkoliv obč. zák. umožňuje nájemci setrvat ve 

služebním bytě dva roky poté, co přestal vykonávat práce ze závažných důvodů, dá se 

 
307 Viz § 208 odst. 2 zákona č. 40/2009 Sb., trestního zákoníku, neoprávněný zásah do práva k domu, bytu nebo nebytového prostoru. 
308 HULMÁK, Milan. § 2298 [Skončení nájmu služebního bytu]. In: HULMÁK, Milan, BEDNÁŘ, Václav, a kol. Občanský zákoník 

VI. Závazkové právo. Zvláštní část (§ 2055–3014): komentář. Praha: C. H. Beck, 2014, s. 483-484. 
309 Pozn.: Skončil-li výkon práce pro pronajímatele smrtí nájemce, užije se ustanovení § 2299 obč. zák. 
310 KŘEČEK, Stanislav. Nájemní a družstevní bydlení podle nového občanského zákoníku a zákona o obchodních korporacích. 

2. aktualizované vydání. Praha: Leges, s.r.o. 2016, s. 144. 
311 § 2298 obč. zák. 
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předpokládat, že častějším případem bude neprodloužení nájemního vztahu a poskytnutí 

služebního bytu jiné osobě. 

Současná právní úprava znesnadňuje také pozici osobám, které žily s nájemcem 

ve společné domácnosti před jeho smrtí. Nájem služebního bytu končí smrtí nájemce. 

Toto ustanovení je logické, pronajímatel má zájem pronajímat služební byt osobám, které 

pro něj současně vykonávají práce. Ovšem z důvodu, že se nájem služebního bytu váže 

pouze na osobu nájemce, jakožto zaměstnance, nevzniká osobám, které žijí s nájemcem 

ve služebním bytě žádné právo na pokračování nájmu bytu, bez ohledu na to, zda se jedná 

o manžela či děti nájemce.312 Pozůstalí členové nájemcovy domácnosti mohou ve 

služebním bytě dále bydlet pouze do doby, než obdrží výzvu od pronajímatele k vyklizení 

bytu. Poté musí služební byt vyklidit nejpozději do tří měsíců ode dne, kdy obdržely 

výzvu od pronajímatele.313 Je možně, že pronajímatel ponechá osoby žít ve služebním 

bytě a výzvu učiní až po delší době či změní nájem služebního bytu na nájem obvyklý. 

Z logiky věci však pronajímateli jde především o správnou funkci služebního bytu, ke 

kterému byl zřízen, nikoliv o zájmy pozůstalých osob.  

Pro lepší představu, jak zásadně se změnila pozice nájemce služebního bytu v jeho 

neprospěch, uvedu na následujícím příkladu. Jestliže služební byt po smrti nájemce nebo 

po rozvodu manželství užívali dále manžel, popřípadě děti, vnuci, rodiče, sourozenci, zeť 

a snacha, vzniklo těmto osobám dle předchozí právní úpravy právo bydlení. Krom 

manžela, musely vyjmenované osoby prokázat, že s nájemcem žily v den jeho smrti či 

rozvodu ve společné domácnosti a nedisponovaly vlastním bytem. Ačkoliv manžel 

takovou povinnost neměl, disponoval-li vlastním bytem, bytová náhrada mu v zásadě 

zajištována nebyla s odkazem na dobré mravy. Pokud tyto osoby neměly vlastní byt, 

náleželo jim právo na zajištění odpovídající bytové náhrady. Byl-li nájem služebního bytu 

sjednán pouze na dobu určitou, stačilo zajistit bytovou náhradu pouze na dobu trvání 

původního nájmu.314 Dříve měl nájemce jistotu, že po jeho smrti či rozvodu manželství 

bude vyjmenovaným osobám po splnění zákonem uvedených podmínek zajištěna ze 

strany pronajímatele bytová náhrada. Obč. zák. institut bytových náhrad nepřevzal. 

 
312 KŘEČEK, Stanislav. Nájemní a družstevní bydlení podle nového občanského zákoníku a zákona o obchodních korporacích. 

2. aktualizované vydání. Praha: Leges, s.r.o. 2016, s. 144-145. 
313 § 2299 obč. zák. 
314 HULMÁK, Milan. § 713 [Vystěhování příslušníků domácnosti]. In: ŠVESTKA, Jiří, SPÁČIL, Jiří, a kol. Občanský zákoník: 

Komentář. I, II. 2. vydání. Praha: C. H. Beck, 2009, s. 2163-2166. 
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Osoby, které měly od nájemce služebního bytu pouze odvozené právo ve služebním bytě 

bydlet, si musí náhradní bydlení obstarat samy.  
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10 Komparace vypovězení nájmu bytu 
 

S ohledem na výše uvedené je patrné, že zákonodárce od 90. let čím dál více 

usnadňuje pronajímatelům vypovězení nájemního vztahu s nájemci. Těžko si v dnešní 

době z pohledu pronajímatele lze představit, že vypovězení nájmu bytu nebo domu 

nezávisí pouze na smluvních stranách nájemní smlouvy, ale zejména na uvážení soudu, 

zda k výpovědi z nájmu bytu přivolí. Nesnadná situace pro pronajímatele byla také 

v zajišťování bytových náhrad. Za povšimnutí stojí také porovnání počtu výpovědních 

důvodů, které se časem eliminovaly. Do výpovědních důvodů se také zakomponovaly 

abstraktnější případy pro snadnější využití v praxi. Pozice pronajímatele byla posílena 

možností okamžité výpovědi nájemní smlouvy bez výpovědní doby, a to i v případech, 

které dříve opravňovaly pronajímatele pouze nájemní smlouvu vypovědět s minimální tří 

měsíční výpovědní lhůtou. 

Rovněž lze konstatovat, že nájem služebního bytu patří mezi riskantnější způsoby 

bydlení. Nájemce žije v nejistotě, kde po skončení pracovního poměru či funkce bude 

bydlet. Největší obavy pravděpodobně míří k jeho osobám blízkým, které s ním žijí ve 

společné domácnosti, a které nemají právo v nájmu bytu pokračovat. Zatímco dříve se 

nájemcův manžel, děti, rodiče, sourozenci, zeť, snacha a vnuci nemuseli po smrti nájemce 

či jeho trvalém odchodu ze služebního bytu vystěhovat, dokud jim nebyla nabídnuta 

bytová náhrada, nyní takovou možností nedisponují. Nájemci, kteří nejenže platili 

nájemné, ale také vykonávali práce pro pronajímatele či jinou osobu ve smlouvě určenou, 

jsou biti ve výsledku více než nájemci bytů bez konkrétního určení. 
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Závěr 
 

V této diplomové práci jsem se zabývala komparací právního postavení nájemce 

a pronajímatele u nájmu bytu jako takového a nájmu bytu služebního, přičemž porovnání 

se zaměřovalo nejen na současnou právní úpravu, ale také na právní úpravu předešlou, 

zejména od roku 1992, kdy vstoupil v účinnost zákon č. 509/1991 Sb., kterým se mění, 

doplňuje a upravuje občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů.315 

Nejprve byla rozebrána nájemní smlouva, zejména její podstatné náležitosti, které 

se v průběhu let vyvíjely. Souhrnně lze konstatovat, že při sjednávání nájemní smlouvy 

má nájemce výhodnější postavení, než míval v letech předešlých. Příznivější právní 

úprava nájemní smlouvy ve prospěch nájemce se dotkla nejen její formální stránky, ale 

také té obsahové. Má-li být nájemci poskytována větší právní ochrana, jakožto slabší 

smluvní straně nájemního vztahu, je správné, že při neuzavření nájemní smlouvy 

v písemné formě, není pronajímatel oprávněn namítnout její neplatnost pro tento 

nedostatek. Po obsahové stránce je uzavření platné nájemní smlouvy také snazší. Znění 

nájemní smlouvy je obvykle připravováno ze strany pronajímatele, přičemž nájemce 

může činit připomínky k jednotlivým jejím ustanovením. V případě, že zákonodárce 

požaduje po smluvních stranách, aby dodržely mnoho obligatorních obsahových 

náležitostí nájemní smlouvy, zvyšuje se pravděpodobnost, že ve smlouvě bude některá 

náležitost chybět, a tak bude smlouva neplatná. V praxi se však občas vyskytují nájemní 

smlouvy, které nejsou sepsány v souladu se zákonem, avšak nájemce buď nemá právní 

vědomí o všech takových skutečnostech nebo má jednoduše zájem v daném bytě bydlet, 

např. z důvodu výhodnějšího nájemného či vyhovující lokality, a tak přistoupí i na 

podmínky, které jsou contra legem v jeho neprospěch. 

Co se týče nájemní smlouvy u služebního bytu, je nájemce znevýhodněn 

ustanovením § 2297 obč. zák. práva nájemce služebního bytu mohou být omezena. 

Současně vznik nájemního vztahu uzavřením nájemní smlouvy u služebního bytu je 

v některých případech časově a administrativně náročný. U nájmu bytu obecně postačí 

podepsání nájemní smlouvy a předání bytu, ale například u nájmu služebního bytu 

poskytovaného obcemi (městskými částmi Prahy) je třeba podat žádost na příslušný 

 
315 Pozn.: V této práci označován jako starý obč. zák. 
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odbor, doložit veškeré požadované dokumenty, splnit předepsané podmínky a obdržet 

potvrzení a doporučení od nadřízeného. Po splnění všech těchto kroků je v dikci rady 

obce (městské části Prahy), zda schválí přidělení služebního bytu konkrétní osobě. Mimo 

jiné si nájemce služebního bytu poskytovaného obcí (městskou částí Prahy) neulehčí ani 

při prodloužení nájemního vztahu, kdy jej obvykle čeká celý tento proces znovu. Služební 

byty, které poskytují např. obchodní společnosti či České dráhy, a.s., mají nastavené 

podmínky pro přidělení služebního bytu individuálně. V zásadě lze konstatovat, že 

uzavření nájemní smlouvy u služebního bytu bývá administrativně náročnější než u 

nájmu bytu obecně. Ačkoliv se postavení nájemce při sjednávání nájemní smlouvy u 

služebního bytu oproti předešlé právní úpravě nijak nezměnilo, je jeho postavení očividně 

chatrnější oproti nájemci u nájmu bytu jako takového. 

Vznik nájmu bytu jinými způsoby, nežli uzavřením nájemní smlouvy se 

při porovnání současné právní úpravy s právní úpravou předešlou změnil v zásadě jen 

v nepatrných znacích, které byly uvedeny v průběhu této práce, zejména v kapitole 

4.4 Porovnání právních úprav vzniku nájmu bytu. Větší změny právní úpravy bylo možné 

zpozorovat u přechodu nájmu bytu. 

Pronajímatelé čím dál častěji ve svůj prospěch uzavírají nájemní smlouvu na dobu 

určitou. U nájmu bytu jako takového se právní úprava od roku 1992 zásadně nezměnila, 

stále se užívá vyvratitelná právní domněnka uzavření nájmu bytu na dobu neurčitou, 

pokud doba nájmu bytu nebyla ujednána a nově také při uzavření nájemní smlouvy na 

dobu delší padesáti let. 

U služebních bytů došlo k významnému omezení nájemcových práv, co se týče 

doby nájmu bytu. Dle starého obč. zák. byly nájemní smlouvy uzavírány buď na dobu 

určitou, například některé městské části Prahy tak činily, tak na dobu neurčitou. Pokud 

pracovní smlouva byla ujednána na dobu neurčitou, nebylo možné vázat dobu nájmu bytu 

na dobu určitou, pokud si smluvní strany neujednaly určité časové období, ke kterému 

nájem služebního bytu skončil. Soudní judikatura tak poskytovala ochranu nájemci a 

posléze i sama zákonná úprava. Pokud nájemce ukončil pracovní poměr z vážného 

důvodu, změnila se doba nájmu bytu na dobu neurčitou. Od roku 2011 došlo k převratné 

změně, když nájem služebního bytu byl ukončen dva roky poté, co nájemce přestal 

vykonávat práce z vážných důvodů. V zásadě nebylo již možné pokračovat v nájmu 
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služebního bytu i po odchodu do důchodu a není to v podstatě možné ani dnes, jelikož 

obč. zák. převzal právní úpravu týkající se doby nájmu služebního bytu velmi obdobně. 

Není překvapením, že se výše nájemného v průběhu let měnila. Ve prospěch 

pronajímatelů došlo v roce 1992 k navýšení nájemného o 100 %. Přijetím vyhlášky 

č. 176/1993 Sb., byla část pronajímatelů po delší dobu znevýhodněna. Pronajímatelé, na 

které dopadala regulace nájemného, mohli po nájemcích požadovat pouze takovou výši 

nájemného, která byla v souladu s vyhláškou č. 176/1993 Sb. Od roku 2007 dochází 

k lepšímu postavení pronajímatelů, neboť mohou jednostranně navyšovat nájemné 

v souladu s relevantní právní úpravou. V roce 2020 došlo k omezení práv pronajímatelů, 

když nesměli zvyšovat po určitý čas nájemné viz kapitola 6.2.8 Aktuální otázky regulace 

nájemného. Rovněž se vrací myšlenky ohledně regulace nájemného či dalšího moratoria, 

které by zbrzdilo růst cen nájemného. Ačkoliv jsou nynější ceny nájemného zbrzděny 

epidemií COVID-19, která omezila nabídku krátkodobých pronájmů na delší dobu, je 

otázkou, jak dlouho takové pozastavení vydrží a zda není smysluplnější přijmout 

dlouhodobější a jistější ochranu proti markantnímu navyšování tržního nájemného. 

Nájemné u služebních bytů je často nižší nežli u nájmů bytů obecně. Kompenzuje 

se tím přílišný formalismus při uzavírání nájemní smlouvy, eventuální omezení 

nájemcových práv a riskantnější postavení nájemce při skončení pracovního poměru 

nejen pro osobu nájemce, ale i pro členy jeho domácnosti. 

Ukončení nájemního vztahu hraje nyní ve prospěch pronajímatelů, po odpadnutí 

nutnosti obdržet přivolení soudu k výpovědi a zajistit bytovou náhradu. Počet 

výpovědních důvodů se redukoval a zabstraktnil. Některé výpovědní důvody se staly 

obsoletní, například výpovědní důvod spočívající v tom, že nájemce neužíval byt bez 

vážných důvodů. Tímto lze spatřit určitou výhodu pro nájemce, když je mu dán větší 

prostor v užívání nájemních bytů. V neposlední řadě je třeba zmínit možnost 

pronajímatele okamžitě ukončit nájemní vztah při naplnění zákonem stanovených 

důvodů, takovým právem dříve pronajímatelé nedisponovali. 

S ohledem na výše uvedené lze konstatovat, že změna právní úpravy týkající se 

nájmu bytu jako takového, tak nájmu služebního bytu se z převážné části vyvíjela ve 

prospěch pronajímatelů. Zejména ulehčením vypovězení nájmu bytu a následnou 

možností sjednat nájem bytu pouze na dobu určitou, se nájemci ocitli v nejisté pozici, po 

jakou dobu budou moci v daném bytě bydlet. Nájem bytu může být pro mnohé nestabilní 
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možností bydlení, proto se stále mnohá část obyvatel České republiky uchyluje ke koupi 

vlastního bydlení. Nájem služebního bytu je pro nájemce riskantnější, neboť je vázán na 

výkon práce pro pronajímatele či jinou osobu, a tak nájemce nemá jistotu, kde po 

ukončení výkonu práce bude bydlet. Současně jeho vyjednávací pozice je více oslabena 

než u nájmu bytu obecně. Přestože nájem služebního bytu je lákavý vzhledem k často 

nižšímu nájemnému, přibylo postupem času mnoho znevýhodňujících podmínek, které 

nájemci přináší nejedno úskalí.  
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práv a svobod jako součástí ústavního 
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Komparace právní úpravy nájmu bytu jako takového a nájmu 

služebního bytu v minulosti a dnes 

 

Abstrakt 
 

Cílem této diplomové práce je porovnat právní úpravu nájmu bytu jako takového 

a nájmu služebního bytu v minulosti a dnes. Tato diplomová práce se zabývá právní 

úpravou nájmu bytu zejména v letech 1992-2020. Právní postavení nájemce a 

pronajímatele se v průběhu let měnilo, obsahem této práce je, zda se tak dělo ve prospěch 

nájemce či pronajímatele. Diplomová práce je rozdělena do 10 kapitol, přičemž se 

zaměřuje především na vznik nájmu bytu, nájemní smlouvu, dobu nájmu bytu, nájemné, 

bytovou náhradu a vypovězení nájmu bytu. Na konci vybraných kapitol je porovnání, 

jakým způsobem se změnila právní úprava daného institutu. 

V první kapitole této diplomové práce jsou vymezeny základní pojmy dle 

současné právní úpravy. 

Druhá kapitola této práce je věnována historii, a to jak u nájmu bytu obecně, tak 

u nájmu služebního bytu. 

Poté se práce zabývá komparací nájmu bytu jako takového a nájmu služebního 

bytu dle předešlé a současné právní úpravy.  

Ve třetí kapitole jsou rozebrány obligatorní obsahové a formální náležitosti 

nájemní smlouvy. V závěru kapitoly je uvedeno, pro kterou smluvní stranu nájemní 

smlouvy je současná právní úprava výhodnější. 

Čtvrtá kapitola této práce se zabývá vznikem nájmu bytu jinými způsoby než 

uzavřením nájemní smlouvy, zejména vznikem nájemního práva pro manžela, pro členy 

nájemcovy domácnosti, podmínkami přechodu nájmu bytu a automatickým 

prodloužením nájemní smlouvy. V této kapitole je také uveden názorný příklad vzniku 

nájmu služebního bytu poskytovaného hlavním městem Prahou. 

V páté kapitole „Doba nájmu bytu“ jsou uvedena také rozhodnutí soudů, která 

k této problematice byla vyřčena. Rovněž jsou uvedeny praktické příklady, na jakou dobu 

poskytuje zejména Praha služební byty do nájmu. 
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Šestá kapitola je rozsáhlejší a je věnována nájemnému, neboť je zajímavé 

sledovat, jak se v průběhu let vyvíjelo a stále vyvíjí nájemné na území České republiky. 

Kapitola projednává obtíže, které s výší nájemného souvisely nejen v minulosti, ale také 

ty, které sužují pronajímatele a nájemce v současné době. V této kapitole jsou mimo jiné 

uvedeny konkrétní výše nájemného u služebních bytů ve vybraných městech, zejména 

v městských částech Prahy a dále možná řešení regulace nájemného, která přijala některá 

zahraniční města. 

Kapitola sedmá „Bytové náhrady“ souvisí s následující kapitolou „Zánik nájmu 

bytu dle předchozí právní úpravy“, neboť uvádí, v jakých případech při ukončení 

nájemního vztahu měl nájemce právo na bytovou náhradu a v jaké kvalitě. 

Zánik nájmu bytu je z důvodu jeho obsáhlosti rozdělen do tří kapitol; do kapitoly 

zabývající se předešlou právní úpravou, do kapitoly zabývající se právní úpravou 

současnou a do kapitoly, která porovnává obě tyto právní úpravy. 

 

 

Klíčová slova: nájem bytu, nájem služebního bytu, porovnání 
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The comparison of the legal regulation of the lease of an 

apartment and the legal regulation of the lease of a company 

apartment in the past and in the present 

 

Abstract 
 

The aim of the thesis is to compare the legal regulation of the lease of an apartment 

with the legal regulation of the lease of a company apartment in the past and in the present. 

This thesis deals with the legal regulation of the lease of the apartment, especially in the 

period of 1992-2020. The legal status of the lessee and the lessor has changed over the 

years, the content of this thesis is whether this was in favor of the lessee or the lessor. 

This thesis is divided into 10 chapters and it is focused mainly on the creation of the lease, 

the lease contract, the period of the lease, the rent, the replacement housing, and the 

termination of the lease. At the end of the selected chapters there is the comparison of 

how the legal regulation of the institute has changed. 

The first chapter of this thesis defines the basic terms according to the current 

legal regulation. 

The second chapter of the thesis is devoted to the history of the lease of the 

apartment and to the history of the lease of the company apartment. 

Then the thesis deals with the comparison of the lease of the apartment and the 

lease of the company apartment according to the previous and the current legal regulation. 

The third chapter analyzes the obligatory substantive and formal requirements of 

the lease contract. At the end of the chapter, it is provided for which party of the lease 

contract the current legal regulation is more advantageous. 

The fourth chapter deals with the creation of the lease of the apartment in other 

ways than concluding the lease contract, it deals mainly with the creation of the right of 

lease for the spouse, for the members of the lessee's household, the conditions for the 

passage of the lease of the apartment and the automatic extension of the lease contract. 

This chapter also provides an illustrative example of the lease of the company apartment 

provided by the capital city of Prague. 
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In the fifth chapter "The period of lease" there are also provided the decisions of 

courts that have been addressed on this issue. The period of lease of the company 

apartment provided mainly by Prague is shown on a practical example. 

The sixth chapter is more extensive, and it is devoted to the rent, because it is 

interesting to see how the rent has evolved and is still evolving over the years in the Czech 

Republic. The chapter deals with the problems that were related to the amount of the rent 

in the past and the problems that the lessee and the lessor currently have. This chapter 

includes, among the other things, the specific amount of the rent for the company 

apartment in selected cities, especially in municipal districts of Prague and possible 

solutions of the rent regulation adopted by some foreign cities. 

The seventh chapter "The replacement housing" is related to the following chapter 

"The termination of the lease of the apartment according to the previous legal regulation" 

because it states when the lessee had a right to the replacement housing and in what 

quality. 

Due to its length, the termination of the lease of the apartment is divided into three 

chapters; to the chapter dealing with the previous legal regulation, to the chapter dealing 

with the current legal regulation and to the chapter comparing the two legal regulations. 

 

 

Key words: the lease of an apartment, the lease of a company apartment,  

the comparison 


