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ÚVOD 

Dne 1. 1. 2014 nabyl účinnosti zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník 

(dále „OZ“), označovaný dodnes často jako „Nový občanský zákoník“, 

prostřednictvím kterého došlo k velkému množství změn v celé oblasti 

soukromého práva a s ohledem na svůj význam v soustavě právních předpisů 

vzbudil přirozeně velký zájem. 

Jednou ze změn, která přišla ruku v ruce s novou právní úpravou, byl návrat 

pachtu jako smluvního typu do právního řádu, ke kterému došlo jeho vydělením 

z institutu nájmu. Vzhledem ke skutečnosti, že jsem od třetího do pátého ročníku 

studia na vysoké škole pracoval jako zaměstnanec advokátní kanceláře zaměřené 

především na obchodní právo a právo nemovitostí, vybral jsem si toto téma 

i z důvodu získání většího rozhledu a důkladnějšího porozumění v těchto 

oblastech. 

Hlavním cílem mé práce je provést vymezení pachtu na základě současné úpravy, 

která je obsažena zejména v ustanoveních § 2332-2357 OZ, podrobněji rozvést 

pravidla obsažená v těchto právních normách a zhodnotit institut pachtu z hlediska 

jeho potřebnosti v současném právním řádu. Na začátku se zaměřím na popis 

situace bezprostředně předcházející vydělení pachtu jako samostatného 

smluvního typu, na jeho blízkost k institutu nájmu a zastavím se u základních 

termínů, které s pojmem pachtu neoddělitelně souvisí. 

Jelikož návrat ustanovení o smluvním vztahu mezi pachtýřem a propachtovatelem 

do občanského zákoníku trval více než šedesát let, v další části se budu věnovat 

historii a stručnému popisu jednotlivých historických období, která jsou mezi sebou 

oddělena zejména daty účinnosti jednotlivých soukromoprávních kodexů 

v průběhu minulých dvou století. Největší pozornosti se pochopitelně dostane 

zákonu č. 946/1811 Sb. z. s., Obecnému zákoníku občanskému (dále „OZO“), 

přejatému následně do československého právního řádu, na jehož odkaz 

současná právní úprava navazuje. V této části hodlám kromě popisu samotné 

úpravy v OZO také pomocí komparativní metody srovnávat historickou a 

současnou úpravu. 
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Stěžejní část práce následně obsahuje analýzu jednotlivých ustanovení OZ 

týkajících se pachtu s nezbytným přihlédnutím k paragrafům obsahujících úpravu 

nájmu. Závěrem zaměřím pozornost také na dva zvláštní druhy pachtu, tedy pacht 

zemědělský a pacht obchodního závodu. 

V návaznosti na provedený rozbor se pokusím uzavřít zhodnocením nezbytnosti a 

potřebnosti tohoto staronového institutu v současném kodexu soukromého práva. 
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1. NÁVRAT PACHTU DO PRÁVNÍHO ŘÁDU 

Znovuzavedení pachtu, lépe řečeno jeho vyčlenění z institutu nájmu, s nímž je 

z hlediska historického i logického neoddělitelně spojen, se stalo jednou ze 

změn, o jejíž nutnosti či potřebnosti bylo opakovaně diskutováno při procesu 

přijímání OZ. Tento staronový smluvní typ vyvolal rozporuplné reakce a 

některé jedince z řad odborné i laické veřejnosti zarazil zejména svým 

archaicky znějícím názvem.1 Někteří k pojmu uvedli, že „Působí podivně, 

s nádechem archaičnosti“,2 ale našli se i autoři odborných článků, kteří 

připravovanou změnu vnímali ryze negativně a návrat pachtu do českého 

právního řádu označili za nejžhavějšího kandidáta při hypotetickém 

sestavování seznamu top bizarností souvisejících s účinností OZ.3 Samotná 

obnova pak byla stejným autorem dokonce označena jako „vyhrabání pachtu 

z odkladiště historického harampádí.“4 

Domnívám se, že vzhledem k neznámým a nelibě znějícím pojmům „pacht“, 

„propachtovatel“, „pachtýř“ či „pachtovné“ se do určité míry jedná o 

pochopitelný odstup, na druhou stranu je třeba hodnotit tuto změnu spíše 

z právního hlediska a zkoumat, zda se jedná o potřebné rozdělení nájmu, 

spíše než kritizovat nezvukomalebné a polozapomenuté tvary, které se po více 

než půl století znovu objevily v občanském zákoníku. Jejich opomenutí a 

vynechání ze soukromého práva je vzhledem k politickým poválečným 

poměrům srozumitelné, jak trefně uvedl i hlavní autor OZ: „O propachtování 

podniku mezi soukromými osobami nemohlo být v letech 1950 až 1989 ani 

řeči”.5 Diskontinuitu užívání jednotlivých pojmů je tedy podle mého názoru 

vhodné posuzovat s nezbytným přihlédnutím ke kontinuitě či diskontinuitě 

dějinného vývoje. 

                                                
1 Např. DRCHAL, V., článek Pachtýř platí pachtovné, LIDOVÉ NOVINY ze dne 19.11.2007, str. 5. Autor uvedl ve svém 
článku na prvních místech pojmy pacht, služebnost a beneficient jako příklady nezvyklých a zarážejících pojmenování. 
Dostupný na: 
http://www.cs-magazin.com/index.php?a=a2008021023. 
2 BEZOUŠEK, P. článek Pacht, pachtýř, propachtovatel a pachtovné. Praha: IHNED.cz, 24.6.2013. Dostupný na: 
http://domaci.ihned.cz/c1-58686050-pacht-pachtyrpropachtovatel-a-pachtovne. 
3 WEINHOLD, D. S pachtem se ještě napachtíme. Dostupný na: http://weinhold.blog.ihned.cz/c1-61625790-s-pachtem-se-
jeste-napachtime. 
4 WEINHOLD, D. S pachtem se ještě napachtíme. Dostupný na: http://weinhold.blog.ihned.cz/c1-61625790-s-pachtem-se-
jeste-napachtime. 
5 ELIÁŠ, K. Pacht, Obchodněprávní revue č. 2/2013, 2013, str. 34. 

http://www.cs-magazin.com/index.php?a=a2008021023
http://domaci.ihned.cz/c1-58686050-pacht-pachtyrpropachtovatel-a-pachtovne
http://weinhold.blog.ihned.cz/c1-61625790-s-pachtem-se-jeste-napachtime
http://weinhold.blog.ihned.cz/c1-61625790-s-pachtem-se-jeste-napachtime
http://weinhold.blog.ihned.cz/c1-61625790-s-pachtem-se-jeste-napachtime
http://weinhold.blog.ihned.cz/c1-61625790-s-pachtem-se-jeste-napachtime
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Legislativní změny se nesetkaly s údivem pouze ze strany autorů odborných 

článků, ale už v průběhu projednávání návrhu OZ v Poslanecké sněmovně 

Parlamentu České  republiky se právě pojem „pacht“ stal předmětem diskusí i 

v rámci zákonodárného sboru.6 Na tomto místě považuji za vhodné 

podotknout, že jazykový posudek legislativního návrhu OZ vypracovaný 

Ústavem pro jazyk český Akademie věd České republiky se proti těmto 

pochybnostem vymezuje hned v úvodu, kde nejprve obecně prohlašuje: 

„Z jazykového hlediska je možno posuzovaný text návrhu nového občanského 

zákoníku celkově hodnotit v zásadě pozitivně.“7 a „Základním rysem 

uvedeného textu je obecně dobrá srozumitelnost i pro „běžného“ občana bez 

speciálního právního vzdělání.“8 Následně nejenže mezi výjimkami z těchto 

obecných konstatování pacht neuvádí, ale v závěru naopak mezi příklady 

vhodného znovuzavádění termínů, u nichž je možné předpokládat, že 

„diskontinuita jejich užívání (a tedy jejich zastarání v jazyce) byla způsobena 

více či méně uměle za doby totality, kdy z běžného života zcela zmizela řada 

pojmů“9 konstatuje, že takovým „dobrým příkladem z oblasti 

„kolektivizovaného“ zemědělství je absence pojmu a tedy i slova pacht.“10 

Osobně tomuto posudku přikládám větší hodnotu než negativním vyjádřením 

poslanců při projednávání v dolní komoře Parlamentu České republiky, jelikož 

Ústav pro jazyk český Akademie věd České republiky považuji v tomto ohledu 

za bezpochyby lépe kvalifikovaný pro určování míry archaismu i použitelnosti 

jednotlivých výrazů. Bezesporu se nejedná o první znovuzavedený nebo 

nepoužívaný pojem, který se vrátil do českého právního řádu po letité odmlce. 

Další příklady znovunavrátivších se pojmů popsal hlavní autor současného 

soukromoprávního kodexu následovně: „Pro právního praktika může být 

obnovení právní úpravy pachtu nezvyk, stejně jako pro něho mohlo být 

                                                
6 Například bývalý ministr spravedlnosti a poslanec za ODS JUDr. Jiří Pospíšil vyjádřil na 19. schůzi Poslanecké sněmovny 
konané 8.6.2011 názor, že teprve praxe rozhodne, zda jsou určité instituty přežité nebo nepřežité a jako příklad institutu u 
kterého není jisté, zda jej má OZ obsahovat, uvedl právě pacht. Dostupné na: 
http://www.psp.cz/eknih/2010ps/stenprot/019schuz/s019030.htm. 
7 Jazykový posudek návrhu občanského zákoníku vypracovaný Ústavem pro jazyk český Akademie věd ČR Čj. 157/08 ze 
19.11.2008, s.1 dostupný na: 
http://obcanskyzakonik.justice.cz/images/pdf/Jazykovy_posudek__Ustavu__pro_jazyk_cesky__Akademie_ved__Ceske_rep
ubliky.pdf. 
8 Tamtéž. 
9 Jazykový posudek návrhu občanského zákoníku vypracovaný Ústavem pro jazyk český Akademie věd ČR Čj. 157/08 ze 
19.11.2008, s.2 dostupný na: 
http://obcanskyzakonik.justice.cz/images/pdf/Jazykovy_posudek__Ustavu__pro_jazyk_cesky__Akademie_ved__Ceske_rep
ubliky.pdf. 
10 Tamtéž. 

http://www.psp.cz/eknih/2010ps/stenprot/019schuz/s019030.htm
http://obcanskyzakonik.justice.cz/images/pdf/Jazykovy_posudek__Ustavu__pro_jazyk_cesky__Akademie_ved__Ceske_republiky.pdf
http://obcanskyzakonik.justice.cz/images/pdf/Jazykovy_posudek__Ustavu__pro_jazyk_cesky__Akademie_ved__Ceske_republiky.pdf
http://obcanskyzakonik.justice.cz/images/pdf/Jazykovy_posudek__Ustavu__pro_jazyk_cesky__Akademie_ved__Ceske_republiky.pdf
http://obcanskyzakonik.justice.cz/images/pdf/Jazykovy_posudek__Ustavu__pro_jazyk_cesky__Akademie_ved__Ceske_republiky.pdf
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překvapující obnovení držby v našem občanském právu v r. 1982 nebo jako 

pro něho mohl být nezvyklý návrat nepřikázaného jednatelství v r. 1991.”11 

Ačkoli tedy mohou pojmy spojené s obnovou pachtu znít mnohým jednotlivcům 

nelibozvučně, domnívám se, že je vhodné posuzovat primárně, zda je či není 

samotný pacht přežitým institutem z pohledu práva. Naopak z pohledu 

některých autorů OZ je právě rozplynutí pachtu v úpravě nájmu to, co 

z hlediska vývoje právních institutů považují za archaické řešení dané 

problematiky.12 

  

                                                
11 ELIÁŠ, K. Pacht, Obchodněprávní revue č. 2/2013, 2013, str. 40. 
12 ELIÁŠ, K. Pacht, Obchodněprávní revue č. 2/2013, 2013, str. 33. 
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2. ZÁKLADNÍ POJMY 

Ještě před pohledem do historie a analýzou současného právního stavu 

považuji za patřičné alespoň stručně popsat podstatné pojmy neoddělitelně 

spojené s tématem diplomové práce z důvodu následné snazší orientace 

v jejím textu. 

Samotný pacht je jedním z institutů umožňujících užívání a požívání věci 

osobou odlišnou od vlastníka na základě pachtovní smlouvy. Ta je smlouvou 

vždy úplatnou a OZ rozděluje jako formy úplaty pachtovné a poměrnou část 

výnosu z věci.13 

Pojmy „propachtovatel“ a „pachtýř“ představují označení pro smluvní strany 

pachtovní smlouvy, přičemž propachtovatel nemusí být nutně osoba totožná 

s vlastníkem věci. Může se jednat i osobu, jejíž oprávnění nakládat s věcí 

vyplývá ze zákona nebo smlouvy.14 

Předmětem pachtu se rozumí věc v právním smyslu, tedy podle dikce OZ „vše, 

co je rozdílné od osoby a slouží potřebě lidí.“15 Pacht ale není povahou této 

věci určen, stejná věc tedy může být předmětem pachtu i nájmu.16 

Požívací právo je jedním z dílčích práv tvořících obsah vlastnického práva, 

spočívající v možnosti užívat cizí věc, brát z ní plody, užitky i mimořádný výnos 

z věci.17 

Plodem se podle současné právní úpravy rozumí „to, co věc pravidelně 

poskytuje ze své přirozené povahy, jak je dáno jejím obvyklým účelovým 

určením a přiměřeně k němu, ať s přičiněním člověka nebo bez něho“18 a mezi 

plody tak patří i produkty získané porážkou zvířat, jako například maso.19 

V situaci kdy je ale pozemek vydává sám od sebe, aniž je obděláván, náleží 

                                                
13 Ustanovení § 2332 odst. 1 OZ. 
14 ŠVESTKA J. a kol., Občanský zákoník komentář Svazek V (§ 1721 až 2520). Vyd. 1. Praha: Wolters Kluwer, 2014, s. 
1394. ISBN 978-80-7478-638-9. 
15 Ustanovení § 489 OZ. 
16 ŠVESTKA J. a kol., Občanský zákoník komentář Svazek V (§ 1721 až 2520). Vyd. 1. Praha: Wolters Kluwer, 2014, s. 
1395. ISBN 978-80-7478-638-9. 
17 Ustanovení § 1285 OZ. 
18 Ustanovení § 491 odst. 1 OZ. 
19 ŠVESTKA J. a kol., Občanský zákoník komentář Svazek V (§ 1721 až 2520). Vyd. 1. Praha: Wolters Kluwer, 2014, s. 
1395. ISBN 978-80-7478-638-9. 
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plody vlastníkovi pozemku, stejně jako přirozené plody jiných nemovitých20 ale 

i movitých věcí.21 

Naopak užitky, jejichž definici obsahuje stejný paragraf jako plody, označuje 

OZ za „to, co věc pravidelně poskytuje ze své právní povahy“.22 Užitky se tedy 

svojí právní povahou odlišují od plodů, jejichž povaha je přirozená.23 

2.1. Rozlišení pachtu a nájmu 

Jak hodlám podrobněji rozvést u historických podrobností v následující 

části, úprava pachtu byla na území dnešní České republiky dlouhodobě 

spojena s nájmem. Rozlišení těchto dvou smluvních typů je tedy 

nepochybně základním krokem k pochopení toho, co vlastně pojem 

„pacht“ přesně označuje. Odborná literatura i samotní tvůrci OZ za hlavní 

odlišnost označují rozdílnou hospodářskou funkci,24 tedy způsob, jakým je 

přenechávaná věc užívána. Zatímco u nájmu se jedná o pouhé užívání 

věci, pojmovým znakem pachtu je právě požívání, jímž se rozumí 

„obdělávání věci, tedy působení na věc vlastní pílí a přičiněním za účelem 

získání plodů či jiných užitků“.25 Takovéto rozlišení ale není možné vnímat 

absolutně. Plody nebo užitky může z předmětu nájmu přirozeně těžit i 

nájemce, v jeho případě se ale jedná o činnost ryze doplňkovou, naopak u 

pachtu je právě získání plodů či užitků činností hlavní.26 

Zatímco předmětem nájmu nemusí tedy být vždy věc přinášející plody či 

jiný užitek, pro pacht naopak platí, že předmětem pachtovní smlouvy může 

být pouze předmět označený v důvodové zprávě jako: „věc plodivá, 

plodonosná, přinášející výnos, ať jsou již výnosem plody naturální nebo 

civilní“.27 Na tomto místě považuji za vhodné uvést pro lepší demonstraci 

rozdílné hospodářské funkce alespoň několik příkladů. Zatímco například 
                                                
20 Ustanovení § 1066 OZ. 
21 Ustanovení § 1072 OZ: „Přirozený přírůstek movité věci náleží jejímu vlastníkovi.“ 
22 Ustanovení § 491 odst. 2 OZ. 
23 ŠVESTKA J. a kol., Občanský zákoník komentář Svazek V (§ 1721 až 2520). Vyd. 1. Praha: Wolters Kluwer, 2014, s. 
1395. ISBN 978-80-7478-638-9. 
24 KABELKOVÁ, E., DEJLOVÁ, H. Nájem a pacht v novém občanském zákoníku. Komentář. 1.vydání. Praha, vydavatelství 
C.H. Beck, 2013, s. 456. ISBN 978-80-7400-524-4. 
ELIÁŠ, K. Pacht, Obchodněprávní revue č. 2/2013, 2013, str. 35. 
25 KABELKOVÁ, E., DEJLOVÁ, H. Nájem a pacht v novém občanském zákoníku. Komentář. 1.vydání. Praha, vydavatelství 
C.H. Beck, 2013, s. 456. ISBN 978-80-7400-524-4. 
26 Tamtéž. 
27 ELIÁŠ, K. a kol. Nový občanský zákoník s aktualizovanou důvodovou zprávou a rejstříkem. 1. vyd. Ostrava: Sagit, 2012. 
s. 880. ISBN 978-80-7208-922-2. 
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v případě přenechání nemovitosti či pozemku na základě nájemní smlouvy 

za účelem dovolené, bude požívání plodů stromu v přilehlé zahradě pouze 

akcesorickou činností, při přenechání za účelem obhospodařování a 

pěstování plodin bude mít sklizeň takových plodů povahu činnosti hlavní a 

bude se tak jednat nikoli o smlouvu nájemní, ale pachtovní.28 Jiným 

příkladem nájmu může být přenechání domu se zahradou za účelem 

bytové potřeby pro členy domácnosti, ačkoli zahrada může přinášet 

nájemci domu výnos. Přenechá-li se ovšem smluvní straně třešňový sad, 

půjde o pacht i v případě, že se v sadu bude nacházet zahradní domek 

způsobilý k celoročnímu obývání a pachtýř jej využije pro své dočasné 

bydlení.29 

Z takto neostré hranice tedy vyplývá, že jednotlivá smluvní ujednání bude 

nutné posuzovat vždy s ohledem na konkrétní způsob užívání věci a na 

hospodářský účel.30 

Domnívám se, že právě toto rozlišování podle jednotlivých způsobů 

užívání může vést k oslabení právní jistoty adresátů právních norem a 

v této nejistotě spatřuji zejména pro podnikatele jeden z mála negativních 

aspektů znovuzavedení pachtu. V jednom z odborných článků, který patří 

mezi pacht negativně hodnotící, je uvedeno: „Pro velkou část účastníků 

dosavadních podnikatelských nájmů totiž bude obtížné trefit se do správné 

kategorie. Kdy tedy uzavřít smlouvu nájemní a kdy pachtovní. Tuší 

hostinští, hoteliéři, provozovatelé maloobchodu, že budou místo nájmu 

spíš sjednávat pachty?“31 Tuto složitou orientaci mezi smluvními typy 

prohlubuje nedostatek současné relevantní judikatury a pouze doplňující 

charakter staré judikatury podle OZO, ve které bude vzhledem k její 

dlouhověkosti obtížné dohledat použitelný právní výrok. Kromě případů, 

u kterých je rozlišení jednodušší,32 jako nájem bytu pro vlastní potřebu na 

straně nájmu nebo zemědělský pacht a pacht obchodního závodu 

                                                
28 KABELKOVÁ, E., DEJLOVÁ, H. Nájem a pacht v novém občanském zákoníku. Komentář. 1.vydání. Praha, vydavatelství 
C.H. Beck, 2013, s. 456. ISBN 978-80-7400-524-4. 
29 ELIÁŠ, K. Pacht, Obchodněprávní revue č. 2/2013, 2013, str. 36. 
30 Tamtéž. 
31 WEINHOLD, D. S pachtem se ještě napachtíme. Dostupný na: http://weinhold.blog.ihned.cz/c1-61625790-s-pachtem-se-
jeste-napachtime. 
32 Tamtéž. 

http://weinhold.blog.ihned.cz/c1-61625790-s-pachtem-se-jeste-napachtime
http://weinhold.blog.ihned.cz/c1-61625790-s-pachtem-se-jeste-napachtime
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na straně pachtu, existují i situace nejednoznačné, ke kterým autor výše 

zmíněného článku uvádí: „Příklady pachtu, uváděné teoretiky, zahrnují i 

dočasné úplatné přenechání prostor pro restauraci (s inventářem nebo 

bez) a také třeba pronajmutí (propachtování) domu s nájemními 

prostorami s tím cílem, aby je nájemce (pachtýř) dále pronajal. Jestliže by 

však pronajmutí prostor (i nevybavené!) restaurace bylo pachtem, stěží 

pak najdeme důvod, proč by tomu bylo jinak u trafiky, večerky, butiku, 

nákupního centra… Ze znění zákona je přitom evidentní, že 

(ne)pronajmutí inventáře není pro rozlišení rozhodující“.33 

Toto neostré vymezení tedy považuji za Achillovu patu současné úpravy s 

potenciálem negativního dopadu na smluvní strany při těchto hraničních 

situacích. Nepochybuji, že judikatura usměrní praxi a vyostří hranu mezi 

těmito instituty, než se tak však stane, adresáti právních norem mohou být 

nepříjemně překvapeni při podřazení svého smluvního vztahu pod 

nesprávný smluvní typ. 

  

                                                
33 WEINHOLD, D. S pachtem se ještě napachtíme. Dostupný na: http://weinhold.blog.ihned.cz/c1-61625790-s-pachtem-se-
jeste-napachtime. 

http://weinhold.blog.ihned.cz/c1-61625790-s-pachtem-se-jeste-napachtime
http://weinhold.blog.ihned.cz/c1-61625790-s-pachtem-se-jeste-napachtime
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3. HISTORICKÝ VÝVOJ PACHTU 

Kořeny smluvního vztahu mezi propachtovatelem a pachtýřem nalezneme již v 

římském právu, které rozlišovalo kontrakty konsenzuální jako jeden ze 

smluvních druhů, jejichž název byl odvozován z latinského termínu 

„consensus“, neboť právě shoda vůle kontrahentů byla jediným podstatným 

rysem jejich vzniku.34 Pojem „Locatio – conductio“ pak označoval souhrnně 

smluvní vztah, jehož předmětem bylo buď bezúplatné užívání cizí věci, cizí 

pracovní síly nebo provedení určitého díla. Smlouva při které jedna strana 

postupovala straně druhé do detence individuálně určenou věc, aby ji druhá 

strana užívala anebo současně užívala a požívala po určitou dobu za 

sjednanou úplatu nesla název „Locatio – conductio rei“.35 Z uvedeného lze 

snadno dovodit, že ačkoli římské právo ještě důsledně neoddělilo smlouvu 

nájemní a pachtovní, v obsahu již rozlišovalo mezi pouhým užíváním a 

požíváním věci. 

3.1.  Zákon č. 946/1811 Sb. z. s., Obecný zákoník občanský 

V rakouském právu znal institut pachtu již Obecný zákoník občanský, 

vyhlášený patentem císaře Františka I. ze dne 1. 6. 1811 s účinností od 

1. 1. 1812, který byl do československého právního řádu přejat recepčním 

zákonem č. 11/1918 Sb., prostřednictvím něhož byl recipován právní řád 

Rakouska-Uherska za účelem zachování právní kontinuity.36 

3.1.1. Nájemní a pachtovní smlouva 

V rámci struktury OZO se nájmu a pachtu týkala ve druhém dílu 

pojmenovaném „O právu k věcem“ hlava dvacátá pátá nazvaná 

„O smlouvách nájemních (pachtovních), o dědičný pacht 

a o dědičný úrok” (§ 1090 a násl. OZO). Hned v úvodním 

ustanovení této hlavy definoval zákonodárce společné znaky 

nájemní a pachtovní smlouvy,37 společně nazývané německým 

                                                
34 KINCL, J., URFUS, V., SKŘEJPEK, M., Římské právo. 1. Vydání. Praha: C. H. Beck, 1995. s. 250. 
35 KINCL, J., URFUS, V., SKŘEJPEK, M., Římské právo. 1. Vydání. Praha: C. H. Beck, 1995. s. 253. 
36 Ustanovení § 2 zák. č. 11/1918 Sb.: „Veškeré dosavadní zemské a říšské zákony a nařízení zůstávají prozatím v 
platnosti.“ 
37 Ustanovení § 1090 OZO: „Smlouva, kterou někdo obdrží užívání nespotřebitelné věci na určitý čas a za určitou cenu, 
nazývá se nájemní (pachtovní) smlouvou vůbec.“ 
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pojmem „Bestandvertrag”, tedy výrazem souhrnně označujícím 

nájem i pacht, do českého jazyka nedoslovně přeloženým jako 

„nájem v širším smyslu“,38 mezi jehož podstatné znaky byly řazeny 

propůjčení užívání věci, nezuživatelnost této věci, úplata a určité 

časové vymezení právního vztahu.39 

V následujícím paragrafu zákonodárce tyto dva druhy smluv 

odlišil. Hlavní rozdíl mezi smlouvou nájemní a pachtovní spatřoval 

v „možnosti užívání věci bez dalšího vzdělávání či v možnosti 

užívání věci jen pílí a přičiněním“.40 Srozumitelněji podává výklad 

rozdílu Rouček v dobovém komentáři: „§ 1091 rozeznává mezi 

nájmem a pachtem podle toho, jde-li o věc, které lze používati bez 

dalšího zpracování (nájem), či o věc, které může být užito jen pílí 

a přičiněním (pacht). Přihlédneme-li však k ustanovením, jež jsou 

o nájmu a pachtu dána, vidíme, že při rozdílu mezi nájmem a 

pachtem nerozhoduje povaha věci, nýbrž užívání, k jakému se 

tato věc v konkrétním případě propůjčuje.“41 Základním faktorem, 

podle kterého docházelo k rozlišení byla tedy skutečnost, zda se 

věc propůjčovala k pouhému užití nebo i k brání požitků. Pro 

případ, kdy byly předmětem smlouvy různé věci, řídila se povaha 

smlouvy podle věci hlavní. Proto například u užívání letního bytu 

se jednalo o smlouvu nájemní, ačkoli při tomto nájmu docházelo 

k požívání plodů zahrady.42 Oproti současné úpravě tak nebylo 

rozhodné, jestli pachtýři vzniká oprávnění věc užívat a požívat, ale 

pro pacht bylo relevantní aktivní působení pachtýře na věc. 

Zákonodárce se tedy spokojil s rozdělením smluvních typů v 

§ 1091 OZO a pouze výjimečně určil o jaký typ se bude jednat v 

                                                
38 ROUČEK, F., SEDLÁČEK, J. aj. Komentář k československému obecnému zákoníku občanskému a občanské právo 
platné na Slovensku a v Podkarpatské Rusi, Díl V. Reprint původního vydání. Praha, vydavatelství CODEX Bohemia, s.r.o., 
1998, s. 7. ISBN 80-85963-90-6. 
39 ROUČEK, F., SEDLÁČEK, J. aj. Komentář k československému obecnému zákoníku občanskému a občanské právo 
platné na Slovensku a v Podkarpatské Rusi, Díl V. Reprint původního vydání. Praha, vydavatelství CODEX Bohemia, s.r.o., 
1998, s. 7-10. ISBN 80-85963-90-6. 
40 Ustanovení § 1091 OZO: „Lze-li užívati pronajaté věci bez dalšího vzdělávání, nazývá se smlouva smlouvou nájemní; lze-
li ji však užívati jen pílí a přičiněním, nazývá se smlouvou pachtovní. Byly-li smlouvou současně pronajaty (propachtovány) 
věci prvého i druhého druhu; budiž smlouva posuzována podle povahy hlavní věci.“ 
41  ROUČEK, F., SEDLÁČEK, J. aj. Komentář k československému obecnému zákoníku občanskému a občanské právo 
platné na Slovensku a v Podkarpatské Rusi, Díl V. Reprint původního vydání. Praha, vydavatelství CODEX Bohemia, s.r.o., 
1998, s. 20. ISBN 80-85963-90-6. 
42  Tamtéž. 
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konkrétním případě. Výslovně vyloučil pachtovní smlouvu 

například v situaci, kdy vlastník přenechal svůj statek příjemci, 

který na něm hospodařil a vlastníkovi odevzdával poměrnou část 

veškerých užitků a výslovně označil takový smluvní závazek jako 

společenskou smlouvu.43 

3.1.2. Náležitosti smluv, zápis do veřejných knih 

Zatímco obecná ustanovení obsahující základní vymezení a 

rozdělení byla v OZO pojata poměrně stručně v rámci několika 

ustanovení, při úpravě náležitostí těchto smluv si zákonodárce 

dokonce vystačil s pouhým odkazem na hlavu dvacátou čtvrtou 

druhého dílu (§ 1053 a násl. OZO), obsahující úpravu smlouvy 

kupní,44 podle tehdejší terminologie smlouvy trhové. Mezi tyto 

náležitosti byly v § 1054 OZO zařazeny určení předmětu, ceny a 

souhlas obou kupních stran.45 Právní norma konkretizující 

náležitosti smlouvy kupní ve svém obsahu zdůrazňovala, že dále 

pro smlouvu kupní platily ustanovení § 861-864 OZO o uzavírání 

smluv, § 865-868 OZO o způsobilosti smluvních stran a § 878 a 

879 OZO o obsahu smlouvy. Vzhledem k těmto odkazům na 

obecná ustanovení o smlouvě nezabírá ani úprava kupní smlouvy 

v OZO nijak závratný počet paragrafů.46 Předmětem smlouvy 

kupní mohla být věc hmotná i nehmotná, hromadná i budoucí.47 

Tento odkaz na smlouvu trhovou působí z dnešního pohledu 

zarážejícím dojmem a lze zařadit mezi největší rozdíly mezi 

historickou a současnou úpravou. Vysvětlením překvapivého 

odkazu historické právní úpravy je v tomto případě skutečnost, 

                                                
43 Ustanovení § 1103 OZO. 
44 Ustanovení § 1092 OZO: „Nájemní a pachtovní smlouvy mohou býti sjednány o týchž předmětech a týmž způsobem, jako 
trhová smlouva. Nájemné a pachtovné zapravuje se jako trhová cena, nebyla-li učiněna jiná úmluva.” 
45 Ustanovení § 1054 OZO: „Jaké musí býti svolení kupce a prodavače a které věci smějí býti kupovány a prodávány, to 
určuje se pravidly o smlouvách vůbec. Trhová cena musí záležeti v hotových penězích a nesmí býti ani neurčitá, ani proti 
zákonu.“ 
46 ROUČEK, F., SEDLÁČEK, J. aj. Komentář k československému obecnému zákoníku občanskému a občanské právo 
platné na Slovensku a v Podkarpatské Rusi, Díl IV. Reprint původního vydání. Praha, vydavatelství CODEX Bohemia, 
s.r.o., 1998, s. 741. ISBN 80-85963-79-5. 
47 ROUČEK, F., SEDLÁČEK, J. aj. Komentář k československému obecnému zákoníku občanskému a občanské právo 
platné na Slovensku a v Podkarpatské Rusi, Díl IV. Reprint původního vydání. Praha, vydavatelství CODEX Bohemia, 
s.r.o., 1998, s. 730. ISBN 80-85963-79-5. 



 

15 

že OZO chápal smlouvu nájemní i pachtovní jako koupi užívání 

věci.48 

Stejně jako podle konstrukce současného soukromoprávního 

kodexu, i v OZO zákonodárce připouštěl zápis pachtovní smlouvy 

do veřejného seznamu znamenající větší ochranu proti třetím 

osobám. Tuto možnost zakládalo ustanovení § 1095 OZO a při 

jeho realizaci bylo nutné pokládat zapsané právo za věcné,49 nikoli 

obligační, čímž se naopak historická úprava od současné 

odlišovala. Pro případ nezapsání pachtu do veřejných knih vznikla 

pachtýři povinnost po řádné výpovědi ustoupit novému nabyvateli, 

měl však právo žádat na propachtovateli škody a ušlého zisku.50 

3.1.3. Práva a povinnosti stran 

Oproti až překvapivě stručné úpravě náležitostí a zápisu do 

veřejných knih upravoval OZO práva a povinnosti smluvních stran 

relativně podrobně a rozdělil je do pěti kategorií, jejichž struktura 

odpovídá i dělení použitému v diplomové práci. Z pohledu OZO 

tedy rozlišujeme práva a povinnosti týkající se: 

1. Přenechání, udržování a užívání propachtované věci; 

2. Břemen spojených s pachtem; 

3. Pachtovného a jeho prominutí; 

4. Vrácení propachtované věci; 

5. Rozvázání pachtovní smlouvy. 

3.1.3.1. Přenechání, udržování a užívání 

Mezi základní povinnosti propachtovatele patřilo především 

odevzdat a udržovat propachtovanou věc na své náklady 

                                                
48 Ustanovení § 1094 OZO. 
49 ROUČEK, F., SEDLÁČEK, J. aj. Komentář k československému obecnému zákoníku občanskému a občanské právo 
platné na Slovensku a v Podkarpatské Rusi, Díl V. Reprint původního vydání. Praha, vydavatelství CODEX Bohemia, s.r.o., 
1998, s. 29. ISBN 80-85963-90-6. 
50 Ustanovení § 1120 OZO. 
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v upotřebitelném stavu a nerušit pachtýře ve smluveném 

užívání a požívání. Trpěla-li propachtovaná věc bez viny 

pachtýře takovou vadou, že se nehodila k užívání nebo 

požívání, nebyl pachtýř po dobu její neupotřebitelnosti 

povinen platit pachtovné. Povinnost pachtýře podílet se svými 

náklady byla v OZO upravena velice specificky a týkala se 

pouze minimální výseče správy propachtované věci, a to sice 

povinností podílu na opravách hospodářské budovy a to ještě 

pouze v případě, pokud se na místě nacházel stavební 

materiál za účelem zajištění udržování propachtované věci.51 

Z dikce zákona také vyplývala propachtovateli povinnost 

poskytnout pachtýři ochranu proti třetím osobám pro případy, 

kdy propachtovanou věc třetí osoba držela nebo jinak 

znemožňovala výkon pachtu.52 

Výše zmíněné povinnosti propachtovatele věc odevzdat a 

udržovat odpovídala nutnost ohlásit potřebu opravy 

propachtované věci pachtýřem, a to i v situaci, kdy ho 

poškození věci nijak neomezovalo. V případě neohlášení 

takové škody ji musel nahradit na vlastní náklady.53 Výjimku 

z povinného oznamování představovala skutečnost, že si je 

propachtovatel takového poškození vědom.54 Vynaložil-li 

pachtýř při správě předmětu pachtu nutný nebo užitečný 

náklad, náležela mu za něj náhrada.55 I v této formulaci 

ohledně náhrady nalezneme na základě subsidiárního použití 

ustanovení upravujícího nájem velkou podobnost se 

současnou úpravou.56 

                                                
51 Ustanovení § 1096 OZO. 
52 ROUČEK, F., SEDLÁČEK, J. aj. Komentář k československému obecnému zákoníku občanskému a občanské právo 
platné na Slovensku a v Podkarpatské Rusi, Díl V. Reprint původního vydání. Praha, vydavatelství CODEX Bohemia, s.r.o., 
1998, s. 34. ISBN 80-85963-90-6. 
53 Ustanovení § 1097 OZO. 
54 ROUČEK, F., SEDLÁČEK, J. aj. Komentář k československému obecnému zákoníku občanskému a občanské právo 
platné na Slovensku a v Podkarpatské Rusi, Díl V. Reprint původního vydání. Praha, vydavatelství CODEX Bohemia, s.r.o., 
1998, s. 46. ISBN 80-85963-90-6. 
55 Tamtéž. 
56 Ustanovení § 2208 odst. 1 OZ na základě ustanovení § 2341 OZ. 
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Zákon dále pachtýři umožňoval, stejně jako současná úprava 

s přiměřeným použitím ustanovení o nájmu,57 dát 

propachtovanou věc do podpachtu, šlo-li tak učinit bez škody, 

která by vznikla vlastníkovi a nebylo-li to ve smlouvě výslovně 

vyloučeno.58 V takovém případě vznikal mezi pachtýřem a 

podpachtýřem právní vztah, pro který platila stejná ustanovení 

jako pro pacht obecně a který byl závislý na právním vztahu 

hlavním.59 

3.1.3.2. Břemena spojená s pachtem 

Povinnosti propachtovatele a pachtýře se odlišovaly podle 

toho, zda se jednalo o vlastní pacht, tedy došlo-li k němu 

úhrnkem nebo o pacht sjednaný podle rozpočtu.60 U pachtu 

úhrnkového docházelo k vyměření pachtovného bez rozpočtu 

a pachtýř nesl veškerá břemena s výjimkou hypotekárních. 

Byl-li však sjednán pacht rozpočtový, základem vyměření 

pachtovného se stal určitý výnos a k vyměření pachtovného 

došlo na základě srovnání výnosu a dávek i břemen, která 

postihla pachtýře a pachtýř v takovém případě nesl břemena, 

která byla od výnosu odečtena.61 

3.1.3.3. Pachtovné a jeho prominutí 

Zákonodárce stanovil dvě varianty platby pachtovného 

s ohledem na dobu trvání pachtu. V případě, že byla věc 

propachtována na jeden rok či delší dobu, platilo se 

pachtovné každého půl roku. Pokud trval smluvní vztah kratší 

dobu, tak po uplynutí této doby. Zákon ale ponechával volnost 

                                                
57 Ustanovení § 2215 OZ na základě ustanovení § 2341 OZ. 
58 Ustanovení § 1098 OZO. 
59 ROUČEK, F., SEDLÁČEK, J. aj. Komentář k československému obecnému zákoníku občanskému a občanské právo 
platné na Slovensku a50 Podkarpatské Rusi, Díl V. Reprint původního vydání. Praha, vydavatelství CODEX Bohemia, 
s.r.o., 1998, s. 46. ISBN 80-85963-90-6. 
60 Ustanovení § 1099 OZO. 
61 ROUČEK, F., SEDLÁČEK, J. aj. Komentář k československému obecnému zákoníku občanskému a občanské právo 
platné na Slovensku a50 Podkarpatské Rusi, Díl V. Reprint původního vydání. Praha, vydavatelství CODEX Bohemia, 
s.r.o., 1998, s. 55-56. ISBN 80-85963-90-6. 
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pro jiné ujednání smluvních stran. Tuto dobu bylo také možné 

změnit, neodpovídala-li by místním zvyklostem.62 

K zajištění pachtovného poskytoval zákon propachtovateli 

pozemku zástavní právo k dobytku, hospodářskému nářadí či 

plodům, které se na propachtovaném statku nacházely.63 

S ohledem na prominutí pachtovného bylo rozlišováno mezi 

důvody objektivní a subjektivní neupotřebitelnosti.64 

Pod objektivní neupotřebitelnost patří situace, kdy 

propachtovanou věc nebylo možné užívat pro mimořádné 

náhody, mezi které v demonstrativním výčtu OZO řadil oheň, 

válku, nákazu, velké povodně nebo i úplnou neúrodu.65 

K naplnění podmínek úplné objektivní neupotřebitelnosti bylo 

nutné podle Roučka kumulativně splnit tyto požadavky: 

1. Muselo se jednat o nehodu mimořádnou, nepatřily sem 

tedy překážky nastávající pravidelně v dané oblasti 

(např. záplavy). 

2. Překážka spočívala v nemožnosti užívání, sama věc 

mohla zůstat nedotčena (stačil např. znemožněný přístup). 

3. Nesmělo se jednat o překážku vztahující se výhradně 

k osobě pachtýře, tedy nesměla překážet pouze 

současnému pachtýři, ale vyžadovala se způsobilost 

znemožnit výkon užívacího práva i každému jinému 

nájemci. 

4. Překážka zcela znemožňovala smluvené užívání.66 

                                                
62 Ustanovení § 1100 OZO. 
63 Ustanovení § 1101 OZO. 
64 ROUČEK, F., SEDLÁČEK, J. aj. Komentář k československému obecnému zákoníku občanskému a občanské právo 
platné na Slovensku a50 Podkarpatské Rusi, Díl V. Reprint původního vydání. Praha, vydavatelství CODEX Bohemia, 
s.r.o., 1998, s. 83. ISBN 80-85963-90-6. 
65 Ustanovení § 1104 OZO. 
66 ROUČEK, F., SEDLÁČEK, J. aj. Komentář k československému obecnému zákoníku občanskému a občanské právo 
platné na Slovensku a50 Podkarpatské Rusi, Díl V. Reprint původního vydání. Praha, vydavatelství CODEX Bohemia, 
s.r.o., 1998, s. 84. ISBN 80-85963-90-6. 
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Pachtýř byl v případě úplné objektivní neupotřebitelnosti 

zproštěn povinnosti platit pachtovné a propachtovatel 

povinnosti znovu věc zřídit.67 Při poklesu užitků 

propachtovaného statku za jeden rok více než o polovinu 

pachtýři náležela sleva z pachtovného.68 

Naopak pod subjektivní neupotřebitelnost jsou řazeny situace, 

ve kterých pachtýř nemohl propachtovanou věc užívat 

z důvodu překážky nebo neštěstí, které se mu stalo nebo 

byly-li v době poškození plody již odděleny od pozemku. 

Důsledkem této nepříznivé události ale nebyla změna 

povinnosti uhradit pachtovné, událost tedy ovlivnila jen 

pachtýře samotného.69 

Zákon pro všechny tyto případy nemožnosti užívání věci 

stanovil z dnešního pohledu poměrně archaicky znějící 

povinnosti pachtýře. Ten, pokud požadoval prominutí alespoň 

části pachtovného, musel propachtovateli bez odkladu 

oznámit nehodu a dát vyšetřit její průběh soudem anebo 

alespoň dvěma muži věci znalými.70 

3.1.3.4. Vrácení propachtované věci 

Obsah a objem restituční povinnost pachtýře spočívala 

v povinnosti vrátit věc ve stavu, v jakém ji obdržel. Byl-li zřízen 

soupis, musel pachtýř vrátit věc podle soupisu a to ihned, tedy 

bez zbytečného odkladu.71 

 

 

 

                                                
67 Ustanovení § 1104 OZO. 
68 Ustanovení § 1105 OZO. 
69 Ustanovení § 1107 OZO. 
70 Ustanovení § 1108 OZO. 
71 ROUČEK, F., SEDLÁČEK, J. aj. Komentář k československému obecnému zákoníku občanskému a občanské právo 
platné na Slovensku a50 Podkarpatské Rusi, Díl V. Reprint původního vydání. Praha, vydavatelství CODEX Bohemia, 
s.r.o., 1998, s. 86. ISBN 80-85963-90-6. 
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Při vrácení propachtované věci nesl pachtýř odpovědnost za: 

1. Škodu vzniklou přílišným opotřebením nebo zneužitím 

věci, ne však za takovou, která vznikla na věci řádným 

užíváním. 

2. Škodu vzniklou zaviněným jednáním při užívání, 

opatrování a vrácení věci nebo tím, že neohlásil nutné 

opravy.72 

Odpovědnost pachtýře už se však nevztahovala za škodu, 

která vznikla náhodou. Naopak odpovídal za osoby, jichž 

použil jako pomocníků ke splnění, jestliže k sobě vzal osobu 

neschopnou nebo nebezpečnou. 

Z hlediska plynutí času zanikl nárok na žádání náhrady u 

soudu rok po vrácení propachtované věci.73 

3.1.3.5. Rozvázání pachtovní smlouvy 

Podle zákona bylo skončení pachtovní smlouvy možné na 

základě zániku věci, uplynutí času, výpovědi či zcizení věci. 

Kromě skutečností obsažených v obsahu hlavy dvacáté páté 

můžeme mezi tyto důvody zařadit ještě odstoupení od 

smlouvy, vyvlastnění věci a zánik propachtovatelova práva.74 

OZO rozlišoval případy, kdy došlo k zániku věci zaviněním 

jedné strany od případů nezaviněné nehody, v obou 

případech však takový zánik předmětu pachtu automaticky 

znamenal konec pachtovní smlouvy.75 Předmět pachtu 

nemusel být nutně fyzicky zlikvidován, k zániku postačilo 

i například vyvlastnění nebo skutečnost, že věc nebylo možné 

                                                
72 ROUČEK, F., SEDLÁČEK, J. aj. Komentář k československému obecnému zákoníku občanskému a občanské právo 
platné na Slovensku a50 Podkarpatské Rusi, Díl V. Reprint původního vydání. Praha, vydavatelství CODEX Bohemia, 
s.r.o., 1998, s. 93. ISBN 80-85963-90-6. 
73 Ustanovení § 1111 OZO. 
74 ROUČEK, F., SEDLÁČEK, J. aj. Komentář k československému obecnému zákoníku občanskému a občanské právo 
platné na Slovensku a50 Podkarpatské Rusi, Díl V. Reprint původního vydání. Praha, vydavatelství CODEX Bohemia, 
s.r.o., 1998, s. 95-96. ISBN 80-85963-90-6. 
75 Ustanovení § 1112 OZO. 
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nadále užívat k účelům, ke kterým měla původně sloužit. 

Byla-li taková věc následně obnovena či znovuzřízena, 

neznamenalo to automaticky obnovení pachtovní smlouvy.76 

Dalším z důvodů zániku pachtu bylo uplynutí smluvené doby. 

Čas trvání mohl být určen výslovným určením času trvání 

nebo sjednáním dne skončení pachtovní smlouvy, druhou 

variantou bylo sjednání mlčky.77 Stejné dva způsoby, tedy 

výslovně nebo mlčky platily i pro možnost obnovení pachtu. 

Obnovení mlčky však připadalo v úvahu pouze, byla-li 

smluvena výpověď a k její realizaci nedošlo nebo pokud 

výpověď smluvena nebyla a pachtýř po uplynutí pachtovní 

doby pokračoval v užívání nebo požívání věci a 

propachtovatel to dopustil.78 Obnovený pacht se následně řídil 

stejnými ustanoveními jako předchozí, neboť se jednalo o 

pokračování smluvního vztahu, ne o nové založení právního 

poměru.79 

Třetí z možností skončení pachtu představovala výpověď. 

Nebyla-li doba pachtovní smlouvy určena výslovně ani mlčky 

smluvními stranami a nevyplývala-li ze zvláštních předpisů, 

stanovil OZO její délku na šest měsíců.80 Za poněkud 

překvapivé považuji výrazně odlišné stanovení výpovědní 

doby pro smlouvy nájemní, v jejichž případě činila doba 

čtrnáct dní nebo dvacet čtyři hodin, v závislosti na tom, zda se 

jednalo o věc nemovitou či movitou.81 Forma výpovědi nebyla 

předepsána, mohlo k ní tedy dojít i mlčky, například 

                                                
76 ROUČEK, F., SEDLÁČEK, J. aj. Komentář k československému obecnému zákoníku občanskému a občanské právo 
platné na Slovensku a50 Podkarpatské Rusi, Díl V. Reprint původního vydání. Praha, vydavatelství CODEX Bohemia, 
s.r.o., 1998, s. 96. ISBN 80-85963-90-6. 
77 Ustanovení § 1113 OZO. 
78 Ustanovení § 1114 OZO. 
79 ROUČEK, F., SEDLÁČEK, J. aj. Komentář k československému obecnému zákoníku občanskému a občanské právo 
platné na Slovensku a50 Podkarpatské Rusi, Díl V. Reprint původního vydání. Praha, vydavatelství CODEX Bohemia, 
s.r.o., 1998, s. 103. ISBN 80-85963-90-6. 
80 Například ustanovení § 5 odst. 1 Nařízení zemského presidenta v Praze ze dne 8.5.1934, č. 119 Sb. z. a n., kterým se 
zavádí nový všeobecný výpovědní a stěhovací řád pro zemi Českou nebo § 3 Nařízení presidenta zemské správy politické 
na Moravě ze dne 24.6.1924, č. 173 Sb. z. a n., jímž se zavádí všeobecný výpovědní a stěhovací řád pro Moravu. 
81 Ustanovení § 1116 OZO. 
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vystěhováním a předáním klíčů.82 Takovou výpověď bylo 

možné následně odvolat pouze, pokud odvolání došlo 

nejpozději zároveň s výpovědí.83 

Čtvrtý uvedený způsob zániku představovalo zcizení věci. 

Tímto pojmem se nerozuměl pouze převod vlastnictví 

předmětu pachtovní smlouvy, ale i zatížení věci takovým 

břemenem, které není svým obsahem slučitelné s dalším 

trváním pachtovního poměru.84 Ačkoli OZO tento způsob 

uvádí jako jednu z možností skončení pachtu,85 Rouček se 

proti tomuto označení vymezuje slovy: „Zcizení věci 

propachtované propachtovatelem uvádí zákon jako způsob 

zrušení pachtovního poměru, ač podle obsahu § 1120 

(a § 1121) tomu tak není“86 a uvádí na pravou míru, že ke 

skončení nedochází zcizením propachtované věci v případě 

pachtu, který byl zapsán do veřejného seznamu.87 

3.1.4. Dědičný pacht a smlouva o dědičný úrok 

Ve druhé a třetí části hlavy dvacáté páté druhého dílu se ještě 

zákon stručně zaměřil na úpravu dědičného pachtu a smlouvy o 

dědičném úroku. Nepovažoval bych za vhodné tato ustanovení 

úplně vynechat a nezohlednit při popisu historické úpravy, ale 

vzhledem k tomu, že nejsou nijak reflektovaná v té současné a ani 

v tehdejší nevydržela dlouho v platnosti, jejich základní rysy shrnu 

pouze stručně. 

 

                                                
82 ROUČEK, F., SEDLÁČEK, J. aj. Komentář k československému obecnému zákoníku občanskému a občanské právo 
platné na Slovensku a50 Podkarpatské Rusi, Díl V. Reprint původního vydání. Praha, vydavatelství CODEX Bohemia, 
s.r.o., 1998, s. 119. ISBN 80-85963-90-6. 
83 Ustanovení § 561 zákona č. 113/1895 Ř.z., o soudním řízení v občanských rozepřích právních (civilní řád soudní). 
84 ROUČEK, F., SEDLÁČEK, J. aj. Komentář k československému obecnému zákoníku občanskému a občanské právo 
platné na Slovensku a50 Podkarpatské Rusi, Díl V. Reprint původního vydání. Praha, vydavatelství CODEX Bohemia, 
s.r.o., 1998, s. 154. ISBN 80-85963-90-6. 
85 Ustanovení § 1120 OZO. 
86 ROUČEK, F., SEDLÁČEK, J. aj. Komentář k československému obecnému zákoníku občanskému a občanské právo 
platné na Slovensku a50 Podkarpatské Rusi, Díl V. Reprint původního vydání. Praha, vydavatelství CODEX Bohemia, 
s.r.o., 1998, s. 154. ISBN 80-85963-90-6. 
87 Ustanovení § 1095 OZO. 
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3.1.4.1. Dědičný pacht 

K uzavření dědičného pachtu docházelo na základě smlouvy, 

prostřednictvím které se přenechávalo smluvní straně dědičně 

užitkové vlastnictví statku pod podmínkou platby ročních 

dávek z výtěžku v plodech, penězích nebo také v poměrných 

službách.88 

3.1.4.1. Smlouva o dědičný úrok 

Ke sjednání smlouvy o dědičném úroku došlo v případě, kdy 

držitel plnil jen nepatrnou dávku jako uznání pozemkového 

vlastnictví. Ani Rouček se v jinak velmi obsáhlém komentáři 

k ustanovením § 1123–1150 OZO nijak nevyjadřuje, pouze na 

závěr hlavy dvacáté páté konstatuje, že tato ustanovení jsou 

„naveskrz obsolentní“89 a na rozdíl od první části hlavy 

dvacáté páté nezůstaly v platnosti nijak dlouho. 

Předpokládaný poddanský poměr byl s tehdejším politickým 

stavem neslučitelný a dědičný pacht a dědičný úrok tak byly 

patenty ze 7. 9. 1848 a ze 4. 3. 1849 zrušeny.90 

3.1.5. Soudní rozhodnutí 

Ačkoli historická judikatura je z dnešního pohledu použitelná 

pouze s obtížemi a její význam je spíše inspirativní, závěrem této 

části považuji za vhodné zmínit alespoň několik právních vět ze 

soudních rozhodnutí zabývajících se vymezením pachtu zejména 

v kontrastu se smlouvou nájemní, jejichž obsah může 

představovat směr, kterým se v budoucnu může ubírat i soudní 

praxe: 

                                                
88 Ustanovení § 1122 OZO. 
89 ROUČEK, F., SEDLÁČEK, J. aj. Komentář k československému obecnému zákoníku občanskému a občanské právo 
platné na Slovensku a50 Podkarpatské Rusi, Díl V. Reprint původního vydání. Praha, vydavatelství CODEX Bohemia, 
s.r.o., 1998, s. 180. ISBN 80-85963-90-6. 
90 Tamtéž. 
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 Jde o nájem, nikoliv o pacht, byly-li najaty pozemky za 

vojenské cvičiště. Lhostejno, že v době válečné bylo 

cvičiště z části obděláváno.91 

 Hostinská místnost o sobě dává se do nájmu, živnostenská 

koncese dává se do pachtu.92 

 Jde o pacht, nepožívající ochrany nájemců, byly-li za 

jednotnou úplatu přenechány místnosti k výlučnému 

užívání pro účele hostinské živnosti.93 

 Smlouva, jíž propůjčeno právo lámati kámen z lomu, 

vykazuje náležitosti jak smlouvy kupní, tak i smlouvy 

pachtovní; nárok na odevzdání pozemku (lomu) po 

skončení doby oprávnění lámati kámen spočívá v předpisu 

§ 1109 obč. zák.94 

 Byl-li pouze pronajat dům, třebas za účelem, aby v něm 

byla provozována živnost hostinská, jde o nájem.95 

 Nejde o nájem divadelních místností, pro nějž by platily 

zákazy § 20 zákona na ochranu nájemců, nýbrž o pacht 

divadelního podniku, bylo-li za denní peněžní úplatu 

přenecháno spoluužívání zařízeného divadelního sálu s 

nutnými vedlejšími místnostmi a se vším inventářem k 

pořádání divadelních představení.96 

 

 

                                                
91 Rozhodnutí Nejvyššího soudu Československé republiky ze dne 12. 12. 1922, sp. zn. R I 1402/22, 
ASPI ID: JUD211972CZ 
92 Rozhodnutí Nejvyššího soudu Československé republiky ze dne 14. 10. 1924, sp. zn. Rv II 421/24, 
ASPI ID: JUD224789CZ 
93 Rozhodnutí Nejvyššího soudu Československé republiky ze dne 28. 4. 1925, sp. zn. Rv II 270/25, ASPI ID: 
JUD227379CZ 
94 Rozhodnutí Nejvyššího soudu Československé republiky ze dne 1. 4. 1941, sp. zn. Rv I 136/41, ASPI ID: JUD9151CZ 
95 Rozhodnutí Nejvyššího soudu Československé republiky ze dne 28. 9. 1920, sp. zn. Rv II 222/20, ASPI ID: 
JUD209020CZ 
96 Rozhodnutí Nejvyššího soudu Československé republiky ze dne 19. 10. 1931, sp. zn. Rv I 812/30, ASPI ID: 
JUD269935CZ 
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3.2. Zákon č. 141/1950 Sb., Občanský zákoník 

Institut pachtu byl z českého právního řádu odstraněn s účinností ke 

dni 1. 1. 1951, ke kterému byl OZO nahrazen zákonem č. 141/1950 Sb., 

občanským zákoníkem, jež se podle autorů současného 

soukromoprávního kodexu „přihlásil k úplnému setření rozdílu mezi 

nájmem a pachtem.”97 Úprava nájemní smlouvy byla obsažena v části 

čtvrté, hlavě dvacáté označené jako „Smlouva nájemní“ a hned 

z úvodního ustanovení vyplývá, že zákon nadále nerozlišuje mezi 

smlouvami nájemními a pachtovními, tedy že došlo ke sloučení do 

jediného smluvního typu.98 Vzhledem k podřazení pod jediný smluvní typ 

není tento zákon pro tuto diplomovou práci z hlediska pachtu nijak zvlášť 

podstatný, považuji ale za nezbytné jej uvést pro uvedení historických 

souvislostí a zdůraznění počtu let, v průběhu kterých byl institut pachtu 

z občanského zákoníku vynechán. Na rozdíl od předchozího zákona, za 

jehož účinnosti se prostřídalo mnoho generací, neměl tento dlouhého 

trvání a byl nahrazen ve velmi krátké době občanským zákoníkem z roku 

1964. 

3.3. Zákon č. 40/1964 Sb., Občanský zákoník 

Nástupem zákona č. 40/1964 Sb., občanský zákoník (dále „SOZ“) ke 

znovuzavedení pachtu nedošlo, naopak byl téměř vymazán i institut nájmu 

a nahradil jej institut osobního užívání věci.99 Zákon ještě tento pojem 

členil na osobní užívání bytů, osobní užívání jiných obytných místností, 

osobní užívání místností nesloužících k bydlení a osobní užívání 

pozemků. 

3.4. Novela č. 509/1991 Sb. 

Polistopadová novela měla sloužit spíše jako „provizorní most mezi 

socialistickým právem a novým kodexem“,100 jelikož vzhledem 

                                                
97 ELIÁŠ, K. Pacht, Obchodněprávní revue č. 2/2013, 2013, str. 33. 
98 Ustanovení § 387 zák č. 141/1950 Sb.: „Smlouva nájemní přenechává pronajímatel za úplatu nájemci věc, aby jí dočasně 
užíval anebo z ní bral užitky.“ 
99 Ustanovení § 152 an. SOZ od 1.4.1964 do novelizace provedené zákonem č. 509/1991 Sb. 
100 ELIÁŠ, K. a kol. Nový občanský zákoník s aktualizovanou důvodovou zprávou a rejstříkem. 1. vyd. Ostrava: Sagit, 2012. 
s. 5. ISBN 978-80-7208-922-2. 
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k omezeným možnostem tvůrců a nedostatku času nepřipadalo v úvahu 

kodifikovat soukromé právo kompletně a moderně. Se zákonem 

č. 509/1991 Sb., který rozsáhle novelizoval občanský zákoník ještě 

nedošlo k samotnému návratu pachtu, ale alespoň úprava nájmu se vrátila 

do podoby, která existovala v padesátých letech, tedy nerozlišující mezi 

smlouvami nájemními a pachtovními a slučující oba tyto druhy pod pojem 

nájemní smlouvy.101 Výjimkou se stala pouze úprava zemědělských 

pozemků, jejichž výjimečné postavení je zdůvodněno specifickou povahou 

jejich nájmu, které byly považovány za tradiční předmět pachtovních 

vztahů.102 Úprava nájmu podniku byla coby typicky pachtovní smlouva 

obsažena v zákoně č. 513/1991 Sb., obchodním zákoníku (dále „ObchZ“), 

s účinností od 1. 1. 2001 a zvláštní úpravu obsahovaly také zákon 

č. 449/2001 Sb., o myslivosti a zákon č. 99/2004 Sb., rybářský zákon, 

týkající se nájmu honitby a nájmu rybářského revíru či rybníku. 

3.5. Zákon č.89/2012 Sb., Občanský zákoník 

Vzhledem k výše zmíněné historii není překvapením, že pro současné 

pojetí institutu pachtu byly předlohou kromě jiného i německá a rakouská 

úprava.103 OZ se tedy po více než 60 letech vrací ke znovurozdělení 

pojmu podle vzoru rakouského pojetí a opětovně právní úpravu dělí na 

nájem a pacht, přičemž úprava pachtu je oproti úpravě nájmu koncipována 

jako zvláštní. S ohledem na obsah ustanovení § 2341 OZ ke vztahu nájmu 

a pachtu tedy platí, že na otázky, které nejsou výslovně upravené v oddílu 

upravujícím pacht, se subsidiárně použijí ustanovení § 2201 a následující, 

a to nikoli pouze ta obecná, ale s ohledem na okolnosti také ustanovení 

zvláštní.104 Vzhledem ke skutečnosti, že se jedná o staronový institut, 

k němuž ještě nebyla vytvořena příliš široká novodobá judikatura a také s 

ohledem na návaznost aktuálních ustanovení na OZO, bude také možné 

                                                
101 Ustanovení § 664 SOZ od 1.1.1992 do 31.12.2013: „Nájemní smlouvou pronajímatel přenechává za úplatu nájemci věc, 
aby ji dočasně (ve sjednané době) užíval nebo z ní bral i užitky.” 
102 KABELKOVÁ, E., DEJLOVÁ, H. Nájem a pacht v novém občanském zákoníku. Komentář. 1.vydání. Praha, vydavatelství 
C.H. Beck, 2013, s. 456. ISBN 978-80-7400-524-4. 
103 ELIÁŠ, K. Pacht, Obchodněprávní revue č. 2/2013, 2013, str. 36. 
104 KABELKOVÁ, E., DEJLOVÁ, H. Nájem a pacht v novém občanském zákoníku. Komentář. 1.vydání. Praha, vydavatelství 
C.H. Beck, 2013, s. 456-457. ISBN 978-80-7400-524-4. 
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přihlédnout k judikatuře z období účinnosti OZO, i když je třeba na ni 

nahlížet obezřetně a spojovat s ní spíše pouze inspirativní funkci. 
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4. SOUČASNÁ PRÁVNÍ ÚPRAVA 

Ve struktuře OZ nalezneme úpravu nájmu i pachtu v části čtvrté s názvem 

„Relativní majetková práva“, hlavě II. „Závazky z právních jednání“ a druhém dílu 

„Přenechání věci k užití jinému“. Teprve v tomto dílu dochází konečně k rozdělení 

dvou historicky provázaných smluvních typů. Zatímco úprava nájmu je obsažena 

v celkovém počtu ve více než sto paragrafech a tvoří obsahově podstatnou část 

dílu, pachtu se týká pouhých dvacet šest paragrafů, začínajících na čísle 2332 a 

rozdělených do tří pododdílů. 

V prvním z těchto pododdílů nalezneme úvodní ustanovení, následována úpravou 

zemědělského pachtu a pachtu závodu. Stručnost lze snadno vysvětlit pojetím 

pachtu coby zvláštní úpravy vůči nájmu, subsidiárně se tedy na základě § 2341 

OZ užijí ustanovení o nájmu.105 Úpravu nájmu lze i vzhledem k počtu ustanovení 

považovat za podrobnější a použije se například v případech zásahů třetích osob 

do práv pachtýře (§ 2211 a 2212), neujednání výše pachtovného (§ 2217 OZ), 

prohlídek věci (§ 2219 až 2233 OZ), změn vlastnictví předmětu pachtu (§ 2221 až 

2223 OZ), zániku věci nebo důsledků jejího nadměrného opotřebování či úplné 

nepoužitelnosti (§ 2226 až 2228) nebo pro případ zadržovacího práva (§ 2234).106 

                                                
105 Ustanovení § 2341 OZ: „Není-li v ustanoveních tohoto oddílu stanoveno něco jiného, použijí se pro pacht přiměřeně 
ustanovení o nájmu.“ 
106 ŠVESTKA J. a kol., Občanský zákoník komentář Svazek V (§ 1721 až 2520). Vyd. 1. Praha: Wolters Kluwer, 2014, s. 
1408. ISBN 978-80-7478-638-9. 
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4.1. Pojmové znaky 

Úvodní ustanovení oddílu pracuje se základními pojmy, které jsem již 

stručně zmínil v jedné z předchozích částí diplomové práce. První 

odstavec základního ustanovení zní: „Pachtovní smlouvou se 

propachovatel zavazuje přenechat pachtýři věc k dočasnému užívání a 

požívání a pachtýř se zavazuje platit za to propachtovateli pachtovné nebo 

poskytnout poměrnou část výnosu z věci.“107 Ze znění tedy vyplývá, že 

pacht vzniká na základě pachtovní smlouvy, jejíž forma může být podle 

obecných ustanovení o formě smlouvy písemná i ústní108 a že pojmovými 

znaky pachtu jsou užívací a požívací právo, individuálně určený předmět 

pachtu, úplatnost a dočasnost. 

4.1.1. Právo užívat a požívat 

Jak jsem již uvedl, OZ pojem požívací právo definuje jako 

služebnost, jejímž prostřednictvím se „poživateli poskytuje právo 

užívat cizí věc a brát z ní plody a užitky; poživatel má právo i na 

mimořádný výnos z věci.“109 Výjimku z takového práva pachtýře 

na plody a užitky představuje skrytá věc nalezená v pozemku.110 

Na rozdíl od nájemce, u něhož má právo požívací pouze 

sekundární povahu, u pachtýře lze předpokládat aktivní snahu o 

obhospodařování věci tak, aby z ní mohl čerpat plody nebo užitky. 

Právě vlastní přičinění pachtýře je i v důvodové zprávě k OZ 

označeno za pravidelný rys pachtu.111 

V požívání věci ve svůj prospěch, které je pro pachtýře typické, lze 

spatřovat odlišnost od správy cizího majetku ve prospěch 

vlastníka upravené v § 1400 OZ a rozdíl mezi pachtem a koupí 

věci zase ve vlastní aktivní činnosti pachtýře, jehož činnost je 

                                                
107 Ustanovení § 2332 odst. 1 OZ. 
108 Ustanovení § 1756-1758 OZ. 
109 Ustanovení § 1285 OZ. 
110 ŠVESTKA J. a kol., Občanský zákoník komentář Svazek V (§ 1721 až 2520). Vyd. 1. Praha: Wolters Kluwer, 2014, s. 
1394. ISBN 978-80-7478-638-9 s odkazem na § 1286 OZ. 
111 ELIÁŠ, K a kol. Nový občanský zákoník s aktualizovanou důvodovou zprávou a rejstříkem. 1. vyd. Ostrava: Sagit, 2012. 
s. 880. ISBN 978-80-7208-922-2. 
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směřována k plodům a užitkům, zatímco kupující by ve vztahu 

k plodům činnost nevyvíjel.112 

Kromě výkonu práva užívacího a požívacího je jedním ze 

základních znaků pachtu a zároveň nezbytným předpokladem 

jeho výkonu předání věci do detence. Samotný pacht přitom 

vzniká nikoli současně s držbou věci, ale již obdržením užívání.113 

Vysvětlením zvláštní koncepce ustanovení je zahrnutí i pachtu 

věci, která ještě nevznikla, pod podmínkou, že je možné ji 

dostatečně přesně určit.114 

4.1.2. Předmět pachtu 

Předmětem pachtu je věc v právním smyslu, tedy „předměty 

hmotné, nehmotné i práva či jiné majetkové hodnoty 

(např. energie, patenty či ochranné známky, investiční nástroje 

bez hmotné podstaty).“115 Zajímavou výjimku představuje zvíře, 

které podle OZ věcí není,116 přesto je však možné jej 

propachtovat.117 

K určení předmětu pachtu může dojít individuálně i druhově a 

s odkazem na ustanovení o předmětu nájmu118 lze konstatovat, že 

propachtování je možné u věci celé i její části, a to jak části 

samostatné, tak nesamostatné.119 

Týká-li se smlouva více věcí, z nichž některé pachtýř užívá a jiné 

požívá, posuzuje se typ smlouvy podle věci hlavní, jejíž vymezení 

                                                
112 ŠVESTKA J. a kol., Občanský zákoník komentář Svazek V (§ 1721 až 2520). Vyd. 1. Praha: Wolters Kluwer, 2014, s. 
1394. ISBN 978-80-7478-638-9. 
113 ŠVESTKA J. a kol., Občanský zákoník komentář Svazek V (§ 1721 až 2520). Vyd. 1. Praha: Wolters Kluwer, 2014, s. 
1394. ISBN 978-80-7478-638-9. 
114 Ustanovení § 2202 odst. 2 OZ: „Pronajmout lze i věc, která v budoucnu teprve vznikne, je-li ji možné dostatečně přesně 
určit při uzavření nájemní smlouvy.“ 
115 ŠVESTKA J. a kol., Občanský zákoník komentář Svazek V (§ 1721 až 2520). Vyd. 1. Praha: Wolters Kluwer, 2014, s. 
1395. ISBN 978-80-7478-638-9. 
116 Ustanovení § 494 OZ: „Živé zvíře má zvláštní význam a hodnotu již jako smysly nadaný živý tvor. Živé zvíře není věcí a 
ustanovení o věcech se na živé zvíře použijí obdobně jen v rozsahu, ve kterém to neodporuje jeho povaze.“ 
117 ŠVESTKA J. a kol., Občanský zákoník komentář Svazek V (§ 1721 až 2520). Vyd. 1. Praha: Wolters Kluwer, 2014, s. 
1395. ISBN 978-80-7478-638-9. 
118 Ustanovení § 2202 odst. 1 OZ: „Pronajmout lze věc nemovitou i nezuživatelnou věc movitou. Pronajmout lze i část 
nemovité věci; co se dále stanoví o věci, použije se i pro nájem její části.“ 
119 ŠVESTKA J. a kol., Občanský zákoník komentář Svazek V (§ 1721 až 2520). Vyd. 1. Praha: Wolters Kluwer, 2014, s. 
1395. ISBN 978-80-7478-638-9. 
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OZ neobsahuje, pouze ji zmiňuje při definici příslušenství věci120 a 

není-li stanoveno jinak, platí, že „práva a povinnosti týkající se 

hlavní věci se týkají i jejího příslušenství.“121 Stejně tak věc 

hromadná, jejíž definici obsahuje OZ v ustanovení § 501 se řídí 

jedním právním režimem.122 Pravidlo se tedy týká i skupiny věcí, 

z nichž některé jsou pouze užívání a jiné požívány.123 

Přestože obecně se dovozuje, že k téže věci nebo její části 

nemůže vzniknout dvojí požívací právo,124 dvojí pacht není možné 

vyloučit, pokud jsou práva pachtýřů slučitelná, tedy pokud má 

například právo k jiným plodům a užitkům.125 Dochází-li však při 

takovém ujednání ke kolizi práv pachtýřů, je nutné postupovat 

podle ustanovení upravujícího takový konflikt.126 

4.1.3. Úplatnost 

Na rozdíl například od výpůjčky, jež je smluvním vztahem vždy 

bezplatným, pacht je smlouvou povinně úplatnou. Zákonodárce 

v úvodním ustanovení oddílu zabývajícího se pachtem zmínil 

výslovně dvě formy úplaty, pachtovné a poměrnou část výnosu 

z věci.127 V tomto ustanovení bych osobně považoval za vhodné 

z důvodu zvýšení jistoty podnikatelů a smluvních stran obecně 

stanovit alespoň rámcově pravidla týkající se pravidelnosti úplaty 

či její formy. Zákonodárce však takové mantinely neurčil, a tak 

může úplata spočívat v plnění pravidelně se opakujícím nebo 

                                                
120 Ustanovení § 510 odst. 1 OZ: „Příslušenství věci je vedlejší věc účastníka u věci hlavní, je-li účelem vedlejší věci, aby se 
jí trvale užívalo společně s hlavní věcí v rámci jejich hospodářského určení. Byla-li vedlejší věc od hlavní věci přechodně 
odloučena, nepřestává být příslušenstvím.“ 
121 ŠVESTKA J. a kol., Občanský zákoník komentář Svazek V (§ 1721 až 2520). Vyd. 1. Praha: Wolters Kluwer, 2014, s. 
1397. ISBN 978-80-7478-638-9. 
122 Ustanovení § 501 OZ: „Soubor jednotlivých věcí náležejících téže osobě, považovaný za jeden předmět a jako takový 
nesoucí společné označení, pokládá se za celek a tvoří hromadnou věc.“ 
123 ŠVESTKA J. a kol., Občanský zákoník komentář Svazek V (§ 1721 až 2520). Vyd. 1. Praha: Wolters Kluwer, 2014, s. 
1397. ISBN 978-80-7478-638-9. 
124 SPÁČIL, J. a kol. Občanský zákoník III. Věcná práva (§ 976-1474). Komentář. 1. vydání. Praha: C. H. Beck, 2014, 
s.1004. ISBN 978-8,-7400-499-5. 
125 HULMÁK, M. a kol. Občanský zákon VI. Závazkové právo (§ 2055-3014). Komentář. 1. vydání. Praha. C.H.Beck, 2014, 
s. 559. 
126 Ustanovení § 1763 OZ: „Poskytne-li strana postupně uzavřenými smlouvami různým osobám právo užívat nebo požívat 
tutéž věc v tutéž dobu, nabývá takové právo osoba, které převode poskytl věc k užívání nebo požívání nejdříve. Není-li 
nikdo takový, náleží právo osobě, s níž byla uzavřena smlouva, která nabyla účinnosti jako první.“ 
127 Ustanovení § 2332 odst. 1 OZ. 
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jednorázovém, v penězích i jinou formou128 a její výše se může 

v průběhu smluvního vztahu měnit. Zákon umožňuje 

propachtovateli domáhat se zvýšení pachtovného v případě 

zlepšení věci a s tím související možnosti dosažení většího 

výnosu pachtýře.129 Postavení pachtýře je naopak posíleno 

přiznáním práva na prominutí pachtovného či přiměřenou slevu 

pro případ, kdy není propachtovatel schopen či ochoten opravit 

vadu na věci, která znemožňuje nebo ztěžuje požívání věci.130 

Kromě těchto zákonem upravených situací lze změnu úplaty 

v průběhu trvání pachtu samozřejmě upravit i smluvně.131 

První výslovně zmíněnou formou úplaty je pachtovné, jehož výši si 

zpravidla strany sjednají samy. V opačném případě je nutné 

subsidiární použití ustanovení o nájmu a pachtovné se tak platí ve 

výši obvyklé v době uzavření smlouvy s přihlédnutím 

k pachtovnému za pacht obdobných věci za obdobných 

podmínek.132 Pachtovné se stejně jako nájemné platí měsíčně 

pozadu,133 nestanoví-li zákon jinak jako v případě zemědělského 

pachtu134 či nedohodnou-li se smluvní strany na odlišném 

postupu. 

Kromě pachtovného může být úplatou i poměrná část výnosu. 

Zákon samotný pojem „výnos“ nedefinuje, podle Humlíčkové se 

pod tímto pojmem rozumí „veškeré hodnoty nabyté výkonem 

užívacího a požívacího práva k propachtované věci (užitky, plody, 

mimořádné výnosy).“135 

Riziko podnikání pachtýře lze dále eliminovat například pojištěním, 

ale vzhledem k působení výkyvů způsobených přírodními nebo 

                                                
128 ŠVESTKA J. a kol., Občanský zákoník komentář Svazek V (§ 1721 až 2520). Vyd. 1. Praha: Wolters Kluwer, 2014, s. 
1396. ISBN 978-80-7478-638-9. 
129 Ustanovení § 2335 OZ. 
130 Ustanovení § 2337 OZ. 
131 ŠVESTKA J. a kol., Občanský zákoník komentář Svazek V (§ 1721 až 2520). Vyd. 1. Praha: Wolters Kluwer, 2014, s. 
1396. ISBN 978-80-7478-638-9. 
132 Ustanovení § 2217 odst. 1 OZ. 
133 Ustanovení § 2218 OZ. 
134 Ustanovení § 2346 OZ: „Pachtovné se platí ročně pozadu a je splatné k 1. říjnu.“ 
135 ŠVESTKA J. a kol., Občanský zákoník komentář Svazek V (§ 1721 až 2520). Vyd. 1. Praha: Wolters Kluwer, 2014, s. 
1396. ISBN 978-80-7478-638-9. 
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ekonomickými vlivy lze uvažovat o sjednání pohyblivé výše 

úplaty.136 

Domnívám se, že možné flexibilní sjednání úplaty může být 

v případě pachtu praktické. Za vhodnou formu takového ujednání 

považuji například pohyblivou hodnotu pachtovného reflektující 

výši výnosu prostřednictvím jednoduché proměnné. Smluvní 

strany se tak mohou například dohodnout na výši pachtovného 

vypočítané podle poměru předpokládané výše a skutečné výše 

výnosu pachtýře. Nevýhodou takto konkrétně stanoveného 

ujednání je ale v předchozích odstavcích několikrát uvedená nižší 

míra jistoty kontrahentů, k flexibilním sjednání je tedy vhodné 

přistoupit podle okolností konkrétního smluvního vztahu. 

4.1.4. Dočasnost 

Uzavřením pachtovní smlouvy nezískává pachtýř užívací a 

požívací právo trvale, jedním z pojmových znaků pachtu je tak 

jeho dočasnost. 

Pokud není doba pachtu smluvními stranami ujednána, platí 

vzhledem k subsidiárnímu užití ustanovení o nájmu domněnka, že 

se jedná o pacht na dobu neurčitou.137 Stejně se na pacht nahlíží i 

v případě, kdy strany sjednaly dobu nájmu delší než padesát let. 

V takovém případě lze však v prvních padesáti letech pacht 

vypovědět jen z ujednaných výpovědních důvodů a v ujednané 

výpovědní době.138 

Ačkoli ustanovení týkající se ujednání nájmu nebo pachtu na dobu 

určitou delší než padesát let působí v textu zákona nenápadně, 

vnímám je z hlediska podnikatelů jako důležité posílení právní 

jistoty oproti staré úpravě. Stanovení lhůty právě padesáti let u 

nájmu se v SOZ nevyskytovalo a v praxi docházelo k situacím, ve 

                                                
136 ELIÁŠ, K. a kol. Nový občanský zákoník s aktualizovanou důvodovou zprávou a rejstříkem. 1. vyd. Ostrava: Sagit, 2012. 
s. 880. ISBN 978-80-7208-922-2. 
137 Ustanovení § 2204 odst. 1 OZ. 
138 Ustanovení § 2204 odst. 2 OZ. 
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kterých nebylo zřejmé, zda je na nájem možné pohlížet jako 

sjednaný na dobu určitou nebo neurčitou. V tomto ohledu 

problematickou skupinu představovaly nájmy sjednané na 

neúměrně dlouhou dobu, které vyvolávaly v praxi pochybnosti, 

zda se nejedná o zastřený projev vůle, prostřednictvím kterého je 

ve skutečnosti sledován jiný účel.139 Nejvyšší soud zaujal v době 

účinnosti SOZ v rozsudku 28 Cdo 2747/2004 z 28. 3. 2007 

k tomuto tématu následující stanovisko: „Ujednání o délce nájmu 

přesahujícího obvyklou délku lidského života nemůže požívat 

výhod smluvního vztahu uzavřeného na dobu určitou.”140 

Důvodová zpráva k ustanovení, kterým se stanoví jako hraniční 

doba právě padesát let, uvádí k předchozí úpravě, že „výrazně 

zasahuje do smluvní autonomie kontrahentů a mění podmínky, za 

nichž nájem ujednali, zakládajíc možnost nájem vypovědět ihned 

po jeho vzniku a bez uvedení důvodu ač si to strany zjevně 

nepřály. Praxe je tím znejistěna, klade si otázky, zda je např. 

sedmdesát let trvání nájmu ještě ve shodě s pojetím Nejvyššího 

soudu.”141 Pravidlo v nové úpravě je stanoveno jako vyvratitelná 

právní domněnka, z konkrétních okolností nebo výslovně 

projevené vůle stran tedy může vyplývat opačný závěr.142 

Chtějí-li naopak smluvní strany sjednat pacht na dobu určitou, 

musejí tak učinit stanovením konkrétní lhůty nebo skutečnosti 

rozhodné pro skončení. Určitá doba může být vymezena 

k určitému dni (např. 3. 7. 2021) nebo podle určité lhůty (např. na 

dobu deseti let), ale i událostí, u níž je předem jisté, že nastane, 

ačkoli není zřejmé kdy (např. úmrtím osoby).143 Takový pacht na 

                                                
139 ELIÁŠ, K. a kol. Nový občanský zákoník s aktualizovanou důvodovou zprávou a rejstříkem. 1. vyd. Ostrava: Sagit, 2012. 
s. 839. ISBN 978-80-7208-922-2. 
140 Rozsudek Nejvyššího soudu  ze dne 28.3.2007, č. j. 28 Cdo 2747/2004, část občanskoprávní a obchodní, Dostupné 
také z: 
http://www.nsoud.cz/Judikatura/judikatura_ns.nsf/WebSearch/076C12ADF21B1937C1257A4E0064C43E?openDocument&
Highlight=0. 
141 ELIÁŠ, K. a kol. Nový občanský zákoník s aktualizovanou důvodovou zprávou a rejstříkem. 1. vyd. Ostrava: Sagit, 2012. 
s. 839. ISBN 978-80-7208-922-2. 
142 Tamtéž. 
143 Tamtéž. 

http://www.nsoud.cz/Judikatura/judikatura_ns.nsf/WebSearch/076C12ADF21B1937C1257A4E0064C43E?openDocument&Highlight=0
http://www.nsoud.cz/Judikatura/judikatura_ns.nsf/WebSearch/076C12ADF21B1937C1257A4E0064C43E?openDocument&Highlight=0
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dobu určitou může být vypovězen jen na základě důvodů 

zákonných (např. § 2334 OZ144) či ve smlouvě sjednaných.145 

4.2. Zápis do veřejného seznamu 

Stejně jako tomu bylo u OZO, i nový soukromoprávní kodex umožňuje 

zápis pachtovního práva do veřejného seznamu, což znovu hodnotím 

pozitivně jako prostředek k dosažení stabilního právního prostředí nejen 

z hlediska podnikatelů. Taková možnost byla navržena ze stejných 

důvodů jako u nájmu,146 u něhož je v důvodové zprávě uvedeno, že „pro 

obchod s realitami má význam vědomost zájemce o nabytí vlastnického 

práva k nemovité věci, zda je věc pronajata či nikoli, nebo alespoň 

možnost zájemce takovou možnost zjistit“147 a takové řešení je zde 

považováno za „praktické zejména ve vztahu k nezastavěným pozemkům, 

u nichž se zpravidla z pozorovatelných znaků buď vůbec nebo v období 

vegetačního klidu nepozná, zda jsou pronajaty či nikoli.“148 Toto 

ustanovení vnímám jak u nájmu, tak v obdobném znění u pachtu za 

vhodný způsob jak posílit postavení kontrahentů, zároveň jeho 

prostřednictvím není na smluvní strany činěn žádný nátlak. Nejedná se 

totiž o povinnost, nýbrž právo, které může využít jak vlastník věci, tak 

s jeho souhlasem i pachtýř, a to platí i pro případ, je-li do veřejného 

seznamu zapsána jednotlivá věc náležící k propachtované hromadné 

věci.149 Zatímco vlastník propachtované věci může podat návrh na zápis 

vždy, při podání návrhu pachtýřem je vyžadován souhlas vlastníka nebo 

jiné osoby jednající jménem vlastníka, například insolvenčního správce. 

                                                
144 Ustanovení § 2334 OZ: „Propachtuje-li pachtýř propachtovanou věc jinému, přenechá-li ji jinému k užívání nebo změní-li 
hospodářské určení věci, anebo způsob jejího užívání nebo požívání bez propachtovatelova předchozího souhlasu, může 
propachtovatel vypovědět pacht bez výpovědí doby.“ 
145 Ustanovení § 2229 OZ: „Nájem ujednaný na dobu určitou může každá ze stran vypovědět jen v případě, že ve smlouvě 
byly zároveň ujednány důvody výpovědi a výpovědní doba.“ 
146 ELIÁŠ, K. a kol. Nový občanský zákoník s aktualizovanou důvodovou zprávou a rejstříkem. 1. vyd. Ostrava: Sagit, 2012. 
s. 881. ISBN 978-80-7208-922-2. 
147 ELIÁŠ, K. a kol. Nový občanský zákoník s aktualizovanou důvodovou zprávou a rejstříkem. 1. vyd. Ostrava: Sagit, 2012. 
s. 839. ISBN 978-80-7208-922-2. 
148 Tamtéž. 
149 Ustanovení § 2333 OZ. 
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Samotný zápis do veřejného seznamu není právotvornou skutečností a 

nelze jej automaticky spojovat se vznikem, změnou či zánikem pachtu.150 

Pro účely zápisu pachtu se bude pravděpodobně nejčastěji jednat o 

katastr nemovitostí, ale lze najít příklady i jiných veřejných seznamů, které 

lze souhrnně označit jako „veřejnoprávní evidence věcí, do nichž lze 

nahlížet, aniž je třeba překonávat formální překážky (např. osvědčením 

právního zájmu nebo nahlédnutí).“151 

Zápis do veřejného seznamu je vnímán jako určitá forma potvrzení, kterou 

se dokládá existence pachtu nebo jeho zánik.152 Zákon navíc u zápisu 

práva do veřejného seznamu obecně stanoví, že „Je-li do veřejného 

seznamu zapsáno právo k věci, neomlouvá nikoho neznalost zapsaného 

údaje. Stanoví-li to právní předpis, zapíše se do veřejného seznamu 

kromě věcného práva i právo užívání nebo požívání, jakož i omezení 

rozsahu nebo způsobu užívání mezi spoluvlastníky.“153 Význam takového 

zápisu může mít tedy pozitivní význam i v případě tvrzené nevědomosti. 

Došlo-li totiž k zápisu do veřejného seznamu, nemůže následně nabyvatel 

propachtované věci uplatnit úspěšně námitku, že nevěděl o skutečnosti, 

že je věc propachtována.154 Z těchto důvodů lze podnikatelům zápis do 

veřejného seznamu jen doporučit. 

4.3. Ukončení pachtu 

Jak jsem již uvedl v předchozích odstavcích, jedním z pojmových znaků 

pachtu je jeho dočasnost. Trvání smluvního vztahu může být ujednáno na 

dobu určitou nebo neurčitou, přičemž určení délky se odvozuje od vůle 

smluvních stran a s odkazem na ustanovení o nájmu platí, že nedojde-li 

                                                
150 ŠVESTKA J. a kol., Občanský zákoník komentář Svazek V (§ 1721 až 2520). Vyd. 1. Praha: Wolters Kluwer, 2014, s. 
1398. ISBN 978-80-7478-638-9. 
151 ŠVESTKA J. a kol., Občanský zákoník komentář Svazek V (§ 1721 až 2520). Vyd. 1. Praha: Wolters Kluwer, 2014, s. 
1398. ISBN 978-80-7478-638-9. 
152 KABELKOVÁ, E., DEJLOVÁ, H. Nájem a pacht v novém občanském zákoníku. Komentář. 1.vydání. Praha, vydavatelství 
C.H. Beck, 2013, s. 473. ISBN 978-80-7400-524-4. 
153 § 2333 OZ. 
154 KABELKOVÁ, E., DEJLOVÁ, H. Nájem a pacht v novém občanském zákoníku. Komentář. 1.vydání. Praha, vydavatelství 
C.H. Beck, 2013, s. 473. ISBN 978-80-7400-524-4. 
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stranami k ujednání doby trvání nebo den skončení pachtu, jedná se o 

pacht na dobu neurčitou.155 

4.3.1. Uplynutí doby 

První z uvedených důvodů skončení pachtu představuje logicky 

uplynutí doby, na kterou byl smluvní vztah sjednán. K zániku však 

nedojde v případě dvou výjimek vyplývajících z přiměřených 

použití ustanovení o nájmu.  

První z nich představuje situace, ve které je pacht ujednán 

alespoň na dobu tří let a jedna ze stran vyzve v době šesti měsíců 

před koncem smluvené doby druhou stranu, aby sdělila, zda 

v pachtu hodlá pokračovat. Vysloví-li zároveň druhá strana do tří 

měsíců od doručení výzvy souhlas, pacht se prodlouží o dobu, na 

kterou byl původně ujednán.156  

Druhým ustanovením, patřícím ve struktuře OZ do oddílu 

upravující nájem a navazujícím na úpravu v SOZ,157 je založena 

nevyvratitelná domněnka konkludentního obnovení nájmu na dobu 

určitou,158 pokud pachtýř pokračuje v užívání a požívání věci po 

uplynutí doby pachtu a není propachtovatelem do jednoho měsíce 

vyzván, aby mu věc odevzdal. Za dodržení takto stanovených 

podmínek platí, že pachtovní smlouva byla znovu uzavřena za 

podmínek ujednaných původně. Byla-li původně doba pachtu delší 

než jeden rok, obnovená smlouva je uzavřena na právě jeden rok. 

Byla-li kratší než jeden rok, platí, že smlouva byla po obnově 

uzavřena na stejně dlouhou dobu.159 Zákon ještě výslovně 

zmiňuje možnost propachtovatele zabránit obnovení pachtu, 

jestliže dá pachtýři v přiměřené době před skončením pachtu 

najevo, že pacht skončí.160 Učinit tak může prakticky jakýmkoli 

                                                
155 Ustanovení § 2204 odst. 1 OZ. 
156 Ustanovení § 2338 OZ. 
157 Ustanovení § 677 odst. 2 SOZ. 
158 ŠVESTKA J. a kol., Občanský zákoník komentář Svazek V (§ 1721 až 2520). Vyd. 1. Praha: Wolters Kluwer, 2014, s. 
1151. ISBN 978-80-7478-638-9. 
159 Ustanovení § 2230 odst. 1 OZ. 
160 Ustanovení § 2230 odst. 2 OZ. 
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způsobem, postačit by mělo i upozornění o přiblížení konce 

pachtu nebo požadavek, aby pachtýř umožnil prohlídku věci 

zájemcům o pacht.161 

4.3.2. Výpověď 

Zatímco k výpovědi pachtu na dobu neurčitou nalezneme 

příslušnou úpravu v oddílu věnovanému pachtu, pro výpověď 

smluvního vztahu na dobu určitou musíme na základě ustanovení 

§ 2341 OZ hledat přiměřeně v oddílu předcházejícím, 

prostřednictvím kterého lze dovodit, že pacht na dobu určitou 

mohou vypovědět obě strany, ale to pouze v případě předchozího 

sjednání důvodů výpovědi i výpovědní doby ve smlouvě.162 

I pacht na dobu neurčitou lze vypovědět, zákon však pro takový 

způsob ukončení pachtu stanoví šestiměsíční výpovědní dobu a 

zároveň vyžaduje, aby smluvní vztah skončil koncem pachtovního 

roku, tedy 31. prosince.163 Pro zemědělský pacht se za konec 

pachtovního roku považuje 30. září164 a odlišně je stanovena i 

výpovědní lhůta.165 Na tomto místě považuji za vhodné zopakovat, 

že zmíněná ustanovení jsou dispozitivní a strany si tak mohou 

smluvně vymezit odlišné datum konce pachtovního roku, tak i 

jinou výpovědní dobu. 

Ať se však jedná o pacht sjednaný na dobu určitou či neurčitou, 

lze jej vypovědět bez ohledu na výpovědní dobu také v situacích, 

kdy druhá strana závažně porušila své povinnosti.166 V takovém 

případě zaniká závazek účinností výpovědi,167 konkrétně ve chvíli, 

kdy se výpověď dostane do sféry druhé smluvní strany, například 

jejím písemným doručením nebo ústním oznámením.168 Vyřešit 

                                                
161 KABELKOVÁ, E., DEJLOVÁ, H. Nájem a pacht v novém občanském zákoníku. Komentář. 1.vydání. Praha, vydavatelství 
C.H. Beck, 2013, s. 101. ISBN 978-80-7400-524-4. 
162 Ustanovení § 2229 OZ. 
163 Ustanovení § 2339 odst. 1 OZ. 
164 Ustanovení § 2339 odst. 2 OZ. 
165 Ustanovení § 2347 OZ. 
166 ELIÁŠ, K. Pacht, Obchodněprávní revue č. 2/2013, 2013, str. 39. 
167 Ustanovení § 1998 odst. 2 OZ. 
168 ŠVESTKA J. a kol., Občanský zákoník komentář Svazek V (§ 1721 až 2520). Vyd. 1. Praha: Wolters Kluwer, 2014, s. 
515. ISBN 978-80-7478-638-9. 
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nastalou situaci výpovědí bez výpovědní doby je autory OZ 

vnímáno jako teoreticky vhodnější než dosud známé odstoupení 

od smlouvy nebo výpověď spojená s krátkou výpovědní dobou.169 

Právo propachtovatele k takovému vypovězení bez výpovědní 

doby vzniká, propachtuje-li pachtýř propachtovanou věc třetí 

osobě, přenechá-li ji takové osobě k užívání nebo změní-li způsob 

užívání nebo požívání věci nebo její hospodářské určení bez 

propachtovatelova předchozího souhlasu.170 Tento výčet je možné 

smluvně libovolně rozšířit i o další důvody.171 

Druhé nerespektování povinnosti pachtýře, v jehož důsledku je 

propachtovatel oprávněn pacht promptně zrušit představuje 

případ, kdy pachtýř porušuje povinnosti spadající do péče řádného 

hospodáře a používá věc takovým způsobem, že ji opotřebovává 

více než vyžadují okolnosti (např. těží-li dřevo v lese nad míru 

řádného hospodaření a zároveň neobnovuje lesní porost nebo 

s věcí nakládá tak, že hrozí její zničení).172 Povinnost pachtýře 

pečovat o propachtovanou věc jako řádný hospodář výslovně 

stanoví současná úprava v ustanovení § 2336 OZ a podle 

důvodové zprávy je na jeho základě pachtýř povinen jen k běžné 

údržbě a běžným opravám. Pokud se totiž na věci vyskytnou 

vady, které nezpůsobil nebo k jejichž odstranění není povinen, 

stíhá povinnost k jejich odstranění propachtovatele.173 Péče 

řádného hospodáře174 se zakládá na třech pilířích, mezi které patří 

nezbytná loajalita, potřebné znalosti a pečlivost175 a pachtýř se má 

tedy o propachtovanou věc starat, jako by se jednalo o jeho 

vlastní. Taková péče nemá tedy zahrnovat pouze ochranu před 

                                                
169 Ustanovení § 1998 odst. 2 OZ. 
170 Ustanovení § 2334 OZ. 
171 Ustanovení § 1998 odst. 1 OZ. 
172 ELIÁŠ, K. Pacht, Obchodněprávní revue č. 2/2013, 2013, str. 39. 
173 ELIÁŠ, K. a kol. Nový občanský zákoník s aktualizovanou důvodovou zprávou a rejstříkem. 1. vyd. Ostrava: Sagit, 2012. 
s. 882. ISBN 978-80-7208-922-2. 
174 Definována v ustanovení § 159 OZ. 
175 LAVICKÝ, P. a kol. Občanský zákoník I. Obecná část (§ 1-654). Komentář. 1. vydání. Praha: C. H. Beck, 2014, s.816. 
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vzniklou škodou nebo znehodnocením, ale i jednání s cílem věc 

zhodnotit v maximální míře.176 

Neodstraní-li naopak propachtovatel vadu věci, k jejímuž 

odstranění je bez zbytečného odkladu povinen a jedná-li se 

o vadu, kvůli které je požívání propachtované věci zásadním 

způsobem ztěžováno nebo znemožňováno tak, že z ní lze 

dosáhnout nanejvýš nepatrný výnos, náleží pachtýři právo na 

vypovězení pachtu bez výpovědní doby.177 

4.3.3. Zánik propachtované věci 

Zánik pachtovní smlouvy v důsledku zániku předmětu pachtu je 

logickým následkem, neboť pacht je stejně jako nájem podle 

důvodové zprávy spojen pojmově s existující věcí a nutně tedy 

skončí s jejím zánikem.178 Pro případ částečného zániku věci 

během doby pachtu poskytuje OZ nájemci volby mezi 

požadavkem na přiměřenou slevu z pachtovného nebo výpovědi 

bez výpovědní doby.179 

4.3.4. Změna vlastnictví předmětu pachtu 

Stejně jako v předchozím odstavci, i při změně vlastnictví 

propachtované věci je třeba na základě ustanovení § 2341 OZ 

přihlédnout k právním normám upravujícím nájem. Obecné 

pravidlo stanoví, že při změně vlastníka věci, dochází k přechodu 

práv a povinností z pachtu na vlastníka nového180 a vztah 

smluvních stran tedy nezaniká, ale dochází pouze k jeho změně 

na straně propachtovatele.181 Pokud propachtovatel převede 

vlastnické právo k věci, pro nového vlastníka nejsou ujednání 

o povinnostech propachtovatele závazná, nestanoví-li jejich 

                                                
176 ŠVESTKA J. a kol., Občanský zákoník komentář Svazek V (§ 1721 až 2520). Vyd. 1. Praha: Wolters Kluwer, 2014, s. 
1402. ISBN 978-80-7478-638-9. 
177 Ustanovení § 2337 OZ. 
178 ELIÁŠ, K. a kol. Nový občanský zákoník s aktualizovanou důvodovou zprávou a rejstříkem. 1. vyd. Ostrava: Sagit, 2012. 
s. 847. ISBN 978-80-7208-922-2. 
179 Ustanovení § 2226 odst. 2 OZ. 
180 Ustanovení § 2221 odst. 1 OZ. 
181 ŠVESTKA J. a kol., Občanský zákoník komentář Svazek V (§ 1721 až 2520). Vyd. 1. Praha: Wolters Kluwer, 2014, s. 
1125. ISBN 978-80-7478-638-9. 
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závaznost zákon a není-li si zároveň nový vlastník těchto ujednání 

vědom.182 V konstrukci soukromoprávního kodexu se tak prosadilo 

ustanovení výrazněji chránící nového nabyvatele při úplatném 

nabytí věci.183  

Pouhá změna vlastníka právo vypovědět pacht nezakládá, není-li 

takový postup zvlášť ujednán. S takovým ujednáním zákonodárce 

spojil právo nového vlastníka i pachtýře pacht vypovědět ve lhůtě 

tří měsíců, jejíž počátek nastává pro nového vlastníka okamžikem, 

kdy se dozvěděl nebo musel dozvědět, kdo je pachtýřem. Pro 

pachtýře pak stejná lhůta začíná běžet ve chvíli, kdy se dozví o 

změně vlastníka.184  

Neměl-li nový vlastník při koupi rozumný důvod pochybovat, že 

kupuje věc, která není propachtována, má stejně jako v situaci 

popsané v předchozím odstavci, právo vypovědět pacht do tří 

měsíců od okamžiku, kdy se dozvěděl nebo musel dozvědět o 

propachtování věci a o tom, kdo je propachtovatelem. Práva 

pachtýře vůči osobě, se kterou smlouvu uzavřel, dotčena 

nejsou.185 Logika takové konstrukce vyplývá z oddělení osudu 

věcného práva od práva obligačního.186 Smlouva podle 

všeobecných ustanovení o závazcích strany zavazuje. Vůči jiným 

osobám působí však jen ze zákonných důvodů187 a jak již bylo 

zmíněno výše, v praxi tak může dojít k situaci, kdy propachtovatel 

předmět pachtu prodá a nabyvateli neoznámí, že se jedná o věc 

propachtovanou. V takovém případě zůstane nabyvatel nedotčen 

závazkem věci, původní smlouva mezi kontrahenty se však 

takovým jednáním neruší a nadále smluvní strany váže. Z výše 

uvedeného plyne, že práva pachtýře vůči propachtovateli 

zůstanou zachována i po zrušení pachtu výpovědí nového 

vlastníka propachtované věci a pachtýř má u pachtu ujednaného 

                                                
182 Ustanovení § 2221 odst. 2 OZ. 
183 ELIÁŠ, K. Pacht, Obchodněprávní revue č. 2/2013, 2013, str. 39. 
184 Ustanovení § 2222 odst. 1 OZ. 
185 Ustanovení § 2222 odst. 2 OZ. 
186 ELIÁŠ, K. Pacht, Obchodněprávní revue č. 2/2013, 2013, str. 39. 
187 Ustanovení § 1759 OZ. 
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na dobu určitou právo domáhat se škody i ušlého zisku za 

předčasné ukončení pachtu.188 Pro podnikatele na místě vlastníka 

považuji výše uvedené ustanovení za vhodný prvek posílení jeho 

postavení, vzhledem ke skutečnosti, že i když propachtovatel 

zatají propachtování věci, právo pachtýře domáhat se případné 

škody zůstává zachované vůči původnímu vlastníku. 

4.3.5. Splynutí osoby propachtovatele a pachtýře 

Kromě výše uvedených způsobů může pachtovní smlouva 

zaniknout také na základě jiných právně relevantních skutečností. 

Jednu z nich představuje situace, ve které splyne právo 

s povinností v jedné osobě, v důsledku čehož takové právo i 

povinnost zaniknou.189 K uvedenému způsobu zániku může dojít 

mimo jiné koupí věci nebo jejím zděděním. Zánik závazku nastává 

automaticky ve chvíli, kdy se u jedné osoby spojí právo na určité 

plnění a zároveň povinnost toto právo uspokojit, k čemuž není již 

v daný okamžik zapotřebí žádného projevu vůle.190 

4.3.6. Následky zániku pachtu 

Při zániku pachtu je pachtýř povinen vydat propachtovanou věc 

propachtovateli, s výjimkou skončení smluvního vztahu zánikem 

nebo znehodnocením takové věci. Odevzdání se uskuteční 

zpravidla v místě, kde věc převzal a v takovém stavu, v jakém byla 

při převzetí, s přihlédnutím k obvyklému opotřebení vzhledem 

k řádnému užívání a požívání.191 Nedojde-li v takovém případě 

k vrácení propachtované věci, náleží propachtovateli pachtovné, 

jako by pacht trval.192 

 

                                                
188 ELIÁŠ, K. Pacht, Obchodněprávní revue č. 2/2013, 2013, str. 39. 
189 Ustanovení § 1993 odst. 1 OZ. 
190 ŠVESTKA J. a kol., Občanský zákoník komentář Svazek V (§ 1721 až 2520). Vyd. 1. Praha: Wolters Kluwer, 2014, s. 
1125. ISBN 978-80-7478-638-9. 
191 Ustanovení § 2225 odst. 1 OZ. 
192 Ustanovení § 2340 OZ. 
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4.4. Inventář 

Hospodářský účel pachtu vede k možnosti přenechání věci pachtýři 

s inventářem, podle důvodové zprávy označeným jako „souborem věcí, 

zejména movitých, určených k užívání hlavní věci a jejímu řádnému 

obhospodařování.“193 Takový inventář může tvořit zařízení a vybavení 

hlavní věci (např. nábytek či regály), stroje a nářadí (např. tovární stroje 

nebo zemědělská technika) nebo i živá zemědělská zvířata.194 Za inventář 

naopak není možné považovat věci určené ke spotřebě, mezi které může 

být zahrnuto krmivo, stelivo, hnojiva, zásoby materiálu nebo zboží na 

skladě, jelikož zahrnutí takových předmětů do inventáře by odporovalo 

povinnosti pachtýře inventář a jeho jednotlivě kusy zachovat.195 

Ačkoli se jedná pouze o právo smluvních stran a zákon neukládá 

kontrahentům povinnost uvést v pachtovní smlouvě soupis inventáře 

propachtovávaného spolu s věcí hlavní, z důvodu zajištění lepší důkazní 

pozice je doporučováno pořízení soupisu inventáře, či alespoň soupis věcí 

větší hodnoty.196 Znovu považuji za žádoucí zdůraznit stabilnější výchozí 

roli podnikatele, který se rozhodl soupis inventáře pořídit oproti osobě, 

jejíž důkazní pozice je s ohledem na neexistenci soupisu slabší. 

V případě, kdy se smluvní strany skutečně rozhodnou inventář pořídit, 

zákon jim k tomu poskytuje dvě alternativy jeho přenechání. První z těchto 

možností je propachtování věci společně s inventářem bez vyčíslení jeho 

hodnoty podle § 2342 OZ. V takovém případě bude pachtýři náležet právo 

užívání a požívání k inventáři, zákon mu však stanoví povinnost jednotlivé 

kusy inventáře zachovat a náležejí-li do inventáře zvířata, tak obnovovat 

jejich stav s péčí řádného hospodáře.197 Propachtovatel je pro případ 

zničení něčeho z inventáře nebo opotřebení do té míry, že takovou věc 

                                                
193 ELIÁŠ, K. a kol. Nový občanský zákoník s aktualizovanou důvodovou zprávou a rejstříkem. 1. vyd. Ostrava: Sagit, 2012. 
s. 883. ISBN 978-80-7208-922-2. 
194 KABELKOVÁ, E., DEJLOVÁ, H. Nájem a pacht v novém občanském zákoníku. Komentář. 1.vydání. Praha, vydavatelství 
C.H. Beck, 2013, s. 513. ISBN 978-80-7400-524-4. 
195 KABELKOVÁ, E., DEJLOVÁ, H. Nájem a pacht v novém občanském zákoníku. Komentář. 1.vydání. Praha, vydavatelství 
C.H. Beck, 2013, s. 513. ISBN 978-80-7400-524-4. 
196 KABELKOVÁ, E., DEJLOVÁ, H. Nájem a pacht v novém občanském zákoníku. Komentář. 1.vydání. Praha, vydavatelství 
C.H. Beck, 2013, s. 514. ISBN 978-80-7400-524-4. 
197 Ustanovení § 2342 odst. 1 OZ. 
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nelze dál užívat a požívat, povinen inventář obnovit, přirozeně s výjimkou 

situace, kdy se škoda přičítá pachtýři.198 

Druhou alternativu umožňující přenechání inventáře nalezneme 

v ustanovení § 2343 OZ, kde je upraven případ, kdy inventář není určen 

výčtem jednotlivých předmětů, které do něj náleží, ale cenou.199 Pachtýř 

se v takovém případě zavazuje inventář propachtovateli při skončení 

pachtu vrátit v téže ceně a za doby trvání pachtu s ním může volně 

nakládat jako řádný hospodář, ovšem nese nebezpečí škody i náhodou 

vzniklé.200 Na rozdíl od výše uvedené možnosti přenechání inventáře tedy 

v tomto případě pachtýř není povinen zachovávat jednotlivé kusy, ale musí 

jej řádně udržovat a i nahrazovat (tzn. v případě zničení, opotřebení části 

inventáře nebo vady propachtované věci se neuplatní povinnost 

propachtovatele podle § 2342 k jeho obnovení).201  

Při vrácení může propachtovatel odmítnout převzít kus inventáře, který 

obstaral pachtýř, je-li jeho cena vzhledem k propachtované věci a 

k řádnému hospodaření s ním nepřiměřená nebo pokud je pro 

propachtovanou věc nadbytečný. Tímto odmítnutím nabývá vlastnické 

právo k odmítnutému kusu pachtýř.202 Může se jednat například o věc, 

jejíž cena významně převyšuje cenu jiné, ke stejnému účelu sloužící věci, 

která by byla pro hospodaření s hlavním předmětem dostačující. Jako 

příklad pořízení takové cenné věci může sloužit situace, kdy pachtýř pořídí 

do inventáře zahradní traktor pro údržbu malého travnatého pásu 

nacházejícího se na propachtovaném pozemku, ačkoli by k takovému 

účelu dostatečně stačila běžná zahradní sekačka mnohem nižší ceny.203 

Při vracení věci s inventářem v ujednané ceně zákon stanoví, že je-li mezi 

cenou inventáře při převzetí a při vrácení rozdíl, vyrovná se v penězích.204 

                                                
198 Ustanovení § 2342 odst. 2 OZ. 
199 ŠVESTKA J. a kol., Občanský zákoník komentář Svazek V (§ 1721 až 2520). Vyd. 1. Praha: Wolters Kluwer, 2014, s. 
1410. ISBN 978-80-7478-638-9. 
200 Ustanovení § 2343 odst. 1 OZ. 
201 ŠVESTKA J. a kol., Občanský zákoník komentář Svazek V (§ 1721 až 2520). Vyd. 1. Praha: Wolters Kluwer, 2014, s. 
1411. ISBN 978-80-7478-638-9. 
202 Ustanovení § 2343 odst. 2 OZ. 
203 KABELKOVÁ, E., DEJLOVÁ, H. Nájem a pacht v novém občanském zákoníku. Komentář. 1.vydání. Praha, vydavatelství 
C.H. Beck, 2013, s. 517. ISBN 978-80-7400-524-4. 
204 Ustanovení § 2343 odst. 3 OZ. 
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U obou výše uvedených možností platí, že vlastníkem inventáře zůstává 

propachtovatel a pachtýřovo zákonné zástavní právo pro jeho pohledávky 

vůči propachtovateli se konstruuje k věcem náležícím do inventáře.205 

Takové věci jsou přirozeně pouze zástavou pro pohledávky vzniklé 

pachtýři vůči propachtovateli v souvislosti s pachtem (nikoli jinými právními 

důvody mezi nimi).206 Zákon poskytuje propachtovateli možnost dát 

pachtýři jinou jistotu, do jejíž výše se zástavní právo neuplatní.207 

4.5. Přechodné ustanovení 

Před zaměřením pozornosti na zvláštní druhy pachtu, považuji za vhodné 

zde do struktury této části zařadit zmínku o přechodném ustanovení 

řešícím režim smluv uzavřených před účinností OZ. 

Přechodná a závěrečná ustanovení tvoří pátou, poslední část 

soukromoprávního kodexu a ve vztahu k pachtovním smlouvám se logicky 

zaměřím na ustanovení § 3074 OZ, které odpovídá na otázku, jaká úprava 

se bude vztahovat na pachtovní smlouvy uzavřené před okamžikem 

účinnosti OZ. 

Zatímco nájem věcí nemovitých se řídí podle OZ od nabytí jeho účinnosti, 

ačkoli k jeho vzniku mohlo dojít před začátkem roku 2014, vznik nájmu i 

práva a povinnosti vzniklé přede dnem nabytí účinnosti nového zákona se 

posuzují podle právních předpisů dosavadních. Výjimku z tohoto pravidla 

však zákon stanoví pro nájemní smlouvy týkající se věcí movitých a pro 

smlouvy pachtovní. Takové smlouvy se tedy vždy řídí novou právní 

úpravou.208 

V důvodové zprávě zákonodárce upouští od obvyklé stručnosti a uvádí, že 

tato nepravá retroaktivita je vyloučena u pachtu a u nájmu movitých věcí 

z důvodů především praktických, jelikož nájem movitých věcí bývá 

zpravidla krátkodobý a není tedy důvod měnit právní režim závazku v jeho 

průběhu. Naopak u pachtu je nutné zohlednit, že pachtovní smlouvu 
                                                
205 ELIÁŠ, K. Pacht, Obchodněprávní revue č. 2/2013, 2013, str. 38. 
206 ŠVESTKA J. a kol., Občanský zákoník komentář Svazek V (§ 1721 až 2520). Vyd. 1. Praha: Wolters Kluwer, 2014, s. 
1411. ISBN 978-80-7478-638-9. 
207 Ustanovení § 2344 OZ. 
208 Ustanovení § 3074 odst. 1 OZ. 
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dřívější právní úprava neupravovala a pacht závodu označený jako „nájem 

podniku“ podle ObchZ důvodová zpráva označuje za vykazující takové 

nedostatky, že její praktické využití je tak okrajové, že nevyžaduje 

výslovné samostatné ustanovení.209 

4.6. Zemědělský pacht 

Jak jsem již zmínil v úvodu této části, úprava pachtu působí v současné 

právní úpravě relativně stručně. U zemědělského pachtu, prvního ze dvou 

zvláštních druhů pachtu si zákonodárce dokonce vystačil s pouhými čtyřmi 

paragrafy upravujícími případy, kdy je předmětem pachtu buď zemědělský 

nebo lesní pozemek.210 Tato ustanovení postupně obsahují podrobnosti 

týkající se zejména určení předmětu pachtu, platby pachtovného, 

výpovědi zemědělského pachtu a případů, kdy se pachtýř stane ze 

zdravotních důvodů nezpůsobilým nebo zemře. 

Vyčlenění úpravy zemědělského pachtu do samostatného pododdílu 

odůvodňuje důvodová zpráva specifickým způsobem podnikání 

v zemědělství nebo lesnictví a podotýká, že se jedná o ustanovení 

dispozitivní povahy a velkou roli tudíž hraje vůle kontrahentů.211 Smluvní 

strany tak mohou aplikaci zvláštních ustanovení o zemědělském pachtu 

vyloučit či si vzájemná práva a povinnosti upravit odlišně.212 

Ačkoli zákon pracuje s pojmy zemědělský a lesní pozemek, jejich definice 

není v OZ obsažena. Na rozdíl od předchozí právní úpravy v § 677 odst. 2 

SOZ213 již není odkazováno na skutečnost, zda je pozemek zařazen do 

zemědělského nebo lesního půdního fondu. Podle úpravy současné 

rozhoduje účelové určení pozemku, tedy zda slouží nebo je při 

                                                
209 ELIÁŠ, K. a kol. Nový občanský zákoník s aktualizovanou důvodovou zprávou a rejstříkem. 1. vyd. Ostrava: Sagit, 2012. 
s. 1083. ISBN 978-80-7208-922-2. 
210 KABELKOVÁ, E., DEJLOVÁ, H. Nájem a pacht v novém občanském zákoníku. Komentář. 1.vydání. Praha, vydavatelství 
C.H. Beck, 2013, s. 521. ISBN 978-80-7400-524-4. 
211 ELIÁŠ, K. a kol. Nový občanský zákoník s aktualizovanou důvodovou zprávou a rejstříkem. 1. vyd. Ostrava: Sagit, 2012. 
s. 884. ISBN 978-80-7208-922-2. 
212 KABELKOVÁ, E., DEJLOVÁ, H. Nájem a pacht v novém občanském zákoníku. Komentář. 1.vydání. Praha, vydavatelství 
C.H. Beck, 2013, s. 524. ISBN 978-80-7400-524-4. 
213 Ustanovení § 677 odst. 2 SOZ: „Nájemní smlouvu lze vypovědět při nájmech pozemků patřících do zemědělského 
půdního fondu nebo lesního půdního fondu v jednoroční lhůtě, a to ke dni 1. října běžného roku; při nájmech jiných 
nemovitostí v tříměsíční lhůtě, při nájmu movitých věci v jednoměsíční lhůtě.“ 
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propachtování způsobilý sloužit jako pole, zahrada nebo například sad, 

který může být využit při podnikání v zemědělství nebo lesnictví.214 

Na otázku co konkrétně si tedy lze pod pojmem zemědělského pozemku 

představit, nalezneme odpověď ve zvláštních zákonech.215 Za zemědělské 

pozemky jsou podle jednotlivých zákonů považovány zejména pozemky 

náležící do zemědělského půdního fondu podle § 1 odst. 2 zákona 

č. 334/1992, o ochraně zemědělského půdního fondu, tedy „pozemky 

zemědělsky obhospodařované, to je orná půda, chmelnice, vinice, 

zahrady, ovocné sady, trvalé trávní porosty a půda, která byla a má být 

nadále zemědělsky obhospodařována, ale dočasně obdělávána není.”216 

Obdobně vymezuje pojem i zákon č. 256/2013, o katastru nemovitostí 

(katastrální zákon), ve kterém je zemědělský pozemek definován jako 

„Orná půda, chmelnice, vinice, zahrady, ovocné sady a trvalé právní 

porosty.“217 

Podobně vyčerpávající definici lesního pozemku obsahuje zákon 

č. 289/1995 Sb., o lesích (lesní zákon), podle kterého mezi lesní pozemky 

patří „pozemky s lesními porosty a plochy, na nichž byly lesní porosty 

odstraněny za účelem obnovy, lesní průseky a nezpevněné lesní cesty, 

nejsou-li širší než 4 metry, a pozemky, na nichž byly lesní porosty 

dočasně odstraněny na základě rozhodnutí orgánu státní správy lesů.“218 

Kromě určení předmětu pachtu obsahuje základní ustanovení pododdílu 

týkajícího se zemědělského pachtu také domněnku o trvání pachtu na 

dobu neurčitou pro případ kumulativního splnění dvou podmínek, a to sice 

je-li pacht ujednán na dobu převyšující dva roky a současně nedojde-li 

k uzavření smlouvy v písemné formě.219 Takové určení doby má vliv 

                                                
214 ELIÁŠ, K. Pacht, Obchodněprávní revue č. 2/2013, 2013, str. 36. 
215 KABELKOVÁ, E., DEJLOVÁ, H. Nájem a pacht v novém občanském zákoníku. Komentář. 1.vydání. Praha, vydavatelství 
C.H. Beck, 2013, s. 522. ISBN 978-80-7400-524-4. 
216 Ustanovení § 1 odst. 2 zákona č. 334/1992 Sb., o ochraně zemědělského půdního fondu. 
217 Ustanovení § 3 odst. 2 zákona č. 256/2013 Sb., o katastru nemovitostí (katastrální zákon). 
218 Ustanovení § 3 odst. 1 písm. a) zákona č. 289/1995 Sb., o lesích (lesní zákon). 
219 Ustanovení § 2345 odst. 2 OZ. 
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zejména na možnost výpovědi,220 jelikož pacht ujednaný na dobu 

neurčitou je možné vypovědět ve dvanáctiměsíční výpovědní době. 

Další odlišností zemědělského pachtu jsou pravidla splatnosti 

pachtovného. Za předpokladu, že se smluvní strany nedohodnou jinak, se 

pachtovné platí ročně pozadu a je splatné k 1. říjnu.221 Důvodem zvláštně 

stanovené doby splatnosti je zemědělský cyklus, jehož projev najdeme i 

v pachtovním roce pro zemědělský pacht.222 Oproti předchozí právní 

úpravě se období, za které se platí pachtovné, zdvojnásobilo, neboť SOZ 

stanovil platby pro zemědělské nebo lesní pozemky půlročně pozadu, 

konkrétně vždy k 1. dubnu a 1. říjnu.223 

Pro zemědělský pacht jsou ještě odlišně stanoveny dva zvláštní důvody 

výpovědi, a to sice pro pachtýře, který se stal ze zdravotních důvodů 

nezpůsobilým a pro dědice po zemřelém pachtýři.224 

V prvním případě musí dojít ke splnění podmínky změny zdravotní situace 

pachtýře do takové míry, že pozbyde způsobilost nadále hospodařit na 

propachtovaném zemědělském či lesním pozemku, a to bez ohledu na 

skutečnost, zda se jedná o pacht na dobu určitou nebo neurčitou.225 

Ustanovení se logicky vztahuje pouze na fyzické osoby na místě 

pachtýře.226 Místo obvyklé dvanáctiměsíční výpovědní doby227 je v tomto 

případě doba pouze tříměsíční228 a datum jejího uplynutí se tedy nemusí 

shodovat s koncem pachtovního roku. 

Smrt pachtýře není, stejně jako zdravotní nezpůsobilost, důvodem 

automatického ukončení pachtu. Smluvní vztah v takovém případě 

přechází na právního nástupce, nebylo-li právo vázáno výlučně na 

                                                
220 ŠVESTKA J. a kol., Občanský zákoník komentář Svazek V (§ 1721 až 2520). Vyd. 1. Praha: Wolters Kluwer, 2014, s. 
1414. ISBN 978-80-7478-638-9. 
221 Ustanovení § 2346 OZ. 
222 ŠVESTKA J. a kol., Občanský zákoník komentář Svazek V (§ 1721 až 2520). Vyd. 1. Praha: Wolters Kluwer, 2014, s. 
1415. ISBN 978-80-7478-638-9. 
223 Ustanovení § 671 odst. 2 SOZ: „Není-li dohodnuto nebo zvláštními předpisy stanoveno jinak, platí se nájemné ze 
zemědělských nebo lesních pozemků půlročně pozadu 1. dubna a 1. října, při ostatních nájmech měsíčně pozadu.“ 
224 Ustanovení § 2348 OZ. 
225 KABELKOVÁ, E., DEJLOVÁ, H. Nájem a pacht v novém občanském zákoníku. Komentář. 1.vydání. Praha, vydavatelství 
C.H. Beck, 2013, s. 528. ISBN 978-80-7400-524-4. 
226 ŠVESTKA J. a kol., Občanský zákoník komentář Svazek V (§ 1721 až 2520). Vyd. 1. Praha: Wolters Kluwer, 2014, s. 
1417. ISBN 978-80-7478-638-9. 
227 Ustanovení § 2347 OZ. 
228 Ustanovení § 2348 odst. 1 OZ. 
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konkrétní osobu, což by ale muselo z pachtovní smlouvy explicitně 

vyplývat.229 I v případě smrti pachtýře platí, že výpovědní doba je 

zkrácena na tři měsíce a pro ukončení smluvního vztahu není relevantní, 

zda se jednalo o pacht na dobu určitou nebo neurčitou. Výpověď musí být 

dědicem podána do šesti měsíců ode dne pachtýřovy smrti.230 Pro případ, 

že byl zemřelý pachtýř pouze jedním z více spolupachtýřů platí, že 

nebylo-li stranami sjednáno jinak, budou ostatní pachtýři v pachtu 

pokračovat.231 

4.7. Pacht závodu 

Po stručné úpravě zemědělského pachtu následuje v konstrukci OZ třetí 

pododdíl upravující pacht závodu. Předmět úpravy tohoto zvláštního druhu 

pachtu již existoval v předchozí právní úpravě pod pojmem „smlouva o 

nájmu podniku“,232 ačkoli toto označení bylo, alespoň podle tvůrců OZ, 

vadné.233 

Na vztah mezi obecnými ustanoveními o pachtu a pachtu závodu lze 

pohlížet obdobně jako na právní normy upravující nájem a pacht, tedy tam 

kde zvláštní ustanovení o pachtu závodu nestanoví odlišnou úpravu, 

použijí se obecná ustanovení a s ohledem na § 2341 i ustanovení o 

nájmu. Mimo jiné tak dochází k subsidiárnímu použití ustanovení o trvání 

pachtu, o opravách a údržbě předmětu pachtu, o ochraně pachtýře před 

zásahy třetích osob, o změnách činěných na předmětu pachtu ze strany 

propachtovatele i pachtýře, o vrácení předmětu pachtu nebo skončení 

pachtu.234 

 

                                                
229 KABELKOVÁ, E., DEJLOVÁ, H. Nájem a pacht v novém občanském zákoníku. Komentář. 1.vydání. Praha, vydavatelství 
C.H. Beck, 2013, s. 529. ISBN 978-80-7400-524-4. 
230 Ustanovení § 2348 odst. 2 OZ. 
231 KABELKOVÁ, E., DEJLOVÁ, H. Nájem a pacht v novém občanském zákoníku. Komentář. 1.vydání. Praha, vydavatelství 
C.H. Beck, 2013, s. 529. ISBN 978-80-7400-524-4. 
232 Ustanovení § 488b a následující ObchZ. 
Znění § 488b odst. 1: „Smlouvou o nájmu podniku se pronajímatel zavazuje přenechat svůj podnik nájemci, aby jej 
samostatně provozoval a řídil na vlastní náklad a nebezpečí a aby z něj pobíral užitky. Nájemce se zavazuje zaplatit 
pronajímateli nájemné.“ 
Znění § 488b odst. 2: „Ve smlouvě musí být dohodnuta výše nájemného nebo způsob jejího určení.“ 
233 ELIÁŠ, K. a kol. Nový občanský zákoník s aktualizovanou důvodovou zprávou a rejstříkem. 1. vyd. Ostrava: Sagit, 2012. 
s. 886. ISBN 978-80-7208-922-2. 
234 KABELKOVÁ, E., DEJLOVÁ, H. Nájem a pacht v novém občanském zákoníku. Komentář. 1.vydání. Praha, vydavatelství 
C.H. Beck, 2013, s. 532. ISBN 978-80-7400-524-4. 
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4.7.1. Porovnání se smlouvou o nájmu podniku 

V důsledku terminologických změn došlo k nahrazení pojmu 

„podnik“, který byl v předcházející právní úpravě definován 

v § 5 ObchZ235 termínem „obchodní závod“, označovaným 

legislativní zkratkou jako „závod“. Nutnost terminologické změny 

vysvětluje důvodová zpráva ve stále silnějším tlaku acquis na 

používání pojmu podnik zejména pro označení osoby, popřípadě i 

jako soutěžitele v užším slova smyslu.236 

Předmětem smluvního vztahu je v tomto zvláštním případě tedy 

závod.237 I přes značnou podobnost definice s podnikem ale ve 

vymezení pojmů nalezneme patrné změny. Místo „souboru 

hmotných, jakož i osobních a nehmotných složek podnikání“ 

v případě podniku je závod „organizovaným souborem jmění“, 

které je podle konstrukce OZ souhrnem majetků i dluhů.238 

Zároveň pojem závodu zohledňuje více než předchozí úprava 

skutečnost, že jeho vlastníkem nemusí být pouze podnikatel. 

Trvale nebo dočasně takový závod propachtovat může 

i podnikatel, který není způsobilý k jeho provozu.239 

Ačkoli současná úprava na tu předchozí částečně navazuje, 

kromě již výše zmíněných rozdílů terminologických nalezneme 

i odlišnosti věcné. Jednou z nich je zrušení povinné písemné 

formy, kterou musela splňovat smlouva o nájmu podniku, ale u 

pachtu vyžadována není. Výjimku z této volnosti kontrahentů 

představují pouze situace, kdy se strany výslovně dohodly na 

použití určité formy nebo pokud jedna ze smluvních stran vyjádřila 

                                                
235 Ustanovení § 5 odst 1 ObchZ: „Podnikem se pro účely tohoto zákona rozumí soubor hmotných, jakož i osobních 
a nehmotných složek podnikání. K podniku náleží věci, práva a jiné majetkové hodnoty, které patří podnikateli a slouží 
k provozování podniku nebo vzhledem k své povaze mají tomuto účelu sloužit.” 
Ustanovení § 5 odst. 2 ObchZ: “Podnik je věc hromadná. Na jeho právní poměry se použijí ustanovení o věcech v právním 
smyslu. Tím není dotčena působnost zvláštních právních předpisů vztahujících se k nemovitým věcem, předmětům 
průmyslového a jiného duševního vlastnictví, motorovým vozidlům apod., pokud jsou součástí podniku.” 
236 ELIÁŠ, K. a kol. Nový občanský zákoník s aktualizovanou důvodovou zprávou a rejstříkem. 1. vyd. Ostrava: Sagit, 2012. 
s. 886. ISBN 978-80-7208-922-2. 
237 Ustanovení § 502 OZ: „Obchodní závod (dále jen „závod“) je organizovaný soubor jmění, který podnikatel vytvořil a který 
z jeho vůle slouží k provozování jeho činnosti. Má se za to, že závod tvoří vše, co zpravidla slouží k jeho provozu.“ 
238 Ustanovení § 495 OZ: „Souhrn všeho, co osobě patří, tvoří její majetek. Jmění osoby tvoří souhrn jejího majetku a jejích 
dluhů.“ 
239 ELIÁŠ, K. a kol. Nový občanský zákoník s aktualizovanou důvodovou zprávou a rejstříkem. 1. vyd. Ostrava: Sagit, 2012. 
s. 233. ISBN 978-80-7208-922-2. 
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vůli smlouvu uzavřít v písemné formě. V těchto dvou případech se 

předpokládá, že strany chtějí být vázány pouze písemným 

ujednáním a jednání učiněné v odlišné formě by bylo považováno 

za nicotné.240 

Další odlišnost oproti smlouvě o nájmu podniku spočívá 

v nevyžadování, aby byla osoba, která bude závod užívat a 

požívat, podnikatelem zapsaným v obchodním rejstříku a není 

tedy nutné disponování příslušným podnikatelským 

oprávněním.241 Jedinou podmínkou pachtýře závodu je nadále 

pouze způsobilost právně jednat, tedy svéprávnost.242 Označením 

osoby jako svéprávné se rozumí, že je s to vlastním jménem 

nabývat subjektivní práva a zavazovat se k povinnostem.243 

Zatímco u podniku zákon výslovně zakazoval přenechání další 

osobě do podnájmu,244 OZ takové omezení neobsahuje, z povahy 

věci pouze vyplývá, že závod nelze přenechat na rozdíl od jiných 

předmětů pachtu do pouhého užívání, ale pouze do současného 

užívání a požívání.245 

Změnou je také skutečnost, že pachtýř nepřejímá veškeré 

závazky patřící k závodu tak, jako za účinnosti předchozí právní 

úpravy, ale spolu se závodem přejímá pouze ty dluhy, o jejichž 

existenci věděl nebo ji musel alespoň rozumně předpokládat.246 

Právě tento odklon od konstrukce § 488e odst. 2 a 4 ObchZ247 a 

                                                
240 KABELKOVÁ, E., DEJLOVÁ, H. Nájem a pacht v novém občanském zákoníku. Komentář. 1.vydání. Praha, vydavatelství 
C.H. Beck, 2013, s. 533. ISBN 978-80-7400-524-4. 
241 Tamtéž. 
242 Ustanovení § 15 odst. 2 OZ: „Svéprávnost je způsobilost nabývat pro sebe vlastním právním jednáním práva a 
zavazovat se k povinnostem (právně jednat).“ 
243 LAVICKÝ, P. a kol. Občanský zákoník I. Obecná část (§ 1-654). Komentář. 1. vydání. Praha: C. H. Beck, 2014, s.138. 
244 Ustanovení § 488c odst. 1 ObchZ: „Podnik nelze přenechat do podnájmu.“ 
245 KABELKOVÁ, E., DEJLOVÁ, H. Nájem a pacht v novém občanském zákoníku. Komentář. 1.vydání. Praha, vydavatelství 
C.H. Beck, 2013, s. 533-534. ISBN 978-80-7400-524-4. 
246 Ustanovení § 2352 odst. 1 OZ: „Propachtováním závodu se pachtýř stává věřitelem pohledávek a dlužníkem dluhů, které 
s provozem závodu souvisí; z dluhů však pachtýř přejímá jen ty, o jejichž existenci věděl nebo ji alespoň musel rozumně 
předpokládat. Neudělil-li věřiteli souhlas k převzetí dluhu pachtýřem, ručí propachtovatel za jeho splnění. Nabytí pohledávek 
pachtýřem se jinak řídí ustanoveními o postoupení pohledávek.“ 
247 Ustanovení § 488e odst. 2 ObchZ: „Práva a závazky, které náležejí k pronajatému podniku, přecházejí účinností smlouvy 
o nájmu podniku na nájemce. To platí i pro práva a povinnosti z pracovněprávních vztahů. Ustanovení § 477 odst. 2 až 4 
platí obdobně. Pronajímatel ručí za závazky, které náležejí k pronajatému podniku a vznikly před účinností smlouvy. 
Nájemce provozuje pronajatý podnik pod svou firmou.“ 
Ustanovení § 488e odst. 4 ObchZ: „Práva a závazky z pracovněprávních vztahů trvajících ke dni skončení nájmu a 
z trvajících smluv o nájmu nebytových prostor přecházejí na pronajímatele. Ostatní závazky související s pronajatým 
podnikem se stávají splatnými.“ 
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její nahrazení současným pojetím je i pohledem autorů OZ 

považován za nejvýznamnější věcnou změnu týkající se pachtu 

závodu.248 K obdobné změně došlo i na straně věřitelů, kteří se již 

nemohou domáhat prohlášením nájemcem převzatých 

pohledávek za splatné, ale zákon jim dává možnost domáhat se 

na základě § 2354 OZ249 alespoň neúčinnosti pachtu vůči své 

osobě.250 

4.7.2. Zvláštní ustanovení 

Na základě kombinace obecného ustanovení § 2332 odst. 1 OZ a 

speciálního ustanovení § 2349 odst. 1 OZ, jsou podstatnými 

náležitostmi smlouvy o pachtu závodu závazek pachtýře platit 

pachtovné propachtovateli nebo mu poskytnout poměrnou část 

výnosu a odpovídající závazek propachtovatele přenechat 

pachtýři závod (nebo jeho část podle § 2357 OZ251) k dočasnému 

užívání a požívání.252 K tomuto vymezení odpovídajícímu 

úvodnímu ustanovení celého oddílu je však ještě přidána 

povinnost pachtýře vykonávat právo pouze způsobem, který je ve 

vztahu k závodu přiměřený a zajišťuje řádné fungování závodu po 

dobu trvání smluvního vztahu, ale také do budoucnosti.253 

Na začátku pododdílu týkajícího se pachtu závodu také najdeme 

řešení problematiky pracovněprávních vztahů, která souvisí s 

provozováním propachtovaného závodu. OZ řeší skutečnost, že 

osobní složka není součástí závodu254 konstatováním, že pacht 

závodu je nutné považovat za převod činnosti zaměstnavatele.255 

                                                
248 ELIÁŠ, K. Pacht, Obchodněprávní revue č. 2/2013, 2013, str. 36. 
249 Ustanovení § 2354 OZ: „Zhorší-li se pachtem dobytnost pohledávky, má věřitel propachtovatele, který s pachtem 
nesouhlasil, právo domáhat se, aby soud rozhodl, že pacht je vůči němu neúčinný. Právo dovolat se neúčinnosti zaniká, 
neuplatní-li je věřitel do jednoho měsíce ode dne, kdy se o pachtu dozvěděl, nejpozději však do tří měsíců ode dne 
účinnosti smlouvy.“ 
250 KABELKOVÁ, E., DEJLOVÁ, H. Nájem a pacht v novém občanském zákoníku. Komentář. 1.vydání. Praha, vydavatelství 
C.H. Beck, 2013, s. 534. ISBN 978-80-7400-524-4. 
251 Ustanovení § 2357 OZ: „Ustanovení tohoto pododdílu se použijí obdobně i na pacht části závodu tvořící samostatnou 
organizační složku.“ 
252 ŠVESTKA J. a kol., Občanský zákoník komentář Svazek V (§ 1721 až 2520). Vyd. 1. Praha: Wolters Kluwer, 2014, s. 
1421. ISBN 978-80-7478-638-9. 
253 Tamtéž. 
254 Ustanovení § 502 OZ: „Obchodní závod (dále jen „závod“) je organizovaný soubor jmění, který podnikatel vytvořil a který 
z jeho vůle slouží k provozování jeho činnosti. Má se za to, že závod tvoří vše, co zpravidla slouží k jeho provozu.“ 
255 Ustanovení § 2349 odst. 2 OZ 
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Toto ustanovení úzce souvisí s úpravou převodu činnosti nebo 

úkolů zaměstnavatele obsaženou v § 338 zákona č. 262/2006 Sb., 

zákoník práce, které stanoví, že „K přechodu práv a povinností 

z pracovněprávních vztahů může dojít jen v případech 

stanovených tímto zákonem nebo zvláštním právním 

předpisem.“256 Právě úvodní ustanovení pachtu závodu je třeba 

vnímat jako příklad takového zvláštního právního předpisu a 

v důsledku této úpravy tedy dochází k plnému přechodu práv a 

povinností plynoucích z pracovněprávních vztahů. Ve vztahu 

k pachtu závodu tak platí, že veškeré pracovněprávní vztahy 

související s provozem propachtovaného závodu, zůstávají 

zachovány a z propachtovatele přecházejí práva a povinnosti 

z těchto pracovněprávních vztahů na pachtýře, jako na 

přejímajícího zaměstnavatele.257 

Okamžik, ve kterém pachtýř nabyde práva k závodu závisí na 

skutečnosti, zda je zapsán ve veřejném rejstříku. Zatímco pro 

pachtýře zapsaného je okamžikem nabytí práva k závodu chvíle 

zveřejnění údaje, že uložil doklad o pachtu závodu do sbírky listin 

podle jiného právního předpisu,258 v případě pachtýře, který 

zapsán není, je nabytí práva k závodu spojeno s okamžikem 

účinnosti smlouvy.259 

Součástí věcí přecházejících z propachtovatele na pachtýře 

v důsledku pachtu závodu nebo jeho části jsou také práva 

z průmyslového nebo jiného duševního vlastnictví, jsou-li součástí 

závodu nebo souvisí-li s jeho provozem.260 Takový převod je 

v mnoha případech nutný k plnohodnotnému užívání závodu, 

zákon ale v tomto případě stanoví dvě výjimky, při kterých se 

možný není. Jsou jimi převod vyloučený smlouvou, 

                                                
256 Ustanovení § 338 zákona č. 262/2006 Sb., Zákoník práce 
257 ŠVESTKA J. a kol., Občanský zákoník komentář Svazek V (§ 1721 až 2520). Vyd. 1. Praha: Wolters Kluwer, 2014, s. 
1423. ISBN 978-80-7478-638-9. 
258 Zejména ustanovení § 42-45 zákona č. 304/2013 Sb., o veřejných rejstřících právnických a fyzických osob. 
259 Ustanovení § 2350 OZ. 
260 ŠVESTKA J. a kol., Občanský zákoník komentář Svazek V (§ 1721 až 2520). Vyd. 1. Praha: Wolters Kluwer, 2014, s. 
1430. ISBN 978-80-7478-638-9. 
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prostřednictvím které bylo právo průmyslového nebo jiného 

duševního vlastnictví poskytnuto propachtovateli a případ, kdy 

k vyloučení dojde samotnou povahou takového práva.261 

Věřitel je zákonem důsledně chráněn při zhoršení dobytnosti jeho 

pohledávek v důsledku pachtu závodu.262 Ochrany, spočívající 

v domáhání se vyslovení soudu o neúčinnosti pachtu vůči jeho 

osobě, však může využít pouze v případě, že s pachtem závodu 

nesouhlasil. Takové právo věřitele zaniká, neuplatní-li jej do 

jednoho měsíce ode dne, kdy se o pachtu dozvěděl, nejpozději 

však do tří měsíců ode dne účinnosti smlouvy.263 

Zatímco věřiteli zákon poskytuje ochranu způsobem uvedeným 

v předchozím odstavci, smluvním stranám zavádí právní úprava 

jako nástroj jistoty možnost o předání závodu pořídit zápis, ve 

kterém mohou kontrahenti uvést výčet všeho co zahrnuje 

propachtovaný závod a co se předává pachtýři, ale i všeho, co 

chybí, ačkoli to jinak závod podle smlouvy nebo účetních záznamů 

spoluvytváří.264 Nedojde-li v zápisu k uvedení věci náležící 

k závodu, pachtýř k ní přesto nabývá požívací právo spolu 

s požívacím právem k závodu. Z hlediska vymezení předmětu 

pachtu není tedy rozhodujícím zápis pořízený stranami, ale vždy 

skutečný stav.265 Naopak neuvede-li se v zápisu dluh, pachtýř jej 

nabývá pouze v případě, musel-li jeho existenci alespoň rozumně 

předpokládat.266 Ačkoli se jedná pouze o právo a nikoli povinnost 

smluvních stran, Horáček vyhotovení zápisu doporučuje i důvodu 

posílení jistoty mezi propachtovatelem a pachtýřem.267 

                                                
261 Ustanovení § 2351 OZ. 
262 ŠVESTKA J. a kol., Občanský zákoník komentář Svazek V (§ 1721 až 2520). Vyd. 1. Praha: Wolters Kluwer, 2014, s. 
1435. ISBN 978-80-7478-638-9. 
263 Ustanovení § 2354 OZ. 
264 Ustanovení § 2353 odst. 1 OZ. 
265 KABELKOVÁ, E., DEJLOVÁ, H. Nájem a pacht v novém občanském zákoníku. Komentář. 1.vydání. Praha, vydavatelství 
C.H. Beck, 2013, s. 548. ISBN 978-80-7400-524-4. 
266 Ustanovení § 2353 odst. 2 OZ. 
267 ŠVESTKA J. a kol., Občanský zákoník komentář Svazek V (§ 1721 až 2520). Vyd. 1. Praha: Wolters Kluwer, 2014, s. 
1433. ISBN 978-80-7478-638-9. 
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Právní úprava ještě odlišuje účinky pachtovní smlouvy působící 

mezi kontrahenty a účinky směřující vůči třetím osobám. Pro 

případ nejasnosti, v jaký okamžik se třetí osoba dozvěděla o 

vzniku nebo zániku pachtu, účinnost těchto skutečností nastává 

dnem zveřejnění oznámení o vzniku nebo zániku pachtu.268 Takto 

stanovený okamžik účinnosti se neuplatní pouze v případě, kdy 

strany prokáží, že relevantní skutečnost byla osobě již známa, 

tedy pokud propachtovatel nebo pachtýř unesou důkazní břemeno 

o tom, že konkrétní osoba byla o vzniku či zániku pachtu již dříve 

informována.269 

4.7.3. Pacht zemědělského obchodního závodu 

Na závěr považuji ještě za žádoucí zmínit možnost existence 

specifického druhu pachtu kombinující oba zvláštní druhy, tedy 

propachtování zemědělského obchodního závodu (např. farmy, 

zahradnictví nebo lesního závodu), při kterém jsou kumulativně 

spojeny znaky obou speciálních pachtů. V takovém případě se 

použijí ustanovení o pachtu obchodního závodu společně 

s ustanovením o zemědělském pachtu.270 

 

  

                                                
268 Ustanovení § 2356 odst OZ. 
269 ŠVESTKA J. a kol., Občanský zákoník komentář Svazek V (§ 1721 až 2520). Vyd. 1. Praha: Wolters Kluwer, 2014, s. 
1439. ISBN 978-80-7478-638-9. 
270 ELIÁŠ, K. Pacht, Obchodněprávní revue č. 2/2013, 2013, str. 36. 
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ZÁVĚR 

Cílem této diplomové práce bylo vymezit a rozebrat úpravu pachtu obsaženou 

především v § 2332-2357 OZ a v návaznosti na tuto analýzu zhodnotit institut 

pachtu z hlediska nezbytnosti jeho úpravy v současném soukromoprávním 

kodexu. V předchozích kapitolách jsem usiloval o vytvoření uceleného přehledu 

problematiky pachtovní smlouvy, postavení jednotlivých stran a závazků 

vyplývajících ze smluvního vztahu. 

V úvodních kapitolách jsem se pokusil zejména za pomoci odborných článků 

popsat nejednoznačné názory na staronový institut před nabytím účinnosti OZ. 

Následně jsem považoval za logické vymezit nelibozvučné pojmy úzce související 

se smluvním závazkem a pro lepší porozumění textu zákonu také prostřednictvím 

odkazů na dobovou literaturu shrnout historický vývoj pojmu pacht. 

Při vypracování stěžejní části jsem se pro lepší ilustraci snažil upozorňovat na 

shodné i odlišné rysy s nájmem a za pomoci komentářů a odborné literatury 

srovnat tyto dva smluvní typy. Pozornosti se dostalo také zvláštním druhům 

pachtu, ačkoli zejména v případě zemědělského pachtu je jejich úprava v OZ 

velmi stručná. 

Přestože jsem před samotným vypracováním nebyl plně přesvědčen o nezbytnosti 

začlenění institutu pachtu do soukromoprávního kodexu, a z toho důvodu jsem si 

mimo jiné také právě téma „Pacht“ vybral, v průběhu práce s literaturou i textem 

zákona se můj pohled na problematiku nájmu a pachtu do určité míry změnil. 

Oddělení smluvních typů nájmu a pachtu v zákoně považuji za vhodné a potřebné 

řešení navazující na historický vzor v OZO. Znovuzavedení pachtu tedy vnímám 

za krok správným směrem a argumenty narážející na archaické nelibozvučné 

znění za scestné. Zároveň považuji za relevantní argument, že se důsledné 

oddělení těchto smluvních typů nenachází pouze v právním řádu České republiky 

a neřadí se v rámci středoevropského regionu ani celé Evropy mezi nějakou 

právní kuriozitu. Úpravu nalezneme v občanských zákonících Portugalska, 

Nizozemí nebo Ruska, nejedná se tedy ani o fenomén specifický pro určitou část 

světadílu. 
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Závěrem považuji za nezbytné poznamenat, že současná úprava je nesporně 

znevýhodněna nedostatkem aktuální judikatury týkající se pachtu, ke které by bylo 

možné při hledání řešení v konkrétním případě přihlížet. Nijak zvlášť nápomocná 

není ani důvodová zpráva, ve které je často uvedené pouze stručné vysvětlení a 

s výjimkou úvodního ustanovení se k jednotlivým paragrafům vyjadřuje často 

pouze v několika větách. Nepochybuji však, že s přibývající relevantní judikaturou 

budou instituty nájmu a pachtu odděleny jednoznačně k vyšší jistotě adresátů 

právních norem. 
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SHRNUTÍ 

 
Cílem této diplomové práce je podat výklad o institutu pachtu zejména podle 

ustanovení obsažených v části čtvrté současného občanského zákoníku s názvem 

„Relativní majetková práva", hlavě II. „Závazky z právních jednání", dílu druhém 

„Přenechání věci k užití jinému" a oddílu čtvrtém s názvem „Pacht", který se jako 

samostatný smluvní typ do soukromoprávního kodexu vrací po více než šedesáti 

letech. 

Na úvod jsem se zabýval okolnostmi návratu staronového institutu a situací, která 

předcházela nabytí účinnosti občanského zákoníku. Další kapitola se věnuje 

výkladu některých základních pojmů, které nejsou vzhledem ke svému 

archaickému znění známé široké veřejnosti, nicméně jejich vymezení je základem 

pro pochopení vztahu mezi propachtovatelem a pachtýřem. Část této kapitoly také 

popisuje tenkou hranici mezi pachtem a nájmem, jejichž rozdílnost spočívá 

zejména v odlišné hospodářské funkci, tedy ve skutečnosti, že věc je podle 

pachtovní smlouvy přenechána nejenom k užívání, ale i požívání.  

Následně se v diplomové práci věnuji historii vývoje pachtu v 19. a 20. století s 

vyšší mírou pozornosti upřenou na zákon č. 847/1811 Sb. z. s., Obecný zákoník 

občanský, který byl do československého právního řádu přejat recepčním 

zákonem a právní normy v něm obsažené tak na území České republiky platily po 

mnoho generací.  

Hlavním obsahem práce je pak rozbor jednotlivých ustanovení současné právní 

úpravy v zákoně č. 89/2012 Sb., s nezbytným přihlédnutím k oddílu upravujícím 

nájem, jehož ustanovení se přiměřeně použijí, neupravuje-li zvláštní pravidlo 

obsažené v oddílu "Pacht" odlišně. 

Na závěr se zabývám dvěma zvláštními druhy pachtu, konkrétně zemědělskému 

pachtu a pachtu obchodního závodu a jejich odlišnostmi oproti obecné úpravě. 

 

  



 

63 

ABSTRACT 

 
The main goal of this diploma thesis is to summarize usufructuary lease in 

accordance to Book Four of the current Civil Code, entitled "Relative property 

rights", Title II. "Obligations arising from juridical acts", second Chapter 

"Relinquishing a thing to be used by another" and the fourth Section entitled 

“Usufructuary lease”, which is a separate type, that returns to code of private law 

after more than sixty years. 

At the beginning I dealt with circumstances of the return of the old-new Institute 

and the situation that preceded the efficiency of the Civil Code. Next chapter is 

devoted to the interpretation of some basic concepts that are not known to general 

public due to its archaic wording, but their definition is the basis for understanding 

the relationship between usufructuary lessor and usufructuary lessee. Part of this 

chapter also describes the thin line between lease and usufructuary lease, that lies 

mainly in different economic function, thus in fact, that a thing is, according to a 

usufructuary lease contract, relinquished not only for use, but also for enjoyment.  

Subsequently, the diploma thesis continues with the history of usufructuary lease 

in the 19th and 20th centuries with an attention to Act no. 847/1811 Coll. a. s., 

General Civil Code, that was adopted into Czechoslovak legal order through law 

clerk and legal norms contained there are on the territory of Czech Republic 

applied for many generations. 

The main content of the diploma thesis is the analysis of individual provisions of 

the current legislation in Act no. 89/2012 Coll., with necessary referencing to 

section governing the lease, because those provisions are subsidiary used with 

the necessary modifications. 

At the end I deal with two specific types of usufructuary lease, particularly 

agricultural usufructuary lease and usufructuary lease of an enterprise and their 

differences from the general arrangements. 
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