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Úvod 

Od narození až do skonání, ať již se vzděláváme či vyděláváme, pobíráme rentu či 

důchod, bez rozdílu na pohlaví nebo věk, existuje několik potřeb, které zůstávají konstantní. 

Vynecháme-li potřeby neoddělitelné od samotné existence člověka jako živé bytosti, tedy 

dýchání a přijímání potravy, zůstane nám v popředí zejména jedna. Potřeba bydlení. Ať už jsou 

naše možnosti či preference seberůznorodější, absolutní většina z nás jako „existenční otázku“ 

vnímá dilema „kde složit hlavu.“1  

Ze sčítání lidu v roce 2011 vyplynulo, že ze všech obydlených bytů pouze 22 % bylo 

užíváno z titulu nájmu a v 9 % se jednalo o byty družstevní.2 Úprava nájmu bytu se tak 

z pohledu jednoho okamžiku v čase vztahuje pouze na zhruba pětinu obyvatel našeho státu. 

Z pohledu celého života jednotlivce je však pravděpodobné, že se minimálně v některém 

momentě života bude týkat většiny populace. 

Byť například výpovědní důvody jsou problematikou pestřejší, autor této práce si přesto 

vybral formu a náležitosti výpovědi. Zvolil si ji právě proto, že forma výpovědi a její náležitosti 

toliko nepodléhají specifikům každého jednoho konkrétního nájemce a pronajímatele, jejich 

poměrům a životním situacím.  Práva a povinnosti nájemce a pronajímatele sice mohou být 

kazuisticky zajímavější, avšak šedá teorie náležitostí právních jednání rovněž tvoří právo. 

Ze zdrojů, ze kterých lze pro diplomovou práci v oboru právo a právní věda čerpat, si 

autor vybral zaměřit se zvláště na judikaturu. Jakkoliv silná totiž může být argumentace 

odborné literatury, výlučné postavení soudní moci nepřebije. 

Za úkol si pak tato práce klade nejen pokud možno co nejpregnantněji obsáhnout 

problematiku formy výpovědi a jejích náležitostí, ale zejména poukázat na potenciální nástrahy, 

jakož i na dosud nezodpovězené otázky, které se při podání výpovědi co do formy a náležitostí 

mohou objevit.  

 
1  Jakkoliv se toto slovní spojení může zdát vzdálené jazyku práva, právě tuto formulaci použil i Ústavní soud 

ve svém nálezu ze dne 28. 3. 2006, sp. zn. Pl. ÚS 42/03 
2  ČESKÝ STATISTICKÝ ÚŘAD. Obydlené byty podle právního důvodu užívání bytu a podle velikostních 

skupin obcí a krajů. [tabulka]. In: Český statistický úřad [online]. [Praha]: Český statistický úřad. 

Vygenerováno 17. 03. 2021 11:09:24. Dostupné z: https://vdb.czso.cz/vdbvo2/faces/index.jsf?page=vystup-

objekt&pvokc=&katalog=30631&pvo=ZVCR022&z=T#fx=0&w= 
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1. Výpověď dle obecných ustanovení o nájmu 

Jelikož úprava nájmu bytu je svou povahou speciální k úpravě obecného nájmu, bude 

se výpověď z nájmu částečně řídit i obecnou úpravou nájmu. Autor této práce považuje za 

vhodné rozebrat aspekty výpovědi nejprve pouze v poměrech obecných ustanovení o nájmu. 

Proto vše, co je níže pod tímto bodem řečeno, se vztahuje pouze na úpravu výpovědi z nájmu 

dle obecných ustanovení a záměrně nereflektuje zvláštní úpravu nájmu bytu. 

1.1. Forma výpovědi 

Nejprve je nutné poukázat na to, čím je výpověď z pohledu právních jednání: 

jednostranným adresovaným právním jednáním, pro které zákon nepředpisuje speciální formu. 

Co do otázky formy se proto užijí jen obecná ustanovení o právních jednáních. 

Nabízí se aplikace § 564 obč. zák.,3 dle kterého by tak výpověď vyžadovala písemnou 

formu v případě, že by písemnou formu ze zákona vyžadovala nájemní smlouva.  

Předmětné ustanovení však výslovně hovoří o změně obsahu právních jednání, nikoliv 

o jejich zrušení. Dle některých názorů by tak ani v případě předepsané formy nebylo ke zrušení 

obsahu právního jednání nutné tuto předepsanou formu dodržet. Existuje však i opačný názor, 

dle kterého je třeba dané ustanovení vykládat extenzivně a je-li dodržení formy vyžadováno ke 

změně obsahu právního jednání, bude tím spíš vyžadováno k jeho zrušení.4 

Jelikož ale pro nájemní smlouvu uzavřenou dle obecných ustanovení o nájmu zákon 

nepředepisuje písemnou (ani žádnou jinou) formu, nebude ji vyžadovat ani výpověď, a to ať už 

je správný výklad jakýkoliv. Nebude ji vyžadovat ani pokud by si smluvní strany písemnou 

formu pro nájemní smlouvu zvolili dobrovolně. Výpověď by písemnou formu vyžadovala 

pouze v případě, že by si tak strany v nájemní smlouvě výslovně ujednaly.5  

 
3  „Vyžaduje-li zákon pro právní jednání určitou formu, lze obsah právního jednání změnit projevem vůle v téže 

nebo přísnější formě; vyžaduje-li tuto formu jen ujednání stran, lze obsah právního jednání změnit i v jiné 

formě, pokud to ujednání stran nevylučuje.“ (§ 564 obč. zák.) 
4  „Přestože § 564 se o „zrušení“ závazku výslovně nezmiňuje (hovoří pouze o „změně obsahu“), vycházet lze 

z toho, že vyžaduje-li zákon stanovenou formu pro pouhou změnu obsahu závazku, tím spíše (argumentem 

a fortiori) by měla být tato forma dodržena při jeho úplném zrušení.“ (ŠILHÁN, Josef. Komentář k § 1981. 

In: HULMÁK, Milan a kol.: Občanský zákoník V. Závazkové právo. Obecná část (§ 1721–2054). Komentář. 

1. vydání. Praha: C. H. Beck, 2014, s. 1113.) 
5  „Právní jednání rušící právní vztahy založené formálně z vůle stran mohou být provedena neformálně, pokud 

se strany na určité formě pro taková jednání nedohodnou.“ (HANDLAR, Jiří. Komentář k § 564. 

In: LAVICKÝ, Petr, a kol. Občanský zákoník I. Obecná část (§ 1−654). Komentář. 1. vydání. Praha: 

Nakladatelství C. H. Beck, 2014, s. 2031.) 
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1.2. Náležitosti výpovědi 

Z výpovědi musí být patrná zejména vůle jednostranně ukončit nájemní vztah. 

Nejasná je však povinnost uvést ve výpovědi i její důvod. 

1.2.1. Uvedení důvodu 

V případě výpovědi dle § 2229 obč. zák.,6 tedy z nájmu sjednaného na dobu určitou 

(tedy za předpokladu, že si strany možnost výpovědi a výpovědní důvody ujednaly), není 

uvedení důvodu zákonem vyžadováno. Dle Hulmáka taková výpověď nemusí být odůvodněna 

a rozhodující bude pouze to, zda byl výpovědní důvod naplněn.7 Hulmák tento svůj názor opírá 

o nález Ústavního soudu z roku 2001, dle kterého bylo-li možné odstoupit od smlouvy, pak 

uvedení důvodu odstoupení není nezbytnou náležitostí takového odstoupení.8  

Obdobný názor zastává i Dejlová, dle které bude-li výpověď jinak dostatečně určitá 

a zároveň bude-li vypovídající strana s to jiným způsobem doložit důvodnost své výpovědi, 

nemusí neuvedení důvodu ve výpovědi způsobit její neplatnost.9 

Naopak dle Bajury by absence skutkového vymezení důvodu způsobila nicotnost 

výpovědi. Neuvedení důvodu nebo jeho příliš obecné vymezení by podle něj druhé straně 

neumožnilo se proti výpovědi účinně bránit, jelikož by nemohla splnit povinnost v uvést 

v žalobě rozhodující skutečnosti pro které předmětnou výpověď napadá.10 Bajura se přitom 

odkazuje na rozsudek Nejvyššího soudu z roku 2012, dle kterého bez uvedení důvodu nelze 

 
6  „Nájem ujednaný na dobu určitou může každá ze stran vypovědět jen v případě, že ve smlouvě byly zároveň 

ujednány důvody výpovědi a výpovědní doba.“ (§ 2229 obč. zák.) 
7  „Vycházíme z toho, že přestože výpověď může být dána pouze z určitého důvodu, nemusí být odůvodněna. 

Podstatné je, zda je naplněn výpovědní důvod, či není (ÚS IV. ÚS 182/01). Nenaplnění výpovědního důvodu 

pak způsobuje relativní neplatnost výpovědi nikoliv pro rozpor se smlouvou, ale se zákonem (§ 2229).“ 

(HULMÁK, Milan. Komentář k § 2229. In: HULMÁK, Milan a kol. Občanský zákoník VI. Závazkové právo. 

Zvláštní část (§ 2055–3014). Komentář. 1. vydání. Praha: C. H. Beck, 2014, s. 321.) 
8  „Byť stěžovatelka tvrdí, že tak činila pro „neplatnost smlouvy“, je tato skutečnost irelevantní, neboť bylo-li 

možné od smlouvy odstoupit, pak uvedení důvodu odstoupení je nepodstatné a není nezbytnou náležitostí 

takového jednostranného úkonu.“ (Nález Ústavního soudu ze dne 30. 11. 2001, sp. zn. IV. ÚS 182/01) 
9  „Neuvedení důvodu výpovědi ji tedy nemusí (nejde-li o výpověď bez výpovědní doby) nutně činit neplatnou, 

pokud je jinak příslušné právní jednání dostatečně určité a pokud je strana vypovídající nájem schopna jiným 

způsobem osvědčit, že výpověď podala důvodně.“ (DEJLOVÁ, Hana. § 2229. In: KABELKOVÁ, 

DEJLOVÁ, 2013, op. cit., s. 97.) 
10  „Jestliže by tedy nájemce výpovědní důvod ve výpovědi neuvedl vůbec nebo jej uvedl tak obecně, že by 

pronajímateli bylo znemožněno splnění jeho povinnosti vylíčit v žalobě rozhodující skutečnosti ve shora 

uvedeném smyslu, byla by výpověď za těchto okolností neurčitá, a tudíž nicotná (§ 553 odst. 1 NOZ).“ 

(BAJURA, Jan. Výpověď z nájmu bytu a jiné způsoby skončení nájmu bytu, přechod práv povinností podle 

nového občanského zákoníku. Olomouc: ANAG, 2014, s. 87. ISBN 978-80-7263-901-4.) 



 
 

4 

 

pohlížet na odstoupení jako na perfektní, a tedy nemůže ani způsobit zamýšlené právní 

účinky.11  

Nutno podotknout, že i Hulmák připouští, že požadavek uvedení důvodu může vyplývat 

z ust. § 553 odst. 1 obč. zák., tedy z požadavku určitosti,12 což je i dále rozvedeno. 

Je však třeba připomenout, že stále mluvíme o případu, kdy je nájem vypovídán 

z důvodu ujednaného stranami, nikoliv z důvodu stanoveného zákonem (jelikož pak se jedná 

o výpověď bez výpovědní doby a povinnost důvod uvést vyplývá z ust. § 2231 odst. 2 obč. zák., 

viz výklad níže). 

Na to ostatně upozorňuje i Bezouška. Ve svém srovnávacím komentáři uvádí, že co do 

povinnosti uvedení výpovědního důvodu připadají v úvahu dvě koncepce: (a) výpověď nemusí 

obsahovat uvedení důvodu, ledaže zákon stanoví jinak; nebo naopak (b) výpověď musí 

obsahovat uvedení důvodu, ledaže zákon stanoví jinak. Dle Bezoušky česká úprava nájmu stojí 

na první uvedené koncepci, a proto výpověď nebude muset být odůvodněna v případě kdy 

zákon pro výpověď žádný důvod nevyžaduje (a je tedy možno nájem vypovědět i bez důvodu), 

a dále v případě ujednaly si strany výpovědní důvody dobrovolně (pak ovšem může i požadavek 

uvedení důvodu vyplývat z ujednání stran).13 

V případě výpovědi z nájmu na dobu neurčitou, je situace odlišná, jelikož kterákoliv 

strana může nájem kdykoliv vypovědět i bez důvodu. Zde ust. § 2231 odst. 2. věta první obč. 

zák.14 výslovně stanoví, že výpověď být odůvodněna nemusí.  

Rozpory však budí § 2231 odst. 2, věta za středníkem: tedy že má-li strana právo 

vypovědět nájem bez výpovědní doby, neplatí, že výpověď nemusí být odůvodněna (přičemž 

strana má právo vypovědět bez výpovědní doby v případech stanovených zákonem). 

 
11  „Přitom údaj o důvodu odstoupení je imanentní součástí každého jednostranného odstoupení od právního 

úkonu; bez uvedení tohoto údaje nelze pokládat jednostranné odstoupení od právního úkonu za perfektní 

a nemůže mít za následek sledované právní účinky …“ (Rozsudek Nejvyššího soudu ze dne 31. 1. 2012, 

sp. zn. 30 Cdo 1233/2011) 
12  „Nezbytnost uvedení důvodu může rovněž vyplývat z požadavku určitosti výpovědi (§ 553).“ (HULMÁK, 

Milan. Komentář k § 2229. In: HULMÁK a kol. (§ 2055–3014), 2014, op. cit., s. 321.) 
13  „Koncepce, že ve výpovědi nemusí být uveden výpovědní důvod, se uplatní tam, kde zákoník smluvní stranu 

neomezuje ve výpovědi žádným důvodem, a rovněž tam, kde se výpovědními důvody omezí smluvní strany 

vlastním ujednáním. V takovém případě je však třeba zkoumat, zda jejich vůle omezit se výpovědním 

důvodem, zahrnuje i požadavek na uvedení výpovědního důvodu ve výpovědi.“ (BEZOUŠKA, Petr. Nájem v 

novém soukromém právu (zejména nájem bytu). Aktuální otázky. Srovnávací komentář. Praha: Wolters 

Kluwer ČR, 2018, Kindle Locations 250–254. ISBN 978-80-7598-093-9.) 
14  „Výpověď nemusí být odůvodněna; to neplatí, má-li strana právo vypovědět nájem bez výpovědní doby.“ 

(§ 2231 odst. 2 obč. zák.) 
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Pochybnosti vzbuzuje skutečnost, že je toto ustanovení zařazeno u výpovědi z nájmu na dobu 

neurčitou. Znamená to, že výpověď z nájmu na dobu určitou nikdy nemusí být odůvodněna? 

Základní premisou nájmu sjednaného na dobu neurčitou je, že jej kterákoliv strana může 

ukončit výpovědí se zákonem stanovenou výpovědní dobou a žádný důvod k tomu nepotřebuje 

(neujednají-li si samozřejmě strany jinak). Vedle toho však existuje i právo nájem vypovědět 

ze zákonného důvodu bez výpovědní doby. Jelikož tak existují dva různé následky, ke kterém 

výpověď může směřovat (tj. okamžité skončení nájmu nebo skončení nájmu uplynutím 

výpovědní doby),15 musí být z výpovědi zřejmé, ke kterému z těchto následků směřuje. Pokud 

by to zřejmé nebylo, byla by taková výpověď neurčitá, a dle § 553. obč. z. tedy i zdánlivá, což 

uvádí i Hulmák.16 

Situaci lze tedy shrnout tak, že formulace „výpověď nemusí být odůvodněna“ (§ 2231 

odst. 2 věta první obč. zák.) odkazuje na skutečnost, že nájem sjednaný na dobu neurčitou může 

být vypovězen i bez důvodu, neujednali-si strany jinak, a v takovém případě z logiky věci 

výpověď uvedení důvodu obsahovat nemusí. Ve všech ostatních případech však neuvedení 

důvodu způsobí zdánlivost výpovědi pro její neurčitost.  

Autor této práce má za to, že stejný závěr lze vyvodit i pro výpověď z nájmu na dobu 

určitou, tedy že výpověď z nájmu na dobu určitou nemusí být odůvodněna pouze v případě, 

ujednaly-li si strany možnost vypovědět nájem bez důvodu. Neztotožňuje se však s Bajurovým 

závěrem, že neuvedení důvodu způsobuje neurčitost, a tedy nicotnosti výpovědi. 

 Dle Nejvyššího soudu je právní jednání určité, je-li z něj patrné kdo jej činí a co je jeho 

předmětem, a naopak je neurčité, nelze-li ani výkladem zjistit, co chtěla jednající osoba 

 
15  Nadto je stranám je umožněno se v obou případech (tj. v případě doby určité i neurčité) od zákonné úpravy 

odchýlit, což může vyústit i v situaci, kdy si strany ujednají výpovědní dobu různě pro různé výpovědní 

důvody (např. měsíční výpovědní doba v případě neplacení nájemného a tříměsíční výpovědní doba v případě 

nedovolené úpravy věci). 
16  „V okamžiku, kdy je druhé straně doručena výpověď, musí být jasné, o jakou výpověď se jedná, jaké jsou 

zamýšlené právní následky (kdy má nájem skončit). Z tohoto důvodu, pokud se má jednat o výpověď bez 

výpovědní doby, je nutné, aby to z jejího obsahu vyplývalo. V opačném případě by se jednalo o výpověď bez 

uvedení důvodu. Nejde o nic jiného než provedení požadavku určitosti právního jednání (§ 553). Z právního 

jednání musí vyplývat (§ 555 a násl.) jednoznačně právní následky, k nimž směřuje …“ (HULMÁK, Milan. 

Komentář k § 2231. In: HULMÁK a kol. (§ 2055–3014), 2014, op. cit., s. 326.) 
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projevit.17, 18, 19 Autor této práce se proto domnívá, že uvede-li jednající osoba ve výpovědi, že 

nájem vypovídá bez výpovědní doby (nebo naopak uvede výpovědní dobu), avšak neuvede 

výpovědní důvod, bude stále zřejmé, co chtěla projevit: skončit nájem výpovědí, a to ke dni 

doručení výpovědi (nebo naopak uplynutím výpovědní doby). Naopak by výpověď byla 

skutečně neurčitá v případě, kdy by absence důvodu měla za následek, že nebude jasné, kdy má 

nájem skončit (tedy zda okamžitě nebo uplynutím výpovědní doby).  

Nakonec i Bezouška uvádí, že z požadavku určitosti nelze vyvodit, že vznik právního 

jednání je podmíněn tím, aby předmětné právní jednání obsahovalo všechny zákonem 

požadované aspekty.20 

1.2.2. Účinnost výpovědi 

Závěrem nutno dodat, že aby byla výpověď vůči druhé straně účinná, musí se dostat do 

sféry její dispozice. Teprve poté je výpověď schopna způsobit zamýšlené právní důsledky, 

kterými jsou počátek běhu výpovědní doby či přímo skončení nájmu. Stanoví tak ust. § 570 

odst. 1 obč. zák., dle kterého „právní jednání působí vůči nepřítomné osobě od okamžiku, kdy 

jí projev vůle dojde.“ 

Právní jednání lze učinit vůči osobě přítomné či nepřítomné. Pro posouzení, o který 

případ se bude jednat, však není rozhodné, zda se strany nacházejí na jednom místě ve stejném 

časovém okamžiku, ale zda jde o bezprostřední komunikaci, tj. dialog odehrávající se v reálném 

čase. Za výpověď učiněnou vůči osobě přítomné tedy nebudou považována jen ta jednání 

sdělená ústně a osobně, ale i učiněná v rámci telefonického rozhovoru či video chatu. Taková 

výpověď je pak účinná okamžitě. Naopak za výpověď vůči osobě nepřítomné bude považována 

každá výpověď zachycená na libovolném médiu, ať už půjde o listinu, flash disk, e-mail či 

 
17  „Závěr o neurčitosti právního úkonu předpokládá, že ani jeho výkladem nelze dospět k nepochybnému 

poznání, co chtěl účastník projevit.“ (Rozsudek Nejvyššího soudu ze dne 20. 11. 2009, sp. zn. 30 Cdo 

4271/2007) 
18  „Určitost představuje kvalitu obsahu právního úkonu; právní úkon je neurčitý, jestliže se jednajícímu 

nezdařilo jednoznačným způsobem stanovit obsah vůle, přičemž neurčitost tohoto obsahu nelze odstranit 

a překlenout ani za použití výkladových pravidel.“ (Rozsudek Nejvyššího soudu ze dne 27. 5. 2010, sp. zn. 

23 Cdo 1122/2010) 
19  K těmto závěrům se Nejvyšší soud přihlásil v poměrech účinnosti nového občanského zákoníku, např. ve 

svém usnesení ze dne 18. 6. 2018, sp. zn. 26 Cdo 1467/2017. 
20  „Požadavek určitosti právního jednání neznamená, že právní jednání vznikne jen tehdy, obsahuje-li vše, co 

požaduje zákon. Proto je Bajurův závěr nesprávný – nepřípustně rozšiřuje dopad požadavku určitosti 

výpovědi.“ (BEZOUŠKA, 2018, op. cit, Kindle Locations 257–259.) 
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posla. O výpověď vůči nepřítomné osobě půjde i v případě, že listina či elektronický nosič, na 

kterém je výpověď zachycena, předá jedna strana druhé osobně.21  

1.3. Výpověď z nájmu bytu ve vztahu k obecné výpovědi z nájmu 

Oproti výpovědi z nájmu dle obecných ustanovení vykazuje úprava výpovědi z nájmu 

bytu daleko vyšší míru kogentnosti. Děje se tak v důsledku ochrany nájemce, jelikož tato 

ochrana směřuje k uspokojení bytové potřeby, a proto je případná výpověď tím nejvyšším 

zásahem do chráněných práv nájemce a zasluhuje značnou pozornost zákona. 

Výpověď z nájmu bytu má na rozdíl od té obecné předepsanou formu (čímž je i vyřešen 

již uvedený spor o aplikaci ust. § 564 obč. zák.). Nadto zákon rozšiřuje její náležitosti, když 

pronajímateli ukládá povinnost výpověď vždy odůvodnit (jedinou výjimkou je výpověď 

v případě smrti nájemce) a dále zakládá povinnost pronajímatele poučit nájemce o možnosti se 

proti výpovědi bránit. 

1.3.1. Užití obecných ustanovení o nájmu 

Úprava nájmu bytu je k úpravě obecného nájmu zvláštní, má tak sice přednost, zároveň 

ale nevylučuje použití obecných ustanoveních o nájmu tam, kde zvláštní úprava mlčí a její 

povaha to nevylučuje. Zejména se bude tato práce na obecná ustanovení o nájmu odkazovat 

v případě nájemcovy povinnosti výpověď odůvodnit.  

 
21  „Posouzení, zda se jedná o právní jednání vůči nepřítomné osobě, nezáleží jen na tom, zda jsou nebo nejsou 

jednající osoby přítomny v jedné místnosti, nýbrž na tom, zda jde o bezprostřední komunikaci, (tj. i telefonicky 

nebo přes chat např. na sociální síti). … Jestliže je naopak projev vůle jednající strany zachycen na nějakém 

médiu (e-mail, listina, CD, posel atd.), pak se jedná zásadně o jednání mezi nepřítomnými. Stejně tak jde 

o jednání mezi nepřítomnými i v případě, když jednající – ač přítomen v jedné místnosti s druhou smluvní 

stranou – předá svůj projev vůle v listinné podobě druhé straně, aniž by jej vyřkl ústně …“ (DOBROVOLNÁ, 

Eva. Komentář k § 570. In: LAVICKÝ a kol., 2014, op. cit., s. 2047) 
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2. Forma  

Pro výpověď z nájmu bytu předepisuje zákon písemnou formu (§ 2286 odst. 1 obč. 

zák.). Aby bylo právní jednání učiněno v písemné formě, vyžaduje splnění dvou kritérií, a to 

sice, aby se jednalo o písemnost a aby tato písemnost byla opatřena podpisem toho, kdo 

právní jednání činí (§ 561 odst. 1 obč. z.).22, 23, 24 

2.1. Písemnost 

Za písemnost považujeme sdělení (resp. právní jednání), jehož obsah je zachycen 

písmem na hmotném nosiči (listinné písemnosti), případně pomocí elektronických prostředků 

(elektronické písemnosti). Samotný pojem písemnosti tak můžeme rozdělit na dvě části: text 

zachycující sdělení a nosič, na němž je sdělení zachyceno. 

Na tomto místě lze odkázat na ust. § 1819 obč. zák.: „textová podoba je zachována, 

jsou-li údaje poskytnuty takovým způsobem, že je lze uchovat a opakovaně zobrazovat.“ Jak 

uvádí Hulmák, smyslem textové podoby je uchování obsahu určitého sdělení do budoucna.25 

Účel tak nebude naplněn jen užitím písma, ale i uchováním pro futuro, tedy na nosiči. 

Co se týče samotného písma, resp. jazyka, který zachycuje, není rozhodující, o jaký 

jazyk a písmo půjde. Rozhodující je, aby jazyku (a tedy i písmu) rozuměl jeho adresát26, 27 a aby 

písmo bylo čitelné. 

 
22  „Písemná forma právního úkonu předpokládá existenci dvou náležitostí, a to písemnosti a podpisu. 

Písemnost spočívá v tom, že projev vůle (právní úkon) jednajícího subjektu zahrnuje všechny podstatné 

náležitosti zachycené v písemném textu listiny. Písemný projev musí být zároveň podepsán, tj. je platný až po 

podpisu jednající osoby.“ (Rozsudek Nejvyššího soudu ze dne 29. 1. 2009, sp. zn. 30 Cdo 1230/2007) 
23  Obdobně Rozsudek Nejvyššího soudu ze dne 28. 5. 2008, sp. zn. 32 Odo 940/2006. 
24  Obdobně Rozsudek Nejvyššího soudu ze dne 15. 2. 2001, sp. zn. 25 Cdo 368/99. 
25  „Smyslem je zachytit obsah pomíjivých sdělení, nejčastěji ústních, na určitém médiu do budoucna 

(zdokumentovat jej) a poskytnout o něm důkaz. … Textová podoba plní takto do určité míry podobný účel 

jako písemná forma. Zvyšuje jistotu stran o obsahu sdělení a možnosti jeho prokázání.“ (HULMÁK, Milan. 

Komentář k § 1819. In: HULMÁK a kol., (§ 1721–2054), 2014, op. cit., s. 498.) 
26  „Sama okolnost, že právní úkon je projeven v cizím jazyce, neznamená, že je neplatný pro nesrozumitelnost. 

O nesrozumitelný projev vůle způsobující neplatnost právního úkonu půjde tehdy, jestliže cizí jazyk, v němž 

byl projev vůle učiněn, je nesrozumitelný druhému účastníku právního vztahu, jemuž byl adresován.“ 

(Rozsudek Nejvyššího soudu ze dne 11. 3. 2008, sp. zn. 21 Cdo 1760/2007) 
27  Přitom pro platnost právního jednání není rozhodné, jaký jazyk je použit (může se jednat o jazyk cizí, 

popřípadě starý, již nepoužívaný).“ (HRDLIČKA, Miloslav. Komentář k § 561. In: LAVICKÝ a kol., 2014, 

op. cit., s. 2019.) 
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2.1.1. Listinné písemnosti 

Písemnosti zachycené na hmotném nosiči, označujeme jako listinné,28 jelikož oním 

hmotným nosičem bude v běžném životě nejčastěji papír, resp. listina. Může však jít i o 

jakýkoliv jiný hmotný předmět, na kterém může být zachycen text, 29 např. plátno, pergamen, 

zeď, či hliněná tabulka.30 Krom toho, že nosič musí být schopen text zachytit, musí být schopen 

(jak již bylo výše řečeno) i jej uchovat a reprodukovat,31 jelikož i v tom tkví jádro písemné 

formy, které ji odlišuje od té ústní.32  

Judikatura (listinnou) písemnost definuje jako „projev vůle jednajícího zachycený 

v písemném textu listiny“.33, 34 O listině sice hovoří na mnoha místech občanský zákoník, avšak 

jedná se o pojem spíše procesní povahy. Definice pojmu listiny jako takové však v českém 

právním řádu absentuje (zákonná úprava pamatuje až na pojmy podřazené, tj. na listiny 

soukromé a veřejné). Lze však říci, že o listinu půjde pouze tehdy, dovolí-li hmotný nosič 

představující listinu předložit soudu. V případě nosiče, který není možné soudu předložit, by se 

pak nejednalo o důkaz listinný, nýbrž o důkaz ohledáním.35 Z toho lze vyvodit, že jakkoli lákavá 

může být představa výpovědi vysprejované na zeď domu, ve kterém nájemce bydlí, nemusela 

by být považována za listinu, a nelze takový postup doporučit.36 

 
28  „Listinná forma představuje podskupinu písemné formy, kdy se vyžaduje, aby písemné zachycení obsahu bylo 

na pevném nosiči …“ (MELZER, Filip, KORBEL, František. Komentář k § 561. In: MELZER, Filip, TÉGL, 

Petr. a kol.: Občanský zákoník – velký komentář. Svazek III. § 419-654. Praha: Leges, 2014, s. 634.) 
29  „Právní jednání (podstatné náležitosti) musí být zachyceno písemně na hmotném nosiči (nejčastěji papír, ale 

přípustný by byl jakýkoli hmotný nosič – tedy např. zeď, kůra, látka atd.).“ (HRDLIČKA, Miloslav. 

Komentář k § 561. In: LAVICKÝ a kol., 2014, op. cit., s. 2019.) 
30  Doručení takové výpovědi by se však s ohledem na sazebníky doručovatelů odvíjející se zpravidla od 

hmotnosti mohlo prodražit. 
31  „Je patrné, že právníci nauky i praxe za písemnost považují především viditelný text, provedený písmem, a je 

jim lhostejné, zda je text na papíře nebo na displeji. Současně však používají obraty hovořící o zaznamenání 

či zachování textu, předpokládají tedy trvalejší existenci písemnosti.“ (KMENT, Vojtěch. Elektronické 

právní jednání: Analýza s důrazem na využití elektronického podpisu podle práva EU, České republiky 

a Německa. Praha: Wolters Kluwer, 2018. Kindle Locations 4484-4486.) 
32  Dnešní technologie samozřejmě umožňují i zachycení ústního právního jednání, občanský zákoník tuto 

možnost však nijak nereflektuje. K jejímu využití však může samozřejmě dojít na poli občanského práva 

procesního. 
33  „Písemnost spočívá v tom, že projev vůle (právní úkon) jednajícího subjektu zahrnuje všechny podstatné 

náležitosti zachycené v písemném textu listiny.“ (Rozsudek Nejvyššího soudu ze dne 29. 1. 2009, sp. zn. 30 

Cdo 1230/2007) 
34  Obdobně za současné úpravy Usnesení Nejvyššího soudu ze dne 22. 5. 2019, sp. zn. 26 Cdo 1230/2019. 
35  „Ohledně podkladu je však nutno dodat, že o listinu půjde jenom tehdy, bude-li podklad dovolovat, aby mohl 

být předložen soudu. Nebude-li takový postup možný, půjde o důkaz ohledáním a nikoliv listinami.“ 

(LAVICKÝ, Petr. Komentář k § 565. In: LAVICKÝ a kol., 2014, op. cit., s. 2036.) 
36  Nota bene půjde pravděpodobně o Váš dům. 
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Co ale odlišuje listinnou písemnost od elektronické, není jen fyzická existence nosiče, 

ale skutečnost, zda z nosiče zjistíme obsah bezprostředně bez nutnosti použití dalšího zařízení. 

CD disk nebo Flash disk jsou sice svým způsobem hmotné nosiče, ale výpověď zachycenou na 

nich budeme považovat za písemnost elektronickou, nikoli listinnou.37  

2.2. Podpis jednajícího 

Dle § 561 odst. 1 obč. zák. vyžaduje jednání učiněné v písemné formě podpis 

jednajícího. Pojem „podpis“ je však dalším z dlouhé řady pojmů, které zákon nedefinuje.  

Obecně lze říci, že za podpis považujeme jméno a příjmení (může však postačit pouze 

jediné z nich) uzavírající samotný text právního jednání. Vyjma toho se připouští i použití 

pseudonymu,38 je-li takový pseudonym dostatečně známý a lze-li tak na jeho základě určit 

jednající osobu (i když není zcela jasné, je-li požadavek dostatečné známosti pseudonymu 

relevantní, když podpis per se nemusí být vůbec čitelný, jak je ostatně uvedeno níže).  

2.2.1. Povaha a funkce podpisu 

Jelikož nemáme legální definici podpisu, stojí za to zaměřit se alespoň na jeho účel. Tak 

si můžeme odpovědět na otázku, proč zákon k platnosti písemného právního jednání podpis 

vyžaduje, co za podpis můžeme považovat a co už nikoliv.  

Podpis, jak jej známe, plní optikou práva hned několik funkcí. Ten, kdo písemnost 

zachycující právní jednání podepisuje, dává najevo, že: (a) tímto je text (a tedy i obsah právního 

jednání) úplný a dále nepokračuje; a (b) má vážnou vůli být dotyčným právním jednáním vázán. 

Podpis rovněž (c) identifikuje osobu právní jednání činící (byť s ohledem na níže uvedené plní 

podpis tuto funkci spíše pouze teoreticky); a (d) zaručuje autentičnost.39 

Zejména poslední jmenovaná funkce má zásadní význam. Záruku autentičnosti zde 

chápeme v tom smyslu, že podpis každé osoby je (resp. by měl být) tak jedinečný, že žádná jiná 

 
37  „Listinami nejsou takové záznamy, které zachycují myšlenky jinak než písmem (např. CD); filmy a fotografie 

se považují za listiny jenom tehdy, pokud reprodukují nějaké písemnosti … Tyto závěry jsou použitelné i pro 

český právní řád.“ (LAVICKÝ, Petr. Komentář k § 565. In: LAVICKÝ a kol., 2014, op. cit., s. 2036.) 
38  „Lze též připustit i uvedení pseudonymu za předpokladu, že to bude známý pseudonym umožňující určení 

jednající osoby.“ (HRDLIČKA, Miloslav. Komentář k § 561. In: LAVICKÝ a kol., 2014, op. cit., s. 2019.) 
39  „Podpis plní v našem sociokulturním prostředí funkci stvrzení konečnosti a vážnosti vlastní vůle ve vztahu 

k obsahu podepsané písemnosti. … Dále plní funkci identifikace jednajícího a konečně i záruky autentičnosti, 

 resp. ochrany před falšováním.“ (MELZER, Filip, KORBEL, František. Komentář k § 561. In: MELZER, 

TÉGL a kol., 2014, op. cit., s. 635.) 
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osoba by neměla být schopna jej hodnověrně napodobit. Podpis tak chrání jednající osobu před 

tím, aby jiná osoba vydávala své právní písemné právní jednání za její. U vlastnoručních 

podpisů je zárukou autentičnosti skutečnost, že zfalšovat podpis je mnohem těžší, než se na 

první pohled může zdát. U elektronických obdob podpisu pak záruka autentičnosti stojí na 

technickém aspektu provedení samotného podpisu, případně na dalších okolnostech 

provázejících elektronické písemné právní jednání. 

2.2.2. Vlastnoruční podpis 

Budeme-li mluvit o „listinných“ písemnostech, nutno uvést, že podpis takové 

písemnosti by měl být zásadně vlastnoruční40, 41 (na rozdíl od textu, který dnes bývá zpravidla 

vytvořen technickými prostředky), nemusí však být čitelný.42, 43 

Poslední dvě řečené věci spolu souvisejí více, než by se mohlo zdát, jelikož ve 

specifičnosti vlastnoručního podpisu (která má často za následek jeho nečitelnost) spočívá 

spojení s jeho autorem. Podpis je totiž čitelný, čím více se jednotlivá písmena blíží své 

unifikované verzi a taková se případnému falzifikátorovi napodobují snáze. Lidsky řečeno, 

„klikyhák“ se falšuje hůře než podpis provedený úhledným hůlkovým písmem. Dokonce lze 

říci, že pravděpodobnost, že by písmoznalec nepoznal falzifikát vlastnoručního podpisu od 

pravého, je tak malá, že si můžeme dovolit se jí nadále nezabývat.44 Formulaci „vlastnoruční“ 

však nelze brát doslovně, podepsat se lze nejen jakoukoli rukou (tedy nejen tou, která je 

z hlediska laterality dominantní), ale i ústy či nohou.45  

 
40  Požadavek, aby byl podpis vlastnoruční, sice není v občanském zákoníku výslovně uveden, vyplývá to však 

již z § 561 odst. 1 věty druhé (tedy že podpis může být nahrazen mechanickými prostředky) a z § 563 

obč. zák. (alternativa podpisu osoby, která toho není schopna). 
41  „Písemná forma právního úkonu tedy předpokládá existenci dvou náležitostí: písemnosti a podpisu, přičemž 

písemný projev je platný až od podpisu jednající osoby, který na rozdíl od textu písemnosti musí být zásadně 

vlastnoruční.“ (Rozsudek Nejvyššího soudu ze dne 15. 2. 2001, sp. zn. 25 Cdo 368/99) 
42  „Nečitelnost podpisu obecně nemá na požadavek podepsání žádný vliv.“ (HRDLIČKA, Miloslav. Komentář 

k § 561. In: LAVICKÝ a kol., 2014, op. cit., s. 2019.) 
43  „Samotná čitelnost podpisu podmínkou platnosti právního jednání v písemné formě není, stejně jako není 

podmínkou jeho platnosti ani uvedení úředního jména a příjmení, je-li identita jednající osoby z kontextu 

zřejmá.“ (MELZER, Filip, KORBEL, František. Komentář k § 561. In: MELZER, TÉGL a kol., 2014, 

op. cit., s. 636.) 
44  Je to dáno i tím, že vlastnoruční podpis není pouze dvourozměrný, jak se může zdát – při jeho tvoření jeho 

autor perem hýbe různou rychlostí a různou silou. Právě takové drobné nuance pak pomáhají písmoznalcům 

určit pravost podpisu. 
45  „Na rozdíl od textu písemností musí být podpis zásadně vlastnoruční, tím je zajištěna určitá jedinečnost. 

Stejné účinky má podpis druhou rukou, ústy, nohou atp.“ (HULMÁK, Milan. Komentář k § 40. In: 

ŠVESTKA, Jiří a kol. Občanský zákoník I, II. 2. vydání. Praha: Nakladatelství C. H. Beck, 2009, s. 359.) 
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Zákon umožňuje v případě listinných písemností i nahrazení podpisu mechanickými 

prostředky tam, kde je to obvyklé. Za tyto mechanické prostředky lze považovat zejména 

razítko či faksimile (razítko graficky znázorňující vlastnoruční podpis). Obvyklé je užití razítka 

či faksimile např. při hromadných nabídkách formou letáku či ve finančních službách.46 Nelze 

však předpokládat, že by taková praxe mohla být považována za obvyklou v případě výpovědi 

z nájmu bytu. 

2.3. Absence písemné formy 

I o následku nedodržení písemné formy v případě výpovědi z nájmu bytu panují spory. 

Jak již vyplývá z § 582 obč. zák., nedodržení zákonem předepsané formy právního jednání má 

za následek jeho neplatnost. Otázkou zůstává, zda půjde o neplatnost absolutní či relativní. 

Selucká uvádí, že půjde o neplatnost relativní (a to jak v případě nájemce, tak v případě 

pronajímatele), nepředkládá však žádný argument na podporu svého tvrzení.47, 48 

Bajura a Salač však mají za to, že může jít o neplatnost absolutní, přičemž bude záležet 

na tom, která strana písemné formě nedostála. Nedodrží-li požadavek písemné formy nájemce, 

půjde o rozpor se zákonem, a tedy o neplatnost relativní, kterou bude pronajímatel muset 

namítnout. Nedodrží-li však požadavek písemné formy pronajímatel, nejedená pouze v rozporu 

se zákonem, ale i zjevně narušuje veřejný pořádek, jelikož písemná forma má v tomto případě 

krom jiného i chránit slabší smluvní stranu.49  

A nakonec dle Bezoušky půjde o absolutní neplatnost v případě nájemce 

i pronajímatele, jelikož písemná forma má mimo jiné i funkci zajišťovací, tzn. že má dokládat 

 
46  „Možnost nahrazení podpisu mechanickými prostředky (faksimile, razítko) zákon spojuje pouze s případy, 

kdy je tento postup objektivně obvyklý. V praxi se lze s tímto setkat např. v oblastech finančních služeb.“ 

(HRDLIČKA, Miloslav. Komentář k § 561. In: LAVICKÝ a kol., 2014, op. cit., s. 2019.) 
47  „Nedodržení písemné formy projevu vůle bude obč. zák. sankcionováno pouze relativní neplatností, které se 

nemůže dovolat nájemce, neboť vadu právního jednání zapříčinil (srov. § 579 obč. zák.).“ (SELUCKÁ, 

Markéta. In: SELUCKÁ, Markéta, HADAMČÍK, Lukáš. Nájem bytu a domu po rekodifikaci soukromého 

práva. Praha: Wolters Kluwer, a.s., 2015, s. 125. ISBN 978-80-7478-837-6.) 
48  „Nedodržení písemné formy projevu vůle bude sankcionováno pouze relativní neplatností, které se nemůže 

dovolat pronajímatel, neboť vadu právního jednání zapříčinil.“ SELUCKÁ, Markéta. In: SELUCKÁ, 

HADAMČÍK, 2015, op. cit., s. 135.) 
49  „Nedodržení písemné formy výpovědi ze strany pronajímatele vyvolává rozpor s veřejným pořádkem, neboť 

její nařízení zde chrání slabší smluvní stranu před neodůvodněnou ztrátou bydlení.“ (BAJURA, Jan., 

SALAČ, Josef. Komentář k § 2286. In: ŠVESTKA, Jiří, DVOŘÁK, Jan, FIALA, Josef a kol. Občanský 

zákoník. Komentář. Svazek V. Praha: Wolters Kluwer, a. s., 2014, s. 1278. ISBN 978-80-7478-369-2.) 
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jasný právní stav věcí mezi stranami. Zajišťovací funkce je podle Bezoušky projevem ochrany 

veřejného pořádku, a proto bude její nedodržení sankcionováno neplatností absolutní.50 

Autor této práce se přiklání k Bajurovu a Salačovu závěru, jelikož závěru, že rozpor 

s ustanovením chránícím slabší smluvní stranu je zároveň zjevným narušením veřejného 

pořádku, došel i Nejvyšší soud. Ve svém rozsudku z roku 2019 uvedl, že veřejným pořádkem 

je třeba rozumět právě i ochranu slabší smluvní strany.51 V posuzované věci sice šlo o otázku 

nesplnění pronajímatelovi poučovací povinnosti, autor této práce se však domnívá, že se tento 

závěr může uplatnit i v případě nedodržení písemné formy.  

 
50  „Avšak zajišťovací funkce písemné formy právního jednání je výronem ochrany veřejného pořádku, proto 

porušení této formy má za následek neplatnost, k níž soud přihlédne z úřední povinnosti (§ 588 obč. zák.).“ 

(BEZOUŠKA, 2018, op. cit., Kindle Locations 1298–1299.) 
51  „Porušení uvedeného ustanovení je tak nejen v rozporu se zákonem, ale zjevně narušuje i veřejný pořádek, 

pod kterým je v této souvislosti třeba rozumět ochranu nájemce jako slabší smluvní strany“ (Rozsudek 

Nejvyššího soudu ze dne 18. 3. 2019, sp. zn. 26 Cdo 2199/2018-II.) 
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3. Požadavek dojití druhé straně 

Výslovně zakotvený požadavek, aby výpověď došla druhé straně, je svým způsobem 

nadbytečný. Jelikož výpověď je jednostranným právním jednáním a obligatorně vyžaduje 

písemnou formu, vždy se bude jednat o právní jednání vůči nepřítomné osobě. Jak už bylo výše 

řečeno, rozhodující není zeměpisná vzdálenost osob, ale časová vzdálenost dělící jednotlivá 

právní jednání. Jelikož listinu obsahující výpověď včetně podpisu musíte vždy „předat,“ aby se 

s ní nájemce mohl seznámit, jednání vůči přítomné osobě zkrátka nepřipadá v úvahu.52 I kdyby 

výpověď byla předána osobně a pronajímatel zároveň nájemci sdělil její obsah, nic to na situaci 

(že se jedná o právní jednání vůči nepřítomné osobě) nemění, jelikož požadavek písemné formy 

způsobí, že ústní sdělení nemá žádné právní účinky. Až výpověď v písemné formě zahrnující 

podpis pronajímatele je platným právním jednáním, a má-li se takové jednání stát i účinným 

vůči nájemci, z logiky věci mu musí i dojít.53 

Teorie dojití, ze které české soukromé právo vychází, praví, že účinky právního jednání 

nastávají až od okamžiku, kdy se adresát tohoto právního jednání mohl s jeho účinky seznámit, 

nikoliv od okamžiku, kdy jednající projevil vůli být právním jednáním vázán. V zásadě jde 

o další z projevů požadavku právní jistoty, jelikož nikdo by neměl být něčím vázán, aniž by 

o tom věděl. Až poté, co je postaveno najisto, že výpověď nájemci došla, je možné posuzovat 

její účinky (zejména počátek běhu výpovědní doby a lhůty k podání obranné žaloby).54  

Stejně jako u jakéhokoliv jiného adresného hmotněprávního jednání může k dojití 

výpovědi dojít jak osobním předáním pronajímatele nájemci, za pomoci jakékoliv ochotné 

fyzické osoby, nejčastěji však prostřednictvím provozovatele poštovních služeb.55, 56, 57   

 
52  „Jestliže je naopak projev vůle jednající strany zachycen na nějakém médiu (e-mail, listina, CD, posel atd.), 

pak se jedná zásadně o jednání mezi nepřítomnými.“ (LAVICKÝ a kol., 2014, op. cit., s. 2047.) 
53  „…aby mohl písemný projev vůle pronajímatele směřující k ukončení nájmu bytu výpovědí vyvolat právní 

účinky u nájemce …, musí mu být – logicky vzato – doručen, tj. musí se dostat do sféry jeho dispozice.“ 

(Rozsudek Nejvyššího soudu ze dne 13. 8. 2008, sp. zn. 26 Cdo 778/2008) 
54  „Tato teorie je založena na konstrukci, podle níž projev vůle dojde adresátovi, jakmile se dostane do sféry 

jeho dispozice, tzn. v okamžiku, kdy adresát nabude objektivní možnost seznámit se s obsahem projevu vůle. 

Dojití projevu vůle do sféry adresáta tak dovršuje proces vzniku takového jednostranného právního jednání, 

a teprve když je postaveno najisto, že takový projev vůle do sféry adresáta došel, je možné posuzovat jeho 

právní účinky, tj. vyvolané právní následky.“ (Usnesení Ústavního soudu ze dne 25. 6. 2019, sp. zn. III. ÚS 

1660/19) 
55  „Adresátu lze zpravidla doručit jakýmkoliv způsobem, kterým se hmotněprávní úkon dostane do sféry jeho 

dispozice, např. prostřednictvím držitele poštovní licence, pomocí každé fyzické osoby, která bude ochotna 

zásilku doručit, nebo osobním předáním druhé straně apod.“ (Rozsudek Nejvyššího soudu ze dne 13. 2. 

2019, sp. zn. 26 Cdo 3144/2018) 
56  též Usnesení Nejvyššího soudu ze dne 4. 11. 2015, sp. zn. 28 Cdo 464/2015 
57  též Rozsudek Nejvyššího soudu ze dne 8. 1. 2008, sp. zn. 29 Odo 805/2006 
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3.1. Odevzdání 

Než může nastat samotné dojití výpovědi, musí z logiky věci předcházet její odevzdání. 

V případě adresovaných právních jednání vyžadujících písemnou formu se pak odevzdání stává 

vedle podpisu dalším objektivním projevem vůle být právním jednáním vázán (na rozdíl od 

neadresných právních jednání, jako je např. holografní závěť, která je perfektní již okamžikem 

podpisu).58 Předával-li by pronajímatel nájemci výpověď osobně, okamžik odevzdání a dojití 

splyne. Mnohem častější však bude situace, kdy pronajímatel využije provozovatele poštovních 

služeb.59 Využíváme-li ale třetí stranu, nabízí se otázka – kdo nese rizika a případnou 

odpovědnost za škodu pro případ, že výpověď nedojde. 

3.2. Nedojití výpovědi 

Právě teorie dojití přenáší na pronajímatele riziko, že výpověď doručena nebude a její 

účinky tak vůči nájemci nenastanou.60 Je samozřejmé, že pokud poštovní zásilka (tak v tomto 

případě označujeme projev vůle v podobě, v jaké je odevzdáván provozovateli poštovních 

služeb) nedojde nájemci z důvodů na straně pronajímatele (např. protože uvedl špatnou adresu 

nájemce), k dojití výpovědi nájemci nedošlo, její účinky nenastávají a odpovědnost za škodu 

nikomu nevzniká.  

Výpověď však nedojde (a nestane se vůči nájemci účinnou) ani v případě, že poštovní 

zásilka (obsahující výpověď) nedojde z důvodů na straně provozovatele poštovních služeb. 

Takový provozovatel pak ponese (či neponese) odpovědnost za škodu v rozsahu stanoveném 

zákonem o poštovních službách a poštovní smlouvou. Je tedy na pronajímateli, aby si zvolil 

takovou poštovní službu, která poskytuje přiměřené záruky. Takovou službou bude služba 

dodání doporučené zásilky (která poskytuje náhradu škody alespoň v paušální výši).61 Pro 

 
58  „Kromě projevů vůle určených určité osobě také existují takové projevy vůle, které mohou nabýt účinnosti, 

aniž by musely někomu dojít. Jejich právní účinky nastoupí bez ohledu na to, zda jiná osoba než ten, kdo 

projev vůle činil, o projevu vůle ví [např. derelikce (opuštění věci) nebo závěť – pro účinnost holografní 

závěti totiž postačí, aby ji zůstavitel podepsal]; …“ (DOBROVOLNÁ, Eva. Komentář k § 570. In: 

LAVICKÝ a kol., 2014, op. cit., s. 2047.) 
59  Podmínky pro provozování poštovních služeb stanoví zákon č. 29/2000 Sb., o poštovních službách a o změně 

některých zákonů (zákon o poštovních službách). 
60  „Teorie dojití je určitým způsobem rozdělení rizika mezi jednající strany. Na základě teorie dojití je osoba, 

která činí projev vůle, povinna nést riziko, zda její projev vůle nepřítomnému adresátovi dojde či nikoliv, 

resp. kdy mu dojde …. Tím pádem tato osoba nese i riziko, že dojde ke ztrátě média obsahujícího její projev 

vůle při přepravě.“ (DOBROVOLNÁ, Eva. Komentář k § 570. In: LAVICKÝ a kol., 2014, op. cit., s. 2047.) 
61  § 3 zákona o poštovních službách 
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případ soudního sporu bude nejlepší využít této služby včetně dodejky, (tj. písemné potvrzení 

odesílateli, že zásilka byla příjemci dodána),62 to už se ale pohybujeme na poli práva 

procesního.  

Ani služba doporučené zásilky pronajímateli objektivně nezaručí, že výpověď bude 

nájemci doručena, ale aspoň za to někdo ponese odpovědnost (což současně ale zvyšuje 

motivaci provozovatele poštovních služeb zásilku doručit). 

Pokud by však poštovní zásilka nebyla doručena z důvodů na straně nájemce 

(např. protože on sám omylem dal pronajímateli špatnou adresu), výpověď by rovněž nedošla 

a její účinky vůči nájemci by nenastaly. Otázka odpovědnosti za škodu zde zůstává nejasná. 

Situaci lze tedy shrnout tak, že nedojde-li zásilka obsahující výpověď, možné zavinění 

pronajímatele, provozovatele poštovních služeb ani nájemce nic nezmění na tom, že zamýšlené 

účinky výpovědi nenastanou.63 

3.3. Dojití výpovědi 

Za samotné (úspěšné) dojití je považován okamžik, kdy se projev vůle (v našem případě 

výpověď) dostane do sféry dispozice svého adresáta (nájemce). Touto sférou dispozice je 

myšlena objektivní možnost se s projevem vůle seznámit. Dle právní nauky i judikatury tato 

možnost nastává nejen okamžikem, kdy adresát osobně převzal zásilku (obsahující projev vůle) 

od poštovního doručovatele, ale i okamžikem, kdy se zásilka dostala do bytu adresáta, či byla 

vhozena do schránky adresáta, popřípadě kdy do schránky adresáta bylo vhozeno upozornění, 

že zásilka byla uložena na poště.64, 65 

Důležité je poznamenat, že okamžikem dojití opravdu není okamžik, kdy se adresát 

seznámil s obsahem zásilky, ale kdy měl poprvé zcela objektivně možnost tak učinit. Jestli tak 

 
62  § 5 vyhlášky č. 464/2012 Sb., o stanovení specifikace jednotlivých základních služeb a základních 

kvalitativních požadavků na jejich poskytování 
63  „Otázka zavinění jednotlivých zúčastněných subjektů zde nehraje žádnou roli. Pokud např. vinou poštovního 

doručovatele nedojde k vhození zásilky do schránky adresáta, dojití projevu vůle druhé straně nenastane. To 

platí i tehdy, pokud například příjemce zadá omylem špatnou adresu.“ (DOBROVOLNÁ, Eva. Komentář 

k § 570. In: LAVICKÝ a kol., 2014, op. cit., s. 2047.) 
64  „Právní teorie i soudní praxe takovou možností chápe nejen samotné převzetí písemného hmotněprávního 

úkonu adresátem, ale i ty případy, kdy doručením zásilky, obsahující projev vůle, do bytu adresáta či do jeho 

poštovní schránky, popřípadě i vhozením oznámení do poštovní schránky o uložení takové zásilky, nabyl 

adresát hmotněprávního úkonu objektivní příležitost seznámit se s obsahem zásilky.“ (Rozsudek Nejvyššího 

soudu ze dne 17. 4. 2013, sp. zn. 26 Cdo 441/2012) 
65  obdobně Usnesení Nejvyššího soudu ze dne 30. 6. 2008, sp. zn. 28 Cdo 2622/2006 
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v tu chvíli skutečně učinil už není podstatné (stejně tak není podstatné, jestli tak učinil později 

nebo vůbec). Zde mluvíme zejména o případech, kdy zásilka byla doručována prostřednictvím 

provozovatele poštovních služeb a adresát nebyl při doručování zastižen a do schránky mu tak 

bylo vhozeno oznámení o uložení zásilky. Judikatura konstantně zastává názor, že již vhozením 

oznámení (o uložení zásilky) do schránky mohou nastat právní účinky hmotněprávního jednání, 

které je obsahem takové zásilky, přičemž ani pro výpověď nestanovuje občanský zákoník jiný 

režim.66, 67, 68, 69, 70, 71, 72  Adresát zásilky totiž nemůže svévolně oddalovat okamžik, kdy takové 

účinky nastanou a skutečnost, že se s obsahem zásilky neseznámil již v okamžiku, kdy mu tak 

bylo umožněno, musí jít k jeho tíži.73 

Zdržuje-li se tedy nájemce na adrese, kam je mu doručováno, nastanou účinky výpovědi 

zpravidla již dnem, kdy je do schránky vhozeno oznámení o uložení zásilky (obsahující 

výpověď).74 Ne však každé vhození oznámení o uložení zásilky však lze považovat za okamžik 

dojití, protože stále zde mohou existovat objektivní překážky v seznámení se s jejím obsahem. 

Takové překážky mohou existovat z důvodu, že se nájemce na předmětné adrese nezdržuje. 

Mohou však existovat ale i v případě, že se nájemce na této adrese zdržuje. K otázce, kdy 

nastane či nenastane objektivní možnost seznámit se s projevem vůle v zásilce obsaženým, se 

judikatura vyjádřila mimo jiné v níže uvedených případech. 

 
66  „Měl-li nájemce bytu objektivně možnost na základě oznámení pošty vyzvednout si uloženou žalobu 

obsahující výpověď z nájmu bytu a seznámit se s jejím obsahem dříve, než se nevyzvednutá zásilka vrátila 

zpět, nastaly hmotněprávní účinky výpovědi v okamžiku, kdy nájemce (žalovaný) i přes oznámení o uložení 

zásilky této objektivní možnosti seznámit se s obsahem zásilky nevyužil.“ (Rozsudek Nejvyššího soudu ze dne 

16. 3. 2005, sp. zn. 26 Cdo 864/2004) 
67  obdobně Rozsudek Nejvyššího soudu ze dne 29. 6. 2004, sp. zn. 28 Cdo 72/2004 
68  obdobně Rozsudek Nejvyššího soudu ze dne 15. 1. 2004, sp. zn. 32 Odo 442/2003 
69  obdobně Usnesení Nejvyššího soudu ze dne 22. 9. 2010, sp. zn. 26 Cdo 4074/2009 
70  obdobně Rozsudek Nejvyššího soudu ze dne 19. 11. 2008, sp. zn. 26 Cdo 238/2008 
71  obdobně Rozsudek Nejvyššího soudu ze dne 8. 6. 2011, sp. zn. 26 Cdo 268/2011 
72  „S předestřenými právními názory (tj. s výše uvedenými judikáty, pozn. autora) se Nejvyšší soud ztotožňuje 

i v poměrech právní úpravy obsažené od 1. ledna 2014 v zákoně č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění 

pozdějších předpisů ...“ (Usnesení Nejvyššího soudu ze dne 22. 1. 2019, sp. zn. 26 Cdo 3716/2018) 
73  „Okolnost, že si adresát později zásilku vyzvedl (ač mu v tom dříve objektivní okolnosti nebránily), nemůže 

odsunout účinky doručení na dobu, kdy se s jejím obsahem skutečně seznámil. Hmotněprávní jednání je třeba 

považovat za perfektní (doručené) okamžikem, kdy se adresát tohoto jednání měl možnost s ním objektivně 

seznámit, doručení nelze vázat na okamžik, kdy je adresát „ochoten“ tak opravdu učinit (vyzvednout si 

zásilku, seznámit se s jejím obsahem) ...“ (Usnesení Nejvyššího soudu ze dne 7. 3. 2019, sp. zn. 26 Cdo 

384/2018) 
74  „V posuzovaném případě … se žalobce v době doručování Výpovědi zdržoval v místě svého bydliště, protože 

však nebyl zastižen, byla mu zásilka obsahující Výpověď … uložena u pošty, což mu bylo poštou oznámeno a 

byl vyrozuměn, že si ji může (téhož dne) vyzvednout. Tímto okamžikem se zásilka dostala do sféry jeho 

dispozice, hmotněprávní úkon, jež obsahovala, se stal perfektním, a bylo již jen na vůli žalobce, kdy (a zda 

vůbec) se s ní opravdu seznámí.“ (Rozsudek Nejvyššího soudu ze dne 13. 11. 2012, sp. zn. 26 Cdo 

2988/2011) 
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3.3.1. Nemoc 

Dle nejvyššího soudu je vážná nemoc (resp. hospitalizace) schopna založit překážku 

vylučující možnost seznámit se s obsahem poštovní zásilky. V jednom z posuzovaných případů 

nájemce namítal, že pro nemoc (pásový opar) nebyl přítomen na adrese, kam mu mělo být 

doručováno. Nemoc jakožto okolnost znemožňující přebírat poštu však musí být dle Nejvyššího 

soudu prokázána.75   

V jiném případě Nejvyšší soud uvedl, že i nemoc psychického rázu může být schopna 

takovou překážku založit (nájemce namítal, že jeho strach z lidí mu po dobu rekonstrukce bytu 

bránil navštěvovat předmětný byt a vyzvedávat poštu na adresu bytu doručenou). I zde však 

platí, že taková okolnost musí být prokázána.76  

3.3.2. Zahraniční cesta 

Stejně tak i pobyt v zahraničí je dle Nejvyššího soudu objektivní překážkou 

znemožňující nájemci seznámit se s obsahem zásilky. V již zmíněném případě nájemce 

s pásovým oparem zmocnil svou dceru, aby za něj přebírala poštu. Ta se však v době 

doručování předmětné zásilky nacházela v zahraničí.77  

V jiném případě adresátka oznámila bytovému družstvu, že se hodlá po jistou dobu 

zdržovat v zahraničí a za tímto účelem mu sdělila dočasnou doručovací adresu. Bytové družstvo 

jí však zaslalo rozhodnutí o jejím vyloučení na jinou adresu, na které se prokazatelně 

nezdržovala (jelikož byla v zahraničí). Nejvyšší soud konstatoval, že v takovém případě 

předmětné rozhodnutí adresátce dojít nemohlo.78 

 
75  „V projednávaném případě … mimo jiné uvedl, že „se …. v bytě, z důvodu vážné nemoci (pásový opar), 

nevyskytoval“ a že „ani jím zmocněná dcera … v bytě … nebyla přítomna, neboť v uvedené době pobývala 

v zahraničí“ … Dovolací soud zastává názor, že tyto okolnosti (pokud by byly prokázány) jsou způsobilé 

založit překážku, která až do jejího odpadnutí objektivně vylučuje možnost nepřítomného adresáta seznámit 

se s obsahem jemu adresovaného projevu vůle – v daném případě výpovědi z nájmu bytu…“ (Rozsudek 

Nejvyššího soudu ze dne 8. 6. 2011, sp. zn. 26 Cdo 268/2011) 
76  „Byl-li zdravotní stav dovolatele takový, že nemohl v předmětném bytě bydlet, pak se zásilky, které mu byly 

v té době doručovány (ukládány na poště), do sféry jeho dispozice nedostaly, neboť neměl objektivní 

příležitost se s nimi seznámit.“ (Rozsudek Nejvyššího soudu ze dne 17. 4. 2013, sp. zn. 26 Cdo 441/2012) 
77  Rozsudek Nejvyššího soudu ze dne 8. 6. 2011, sp. zn. 26 Cdo 268/2011 
78  „Vycházel-li tedy odvolací soud ze skutkových zjištění …, podle nichž žalovaná písemně vyrozuměla 

dovolatele o svém dlouhodobém pobytu v zahraničí a sdělila mu rovněž adresu pro doručování, avšak 

dovolatel jí rozhodnutí o vyloučení z družstva doručoval poštou na jiné adrese, tedy v místě, kde se 

prokazatelně nezdržovala, nelze jeho závěru o tom, že rozhodnutí nebylo žalované řádně … doručeno, nic 

vytknout.“ (Usnesení Nejvyššího soudu ze dne 21. 2. 2018, sp. zn. 27 Cdo 2837/2017) 
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3.3.3. Pracovní doba 

Ústavní soud dal za pravdu adresátovi, který namítal, že si nemohl zásilku obsahující 

výpověď na poště vyzvednout, jelikož jeho pracovní doba končila až po zavírací hodině 

předmětné pobočky pošty. Dle Ústavního soudu je totiž pracovní doba nájemce srovnatelná 

s překážkou hospitalizace či pobytu v zahraničí, a i taková okolnost tedy zakládá objektivní 

překážku možnosti se s projevem vůle, resp. výpovědí, seznámit. Dokonce Ústavní soud uvedl, 

že není možné požadovat, aby nájemce odbíhal ze zaměstnání a ověřoval, zda mu nebyl doručen 

projev vůli zakládající běh nějaké lhůty.79 

Taková překážka však může trvat pouze do dalšího dne (resp. do dalšího dne, ve kterém 

má daná poštovní pobočka otevřeno), jelikož opačný závěr by znamenal, že adresátovi nelze po 

dobu, co jeho pracovní doba koliduje s otvírací dobou pošty, doručovat vůbec. K tomuto závěru 

dospěl Nejvyšší soud v jiném případu o několik let později.80 

3.3.4. Pobyt mimo adresu známou druhé straně 

V případě, kdy adresát (tentokrát však pojistník) trvale pobýval na jiné adrese, než na 

kterou mu bylo doručováno (přičemž na této adrese mu byla učiněna výzva k vyzvednutí 

zásilky), vyslovil Nejvyšší soud názor, že nelze mít za to, že měl adresát objektivní možnost 

seznámit se s jejím obsahem. Nutno upřesnit, že adresát měl v tomto případě smluvní povinnost 

oznámit změnu adresy; podle Nejvyššího soudu však porušení této povinnosti nic nemění na 

objektivní nemožnosti seznámit se s obsahem zásilky.81 

 
79  „Není možno po stěžovateli vyžadovat, aby se každý den během své pracovní doby vracel domů ověřovat, zda 

mu do schránky nebylo vhozeno oznámení o uložení zásilky obsahující hmotněprávní úkon, od jehož doručení 

se odvíjí určitá lhůta.“ (Nález Ústavního soudu ze dne 1. 10. 2013, sp. zn. I. ÚS 2474/13) 
80  „I v takovém případě by ovšem uvedená okolnost vylučovala příležitost vyzvednout si zásilku na poště pouze 

v ten den, kdy mu bylo vhozeno oznámení o jejím uložení do poštovní schránky …; nejpozději následujícího 

(pracovního) dne již – objektivně posuzováno – příležitost tak učinit měl ... Jiný závěr zde přijmout nelze, 

neboť by nutně vedl ke zjevně absurdnímu důsledku, že dovolateli nebylo možné ve sledovaném období účinně 

doručovat hmotněprávní úkony do místa jeho bydliště jen proto, že byl zaměstnán v pracovním poměru 

s určitou pracovní dobou.“ (Usnesení Nejvyššího soudu ze dne 1. 7. 2016, sp. zn. 26 Cdo 1239/2016) 
81  „Pokud v dané věci byla písemnost (výpověď) adresována na adresu, na níž se žalobce nezdržoval a na této 

adrese byla učiněna výzva k jejímu vyzvednutí, nelze dospět k závěru, že by adresát měl objektivní možnost 

seznat obsahu tohoto právního úkonu s důsledky s tím spojenými … Zbývá však ještě posoudit, jaký vliv na 

uvedený závěr má skutečnost, že žalobce porušil povinnost oznámit pojistiteli … změnu adresy svého bydliště, 

uvedenou v pojistné smlouvě. Dovolací soud zastává názor, že toto porušení smluvní povinnosti žalobcem 

nemůže mít vliv na posouzení toho, zda či nikoliv bylo možné pokládat výpověď za doručenou.“ (Rozsudek 

Nejvyššího soudu ze dne 1. 12. 2010, sp. zn. 23 Cdo 2926/2009) 
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V jiném případě, kdy se nájemce zdržoval na chalupě daleko od bytu (na jehož adresu 

mu byla standardně doručována pošta), rozhodl Nejvyšší soud naopak v jeho neprospěch. 

Nájemce se dle Nejvyššího soudu do předmětného bytu vracel v takové frekvenci, že 

o zásilkách doručených na adresu tohoto bytu lze mít za to, že se do sféry jeho dispozice dostaly 

(a mohl se tedy seznámit s jejich obsahem). Nejvyšší soud v tomto případě pokládal za okamžik 

dojití poslední den lhůty pro vyzvednutí zásilky (přičemž nájemce podal žalobu na určení 

neplatnosti výpovědi i k tomuto datu o více jak tři měsíce později, tedy zcela jistě po lhůtě, 

meritem věci tak nebylo ani toliko, kdy byla výpověď doručena, ale zda vůbec).82  

V dalším případě se adresátka sice nezdržovala na adrese, na kterou jí bylo doručováno, 

ale přesto ji uváděla jako doručovací a jiné zásilky na ní přebírala. Samotnou zásilku obsahující 

výpověď si však nepřevzala. Nejvyšší soud konstatoval, že v takovém případě výpověď 

adresátce došla, jelikož adresátka zjevně počítala s tím, že jí na tuto adresu může být 

doručováno.83 Rovněž poukázal na to, že je třeba brát v potaz vůli nájemce ohledně místa, které 

uvedl jako doručovací adresu, a tedy jej určil jako svou sféru dispozice (i přesto, že se zde 

nezdržuje), přičemž odkázal na své dřívější rozhodnutí.84 O několik měsíců později potvrdil 

názor Nejvyššího soudu v této věci i Ústavní soud.85 

Již dříve Nejvyšší soud konstatoval, že určil-li adresát jednoznačně svou doručovací 

adresu, jde k jeho tíži, pokud si na takové adrese poštu nepřebírá. Zároveň ani druhá strana není 

povinna v takovém případě zasílat na adresu skutečného pobytu, byť by jí byla známa.86 

 
82  „Dovolateli se … nepodařilo zpochybnit správnost učiněných skutkových zjištění …, že s přihlédnutím 

k období, kdy odmítl převzít zásilku …, a k periodám, v nichž se vracel do O., mohl v O. opět pobývat v období, 

kdy mu byla doručována výpověď …, popřípadě v době, kdy byla uvedená zásilka uložena u pošty, a že … se 

sice převážně zdržoval na své chalupě v Č., avšak do předmětného bytu docházel v takové míře a rozsahu, že 

písemnosti doručované na adresu bytu se dostaly do jeho dispoziční sféry.“ (Rozsudek Nejvyššího soudu ze 

dne 13. 8. 2008, sp. zn. 26 Cdo 778/2008) 
83  „Jestliže … výpověď z nájmu byla dovolatelce (účinně) doručena na adresu trvalého pobytu, sjednanou jako 

doručovací adresu v nájemní smlouvě, a dostala se do její dispoziční sféry (proto, že na základě oznámení 

pošty … objektivně nabyla možnost vyzvednout si zásilku…) a zároveň dovolatelka neuvedla žádný relevantní 

důvod, který by bránil tomu, aby si doručovanou písemnost na sjednané adrese vyzvedla (z obsahu spisu 

naopak vyplynulo, že dovolatelka s předmětnou adresou jako adresou pro doručování počítá, neboť ji sama 

uvedla u insolvenčního soudu), je jeho rozhodnutí výrazem standardní soudní praxe.“ (Usnesení Nejvyššího 

soudu ze dne 23. 4. 2019, sp. zn. 26 Cdo 4082/2018) 
84  „Z rozsudku Nejvyššího soudu ze dne 4. 11. 2015, sp. zn. 28 Cdo 464/2015, pak vyplývá, že v případě, kdy si 

smluvní strany ujednají, že se písemnosti budou dostávat do dispozice jedné z nich doručením na adresu třetí 

osoby, nelze tomuto autonomnímu projevu vůle upřít důsledky tímto zamýšlené – tedy jednoznačné určení 

místa, kde se smluvní strana hodlala seznamovat s písemnými projevy vůle druhé smluvní strany.“ (Rozsudek 

Nejvyššího soudu ze dne 24. 10. 2018, sp. zn. 32 Cdo 1415/2018) 
85  Usnesení Ústavního soudu ze dne 3. 9. 2019, sp. zn. IV. ÚS 2180/19 
86  „Skutečnost, že si na takto sjednané doručovací adrese člen družstva nepřebírá poštu, jde k jeho tíži. Družstvo 

není povinno zasílat písemnosti na adresu místa, v němž se člen zdržuje, i když je mu známa, určil-li člen jako 
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Ani označení doručovací adresy však nemusí jednoznačně znamenat, že doručením 

zásilky na tuto adresu nastal okamžik dojití právního jednání obsaženého v zásilce. V případě, 

kdy na doručovací adrese převzal zásilku otec adresáta (a adresát se na rozdíl od svého otce na 

této adrese trvale nezdržoval), Nejvyšší soud konstatoval, že nelze takové převzetí zásilky 

ztotožňovat s dojitím adresátovi. Adresát totiž sice určil doručovací adresu, ale uvedl ji jako 

adresu svou. Neprojevil tedy vůli, aby bylo doručováno do rukou jiné osoby. V takovém 

případě je třeba dále zkoumat kdy (a zda vůbec) dal otec adresátovi tuto zásilku k dispozici.87 

3.3.5. Na správné adrese zásilku převzala jiná osoba 

V jiném případě zásilku převzal syn adresáta, tentokrát ovšem na adrese, kde se adresát 

skutečně zdržoval, ovšem s ohledem na své povolání často cestoval po republice. I v tomto 

případě Nejvyšší soud prohlásil, že nelze bez dalšího dovozovat, že se právní jednání (jenž bylo 

obsahem zásilky) dostalo téhož dne do sféry dispozice adresáta. I zde by bylo tedy třeba dále 

zkoumat, kdy měl adresát poprvé objektivně možnost seznámit se s obsahem zásilky.88 

3.3.6. Vykradená schránka 

V rozporu s výše uvedeným se zdá být případ, kdy adresátovi (který nebyl při 

doručování zastižen) bylo do schránky vhozeno oznámení o uložení zásilky a jeho družka mu 

tuto schránku vybrala a předmětné oznámení před ním zatajila. V tomto případě Nejvyšší soud 

konstatoval, že co se se zásilkou stane po tom, co dorazila do sféry dispozice adresáta, jde k tíži 

adresáta. Předmětné právní jednání, jenž bylo obsahem zásilky, tak prohlásil za došlé 

adresátovi.89  

 
doručovací adresu jinou adresu a nepožádal-li o její změnu.“ (Usnesení Nejvyššího soudu ze dne 26. 6. 

2018, sp. zn. 27 Cdo 3803/2017) 
87  „Otec pojistníka nebyl ve smlouvě označen jako osoba, u které se pojistník hodlal seznamovat s písemnostmi 

druhé smluvní strany, pojistník ve smlouvě určil adresu pro doručování jako adresu svou a nikoliv jako 

adresu svého otce.“ (Rozsudek Nejvyššího soudu ze dne 24. 10. 2018, sp. zn. 32 Cdo 1415/2018) 
88  „Jestliže zásilku obsahující výpověď z nájmu bytu převzal na adrese trvalého pobytu žalobce dne … jeho syn 

a nebylo ani tvrzeno, že žalobce měl v tento den objektivní příležitost se o výpovědi z nájmu bytu dovědět, 

pak nelze dovozovat, že se Výpověď dostala do sféry dispozice žalobce již … (v den, kdy zásilku obsahující 

Výpověď převzal jeho syn) a že tudíž už v tento den měl objektivní možnost seznámit se s jejím obsahem...“ 

(Rozsudek Nejvyššího soudu ze dne 5. 8. 2010, sp. zn. 26 Cdo 3524/2009) 
89  „… nemůže být právně významná otázka, jaký osud stihl oznámení o uložení zásilky poté, co jej doručovatel 

vhodil do poštovní schránky adresáta. Je tomu tak proto, že riziko, že v dispoziční sféře adresáta dodatečně 

nastane okolnost, která mu zabrání seznámit se s obsahem zásilky (např. poštovní schránka bude vykradena), 

jde k jeho tíži. Okolnost, že žalovaná bez vědomí dovolatele vyndala jemu určené oznámení ze společné 
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Obdobný závěr ostatně Nejvyšší soud vyslovil již o několik let dříve, když uvedl, že 

nelze po pronajímateli požadovat, aby předem počítal s překážkami v doručování na straně 

nájemce.90 

V obdobném duchu se nese i závěr Nejvyššího soudu v případě, kdy adresátovi bylo do 

schránky vhozeno oznámení o uložení zásilky, avšak tuto zásilku na poště vyzvedl jeho syn 

stejného jména. I zde byla výpověď doručena nejpozději dne po dni, kdy bylo oznámení 

vhozeno do adresátovy schránky a další osud této zásilky obsahující výpověď už na jejím dojití 

nic nemění.91 

Zásadní rozdíl mezi případem uvedeným pod bodem 3.3.5 a těmi uvedenými v tomto 

bodu lze však spatřovat v tom, že v případě popsaném v bodu 3.3.5. se zásilka z rukou 

poštovního doručovatele dostala přímo do rukou třetí osoby, zatímco v tomto případě oznámení 

alespoň po několik hodin klidně přebývalo v poštovní schránce a existovala teoretická možnost, 

že jej jeho adresát objeví a zásilku vyzvedne. 

3.3.7. Datová schránka a právo na doručovací sebeurčení  

Adresátka požadovala od bytového družstva, aby jí bylo doručováno pouze do její 

datové schránky, což družstvo odmítlo (přesto, že rovněž bylo držitelem datové schránky). 

Rozhodnutí o jejím vyloučení jí tak družstvo zaslalo na její adresu (na které se i skutečně 

zdržovala) a adresátka si i přes oznámení o uložení zásilky tuto zásilku nevyzvedla. Posléze se 

hájila tím, že družstvo opakovaně žádala, aby jí bylo doručováno do datové schránky, a právě 

své právo určit si, kam jí bude doručováno, označila jako „právo na doručovací sebeurčení.“ 

Nejvyšší soud jí však nedal za pravdu, jelikož družstvo nemá žádnou zákonnou povinnost se 

takovým přáním adresátky řídit (jde o situaci rozdílnou od oboustranně sjednané doručovací 

adresy). Skutečnost, že družstvo znalo i jinou adresu, na kterou bylo možné adresátce 

 
poštovní schránky a před ním ho zatajila, je tedy pro posouzení, zda na základě tohoto oznámení nabyl 

objektivní příležitost seznámit se s obsahem doručované zásilky, skutečně nerozhodná, ...“ (Usnesení 

Nejvyššího soudu ze dne 1. 7. 2016, sp. zn. 26 Cdo 1239/2016) 
90  „Ochranu nájemce nelze vykládat tak, že pronajímatel musí očekávat problémy s doručováním na adrese 

jeho bydliště a předávat mu výpověď z nájmu bytu jen osobně.“ (Usnesení Nejvyššího soudu ze dne 8. 6. 

2011, sp. zn. 26 Cdo 278/2011) 
91  „V projednávaném případě byla oběma žalobcům zásilka doručena nejpozději dnem následujícím po dni, 

kdy jim bylo vhozeno oznámení o uložení zásilky obsahující výpověď do poštovní schránky … Skutečnost, že 

zásilku namísto žalobce b) později fakticky vyzvedl na poště jeho syn, na účincích již nastalého doručení nic 

nemění.“ (Usnesení Nejvyššího soudu ze dne 7. 3. 2019, sp. zn. 26 Cdo 384/2018) 
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doručovat, tak není rozhodná. Rozhodné je pouze to, zda se zásilka na adrese, kam bylo 

doručováno, dostala do sféry adresátčiny dispozice. Jelikož se adresátka na této adrese skutečně 

zdržovala, dospěl Nejvyšší soud k závěru, že předmětné rozhodnutí jí vhozením oznámení 

o uložení zásilky došlo.92 

Tento případ však nelze srovnávat s výše uvedeným případem, kdy adresátka sdělila 

družstvu doručovací adresu, jelikož se hodlala zdržovat v zahraničí. V takovém případě nebyl 

správný postup družstva zaslat předmětné rozhodnutí na adresu, kam jinak adresátce písemnosti 

obvykle zasílalo, jelikož se na této adrese v dané době vůbec nezdržovala.93 

3.3.8. Doručování společným nájemcům 

Adresátům, manželům a společným nájemcům, byla výpověď doručována společně, 

tedy v podobě jediné výpovědi (adresované oběma adresátům) a jediné zásilky. Tutu zásilku 

převzal adresát manžel a adresátce manželce ji bezprostředně předložil. Dle Nejvyššího soudu 

tímto výpověď došla oběma adresátům.94, 95 

Ke stejnému závěru dospěl Nejvyšší soud i v případě, kdy společní nájemci nebyli 

manželé. Když výpověď byla adresována oběma adresátkám, předmětnou zásilku převzala 

pouze jedna z nich, ale druhou s jejím obsahem seznámila (jak vyplynulo z korespondence 

s pronajímatelem), výpověď došla oběma adresátkám.96 

3.4. Fikce dojití 

Pro případ, že by adresát vědomě zmařil dojití jemu adresovaného právního jednání, 

stanoví občanský zákoník v ustanovení § 570 odst. 1 obč. zák. věta za středníkem fikci dojití. 

 
92  „Okolnost, že mu byla známa i jiná doručovací adresa …, je v tomto směru nerozhodná; rozhodující je jen 

to, zda zvoleným způsobem doručování došla … přepravovaná zásilka žalované.“ (Rozsudek Nejvyššího 

soudu ze dne 13. 2. 2019, sp. zn. 26 Cdo 3144/2018) 
93  Usnesení Nejvyššího soudu ze dne 21. 2. 2018, sp. zn. 27 Cdo 2837/2017 
94  „Výpověď z nájmu bytu danou a adresovanou oběma manželům – společným nájemcům bytu lze mít za řádně 

doručenou i v případě, převezme-li listinu pouze jeden z nich a druhého z manželů s jejím obsahem seznámí.“ 

(Usnesení Nejvyššího soudu ze dne 18. 12. 2001, sp. zn. 26 Cdo 2357/99) 
95  obdobně Rozsudek Nejvyššího soudu ze dne 12. 5. 2005, sp. zn. 26 Cdo 1469/2004 
96  „... byla-li Výpověď adresovaná společně oběma žalovaným (tj. v podobě jediné zásilky), odeslána na adresu 

jejich bydliště, kde se obě zdržovaly, doručovanou listinu osobně převzala dovolatelka (jedna z adresátek) 

a s jejím obsahem se seznámila (přečtením) i 2. žalovaná (spoluadresátka), což je zřejmé i z jejich písemné 

korespondence s žalobcem, je závěr odvolacího soudu, že Výpověď tímto způsobem došla do sféry dispozice 

obou jejích adresátů…“ (Rozsudek Nejvyššího soudu ze dne 24. 10. 2012, sp. zn. 26 Cdo 2140/2011) 
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Dojití dříve upravovalo ust. § 45 obč. zák. z roku 1964, které větu výslovně zakotvující fikci 

dojití neobsahovalo. Předmětné ustanovení bylo (na rozdíl od dnešní úpravy) zařazeno pod 

přijetím, zrušením a odvoláním návrhu na uzavření smlouvy (přesto bylo používáno pro 

jakékoliv jednostranné adresné právní úkony). Z uvedené judikatury je patrné, že soudy 

s takovouto fikcí pracovaly již dlouho před účinností nového občanského zákoníku 

(tj. nevyžadovaly pro dojití právního jednání, aby se s ním jeho adresát skutečně seznámil). 

Nutno podotknout, že dle některých názorů nebyla tato soudy aplikovaná fikce v souladu 

s úmyslem zákonodárce.97 

Nový občanský zákoník však tuto problematiku vyřešil, když ustanovení o dojití nově 

zařadil pod obecná ustanovení o právních jednáních a nadto jej rozšířil o zmíněnou fikci dojití, 

což lze považovat za reflektování výše uváděné konstantní judikatury i právní nauky. 

3.4.1. Vědomé zmaření  

Vědomým zmařením bude zpravidla situace, kdy si adresát předmětnou zásilku odmítne 

převzít od poštovního doručovatele,98 ale i situace, kdy si odmítne převzít zásilku uloženou na 

poště (jak je ostatně v několika případech zevrubně popsáno výše).  

Tato fikce se však vztahuje pouze na ty případy, kdy adresát zmaří dojití vědomě. 

Formulaci „vědomě zmaří“ však musíme chápat i ve smyslu jisté nedbalosti (nepůjde tedy jen 

o případy, kdy adresát záměrně nevyzvedne uloženou zásilku, byť byl o jejím uložení 

informován, ale např. i o ty případy, kdy se o jejím uložení nedozví z prostého důvodu, že si 

nevybírá svou poštovní schránku). Nedojde-li výpověď z důvodů, které neleží na straně 

adresáta, fikce dojití nastat nemůže (což je opět podrobně ilustrováno uvedenou judikaturou).  

 
97  „Nesouhlasím však s názorem, podle kterého je možné vycházet z fikce doručení sui generis ze zákona, tak 

jak uvádí shora citovaná soudní praxe. Soudní praxe podle mého názoru prvotně nereflektuje zařazení § 45 

odst. 1 v OZ pod přijetí návrhu při uzavírání smluv v občanskoprávních vztazích, ale vztáhla toto ustanovení 

na jakákoliv doručení, tedy nejenom v souvislosti s uzavíráním smluv. Dále vznáším jistou pochybnost o tom, 

že zákonodárce měl v úmyslu § 45 odst. 1 zakládat jakousi zákonnou fikci doručení v občanskoprávních 

vztazích. Podle mého názoru, pokud by takovouto vůli měl, jistě by tuto problematiku upravil exaktněji 

v samostatném ustanovení.“ (ADAM, Jaroslav. Fikce doručení v občanskoprávních vztazích. Bulletin 

advokacie. 2006, č. 10, s. 37–38) 
98  „Ustanovení § 570 odst. 1 zavádí fikci dojití v případě, že dojití bude vědomě zmařeno adresátem, 

tj. například v situaci, kdy se adresát převzetí zásilky brání nebo si ji nepřevezme na místě jemu určeném 

(např. poštovním doručovatelem).“ (DOBROVOLNÁ, Eva. Komentář k § 570. In: LAVICKÝ a kol., 2014, 

op. cit., s. 2047.) 
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Zde je ovšem vhodné znovu upozornit na to, že po tom, co předmětné právní jednání 

dorazí do dispoziční sféry adresáta, jde jeho další osud k adresátově tíži – viz již citovaný 

judikát o vykradené schránce.99 Zde sice nemůžeme mluvit o vědomém ani nevědomém 

zmaření, ale o tom, že okolnost, která nastane po dojití, již nemůže dojití zpětně zvrátit. 

3.4.2. Smluvní fikce 

Jakýkoliv pokus stran ujednat si jakoukoliv fikci smluvně se nutně musí setkat se sankcí 

absolutní neplatnosti, jelikož teorie dojití je ochranou právní jistoty (protože jak už bylo výše 

řečeno, nikdo nemůže být vázán něčím, o čem se nemohl dovědět). Ujednání, které by teorii 

dojití (jak je zakotvená v občanském zákoníku) odporovalo, by tak nebylo pouze v rozporu se 

zákonem, ale zjevně by i narušovalo veřejný pořádek (§ 588 obč. zák.). 

Selucká upozorňuje, že o absolutní neplatnosti takového ujednání svědčí už 

systematické zařazení ustanovení zakotvujících teorii dojití (tj. § 570 až 573 obč. zák.) do 

obecné části občanského zákoníku. O realizaci autonomie vůle by podle Selucké bylo možné 

uvažovat, pokud by domněnka dojití byla zařazena mezi relativní majetková práva.100 

Rovněž i Vrchní soud v Praze konstatoval, že není přípustná dohodou stran založená 

nevyvratitelná právní domněnka či fikce dojití. Smluvní strany si tak nemohou ujednat, že 

zásilka (jejíž obsahem je právní jednání) bude platit za došlou adresátovi pouze na základě 

skutečnosti, že tato zásilka byla odeslána.101 

 
99  Usnesení Nejvyššího soudu ze dne 1. 7. 2016, sp. zn. 26 Cdo 1239/2016 
100  „Ze systematického řazení ustanovení § 570 až 573 obč. zák. můžeme jednoznačně dovodit, že jakákoli 

ujednání stran týkající se obejití teorie dojití právního jednání do sféry vlivu adresáta jsou contra legem 

a zjevně narušují právní jistotu a veřejný pořádek jakožto pořádek stanovující základní pravidla vzájemného 

fungování členů naší společnosti. Pokud by institut domněnky doby dojití byl systematicky řazen do 

relativních majetkových prav bylo by teoreticky možné uvažovat o realizaci autonomie vůle (srov. např. 

§ 1770 obč. zák.). Vzhledem k systematickému zařazeni do základního vymezení právních skutečností 

nepřipadá realizace autonomie vůle v úvahu.“ (SELUCKÁ, Markéta. In: SELUCKÁ, Markéta, 

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

2015, s. 126-127) 
101  „Dohodou nelze platně stanovit nevyvratitelnou domněnku ani fikci, že určitá zpráva obsahující právní úkon 

platí za doručenou jen na základě jejího odeslání, aniž došla do sféry příjemce správy.“ (Rozsudek Vrchního 

soudu v Praze ze dne 16. 11. 2009, sp. zn. 5 Cmo 161/2009) 
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3.5. Domněnka doby dojití 

Je-li postavené najisto, že výpověď došla, ale není jisté kdy se tak stalo, použije se 

vyvratitelná domněnka doby dojití (§ 573 obč. zák.).102 Dojde-li k dojití za využití 

provozovatele poštovních služeb, bude se mít za to, že výpověď došla třetí pracovní den po 

odeslání v případě, půjde-li o doručovaní vnitrostátní (v opačném případě patnáctý pracovní 

den po odeslání). 

Pomocí takové domněnky se může určit počátek běhu výpovědní doby a lhůty pro 

podání obranné žaloby. Jedná se však stále o domněnku vyvratitelnou, je tedy přípustný důkaz 

o opaku. 

Je třeba však vyzdvihnout, že tato domněnka se uplatní opravdu pouze jen u těch zásilek, 

které prokazatelně došly a nelze takové dojití na základě této domněnky presumovat,103, 104 což 

ostatně vyplývá i z již citovaného rozsudku Vrchního soudu v Praze.105  

3.6. Odvolání výpovědi 

Tak jako jiná jednostranná adresná právní jednání i výpověď lze odvolat, samozřejmě 

ovšem jen do okamžiku, než se stane perfektní, resp. než se dostane do dispoziční sféry svého 

adresáta. Strana podávající výpověď tak může tuto výpověď odvolat, dojde-li druhé straně toto 

odvolání nejpozději se samotnou výpovědí. Na rozdíl od výpovědi však nebude její odvolání 

vyžadovat písemnou formu, může k němu dojít i ústně (ať už osobně či telefonicky) nebo 

elektronicky (bez nutnosti dodržet požadavky písemné formy v elektronické podobě).106 

 
102  „Právní úprava tedy řeší pouze situaci, kdy není jasné, kterého dne zásilka adresátovi došla.“ 

(DOBROVOLNÁ, Eva. Komentář k § 573. In: LAVICKÝ a kol., 2014, op. cit., s. 2054.) 
103  „Je-li zásilka doručována prostřednictvím provozovatele poštovních služeb a adresátovi skutečně došla 

(např. se neztratila v průběhu přepravy), použije se vyvratitelná domněnka, že zásilka došla třetí pracovní 

den po jejím odeslání (§ 573 NOZ).“ (BAJURA, 2017, op. cit., s. 26.) 
104  „Tato vyvratitelná domněnka však platí jen v situaci, kdy zásilka adresátovi prokazatelně došla (viz dikce 

zákona „došlá zásilka“). Nejedná se tedy v žádném případě o domněnku dojití písemnosti, která nebyla 

prokazatelně adresátovi doručena, i když byla prokazatelně odeslána.“ (DOBROVOLNÁ, Eva. Komentář 

k § 573. In: LAVICKÝ a kol., 2014, op. cit., s. 2054.) 
105  Rozsudek Vrchního soudu v Praze ze dne 16. 11. 2009, sp. zn. 5 Cmo 161/2009 
106  „Toto odvolání může být učiněno jak písemně, tak i jiným vhodným způsobem, např. ústně nebo elektronicky. 

Není tedy nutné dodržet formu, ve které byl projev vůle učiněn.“ (DOBROVOLNÁ, Eva. Komentář k § 572. 

In: LAVICKÝ a kol., 2014, op. cit., s. 2053.) 
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3.7. Právní následky dojití 

Výpověď, která nebyla včas odvolána a která úspěšně došla do dispoziční sféry svého 

adresáta, se stává okamžikem dojití perfektní a je tedy schopná způsobit zamýšlené právní 

účinky, tedy počátek běhu výpovědní doby, případně okamžité skončení nájemního vztahu, je-li 

nájem vypovídán bez výpovědní doby. Půjde-li o výpověď adresovanou nájemci, vždy rovněž 

způsobí počátek běhu lhůty pro podání námitek a žaloby na určení oprávněnosti výpovědi.  
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4. Výpověď podaná elektronicky 

Autor této práce dopisuje své pojednání o formě a náležitostech výpovědi z nájmu bytu 

v době koronavirové pandemie, kdy i cesta na nejbližší pobočku pošty je některými považována 

za nebezpečný výlet do postapokalyptického světa. Proto i více než dříve považuje za důležité 

zaměřit se na možnosti, jak ukončit nájem za využití moderních vymožeností. 

V dnešní době (kdy hmota ustupuje datům) je nutné, aby zákonná úprava reflektovala 

i právní jednání učiněné elektronickými (či jinými technickými prostředky), což odráží ust. 

§ 561 odst. 1 věta třetí a dále ust. § 562 odst. 1 obč. zák. Tak jako byly výše popsány požadavky 

na „klasickou“ písemnou formu, je níže rozebrána zákonná úprava elektronického právního 

jednání, ale i konkrétní možnosti, jak výpověď elektronicky podat. 

4.1. § 561 odst. 1 obč. zák. 

„K platnosti právního jednání učiněného v písemné formě se vyžaduje podpis 

jednajícího. ... Jiný právní předpis stanoví, jak lze při právním jednání učiněném elektronickými 

prostředky písemnost elektronicky podepsat.“ 

Dotyčným právním předpisem upravujícím elektronické podepisování byl dříve zákon 

o elektronickém podpisu (dále jen jako „ZEP“),107 ten však byl roku 2016 nahrazen zákonem 

o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce (dále jen jako „ZSVD“),108 který 

provádí příslušné nařízení Evropské unie známé jako eIDAS.109 

4.1.1. Elektronický podpis 

eIDAS rozlišuje následující elektronické podpisy: (a) prostý elektronický podpis (bez 

přívlastku) = data připojená k elektronické zprávě (nebo s ní logicky spojena) a která 

podepisující osoba užívá k podepsání (prostým elektronickým podpisem je tedy i jméno 

uvedené na konci textu); (b) zaručený elektronický podpis = založený na asymetrickém 

 
107  Zákon č. 227/2000 Sb., o elektronickém podpisu a o změně některých dalších zákonů (zákon o elektronickém 

podpisu) 
108  Zákon č. 297/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce 
109  Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 910/2014 ze dne 23. července 2014 o elektronické 

identifikaci a službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce na vnitřním trhu a o zrušení směrnice 

1999/93/ES, 32014R0910 
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šifrování;110 (c) zaručený elektronický podpis založený na kvalifikovaném certifikátu;111 

a (d) kvalifikovaný elektronický podpis.112 ZSVD pracuje s výše uvedenými pojmy, sám je 

již však nedefinuje. Nadto zavádí pojem „uznávaný elektronický podpis“, kterýžto označuje 

souhrnnou kategorii pro kvalifikovaný elektronický podpis a zaručený elektronický podpis 

založený na kvalifikovaném certifikátu. 

Vrátíme-li se k funkcím, které má podpis plnit, všechny uvedené formy elektronického 

podpisu plní funkci uzavírací, deklarují vůli být právním jednáním vázán a mohou identifikovat 

jednající osobu. Záruku autentičnosti však poskytuje pouze uznávaný elektronický podpis. 

4.1.2. Rovnost elektronického podpisu s vlastnoručním 

Zatímco nařízení eIDAS výslovně přiznává účinky vlastnoručního podpisu pouze 

kvalifikovanému elektrickému podpisu, ZSVD pro právní jednání vůči subjektům, které nejsou 

ve vrchnostenském postavení (tedy pro rovinu soukromoprávních vztahů) rozšiřuje rovnost 

 
110  To lze dovodit z požadavku eIDAS, aby byl vytvořen pomocí „dat pro vytváření elektronických podpisů, 

která podepisující osoba může s vysokou úrovní důvěry použít pod svou výhradní kontrolou,“ což je jinak 

řečeno za pomoci tzv. soukromého klíče. Veřejný klíč pak nařízení zná jako „data pro ověřování platnosti.“ 

Pojmy soukromý a veřejný klíč jsou spjaty právě s asymetrickou kryptografií: jedná se o kryptografickou 

metodu využívající dvou klíčů, kdy klíč představuje určité šifrovací heslo, resp. dvojici velmi dlouhých čísel, 

(zde nutno poznamenat, že písemnost ve své elektronické podobě je také v podstatě jen velmi dlouhým 

číslem).  Soukromým klíčem disponuje pouze „držitel elektronického podpisu“ a jeho vyzrazení další 

osobě by bylo, jako byste tuto osobu naučili s absolutní přesností Váš podpis tak, že by žádný písmoznalec 

nebyl schopen poznat rozdíl. Veřejným klíčem rovněž disponuje držitel, předat jej však může každému, 

komu chce umožnit, aby si ověřil, zda je některá písemnost skutečně podepsána jeho elektronickým podpisem 

(jako byste z této osoby učinili písmoznalce, který vždy zaručeně rozezná váš podpis). Veřejný klíč se 

odvozuje od toho soukromého, resp. ten, kdo si vytvoří soukromý klíč, bude vědět, jak vytvořit veřejný. Ze 

znalosti pouze veřejného však nemůžete odvodit soukromý (jedná se o tzv. jednosměrnou funkci). Jelikož 

podepisování elektronickým podpisem je v podstatě provádění matematické operace s enormními čísly, 

potřebujeme k podepsání určitý program, který může být stáhnut do počítače či být uchováván na přenosném 

zařízení (jako je token či čipová karta) - zde zákon hovoří o prostředcích pro vytváření elektronických 

podpisů. Zprávu, kterou chce držitel podepsat, zamkne svým soukromým klíčem, resp. zprávu „prožene“ 

programem, který za pomoci soukromého klíče vygeneruje elektronický podpis. Ten, kdo si chce 

elektronický podpis ověřit, ji odemkne veřejným klíčem, resp. zprávu i s elektronickým podpisem opět 

„prožene“ programem, ovšem za pomoci veřejného klíče, a tento program mu oznámí, zda se jedná 

o elektronický podpis provedený za pomoci párového soukromého klíče. Aby nám elektronický podpis mohl 

zaručit jednoznačnou identifikaci podepisujícího, budeme potřebovat ještě někoho třetího. Najdeme tedy 

důvěryhodnou třetí osobu, která vystaví certifikát, který bude říkat: tento veřejný klíč patří do páru 

k soukromému klíči, jehož držitelem je osoba toho a toho jména. Certifikát pak může podepisující osoba 

poslat spolu se svou zprávou, nejčastěji však bude vyvěšen na určeném místě v on-line prostoru. Ve spojení 

s certifikátem pak elektronický podpis poskytuje identifikaci podepisujícího. Zmíněné důvěryhodné třetí 

osobě říkáme certifikační autorita, nebo slovy zákona poskytovatel certifikačních služeb. 
111  Tj. elektronický podpis založený na certifikátu vydaném kvalifikovaným poskytovatelem certifikačních 

služeb, tj. poskytovatel, kterému Ministerstvo vnitra udělilo status kvalifikovaného poskytovatele. 
112  Tj. zaručený elektronický podpis založený na kvalifikovaném certifikátu a nadto vytvořený kvalifikovanými 

prostředky (tokeny či čipové karty nesoucí soukromý klíč, které poskytují kvalifikovaní poskytovatelé). 
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s vlastnoručním podpisem na všechny typy elektronických podpisů, tedy i na ten prostý.113 

Někteří autoři v této souvislosti výslovně zmiňují jméno uvedené na konci e-mailu či SMS.114 

4.2. § 562 odst. 1 obč. zák. 

„Písemná forma je zachována i při právním jednání učiněném elektronickými nebo 

jinými technickými prostředky umožňujícími zachycení jeho obsahu a určení jednající osoby.“  

Zatímco ust. § 561 odst. 1 věta třetí obč. zák. míří pouze na elektronické podepisování, 

ust. § 562 odst. 1 upravuje, kdy elektronické právní jednání naplní písemnou formu.115 

Elektronické prostředky občanský zákoník opět nedefinuje, lze si však pomoci za 

použití definice zákona o některých službách informační společnosti, dle kterého jsou 

„elektronickými prostředky zejména síť elektronických komunikací, elektronická komunikační 

zařízení, automatické volací a komunikační systémy, telekomunikační koncová zařízení 

a elektronická pošta.“116, 117 Vše jmenované pro změnu blíže definuje jiný právní předpis.118 

Z výše uvedeného je pro podání výpovědi klíčový pojem elektronické pošty, přičemž 

dle zmíněného zákona se elektronickou poštou rozumí „textová, hlasová, zvuková nebo 

obrazová zpráva poslaná prostřednictvím veřejné119 sítě elektronických komunikací, která může 

 
113  „K podepisování elektronickým podpisem lze použít zaručený elektronický podpis, uznávaný elektronický 

podpis, případně jiný typ elektronického podpisu, podepisuje-li se elektronický dokument, kterým se právně 

jedná jiným způsobem než způsobem uvedeným v § 5 nebo § 6 odst. 1.“ (§ 7 ZSVD) 
114  „Nabytím účinnosti nařízení eIDAS byly tyto názory a rozhodnutí překonány, neboť přímo nařízení rozšiřuje 

definici elektronického podpisu v čl. 3 bodu 10 tak, že jde o (jakákoli) data v elektronické podobě, která jsou 

připojena k jiným datům v elektronické podobě nebo jsou s nimi logicky spojena a která podepisující osoba 

používá k podepsání. Tedy např. uvedení jména v závěru e-mailu či SMS zprávy aj.“ (KORBEL, František, 

KOVÁŘ, Dalibor, POTOČŇÁK, Štefan, AMLER, Pavel. Elektronická identita při elektronickém 

(hmotně)právním jednání. Právní rozhledy, 2019, č. 18, s. 626-632) 
115  Elektronicky totiž můžeme relevantně právně jednat a zároveň nenaplnit písemnou formu. Tak např. obecný 

nájem můžeme vypovědět pouhým telefonátem, rozhovorem přes službu Skype (nebo obdobnou) či SMS. 
116  § 2 zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti a o změně některých zákonů (zákon 

o některých službách informační společnosti) 
117  Elektronickými komunikačními zařízeními jsou zařízení přenášející signály (resp. informace) 

prostřednictvím elektromagnetických vln (např. anténní stožáry). Elektromagnetické vlny se mohou šířit 

pomocí metalických či optických kabelů, v případě radiových vln i „vzduchem,“ resp. ve volném prostoru. 

Sítí elektronických komunikací jsou systémy, které za využití elektronických komunikačních zařízení 

umožňují komunikaci koncovým uživatelům (např. mobilní síť). Automatické volací a komunikační 

systémy na straně „odesílatele“ nevyžadují lidskou přítomnost (např. automatické obvolávání s předem 

nahranou zprávou, pro tuto práci zcela irelevantní). Telekomunikační koncová zařízení jsou zařízení 

umožňující se k síti elektronických komunikací připojit (např. počítač, mobilní telefon). 
118  § 2, 73 a 96 zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a o změně některých souvisejících 

zákonů (zákon o elektronických komunikacích) 
119  Tj. veřejně dostupné, jinak řečeno z jejichž užívání není nikdo předem vyloučen, viz § 2 zákona 

o elektronických komunikacích. 
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být uložena v síti nebo v koncovém zařízení uživatele, dokud ji uživatel nevyzvedne“.120 Jako 

příklad můžeme uvést datovou schránku, e-mail, SMS, počítačové programy typu Skype, ale 

i komunikační platformy sociálních sítí, které přijaté zprávy uchovávají.121 Důvodová zpráva 

ke zmíněnému zákonu zmiňuje dokonce i ICQ.122 

Jinými technickými prostředky mohou být telefax, telegram či dálnopis, které na 

rozdíl od elektronické pošty nesplňují požadavek toho, aby zpráva byla uložena v síti či 

v koncovém zařízení, dokud si ji její adresát nevyzvedne. Byť komentář k předchozí právní 

úpravě hovoří o telegramu a dálnopisu jako o moderních metodách, právní jednání 

prostřednictvím telegramu či dálnopisu si dnes lze však stěží představit jinak než mezi dvěma 

historicko-průmyslovými muzei (to už ale ostatně platí i o ICQ).123  

Zachycením není myšlena pouze možnost obsah právního jednání předat (jak je tomu 

u zmíněné výpovědi telefonátem), ale i jej zachytit, aby mohl být později znovu reprodukován. 

Jak uvádí Melzer a Korbel, jde o obdobu požadavku ust. § 1819 obč. zák., které zdůrazňuje 

potřebu obsah právního jednání uchovat a opakovaně zobrazovat.124 

Určení v tomto smyslu nelze chápat jako pouze schopnost jednající osobu označit (to 

by totiž zvládl jakýkoliv prostředek, který je schopen zachytit text), ale jako schopnost zaručit 

zjištění, která osoba jednala, resp. zaručit autentičnost. 

4.3. Předpoklady naplnění elektronické písemné formy 

Zásadní otázkou mnohokrát řešenou v odborné literatuře zůstává otázka vztahu § 561 

a § 562, resp.: musí být elektronické právní jednání vždy podepsáno dle zvláštního předpisu? 

 
120  § 2 zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti a o změně některých zákonů (zákon 

o některých službách informační společnosti) 
121  „Pod definici elektronické pošty však lze podřadit i SMS a MMS zprávy. Stejně tak lze do této definice 

zahrnout i různé počítačové komunikační programy typu Skype. Vzhledem k současné vlně sociálních médií 

lze i profil na takovýchto sítích označit za elektronický prostředek a jeho prostřednictvím zasílané zprávy za 

elektronickou poštu. V případě povolení této možnosti mohou být za elektronickou poštu považovány i zprávy 

zasílané datovou schránkou.“ (MAISNER, Martin. Komentář k § 2. In: MAISNER, Martin. Zákon 

o některých službách informační společnosti. 1. vydání. Praha: Nakladatelství C. H. Beck, 2016, s. 2.) 
122  Důvodová zpráva k zákonu č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti a o změně 

některých zákonů (zákon o některých službách informační společnosti), č. 480/2004 Dz 
123  „Text může být napsán vlastní rukou jednajícího, rukou jiné osoby, strojem, tiskem; může však být s ohledem 

na využití moderních metod občanskoprávního styku učiněn i telegraficky, dálnopisem či elektronickými 

prostředky, …“ (HULMÁK, Milan. Komentář k § 40. In: ŠVESTKA a kol., 2009, op. cit., s. 359.) 
124  „Jde o podobný požadavek, který stanoví OZ např. u textové formy (§ 1819), tedy aby bylo možné obsah 

právního jednání uchovat a opakovaně zobrazovat.“ (MELZER, Filip, KORBEL, František. Komentář 

k § 561. In: MELZER, TÉGL a kol., 2014, op. cit., s. 646) 
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Převážná část odborné literatury řeší tuto otázku ve vztahu k ZEP, který však byl nahrazen 

ZSVD. Za účinnosti ZEP nebylo zřejmé, zda pouhé uvedení jména na konci textu je či není 

elektronickým podpisem, a dle některých názorů tak § 562 řešil případy, kdy byla písemná 

forma zachována i bez toho, aby bylo elektronické právní jednání podepsáno ve smyslu zákona 

o elektronickém podpisu, tj. zaručeným elektronickým podpisem či jeho vyšší formou.125 

ZSVD však již výslovně připouští možnost užití prostého elektronického podpisu. Autor 

této práce tak má za to, že § 562 odst. 1 obč. zák. bude řešit nikoliv zda je nutno elektronickou 

písemnost podepsat ve smyslu ZSVD, ale jaká úroveň podpisu bude s ohledem na další 

okolnosti elektronického právního jednání vyžadována. 

Zde se vracíme k požadavku určení jednající osoby, který svým způsobem zrcadlí 

záruku autentičnosti, kterou má podpis poskytovat. Ať už užijete jakýkoliv typ elektronického 

podpisu, pro naplnění písemné formy bude rozhodující, zda bude možné určit jednající osobu 

z právního jednání jako celku. K určení jednající osoby totiž může dojít jak prostřednictvím 

podpisu (jelikož požadavek určení bude splněn vždy již užitím uznávaného elektronického 

podpisu) nebo užitím vhodného elektronického prostředku (kterým je zcela jistě například 

datová schránka, o tom však již níže). 

4.3.1. Elektronické písemnosti 

Jelikož již byla výše popsána listinná forma písemnosti, sluší se na tomto místě říci pár 

slov i k její elektronické obdobě. Abychom mohli definovat elektronickou písemnost, je nejprve 

třeba poukázat na 2 základní premisy: (a) písemná forma je neodmyslitelně spjata s podpisem 

(§ 561 odst. 1 věta první obč. zák.); a (b) právním předpisem je stanoveno, jak lze písemnost 

podepsat elektronicky (§ 561 odst. 1 věta třetí obč. zák.). 

Dle ZSVD se elektronickým podpisem podepisuje elektronický dokument, který však 

tento zákon dále nedefinuje. Definici elektronického dokumentu však můžeme nalézt 

v čl. 3 eIDAS: „jakýkoli obsah uchovávaný v elektronické podobě, zejména jako text nebo 

zvuková, vizuální nebo audiovizuální nahrávka.“ A jelikož již víme, že písemnost vždy 

představuje text (resp. písemné sdělení), můžeme dovodit, že písemnost v elektronické podobě 

 
125  „Ustanovení § 562 pak upravuje případy, kdy elektronická forma dostačuje požadavku písemné formy, aniž 

by bylo právní jednání elektronicky podepsáno podle ZEP. Ustanovení § 562 je tedy zvláštní vůči obecné 

úpravě písemné formy s podpisem v § 561.“ (MELZER, Filip, KORBEL, František. Komentář k § 561. In: 

MELZER, TÉGL a kol., 2014, op. cit., s. 646) 
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představuje soubor dat, který je (a) uchováván v elektronické podobě; (b) představuje text 

zachycující právní jednání, resp. projev vůle jednajícího. 

4.4. Elektronické doručování 

Jak již bylo dříve vysvětleno, jednáme-li písemně, jednáme vždy vůči nepřítomné osobě 

a naše právní jednání je v takovém případě perfektní až okamžikem jeho dojití dotyčné osobě. 

Proto bude i v rámci elektronického právního jednání stěžejní doručování. 

4.4.1. E-mail a jiné elektronické platformy 

Nejvyšší soud se sice v minulosti vyjádřil, že e-mailová komunikace neobsahující 

zaručený elektronický podpis (pravděpodobně šlo o situaci, kdy text e-mailu byl završen 

pouhým uvedením jména) nesplňuje náležitost písemné formy.126 Předmětné rozhodnutí však 

posuzuje situaci, která se odehrála za účinnosti ZEP, jejíž definice „prostého“ elektronického 

podpisu se od té současné lišila.127 

Jelikož však ZSVD nově definuje prostý elektronický podpis mnohem benevolentněji 

a zároveň rozšiřuje rovnost s vlastnoručním podpisem i na něj, je tak možné, že za splnění 

dalších předpokladů i výpověď podaná e-mailem či SMS (zakončenými pouhým uvedením 

jména) bude považována za výpověď splňující náležitost písemné formy. Co se týče oněch 

„dalších předpokladů“, někteří autoři poukazují na návrh novely slovenského občianskeho 

zákonníka, dle kterého se navrhuje zavést vyvratitelnou domněnku, že jedná-li osoba 

prostřednictvím elektronické adresy, kterou již dříve užila či sama uvedla, má se za to, že jedná 

tato osoba.128 Tím by totiž mohl být naplněn požadavek určení jednající osoby. 

 
126  „Vznesla-li žalobkyně Námitky e-mailem ze dne 14. 6. 2016, který nebyl opatřen elektronickým podpisem, je 

závěr odvolacího soudu, že nedodržela písemnou formu Námitek, v souladu s judikaturou Nejvyššího soudu.“ 

(Usnesení Nejvyššího soudu ze dne 22. 5. 2019, sp. zn. 26 Cdo 1230/2019) 
127  „Pro účely tohoto zákona se rozumí elektronickým podpisem údaje v elektronické podobě, které jsou 

připojené k datové zprávě nebo jsou s ní logicky spojené a které slouží jako metoda k jednoznačnému ověření 

identity podepsané osoby ve vztahu k datové zprávě, …“ (Zákon č. 227/2000 Sb., o elektronickém podpisu 

a o změně některých dalších zákonů (zákon o elektronickém podpisu), § 2) 
128  „Jedno ze zajímavých legislativních řešení identifikace jednajícího elektronickými prostředky z poslední doby 

lze nalézt v aktuálním návrhu rozsáhlé novely slovenského občanského zákoníku. Jde o vcelku jednoduchou 

úpravu, kterou se zavádí vyvratitelná domněnka, že pokud je právně jednáno z elektronické adresy, kterou 

osoba již v právním styku někdy použila nebo tuto adresu předtím sama uvedla, má se za to, že jedná právě 

tato osoba.“ (KORBEL, František, KOVÁŘ, Dalibor, POTOČŇÁK, Štefan, AMLER, Pavel. Elektronická 

identita při elektronickém (hmotně)právním jednání. Právní rozhledy, 2019, č. 18, s. 626-632) 
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Selucká rovněž předpokládá doručování výpovědi prostřednictvím e-mailu na adresu 

uvedenou ve smlouvě či běžně užívanou v obchodním styku, avšak za současného užití 

zaručeného elektronického podpisu. Řeší rovněž i důkaz o doručení, kterým by mohlo být 

potvrzení o doručení, potvrzení o přečtení, či samotná odpověď e-mailem. 129 

4.4.2. Datová schránka 

Zákon č. 300/2008 Sb., o elektronických úkonech a autorizované konverzi dokumentů 

(dále jen jako „ZEÚ“), přinesl do českého právního prostředí systém datových schránek. Jedná 

se v zásadě o systém elektronické pošty garantované státem.130 Stát zde zaručuje, že:  

a) každá osoba může mít pouze jednu datovou schránku (s výjimkou datových 

schránek pro fyzické osoby podnikající); 

b) dojde k doručení obsahu; a 

c) obsah jednou osobou odeslaný dojde druhé osobě nezměněný. 

Z výše uvedeného vyplývá, že zpráva doručovaná datovou schránkou naplní 

požadavky § 562 odst. 1 obč. zák. i v případě, že samotná doručovaná písemnost bude 

podepsána prostým elektronickým podpisem (k čemuž ostatně v praxi často dochází). Nadto 

ZEÚ zavádí v § 18 odst. 2 i fikci podpisu: učiní-li úkon prostřednictvím datové schránky její 

držitel, má takový úkon stejné účinky jako by byl učiněn písemně a podepsaný. 

Smejkal celou situaci trefně popisuje tak, že systém datových schránek umožňuje 

„nade vší pochybnost prokázat: kdy, kým, komu a co bylo odesláno, stejně jako kdy, komu, od 

koho a co bylo doručeno.“131  

 
129  „Byla-li by podána výpověď prostou e-mailovou korespondencí, lze mít za to, že pokud byl dopis doručován 

na e-mailovou adresu uvedenou pronajímatelem ve smlouvě či obvykle užívanou v obchodním styku (např. 

uvedenou na oficiálních webových stránkách pronajímatele jako oficiální e-mailová korespondenční adresa), 

bude možné považovat výpověď za dojitou do sféry vlivu adresáta. Dostatečným důkazem bude např. 

e-mailové potvrzení o doručení na e-mailovou adresu či tzv. potvrzení o přečtení, které bylo odesílatelem 

vyžádáno, příp. i samotná odpověď pronajímatele apod.“ (SELUCKÁ, Markéta. In: SELUCKÁ, 

HADAMČÍK, 2015, op. cit., s. 126.) 
130  „Systém datových schránek je uzavřený v tom smyslu, že umožňuje komunikovat jen mezi těmi, kteří tuto 

schránku mají, a stát musí zajistit, že zprávy budou bezpečně dodány adresátovi.“ (MATES, Pavel. 

Doručování do datových schránek. Právní rozhledy, 2013, č. 13-14, s. 482-485) 
131  „ISDS zjišťuje přenos zpráv mezi fyzickými a právnickými osobami a orgány veřejné moci navzájem, přičemž 

umožňuje nade vší pochybnost prokázat: kdy, kým, komu a co bylo odesláno, stejně jako kdy, komu, od koho 

a co bylo doručeno.“ (SMEJKAL, Vladimír. Kryptografický a dynamický biometrický podpis podle platné 

právní úpravy. Právní rozhledy, 2019, č. 10, s. 343-351) 
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Aby však bylo možné doručování mezi fyzickými či právnickými osobami 

v soukromém právu, musí adresát o tuto možnost sám požádat (§ 18a odst. 1 ZEÚ). 

Doručovaná písemnost je pak do datové schránky doručena okamžikem, kdy se do ní 

přihlásí osoba mající s ohledem na rozsah svého oprávnění přístup k této písemnosti (§ 18a 

odst. 2 ZEÚ). Problém se jeví v tom, že adresát nemá povinnost se do datové schránky přihlásit 

a zákon pro případ doručování mezi osobami v soukromém právu fikci doručení nezavádí. 

4.5. Závěrem 

Byť nám nová doba přináší nespočet nových možností, jak z výše uvedeného vyplývá, 

pouze některé z nich umožní splnit požadavek písemné formy. Vzhledem k tomu, že těžko lze 

předvídat názor Nejvyššího soudu na tuto problematiku, lze za současné právní úpravy 

doporučit jen datovou schránku.  

Počet potenciálních nájemců a pronajímatelů s datovou schránkou však stále není 

závratný a jen některým z nich bude možné skrze datovou schránku doručovat a ty, kterým 

doručovat možné bude, se do datové schránky nakonec nemusí vůbec přihlásit. 

  



 
 

36 

 

5. Náležitosti výpovědi z nájmu bytu 

Z podstaty věci je jistě zřejmé, že samotným obsahem výpovědi musí být projev vůle 

vypovídající strany jednostranně ukončit nájemní vztah, tedy jej vypovědět. Pravděpodobně 

však nebude bezpodmínečně nutné, aby zazněl výraz „výpověď“ či „vypovídám“, ale postačí 

jakýkoliv výraz nevzbuzující pochyb o úmyslu nájem jednostranně ukončit.132 

Není ani třeba bát se různých zdvořilostních frází, jelikož Nejvyšší soud jasně 

konstatoval, že ani fráze „nezbývá mi než Vám dát touto cestou výpověď z nájmu bytu“ nelze 

vyložit jinak, než že adresát tohoto sdělení dostává výpověď z nájmu bytu.133 

5.1. Konkretizace nájemního vztahu  

Ať již nájem vypovídá kterákoliv strana, musí k naplnění požadavku určitosti právního 

jednání dostatečně určitě vymezit nájemní vztah, který má vůli ukončit. Tuto povinnost může 

splnit už tím, že uvede adresu, na které se předmětný byt nachází, nepronajímá-li na této adrese 

témuž nájemci vícero bytů.134, 135 

5.2. Obecné náležitosti společné všem právním jednáním 

Než budou řečena jedinečná specifika výpovědi z nájmu bytu, je třeba říct, že výpověď 

předně musí splňovat obecné náležitosti, které občanský zákoník klade na právní jednání, a to 

co do jednající osoby, její vůle, projevu této vůle i co do předmětu samotného jednání.  

Výpověď tak může dát jen osoba plně svéprávná a v případě, že není plně svéprávná, 

jen je-li k tomu způsobilá právně jednat. Nikoli plně svéprávný nájemce či pronajímatel bude 

 
132  „Ve výpovědi nemusí být bezpodmínečně použito slovo „vypovídám“. Je možné použít i jiné ekvivalenty, ze 

kterých bude možné pochopit vůli pronajímatele ukončit nájem bytu po uplynutí výpovědní doby.“ (BAJURA, 

2017, op. cit., s. 32.) 
133  „Jestliže žalobkyně v žalobě použila formulaci, že jí „nezbývá než dát touto cestou žalované výpověď…  

z nájmu bytu“, je zcela zřejmé, že dává žalované výpověď (nikoliv jak uvádí žalovaná, že by pouze 

konstatovala nutnost dát žalované výpověď), a žalovaná nemohla mít pochybnosti, že je jí dávána výpověď 

z nájmu bytu, a že je adresována právě jí.“ (Usnesení Nejvyššího soudu ze dne 5. 12. 2008, sp. zn. 26 Cdo 

2098/2007) 
134  „Jestliže mezi účastníky řízení nebylo sporu o tom, že žalovaní na adrese uvedené ve výpovědi z nájmu bytu 

obývají jediný byt a jen ohledně tohoto bytu jsou v nájemním vztahu k žalobcům, pak skutečnost, že ve 

výpovědi z nájmu bytu došlo k záměně patra za podlaží, v němž se byt nachází, a že je v ní nesprávně uvedeno 

číslo bytu, nezpůsobila neplatnost výpovědi.“ (Usnesení Nejvyššího soudu ze dne 10. 11. 2004, sp. zn. 26 

Cdo 1745/2004)  
135  Obdobně Usnesení Nejvyššího soudu ze dne 16. 6. 2010, sp. zn. 26 Cdo 2832/2009. 
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muset být zastoupen svým zákonným zástupcem či opatrovníkem, v opačném případě bude 

výpověď neplatná (§ 581 obč. zák.). Co se samotné vůle týče, byla by neplatná výpověď 

učiněná pod hrozbou násilí (§ 587 odst. 1 obč. zák.). Neplatná bude i výpověď, která nevyhoví 

předepsané formě, jež je zevrubně popsána výše (§ 582 odst. 1 obč. zák.). Rovněž bude neplatná 

i výpověď odporující zákonu či dobrým mravům (§ 581 odst. 1 obč. zák.).  

5.3. Dobré mravy 

Kromě zákona musí výpověď svým obsahem i účelem odpovídat i dobrým mravům, 

v opačném případě bude taková výpověď absolutně neplatná. Za dobré mravy označuje 

judikatura „souhrn etických, obecně zachovávaných a uznávaných zásad, jejichž dodržování je 

mnohdy zajišťováno i právními normami tak, aby každé jednání bylo v souladu s obecnými 

morálními zásadami demokratické společnosti,“ a jelikož se obsah pojmu dobrých mravů 

vývojem společnosti v čase i prostoru mění, je třeba rozpor či soulad s dobrými mravy 

v každém jednotlivém případě takto i hodnotit, přičemž takové hodnocení přísluší výhradně 

obecným soudům.136  

Jelikož v případě výpovědi dané pronajímatelem nájemci bude tato výpověď směřovat 

ke ztrátě oné příslovečné „střechy nad hlavou,“ a jelikož ochrana bytové potřeby vyplývá 

z ochrany lidských práv,137 je užití korektivu dobrých mravů na místě. 

Dal-li by pronajímatel nájemci výpověď v rozporu s dobrými mravy, lze takovému 

právnímu jednání odepřít ochranu, k čemuž bude docházet především v řízení o žalobě na 

určení oprávněnosti výpovědi. Soud přitom bude v rámci úvahy, zda je výpověď neplatná, 

posuzovat její rozpor s dobrými mravy i bez návrhu (§ 588 obč. zák.).138 

Rozpor s dobrými mravy může nastat ve chvíli, kdy by ukončení nájmu výpovědí vedlo 

k situaci, ve které je nájemce zatížen až likvidačním způsobem, zatímco pronajímateli 

 
136  (Usnesení Ústavního soudu ze dne 26. 2. 1998, sp. zn. II. ÚS 249/97) 
137  „Ochrana nájemců bytů ... přispívá k uskutečnění práva na přiměřenou životní úroveň ve smyslu čl. 11 

Mezinárodního paktu o hospodářských, sociálních a kulturních právech, práva rodiny na sociální, právní 

a hospodářskou ochranu ve smyslu čl. 16 Evropské sociální charty, resp. ve smyslu čl. 4 odst. 2 písm. a) 

Dodatkového protokolu k Evropské sociální chartě.“ (Nález Ústavního soudu ze dne 28. 3. 2006, sp. zn. Pl. 

ÚS 42/03) 
138  „Podle právní úpravy účinné od 1. 1. 2014 posuzuje soud otázku rozporu výpovědi pronajímatele z nájmu 

bytu s dobrými mravy v rámci úvahy o neplatnosti výpovědi i bez návrhu.“ (Rozsudek Nejvyššího soudu ze 

dne 21. 9. 2017, sp. zn. 26 Cdo 5679/2016) 
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z ukončení nájmu vyvstane přínos jen nepodstatný. Taková výpověď by pak pro rozpor 

s dobrými mravy měla být prohlášena za neplatnou.139  

Jak uvádí Křeček, zákon sice žádného nájemce z možnosti dostat výpověď nevylučuje, 

a to ani z důvodů sociálních, zdravotních či obdobných, ve výjimečných situacích však soud 

může s odůvodněním dobrých mravů prohlásit neplatnost výpovědi dané takovému nájemci.140 

Pro názornost lze opět uvést několik případů. 

5.3.1. Judikatura k otázce výpovědi a dobrých mravů 

Když nájemkyně přes nesouhlas družstva provedla v bytě stavební úpravy, Nejvyšší 

soud potvrdil rozsudky první a druhé instance, které výpověď prohlásily za neplatnou pro 

rozpor s dobrými mravy, jelikož nájemkyně k úpravám přistoupila krátce po vstupu do družstva 

a neměla tak toliko znalostí o jeho fungování, tyto úpravy nenarušily statiku domu a vynaložila 

na tyto úpravy značnou částku (kterou bude ještě dlouho splácet a ani jako vypořádací podíl by 

se jí nevrátila) a jelikož nemá jinou eventualitu bydlení a výpověď by tak pro nájemkyni a 

jejího nezletilého syna měla likvidační dopad.141 

Jindy dal pronajímatel nájemcům výpověď z důvodu, že předmětný byt potřebuje pro 

svou dceru, přestože věděl, že ještě, než skončí výpovědní doba, uvolní se ve stejném domě 

(jenž byl celý v jeho vlastnictví) další byt. Nájemci (manželé) byli vyššího věku, oba částečně 

invalidní a nájemkyně nadto byla onkologická pacientka. Nájemci sice měli k dispozici další 

dům, užívali jej však pouze k rekreaci, jelikož v něm netekla pitná voda. Nájemci se proti 

výpovědi bránili žalobou na určení její oprávněnosti, odvolací soud však přisvědčil 

 
139  „Jestliže by výpověď pronajímatele z nájmu bytu – vzhledem k poměrům účastníků a k okolnostem daného 

konkrétního … případu – vedla k nepřiměřeným důsledkům v tom smyslu, že by nájemce zatížila likvidačním 

způsobem, zatímco pro pronajímatele by neznamenala podstatný přínos, lze mít za to, že je neplatná pro 

rozpor s dobrými mravy.“ (Rozsudek Nejvyššího soudu ze dne 27. 4. 2010, sp. zn. 26 Cdo 4093/2008) 
140  „Na závěr těchto úvah je nezbytné zdůraznit, že zákon nevylučuje žádného nájemce z možnosti obdržet 

výpověď z nájmu bytu např. z důvodů sociálních, zdravotních apod. (jako je tomu v jiných právních 

úpravách). Nelze však podle soudní praxe vyloučit že výjimečně, v některých zvlášť odůvodněných případech, 

neuzná soud výpověď za platnou s ohledem na dobré mravy, pokud ovšem lze, rovněž s ohledem na dobré 

mravy, právo pronajímatele na vypovězení nájemce třeba dočasně odmítnout.“ (KŘEČEK, Stanislav: 

Nájemní a družstevní bydlení podle nového občanského zákoníku a zákona o obchodních korporacích. 

2. aktualizované vydání. Praha: Leges, 2016, s. 124.) 
141  „Je nepochybné, že žalobkyně porušila povinnosti nájemce, čímž naplnila uplatněný výpovědní důvod, 

nicméně vzhledem k okolnostem daného konkrétního (jedinečného) případu lze mít za to, že Výpověď je 

v rozporu s dobrými mravy, a to s přihlédnutím k tomu, že vzhledem k poměrům účastníků by vedla 

k nepřiměřeným důsledkům v tom smyslu, že by nájemce zatížila likvidačním způsobem, zatímco pro 

pronajímatele by neznamenala podstatný přínos…“ (Rozsudek Nejvyššího soudu ze dne 27. 4. 2010, sp. zn. 

26 Cdo 4093/2008) 



 
 

39 

 

pronajímateli. Dle Nejvyššího soudu měl však pronajímatel možnost vyřešit bytovou potřebu 

své dcery i bez zásahu do oprávněných zájmů nájemců. Nejvyšší soud rovněž připomněl, že 

v takovém případě mezi okolnosti významné pro posouzení rozporu výpovědi s dobrými mravy 

patří i míra naléhavosti bytové potřeby, v jejíž prospěch je nájem vypovídán.142 

V dalším případě nájemce požádal o slevu z nájemného s odůvodněním, že je rušen 

v užívání bytu, jelikož na protějším domě probíhají rekonstrukce a technika, která je k tomu 

užívána, působí hluk a vibrace takové intenzity, že mu v bytě praská zdivo a okenní tabulky. 

Zároveň pronajímatelce oznámil, že z tohoto důvodu hodlá v několika dalších měsících platit 

pouze poloviční nájemné. Pronajímatelka jeho žádosti nevyhověla, ani ji však nezamítla, pouze 

nájemci sdělila, že tuto žádost prošetří. Nájemce tak měl důvod domnívat se, že jelikož 

pronajímatelka jeho žádost nezamítla, nebude k ní přistupovat jako k neoprávněné a nájemce 

tak jedná po právu, když platí pouze poloviční nájemné. Pronajímatelka však jeho žádost 

neprošetřila a dále se k ní ani jinak nevyjádřila. Rekonstrukce po nějaké době skončily 

a nájemce začal platit nájemné opět v plné výši. Pronajímatelka však dala nájemci výpověď 

z důvodu neplacení nájemného (resp. neplacení nájemného v plné výši v době zmíněných 

rekonstrukcí). Nájemce se pak žalobou domáhal určení, že výpověď není oprávněná, odvolací 

soud ale žalobu zamítl, aniž se zabýval otázkou rozporu s dobrými mravy. Nejvyšší soud 

v dovolacím řízení však konstatoval, že v řízení vyšly najevo okolnosti rozhodné pro posouzení 

rozporu výpovědi s dobrými mravy a odvolací soud se jimi měl zabývat.143 

 Byť se nejedná de facto o výpověď, stojí za pozornost rovněž nález Ústavního soudu 

z ledna letošního roku. Nájemcem (stěžovatelem) byl senior s vážnými zdravotními problémy, 

fyzickými i psychickými. Původně obýval větší byt, k němuž měl s předchozím 

pronajímatelem uzavřenou smlouvu na dobu neurčitou. V předmětném domě žil od roku 1976 

a přál si v něm i dožít. Pronajímatel byl vlastník všech bytů v domě a podnikatel v oblasti realit. 

 
142  „Za tohoto stavu se tak odvolací soud … měl zabývat mimo jiné otázkou, zda … nemohla dcera … uspokojit 

svou bytovou potřebu v jiném bytě v předmětném domě, a v tomto směru posoudit … míru naléhavosti její 

potřeby bydlení právě v bytě užívaném dovolateli. To platí tím spíše, že nejen dlouhodobost užívání 

předmětného bytu dovolateli … a nevyhovující podmínky pro trvalé bydlení v nemovitosti spoluvlastněné 

dovolatelem …, ale zejména i vyšší věk a nepříznivý zdravotní stav dovolatelky hovoří v dané věci ve prospěch 

zachování stávajícího stavu a nezasahování do práv nájemce na bydlení.“ (Rozsudek Nejvyššího soudu ze 

dne 21. 9. 2017, sp. zn. 26 Cdo 5679/2016) 
143  „Jelikož uvedený postup (pronajímatelky, pozn. autora) nelze pokládat za odpovídající zásadám mravního 

řádu společnosti, mohl by, a to i ve spojení s dalšími skutečnostmi, které se z obsahu spisu, byť nepřímo, 

podávají (ze spisu nevyplývá, že dovolatel by byl typickým a dlouhodobým neplatičem nájemného), činit 

Výpověď rozpornou s dobrými mravy.“ (Rozsudek Nejvyššího soudu ze dne 12. 12. 2018, sp. zn. 26 Cdo 

1727/2018) 



 
 

40 

 

Pronajímatel a nájemce se dohodli, že se nájemce přestěhuje do bytu menšího, a tedy i finančně 

méně náročného. Podepsaný návrh nájemní smlouvy obdržel nájemce až po přestěhování do 

menšího bytu. Dle tohoto návrhu se ale jednalo o nájem na dobu určitou jednoho roku 

s možností prolongace, ledaže jedna smluvní strana sdělí druhé smluvní straně do konce ledna 

příslušného kalendářního roku, že nemá zájem v nájmu pokračovat. Nájemce s tímto 

nesouhlasil a nájemní smlouvu podepsal až na nátlak úřednice úřadu práce, která mu hrozila že 

v opačném případě bude muset vracet příspěvek na bydlení. Pronajímatel poté nájemci sdělil, 

že nemá zájem pokračovat, čímž měl nájem skončit uplynutím doby. Ústavní soud však jednání 

pronajímatele posoudil jako odporující dobrým mravům, jelikož zneužil věku a zdravotního 

stavu nájemce a předložil mu pro něj nevýhodný návrh smlouvy, byť si musel být vědom, že 

by nájemce nájemní smlouvu k menšími bytu na dobu určitou neuzavřel. Nadto jej pronajímatel 

ujišťoval, že ke stěhování dojde za obdobných podmínek, jaké měl dosud.144 

5.3.2. Závěrem 

Je zřejmé, že rozpor s dobrými mravy bude soud posuzovat v každém konkrétním 

případě na základě skutkových okolností případu a s ohledem na osobní a ekonomické poměry 

na straně nájemce i pronajímatele. Důležité totiž nebudou jen poměry jedné či druhé strany, ale 

přiměřenost – či nepřiměřenost – nastalých důsledků výpovědi ve vztahu k oběma stranám.145 

Rovněž je třeba mít na paměti, že za okolnosti, na jejichž základě soud v konkrétním 

případě posuzuje rozpor s dobrými mravy, mohou být v potaz brány pouze ty, které existovaly 

v okamžiku podání výpovědi, nikoli už ty, které nastaly později.146, 147, 148 

 
144  „Takové jednání vedlejšího účastníka, při kterém zneužil tíživé situace stěžovatele, jeho věku, nepříznivého 

zdravotního stavu jeho a s ním žijící manželky, a také faktické situace, kdy stěžovatel již byl přestěhován do 

nového bytu a hrozilo mu při nepodepsání nájemní smlouvy, že mu nebude poskytnut příspěvek na bydlení, 

a navíc bude muset již vyplacený příspěvek za uplynulé období vracet, je nutno posoudit jako jednání 

odporující dobrým mravům.“ (Nález Ústavního soudu ze dne 26. 1. 2021, sp. zn. IV. ÚS 2103/2020-2) 
145  „Okolnostmi významnými pro posouzení, zda výpověď z nájmu bytu daná z důvodu potřeby bytu pro snachu 

pronajímatele ... není výkonem práva v rozporu s dobrými mravy ..., mohou být např. vysoký věk nájemce 

bytu, doba, po kterou v bytě bydlel, důsledky, jaké by mělo jeho přestěhování do jiného bytu na jeho zdravotní 

stav, jakož i míra naléhavosti bytové potřeby této osoby, v jejíž prospěch je nájem bytu vypovídán.“ 

(Rozsudek Nejvyššího soudu ze dne 16. 3. 2004, sp. zn. 26 Cdo 1619/2003) 
146  „Při posuzování otázky neplatnosti výpovědi z nájmu bytu pro rozpor s dobrými mravy jsou právně významné 

pouze skutečnosti, které byly objektivně dány v době, kdy pronajímatel uvedený právní úkon (výpověď z nájmu 

bytu) doručil nájemci; okolnosti nastalé po tomto okamžiku nelze při tomto právním posouzení zohledňovat.“ 

(Rozsudek Nejvyššího soudu ze dne 8. 6. 2011, sp. zn. 26 Cdo 2150/2010) 
147  obdobně Usnesení Nejvyššího soudu ze dne 24. 11. 2014, sp. zn. 26 Cdo 1948/2014 
148  obdobně Rozsudek Nejvyššího soudu ze dne 21. 9. 2017, sp. zn. 26 Cdo 5679/2016 
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Nutno podotknout, že jelikož od účinnosti nového občanského zákoníku se změnila 

povaha obranné žaloby, neplatnost a zdánlivost výpovědi může soud zkoumat i v jiných 

řízeních než v těch o žalobě na přezkoumání oprávněnosti výpovědi – zejména tak tomu bude 

v řízení o žalobě na vyklizení bytu, která po takové výpovědi může následovat. Nejvyšší soud 

ve svém stanovisku ke sjednocení judikatury dotýkající se této otázky konstatoval, že bude-li 

výkon vlastnického práva uplatňován prostřednictvím žaloby na vyklizení bytu v rozporu 

s dobrými mravy, může se taková skutečnost dle okolností projevit určením delší lhůty 

k vyklizení, vázáním vyklizení na poskytnutí přístřeší nebo i zamítnutím žaloby.149 

5.4. Pluralita subjektů 

Jak na straně pronajímatele, tak na straně nájemce, může stát víc než jedna osoba. Na 

straně pronajímatele k tomu dojde, je-li byt ve spoluvlastnictví či společném jmění manželů. 

Na straně nájemce tak bude v případě společných nájemců dle § 2270 obč. zák. či v případě 

společného nájemního práva manželů dle § 745 obč. zák. 

5.4.1. Pluralita na straně pronajímatele 

V případě spoluvlastníků se při podání výpovědi uplatní pravidla o správě společné 

věci. Dle Selucké bude třeba, aby výpověď podali spoluvlastníci s dvoutřetinovou většinou 

všech hlasů (§ 1129 obč. zák.). Byl-li však nájem sjednán na dobu delší 10 let, bude třeba aby 

výpověď podali všichni spoluvlastníci (§ 1132 obč. zák.).150  

Rozdílný názor zastává Bajura, dle kterého bude třeba nadpoloviční většiny hlasů všech 

spoluvlastníků, půjde-li o výpověď pro hrubé nebo zvlášť závažné porušení povinností nájemce 

(§ 2291 obč. zák.), jelikož se bude jednat o běžnou správu (§ 1128 obč. zák.). Naopak, je-li 

nájem vypovídán z důvodu ležícího na straně pronajímatele, tj. dle § 2288 odst. 2 obč. zák., 

půjde o významnou záležitost a bude tak třeba dvoutřetinové většiny hlasů všech spoluvlastníků 

(§ 1129 obč. zák.). Rozdíl spatřuje ve skutečnosti, že je-li dána výpověď nájemci, který zvlášť 

závažně porušuje své povinnosti, nemůže pronajímatelům vzniknout těžká újma ve smyslu 

 
149  Stanovisko Nejvyššího soudu ze dne 14. 10. 2009, sp. zn. Cpjn 6/2009 
150  „V domě či v bytě v podílovém spoluvlastnictví musí výpověď učinit dvoutřetinová většina hlasů 

spoluvlastníků počítaná podle velikosti podílů (srov. § 1129 obč. zák.). Pokud by však byl nájem sjednán na 

dobu delší než 10 let či na dobu neurčitou, lze mít za to, že se bude vyžadovat souhlas všech podílových 

spoluvlastníků dle § 1132 obč. zák.“ 
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§ 1130 obč. zák., ale naopak jí tak může být zabráněno.151 Tomuto závěru svědčí rozhodnutí 

Nejvyššího soudu, dle kterého šlo o mimořádnou správu, když spoluvlastníci rozhodli o snížení 

nájemného o 70 %.152 K podobnému snížení by došlo i v případě, užíval-li by byt pouze jeden 

ze spoluvlastníků (či jeho příbuzný nebo manžel). 

Obdobně tomu dle Bajury bude i v případě společného nájemního práva manželů, místo 

pravidel o správě společné věci se však užije ust. § 714 odst. 1 obč. zák., dle kterého 

„v záležitostech týkajících se společného jmění a jeho součástí, které nelze považovat za běžné, 

právně jednají manželé společně, nebo jedná jeden manžel se souhlasem druhého“, přičemž 

dle odst. 2 „jedná-li právně manžel bez souhlasu druhého manžela v případě, kdy souhlasu bylo 

zapotřebí, může se druhý manžel dovolat neplatnosti takového jednání“. Rozdíl mezi běžnou 

a neběžnou záležitostí pak bude obdobný jako mezi běžnou a mimořádnou správou.153 

V případě absence potřebné většiny by výpověď byla zdánlivá pro nedostatek vůle.154 

5.4.2. Pluralita na straně nájemce 

V případě plurality na straně nájemců mohou samozřejmě všichni společní nájemci 

podat výpověď společně, ale zrovna tak jí může podat pouze jeden nájemce (či pouze někteří 

nájemci). Nájemní vztah pak skončí pouze vůči tomuto nájemci, zatímco ostatní v nájmu 

i nadále setrvají.155  

 
151  „Lze mít za to, že za běžnou správu bude možné považovat zejména případy výpovědi pro hrubé nebo zvlášť 

závažné porušení povinností nájemcem, neboť v takovém případě ostatním spoluvlastníkům nehrozí těžká 

újmu, ba právě naopak. Za významnou záležitost by bylo naopak možné považovat výpověď z nájmu bytu na 

dobu neurčitou, který je vypovídán z důvodů na straně pronajímatele (§ 2288 odst. 2 NOZ), popř. z důvodu 

změny vlastnictví (§ 2221 odst. 1 a 2 NOZ).“ (BAJURA, 2017, op. cit., s. 24.) 
152  „V projednávané věci žalobce považuje rozhodnutí žalovaných o podstatném snížení nájemného za užívání 

nebytových prostor v kancelářské budově ve spoluvlastnictví účastníků za rozhodnutí dotýkající se záležitosti 

mimořádné správy, neboť představuje pokles výnosu ze společné věci o 70 %. S tímto názorem se dovolací 

soud s ohledem na shora podaný výklad ztotožňuje, neboť se jedná o podstatné omezení participace všech 

spoluvlastníků na braní užitků ze společné věci, což představuje významný zásah do výkonu spoluvlastnického 

práva, jehož jednou z obsahových složek je i požívání věci ...“ (Rozsudek Nejvyššího soudu ze dne 17. 10. 

2017, sp. zn. 22 Cdo 192/2017) 
153  „Za běžnou záležitost by bylo možné považovat taková jednání, která směřují k ochraně společného 

jmění – tedy např. také výpověď nájemci pro hrubé nebo zvlášť závažné porušení povinností z jeho strany. 

Naopak nikoliv běžnou záležitostí by mohly být případy výpovědi nájemci z důvodu na straně pronajímatele 

(§ 2222 odst. 1 a 2 a § 2288 odst. 2 NOZ).“ (BAJURA, 2017, op. cit., s. 24.) 
154  „Nepodepíší-li výpověď ti, kteří disponují potřebnou většinou, popř. ji podepíše menšinový vlastník, aniž by 

z výpovědi vyplývalo, že zastupuje i jiné spoluvlastníky, půjde o nicotné jednání z důvodu nedostatku vůle 

(§ 551 NOZ).“ (BAJURA, 2017, op. cit., s. 23.) 
155  „Nicméně každému ze společných nájemců svědčí právo na skončení společného nájmu bytu, ať už bude toto 

právo realizováno např. dohodou či výpovědí. V takovém případě zůstávají ostatní společní nájemci nadále 
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6. Náležitosti výpovědi ze strany nájemce 

Pro výpověď ze strany nájemce úprava nájmu bytu žádné zvláštní náležitosti 

nepředepisuje. Krom obecných náležitostí právních jednání tak zůstává případná povinnost 

uvést výpovědní důvod. Dle některých má však nájemce i povinnost uvést výpovědní dobu. 

6.1. Uvedení výpovědního důvodu 

U nájemce bude platit, co již bylo řečeno o povinnosti uvést důvod v případě výpovědi 

dle obecných ustanovení o nájmu. V případě nájmu na dobu neurčitou lze nájem vypovědět 

i bez důvodu a v takovém případě není sporu, že výpověď důvod obsahovat nemusí. Rovněž 

nebude třeba důvod uvádět, ujednají-li si strany, že nájemce může bez důvodu vypovědět 

i nájem na dobu určitou. V ostatních případech však neuvedení důvodu může způsobit 

zdánlivost výpovědi pro její neurčitost, o čemž však již bylo obšírněji pojednáno první kapitole.   

6.2. Vymezení důvodu 

Co se vymezení důvodu týká, nájemce musí výpovědní důvod vymezit zejména 

skutkově, nemusí však uvádět odkaz na příslušné zákonné ustanovení. O nutnosti skutkového 

vymezení svědčí i vyjádření KANCL k výpovědnímu důvodu dle § 2287 obč. zák., (tj. „změní-

li se okolnosti, z nichž strany při vzniku závazku ze smlouvy o nájmu zřejmě vycházely, do té 

míry, že po nájemci nelze rozumně požadovat, aby v nájmu pokračoval“). KANCL ve svém 

výkladovém stanovisku přímo uvádí, že nejen že nájemce má povinnost výpovědní důvod 

uvést, a nadto jej však musí i skutkově vymezit.156 Otázce vymezení výpovědního důvodu se 

tato práce dále podrobněji věnuje u pronajímatelovy povinnosti důvod uvést. 

6.2.1. Výpovědní důvod dle § 2283 obč. zák. 

Pochybnosti vzbuzuje ust. § 2283 obč. zák. upravující výpověď po smrti nájemce:  

 
nájemci bytu, zatímco vystoupivšímu nájemci právo nájmu bytu zaniká.“ (KABELKOVÁ, Eva, SELUCKÁ, 

Markéta. Komentář k § 2270. In: HULMÁK a kol., (§ 2055–3014), 2014, op. cit., s. 421.) 
156  „Zároveň je také vhodné upozornit na povinnost skutkově vymezit a konkretizovat výpovědní důvod ve 

výpovědi podávané nájemcem z důvodu podle § 2287 OZ, nestačí prosté konstatování, že se změnily 

okolnosti.“ (REDAKCE. Výkladové stanovisko č. 21 Expertní skupiny Komise pro aplikaci nové civilní 

legislativy při Ministerstvu spravedlnosti ze dne 3. března 2014 – k výpovědní době při vypovězení nájmu 

bytu a nájmu domu nájemcem z důvodu uvedeného v § 2287 OZ. Výkladová stanoviska KANCL. 2014, č. 5) 
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„(1) Pronajímatel může nájem vypovědět bez uvedení důvodu s dvouměsíční výpovědní 

dobou do tří měsíců poté, co se dozvěděl, že nájemce zemřel, že práva a povinnosti z nájmu na 

člena nájemcovy domácnosti nepřešla a kdo je nájemcovým dědicem nebo kdo spravuje 

pozůstalost.  

(2) Nájemcův dědic může nájem vypovědět s dvouměsíční výpovědní dobou do tří měsíců 

poté, co se dozvěděl o smrti nájemce, o svém dědickém právu a o tom, že práva a povinnosti z 

nájmu nepřešla na člena nájemcovy domácnosti, nejpozději však do šesti měsíců od nájemcovy 

smrti. Právo vypovědět nájem má i ten, kdo spravuje pozůstalost. za předpokladu, že nájem 

nepřešel na člena nájemcovi domácnosti.“.  

Nová úprava zachovává přechod nájmu na člena nájemcovy domácnosti a nadto zavádí 

možnost přechodu nájmu i na jeho dědice. Řeší tak situaci, která nastávala za účinnosti úpravy 

předchozí: pronajímatel po jistou dobu s bytem nemohl nakládat, a to bez jakékoliv náhrady. 

Nepřešel-li totiž nájem na člena domácnosti a byt nebyl okamžitě po nájemcově smrti vyklizen 

(k čemuž z povahy věci docházelo), nemohl jej pronajímatel až do vyklizení znovu pronajmout. 

Tím byla omezena realizace jeho vlastnického práva. Přejde-li ale nájem na nájemcova dědice, 

může mu pronajímatel nájem vypovědět a nadto od něj žádat nájemné za dobu od smrti nájemce 

až do skončení nájmu. Neobjeví-li se dědic ani do šesti měsíců od nájemcovy smrti, může 

pronajímatel byt vyklidit, čímž nájem zanikne (§ 2284 obč. zák.), nájemné za dobu od smrti 

nájemce do vyklizení však stále může vymáhat po dědici zpětně. Přechodem nájmu na dědice 

je tak chráněno zejména pronajímatelovo vlastnické právo, což naznačuje i důvodová zpráva.157 

Přechodem nájmu na členy domácnosti je zase chráněna jejich bytová potřeba, zároveň 

ale nemůžou být nuceni v nájmu pokračovat, nájemní vztah nevznikl z jejich své vůle. Člen 

domácnosti proto může do jednoho měsíce od smrti nájemce pronajímateli písemně oznámit, 

že nehodlá v nájmu pokračovat a dnem dojití oznámení nájem zanikne (§ 2279 obč. zák.). 

Ust. § 2283 obč. zák. tak navozuje dojem, že pouze pronajímatel může v takovém 

případě vypovědět nájem bez důvodu, nejasný je však smysl takové úpravy. 

Dle některých názorů absence formulace „bez důvodu“ v odst. 2 předmětného 

ustanovení vede zkrátka k tomu, že nájemcův dědic ve výpovědi jeden ze zákonných důvodů 

 
157  „Pojetí, podle něhož by nájem v takovém případě zanikl již nájemcovou smrtí a podle něhož by musely být 

zaniklé povinnosti a práva vypořádány již k tomuto dni, přestože nájemcovy věci v bytě stále jsou, by nutně 

vedlo k vzniku řady nejasných situací - např. proto, že by pronajímatel neměl od okamžiku nájemcovy smrti 

právo na nájemné.“ (Vláda: Důvodová zpráva k zákonu č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, č. 89/2012 Dz) 
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uvést musí.158 Samozřejmě za předpokladu, že na něj nepřešel nájem na dobu neurčitou, nebo 

že výpověď bez uvedení důvodu nebyla v původní nájemní smlouvě ujednána. 

Proč by ale nájemcův dědic potřeboval k ukončení nájmu důvod, když pronajímatel 

a člen domácnosti jej nepotřebují? A jaký důvod by mohl využít ten, kdo spravuje pozůstalost? 

Objevují se názory, že nejde-li o nájem na dobu neurčitou, může nájemcův dědic využít 

výpovědní důvod dle § 2287 obč. zák.159 Vzhledem k tomu, že nájemcův dědic vůli uzavřít 

nájemní smlouvu nikdy ani neprojevil, mohl by mu tento důvod s největší pravděpodobností 

opravdu svědčit (a stejnou možnost by pak pravděpodobně měl i ten, kdo spravuje pozůstalost). 

Dle autora této práce se však nabízí i výklad, že možnost nájemcova dědice vypovědět 

nájem bez důvodu vyplývá z okolností (není spravedlivý důvod nutit jej setrvávat nadále 

v nájmu bytu, který si nikdy najmout nechtěl) a u pronajímatele je možnost nájem vypovědět 

bez důvodu zdůrazněna s ohledem na skutečnost, že dle zvláštních ustanovení tuto možnost 

v žádném jiném případě nemá.160 

6.2.2. Uvedení výpovědní doby 

Dle některých názorů bude mít nájemce povinnost uvést ve výpovědi, i kdy má nájem 

ukončovaný výpovědí skončit.161, 162 Předchozí právní úprava povinnost uvést výpovědní dobu 

explicitně zakotvovala (§ 710 odst. 3 obč. zák.),163 v nové však tento požadavek nenajdeme. 

Dle jiných názorů se naopak uvedení výpovědní doby nevyžaduje.164 Skutečnost, kdy 

má nájem skončit, by totiž měla být odvoditelná již z uvedeného výpovědního důvodu či 

naopak z jeho neuvedení. Tento výklad považuje za správný i autor této práce. 

 
158  „Výpověď je nutné odůvodnit i v případě, že je nájem po smrti nájemce vypovídán nájemcovým dědicem.“ 

(BAJURA, 2017, op. cit., s. 86). 
159  „Pokud se však jedná o nájem na dobu určitou a ve smlouvě není sjednán žádný výpovědní důvod, který by 

mohl použít, bude zřejmě muset využít ustanovení § 2287 NOZ, které je však výkladově nejasné 

a nejednoznačné. Jinou možnost výpovědi smlouvy na dobu určitou však dědici nájemce nový občanský 

zákoník nedává (pomineme-li důvody sankční).“ (KREJČÍŘOVÁ, Šárka. Právní úprava skončení nájmu bytu 

v novém občanském zákoníku. Bulletin advokacie, 2013, č. 11, s. 33–40) 
160  V tom případě by však zákonodárce jistě neubylo, uvedl-li by formulaci „bez důvodu“ i v případě nájemce. 
161  „Obsahem výpovědi musí být projev vůle strany, která výpověď dává, k ukončení nájemního vztahu 

vypovězením, musí obsahovat i výpovědní lhůtu, tedy termín, kdy má nájem skončit.“ (KABELKOVÁ, Eva, 

SELUCKÁ, Markéta. Komentář k § 2286. In: HULMÁK a kol. (§ 2055–3014), 2014, op. cit., s. 452.) 
162  rovněž KABELKOVÁ, Eva. In: KABELKOVÁ, Eva, DEJLOVÁ, Hana: Nájem a pacht v novém občanském 

zákoníku. Komentář. 1. vydání. Praha: C. H. Beck, 2013., s. 326. 
163  Byť předchozí úprava mluvila o lhůtě, nikoliv době. 
164  „Od 1. ledna 2014 již není nutné ve výpovědi uvádět délku výpovědní doby a kdy má skončit …“ (BAJURA, 

2017, op. cit., s. 31.) 
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7. Náležitosti výpovědi ze strany pronajímatele 

Jak už tomu u nájmu bytu bývá, mnohem striktnější je situace na straně pronajímatele. 

Co do uvedení důvodu je však situace nejen striktnější, ale díky tomu i mnohem přehlednější. 

Vypovídá-li pronajímatel nájem z důvodů uvedených v § 2288 a v § 2291 obč. zák., je povinen 

důvod uvést (což zákon výslovně uvádí). Naopak vypovídá-li nájem v případě smrti nájemce, 

tuto povinnost nemá (jelikož v takovém případě zákon uvádí, že může nájem vypovědět bez 

důvodu). Nadto však má pronajímatel ještě tzv. poučovací povinnost.  

Stejně jako v případě nájemce pak existuje i v případě pronajímatele povinnost uvést 

výpovědní dobu. K tomu se však již autor této práce vyjádřil výše. 

7.1. Poučovací povinnost pronajímatele 

Tzv. poučovací povinnost pronajímatele zakotvuje ust. § 2286 odst. 2 obč. zák.:  

„Vypoví-li nájem pronajímatel, poučí nájemce o jeho právu vznést proti výpovědi 

námitky a navrhnout přezkoumání oprávněnosti výpovědi soudem, jinak je výpověď 

neplatná.“. 

Tuto povinnost má pronajímatel i v případě, vypovídá-li nájem po smrti nájemce jeho 

dědici dle § 2283 obč. zák., jelikož i tato výpověď může být soudem přezkoumávána a ve 

smyslu ust. §2290 obč. zák.165, 166  

Z citovaného ustanovení tedy vyplývá, že pronajímatel má vůči nájemci (a) povinnost 

poučit jej o možnosti vznést proti výpovědi námitky; a (b) povinnost poučit jej o možnosti podat 

obrannou žalobu. Sankce neplatnosti však nastane pouze v případě, že pronajímatel nájemce 

nepoučí o jeho právu podat obrannou žalobu, nikoli pokud jej nepoučí o možnosti vznést proti 

výpovědi námitky. Námitky ani právo je vznést však občanský zákoník dále nijak nerozvádí a 

jejich případné vznesení nemá právní následky a nijak nemění nájemcovo postavení. Někteří 

vidí smysl námitek v možném mimosoudním urovnáním sporu mezi pronajímatelem a 

 
165  „Uvést poučení je pronajímatel povinen i v případě, že nájem vypovídá bez udání důvodu po smrti nájemce 

podle § 2283 NOZ, neboť nic nenasvědčuje tomu, že by taková výpověď byla vyloučena z přezkumu její 

oprávněnosti podle§ 2290 NOZ.“ (BAJURA, 2017, op. cit., s. 35.) 
166  „I v případě výpovědi z nájmu bytu podle § 2283 odst. 1 o. z. se může nájemce domáhat přezkoumání její 

oprávněnosti soudem (§ 2290 o. z.). Protože otázka naplněnosti výpovědního důvodu zde nepřichází v úvahu, 

bude soud v tomto řízení z pohledu oprávněnosti výpovědi zkoumat, zda byly splněny zákonem formulované 

předpoklady pro počátek běhu tříměsíční lhůty k ukončení nájemního vztahu výpovědí a zda pronajímatel 

tuto lhůtu dodržel.“ (Rozsudek Nejvyššího soudu ze dne 18. 3. 2019, sp. zn. 26 Cdo 1984/2018) 
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nájemcem.167 V odborné literatuře se však objevil i názor, že z formalistického hlediska bude 

pronajímatelova poučovací povinnost splněna, poučí-li nájemce, že žádné právo podat námitky 

nemá.168 

Nejvyšší soud v této souvislosti vyslovil názor, že jelikož námitky a jejich dopad 

občanský zákoník dále neupravuje (a neovlivní tedy ani lhůtu k podání obranné žaloby či žalobu 

samotnou), není jejich podání podmínkou pro podání žaloby a nemají tak žádné právní 

důsledky. Proto nelze považovat výpověď obsahující pouze poučení o právu bránit se proti ní 

u soudu za neplatnou.169 

Ve stejném rozhodnutí Nejvyšší soud i konstatoval, že v případě výpovědi, která by 

neobsahovala ani poučení o možnosti domáhání se soudního přezkumu, by se jednalo 

o neplatnost absolutní. Je tomu tak proto, že nedodržení této povinnosti je nejen v rozporu se 

zákonem, ale i zjevně narušuje veřejný pořádek, jelikož předmětné ustanovení míří na 

ochranu nájemce jako slabší smluvní strany.170 

Současná úprava na rozdíl od předešlé nevyžaduje, aby pronajímatel uvedl i lhůtu, ve 

které se může nájemce s přezkumem oprávněnosti výpovědi obrátit. Dle odborné literatury je s 

ohledem na zásadu vigilantibus iura na nájemci, aby zjištění o délce této lhůty učinil sám.171 

 
167  „Pro podání námitek není stanovena žádná forma a jejich smyslem je informovat pronajímatele o důvodech 

nesouhlasu s danou výpovědí a možnost, aby pronajímatel důvodnost námitek zcela či částečně uznal a spor 

o neoprávněnost dané výpovědi mohl být mezi stranami vyřešen ještě v předsoudní fázi (např. zpětvzetí 

výpovědi pronajímatelem).“ (TINTĚRA, Tomáš. In: TINTĚRA, Tomáš, PETR, Pavel a kol. Základy 

závazkového práva. 2. díl. Praha: Leges, 2017, s. 103–104.) 
168  „Z hlediska formalistického (zejména s ohledem na právní jistotu pronajímatele o platnosti výpovědi a na 

poměrně dosud striktní judikaturu prosazující primárně ochranu nájemce bytu) máme za to, že pronajímatel 

svou povinnost splní tak, že poučí nájemce o skutečnosti, že mu žádné právo podat námitky proti výpovědi 

nájmu bytu (domu) nesvědčí.“ (SELUCKÁ, Markéta. In: SELUCKÁ, HADAMČÍK, 2015, op. cit., s. 137.) 
169  „Právo podat námitky, jejich dopad na podanou výpověď ani lhůtu k jejich podání však o. z. v části týkající 

se nájmu bytu neupravuje …, proto podání … námitek nájemcem nemá žádné právní následky, podání 

námitek není ani podmínkou pro uplatnění žaloby na přezkoumání oprávněnosti výpovědi soudem. Proto lze 

uzavřít, že neobsahuje-li výpověď z nájmu bytu poučení nájemce o jeho právu vznést proti ní námitky, není 

z tohoto důvodu neplatná.“ (Rozsudek Nejvyššího soudu ze dne 18. 3. 2019, sp. zn. 26 Cdo 2199/2018-II.) 
170  „Podle názoru dovolacího soudu jde o neplatnost absolutní (§ 588 o. z.), neboť smyslem poučení podle 

§ 2286 odst. 2 o. z. je ochrana nájemce, který na základě tohoto poučení získá vědomost o svém právu 

domáhat se u soudu přezkoumání oprávněnosti výpovědi a o lhůtě, ve které návrh musí podat. Porušení 

uvedeného ustanovení je tak nejen v rozporu se zákonem, ale zjevně narušuje i veřejný pořádek, pod kterým 

je v této souvislosti třeba rozumět ochranu nájemce jako slabší smluvní strany…“ (Rozsudek Nejvyššího 

soudu ze dne 18. 3. 2019, sp. zn. 26 Cdo 2199/2018-II.) 
171  „Současná úprava nevyžaduje, aby ve výpovědi bylo současně uvedeno i poučení o dvouměsíční lhůtě, ve 

které může nájemce podat žalobu k soudu (viz§ 2290 NOZ). Lze se tak domnívat, že postačí pouhé, takto 

obecně formulované, poučení s tím, že je na nájemci, aby si dále střežil svá práva a sám si zjistil, v jaké lhůtě 

musí podat návrh soudu.“ (BAJURA, 2017, op. cit. s. 35) 
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Obdobu poučovací povinnosti pronajímatele zná i německý občanský zákoník, dle 

kterého je pronajímatel povinen včas upozornit nájemce na možnost, formu a lhůtu pro podání 

námitek.172 Nájemce musí takové námitky písemně vznést nejpozději dva měsíce před tím, než 

měl nájem skončit.173 Nedojde-li následně k dohodě mezi nájemcem a pronajímatelem o trvání 

(či netrvání) nájemního vztahu, rozhodne o dalším pokračování nájmu soud.174 

7.2. Uvedení důvodu u výpovědi dle § 2288 obč. zák. 

Je-li vypovídán nájem pro jeden z důvodů uvedených v § 2288 obč. zák., stanoví 

výslovně odst. 3. tohoto ustanovení, že pronajímatel výpovědní důvod ve výpovědi uvede. Jak 

již bylo řečeno v případě nájemce, není nutné uvádět odkaz na konkrétní zákonné ustanovení, 

je však třeba důvod vymezit skutkově. K tomuto závěru došla odborná literatura i judikatura již 

za předchozí úpravy.175, 176  

Na tomto se ostatně konstantně shoduje judikatura i teorie odrážející současnou právní 

úpravu. Odborná literatura výslovně uvádí, že zatímco odkaz na zákonné ustanovení absentovat 

může, dostatečné skutkové vymezení důvodu nikoli.177, 178 

7.2.1. Účel povinnosti důvod skutkově vymezit 

Povinnost uvést skutkové vymezení důvodu spočívá zejména v tom, že v případě 

absence takového vymezení může být pro nájemce obtížné posoudit, zda je účelné se proti 

 
172  § 568 Bürgerliches Gesetzbuch 
173  § 574b Bürgerliches Gesetzbuch 
174  § 574a Bürgerliches Gesetzbuch 
175  „Právní kvalifikace výpovědního důvodu není obligatorní náležitostí výpovědi pronajímatele z nájmu bytu 

a soud jí není vázán; rozhodující je, že ve výpovědi je její důvod obsahově nepochybně vymezen.“ (Rozsudek 

Nejvyššího soudu ze dne 29. 6. 2006, sp. zn. 26 Cdo 2014/2005) 
176  „Vymezení výpovědního důvodu neznamená odkaz na ustanovení zákona, ale výpovědní důvod je nutné 

vymezit skutkově.“ (HULMÁK, Milan. Komentář k § 711. In: ŠVESTKA a kol., 2009, op. cit., s. 2110.) 
177  „Není nutné uvádět odkaz na zákonné ustanovení, ve kterém je výpovědní důvod uveden. Ani chybný odkaz 

na zákonné ustanovení nepřivodí neplatnost výpovědi. … Na druhou stranu pouhý odkaz na konkrétní 

ustanovení občanského zákoníku bez vylíčení rozhodných skutkových okolností, které výpovědní důvod 

zakládají, nepostačuje.“ (BAJURA, 2017, op. cit., s. 34) 
178  „Lze však mít za to, že pronajímatel musí uvést především skutkově, proč nájemci nájem vypovídá. Nemusí 

však jeho chování či jinou právně relevantní právní skutečnost podřazovat pod jednotlivý výpovědní důvod.“ 

(KABELKOVÁ, Eva, SELUCKÁ, Markéta. Komentář k § 2288. In: HULMÁK a kol. (§ 2055–3014), 2014, 

op. cit., s. 457.) 
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výpovědi bránit.179  V každém případě, pokud by se nájemce pro podání obranné žaloby 

rozhodl, těžko v ní bude vyvracet pronajímatelova tvrzení, když žádná nebudou. Stejně tak soud 

bude v řízení o takové žalobě těžko přezkoumávat, zda byl výpovědní důvod naplněn, nebude-li 

skutkově vymezen.  

Zejména z těchto důvodů tedy bude ve výpovědi klíčové, aby byl důvod nejen skutkově 

vymezen, ale pokud možno aby byl vymezen skutkově co nejurčitěji.180 Nejvyšší soud v této 

souvislosti konstatoval, že uvedení důvodu je nutné nejen proto, aby nájemce mohl podání 

obranné žaloby zvážit, ale i proto, aby následně mohl před soudem dostát své povinnosti tvrzení 

jakož i povinnosti důkazní.181 

7.2.2. Neplacení nájemného 

Nejvyšší soud požadavek určitosti při vymezení výpovědního důvodu rozvedl až do té 

míry, že v případě výpovědi pro neplacení nájemného nepostačí konstatovat, jaká je výše 

dlužného nájemného, či že nájemné nebylo placeno po určitou dobu. Bude nutné blíže 

specifikovat, z čeho se částka dlužná na nájemném sestává, a to nejlépe i uvedením měsíců, po 

které nájemné nebylo placeno.182 

7.2.3. Jiné porušení povinností 

V případě, kdy pronajímatel uvedl jako výpovědní důvod hrubé porušení povinnosti 

spočívající v neoznámení změny počtu osob a toto blíže nespecifikoval, Nejvyšší soud 

 
179  „Smyslem povinnosti tak je především informovat nájemce o výpovědním důvodu, aby mohl zvážit, zda je 

namístě žádat soud o přezkum.“ (KABELKOVÁ, Eva, SELUCKÁ, Markéta. Komentář k § 2288. 

In: HULMÁK a kol. (§ 2055–3014), 2014, op. cit., s. 457.) 
180  „Tato povinnost souvisí s prokazováním oprávněnosti výpovědi v případě, kdy je zahájeno nájemcem řízení 

o přezkum výpovědi podle § 2290. Podmínkou možnosti zkoumat důvody výpovědi v řízení před soudem je 

z logiky věci nezaměnitelný popis výpovědního důvodu ve výpovědi.“ (KABELKOVÁ, Eva. Komentář 

k § 2288. In: KABELKOVÁ, DEJLOVÁ, 2013, op. cit. s. 331.). 
181  „Nájemci musí být známo, z jakého důvodu je mu dávána výpověď z nájmu, a to i proto, aby mohl zvážit 

podání žaloby podle § 711 odst. 5 obč. zák., a aby v případném soudním řízení dostál své povinnosti tvrzení 

a povinnosti důkazní, a měl taktéž možnost odpovídajícím způsobem právně argumentovat.“ (Rozsudek 

Nejvyššího soudu ze dne 12. 6. 2013, sp. zn. 26 Cdo 900/2013) 
182  „Výpovědní důvod … spočívající v neplacení nájemného a úhrad za služby, musí být ve výpovědi 

pronajímatele dostatečně určitě skutkově vymezen tak, aby z ní bylo patrno, z čeho dovozuje jeho naplnění; 

nestačí tedy, aby např. pouze uvedl, že „nájemce nezaplatil nájemné a úhrady za služby ve výši odpovídající 

trojnásobku těchto měsíčních plateb“, nebo že „dluží na uvedených platbách konkrétní částku“, uvedenou ve 

výpovědi, ale je třeba, aby specifikoval, z čeho se tato částka sestává (nejlépe tak, že uvede, za které konkrétní 

měsíce a kolik nájemce nezaplatil).“ (Rozsudek Nejvyššího soudu ze dne 25. 11. 2009, sp. zn. 26 Cdo 

1109/2009) 
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vyslovil názor, že ani zde nebyl důvod dostatečně vymezen skutkově. Nejvyšší soud 

nepřisvědčil argumentaci odvolacího soudu, že se pronajímateli bude těžko zjišťovat, jaké 

osoby a kolik jich s nájemcem neohlášeně v bytě bydlí. Nejvyšší soud naopak uvedl, že 

k naplnění požadavku určitosti výpovědi bude třeba uvést údaj o počtu osob, jejich pohlaví 

a případně i věku jako rovněž i doby, po kterou byt obývají.183  

V jiném případě Nejvyšší soud konstatoval, že dal-li pronajímatel nájemci výpověď pro 

hrubé porušení povinností vyplývajících mu z nájmu, není přípustné, aby ve výpovědi pouze 

uvedl, že byt není řádně vytápěn, a v následném řízení o žalobě proti výpovědi tvrdil, že toto 

hrubé porušení ve skutečnosti spočívá ve vytápění „propan-butanem“ za současného kouření 

v předmětném bytě (kdy tyto skutečnosti mohou vést k výbuchu). Výpovědní důvod totiž musí 

být skutkově vymezen tak, aby tento skutek byl nezaměnitelný s jiným.184 

Výše uvedená rozhodnutí Nejvyššího soudu byla učiněna ve vztahu k předešlé právní 

úpravě, Nejvyšší soud však prohlásil, že požadavek povinnosti vymezení výpovědního důvodu 

po skutkové stránce trvá i za účinnosti nového občanského zákoníku.185 

Z rozhodnutí Nejvyššího soudu ve vztahu k nové úpravě pak stojí za pozornost zejména 

případ, kdy pronajímatel popsal skutkové okolnosti výpovědního důvodu dostatečně podrobně 

(šlo o hrubé porušení povinnosti spočívající v nedovoleném podnájmu, přičemž pronajímatel 

ve výpovědi uvedl i konkrétní jména osob, kterým měl být celý byt nedovoleně podnajímán), 

avšak v následném řízení vyšlo najevo, že skutečnost byla trochu jiná (nájemce v bytě sám 

bydlel a zároveň jej jedné z osob uvedené pronajímatelem podnajímal). Nejvyšší soud v této 

věci dospěl k závěru, že byť se realita mírně lišila od pronajímatelovy domněnky, nájemce se i 

tak dopustil chování, pro které mu byla výpověď dána a taková výpověď je tedy oprávněná.186 

 
183  „Je tedy třeba, aby tento výpovědní důvod vymezil přinejmenším údaji o počtu osob, jejich pohlaví, příp. 

věku, resp. aby uvedl jiné údaje, na základě nichž je možno tyto osoby individualizovat. Rovněž je třeba 

specifikovat dobu, po kterou se v bytě zdržují…“ (Rozsudek Nejvyššího soudu ze dne 21. 7. 2011, sp. zn. 26 

Cdo 2024/2010) 
184  „Tomuto zákonnému požadavku pronajímatel dostojí nejen tím, že v písemné výpovědi odkáže na ustanovení 

…, nýbrž i tím, že použitý výpovědní důvod ... skutkově vymezí …, aby tento skutek – byl nezaměnitelný s jiným 

skutkem …“ (Rozsudek Nejvyššího soudu ze dne 12. 6. 2013, sp. zn. 26 Cdo 900/2013) 
185  „Tomuto zákonnému požadavku pronajímatel dostojí nejen tím, že v písemné výpovědi odkáže na ustanovení 

§ 2288 odst. 1 a 2 o. z. (příp. ustanovení § 2291 odst. 1 a 2 o. z.), nýbrž především tím, že použitý výpovědní 

důvod skutkově vymezí (uvede skutečnosti, které v poměrech dané věci individualizují podmínky v zákoně 

uvedeného a ve výpovědi použitého výpovědního důvodu, tj. skutečnosti, které ho v daném případě zakládají) 

tak, aby tento skutek – zejména z důvodu perfektnosti výpovědi jako hmotněprávního jednání pronajímatele 

a také z důvodů právní jistoty a možnosti obrany ze strany nájemce – byl nezaměnitelný s jiným skutkem ...“ 

(Rozsudek Nejvyššího soudu ze dne 25. 9. 2018, sp. zn. 26 Cdo 5114/2017) 
186  „Třebaže vyšlo v řízení najevo, že předmětný byt neužívají jako podnájemci obě osoby jmenované ve 

Výpovědi, nemění to nic na tom, že žalobce přenechal byt (jeho část) do podnájmu bez písemného souhlasu 
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7.2.4. Sankce za neuvedení výpovědního důvodu dle § 2288 obč. zák. 

V případě, že pronajímatel nájem vypovídá z důvodu dle § 2288 obč. zák., sankce za 

porušení povinnosti důvod uvést (a tedy jej zejména skutkově vymezit) zdánlivě absentuje. 

V úvahu připadá jak relativní či absolutní neplatnost, tak ale i zdánlivost. 

Výpověď daná z důvodu dle § 2288 obč. zák. neobsahující důvod může být neplatná 

pro rozpor se zákonem ve smyslu § 580 odst. 1 obč. zák. („Neplatné je právní jednání, které … 

odporuje zákonu, pokud to smysl i účel zákona vyžaduje.“). Smyslem této povinnosti a účelem 

jejího uložení je zřejmě následná možnost přezkoumání oprávněnosti výpovědi soudem.  

Zbývá samozřejmě otázka, zda se bude jednat o neplatnost absolutní či relativní. 

Za předešlé úpravy způsobovala absence výpovědního důvodu (či jeho nedostatečné skutkové 

vymezení) dle judikatury neplatnost absolutní.187, 188 Dle odborné literatury bude za účinnosti 

nového občanského zákoníku rozhodující, zda se jedná pouze o rozpor se zákonem, nebo 

i o rozpor s veřejným pořádkem.189 

Na rozpor s veřejným pořádkem poukazuje skutečnost, že povinnost uvedení 

výpovědního důvodu neslouží jen k ochraně nájemce jako jedné ze stran (§ 586 obč. zák.), ale 

k ochraně nájemce jako té slabší ze stran. Mělo by se tak jednat o neplatnost absolutní stejně 

jako je tomu u poučovací povinnosti. V případě poučovací povinnosti jde totiž dle Nejvyššího 

soudu o neplatnost absolutní proto, že jejím porušením dochází k zjevnému narušení veřejného 

pořádku, pod kterým je třeba rozumět i ochranu slabší smluvní strany.190 

 
pronajímatelky a je nerozhodné, že pouze jedné ze dvou osob označených ve Výpovědi; i když dovolatelka 

skutkově vymezila použitý výpovědní důvod „šířeji“, není pochyb o tom, že v něm bylo zahrnuto i toto 

žalobcovo jednání. Se zřetelem k řečenému zastává dovolací soud názor, že v souzené věci lze považovat za 

zachovanou totožnost mezi skutkovými okolnostmi, jimiž dovolatelka odůvodnila Výpověď, a v řízení 

učiněnými skutkovými zjištěními.“ (Rozsudek Nejvyššího soudu ze dne 25. 9. 2018, sp. zn. 26 Cdo 

5114/2017) 
187  „Tomuto zákonnému požadavku pronajímatel … dostojí nejen tím, že v písemné výpovědi odkáže na 

ustanovení … nýbrž i tím, že použitý výpovědní … skutkově vymezí … tak, aby tento skutek – zejména z důvodu 

perfektnosti výpovědi bez přivolení soudu jako hmotněprávního úkonu pronajímatele a také z důvodů právní 

jistoty a možnosti obrany ze strany nájemce – byl nezaměnitelný s jiným skutkem; jinak je výpověď absolutně 

neplatná.“ (Rozsudek Nejvyššího soudu ze dne 24. 9. 2009, sp. zn. 26 Cdo 4548/2008) 
188  obdobně Rozsudek Nejvyššího soudu ze dne 16. 5. 2012, sp. zn. 26 Cdo 2039/2011 
189  „Ustanovení § 2288 odst. 3 obč. zák. určitě obsahuje výslovnou zákonnou povinnost pro pronajímatele bytu 

(domu) a její nedodržení by mělo mít nějaký následek; není-li následek definován ve zvláštní úpravě, bylo by 

možné uvažovat o aplikaci obecných ustanovení o právních jednáních. Lze proto mít za to, že absence uvedení 

důvodů výpovědi ve vlastní výpovědi je právní jednání contra legem, ať už by narušovalo zjevně veřejný 

pořádek, či nikoli, tj. v takovém případě musí být dle obecných ustanovení o neplatnosti právních jednání 

výpověď shledána minimálně relativně neplatnou.“ (SELUCKÁ, Markéta. In: SELUCKÁ, HADAMČÍK, 

2015, op. cit., s. 138) 
190  Rozsudek Nejvyššího soudu ze dne 18. 3. 2019, sp. zn. 26 Cdo 2199/2018-II. 
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Kabelková a Selucká však předestřely názor, že k ochraně nájemce slouží zejména 

poučovací povinnost pronajímatele a možnost soudního přezkumu a neuvedení důvodu tak 

nezpůsobí zjevné narušení veřejného pořádku, a proto půjde o neplatnost relativní, kterou 

nájemce bude muset před soudem namítnout.191  

S ohledem na § 553 odst. 1 obč. zák.  však lze uvažovat i nad zdánlivostí, jelikož dle 

tohoto ustanovení o právní jednání nejde i nelze-li pro neurčitost (či nesrozumitelnost) jeho 

obsah zjistit ani výkladem. Tento názor ostatně zastává i Bajura, a to nejen v případě 

pronajímatele,192 ale i v případě, poruší-li tuto povinnost nájemce.193  

Zde stojí za to poukázat na již citované rozhodnutí Nejvyššího soudu (již reflektující 

úpravu nového občanského zákoníku), ve kterém Nejvyšší soud nijak nekontroval výrok soudu 

prvého a druhého stupně, že výpověď neobsahující dostatečné skutkové vymezení je zdánlivá. 

Sám Nejvyšší soud sice výslovně neprohlásil, že by taková výpověď zdánlivá byla, avšak uvedl, 

že dostatečné vymezení výpovědního důvodu je předpokladem perfektnosti výpovědi jako 

hmotněprávního jednání pronajímatele.194 Na druhou stranu – v tomto rozhodnutí Nejvyšší 

soud přejal do značné části dikci svého předchozího výše citovaného rozhodnutí,195 ve kterém 

rovněž poukazuje na uvedení důvodu jako na předpoklad perfektnosti, avšak situaci uzavírá 

tak, že sankcí je absolutní neplatnost.   

Nakonec se však sluší ještě dodat, že o dva roky později Nejvyšší soud v jiném svém 

rozhodnutí nijak nenamítal, ani když soudy nižšího stupně označily výpověď pro velmi 

obdobné důvody (pronajímatel nedostatečně neuvedl jméno svého bratra, v jehož prospěch 

nájem vypovídal) jako neplatnou (bez konkretizace, zda relativně či absolutně).196 

 
191  „Opět bychom mohli dovozovat, že se zde chrání slabší subjekt závazkového právního vztahu, nicméně pokud 

byl nájemce řádně poučen o svém právu na ochranu a soud by mimo jiné v rámci přezkumu zvážil i neuvedení 

výpovědního důvodu ve výpovědi, máme za to, že nebude naplněna skutková podstat „zjevného narušení 

veřejného pořádku“, neboť tuto skutečnost je možné zohlednit v rámci obrany nájemce – přezkum 

oprávněnosti výpovědi, tj. modelové řešení obsahuje jiný způsob ochrany slabší strany závazku, který 

dostatečným způsobem umožňuje chránit slabší subjekt soukromého práva.“ (KABELKOVÁ, Eva, 

SELUCKÁ, Markéta. Komentář k § 2288. In: HULMÁK a kol. (§ 2055–3014), 2014, op. cit., s. 457.) 
192  „Jestliže tedy pronajímatel výpovědní důvod ve výpovědi neuvede vůbec nebo jej uvede tak obecně, že by 

nájemci bylo znemožněno splnění jeho povinnosti vylíčit v žalobě rozhodující skutečnosti ve shora uvedeném 

smyslu, byla by výpověď za těchto okolností neurčitá, a tudíž nicotná …“ (BAJURA, 2017, op. cit., s. 34) 
193  BAJURA, 2017, op. cit., s. 86 
194  Rozsudek Nejvyššího soudu ze dne 25. 9. 2018, sp. zn. 26 Cdo 5114/2017 
195  Rozsudek Nejvyššího soudu ze dne 24. 9. 2009, sp. zn. 26 Cdo 4548/2008 
196  Usnesení Nejvyššího soudu ze dne 5. 6. 2019, sp. zn. 26 Cdo 542/2019 
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7.3. Uvedení důvodu a další náležitosti u výpovědi dle § 2291 obč. zák. 

Méně skoupý na slovo byl občanský zákoník v případě výpovědi dle § 2291 obč. zák., 

tedy výpovědi pro zvlášť závažné porušení povinností nájemce vyplývajících mu z nájmu. Třetí 

odstavec tohoto ustanovení totiž výslovně stanoví: 

„Neuvede-li pronajímatel ve výpovědi, v čem spatřuje zvlášť závažné porušení 

nájemcovy povinnosti, nebo nevyzve-li před doručením výpovědi nájemce, aby v přiměřené 

době odstranil své závadné chování, popřípadě odstranil protiprávní stav, k výpovědi se 

nepřihlíží.“. 

Jasně je tak řešena otázka sankce za nesplnění této povinnosti, kdy touto sankcí je 

zdánlivost (přičemž i skutečnost, že toto občanský zákoník u výpovědi dle § 2291 výslovně 

uvádí, může poukazovat na to, že v případě § 2288 půjde „pouze“ o jednu z neplatností). 

7.3.1. Vymezení důvodu a intenzita porušení povinností 

Formulací „neuvede-li pronajímatel ve výpovědi, v čem spatřuje zvlášť závažné 

porušení nájemcovy povinnosti,“ je výslovně zakotvená povinnost uvést skutkové okolnosti, 

pro které je nájem vypovídán. Skutek, ve kterém je spatřováno naplnění výpovědního důvodu, 

bude muset být i v tomto případě vymezen dostatečně určitě tak, aby nebylo možné jej zaměnit 

s jiným. Nadto však bude muset pronajímatel specifikovat, v čem vidí intenzitu, která zakládá 

ono „zvlášť závažné“ porušení a dělí jej od pouhého hrubého porušení. 

Vymezení této intenzity nebude obtížné, bude-li důvodem výpovědi nezaplacení 

nájemného a nákladů na služby za dobu alespoň tří měsíců. Zde bude samozřejmě opět nutné 

uvést, z čeho se dlužná částka sestává, resp. kolik a za které konkrétní měsíce. Obdobně 

u poškození bytu či domu si lze pomoci tak, že výši škody vztáhneme k trojnásobku nájemného 

a nákladů na služby. Stejně tak u jiných závažných škod způsobených pronajímateli nebo 

osobám, které v domě bydlí.197 Dostatečné vymezení této intenzity ve výpovědi pak bude 

v každém jednotlivém případě bojem pronajímatele. 

 
197  „Výše škody a naplnění výpovědního důvodu dle § 2291 by mohlo být poměřováno k částce odpovídající 

trojnásobku nájemného a záloh na služby.“ (KABELKOVÁ, Eva, SELUCKÁ, Markéta. Komentář k § 2291. 

In: HULMÁK a kol. (§ 2055–3014), 2014, op. cit., s. 469.) 
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7.3.2. Povinnost předchozí výzvy 

Významná je rovněž povinnost pronajímatele ještě před doručením výpovědi vyzvat 

nájemce, aby v přiměřené době odstranil své závadné chování, případně aby odstranil 

protiprávní stav. Učinění této výzvy sice neovlivní podobu, resp. text výpovědi, jako tomu bylo 

u ostatních náležitostí výpovědi uvedených výše, je však její hmotněprávní podmínkou.  

Nutno podotknout, že závadného chování se může dopouštět nejen nájemce, ale i člen 

jeho domácnosti či podnájemce. I v takovém případě ale musí být výzva směřována nájemci.198 

V zákoně sice nacházíme formulaci „před doručením“, už s ohledem na požadavek 

přiměřené doby je zřejmé, že pronajímatel má tuto výzvu nájemci učinit s jistým předstihem 

před samotným podáním výpovědi (zákonodárce jistě neměl v úmyslu připustit situaci, kdy 

nájemci je jednoho dne doručena výzva a následně druhého dne i výpověď). Výpověď dle 

§ 2291 tedy může připadat v úvahu až když uběhne zákonem předjímaná přiměřená lhůta.199 

Zákon pro tuto výzvu nepředepisuje písemnou formu. Vzhledem k tomu, že taková 

výzva bude jako každé jiné jednostranné hmotněprávní jednání vyžadovat, aby se dostala do 

sféry svého adresáta, lze však písemnou formu doporučit (zejména s ohledem na případnou 

povinnost důkazního břemene, která bude logicky opět na straně pronajímatele). 

Jaká lhůta bude považována za přiměřenou, bude otázkou každého jednotlivého 

případu. Obecně lze říct, že přiměřená lhůta bude taková, ve které nájemce bude objektivně 

schopen své závadné chování či protiprávní stav odstranit. V případě, že oním závadným 

chováním byly již dokonané činy, jejichž následky nepřetrvávají, postačí pravděpodobně, aby 

nájemce takové chování neopakoval. Jaká lhůta (v tomto případě povahy „zkušební“) bude 

přiměřená, opět bude otázkou konkrétní situace. 

Z logiky věci vyplývá, že výpovědní důvod dle § 2291 obč. zák. je dán až ve chvíli, kdy 

nájemce ani ve stanovené lhůtě neopustí od svého závadného chování či neodstraní protiprávní 

stav. Výpověď bude zdánlivá nejen v případě, kdy pronajímatel nájemce k výše uvedenému 

 
198  „I kdyby výpovědní důvod naplnil člen nájemcovy domácnosti, musí výzva směřovat nájemci.“ 

(PIECHOWICZOVÁ, Lucie. Komentář k § 2291. In: BEZOUŠKA, Petr, PIECHOWICZOVÁ, Lucie. Nový 

občanský zákoník – nejdůležitější změny. Olomouc: ANAG, 2013, s. 316. ISBN 978-80-7263-819-2.) 
199  „Byť zákonodárce použil výraz před doručením výpovědi, měl nepochybně na mysli, že má takto jednat 

pronajímatel ještě předtím, než k podání výpovědi vůbec přikročí, aby poté, kdy dá nájemci najevo, že v jeho 

chování spatřuje kvalifikované porušení povinností, umožnil nájemci změnu jeho chování a možnost nápravy. 

Jestliže by upozornění bylo vyhotoveno tak, že by bylo učiněno jen krátce před doručením výpovědi nebo při 

jejím odeslání, nebude obvykle možno považovat lhůtu co do délky za přiměřenou, neboť výpověď bude 

zřejmě při běžném běhu věcí doručena nájemci velmi záhy po jejím odeslání.“ (KABELKOVÁ, Eva, 

SELUCKÁ, Markéta. Komentář k § 2291. In: HULMÁK a kol. (§ 2055–3014), 2014, op. cit., s. 469.) 
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nevyzve, ale i v případě, kdy lhůta pronajímatelem stanovená nebude přiměřená, jakož 

i v případě, kdy nájemce ve lhůtě upustí od závadného chování či odstraní protiprávní stav.  

K výše uvedeným závěrům200 dospěl i Nejvyšší soud.201 Stalo se tak v případě, kdy 

pronajímatel dal nájemci výpověď pro zvlášť závažné porušení jeho povinností, které spatřoval 

v navrtání vodoměru (nájemce) a v následném snižování jeho stavu, čímž se nájemce měl 

obohatit na úkor ostatních nájemců domu. Pronajímatel však nájemce nevyzval k upuštění od 

závadného chování a k odstranění protiprávního stavu (resp. vyzval, avšak nestanovil žádnou 

lhůtu), přičemž následně argumentoval tím, že šlo o specifickou situaci, jelikož vodoměr může 

vyměnit pouze pronajímatel a vzniklá škoda byla započtena oproti jistotě. Dle pronajímatele 

tedy nebylo k čemu nájemce vyzývat. Nejvyšší soud k tomuto uvedl, úprava výpovědi § 2291 

obč. zák. směřuje na situace, kdy pronajímatel nemá primárně úmysl nájem ukončit, ale chce 

nájemce přimět k odstranění jeho závadného chování či protiprávního stavu. Podmínkou 

naplnění výpovědního důvodu dle předmětného ustanovení tak není porušení povinností zvlášť 

závažným způsobem, ale zároveň se musí jednat o závadné chování či protiprávní stav, které 

je možno odstranit. V opačném případě (kdy takové chování či stav odstranit nelze), je na 

místě výpověď dle § 2288 odst. 1 písm. a) obč. zák. Nejvyšší soud poukázal na skutečnost, že 

i z toho důvodu nalezneme v demonstrativním výčtu § 2291 odst. 2 obč. zák. pouze 

„napravitelné“ jednání či protiprávní stavy, a zároveň úmyslný trestný čin je naopak zařazen 

pod § 2288 obč. zák. Nejvyšší soud pak celou věc uzavřel tak, že k výpovědi se nepřihlíží.202 

Objevují se však názory, že se Nejvyšší soud mýlí (co do nemožnosti okamžité výpovědi 

v případě nenapravitelného jednání). S odkazem na důvodovou zprávu totiž není smyslem 

okamžité výpovědi upřednostnit nápravu před skončením nájmu, ale sankce za porušení 

 
200  Tj. že výzva je hmotněprávní podmínkou výpovědi a že až po marném uplynutí přiměřené lhůty může 

pronajímatel nájem vypovědět a naopak odstraní-li protiprávní stav či upustí-li nájemce od závadného 

chování, výpovědní důvod pomine. 
201  Rozsudek Nejvyššího soudu ze dne 18. 1. 2017, sp. zn. 26 Cdo 4249/2016 
202  „Je-li z povahy porušené povinnosti … vyloučeno, aby nájemce své závadné jednání (protiprávní stav) 

napravil (odstranil), není ani důvod mu poskytnout přiměřenou dobu na „nápravu“. V takovém případě není 

na místě výpověď z nájmu podle § 2291 o. z. bez výpovědní doby, ale výpověď podle § 2288 odst. 1 písm. a) 

o. z. …“ (Rozsudek Nejvyššího soudu ze dne 18. 1. 2017, sp. zn. 26 Cdo 4249/2016) 
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povinností.203 V případě, že by povaha závadného jednání či protiprávního stavu vylučovala 

možnost nápravy, pronajímatel by mohl nájem okamžitě vypovědět i bez předchozí výzvy.204  

Hulmák a Bezouška ve svém článku uvádí názorný příklad, demonstrující zjevnou 

nelogičnost závěru Nejvyššího soudu, kdy nájemci může být dána výpověď bez výpovědní 

doby v případě, kdy způsobil napravitelnou škodu ve výši trojnásobku nájemného, avšak nikoli 

v případě, kdy způsobil škodu o výši třeba i mnohem vyšší, avšak takovou škodu již nelze 

napravit.205 Rovněž svůj názor opírají o skutečnost, že jako jeden z důvodů pro takovou 

výpověď zákon uvádí i poškození bytu či domu závažným nebo nenapravitelným způsobem.  

 
203  „Vzhledem k tomu, že jde o výpověď jednoznačně sankčního charakteru, lze mít za to, že je nutno 

předpokládat jistou (nemalou) intenzitu závadného chování nájemce …“ (Vláda: Důvodová zpráva k zákonu 

č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, č. 89/2012 Dz) 
204  KŘEČEK, Stanislav. In: PRAŽÁK, Zbyněk., FIALA, Josef., HANDLAR, Jiří. a kol. Závazky z právního 

jednání podle občanského zákoníku. Praha: Leges, 2017, s. 961. 
205  „Závěr představený Nejvyšším soudem vede k hodnotovému rozporu. Na jedné straně by bylo možné 

vypovědět nájemce bez výpovědní doby, způsobil-li by v bytě škodu ve výši trojnásobku měsíčního nájemného 

(test závažnosti poškození), kterou nenapravil v přiměřené lhůtě, na druhé straně by mu však nebylo možné 

dát mimořádnou výpověď, pokud by i úmyslně zničil starožitné vybavení bytu v hodnotě několikanásobně 

vyšší.“ (HULMÁK, Milan, BEZOUŠKA, Petr. Výpověď z nájmu bytu bez výpovědní doby. Právní rozhledy. 

2017, č. 20, s. 704–709) 



 
 

57 

 

8. Soudní přezkum výpovědi 

V této práci již bylo na mnoha místech nastíněno nájemcovo právo navrhnout soudu, 

aby přezkoumal oprávněnost pronajímatelovy výpovědi. Přesto stále zbývá mnoho, co je třeba 

k obranné žalobě uvést. 

Dá-li pronajímatel nájemci výpověď z nájmu bytu a má-li nájemce za to, že byl touto 

výpovědí zkrácen na svých právech, přiznává mu § 2290 obč. zák. právo se proti takové 

výpovědi bránit. Tento koncept soudního přezkumu výpovědi dle důvodové zprávy přispívá 

k nastolení rovnováhy v ochraně zájmů nájemce i pronajímatele. Jelikož jde o nájemcova práva, 

je s ohledem na zásadu vigilantibus iura právě na něm, aby se domáhal jejich ochrany.  

Zároveň však nelze zapomínat na nájemcovo postavení slabší strany – to je 

kompenzováno pronajímatelovou povinností poučit nájemce o jeho právu soudní přezkum 

navrhnout.206 O tom však již bylo pojednáno v kapitole sedmé.  

Žalobou dle § 2290 obč. zák. se nájemce může bránit jak proti výpovědi dle § 2288 obč. 

zák., tedy s tříměsíční výpovědní dobou, tak dle § 2291 obč. zák. tedy bez výpovědní doby.207 

Rovněž se touto žalobou může bránit nájemcův dědic v případě výpovědi po smrti nájemce.208 

8.1. Soudní přezkum dle předchozí právní úpravy 

I úprava obč. zák. 1964 ve znění účinném do 31. 12. 2013 znala možnost nájemce bránit 

se proti výpovědi z nájmu bytu. Mluvila však o žalobě „na určení neplatnosti výpovědi“, nikoliv 

„na přezkum oprávněnosti výpovědi“. Nájemce měl právo tuto žalobu podat k soudu do šedesáti 

dnů ode dne jejího doručení, přičemž se jednalo o lhůtu hmotněprávní prekluzivní.209 

Soud pak v řízení o žalobě zkoumal, zda je výpověď neplatná, přičemž dle obč. zák. 

1964 nejednalo-li se o důvody dle § 40a obč. zák. 1964 (neplatnost relativní), šlo vždy 

o neplatnost absolutní, k níž soud přihlíží ex offo. Ať již tedy nedošlo k naplnění výpovědního 

 
206  „Řízení k návrhu nájemce vyhovuje lépe zájmu na vyvážené ochraně zájmů stran. Je-li zasaženo do práv 

nájemce, je na něm, aby se bránil (vigilantibus iura). Nájemcovo postavení jako slabší strany je dostatečně 

vyváženo tím, že se vyžaduje, aby byl o svém právu domáhat se soudního přezkoumání výpovědi 

pronajímatelem ve výpovědi poučen.“ (Vláda: Důvodová zpráva k zákonu č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, 

č. 89/2012 Dz) 
207  „Ustanovení § 2290 o. z. upravující žalobu na neoprávněnost výpovědi z nájmu bytu se uplatní i v případě 

výpovědi z nájmu podle § 2291 o. z.“ (Rozsudek Nejvyššího soudu ze dne 17. 12. 2015, sp. zn. 26 Cdo 

3862/2015) 
208 Rozsudek Nejvyššího soudu ze dne 18. 3. 2019, sp. zn. 26 Cdo 1984/2018 
209  „Nejvyšší soud … dospěl k závěru, že … „šedesátidenní lhůta podle § 711 odst. 5 obč. zák. je lhůta 

hmotněprávní prekluzivní“.“ (Usnesení Nejvyššího soudu ze dne 17. 12. 2009, sp. zn. 26 Cdo 4821/2009) 
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důvodu, jeho neuvedení ve výpovědi, nesplnění poučovací povinnosti, výpověď byla shledána 

absolutně neplatnou. Rozdíl však tkvěl v tom, že absolutní neplatnost spočívající v nenaplnění 

důvodu mohla být soudem zkoumána pouze, byla-li žaloba podána ve lhůtě, zatímco absolutní 

neplatnost způsobená obecnou vadou právního úkonu (jako je např. nedostatek formy) mohl 

soud zkoumat i byla-li žaloba podána po lhůtě.210 

Dle koncepce obč. zák. 1964 tak šlo o zvláštní typ určovací žaloby.211 Byla-li taková 

žaloba podána ve lhůtě, nemusel nájemce prokazovat naléhavý právní zájem na určení 

neplatnosti výpovědi.212 Byla-li však žaloba na určení podána po uplynutí lhůty a měla-li 

neplatnost výpovědi spočívat v jiné vadě než v nenaplnění výpovědního důvodu, jednalo se již 

o klasickou určovací žalobu a musela být naléhavým právním zájmem odůvodněna.213 

Včasné podání žaloby mělo za důsledek i nemožnost nájemce vyklidit, a to až do 

pravomocného skončení řízení o této žalobě, kdy soud buď rozhodl, že výpověď je neplatná, 

v opačném případě žalobu zamítl.214 

8.2. Lhůta k podání návrhu na soudní přezkum 

Lhůta pro podání obranné žaloby činí dva měsíce – na rozdíl od předchozí úpravy, kdy 

činila 60 dní. Byť se může zdát, že jde pouze o jiné vyjádření téhož, není tomu tak.  

Dle § 605 obč. zák. lhůta určená dle dnů počíná běžet dnem následujícím po dni, ve 

kterém nastala rozhodná skutečnost. Dle téhož ustanovení lhůta určená dle měsíců skončí vždy 

dnem, který se číslem shoduje se dnem rozhodné skutečnosti. Lhůta určená dle dnů tak bude 

 
210  „Jestliže žaloba není podána, není tím omezena možnost v budoucnu namítat jiné důvody absolutní 

neplatnosti než nenaplnění výpovědního důvodu (shodně Selucká, s. 419). Protože důvod obecné absolutní 

neplatnosti právního úkonu lze podle platné právní úpravy uplatnit bez ohledu na čas a soud k němu přihlíží 

z úřední povinnosti, je namístě závěr, že zákonem stanovená šedesátidenní lhůta se týká pouze neexistence 

některého z výpovědních důvodů podle § 711 odst. 2.“ (HULMÁK, Milan. Komentář k § 711. In: ŠVESTKA 

a kol., 2009, op. cit. s. 2110.) 
211  „Žaloba na neplatnost výpovědi (§ 711 odst. 5 ObčZ) je specifickým případem určovací žaloby, jejíž 

uplatnění je – s ohledem na její zvláštní povahu a účel jí sledovaný – časově omezeno šedesátidenní lhůtou, 

jež je svou povahou lhůtou hmotněprávní, prekluzivní, a nemůže se uplatnit mimo její rámec. Žalobce 

(nájemce) nemusí v tomto případě prokazovat naléhavý právní zájem na požadovaném určení.“ (Rozsudek 

Nejvyššího soudu ze dne 15. 10. 2009, sp. zn. 26 Cdo 845/2008) 
212  „Žalobce nemusí prokazovat v řízení naléhavý právní zájem na určení neplatnosti.“ (HULMÁK, Milan. 

Komentář k § 711. In: ŠVESTKA a kol., 2009, op. cit. s. 2110.) 
213  „Žalobu na určení neplatnosti výpovědi pronajímatele z nájmu bytu podanou po uplynutí 60denní lhůty, 

odůvodněnou naléhavým právním zájmem na požadovaném určení, je nutno posoudit jako žalobu určovací 

podle § 80 písm. c) OSŘ.“ (Rozsudek Nejvyššího soudu ze dne 15. 7. 2010, sp. zn. 26 Cdo 2076/2009) 
214  „Soud určuje, že výpověď je neplatná, v opačném případě žalobu zamítne. Nevydává pozitivní výrok 

o platnosti …“ (HULMÁK, Milan. Komentář k § 711. In: ŠVESTKA a kol., 2009, op. cit. s. 2110.) 
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mít vždy stejnou délku (nehledě na to, kdy počne běžet). Jelikož však kalendářní měsíce nejsou 

všechny stejně dlouhé, délka lhůty měsíční se bude odvíjet od toho, v kterém měsíci započala 

běžet (s ohledem na přestupný rok i od toho, v kterém roce započala běžet).215  

Lhůta v podobě dvou měsíců tak sice nebude vždy pro každého stejně dlouhá, na druhou 

stranu si ji nemusíte „odpočítávat“ po dnech a okamžitě víte, kdy skončí. 

Co se týče počátku lhůty pro podání obranné žaloby, lze odkázat na kapitolu 

pojednávající o požadavku dojití druhé straně“.  

Zbývá dodat, že se i za účinnosti nového občanského zákoníku jedná o lhůtu 

hmotněprávní a prekluzivní, přičemž důsledky této skutečnosti jsou rozebrány níže.216 

8.3. Povaha obranné žaloby 

Koncepce obranné žaloby dle nového občanského zákoníku se značně liší od předchozí 

úpravy. Novým pojetím se již v několika případech zabýval Nejvyšší soud, přičemž i výslovně 

uvedl, že žaloba dle § 2290 obč. zák. se obsahově liší od žaloby dle § 711 obč. zák. 1964.  

8.3.1. Výpověď neoprávněná, neplatná a zdánlivá 

Nejvyšší soud konstatoval, že za účinnosti občanského zákoníku není obranná žaloba 

dle § 2290 obč. zák. žalobou určovací. Nájemce se totiž v řízení o ní nedomáhá určení existence 

či neexistence výpovědi, její platnosti či neplatnosti. Domáhá se přezkumu výpovědi, 

tj. zkontrolování její oprávněnosti, resp. správnosti. Soud tedy v řízení o takové žalobě zkoumá, 

zda byl naplněn výpovědní důvod a nebyl-li naplněn, rozhodne, že je výpověď neoprávněná.  

 
215  Rozdíl se pak pohybuje v řádu dnů – byla-li by výpověď doručena 1. 2. 2019, šedesáti denní lhůta pro podání 

obranné žaloby by skončila 2. 4. 2019, zatímco lhůta dvouměsíční již 1. 4. 2019, tj. 59 dní (jelikož jdou za 

sebou dvaceti osmi denní únor a třiceti jedna denní březen). Odehrála-li by se totožná situace o rok později, 

skončila by lhůta šedesátidenní i dvouměsíční téhož dne, tj. 1. 4. 2020 (protože tento rok je přestupný a únor 

tak má dní dvacet devět). Pro výpověď doručenou 3. 3. 2019 by lhůta k podání žaloby skončila 2. 5. 2019 

v případě 60 dnů a 3.5. 2019 v případě měsíců, tj. 61 dní (v tomto případě jde o nejčastější případ měsíce 

třiceti jedna denního a třiceti denního). O rok později by obě lhůty skončily 4. 5. 2020, jelikož denní by 

skončila v sobotu a měsíční v neděli a dle § 607 je v takovém případě poslední den lhůty nebližší následující 

pracovní den. Byla-li by výpověď doručena 4. 7. 2019, šedesáti denní lhůta pro podání obranné žaloby by 

skončila 2. 9. 2019, zatímco lhůta dvouměsíční až 4. 9. 2019, tj. 62 dní (je tomu tak proto, že červenec a srpen 

jsou spolu s prosincem a lednem jediné po sobě jdoucí měsíce s délkou třiceti jedna dnů). Odehrála-li by se 

totožná situace o rok později, nic by se nezměnilo. 
216  „Ustanovení § 2286 odst. 2 o. z. je třeba vykládat ve spojení s § 2290 o. z., který zakotvuje právo nájemce 

domáhat se ve stanovené (hmotněprávní prekluzivní) lhůtě (k tomu srov. např. rozsudek Nejvyššího soudu ze 

dne 13. 8. 2008, sp. zn. 26 Cdo 778/2008) u soudu, aby přezkoumal oprávněnost výpovědi.“ (Rozsudek 

Nejvyššího soudu ze dne 18. 3. 2019, sp. zn. 26 Cdo 2199/2018-II.) 
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Nadto však Nejvyšší soud uvedl, že ve světle následků výpovědi pro nájemce a jakož 

i ve světle účelu obranné žaloby, je nutné chápat soudní přezkum výpovědi i v širším smyslu. 

Proto i kdyby byl výpovědní důvod naplněn, avšak sama výpověď byla neplatná (ať už relativně 

či absolutně) nebo dokonce zdánlivá, nebyla taková výpověď dána po právu a je třeba o ní 

rozhodnout jako o neoprávněné a žalobě vyhovět.217 

8.3.2. Výpověď z důvodu jiného než uvedeného v zákoně 

Téměř o dva roky později Nejvyšší soud doplnil, že pokud by nájemce v řízení 

o obranné žalobě neuplatnil důvody neplatnosti či zdánlivosti (a takové důvody by ani jinak 

v řízení nevyšly najevo), nic nebrání tomu, aby je uplatnil v řízeních pozdějších.  

Ve stejném rozhodnutí pak Nejvyšší soud znovu upozornil, že uvede-li pronajímatel ve 

výpovědi zákonný důvod určitě a srozumitelně, je otázka jeho uplatnění otázkou důvodnosti, 

a tedy oprávněnosti výpovědi. Zejména však Nejvyšší soud předestřel svůj názor, že i výpověď 

daná z důvodu jiného než uvedeného v zákoně, je neoprávněná, nikoliv neplatná. Proti takové 

výpovědi se tak nájemce musí bránit v režimu žaloby § 2290 obč. zák.218 

8.4. Důsledky podání obranné žaloby 

Na rozdíl od předchozí úpravy včasné podání žaloby na přezkoumání oprávněnosti 

výpovědi již apriori nezakládá nemožnost nájemce vyklidit. Pronajímatel se vyklizení může 

domáhat žalobou na vyklizení, a to buď formou vzájemného návrhu či samostatně. V druhém 

případě však oprávněnost výpovědi bude posuzována jako předběžná otázka a soud řízení o 

vyklizovací žalobě přeruší do vydání pravomocného rozhodnutí o žalobě obranné. 

Podání obranné žaloby má však i důsledek v oblasti konkludentního nájmu. Dle § 2285 

obč. zák. totiž v případě, kdy nájemce pokračuje v užívání bytu alespoň další tři měsíce ode 

dne, kdy měl nájem skončit, a zároveň není v této době pronajímatelem vyzván, aby byt opustil, 

 
217  „V řízení podle § 2290 o. z. soud rozhoduje o oprávněnosti výpovědi z nájmu bytu, tedy zejména, zda 

uplatněný výpovědní důvod byl naplněn; neoprávněná je i výpověď, která je neplatná či zdánlivá.“ (Rozsudek 

Nejvyššího soudu ze dne 18. 1. 2017, sp. zn. 26 Cdo 4249/2016) 
218  „Vypoví-li pronajímatel nájem bytu z jiných než zákonem stanovených důvodů, jde o výpověď neoprávněnou, 

nikoliv neplatnou; její neoprávněnost musí nájemce uplatnit žalobou podle § 2290 o. z.“ (Rozsudek 

Nejvyššího soudu ze dne 15. 11. 2018, sp. zn. 26 Cdo 3328/2017) 
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platí, že je nájem znovu ujednán. Je-li však podána obranná žaloba, zmíněná tříměsíční lhůta 

začíná běžet až ode dne, kdy rozhodnutí o zamítnutí obranné žaloby nabylo právní moci.219 

8.5. Legitimace k podání obranné žaloby 

Co do otázky pasivní legitimace, není sporu o tom, že žalovaným je pronajímatel. Není 

ani sporu o tom, že k podání obranné žaloby je aktivně legitimován výlučně nájemce. Ovšem 

druhá premisa vyvolává více otázek, než by se na první pohled mohlo zdát. 

8.5.1. Domnělý nájemce 

Nájemce a pronajímatelé roku 2011 uzavřeli nájemní smlouvu, avšak pouze ústně. Roku 

2013 se pak do předmětného bytu k prvnímu nájemci přistěhoval další nájemce. Když 

pronajímatelé těmto nájemcům dali roku 2015 výpověď, nájemci se bránili žalobou na její 

neoprávněnost. Nejvyšší soud však tuto žalobu zamítl (resp. změnil rozsudek Městského soudu 

v Praze, který této žalobě vyhověl). Svůj závěr Nejvyšší soud odůvodnil následovně: 

Dle § 3074 obč. zák. se nájem řídí novým občanským zákoníkem ode dne jeho účinnosti, jeho 

vznik se však řídí dosavadní úpravou. Podle § 686 odst. 1 obč. zák. 1964 vyžadovala nájemní 

smlouva písemnou formu – jinak se jednalo o nájemní smlouvu neplatnou. Ústní dohoda z roku 

2011 nemohla být nájemní smlouvou. Druhý nájemce neuzavřel ani dohodu ústní, proto nebylo 

pochyb, že jemu nájemní právo nikdy nevzniklo. Nabízela se však otázka, zda prvnímu nájemci 

nemohla svědčit dobrá víra ve smyslu § 2238 obč. zák., s ohledem na okolnosti vzniku však 

Nejvyšší soud konstatoval, že nikoliv. Výpověď tak byla adresována a doručena osobám, které 

nájemci vůbec nebyli a taková výpověď tedy ani nemohla vyvolat právní účinky. Jinak řečeno: 

jelikož nájemci nebyli nájemci, nemohli být z neexistujícího nájmu vypovězeni. Výpověď tak 

vůči těmto domnělým nájemcům nemohla vyvolat žádné právní účinky, což zároveň znamená, 

že domnělí nájemci se neměli proti čemu bránit. Nejvyšší soud celou věc uzavřel tak, že žaloba 

proti výpovědi z neexistujícího nájmu musí být zamítnuta pro nedostatek aktivní legitimace.220 

 
219  „Pokud se nájemce brání žalobou na přezkum oprávněnosti výpovědi soudem, počíná běžet tříměsíční lhůta 

pro znovuobnovení nájmu dle § 2285 až právní mocí rozhodnutí o zamítnutí žaloby na přezkum oprávněnosti 

výpovědi, a nikoli okamžikem, kdy nájem bytu zanikl výpovědí, resp. uplynutím výpovědní doby.“ 

(KABELKOVÁ, Eva, SULECKÁ, Markéta. § 2285. In: HULMÁK a kol. (§ 2055–3014), 2014, op. cit., 

s. 450.) 
220  „I k podání žaloby na přezkum oprávněnosti výpovědi podle § 2290 o. z. může být aktivně legitimován jen 

nájemce. Byla-li výpověď doručena osobě, která nájemcem není, nemohla nijak zasáhnout do jejích práv 
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Ve výše uvedeném případě řešil Nejvyšší soud situaci, kdy nájem nikdy nevznikl. Stejná 

situace samozřejmě nastane i v případě, kdy nájem sice vznikl, ale zanikl před doručením 

výpovědi – i zde platí, že kdo není nájemcem, nemůže se proti výpovědi bránit. Nejvyšší soud 

však vyslovil názor, že žalobu je třeba zamítnout i v případě, kdy výpověď sice byla doručena, 

avšak nájem z jiného důvodu zanikl v mezidobí od podání žaloby do rozhodnutí o ní.221, 222 

8.5.2. Manželé jako společní nájemci 

Co se pak týče manželů jako společných nájemců – tak jako výpověď z nájmu musí být 

oběma doručena i účastníky řízení o žalobě proti této výpovědi musí být oba. Nikoliv však 

bezpodmínečně na jedné straně. Když totiž nájemce jako jeden z manželů (společných 

nájemců) podal návrh soudu na přezkoumání oprávněnosti výpovědi, tento návrh byl zamítnut. 

V rámci rozhodnutí o dovolání proti zamítavému rozsudku Nejvyšší soud konstatoval, že, 

nepodávají-li manželé žalobu společně, měl žalobce druhého manžela označit jako druhého 

žalovaného. Dle judikatury Nejvyššího soudu jsou totiž manželé zvláštním případem 

společných nájemců, kdy v řízení vystupují jako nerozluční společníci, a proto musí být 

účastníky řízení o obranné žalobě oba.223 Jelikož rozhodnutí o obranné žalobě neukládá 

účastníkům řízení povinnosti (pouze konstatuje oprávněnost či neoprávněnost výpovědi), není 

pak rozhodné, zda druhý z manželů je rovněž žalobcem či žalovaným.224 

 
(výpověď není způsobilá ukončit „neexistující vztah“), a již proto musí být zamítnuta pro nedostatek aktivní 

legitimace, není přitom významné, co pronajímatele vedlo k zaslání takové výpovědi.“ (Rozsudek Nejvyššího 

soudu ze dne 17. 4. 2018, sp. zn. 26 Cdo 4342/2017) 
221  „Tento závěr se uplatní obdobně i v případě, že výpověď z nájmu bytu sice byla doručena osobě, která v době 

jejího doručení byla nájemcem bytu, avšak její nájem v mezidobí (v době od doručení výpovědi do rozhodnutí 

soudu o žalobě na její neoprávněnost) zanikl z jiného důvodu, neboť ani v takovém případě již nemůže nijak 

nepříznivě zasáhnout do jejího právního postavení.“ (Rozsudek Nejvyššího soudu ze dne 19. 2. 2019, sp. zn. 

26 Cdo 3374/2018) 
222  Obdobně Rozsudek Nejvyššího soudu ze dne 15. 7. 2020, sp. zn. 26 Cdo 680/2020. 
223  „Ustálená soudní praxe již v … dovodila, že v řízení o přivolení k výpovědi z nájmu bytu mají manželé, 

společní nájemci bytu ..., postavení nerozlučných společníků... Postavení manželů (společných nájemců bytu) 

jako nerozlučných společníků se podle názoru dovolacího soudu však projevuje i v tom, že oba manželé musí 

být účastníky řízení o určení neplatnosti výpovědi z nájmu bytu.“ (Rozsudek Nejvyššího soudu ze dne 8. 7. 

2009, sp. zn. 26 Cdo 1704/2008) 
224  „Podal-li proto žalobu o určení neplatnosti výpovědi z nájmu bytu jen jeden ze společných nájemců bytu, 

tj. jeden z manželů, je zapotřebí, aby druhého v žalobě označil jako (dalšího) žalovaného – vedle 

pronajímatele, který dal manželům výpověď z nájmu bytu. Jelikož účastníkům se v tomto řízení neukládají 

žádné povinnosti (vyhoví-li soud žalobě na určení neplatnosti výpovědi z nájmu bytu, rozsudkem jen 

deklaruje, že výpověď je neplatná), je nerozhodné, zda druhý z manželů je jako účastník řízení na žalující 

straně či na straně žalované.“ (Rozsudek Nejvyššího soudu ze dne 14. 9. 2017, sp. zn. 26 Cdo 5939/2016) 
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8.6. Procesní otázky obranné žaloby 

Závěrem se již jen sluší říci, že příslušným soudem k projednání žaloby na přezkum 

oprávněnosti výpovědi z nájmu bytu je soud, v jehož obvodu se nachází předmětný byt. Je tomu 

tak proto, že výlučná příslušnost daná § 88 písm. b) občanského soudního řádu se nevztahuje 

pouze na věcná práva k nemovité věci, ale i na ta závazková. Pokud tedy nájemce s trvalým 

bydlištěm na Praze 7 si najme byt na Praze 1 a následně nebude platit nájemné, v důsledku 

čehož dostane výpověď, bránit se proti výpovědi bude u Obvodního soudu na Praze 1. 

Pronajímatel dá vyklizovací žalobu rovněž u Obvodního soudu pro Prahu 1, avšak žalobu na 

zaplacení dlužného nájemného podá u Obvodního soudu pro Prahu 7.225  

 
225  „Týká-li se řízení práva k nemovité věci, pak je výlučně příslušný soud, v jehož obvodu se daná nemovitost 

nachází (forum rei sitae). … Dokonce může jít i o vznik, trvání i zánik závazkového práva …, například žaloba 

na neplatnost výpovědi z nájmu bytu …, žaloba na neplatnost nájemní smlouvy … apod. Naopak výlučná 

příslušnost se neuplatní u sporů na zaplacení nájemného či bezdůvodného obohacení vzniklého užíváním 

nemovitosti...“ (PŘIDAL, Ondřej. Komentář k § 88. In: SVOBODA, Karel, SMOLÍK, Petr, LEVÝ, Jiří, 

ŠÍNOVÁ, Renáta. Občanský soudní řád. 2. vydání. Praha: Nakladatelství C. H. Beck, 2017, s. 381.) 
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ZÁVĚR 

Pokud by měl autor vyvodit ze své práce jediný závěr, doporučil by radši najímat než 

pronajímat. Žádným takovým omezením však svázán není, a může si tak závěrem dovolit 

velkorysejší bilanci. 

V první kapitole se autor rozhodl zaměřit se na výpověď výhradně optikou obecných 

ustanovení o nájmu. Rozhodl se tak jelikož považoval za vhodné nejprve podrobně rozebrat ty 

nejelementárnější aspekty výpovědi – totiž ty, které výpověď jakožto specifické právní jednání 

charakterizují. Takovým aspektem je jednoznačně vůle jednostranně ukončit nájemní vztah, ale 

i otázka povinnosti uvést výpovědní důvod. Skutečnost, že se práce zpočátku věnovala 

výpovědi dle obecných ustanovení o nájmu, však zároveň usnadnila jeden z vlastních cílů této 

práce – poukázat na ty aspekty výpovědi z nájmu bytu, které jsou vlastní speciální úpravě nájmu 

bytu a odlišují ji od výpovědi z nájmu prostého (čemuž se ostatně i závěr první kapitoly 

explicitně věnuje). 

Druhá kapitola, která byla zasvěcena toliko formě výpovědi z nájmu bytu, snad 

dostatečně zevrubně rozebrala, kdy a jak je naplněn požadavek písemné formy. Proto 

dopodrobna byly popsány pojmy písemnost a podpis, jakož i jejich funkce, vlastnosti a varianty. 

Třetí kapitolu autor věnoval požadavku dojití druhé straně. Popsána byla teorie dojití, 

okamžik odevzdání, případné nedojití i konečné dojití výpovědi. V rámci pojednání o dojití 

výpovědi se autor rozhodl podrobně věnovat otázce, jak soudy rozhodovaly v případech, kdy 

si adresát nemohl vyzvednout zásilku pro nemoc či zahraniční cestu, jakou roli hraje skutečnost, 

kdy otevírací doba pošty koliduje s adresátovou pracovní dobou, jaký dopad bude mít adresátův 

pobyt mimo známou adresu a jaká situace nastane, převezme-li zásilku jiná osoba, či dokonce 

vykradne-li jiná osoba adresátovu schránku. Autor považuje tuto kapitolu za nejpřínosnější 

z celé práce, jelikož byť sám rád polemizuje nad abstraktními pojmy, znalost judikatury ve věci 

doručování bývá pro praxi přeci jen o něco užitečnější. V závěru tato kapitola popsala fikci 

dojití v případě jeho vědomé zmaření a nemožnost jakoukoliv další fikci dojití sjednat smluvně. 

Čtvrtá kapitola si vzala za úkol reflektovat možnosti a požadavky dnešní doby 

a zaměřila se tak na podání výpovědi elektronickou cestou. Tato kapitola obsahem reflektuje 

obsah kapitoly druhé a třetí, když analyzuje právní úpravu a okrajově i technické provedení 

elektronického podpisu, elektronických písemností, elektronického doručování 

a elektronických prostředků, jimiž je v současnosti možno výpověď učinit. Závěrem sice bylo 
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nutné konstatovat, že se jedná o vody stále neprobádané, jelikož jediné nezpochybnitelné 

doručení je skrze datovou schránku. Zároveň však právě tato kapitola nabízí nové možnosti 

a otvírá dosud nezodpovězené otázky, kterým se právní teorie i praxe bude muset do budoucna 

zcela jistě věnovat. 

Naopak pátá kapitola se věnovala již mnohokrát popsané problematice náležitostí 

výpovědi z nájmu bytu, tedy konkretizaci samotného nájemního vztahu, jakož i náležitostem, 

jenž jsou společné všem právním jednáním. Zvláštní pozornost byla věnována otázce dobrých 

mravů a soudním rozhodnutím s tím souvisejícím. Zde musel autor suše konstatovat nikterak 

překvapivý závěr, tedy že rozpor s dobrými mravy bude posuzován vždy s ohledem na skutkové 

okolnosti konkrétního případu jakož i s ohledem na sociální a ekonomické poměry stran 

a přiměřenost důsledků výpovědi k těmto poměrům stran. Závěr kapitoly je pak věnován 

pluralitě subjektů na straně jak nájemce, tak pronajímatele. 

Na pátou kapitolu navazují kapitola setá a sedmá, které postupně rozebírají specifické 

náležitosti na straně nájemcově a pronajímatelově. V prvém případě se vracíme k náležitostem 

výpovědi z nájmu obecného, tj. Uvedení a vymezení výpovědního důvodu se zvláštním 

zaměřením na vymezí výpovědního důvodu v případě změny okolností. V druhém případě 

vystupuje v popředí pronajímatelova poučovací povinnost a důsledněji rozvedený povinnost 

vymezení výpovědního důvodu. 

Celou práci pak autor uzavřel kapitolou osmá, která je věnována soudnímu přezkumu 

výpovědi. Krátce byla zrekapitulována předchozí právní úprava, ve svět čehož byla 

analyzována povaha obranné žaloby dle úpravy současné, tj. Přezkum výpovědi stran 

neoprávněnosti, neplatnosti, zdánlivosti a nedůvodnosti. Práce se krátce dotkla i lhůty k podání 

této žaloby a legitimace k jejímu podání a konečně i ryze procesních otázek. 

Nyní tak zbývá položit si otázku, zda tato práce dostála svým cílům, které si v úvodu 

sama stanovila. 

Vzal-li si autor této práce za cíl zaměřit svou pozornost na judikaturu, má za to, že byl 

svému předsevzetí věrný. Jednoznačné odpovědi však tento přístup nezaručil. V některých 

případech nám sice judikatura ukázala situace, které ani teorie nepředjímala (např. vykradená 

schránka), jindy vyčerpávajícím způsobem odpověděla na otázky obecné (rozpor 

s ustanovením chránícím slabší smluvní stranu) i konkrétní (i výpověď po smrti nájemce 

podléhá obranné žalobě), jindy však více otázek nastolila, než odpověděla (veskrze jakákoliv 
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otázka týkající se neplatnosti vs. zdánlivosti). A nakonec v některých případech sice judikatura 

jasnou odpověď nabízí, ale argumentace oponující odborné literatury je zjevně silnější (otázka 

okamžité výpovědi a nenapravitelného chování).  

Kladla-li si tato práce za hlavní úkol vytyčit možné nástrahy výpovědi co do její formy 

a náležitostí, doufá její autor, že tomuto aspoň z části dostál. Ale zcela jistě je zde ještě celá 

škála právních pastí, která autorovi nadále zůstává skryta. Z těch, co však v této práci uvedeny 

byly, stojí za rekapitulaci zejména celá problematika doručování výpovědi, otázka dobrých 

mravů a rozsah povinnosti skutkového vymezení důvodu ve výpovědi. 

Za nejpalčivější nezodpovězené otázky autor považuje možnost podat výpověď 

elektronicky (resp. elektronicky jinak než datovou schránkou), rozhodování více pronajímatelů 

jakožto spoluvlastníků a povaha sankce za neuvedení výpovědního důvodu. 

A mohl-li by autor navrhnout řešení těchto otázek, navrhl by zakotvit do české právní 

úpravy obdobu formulace navrhované pro slovenský občanský zákoník (vyvratitelná domněnka 

jednání osoby prostřednictvím již známé elektronické adresy). Ve věci rozhodování 

pronajímatelů-spoluvlastníků však i nadále bude na místě ponechat prostor pro soudní uvážení. 

Co se týče sporů o neplatnost a zdánlivost – zde si autor neopovažuje řešení navrhovat, ale 

v zásadě jej netrápí zůstat v nevědomosti.
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Forma a náležitosti výpovědi z nájmu bytu 

Abstrakt 

Diplomová práce cílí na formu a náležitosti výpovědi z nájmu bytu optikou požadavků 

vyplývajících jak z obecné úpravy právních jednání, tak z obecné úpravy nájmu až po specifika 

zvláštní úpravy nájmu bytu.  

Práce je rozdělena do osmi kapitol, kdy první se věnuje výpovědi ve světle obecných 

ustanovení o nájmu (autor zvolil věnovat tomuto samostatnou kapitolu, jelikož má za to, že tak 

bude dosaženo větší přehlednosti). Je zde popsána, jak úprava vlastní pouze obecnému nájmu, 

tak úprava společná i nájmu bytu. 

Druhá kapitola se věnuje formě výpovědi, tedy požadavku písemné formy. Tato kapitola 

zvlášť popisuje oba elementy písemné formy – písemnost a podpis. Dojití výpovědi byla 

s ohledem na rozsah této problematiky věnována samostatná třetí kapitola, která má snahu 

předestřít veškeré myslitelné situace, které mohou nastat při doručování výpovědi. Z důvodu 

rozsahu (jakož i z důvodu specifické povahy problému) byla jako samostatná vyčleněna i čtvrtá 

kapitola věnující se výpovědi podané elektronickou cestou. Tuto kapitolu považuje autor 

obzvlášť za důležitou, jelikož událostí poslední doby nás k užití elektronický prostředků tlačí 

stále víc a víc. 

 Pátá kapitola pak popisuje náležitosti výpovědi, přičemž jak specifika na straně 

nájemce, tak specifika na straně pronajímatele si vysloužila kapitolu vlastní.  

Poslední osmá kapitola je věnována soudnímu přezkumu jakožto úzce související 

otázce. V této kapitole je rozebrána povaha obranné žaloby jakož i její zvláštní specifika. 

Co do použitých zdrojů si práce klade dát prostor vedle zákonné úpravy a odborné 

literatury zejména judikatuře. Vedle pouhého prostého popisu zákonné úpravy a odpovídající 

odborné literatury a judikatury má ale tato práce i ambici zaměřit se na případná úskalí a nastínit 

sporné otázky formy výpovědi jejích náležitostí mohou. K tomuto míří zejména kapitola 

zabývající se dojitím výpovědi a kapitola o elektronické výpovědi. 
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nájem, byt, výpověď 
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Form and requisites of termination of the residential lease 

Abstract 

The thesis targets the form and requisites of notice of termination of a residential lease 

in the light of the requirements arising from both the general regulation of legal acts and the 

general regulation of the lease to the specifics of the special regulation of the residential lease.  

The thesis is divided into eight chapters, the first of which deals with the notice in the 

light of general regulation of the lease (the author chose to devote this a separate chapter since 

he believes that this will achieve greater clarity). It describes both the legal regulation exclusive 

to renting in general, as well as legal regulation common to a residential lease.  

The second chapter deals with the form of termination, ie the requirement of a written 

form. This chapter separately describes both elements of the written form - written document 

and signature. Concerning the scope of this issue, a separate third chapter was devoted to the 

service of the notice, which seeks to present all conceivable situations that may arise during the 

service of the notice. Due to the scope of the issue (as well as due to the specific nature of the 

problem), the fourth chapter devoted to electronic notice was set aside as a separate one. The 

author considers this chapter to be especially important, as recent events have pushed us more 

and more to use electronic means. 

The fifth chapter then describes the requisites of the notice, while both the specifics on 

the part of the lessee and the specifics on the part of the lessor have earned their own chapter.  

The last eighth chapter is devoted to judicial review as a closely related issue. This 

chapter discusses the nature of a defensive action as well as its specifics. 

As for the sources used, the work aims to give space, in addition to legislation and 

literature, especially case law. In addition to a simple description of the legal regulation and the 

corresponding literature and case law, this work also has the ambition to focus on possible 

pitfalls and outline controversial issues of the form of notice and its requisites. This goes 

especially the chapter dealing with the service of the notice and the chapter on electronic notice. 
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