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Úvod 

Tato diplomová práce pojednává o současné právní úpravě nájmu a vlastnictví 

nebytových prostor. Snahou bylo podat ucelený základní přehled o stávající právní 

úpravě nájmu a vlastnictví nebytových prostor, umožnit alespoň základní orientaci 

v této oblasti soukromého práva. Vzhledem k rozsahu práce však nejsou podrobně 

rozebrány všechny instituty, které by se mohly nájmu a vlastnictví nebytových prostor 

týkat. Jedním z důvodů, proč jsem si vybrala ke zpracování téma nájem a vlastnictví 

nebytových prostor bylo, že již několik let pracuji v realitní kanceláři a s těmito instituty 

přicházím denně do styku. Nutno přiznat, že častěji jsou řešeny otázky bydlení a tudíž i 

právní úprava nájmu a vlastnictví bytů, přesto právní úprava nebytových prostor je 

neméně důležitá a zajímavá.  

Diplomová práce se skládá ze tří hlavních kapitol. V první kapitole je definován 

pojem nebytových prostor, jejich vymezení a určení právní úpravy, do které spadají. Je 

důležité vnímat rozdíly mezi jednotlivými definicemi pojmu nebytového prostoru pro 

účely nájmu a pro účely vlastnického práva.  

Druhá kapitola se věnuje tématu nájmu nebytových prostor. Institut nájmu 

nebytových prostor je rozdělen na několik podkapitol rozebírajících právní úpravu, 

vznik nájmu, náležitosti nájemní smlouvy, práva a povinnosti smluvních stran, 

podnájem, skončení a zánik nájmu.  

Třetí kapitola pojednává o vlastnictví nebytových prostor. Též pojednává o právní 

úpravě tohoto institutu, o způsobech nabývání vlastnictví, o společenství vlastníků 

jednotek, o právech a povinnostech vlastníka nebytového prostoru. Není zde pojednáno 

o problematice převodů družstevních nebytových prostor z vlastnictví někdejších SBD a 

LBD do vlastnictví jejich členů, jež je zařazena do ZOVB. 

Tato práce je dokončena v právním stavu ke dni 12. prosince 2009. 
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1. Vymezení pojmu nebytových prostor 

Nebytové prostory spadají do úpravy občanskoprávní. Jsou druhotným 

předmětem občanskoprávních vztahů, tedy tím čeho se chování subjektů 

občanskoprávních vztahů týká, přičemž předmětem přímým těchto vztahů je ono lidské 

chování, jímž se realizují práva a povinnosti subjektů. Občanskoprávní vztahy můžeme 

definovat jako právní vztahy, jejichž obsahem jsou subjektivní práva a povinnosti 

upravené právními předpisy soukromoprávní povahy.  

Podle § 118 odst. 1 zákona č. 40/1964 Sb., občanského zákoníku ve znění 

pozdějších předpisů (OZ) jsou předmětem občanskoprávních vztahů věci, a pokud to 

jejich povaha připouští, práva nebo jiné majetkové hodnoty. Ve druhém odstavci 

zmíněného § 118 zákonodárce dodává, že předmětem občanskoprávních vtahů mohou 

být též byty nebo nebytové prostory. Z daného ustanovení tedy můžeme dovodit, že 

nebytový prostor není věcí ve smyslu občanského práva a považujeme jej za specifický 

předmět občanskoprávních vztahů. OZ dále již obecný pojem nebytových prostor 

nevymezuje.  

Citovaný § 118 OZ stanoví, co vše je předmětem občanskoprávních vztahů. Již 

z pouhého logického srovnání obou ustanovení (odstavců) vyplývá, že vedle toho, co je 

předmětem občanskoprávního vztahu podle odstavce prvého, mohou jím být i byty a 

nebytové prostory. Jestliže by i byty a nebytové prostory byly věcmi, nebylo by třeba je 

zvlášť vyčlenit jako specifický předmět občanskoprávních vztahů. Ze současné úpravy 

předmětu občanskoprávních vztahů po novelizaci OZ provedené zákonem č. 501/1991 

Sb. tak jasně vyplývá, že nebytový prostor není věcí. Na závěru, že nebytový prostor 

není věcí, nemůže nic změnit ani skutečnost, že může být (stejně jako byt) předmětem 

vlastnictví (§ 125 OZ) a že s ním jako takovým může být nakládáno ve smyslu § 123 OZ, 

protože předmětem vlastnictví nemusí být vždy věc – zvláštní zákon může upravit 

vlastnické právo nejen k věcem.1 

                                                           
1
 Rozhodnutí Vrchního soudu v Praze sp. zn. 3 Cdo 317/93 
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Nebytové prostory a byty mají dvojí právní povahu. Zpravidla jsou jen prostou 

částí (nikoli součástí ve smyslu § 120 OZ ani příslušenstvím podle § 121 OZ) domu, 

v němž se nalézají, takže nejsou samostatnými předměty občanskoprávních vtahů, jak 

má na mysli § 118 odst. 2 OZ. Avšak podle zákona č. 72/1994 Sb., kterým se upravují 

některé spoluvlastnické vztahy k budovám a některé vlastnické vztahy k bytům a 

nebytovým prostorům a doplňují některé zákony (zákon o vlastnictví bytů), ve znění 

pozdějších předpisů a nálezů Ústavního soudu (ZOVB), jsou jednotky v domě, tj. byt a 

nebytový prostor, jako vymezené části domu samostatnými předměty občanskoprávních 

vztahů, které jako takové mohou být převáděny, děděny, zastaveny atd.2 Nebytové 

prostory, které nejsou jednotkou, nemohou být předmětem práv nebo majetkových 

dispozic. ZOVB definuje v § 2 písm. c) nebytový prostor jako místnost nebo soubor 

místností, které jsou podle rozhodnutí stavebního úřadu určeny k jiným účelům než 

k bydlení. Určení, k jakému účelu bude prostor užíván, je věcí rozhodnutí stavebního 

úřadu. Znamená to, že pro aplikaci zákona je rozhodující stav právní, nikoli faktický. 

Rozhodnutí uživatele o způsobu užívání neaprobované veřejnou mocí je z tohoto 

hlediska nepodstatné.3 Dále ZOVB stanoví, že nebytovými prostory nejsou příslušenství 

bytu (OZ za příslušenství bytu považuje vedlejší místnosti a prostory určené k tomu, 

aby byly s bytem užívány, § 121 odst. 2 OZ) nebo příslušenství nebytového prostoru ani 

společné části domu. Za společné části domu ZOVB považuje části domu určené pro 

společné užívání, zejména základy, střechu, schodiště, balkony, prádelny, sušárny, 

kočárkárny, kotelny, atd., viz ustanovení § 2 písm. g) ZOVB. Rozestavěným nebytovým 

prostorem je místnost nebo soubor místností, určených v souladu se stavebním 

povolením k jiným účelům než k bydlení, pokud je rozestavěn v domě, který je alespoň 

v takovém stupni rozestavěnosti, že je již navenek uzavřen obvodovými stěnami a 

střešní konstrukcí (§ 2 písm. f) ZOVB). Jednotkou (a tedy předmětem právních vztahů) 

ve smyslu ZOVB se rozumí byt nebo nebytový prostor nebo rozestavěný byt nebo 

rozestavěný nebytový prostor jako vymezená část domu. Ustanovení § 3 odst. 2 ZOVB 

stanoví, že právní vztahy k jednotkám se řídí, pokud tento zákon nestanoví jinak, 

ustanoveními občanského zákoníku a dalších právních předpisů, které se týkají 

                                                           
2
 KNAPPOVÁ, M.; ŠVESTKA, J.; DVOŘÁK, J. a kol. Občanské právo hmotné 1. 4., aktualizované a doplněné 

vydání. Praha: ASPI, a. s., 2005. Díl první: Obecná část, 282 s.  
3
 LIŠKA, P., LIŠKOVÁ, V. Zákon o nájmu a podnájmu nebytových prostor. Komentář. 3., doplněné a 

přepracované vydání. Praha: C. H. Beck, 2005. 2 s. 
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nemovitostí. Důvodová zpráva k citovanému ustanovení konstatuje, že jednotky mají 

řadu shodných znaků s nemovitostmi, takže na práva a povinnosti k nim je třeba 

používat úpravu práv a povinností týkající se nemovitostí, pokud ovšem z jiných 

ustanovení citovaného zákona nevyplývá něco jiného (např. z § 3 odst. 1 ZOVB 

vyplývá, že ustanovení OZ o předkupním právu podílových spoluvlastníků společných 

částí domu se nepoužijí).4 Zákon o vlastnictví bytů a nebytových prostor je zvláštním 

soukromoprávním předpisem ve vztahu k občanskému zákoníku (OZ). OZ na něj v § 

125 odst. 1 ohledně vlastnictví bytů a nebytových prostor přímo odkazuje. 

Pojem nebytových prostor je především dále upraven v zákoně č. 116/1990 Sb., o 

nájmu a podnájmu nebytových prostor, ve znění pozdějších předpisů (NPNP), na který 

též odkazuje OZ ve svém § 720, kde stanoví, že nájem a podnájem nebytových prostor 

je upraven tímto zvláštním zákonem. Podle § 1 NPNP se za nebytové prostory pro účely 

tohoto zákona považují: 

 a) místnosti nebo soubory místností, které podle rozhodnutí stavebního úřadu 

jsou určeny k jinému účelu než k bydlení, a jimiž jsou zejména prostory určené 

k provozování výroby, obchodu, služeb, výzkumu, administrativní činnosti, dále 

archivy, garáže, skladové prostory a části veřejně přístupných prostorů budov; 

nebytovými prostory nejsou příslušenství bytu, prádelny, sušárny, kočárkárny a půdy,  

b) byty, u kterých byl udělen souhlas k jejich užívání k nebytovým účelům. 

Rozhodnou právní skutečností pro určení, zdali je nebytový prostor skutečně 

nebytovým prostorem ve smyslu NPNP, je pravomocné kolaudační rozhodnutí 

stavebního úřadu určující místnosti nebo soubory místností k účelu užívání jinému než 

bydlení. V souladu se zákonem č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu 

(stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, je třeba rozhodnutím ve smyslu 

ustanovení § 1 NPNP rozumět také ohlášení stavby, veřejnoprávní smlouvu, certifikát 

autorizovaného inspektora, stavební povolení, oznámení o užívání stavby nebo 

kolaudační souhlas, neboť ustanovení § 126 odst. 1 StavZ výslovně stanoví, že stavbu 

lze užívat jen k účelu vymezenému zejména v kolaudačním rozhodnutí, v ohlášení 

stavby, ve veřejnoprávní smlouvě, v certifikátu autorizovaného inspektora, ve 

stavebním povolení, v oznámení o užívání stavby nebo v kolaudačním souhlasu. Výčet 

                                                           
4
  KNAPPOVÁ, M.; ŠVESTKA, J.; DVOŘÁK, J. a kol. Občanské právo hmotné 1. 4., aktualizované a doplněné 

vydání. Praha: ASPI, a. s., 2005. Díl první: Obecná část, 283 s. 
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je demonstrativní, takže můžeme argumentovat, že účel užívání je možné prokázat i 

jinou právně relevantní skutečností. Rozhodující tedy není faktický stav místností, ale 

kolaudační rozhodnutí, kolaudační souhlas stavebního úřadu, apod.5 Ustanovení § 1 

písm. a) NPNP obsahuje výčet nebytových prostor, který je demonstrativní a za 

nebytové prostory považujeme i jiné místnosti či soubory místností v tomto výčtu 

neuvedené, které však splňují již zmíněnou podmínku uvedenou v tomto ustanovení a 

to, že jsou určeny k jinému účelu než k bydlení. Zákon dále vymezuje, co není 

nebytovým prostorem (příslušenství bytu, prádelny, sušárny, kočárkárny a půdy) a 

v tomto případě jde o výčet taxativní. V případě nebytového prostoru, který je vymezen 

ustanovením § 1 písm. b) NPNP se jedná o změnu účelu užívání bytu.  K tomu je třeba 

souhlasu stavebního úřadu v souladu s ustanovením § 127 StavZ.  

Definice nebytového prostoru v zákoně o vlastnictví bytů (ZOVB) a v zákoně o 

nájmu a podnájmu nebytových prostor (NPNP) nejsou zcela shodné a tedy je nutné 

rozlišovat pojem nebytový prostor pro účely vlastnického práva a pojem nebytový 

prostor pro účely nájmu.   

Pojem nebytového prostoru obsahuje i zákon č. 151/1997 Sb., o oceňování 

majetku a o změně některých zákonů (zákon o oceňování majetku), ve znění pozdějších 

předpisů. Ve svém § 8 odst. 2 stanoví, že: nebytový prostor, kterým je místnost nebo 

soubor místností včetně příslušenství určených k jiným účelům než k bydlení se oceňuje 

včetně podílu na společných částech domu, a to i v případě, jsou-li umístěny mimo dům, 

jakož i včetně podílu na příslušenství domu a stavbách vedlejších včetně jejich 

příslušenství určených pro společné užívání; nebytovým prostorem nejsou příslušenství 

bytu ani společné části domu.  

 

 

 

 

 

 

 
                                                           
5
 FIALA, J.; SELUCKÁ, M. Nebytové prostory – vlastnictví, nájem a podnájem. 1. vyd. Brno: Computer 

Press, a. s., 2007. 84 – 85 s. 
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2. Nájem nebytových prostor 

Nájem nebytových prostor je občanskoprávním vztahem, patřící do oblasti 

soukromého práva. Nájem lze obecně charakterizovat jako závazkový právní vztah, kdy 

pronajímatel nájemní smlouvou přenechává za úplatu nájemci věc, aby ji dočasně (ve 

sjednané době) užíval. Základním znakem občanskoprávního vztahu – nájmu (tedy i 

nájmu nebytových prostor) je rovnost účastníků těchto vztahů a jejich značná smluvní 

volnost. Účastníci rovného občanskoprávního vztahu nemohou jeden druhému určovat 

práva nebo povinnosti, ty lze dohodnout ve smlouvě, pokud nejsou stanoveny právním 

předpisem.6 Ústavní soud České republiky se k otázce smluvní volnosti vyjádřil takto: 

Pronajímatel a nájemce jsou při uzavírání nájemní smlouvy vázáni pouze kogentními 

ustanoveními příslušných zákonů (občanský zákoník, zákon o nájmu a podnájmu 

nebytových prostor). Další eventuální omezení, práva či povinnosti každé smluvní 

strany – pokud nejsou kogentně vyloučena – je možné jako svobodný, shodný projev 

vůle stran vtělit do nájemní smlouvy v souladu jak s ústavními předpisy, tak s obecnými 

ustanoveními občanského zákoníku, zejména § 34 a násl. Práva a povinnosti však nelze 

stanovit obecně závaznou vyhláškou, veřejnoprávním aktem, neboť jde o poměr 

soukromoprávní.7 

2.1 Právní úprava nájmu a podnájmu nebytových prostor 

Nájem a podnájem nebytových prostor upravuje zákon č. 116/1990 Sb., o nájmu a 

podnájmu nebytových prostor (NPNP). Tento zákon nabyl účinnosti dnem 1. května 

1990. Občanský zákoník (OZ) na tento zákon odkazuje ve svém § 720. Ustanovení 

                                                           
6
 NOVÁKOVÁ, H. Nájem a správa nebytových prostor. 3., aktualizované vydání. Praha: BOVA POLYGON, 

2008. 9 s. 
7
 Rozhodnutí Ústavního soudu ČR sp. zn. Pl. ÚS 29/93 
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občanského zákoníku, zejména ustanovení § 663 a následující (obecná úprava nájemní 

smlouvy), použijeme jedině tehdy, pokud zákon o nájmu a podnájmu nebytových 

prostor neobsahuje odlišnou úpravu. NPNP je lex specialis ve vztahu k OZ.  

Před rokem 1990 upravoval užívání nebytových prostor zákon č. 111/1950 Sb., o 

hospodaření s některými místnostmi, jehož předmětem byly místnosti určené k jiným 

účelům než obytným a zemědělským (např. kanceláře, obchodní místnosti, dílny, 

garáže). Tento zákon však doplňovaly ještě další právní předpisy, především zákon č. 

141/1950 Sb., občanský zákoník, zákon č. 142/1950 Sb., občanský soudní řád, zákon č. 

109/1964 Sb., hospodářský zákoník, zákon č. 41/1964 Sb., o hospodaření s byty aj. 

Národní výbory sestavovaly a prováděly dle směrnic státního úřadu plán, podle kterého 

se s těmito místnostmi hospodařilo. Právní úprava hospodaření s nebytovými prostory 

byla složitá a odpovídala dřívějšímu direktivnímu způsobu hospodaření. V roce 1964 

došlo k přijetí nového občanského zákoníku č. 40/1964 Sb., který zavedl institut 

osobního užívání bytů, jiných místností a pozemků. Právní vztahy vyplývající z tzv. 

osobního užívání místností nesloužících k bydlení upravoval občanský zákoník v § 196 

a v § 197. Rozhodnutí o přidělení místností nesloužících k bydlení vydával místně 

příslušný národní výbor, a to bez ohledu na vlastnické vztahy. Občanovi či organizaci 

tímto rozhodnutím národního výboru (později obecního úřadu) vzniklo právo, aby s ním 

vlastník objektu či subjekt, jenž vykonával právo hospodaření, uzavřel dohodu o 

užívání. Právo užívání nebytových prostor vzniklo dohodou o odevzdání a převzetí 

místností do užívání. Ustanovení občanského zákoníku platila pouze v případech, kdy 

uživatelem byla fyzická osoba nebo tzv. nesocialistická právnická osoba. Pro vztahy 

mezi organizacemi socialistického sektoru platila jedině ustanovení hospodářského 

zákoníku.8 

Federální shromáždění přijalo dne 23. dubna 1990 již výše zmíněný dodnes 

účinný zákon č. 116/1990 Sb., o nájmu a podnájmu nebytových prostor (NPNP). Přijetí 

tohoto zákona přispělo k rozvoji podnikatelských aktivit fyzických a právnických osob, 

postupně byl odstraněn princip, podle kterého národní výbory rozhodovaly o užívání 

nebytových prostor bez ohledu na vlastnické vztahy, došlo k minimalizaci 

administrativních omezení výkonu vlastnických práv při uzavírání nájemních smluv 

                                                           
8
 NOVÁKOVÁ, H. Nájem a správa nebytových prostor. 3., aktualizované vydání. Praha: BOVA POLYGON, 

2008. 5 s. 
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k nebytovým prostorům. Ustanovením § 16 NPNP byla zrušena některá ustanovení OZ 

a další právní předpisy, které upravovaly dosavadní nakládání s nebytovými prostory.  

Zákon č. 116/1990 Sb. byl sedmkrát novelizován a právní úprava nájmu a 

podnájmu nebytových prostor prošla v minulých letech celou řadou změn. 

 První novely z let 1990 a 1991 především reagovaly na restituční zákony, zavedly 

nové výpovědní důvody pro pronajímatele, rozšiřovaly smluvní volnost, došlo 

k přesnějšímu vymezení práv a povinností smluvních subjektů a k odstranění některých 

nejasností obsahu pojmů. Důvodem pro změnu zákona byla i skutečnost, že v převážné 

většině lokalit došlo v oblasti trhu s nebytovými prostory k vyrovnání nabídky a 

poptávky a nebyla již potřebná taková ochrana nájmů, jakou původní znění zákona 

obsahovalo a bylo nutné řešit také vztahy vzniklé na základě tzv. nevypověditelných 

smluv. Rovněž bylo třeba uvést do souladu v zákoně užívanou terminologii 

s terminologií obsaženou v OZ.9 Novely z let 1999 a 2002 především odstranily některá 

ustanovení, která sjednávání nájmu nebytových prostor administrativně komplikovala. 

Např. novela č. 302/1999 Sb., zrušila podmínku předchozího souhlasu národního 

výboru (obecního úřadu, zákon č. 67/1967 Sb., o národních výborech byl zrušen 

zákonem č. 367/1990 Sb., o obcích) k uzavření smlouvy o nájmu místností určených 

k provozování obchodů a služeb. Tento souhlas byl podmínkou platnosti takovéto 

smlouvy. Novela č. 522/2002 Sb., odstranila ustanovení, které dávalo možnost přikázat 

pronajímateli, aby pronajal nebytový prostor určenému nájemci a z tohoto důvodu 

vypovědět stávající nájem.  

Novela provedená zákonem č. 360/2005 Sb., je zatím poslední a velmi 

významnou změnou zákona o nájmu a podnájmu nebytových prostor. Novela přesněji 

vymezila pojem nebytových prostor, který doplnila demonstrativním výčtem prostor, 

které se za nebytové považují. Dále taxativně uvádí i to, co za nebytové prostory 

nepovažuje. Byly upraveny práva a povinnosti pronajímatele a nájemce, upraveny 

podstatné náležitosti nájemní smlouvy, doplněny výpovědní důvody, došlo ke změně 

podmínek podnájmu, atd. Celkově tato novela přispěla k dalšímu rozšíření smluvní 

volnosti subjektů smluvního vztahu a také k souladu zákona s reálnými potřebami trhu 

v oblasti nebytových prostor.  

                                                           
9
 NOVÁKOVÁ, H. Nájem a správa nebytových prostor. 3., aktualizované vydání. Praha: BOVA POLYGON, 

2008. 7 s. 
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2.2 Vznik nájmu  

Nájem nebytového prostoru vzniká na základě písemné nájemní smlouvy, kterou 

pronajímatel přenechává nájemci za nájemné nebytový prostor do užívání (§ 3 NPNP). 

Nájem nebytového prostoru vzniká uzavřením nájemní smlouvy a tedy dohodou 

účastníků na jejím obsahu. Nájemní smlouva patří již k tradičním institutům 

soukromého práva, je dvoustranným právním úkonem, smlouvou konsensuální, k jejíž 

platnosti je nutný projev souhlasné vůle stran. Nájemní smlouva musí být uzavřena 

svobodně, vážně, určitě a srozumitelně. Nesmí být contra legem, ani infraudem legis, 

ani contra bonos mores.10 Stranami této nájemní smlouvy jsou pronajímatel (vlastník 

nebytového prostoru nebo jím pověřená osoba) a nájemce. Mohou to být osoby jak 

fyzické, tak právnické. Je u nich nutná způsobilost k právům a povinnostem a 

způsobilost k právním úkonům. Při uzavírání nájemní smlouvy se mohou dát zastoupit 

(viz obecná úprava zastoupení v OZ). Při uzavírání nájemní smlouvy o nájmu 

nebytových prostor musí být kromě podmínek a obsahových náležitostí definovaných 

v NPNP dodrženy také obecné náležitosti právních úkonů a stanovený postup při 

uzavírání smluv podle ustanovení OZ (§ 34 - § 51). Zákon v případě nebytových prostor 

výslovně vyžaduje písemnou formu nájemní smlouvy, přičemž § 40 odst. 1 OZ stanoví: 

nebyl-li právní úkon učiněn ve formě, kterou stanoví zákon nebo dohoda účastníků, je 

neplatný, tzn., že nedostatek písemné formy smlouvy o nájmu nebytových prostor by 

způsobil její neplatnost. Podle ustanovení § 46 odst. 2 OZ pro uzavření smlouvy 

písemnou formou stačí, dojde-li k písemnému návrhu a k jeho písemnému přijetí, 

smlouva o nájmu nebytových prostor tedy nemusí být uzavřena na jedné listině. 

Písemně uzavřená dohoda může být změněna nebo zrušena pouze písemně (§ 40 odst. 2 

OZ).  

                                                           
10

 SALAČ, J. Nájemní smlouva jako právní důvod bydlení. 1. vydání. Praha: Univerzita Karlova v Praze, 
2003. 43 s.  
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2.3 Náležitosti nájemní smlouvy 

Zákon stanoví podstatné náležitosti nájemní smlouvy, jež dle § 3 NPNP jsou:  

• předmět nájmu 

• účel nájmu 

• výše nájemného 

• úhrady za plnění poskytovaná v souvislosti s užíváním nebytového 

prostoru nebo způsob jejich určení 

• doba, na kterou se nájem uzavírá, pokud nejde o nájem na dobu neurčitou 

•  údaj o předmětu podnikání v provozovně umístěné v pronajatém 

nebytovém prostoru (jde-li o nájem sjednaný k účelu podnikání) 

 

Pro vznik nájemní smlouvy je důležité, aby se strany na obsahových náležitostech 

smlouvy dohodly. Při absenci těchto výše uvedených obligatorních náležitostí bude 

nájemní smlouva považována za neplatnou. S ohledem na § 40a OZ půjde o absolutní 

neplatnost právního úkonu. Absolutní neplatnost znamená, že právní úkon je neplatný 

od počátku bez ohledu na to, zda se někdo důvodu neplatnosti dovolal, a je nerozhodné, 

zda došlo k vydání soudního rozhodnutí určujícího, že právní úkon je neplatný. 

Absolutní neplatnost rovněž není možné zhojit například tím, že dodatkem ke smlouvě 

budou sjednány chybějící povinné náležitosti smlouvy.11 Pokud by na základě takové 

smlouvy již došlo k plnění, půjde o bezdůvodné obohacení ve smyslu § 451 odst. 2 OZ 

a každý z účastníků je povinen vrátit druhému vše, co podle ní dostal (§ 457 OZ). 

Ohledně rozsahu vydání a případné peněžité náhrady dále pojednává ustanovení § 458 

OZ.  

2.3.1 Předmět nájmu 

Předmětem nájemní smlouvy je přenechání nebytových prostor k užívání. Ve 

smlouvě musí být předmětné nebytové prostory vymezeny především určením 

nemovitosti, ve které se nacházejí, včetně bližšího určení podlaží či jiné specifikace 
                                                           
11

 LIŠKA, P., LIŠKOVÁ, V. Zákon o nájmu a podnájmu nebytových prostor. Komentář. 3., doplněné a 
přepracované vydání. Praha: C. H. Beck, 2005. 14 s. 
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umístnění prostor. Určit nemovitost je možné především její adresou, katastrálním 

územím, parcelním číslem, popřípadě geometrickým nebo jiným plánem či jiným 

vhodným způsobem, aby nevznikla pochybnost, o jaké nebytové prostory jde.12 

Nebytové prostory jako předmět nájmu musí být tedy vymezeny dostatečně určitě, jinak 

by bylo možné považovat danou nájemní smlouvu za neplatnou (§37 odst. 1 OZ). Dále 

nelze než doporučit přesně označit případné příslušenství nebytových prostor (místnosti, 

prostory) a vybavení nebytových prostor (kotel, vestavěné skříně, apod.). Rovněž bude 

účelné, uvést do nájemní smlouvy v jakém stavu je nebytový prostor předáván.  

2.3.2 Účel nájmu 

Další náležitostí nájemní smlouvy o nebytovém prostoru je sjednání účelu, ke 

kterému budou konkrétní nebytové prostory sloužit. Účel užívání nebytových prostor by 

měl vycházet ze stavebně-technického určení nebytových prostor, především tedy 

z kolaudačního rozhodnutí či kolaudačního souhlasu, apod. Účel užívání může být ve 

smlouvě vymezen daleko podrobněji než v těchto příslušných stavebních povoleních. 

Může to poté např. pronajímateli ulehčit dát výpověď nájemci z důvodu užívání 

nebytových prostor v rozporu se smlouvou.  

Zákon č. 116/1990 Sb. v § 3 odst. 2 vyžaduje soulad mezi stavebním určením 

pronajatých prostor a mezi účelem nájmu, jak je sjednán v nájemní smlouvě. Pro 

posouzení platnosti nájemní smlouvy není rozhodné, k jakému účelu nájemce skutečně 

pronajatý prostor užívá, jestliže je zachován soulad mezi stavebním určením a 

sjednávaným účelem nájmu. Jestliže nájemce užívá předmět nájmu v rozporu se 

smlouvou, mj. v rozporu se sjednaným účelem nájmu, není smlouva z tohoto důvodu 

neplatná; pronajímatel má vůči nájemci výpovědní důvod podle § 9 odst. 2 písm. a) cit. 

zák.13 V zájmu pronajímatele tedy půjde o co možná nejpřesnější a naopak v zájmu 

nájemce bude výhodnější co nejobecnější vymezení účelu užívání daných nebytových 

prostor.  

V případě, že v průběhu nájemního vztahu dojde ke změně účelu užívání 

uvedeného ve smlouvě, je třeba ohledně této změny uzavřít písemný dodatek k nájemní 
                                                           
12

 LIŠKA, P., LIŠKOVÁ, V. Zákon o nájmu a podnájmu nebytových prostor. Komentář. 3., doplněné a 
přepracované vydání. Praha: C. H. Beck, 2005. 11 s. 
13

 Rozhodnutí Vrchního soudu Praha sp. zn. 11 Cmo 13/96 
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smlouvě. Nestačí ústní souhlas či vědomost pronajímatele o tom, že nájemce změnil 

účel nájmu. Souhlas pronajímatele s tím, aby nájemce užíval nebytové prostory k jinému 

účelu, než bylo sjednáno v nájemní smlouvě, není pro dalšího nabyvatele nemovitosti 

závazný.14 Účel nájmu musí být samozřejmě zákonem dovolený, možný.  

2.3.3 Nájemné a úhrady za plnění poskytovaná v souvislosti s užíváním NP 

Nájem vzniká na základě písemné nájemní smlouvy, kterou pronajímatel 

přenechává nájemci za nájemné nebytový prostor do užívání, a tedy můžeme říct, že 

pojmovým znakem nájmu je jeho úplatnost. Pokud by byla nájemní smlouva 

bezúplatná, byla by považována za neplatnou (případně by šlo o výpůjčku). V praxi se 

vyskytují případy, kdy je nájemné stanoveno nějakou symbolickou částkou, avšak i tyto 

mohou být s přihlédnutím k § 39 OZ považovány za neplatné, neboť účelem takové 

smlouvy zřejmě bude obcházení ustanovení zákona.  

Již od počátku účinnosti zákona NPNP zde byla cenová regulace. Na sklonku 

roku 1990 byl přijat zákon č. 526/1990 Sb., zákon o cenách, na jehož podkladě byla 

přijata vyhláška č. 585/1990 Sb., o cenové regulaci nájemného z nebytových prostor. 

Nebytové prostory byly rozděleny podle účelového určení a k nim byly přiřazeny 

cenové stropy nájemného. Dále obce měly právo stanovit, vzhledem k atraktivitě 

prostředí a výhodnosti polohy nájemné vyšší popř. bez omezení. Cenová regulace 

prodělala několik změn. Nakonec se ale správně dospělo k závěru, že nabídka trhu je již 

taková, že je možné cenovou regulaci zcela zrušit a k tomu došlo zrušením uvedené 

vyhlášky vyhláškou č. 168/1994 Sb. s účinností od 1. 10. 1995. Současná úprava je tak 

vlastně postavena na smluvních cenách. Přesto však nelze uvažovat absolutně volně. Je 

zde nutné připomenout, že podle § 671 odst. 1 OZ zná zákon tzv. obvyklé nájemné. 

Další omezení lze spatřovat v obecných ustanoveních zákona o cenách – nemělo by 

docházet k nepřiměřenému hospodářskému zisku.15  

Výše nájemného tedy není v současné době regulována a je závislá na dohodě 

účastníků smlouvy. Ustanovení § 7 odst. 1 NPNP stanoví: není-li výše nájemného 

upravena obecně závazným právním předpisem, stanoví se dohodou. Výše nájemného 
                                                           
14

 Rozhodnutí Nejvyššího soudu v ČR sp. zn. 20 Cdo 1656/99 
15

 SALAČ, J. Nájemní smlouva jako právní důvod bydlení. 1. vydání. Praha: Univerzita Karlova v Praze, 
2003. 152 s. 
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nemusí být výslovně stanovena částkou, může být určen pouze způsob jejího výpočtu, 

který však musí být dostatečně určitý. Nájemné může být hrazeno jak v české měně, tak 

i v cizí, v penězích nebo je možné sjednat naturální plnění, i když to bude velmi 

výjimečně. V nájemní smlouvě je zpravidla určena též splatnost nájemného – většinou 

je sjednána periodicky a to měsíčně, čtvrtletně či ročně. V případě, že smlouva 

neobsahuje ujednání o splatnosti, použijeme § 7 odst. 2 NPNP, který podpůrně stanoví, 

že nájemné spolu s úhradou za plnění poskytovaná v souvislosti s užíváním nebytového 

prostoru se platí v měsíčních splátkách předem vždy k prvnímu dni příslušného 

kalendářního měsíce. Dále je důležité, aby strany tohoto smluvního vztahu též určily 

způsob placení nájemného a úhrad za služby. V případě, že ve smlouvě chybí dohoda o 

místě plnění, platí úprava uvedená v § 567 OZ. Často v nájemní smlouvě bývá ujednání 

o kauci, která slouží na úhradu dlužného nájemného a poskytovaných služeb. O kauci a 

její výši se však musí strany dohodnout.  

V nájemní smlouvě musí být určeny i úhrady za plnění poskytovaná v souvislosti 

s užíváním nebytového prostoru. Může jít o služby podle povahy prostor poskytované, 

jako např. dodávky energií a vody, odvoz odpadků, úklid prostor, jejich ostraha, 

dodávka zásilek a recepční a informační služby.16 Je třeba uvést rozsah poskytovaných 

služeb a úhradu za ně, respektive výši záloh na jednotlivé druhy služeb a jejich následné 

vyúčtování k určitému datu. Cena služeb by neměla být bez bližší specifikace zahrnuta 

do nájemného. Ve smyslu § 3 NPNP nemůžeme za nájemné označit celkovou částku, 

která zahrnuje nájemné i úhradu za služby. Dle judikatury bychom takovou smlouvu 

posuzovali jako neplatnou s přihlédnutím k § 37 odst. 1 OZ, neboť takové smluvní 

ujednání by bylo neurčité a nesrozumitelné.  

Smlouva o nájmu a podnájmu nebytových prostor musí mít podle § 3 zákona č. 

116/1990 Sb. písemnou formu a musí obsahovat předmět a účel nájmu, výši a splatnost 

nájemného a způsob jeho platby. Neobsahuje-li smlouva o nájmu nebytových prostor 

uvedené náležitosti, je neplatná. Je-li nájemné sjednáno pevnou částkou za jednotku 

plochy s tím, že v této částce je zahrnuta úhrada za elektrickou energii, vodné a stočné, 

teplo, strážní službu, pojištění a úklid bez rozlišení (uvedení) částky představující 

nájemné a dalších částek představujících úhradu za energie a další služby, je nutné 

                                                           
16

 LIŠKA, P., LIŠKOVÁ, V. Zákon o nájmu a podnájmu nebytových prostor. Komentář. 3., doplněné a 
přepracované vydání. Praha: C. H. Beck, 2005. 12 - 13 s. 
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dospět k závěru, že takováto smlouva nemá stanovené náležitosti, neboť v ní není 

zejména určena výše nájemného, a proto je absolutně neplatná (§ 3 odst. 4 zák. č. 

116/1990 Sb.).17  

Na poměrnou slevu z nájemného má nájemce nárok za podmínky, že může užívat 

nebytový prostor jen omezeně a to z důvodu, že pronajímatel neplní své povinnosti ze 

smlouvy nebo povinnosti stanové NPNP (§ 8 NPNP). Poměrnost slevy na nájemném 

bude záležet především na rozsahu a délce omezení nájemce při užívání nebytových 

prostor. Předpokladem uplatnění slevy z nájemného bude uplatnění nároku nájemce 

vůči pronajímateli. Podle § 675 OZ je nutné toto právo uplatnit u pronajímatele bez 

zbytečného odkladu. Právo zanikne, nebude-li uplatněno do šesti měsíců ode dne, kdy 

došlo ke skutečnostem toto právo zakládajícím.18 

2.3.4 Doba nájmu 

Nájem nebytového prostoru lze sjednat na dobu neurčitou nebo na dobu určitou. 

Pokud v nájemní smlouvě chybí jakékoli ujednání o době nájmu, jedná se o nájemní 

smlouvu na dobu neurčitou. V případě, že však nejde o nájem na dobu neurčitou, je 

nutné v nájemní smlouvě uvést dobu, na kterou se nájem uzavírá. Jde o další podstatnou 

náležitost smlouvy. Doba může být určena uplynutím určitého počtu měsíců, let (např. 

uplynutím jednoho roku) a poté je též důležité stanovit, kdy tato doba počíná běžet nebo 

může být určena také tak, že nájem skončí ke konkrétnímu datu. Dobu nájmu lze určit i 

jinými způsoby, je však třeba dbát toho, aby stanovení doby bylo dostatečně určité. 

Sjednání doby trvání nájmu nebytových prostor ve smyslu § 3 odst. 3 zákona č. 

116/1990 Sb., o nájmu a podnájmu nebytových prostor, je pouze takové ujednání o době 

trvání nájmu, podle kterého jejím uplynutím nájem (nejpozději) končí.19  

Rozlišení nájmu na dobu určitou a neurčitou je důležité zejména pokud jde o 

zánik nájmu, neboť jsou zde rozdílné důvody skončení nájemního vztahu. 
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2.3.5 Předmět podnikání nájemce  

Jde-li o nájem nebytových prostor sjednaný k účelu podnikání, musí nájemní 

smlouva obsahovat údaj o předmětu podnikání nájemce v provozovně umístěné 

v pronajatém nebytovém prostoru. Předmět podnikání, který bude uveden v nájemní 

smlouvě, by měl odpovídat živnostenskému či jinému oprávnění podnikatele 

provozovat podnikání. Nájemce tedy musí být podnikatelem. Podnikáním rozumíme ve 

smyslu § 2 zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů, 

soustavnou činnost prováděnou samostatně podnikatelem vlastním jménem a na vlastní 

odpovědnost za účelem dosažení zisku. Kdo je považován za podnikatele dále 

vyjmenovává ve svých ustanoveních zde již zmíněný obchodní zákoník (ObchZ). Pojem 

provozovna vymezuje jak ObchZ, tak i živnostenský zákon (zákon č. 455/1991 Sb., o 

živnostenském podnikání). Provozovnou je prostor, kde je uskutečňována podnikatelská 

činnost (provozována živnost).  

2.4 Práva a povinnosti smluvních stran 

Některá práva a povinnosti stran nájemní smlouvy nebytových prostor jsou 

upravena zejména v § 5 NPNP, kde jsou rozděleny na práva a povinnosti pronajímatele 

a práva a povinnosti nájemce. Jde především hlavně o podpůrné ustanovení, které 

použijeme v případě, že nájemní smlouva neobsahuje žádné ujednání o právech a 

povinnostech účastníků daného vztahu. Ustanovení § 5 NPNP však neobsahuje veškerá 

práva a povinnosti pronajímatele a nájemce. Další práva a povinnosti nalezneme i 

v jiných ustanoveních citované zákonné úpravy. Práva a povinnosti pronajímatele a 

nájemce jsou oboustranné a jejich specifikaci bychom měli nalézt především ve 

smlouvě. Smluvní strany se tedy mohou o rozsahu práv a povinností dohodnout a tím se 

i odchýlit od některých ustanovení zákona. Zákonodárce svěřil úpravu vzájemných práv 

a povinností především do moci účastníků nájemní smlouvy. Do tohoto pojetí nelze 

zasahovat ani obecně závaznou vyhláškou obecního či městského úřadu stanovením 

povinností nájemci a pronajímateli. Tento závěr je obsažen v rozhodnutí Ústavního 

soudu, kterým byla zrušena obecně závazná vyhláška upravující povinnost zajišťovat 

pořádek mimo jiné v přilehlých nemovitostech pronajímateli teprve v případě, že tak 
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neučiní nájemce.20 Pokud vyhláška ukládá povinnost zajišťovat pořádek a čistotu ve 

společných prostorách domu a přilehlých nemovitostech pronajímateli teprve v případě, 

kdy tak neučiní nájemce, třeba mít obecně zato, že takové opatření, jímž obec vlastně 

vstupuje do občanskoprávního vztahu existujícího mezi pronajímatelem a nájemcem, 

náleží stěží do samostatné působnosti obce (§ 14 odst. 1, 2 zákona č. 367/1990 Sb., ve 

znění pozdějších předpisů), totiž působnosti, jejímž pojmovým znakem je právě to, že 

obec zde spravuje samostatně „své záležitosti“ (§ 13 odst. 1 citovaného zákona). Navíc 

tak činí způsobem, jenž je v rozporu s úpravou práv a povinností vyplývajících nejen 

z nájmu bytu podle ustanovení § 687 a § 688 občanského zákoníku, ale i nájmu 

nebytových prostor podle ustanovení § 5 odst. 1 zákona č. 116/1990 Sb.21 

2.4.1 Práva a povinnosti pronajímatele 

Povinnosti pronajímatele jsou stanoveny v § 5 odst. 1 NPNP, avšak není-li tedy 

účastníky dohodnuto jinak. Hlavní povinností pronajímatele je odevzdání nebytového 

prostoru nájemci ve stavu způsobilém ke smluvenému účelu nájmu. Způsobilost 

nebytového prostoru bude zřejmě posuzována vždy v konkrétním případě, bude se 

odvíjet od smluveného účelu nájmu a bude důležité, aby mohly být nebytové prostory 

ihned po předání užívány bez jakéhokoliv vynaložení nákladů na jejich úpravu či 

opravu. V zájmu obou účastníků smluvního vztahu lze jen doporučit, aby před 

uzavřením nájemní smlouvy proběhla prohlídka daného nebytového prostoru a o 

předání těchto prostor byl sepsán zápis (např. protokol o předání), který bude obsahovat 

informace o skutečném stavu nebytového prostoru při předání nájemci. Nesplnění 

povinnosti pronajímatele ohledně stavu odevzdávaných nebytových prostor nebude mít 

zpravidla za důsledek absolutní neplatnost nájemní smlouvy, ale podle okolností 

případu může mít nájemce možnost požadovat slevu z nájemného, možnost odstoupit 

od nájemní smlouvy (§ 679 OZ) nebo nájemní smlouvu vypovědět podle § 9 odst. 3 

NPNP. V určitých případech by nájemce mohl namítnout relativní neplatnost smlouvy, 
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pokud by byl jednáním pronajímatele uveden v omyl (§ 49a OZ).22 V nájemní smlouvě 

však může být tato povinnost pronajímatele sjednána odlišně.  

Další povinností pronajímatele je udržovat svým nákladem nebytové prostory ve 

stavu způsobilém ke smluvenému užívání po celou dobu nájemního vztahu a 

zabezpečovat řádné plnění služeb, jejichž poskytování je s užíváním nebytového 

prostoru spojeno. Udržovací povinností lze rozumět např. povinnost provádět potřebné 

opravy (opravy těles ústředního topení, vodovodních baterií, podlah, apod.), jde o 

udržovací náklady na odstranění závad, které za trvání nájemního vztahu vznikly. Ve 

smlouvě může být stanoven rozsah oprav, které má provést pronajímatel, odlišně. 

Služby, které mají být poskytovány ve spojení s nebytovým prostorem, nejsou zákonem 

vymezeny, a proto je bude třeba blíže určit v konkrétní nájemní smlouvě. Pronajímatel 

je buď zajišťuje sám, nebo prostřednictvím třetích osob, např. společností zajišťujících 

dodávky elektrické energie, plynu, apod. I ohledně služeb platí možnost dohody 

smluvních stran jak o rozsahu poskytovaných služeb, tak i o tom, že některé (popřípadě 

všechny) služby si bude obstarávat nájemce sám. Pronajímatel je povinen umožnit 

nájemci plný a nerušený výkon práv spojených s nájmem.  

Pokud pronajímatel tyto povinnosti (stanovené zákonem nebo vyplývající ze 

smlouvy) neplní, a v důsledku toho nájemce nemůžu užívat nebytový prostor bez 

omezení, má nájemce nárok na poměrnou slevu z nájemného (§ 8 NPNP) nebo může 

vypovědět nájem na dobu určitou před uplynutím sjednané doby podle § 9 odst. 3 písm. 

c) NPNP, musí se však jednat o hrubé porušování uvedených povinností vyplývajících z 

§ 5 odst. 1 NPNP.  

K právům pronajímatele především patří nárok na zachování a vrácení 

nebytových prostor, nárok na nájemné, úhradu za poskytované služby a právo 

požadovat, aby nájemce užíval nebytové prostory dle uzavřené smlouvy. Pronajímatel 

je oprávněn kontrolovat plnění povinností nájemce nebytového prostoru a za tím účelem 

je nájemce nebytového prostoru povinen umožnit pronajímateli přístup do nebytového 

prostoru. Tato povinnost není stanovena v NPNP, ale vyplývá z obecných ustanovení 

OZ o nájemní smlouvě. Podle ustanovení § 665 odst. 1 OZ je pronajímal oprávněn 

požadovat přístup k věci (v tomto případě do pronajatého nebytového prostoru) za 
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účelem kontroly, zda nájemce užívá věc – nebytový prostor řádným způsobem. Obecně 

platí, že kontrola má být prováděna přiměřeným způsobem, nesmí nájemce nepřiměřeně 

obtěžovat či mít dokonce podobu šikany.23  I přes možnost aplikovat zde ustanovení 

OZ, bude účelné sjednat tuto nájemcovu povinnost ve smlouvě.   

2.4.2 Práva a povinnosti nájemce 

Povinnosti nájemce jsou upraveny především v § 5 odst. 3 a 4 NPNP. Nájemce je 

povinen bez zbytečného odkladu oznámit pronajímateli potřebu oprav, které má 

pronajímatel provést, a umožnit provedení těchto i jiných nezbytných oprav. Jedná se 

tedy pouze o opravy nebytového prostoru, nikoli pravidelnou údržbu nebytových 

prostor (což patří mezi povinnosti pronajímatele, není-li dohodnuto jinak). Půjde 

zejména o různé závady (např. porucha topenářských těles, apod.), které ztěžují výkon 

práva nájemce, případně hrozí i poškození nebytového prostoru. Pro oznámení zákon 

nestanoví žádnou formu, písemné oznámení lze jen doporučit. Lhůta pro oznámení je 

bez zbytečného odkladu, což se bude vždy odvíjet od konkrétního případu. V případě, 

že tak nájemce neučiní, odpovídá za vzniklou škodu v důsledku nesplnění této jeho 

zákonné povinnosti. Odpovědnost za škodu by se posuzovala podle ustanovení § 420 a 

násl. OZ (případně ustanovení § 373 a násl. ObchZ). Škodu chápeme jako majetkovou 

újmu poškozeného, kterou je možno vyjádřit penězi. Hradí se skutečná škoda a to, co 

poškozenému ušlo (ušlý zisk), především v penězích a požádá-li poškozený a je-li to 

možné a účelné, tak uvedením do předešlého stavu. Pokud by pronajímatel přes 

upozornění nezrealizoval opravy v nebytovém prostoru, které má učinit, může se 

nájemce domáhat splnění této povinnosti soudně, nebo by mohl postupovat v souladu 

s ustanovením § 669 OZ. Pokud by tedy pronajímatel přes nájemcovo upozornění 

neobstaral opravy bez zbytečného odkladu, může je nájemce realizovat sám a na 

pronajímateli se může domáhat úhrady účelně vynaložených nákladů. Pokud by však 

nájemce pronajímatele na potřebu oprav neupozornil, mohl by požadovat na 

pronajímateli pouze to, o co se pronajímatel opravou nebytového prostoru obohatil.24 
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Jestliže nájemce hodlá změnit v provozovně umístěné v pronajatém nebytovém 

prostoru předmět podnikání, a pokud tato změna ovlivní podstatným způsobem využití 

nebytových prostor, je povinen oznámit to pronajímateli a vyžádat si jeho předchozí 

písemný souhlas. Strany se mohou v nájemní smlouvě dohodnout i jinak, neboť § 5 

odst. 4 NPNP má dispozitivní charakter. Toto ustanovení se váže na § 3 NPNP, kdy 

v případě nájmu sjednaného za účelem podnikání, musí být v nájemní smlouvě uveden 

také údaj o předmětu podnikání v provozovně v pronajatém nebytovém prostoru.  

Určitou nejasnost této úpravy způsobuje především skutečnost, že nájemní 

smlouva obsahuje jednak ujednání o účelu nájmu a jednak údaj o předmětu podnikání 

v provozovně umístěné v pronajatém nebytovém prostoru. Bude-li součástí jednání o 

účelu nájmu i předmět podnikání nájemce v nebytových prostorách, bude třeba 

přistoupit ke změně nájemní smlouvy v případě, že se nájemce rozhodne změnit 

předmět podnikání. Pak by postup uvedený v § 5 odst. 4 NPNP neměl své opodstatnění, 

ledaže by jako předběžná procedura umožňoval zahájit nájemci investice do vybavení 

nebytových prostor novým nábytkem či zařízením nezbytným k provozování jiných 

činností. V případě, že účel nájmu bude sjednán dostatečně obecně a ujednání bude 

pouze doplněno údajem o předmětu podnikání v uvedené provozovně umístěné 

v nebytových prostorách, dovolí citovaná úprava § 5 odst. 4 NPNP, aby nebylo nutné 

přistupovat ke změně nájemní smlouvy. Nečinnost pronajímatele v případě oznámení 

musí být vykládána jako nedostatek souhlasu. Obecně lze uvažovat o tom, že uvedená 

úprava má chránit pronajímatele před podstatnou změnou v charakteru využívání 

pronajatých prostor. To znamená, že v prvé řadě bude třeba posoudit změnu ke 

stávajícímu stavu a vymezit důsledky této změny, které mohou spočívat např. ve větší 

hlučnosti, počtu a frekvenci návštěvníků, apod. Sankce za změnu předmětu podnikání 

bez předchozího písemného souhlasu pronajímatele spočívá v možnosti pronajímatele 

vypovědět smlouvu na dobu určitou před uplynutím doby podle § 9 odst. 2 písm. j) 

NPNP.25 

Ohledně různých stavebních úprav a jiných změn na nebytovém prostoru platí, že 

nájemce je nesmí provádět bez souhlasu pronajímatele, jak plyne z ustanovení § 667 

OZ. V případě stavebních úprav, které např. vyžadují stavební povolení či ohlášení je 
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nutno postupovat v souladu s ustanoveními stavebního zákona (StavZ) a souhlas 

pronajímatele zde nenahrazuje souhlas stavebního úřadu. Ustanovení § 667 odst. 1 OZ 

pojednává též o úhradě vynaložených nákladů spojených s provedenými změnami. 

Pokud by pronajímatel s provedenými změnami nesouhlasil, nájemce by musel uvést 

nebytový prostor do původního stavu na své náklady. Hrozí-li v důsledku prováděných 

změn vznik značné škody, je pronajímatel oprávněn odstoupit od smlouvy (§ 667 odst. 

2 OZ). 

 V § 5 odst. 2 NPNP se stanoví, že nájemce je oprávněn užívat nebytové prostory 

v rozsahu dohodnutém ve smlouvě. Důležité je tedy přesné a určité vymezení rozsahu 

užívání v nájemní smlouvě. Rozsah užívání může být vymezen nejen určením předmětu 

užívání, ale i časovým určením (např. pouze od 8.00 do 16:30 h) nebo určením 

příslušenství a částí nemovitosti, v níž se nachází apod.26 Pokud by nájemce užíval 

nebytový prostor v rozporu s nájemní smlouvou, odpovídal by za škodu, kterou takto 

způsobil (§ 420 a násl. OZ, 373 a násl. ObchZ) nebo by mu mohl dát pronajímatel 

výpověď před uplynutím sjednané doby nájmu podle § 9 odst. 2 písm. a) NPNP.  

Mezi další povinnosti nájemce můžeme např. zařadit platbu nájemného a úhrad za 

plnění poskytovaná s užíváním nebytového prostoru. Povinnost strpět, aby pronajímatel 

měl přístup do nebytových prostor za účelem provedení oprav, za účelem kontroly zda 

jsou nebytové prostory řádně užívány. Povinnost po skončení nájmu vrátit nebytové 

prostory ve stavu v jakém je převzal s přihlédnutím k obvyklému opotřebení (případně v 

jiném dohodnutém stavu). 

Práva nájemce nebytového prostoru se odrážejí v uvedených povinnostech 

pronajímatele. Např. právo požadovat od pronajímatele odevzdání nebytových prostor 

ve stavu způsobilém ke smluvenému účelu nájmu, právo žádat na pronajímateli 

odstranění závad na nebytovém prostoru. Oprávnění užívat nebytový prostor v rozsahu 

stanoveném ve smlouvě, požadovat poměrnou slevu z nájemného v rámci § 8 NPNP, 

oprávnění přenechat nebytový prostor se souhlasem pronajímatele do podnájmu za 

podmínek stanovených v § 6 NPNP.   
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2.5 Podnájem  

Nájemce je podle § 6 NPNP oprávněn, za zde uvedených podmínek, přenechat 

nebytový prostor do podnájmu. Předmětem podnájmu mohou být jak celé nebytové 

prostory, tak i jen jejich část. Vzniku podnájemního vztahu musí předcházet písemný 

souhlas pronajímatele nebytových prostor. Souhlas s případným podnájmem může být 

udělen již v nájemní smlouvě (v obecné či konkrétní podobě). Pronajímatelův nesouhlas 

s podnájmem musí nájemce respektovat, v opačném případě má pronajímatel možnost 

vypovědět smlouvu o nájmu i před uplynutím sjednané doby podle § 9 odst. 2 písm. g) 

NPNP. Smlouva o podnájmu může být uzavřena pouze na dobu určitou, a to maximálně 

na dobu trvání vztahu nájemního. Uvedené podmínky lze změnit smluvním ujednáním 

mezi pronajímatelem a nájemcem, neboť nemají kogentní povahu. 

 Smlouva o podnájmu musí mít písemnou formu, toto ustanovení naopak kogentní 

je. Nedodržení písemné formy by vedlo k absolutní neplatnosti podnájemní smlouvy.  

Účastníky smlouvy o podnájmu jsou nájemce a podnájemce nebytového prostoru. 

Při sjednávání smlouvy je nutné mít na zřeteli všechna pravidla týkající se sjednávání 

smluv obecně, jakož i pravidla pro sjednávání smluv o nájmu nebytových prostor 

(zejména § 3 NPNP). Obsah smlouvy o podnájmu pak bude do určité míry vymezen 

smlouvou o nájmu nebytového prostoru. Nebude možné, aby nájemník přenechal 

podnájemníkovi více práv, než sám získal nájemní smlouvou.27 Podnájemní vztah je 

totiž závislý na existenci vztahu nájemního. V případě, že zanikne nájem nebytového 

prostoru, zaniká i vztah podnájemní. Dále lze podnájem ukončit dohodou nebo způsoby 

sjednanými ve smlouvě, či uplynutím doby, na kterou byl sjednán.  

Práva a povinnosti pronajímatele a nájemce vyplývající z § 5 NPNP se vztahují i 

na toho, komu byl nebytový prostor přenechán do podnájmu (§ 6 odst. 2 NPNP). 

V případě podnájemníka půjde zejména o oprávnění užívat nebytový prostor 

stanoveným způsobem, oznamovací povinnost v případě závad včetně umožnění jejich 

odstranění, jakož i povinnost oznámit změnu předmětu činnosti v provozovně 

umístněné do podnajatých prostor. Při porušení povinnosti může podnájemníkovi 
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vzniknout odpovědnost za vzniklou škodu.28 Na podnájemní vztah se též vztahuje 

ustanovení § 8 NPNP, v roli pronajímatele zde bude vystupovat nájemce a oprávněným 

bude podnájemce.  

2.6 Skončení a zánik nájmu 

Skončení nájmu nebytových prostor je upraveno v ustanoveních § 9 až § 13 

NPNP. Rozlišujeme podle toho, zda byl nájem sjednaný na dobu určitou nebo na dobu 

neurčitou. Zánik nájmu nebytového prostoru je upraven v § 14 NPNP. Z povahy NPNP 

jako zákona lex specialis ve vztahu k OZ vyplývá, že na skončení (zánik) nájmu NP 

můžeme aplikovat ustanovení OZ. Především ustanovení upravující obecné důvody 

zániku závazků nebo obecné důvody skončení nájmu v části týkající se nájemní 

smlouvy. Ke skončení (zániku) nájmu tedy dochází na základě různých právně-

relevantních skutečností. Základní způsoby skončení a zániku nájmu nebytového 

prostoru jsou: 

• dohoda mezi pronajímatelem a nájemcem (ustanovení OZ) 

• uplynutí doby, na kterou byl nájem sjednán (§ 9 odst. 1 NPNP) 

• výpověď pronajímatele před uplynutím doby, na kterou byl nájem sjednán 

(§ 9 odst. 2 NPNP) 

• výpověď nájemce před uplynutím doby, na kterou byl nájem sjednán (§ 9 

odst. 3 NPNP) 

• výpověď pronajímatele nebo nájemce nájmu uzavřeného na dobu 

neurčitou (§ 10 NPNP) 

• smrt nájemce nebo zánik právnické osoby, která je nájemcem (§ 14 

NPNP) 

• odstoupení od smlouvy (ustanovení OZ) 

• zničení (zánik) nebytového prostoru (§ 680 odst. 1 OZ) 

Není-li dohodnuto jinak, je v případě ukončení nájmu nájemce povinen vrátit 

nebytový prostor ve stavu, v jakém ho převzal s přihlédnutím k obvyklému opotřebení 
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(§ 13 NPNP). Jde o podpůrné ustanovení a účastníci smlouvy o nájmu nebytových 

prostor si mohou sjednat, za jakých podmínek bude nájemce povinen vrátit nebytový 

prostor v případě skončení nájmu. 

2.6.1 Skončení nájmu dohodou 

Skončení nájmu nebytového prostoru dohodou není výslovně v NPNP uvedeno, 

ale můžeme ho dovodit z příslušných ustanovení OZ. Zejména v souladu s ustanovením 

§ 677 odst. 1 OZ může pronajímatel a nájemce uzavřít dohodu o skončení nájmu 

nebytového prostoru. Forma dohody by měla být písemná, neboť nájemní smlouva o 

nebytovém prostoru má formu písemného právního úkonu (§ 40 odst. 2 OZ). V dohodě 

je třeba uvést datum, ke kterému nájem nebytového prostoru skončí a vyjádřit vůli 

zúčastněných stran ukončit nájem nebytového prostoru. 

2.6.2 Skončení nájmu uplynutím doby 

Nájem sjednaný na dobu určitou skončí uplynutím doby, na kterou byl sjednán (§ 

9 odst. 1 NPNP). Takto tedy může skončit pouze nájem, který byl sjednán na určitou 

dobu. Doba, na kterou se nájem uzavírá, je podle § 3 NPNP předepsanou náležitostí 

smlouvy o nájmu nebytového prostoru, pokud nejde o nájem sjednaný na dobu 

neurčitou. Nájem pak skončí posledním dnem lhůty, na kterou byl sjednán. V případě, 

že doba byla uvedena počtem let nebo měsíců, nájem skončí uplynutím posledního dne 

příslušného roku nebo měsíce. Vzhledem k právní jistotě je nutné doporučit, aby doba 

nájmu byla ve smlouvě vymezena co nejpřesněji.  

V případě, že nájemce užívá pronajatou věc (v tomto případě nebytový prostor) i 

po uplynutí sjednané doby nájmu a pronajímatel proti tomu nepodá návrh na vydání 

věci (v tomto případě návrh na vyklizení nemovitosti) u soudu do 30 dnů, obnovuje se 

smlouva za týchž podmínek, za jakých byla sjednána původně. Tato úprava je obsažena 

v ustanovení OZ v § 676 odst. 2. NPNP obnovení nájemního vztahu podle tohoto 

ustanovení nevylučuje a lze se tedy domnívat, že je možné tuto úpravu subsidiárně 

použít i na obnovu nájmu nebytových prostor.  Nájem sjednaný na dobu delší než rok se 

obnovuje vždy na rok a nájem sjednaný na dobu kratší se obnovuje na tuto dobu. 



29 
 

Původní i obnovený nájem na sebe tedy bezprostředně navazují a jedná se tedy o 

pokračování původního nájemního vztahu. Je však možné v nájemní smlouvě výslovně 

vyloučit zákonný účinek obnovy nájemní smlouvy podle uvedeného ustanovení § 676 

odst. 2 OZ.  

K případu obnovení nájmu nebytových prostor se též vyjádřil Nejvyšší soud: 

ustanovení § 676 občanského zákoníku o obnovení nájmu po uplynutí doby, na kterou 

byl sjednán, se za zde stanovených podmínek uplatní i v případě nájmu nebytových 

prostor. Pokračujícím užíváním nebytových prostor po uplynutí dohodnuté doby je i 

jejich nevyklizení.29 Z dřívější soudní judikatury však vyplývalo, že prolongace nájmu 

nebytových prostor podle obecných ustanovení nájemní smlouvy v OZ není možná 

s odvoláním na gramatický výklad NPNP.30  

2.6.3 Skončení nájmu výpovědí 

Výpověď je jednostranný právní úkon, který učiní pronajímatel nebo nájemce 

vůči druhé straně. Ve výpovědi musí být vyjádřena vůle předmětný vztah ukončit. 

Zákon vyžaduje písemnou formu výpovědi. Výpověď je nutné druhé straně doručit 

(doručení může být provedeno např. osobně, poštou nebo jiným způsobem). Ke 

skončení nájmu výpovědí dojde uplynutím výpověďní lhůty. Podle § 12 NPNP je 

výpovědní lhůta tři měsíce, pokud není v nájemní smlouvě dohodnuto jinak. Lze tedy 

sjednat jakoukoli výpovědní lhůtu, a pokud sjednána není, platí ustanovení § 12 NPNP. 

Výpovědní lhůta počíná běžet od prvního dne měsíce následujícího po doručení 

výpovědi. Pro určení počátku této lhůty je tedy rozhodující den, kdy byla výpověď 

druhé straně doručena. Na počítání lhůt dále aplikujeme ustanovení § 122 OZ.  

Rozlišujeme mezi výpovědí nájmu sjednaného na dobu neurčitou a určitou. 

Zatímco nájem sjednaný na dobu neurčitou může pronajímatel i nájemce vypovědět bez 

udání důvodu, v případě nájmu na dobu určitou jsou pronajímatel i nájemce vázáni 

taxativním výčtem výpovědních důvodů definovaných v § 9 odst. 2 a 3 NPNP, pokud si 

však v nájemní smlouvě nedohodnou něco jiného.  
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Dosavadní úprava stanovila, že před uplynutím doby, na kterou je nájem sjednán, 

může být smlouva o nájmu vypovězena z důvodů stanovených zákonem, a to jak ze 

strany pronajímatele, tak i ze strany nájemce. Tím, že zákonná úprava výslovně 

nepřipouštěla jiný než zákonem stanovený důvod výpovědi, vznikala v praxi otázka, zda 

je přípustné sjednat v nájemní smlouvě výpovědní důvod odlišný od právní úpravy. 

Tato otázka nebyla zcela uspokojivě vyřešena ani judikaturou, proto se přistoupilo 

k novelizaci příslušných ustanovení tak, aby účastníci nájemní smlouvy mohli sjednat 

okruh výpovědních důvodů širší.31 V souvislosti s touto problematikou zde uvádím 

rozhodnutí Nejvyššího soudu: Nájem nebytových prostor, sjednaný na dobu určitou, 

může skončit před uplynutím doby, na kterou byl sjednán, i jiným způsobem, než 

výpovědí pronajímatele nebo nájemce.32   

Podle platného znění § 9 odst. 2 a odst. 3 NPNP, ohledně výpovědi nájemní 

smlouvy na dobu určitou před uplynutím sjednané doby, mají pronajímatel i nájemce 

širokou smluvní volnost, neboť tato ustanovení již nejsou kogentního charakteru. Např. 

mohou dohodou v nájemní smlouvě vyloučit některé nebo všechny výpovědní důvody 

stanovené zákonem, nové výpovědní důvody v zákoně neuvedené mohou sjednat, apod. 

V případě, že nebude v nájemní smlouvě žádné ujednání ohledně výpovědních důvodů, 

použijeme zákonem stanovené důvody. Jedná se tedy o ustanovení subsidiárního 

charakteru.  

Dojde-li ke změně vlastnictví budovy, v níž se pronajatý nebytový prostor 

nachází, není nájemce ani pronajímatel oprávněn z tohoto důvodu nájem vypovědět, 

pokud není dohodnuto jinak (§ 11 NPNP). Změna pronajímatele nemá za následek 

zánik nájemního vztahu. Nový pronajímatel (vlastník) vstupuje do již existujícího 

právního vztahu se všemi právy a povinnostmi předchozího pronajímatele. 

Výpověď pronajímatele před uplynutím doby nájmu 

Důvody, pro které může pronajímatel písemně vypovědět nájem na dobu určitou 

před uplynutím sjednané doby, jsou stanoveny v § 9 odst. 2 NPNP. Pokud není 

pronajímatelem a nájemcem dohodnuto jinak, výpověď nájmu nebytového prostoru na 
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dobu určitou před uplynutím sjednané doby musí mít písemnou formu a musí v ní být 

uveden výpovědní důvod, který pronajímatel uplatňuje. Pronajímatel tedy může 

vypovědět nájem na dobu určitou před uplynutím sjednané doby v těchto případech: 

a) Nájemce užívá nebytový prostor v rozporu se smlouvou. Především tedy půjde 

o případ, kdy nájemce bude užívat nebytový prostor k jiným účelům, než bylo 

dohodnuto v nájemní smlouvě. Obligatorní náležitostí nájemní smlouvy je, jak již bylo 

výše zmíněno, uvedení účelu nájmu nebytového prostoru. Je tedy důležité v nájemní 

smlouvě přesně vymezit účel užívání nebytového prostoru, aby případné porušení 

smlouvy výkonem jiné než dohodnuté činnosti bylo zřejmé a nesporné. Užívání 

nebytového prostoru v rozporu s nájemní smlouvou zahrnuje podle obsahu nájemní 

smlouvy poměrně širokou škálu porušování podmínek stanovených ve smlouvě.  

S ohledem na výslovnou úpravu lze mít za to, že porušení smlouvy v důsledku 

užívání musí trvat alespoň v době podání výpovědi. Musí tedy jít o delikt trvající, neboť 

pokud by nájemce od porušení smlouvy upustil ještě před podáním výpovědi, nebyl by 

dán výpovědní důvod.33 

b) Nájemce je o více než jeden měsíc v prodlení s placením nájemného nebo 

úhrady za služby, jejichž poskytování je spojeno s nájmem. Posoudit, zda je nájemce 

v prodlení s placením nájemného, můžeme na základě smluvních ujednání, popřípadě 

právní úpravy v NPNP a OZ. Výše nájemného nebo alespoň způsob jejího určení a též 

výše úhrad za plnění poskytovaná v souvislosti s užíváním nebytového prostoru musí 

být stanovena v nájemní smlouvě (§ 3 NPNP). Termín splatnosti nájemného a úhrad za 

služby bude rovněž zpravidla obsahovat smlouva o nájmu nebytových prostor. Splatnost 

může být sjednána různým způsobem a pro případ, že smlouva neobsahuje ujednání o 

splatnosti nájemného a úhrad, aplikujeme ustanovení § 7 odst. 2 NPNP. Nájemné spolu 

s úhradou za služby se pak platí v měsíčních splátkách předem vždy k prvnímu dni 

příslušného kalendářního měsíce. Dále je třeba vycházet z § 122 OZ o počítání času.  

Předpokladem uplatnění tohoto výpovědního důvodu je tedy skutečnost, že 

alespoň jedna splátka nájemného nebo úhrad za služby není zaplacena ve lhůtě 

stanovené smlouvou (případně vyplývající z ustanovení NPNP a OZ) a nájemce je o 

více než jeden měsíc s touto platbou v prodlení. Na platnosti výpovědi nic nemění ani 
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to, pokud další splátky hradí nájemce včas, případně že dlužnou částku uhradil po 

výpovědi od pronajímatele. Výpověď je třeba podat v okamžiku, kdy je nájemce 

skutečně v prodlení s plněním své povinnosti.  

Výpověď smlouvy o nájmu nebytových prostor pronajímatelem z důvodu prodlení 

s placením nájemného může být posouzena jako výkon práva v rozporu s dobrými 

mravy, jestliže účastníci smlouvy předtím dlouhodobě akceptovali takový způsob 

placení nájemného včetně doby jeho splatnosti, který se odlišoval od původního 

smluvního ujednání.34 

c) Nájemce, který na základě smlouvy má poskytovat pronajímateli na úhradu 

nájemného určité služby, tyto služby neposkytuje řádně a včas. Smlouva o nájmu 

nebytových prostor může obsahovat ujednání, že nájemné se bude poskytovat ve formě 

určitých služeb a nikoli v penězích. Může se jednat o služby nejrůznějšího charakteru. A 

pokud se nájemce zaváže plnit místo peněžitého nájemného tyto služby a neposkytuje je 

řádně a včas (musí být splněny obě tyto podmínky), je tímto naplněn výpovědní důvod. 

Nutnou podmínkou takové výpovědi však je, že služby nebyly poskytovány řádně a 

včas opakovaně, tj. nestačí neposkytnutí ojedinělé a výjimečné. Naplnění tohoto důvodu 

je tedy spojeno s dlouhodobějším neplněním sjednaných služeb. Rovněž posouzení, 

jakým způsobem jsou služby poskytovány a zda odpovídají rozsahu a kvalitě sjednaným 

ve smlouvě, musí být provedeno objektivně s přihlédnutím ke všem okolnostem 

konkrétního případu.35 Je třeba, aby v nájemní smlouvě byly tyto služby přesně určeny a 

vymezeny. 

d) Nájemce nebo osoby, které s ním užívají nebytový prostor, přes písemné 

upozornění hrubě porušují klid nebo pořádek. Výpovědním důvodem nebude tedy 

jakékoli porušování klidu nebo pořádku, ale musí jít o porušení hrubé. Pojem „hrubé 

porušení klidu nebo pořádku“ použitý NPNP s určitostí výrazně přesahuje vymezení 

obsažené v § 127 OZ. Toto porušení je nutně spojováno s podstatnějšími zásahy do 

klidu nebo pořádku. Není přitom nutné, aby těmito zásahy byl přímo porušen klid a 

pořádek vlastníka nebytového prostoru. Zásahy do klidu nebo pořádku mohou být 

dotčeni sousedé, bližší okolí nebo obecně veřejnost, aniž by tím bezprostředně byl 

porušen klid vlastníka, který se např. nachází mimo dosah těchto rušivých vlivů. Výklad 
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pojmu „hrubé porušení klidu nebo pořádku“ by měl být objektivní s ohledem na 

konkrétní okolnosti případu. Měla by se v něm zohlednit mimo jiné i intenzita zásahů, 

jejich obtížnost vůči okolí, samozřejmě ve vztahu k místním poměrům.36  

Před uplatněním výpovědi je nutné, aby pronajímatel písemně upozornil nájemce, 

že došlo k hrubému porušení klidu nebo pořádku. Písemné upozornění (výstraha) by 

mělo obsahovat mimo jiné popis chování hrubě porušujícího klid a pořádek, výzvu 

zanechání tohoto chování a upozornění, že je zde možnost výpovědi z nájmu 

nebytového prostoru. Z toho též vyplývá, že ojedinělé porušení nebude naplněním 

tohoto výpovědního důvodu a musí se jednat o opakující se hrubé porušování klidu 

nebo pořádku.  

Porušování klidu nebo pořádku není vázáno jen na osobu nájemce nebytového 

prostoru, ale i na osoby, jež s ním nebytový prostor užívají. Těmito dalšími osobami 

jsou především zaměstnanci nájemce nebytového prostoru, kteří v nebytovém prostoru 

pracují. Nájemce však neodpovídá za návštěvníky (zákazníky, klienty atd.), kteří do 

nebytového prostoru sice také vstupují, ale jinak ho nepoužívají.37 

e) Užívání nebytového prostoru je vázáno na užívání bytu a nájemci byla uložena 

povinnost byt vyklidit. Nájem bytu může být vypovězen z některých taxativních důvodů 

(s přivolením soudu) stanovených v ustanovení OZ (§ 711 a násl.). V tomto 

výpovědním důvodu tedy půjde zejména o byt, který stavebně souvisí s prostory 

určenými k provozování obchodu nebo jiné podnikatelské činnosti a pokud na základě 

výpovědi nájmu bytu je nájemce povinen vyklidit byt, je to zároveň důvod pro výpověď 

nájmu souvisejícího nebytového prostoru. Tato provázanost tedy může být faktická – 

daná stavebně-technickým uspořádáním, popřípadě to může být však pouze provázanost 

právní. Např. nájemce bytu má na základě nájemní smlouvy právo užívat garáž po dobu 

trvání nájmu bytu. Nelze přitom předpokládat, že garáž bude stavebně provázána 

s bytem. V případě tohoto výpovědního důvodu lze hovořit o akcesorickém pojetí sui 

genesis, kdy nájem nebytových prostor se odvíjí od užívání bytu.38 
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f) Bylo rozhodnuto o odstranění stavby nebo o změnách stavby, jež brání užívání 

nebytového prostoru. Odstraňování staveb upravují ustanovení § 128 a násl. stavebního 

zákona (StavZ). Ustanovení § 129 StavZ pak stanoví, v jakých případech stavební úřad 

nařídí vlastníku stavby její odstranění. Zejména půjde o závadné stavby ohrožující život 

nebo zdraví osob, stavby prováděné bez rozhodnutí nebo opatření stavebního úřadu, 

apod. Ustanovení § 135 StavZ řeší neodkladné odstranění stavby a zabezpečovací práce. 

Odstranění stavby, nutné zabezpečovací práce, popř. vyklizení stavby může stavební 

úřad nařídit i bez předchozího projednání s vlastníkem stavby. Náklady vynaložené na 

odstranění stavby a případné zabezpečovací práce nese vlastník stavby.  

Důvodem k výpovědi bude též taková změna nebytového prostoru, která 

znemožní další jeho užívání. Je nutné, aby o změnách bylo vydáno rozhodnutí 

příslušného stavebního úřadu.  

Ohledně tohoto výpovědního důvodu je tedy třeba vycházet z pravomocného 

rozhodnutí stavebního úřadu. Půjde o takové případy, kdy rozhodnutí o odstranění 

stavby nebo změnách stavby bylo vyvoláno na základě objektivního stavu stavby nebo 

jiných objektivních okolností. Bylo by v rozporu s dobrými mravy a duchem této 

úpravy, kdyby rozhodnutí bylo vyvoláno na základě subjektivního přání pronajímatele, 

který by tímto způsobem chtěl vyvolat předčasné ukončení smluvního vztahu na dobu 

určitou.39 

g) Nájemce přenechá nebytový prostor nebo jeho část do podnájmu bez souhlasu 

pronajímatele. Podnájem je upraven § 6 NPNP, kde je stanoveno, že není-li mezi 

pronajímatelem a nájemcem dohodnuto něco jiného, je nájemce oprávněn přenechat 

nebytový prostor nebo jeho část do podnájmu pouze na dobu určitou a jen s předchozím 

písemným souhlasem pronajímatele.  

h) Jde o nájem nebytového prostoru v nemovitosti vydané oprávněné osobě podle 

zákona č. 403/1990 Sb., o zmírnění následků některých majetkových křivd.  

i) Jde o nájem nebytového prostoru v nemovitosti převedené původnímu 

vlastníkovi podle zákona č. 229/1991 Sb., o úpravě vlastnických vztahů k půdě a jinému 

zemědělskému majetku.  
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Oba tyto dva důvody vychází z uvedených restitučních zákonů. U pronajímatelů, 

kterým byl vrácen majetek, by mohlo dojít k situaci, kdy jejich nebytové prostory jsou 

dlouhodobě smluvně zablokovány. Tyto výpovědní důvody jim tak mají pomoci v jejich 

situaci.40 

j) Nájemce změnil v provozovně předmět podnikání bez předchozího souhlasu 

pronajímatele. V tomto případě jde o důsledek úpravy obsažené v § 3 a § 5 odst. 4 

NPNP. Jde-li o nájem sjednaný k účelu podnikání, musí nájemní smlouva obsahovat 

mimo jiné také údaj o předmětu podnikání v provozovně umístněné v pronajatém 

nebytovém prostoru. A pokud nájemce hodlá změnit předmět podnikání v provozovně 

umístněné v pronajatém nebytovém prostoru a ovlivní-li tato změna podstatným 

způsobem využití nebytových prostor, je povinen to ohlásit pronajímateli a vyžádat si 

jeho předchozí písemný souhlas. Strany se však mohou v nájemní smlouvě dohodnout i 

jinak. 

 Výpověď nájemce před uplynutím doby nájmu 

Důvody, pro které může nájemce písemně vypovědět nájem na dobu určitou před 

uplynutím sjednané doby, jsou stanoveny v § 9 odst. 3 NPNP. Pokud není nájemcem a 

pronajímatelem dohodnuto jinak, výpověď nájmu nebytového prostoru na dobu určitou 

před uplynutím sjednané doby musí mít písemnou formu a musí v ní být uveden 

výpovědní důvod, který nájemce uplatňuje. Nájemce tedy může vypovědět nájem na 

dobu určitou před uplynutím sjednané doby v těchto případech: 

a) Nájemce ztratí způsobilost k provozování činnosti, pro kterou si nebytový 

prostor pronajal. Zákonodárce však dále nespecifikuje pojem způsobilosti, o jakou 

způsobilost se vůbec jedná. Z hlediska pronajímatele jde o ustanovení více než 

problematické. V žádném ustanovení nejsou vymezeny podmínky, za kterých je 

nájemce způsobilý k provozování činnosti v pronajatých prostorách, ani nestanovil 

povinnost pronajímatele zkoumat způsobilost nájemce k provozování činnosti. Nájemce 

nejenže nemá povinnost prokazovat svou způsobilost nájemce k provozování činnosti, 

ale ani nenese odpovědnost za takové případy, kdy ztráta způsobilosti byla způsobena 
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jeho zaviněním.41 Způsobilost k provozování určité činnosti bude nejčastěji spojována 

s podnikatelskou činností nájemce provozovanou v pronajatých nebytových prostorách. 

Ztrátou způsobilosti je tedy např. ztráta živnostenského oprávnění, zákaz činnosti, apod. 

Ztrátou způsobilosti k provozování činnosti ve smyslu § 9 odst. 3 písm. a) NPNP, 

zakládající důvod výpovědi nájemce z nájmu nebytových prostor, je třeba rozumět 

ztrátu způsobilosti k provozování podnikatelské činnosti, vykonávané buď na základě 

živnostenského oprávnění, nebo za podmínek stanovených zvláštními předpisy. Uvedený 

výpovědní důvod je dán i v případě, došlo-li k pozastavení provozování živnosti 

podnikatele (nájemce) na jeho žádost.42 

b) Nebytový prostor se stane bez zavinění nájemce nezpůsobilý ke smluvenému 

užívání. Nebytový prostor může být nezpůsobilý jen ke smluvenému užívání nebo 

k jakémukoli užívání. Posuzování způsobilosti prostoru (staveb) přísluší především 

stavebním úřadům, případně i dalším orgánům státní správy. Důležitou podmínkou pro 

uplatnění tohoto výpovědního důvodu bude skutečnost, že nezpůsobilost nebytového 

prostoru k užívání bude konstatována příslušným orgánem státní správy, který je 

oprávněn v této věci rozhodnout.  

Situaci, kdy určitý nebytový prostor je shledán nezpůsobilým ke smluvenému 

užívání, nesmí zavinit nájemce. Takovým zaviněním by bylo nejen vyvolání příčin 

nezpůsobilosti činností nájemce, ale i nesplnění povinností podle § 5 odst. 3 NPNP, tj. 

například neupozornění pronajímatele na potřebu provedení oprav, pokud by 

neprovedení oprav zapříčinilo nezpůsobilost přenechaného prostoru ke smluvenému 

užívání. Pokud by nezpůsobilost pronajatého nebytového prostoru vznikla zaviněním 

nájemce, byť i částečným, nelze tento výpovědní důvod použít.43 

c) Pronajímatel hrubě porušuje své povinnosti vyplývající z § 5 odst. 1 NPNP. 

V tomto případě se jedná o neplnění povinností, které zákon pronajímateli ukládá v § 5 

odst. 1 NPNP. Pronajímatel je povinen odevzdat nebytový prostor nájemci ve stavu 

způsobilém ke smluvenému účelu nájmu, v tomto stavu jej svým nákladem udržovat, 

zabezpečovat řádné plnění služeb, jejichž poskytování je s užíváním nebytového 
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prostoru spojeno a umožnit nájemci plný a nerušený výkon práv spojených s nájmem. 

Povinnosti musí pronajímatel porušovat hrubým způsobem, opakovaně či soustavně. 

Výpověď pronajímatele nebo nájemce nájmu uzavřeného na dobu neurčitou 

Smlouva o nájmu nebytových prostor může být uzavřena na dobu neurčitou. 

Nájemní smlouva ujednání o uzavření na dobu neurčitou může buď obsahovat výslovně, 

nebo vůbec. Nájem uzavřený na dobu neurčitou jsou pronajímatel i nájemce oprávněni 

písemně vypovědět bez udání důvodu (§ 10 NPNP). Výpověď musí mít písemnou 

formu. Účastníci nájemního vztahu se mohou dohodnout i jinak než stanoví § 10 NPNP 

a např. si sjednat důvody, pro které je možné smlouvu o nájmu na dobu neurčitou 

vypovědět. Ke skončení nájmu na dobu neurčitou tedy může dojít kdykoli. I zde je 

nutné počítat s výpovědní lhůtou, buď stanovenou ve smlouvě nebo tříměsíční podle § 

12 NPNP.  

Dohoda o zániku nájmu nebytových prostor sjednaného na dobu neurčitou může 

zahrnovat i vyloučení výpovědi ze strany pronajímatele po určitou dobu trvání nájmu.44 

2.6.4 Zánik nájmu 

Není-li v nájemní smlouvě dohodnuto něco jiného, nájem zaniká z důvodů, které 

jsou uvedeny v § 14 NPNP. Nájem zaniká: 

a) smrtí nájemce, pokud dědici po zůstaviteli, který byl nájemcem, do 30 dnů od 

jeho smrti neoznámí pronajímateli, že pokračují v nájmu, 

b) zánikem právnické osoby bez právního nástupce, byla-li tato osoba nájemcem. 

Zánikem nájemního vztahu zanikají práva a povinnosti účastníků smluvního 

vztahu vyplývajícího ze smlouvy o nájmu. Zániku nájmu v důsledku smrti nájemce 

(výhradně fyzické osoby) může zabránit oznámení dědiců o pokračování nájemního 

vztahu. Určitým problémem může být skutečnost, že ve lhůtě 30 dnů zpravidla dědictví 

není vypořádáno, a pokud je dědiců více, nemusí být známo, který z nich bude povolán 

k oprávnění z nájmu nebytového prostoru. Zánik právnické osoby je obecně upraven v § 
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20a OZ, odlišnou úpravu mohou stanovit zvláštní zákony. Právnická osoba se zrušuje 

dohodou, uplynutím doby nebo splněním účelu, pro který byla zřízena. Právnická osoba 

zapsaná v obchodním rejstříku nebo v jiném, zákonem určeném, rejstříku zaniká dnem 

výmazu z tohoto rejstříku. Před zánikem právnické osoby se vyžaduje její likvidace, 

pokud celé jmění nenabývá právní nástupce. 

Právní úprava obsažená v § 14 NPNP před novelizací provedenou zákonem č. 

360/2005 Sb. jako důvod zániku nájmu uváděla i zánik předmětu nájmu. Novelizací byl 

tento důvod vypuštěn s odůvodněním, že účastníci nájemní smlouvy si v žádném 

případě nemohou dohodnout, že nájem zánikem předmětu nájmu nezaniká. Podpůrně 

proto lze aplikovat § 680 odst. 1 OZ o zániku nájemního vztahu v důsledku zničení 

pronajaté věci.45 
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3. Vlastnictví nebytových prostor 

Vlastnické právo patří do práv věcných. Vlastnické právo je základním a 

nejdůležitějším věcným právem. Právo nabývat vlastnictví zabezpečuje a chrání Listina 

jako jedno ze základních lidských práv. V čl. 11 odst. 1 Listiny se stanoví, že každý má 

právo vlastnit majetek a vlastnické právo všech vlastníků má stejný zákonný obsah a 

ochranu. Rovněž § 124 OZ stanoví, že vlastníci mají stejná práva a povinnosti a 

poskytuje se jim stejná právní ochrana. Výjimky vyplývají z ustanovení § 125 odst. 2 

OZ a čl. 11 odst. 2 Listiny, podle kterých je některý majetek jen ve vlastnictví státu 

nebo určených právnických osob. Z čl. 11 odst. 4 Listiny (též § 128 odst. 2 OZ) je 

patrné, že stát může jiné vlastníky vyvlastnit. Lze říci, že i když je vlastnické právo ze 

všech subjektivních práv nejméně omezené, není neomezené (přinejmenším ho omezují 

stejná práva ostatních vlastníků).   

Pojmové vymezení vlastnictví je velmi obtížné a nejednotné. Právo vlastnické lze 

definovat jako právo ovládat věc, tj. zejména ji držet, užívat a požívat, nakládat s ní, a to 

svou mocí, tzn. mocí nezávislou na současné existenci moci kohokoli jiného k téže věci. 

Nejednotnost pojmu vlastnického práva je způsobena i různým chápáním jeho 

předmětu. V současném platném právu je nepochybné, že vlastnickým právem rozumí 

Listina, OZ, jakož i většina jiných zákonů jen vlastnictví k hmotným předmětům, tj. 

zejména k věci hmotné (res corporales), jakož i bytům a nebytovým prostorům – tzv. 

jednotkám.46 

3.1 Právní úprava vlastnictví nebytových prostor 

Ustanovení § 125 odst. 1 OZ stanoví, že vlastnictví k bytům a nebytovým 

prostorám upravuje zvláštní zákon. Tímto zákonem je zákon č. 72/1994 Sb., kterým se 

upravují některé spoluvlastnické vztahy k budovám a některé vlastnické vztahy k bytům 

a nebytovým prostorům a doplňují některé zákony (zákon o vlastnictví bytů), ve znění 

pozdějších předpisů a nálezů Ústavního soudu (ZOVB). Zákon nabyl účinnosti 1. 5. 

1994 a byl již několikrát novelizován. Novely provedené zákony č. 103/2000 Sb. a č. 
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451/2001 Sb. představovaly zásadní změnu, která se týkala právního postavení a 

právních poměrů společenství vlastníků jednotek nově jako právnické osoby. 

Prováděcím předpisem k ZOVB je nařízení vlády č. 371/2004 Sb., kterým se vydávají 

vzorové stanovy společenství vlastníků jednotek, ve znění nařízení vlády č. 151/2006 

Sb.  

ZOVB nahradil původní právní úpravu osobního vlastnictví bytů, která byla 

zavedena v roce 1966 zákonem č. 52/1966 Sb., o osobním vlastnictví k bytům. Obecně 

lze říci, že jak samo zavedení institutu vlastnictví bytů a nebytových prostor již v r. 

1966, tak jeho zmodernizované (znovu) oživení v roce 1994 a konečně zřízení 

právnické osoby za účelem správy domu s povinným členstvím jednotlivých vlastníků 

v roce 2000 byly významnými milníky na cestě celkové modernizace právní úpravy 

vlastnictví nemovitostí a jejího přiblížení se k nejmodernějším evropským a světovým 

trendům. Dále přijetí ZOVB umožnilo jednak narovnat mnohdy pokřivené majetkové 

vztahy v řadě někdejších SBD a LBD (a to nikoliv jen de iure, nýbrž i de facto), 

transformovat je na nové právní a společenské poměry a v řadě nikoliv poslední přispět 

k rozvoji realitního trhu, který tehdy téměř neexistoval.47 

Předmětem úpravy ZOVB je spoluvlastnictví budovy, u něhož spoluvlastník 

budovy je vlastníkem bytu nebo nebytového prostoru jako prostorově vymezené části 

budovy a zároveň podílovým spoluvlastníkem společných částí budovy (§ 1 odst. 1 

ZOVB). Platná právní úprava je tak založena na spoluvlastnické koncepci, kde hlavním 

předmětem je budova a vedlejším předmětem byt nebo nebytový prostor, které nejsou 

reálně oddělitelnými částmi budovy. Ke spoluvlastnictví budovy tak přistupuje 

vlastnictví bytu či nebytového prostoru (tzv. dualistická teorie bytového vlastnictví ve 

spoluvlastnickém pojetí).48 Tento zvláštní zákon tedy vymezuje podmínky, za kterých 

se mohou stát nebytové prostory samostatným předmětem občanskoprávních vztahů. 

Jde tedy v podstatě o určitou právní fikci nebytového prostoru jako samostatné věci, 

která může být předmětem občanskoprávních vztahů. Dále ZOVB upravuje vznik 

spoluvlastnictví budovy, práva a povinnosti spoluvlastníků, spoluvlastnictví společných 

částí budovy, apod. viz ustanovení § 1 ZOVB o předmětu a rozsahu úpravy. Tento 

zákon (ZOVB) je však možné aplikovat pouze v případech, kdy budova bude mít 
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alespoň dvě jednotky způsobilé být předmětem vlastnictví (dva byty nebo dva 

samostatné nebytové prostory nebo jeden byt a jeden samostatný nebytový prostor). 

Vlastnické právo k nebytovému prostoru má stejnou právní ochranu jako vlastnické 

právo k jinému předmětu právních vztahů a omezit ho lze jen na základě zákona (čl. 11 

odst. 4 Listiny). Možná omezení vlastníka nebytového prostoru vyplývají i z ustanovení 

ZOVB (např. § 14).  

ZOVB je lex specialis ve vztahu k OZ. Podle § 3 odst. 1 ZOVB platí, že pokud 

tento zákon nestanoví jinak, práva a povinnosti vlastníků budov a práva a povinnosti 

spoluvlastníků domu a vlastníků jednotek upravuje OZ. Avšak jde-li o spoluvlastnictví, 

OZ se použije pouze v případech podílového spoluvlastnictví k jednotce, v ostatních 

případech se pro spoluvlastnictví použijí speciální ustanovení ZOVB. Pokud tento 

zákon nestanoví jinak, právní vztahy k jednotkám se řídí ustanoveními OZ a dalších 

právních předpisů, které se týkají nemovitostí (§ 3 odst. 2 ZOVB). Především tedy 

půjde o zákon č. 265/1992 Sb., o zápisech vlastnických a jiných věcných práv 

k nemovitostem, ve znění pozdějších přepisů a zákon č. 344/1992 Sb., o katastru 

nemovitostí České republiky (katastrální zákon), ve znění pozdějších předpisů. Podle § 

13 odst. 5 ZOVB se na nájem a podnájem nebytových prostor použije zvláštní předpis, 

tj. NPNP.  

3.2 Vznik vlastnictví nebytových prostor 

Nebytový prostor nebo rozestavěný nebytový prostor jako prostorově vymezená 

část budovy je podle ZOVB označován pojmem jednotka. Vznik vlastnictví jednotky je 

upraven v § 5 ZOVB. Vznikem vlastnictví jednotek nebo rozestavěných jednotek 

vzniká spoluvlastnictví společných částí domu. Vlastnictví jednotky spojené se 

spoluvlastnickým podílem na společných částech domu vzniká: 

• vkladem prohlášení vlastníka budovy do katastru nemovitostí 

• výstavbou jednotky provedenou na základě smlouvy o výstavbě 

• dohodou spoluvlastníků budovy 

• rozhodnutím soudu o zrušení a vypořádání podílového spoluvlastnictví 

budovy 

• dohodou o vypořádání společného jmění manželů 
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• rozhodnutím soudu o vypořádání společného jmění manželů 

 

Ke vzniku vlastnictví jednotky a spoluvlastnictví domu tedy může dojít původním 

(originárním) nebo odvozeným (derivativním) způsobem. Klasickým původním 

nabytím je výstavba domu na základě smlouvy o výstavbě. Z důvodů účelnosti lze 

zahrnout mezi původní způsoby také nabytí od vlastníka domu.49 Z větší části jde spíše 

o odvozené nabytí vlastnického práva k jednotce, avšak převod první jednotky je zcela 

nepochybně původním vznikem vlastnického práva k jednotce. Neboť převodem 

vlastnictví k první jednotce se mění vlastnictví dosavadního vlastníka budovy na 

vlastnictví zbývajících nepřevedených jednotek v domě a na spoluvlastnictví 

společných částí domu (§ 7 ZOVB). 

3.2.1 Prohlášení vlastníka budovy 

Vlastník budovy svým prohlášením určuje prostorově vymezené části budovy, 

které se za podmínek stanovených ZOVB a v souladu se stavebním určením stanou 

jednotkami a společnými částmi domu (§ 4 odst. 1 ZOVB). Pojem budovy je vymezen v 

§ 2 písm. a) ZOVB. Budovou se rozumí trvalá stavba spojená se zemí pevným 

základem, která je prostorově soustředěna a navenek uzavřena obvodovými stěnami a 

střešními konstrukcemi s nejméně dvěma prostorově uzavřenými samostatnými 

užitkovými prostory, s výjimkou hal. Rozhodnutím vlastníka za budovu lze považovat 

rovněž sekci se samostatným vchodem, pokud je samostatně označena číslem popisným 

a je tak stavebně technicky uspořádána, že může plnit samostatně základní funkci 

budovy. Společnými částmi domu jsou části domu určené pro společné užívání, 

zejména základy, střecha, hlavní svislé a vodorovné konstrukce, vchody, schodiště, 

chodby, balkóny, terasy, prádelny, sušárny, kočárkárny, kotelny, komíny, výměníky 

tepla, rozvody tepla, rozvody teplé a studené vody, kanalizace, plynu, elektřiny, 

vzduchotechniky, výtahy, hromosvody, společné antény, a to i když jsou umístěny 

mimo dům (§ 2 písm. g) ZOVB). Dále se za společné části domu považují příslušenství 
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domu (například drobné stavby) a společná zařízení domu (například vybavení společné 

prádelny).  

O tom, které části budovy se stanou jednotkami podle zákona č. 72/1994 Sb., o 

vlastnictví bytů, a které části budovy budou společnými částmi domu, rozhoduje (určuje) 

svým prohlášením vlastník budovy. Výčet společných částí domu v § 2 zákona č. 

72/1994 Sb. je pouze demonstrativní.50 Prohlášení vlastníka budovy je jednostranným 

právním úkonem a musí tedy splňovat obecné náležitosti právních úkonů. Zákon dále 

výslovně stanoví, že prohlášení musí mít písemnou formu, jinak by bylo neplatné. Podle 

ustanovení § 4 odst. 1 ZOVB je prohlášení povinnou přílohou návrhu na povolení 

vkladu vlastnického práva do katastru nemovitostí na základě smlouvy o převodu první 

jednotky v domě. Samostatným prohlášením tedy ke vzniku vlastnictví jednotky 

nedojde. Prohlášení vymezující jednotky je nezbytným předpokladem pro převod 

vlastnického práva k nim. Teprve vkladem prohlášení do katastru nemovitostí se podle § 

5 odst. 1 zákona č. 265/1992 Sb. stává dosavadní vlastník budovy vlastníkem jednotek 

(nebytových prostor jako vymezených částí domu) a je tak oprávněn nakládat nikoli 

s budovou či ideálním podílem budovy, ale samostatně s jednotkami. 51 

Prohlášení vlastníka budovy musí obsahovat jednak obecné podstatné náležitosti, 

jako je přesné označení prohlašovatele (fyzické nebo právnické osoby), projev vůle 

prohlašovatele, a dále i speciální podstatné náležitosti uvedené v § 4 odst. 2 ZOVB: 

a) Označení budovy údaji podle katastru nemovitostí (§ 5 odst. 1 KatZ) – jedná se 

o označení katastrálního území, označení obce (její části), čísla popisného nebo 

evidenčního (existují-li, a pokud ne, je třeba označit způsob využití budovy) a 

parcelního čísla pozemku, na kterém je budova postavena.  Dále musí obsahovat číslo 

jednotky včetně jejího pojmenování a umístění v budově. Vyznačení a popis (způsob 

využití) jednotek by měl být v souladu s jejich kolaudačním určením a projektovou 

dokumentací.  

b) Popis jednotek, jejich příslušenství, podlahovou plochu a popis jejich vybavení. 

Zejména půjde o vymezení místností, ze kterých se nebytový prostor skládá, případně 

dalších prostor tvořící jejich příslušenství. V prohlášení je třeba popsat alespoň základní 

vybavení jednotky. Takovým vybavením bude nepochybně základní vybavení koupelny 
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a WC, zdroj tepla a teplé vody, případně vestavěné skříně, měřící a regulační zařízení. 

Veškeré vybavení jednotky, které se v ní nachází, není zřejmě nezbytné v prohlášení 

vlastníka budovy popisovat, i když je to možné, nebude to nijak praktické.52 Konečně 

musí prohlášení obsahovat i výměru podlahové plochy každé místnosti (v praxi je 

užitečné zaokrouhlení na jedno či dvě desetinná místa). Tento údaj zákon výslovně 

neuvádí, jeho uvedení je však nezbytné, neboť součet podlahových ploch všech 

místností (které se započítávají) tvoří podlahovou plochu jednotky, což je jednak 

povinný údaj, a kromě toho se jedná o údaj, od něhož se odvíjí stanovení 

spoluvlastnických podílů ke společným částem domu.53 

c) Určení společných částí budovy, které budou společné vlastníkům všech 

jednotek a určení společných částí budovy, které budou společné vlastníkům jen 

některých jednotek. Pojem společných částí domu je definován v ustanovení § 2 písm. 

g) ZOVB. Je třeba souladu se stavebními a dalšími souvisejícími předpisy.  

d) Stanovení spoluvlastnických podílů vlastníků jednotek na společných částech 

budovy. Podle § 8 odst. 2 ZOVB se velikost spoluvlastnických podílů na společných 

částech domu řídí vzájemným poměrem velikosti podlahové plochy jednotek k celkové 

ploše všech jednotek v domě. Obdobně se postupuje i u společných částí domu, které 

jsou ve spoluvlastnictví vlastníků pouze některých jednotek. Prohlášení nelze považovat 

za určité, pokud z něj nelze zjistit, jakým poměrem se vlastník nebytové jednotky podílí 

na společných částech budovy. Nedostatek tohoto vymezení by se zcela konkrétně 

projevil při převodu nebytové jednotky, neboť by nebylo stanoveno, jaký podíl na 

společných částech domu má přejít na nového nabyvatele.54 

e) Označení pozemku, který je předmětem převodu vlastnictví nebo předmětem 

jiných práv podle § 21 ZOVB, údaji podle katastru nemovitostí (§ 5 odst. 1 KatZ). Mezi 

tyto údaje patří katastrální území a označení obce, kde se pozemek nachází, parcelní 

číslo pozemku, druh a výměra pozemku.  

f) Práva a závazky týkající se budovy, jejích společných částí a práva k pozemku, 

která přejdou z vlastníka budovy na vlastníky jednotek. Půjde zejména o věcná práva 
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zapisující se do katastru nemovitostí – věcná břemena a zástavní práva. A dále práva 

závazková vyplývající ze smluv např. souvisejících s provozem domu.  

g) Pravidla pro přispívání spoluvlastníků domu na výdaje spojené se správou, 

údržbou a opravami společných částí domu, popřípadě domu jako celku. Vhodné je 

např. určit způsob přispívání, nikoli konkrétní výši příspěvku, která se může měnit.  

h) Pravidla pro správu společných částí domu, popřípadě domu jako celku, včetně 

označení osoby pověřené správou domu. Např. určení správce domu do té doby, než 

vznikne společenství vlastníků jednotek jako právnická osoba.  

Kromě těchto všech zmíněných náležitostí musí prohlášení obsahovat přílohy 

s půdorysy všech podlaží, popřípadě jejich schémata, určující polohu jednotek a 

společných částí domu, s údaji o podlahových plochách jednotek. 

Prohlášení vlastníka budovy a převod první jednotky je nutno chápat jako dvě 

sukcesivně nastupující skutečnosti, jejichž účinky však nastávají simultánně. Přesto 

zůstává prohlášení vlastníka budovy o vymezení jednotek předpokladem pro jejich 

převod do vlastnictví.55 Převodem vlastnictví k první jednotce (za podmínek 

stanovených ZOVB) se mění vlastnictví dosavadního vlastníka budovy na vlastnictví 

zbývajících nepřevedených jednotek v domě a na spoluvlastnictví společných částí 

domu. Společné části domu jsou v podílovém spoluvlastnictví vlastníků jednotek. 

S převodem nebo přechodem vlastnictví jednotky přechází spoluvlastnické právo ke 

společným částem domu (§ 8 odst. 1 ZOVB). 

Je-li vlastníkem všech jednotek v domě jedna osoba, může prohlásit, že ruší 

vymezení jednotek v domě a mění vlastnictví jednotek na vlastnictví budovy. Toto 

prohlášení musí být ve formě notářského zápisu. Vkladem do katastru nemovitostí pak 

zaniká vlastnictví jednotek a vzniká vlastnictví budovy (§ 5 odst. 7 ZOVB). 

3.2.2 Smlouva o převodu vlastnictví nebytového prostoru 

Smlouva o převodu vlastnictví jednotky je právní skutečností, která buď dovršuje 

vznik vlastnictví k jednotce jako doplněk prohlášení vlastníka budovy, jímž se vymezují 

jednotky, nebo která může samostatně vést k nabytí vlastnického práva k jednotce od 
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předchozího vlastníka (při převodu druhé a další jednotky).56 Při převodu jednotky 

v domě je tedy důležité vědět, zda se jedná o první převod jednotky v domě nebo o 

druhý a další převod jednotky v domě. V závislosti na těchto informacích bude vypadat 

obsah smlouvy o převodu jednotky.  

Smlouva o převodu vlastnictví jednotky musí kromě obecných náležitostí (§ 43 a 

násl. OZ) obsahovat náležitosti uvedené v ustanovení § 6 ZOVB. Tyto náležitosti 

v podstatě odpovídají náležitostem, které musí být uvedeny v prohlášení vlastníka 

budovy, s tím rozdílem, že jde o převod jen některé jednotky. Mezi obecné obsahové 

náležitosti této smlouvy budou také patřit obecné náležitosti smluv jednotlivých 

smluvních typů umožňujících převod vlastnictví k nemovitostem.  Půjde zejména o 

smluvní typy upravené v OZ (smlouva kupní, smlouva darovací, smlouva směnná). 

Předmětem této smlouvy tedy musí být jednotka nebo spoluvlastnický podíl na 

jednotce, případně více jednotek nebo spoluvlastnických podílů na nich. Ustanovení § 

22 a násl. ZOVB pak stanoví některé zvláštní podmínky převodu nebytových prostor 

v budovách ve vlastnictví nebo spoluvlastnictví bytových družstev. K nabytí 

vlastnického práva k nebytovému prostoru na základě smlouvy je nezbytný vklad práva 

do katastru nemovitostí (§ 133 odst. 2 OZ v souladu s § 3 odst. 2 ZOVB). 

3.2.3 Výstavba domu 

Vlastnictví jednotky spojené se spoluvlastnickým podílem na společných částech 

domu vzniká také výstavbou domu. Výstavba domu je upravena § 17 až 19 ZOVB. 

Jedná se o vznik zcela nového domu s jednotkami výstavbou na základě smlouvy o 

výstavbě. Případně jde o změnu dokončené stavby domu (ve kterém již jsou jednotky ve 

vlastnictví nebo ve kterém dosud nejsou jednotky vymezeny) výstavbou jednotky 

formou střešní nástavby, půdní vestavby, přístavby či v důsledku jiných stavebních 

úprav (§ 17 odst. 3 ZOVB).  

Smlouva o výstavbě je obligačním právním institutem, zvláštním typem smlouvy 

upraveným ZOVB a má zcela specifický věcně právní účinek, kterým je vznik 

vlastnictví jednotek a podílového spoluvlastnictví společných částí domu. Věcně právní 
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účinky smlouvy o výstavbě se projeví až po skončení výstavby (nebo alespoň po 

dovedení výstavby do fáze rozestavěné jednotky podle ustanovení § 2 písm. f) ZOVB, 

neboť do katastru nemovitostí lze zapsat i rozestavěnou jednotku), kdy je možno zapsat 

nebytové prostory a podíly na společných částech domu, vystavěného podle smlouvy o 

výstavbě, do katastru nemovitostí.57 Vznikem vlastnictví rozestavěné jednotky se mění 

vlastnictví dosavadního vlastníka budovy na vlastnictví jednotek v domě. Smlouva o 

výstavbě je pak povinnou přílohou k návrhu na vklad rozestavěné jednotky do katastru 

nemovitostí (rovněž je i povinnou přílohou žádosti o stavební povolení). Vlastnické 

právo k jednotkám v domě se do katastru nemovitostí zapisuje formou záznamu právě 

na základě smlouvy o výstavbě. Vlastníkem jednotky (zapsaným v katastru nemovitostí) 

bude stavebník uvedený ve smlouvě o výstavbě, pokud nebude prokázáno něco jiného. 

Je-li součástí smlouvy o výstavbě i převod spoluvlastnických podílů k pozemku podle 

ustanovení § 21 odst. 3 ZOVB, nabývají stavebníci spoluvlastnická práva k pozemku na 

základě této smlouvy o výstavbě podle ustanovení § 133 odst. 2 OZ (úprava nabytí 

vlastnictví k nemovitostem). 

Smlouvu o výstavbě tedy uzavřou mezi sebou stavebníci domu s jednotkami 

podle § 2 písm. h) ZOVB. Touto smlouvou si stavebníci vymezí vzájemná práva a 

povinnosti při výstavbě domu s jednotkami (případně při výstavbě jednotky formou 

střešní nástavby, půdní vestavby, přístavby či v důsledku jiných stavebních úprav). 

Stranami této smlouvy budou všichni stavebníci, budoucí nebo současní vlastníci 

jednotek. Zákon stanoví obligatorně písemnou formu této smlouvy. 

Smlouva musí obsahovat kromě obecných náležitostí právního úkonu také 

náležitosti stanovené v § 18 ZOVB. V odst. 1 tohoto ustanovení jsou stanoveny 

náležitosti týkající se především charakteristiky stavebního pozemku, domu, označení 

jednotek, určení společných částí domů, stanovení spoluvlastnického podílu, způsobu 

správy domu a pozemku, financování stavebních nákladů a pravidla pro přispívání 

spoluvlastníků domu na náklady spojené se správou. Přílohou smlouvy o výstavbě jsou 

půdorysy všech podlaží, popřípadě jejich schémata, která určují polohu jednotek a 

společných částí domu, s údaji o podlahových plochách jednotek. 
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Smlouvu o výstavbě lze tedy uzavřít před zahájením stavebních prací (v tom 

případě je smlouva o výstavbě povinnou přílohou žádosti o vydání stavebního 

povolení), ale i dodatečně po jejich zahájení (§ 18 odst. 4 až 7 ZOVB). Pokud se tedy 

vlastník budovy (jejíž výstavba byla již zahájena na základě stavebního povolení) 

rozhodne dokončit výstavbu budovy za účasti budoucích vlastníků jednotek, uzavře 

s nimi smlouvu o výstavbě a přiloží ji k návrhu na kolaudaci stavby. V případě, že je 

smlouva uzavírána v době, kdy dům s jednotkami je již v takovém stupni 

rozestavěnosti, že je již patrné stavebně-technické a funkční uspořádání prvního 

nadzemního podlaží, ale neexistují dosud rozestavěné jednotky (§ 2 písm. f) ZOVB), 

musí této smlouvě předcházet převod odpovídajících spoluvlastnických podílů 

k rozestavěné budově. Pokud je již budova ve fázi rozestavěnosti ve smyslu ustanovení 

§ 2 písm. f) ZOVB (bude již navenek uzavřena obvodovými stěnami a střešní 

konstrukcí), musí smlouvě o výstavbě předcházet převod vlastnictví k rozestavěným 

jednotkám. 

Stavebníci jsou do okamžiku vzniku vlastnictví jednotek (§ 17 odst. 6 ZOVB) 

spoluvlastníky rozestavěného domu s jednotkami, nejde-li však o stavební změny podle 

§ 17 odst. 3 ZOVB (tedy změny ve formě přístavby, nástavby či vestavby). Musí jít o 

výstavbu celého nového domu. Stavebníci jsou podílovými spoluvlastníky budovy 

v poměru, v jakém jsou určeny spoluvlastnické podíly budoucích vlastníků jednotek na 

společných částech domu. 

Dům vystavěný podle smlouvy o výstavbě se na návrh vyznačí v katastru 

nemovitostí podle údajů obsažených ve smlouvě o výstavbě (viz ustanovení § 17 a § 18 

ZOVB) a podle vyhotoveného geometrického plánu, čísla popisného a kolaudačního 

rozhodnutí. Návrh podávají vlastníci jednotek. Zápis je prováděn formou záznamu. 

3.2.4 Práva k pozemku 

S vlastnictvím jednotky jsou spojena práva k pozemku – stavební parcele. Podle 

ustanovení § 21 odst. 1 ZOVB má vlastník budovy, který je i zároveň vlastníkem 

pozemku, povinnost převést na nabyvatele jednotky spoluvlastnický podíl na pozemku. 

Tato povinnost platí i pro původního vlastníka budovy, který se mezitím stal vlastníkem 

nepřevedených jednotek v domě, a který je současně podílovým spoluvlastníkem 
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pozemku. Podíl na pozemku má odpovídat velikosti spoluvlastnického podílu na 

společných částech domu. Přičemž velikost spoluvlastnických podílů na společných 

částech domu se řídí vzájemným poměrem velikosti podlahové plochy jednotek 

k celkové ploše všech jednotek v domě (viz ustanovení § 8 odst. 2 ZOVB). V případě, 

že všichni vlastníci jednotek v domě nejsou současně spoluvlastníky pozemku nebo 

nejsou-li spoluvlastníky v takovém poměru, v jakém jsou spoluvlastníky společných 

částí domu, provedou vlastníci jednotek mezi sebou převod podílů tak, aby 

spoluvlastnictví k pozemku odpovídalo spoluvlastnictví společných částí domu. Převod 

spoluvlastnického podílu k pozemku je součástí smlouvy o převodu jednotky upravené 

v § 6 ZOVB. Jde-li o smlouvu o výstavbě upravenou v § 17 a násl. ZOVB, platí oba 

zmíněné případy obdobně pro úpravu práv k pozemku určeného k výstavbě domu a 

převod spoluvlastnických podílů k pozemku je pak součástí smlouvy o výstavbě mezi 

stavebníky.  

I když se zákon v ustanovení § 21 odst. 1 ZOVB zmiňuje pouze o jednom 

pozemku, s vlastnictvím jednotky v budově mohou být spojena práva k více pozemkům. 

Kromě pozemků, na kterých se budova přímo nachází, to zejména budou pozemky, na 

kterých jsou umístěny společné části domu (například venkovní úpravy). Vlastník 

budovy může při vydání prohlášení vlastníka budovy podle ustanovení § 4 odst. 2 písm. 

e) ZOVB označit za pozemek, který je předmětem práv podle ustanovení § 21 ZOVB, 

též pozemek jiný, který s užíváním, resp. provozem, budovy pouze souvisí, resp. tvoří 

s budovou jeden funkční celek a který ve smyslu katastrálních předpisů ani stavební 

parcelou není (jedná se většinou o druh pozemku ostatní plocha). Z uvedeného nepřímo 

plyne, že povinnost vlastníka budovy převést podíl na pozemku podle ustanovení § 21 

ZOVB se musí vztahovat na všechny pozemky uvedené v prohlášení vlastníka budovy, 

pokud jsou ve vlastnictví vlastníka budovy.58  

Pokud vlastník budovy (případně vlastník nepřevedených jednotek v domě) nemá 

vlastnické právo k pozemku, ale nějaké jiné právo k pozemku má (např. právo nájmu, 

právo věcného břemene), musí upravit práva k pozemku vlastníkům jednotek písemnou 

smlouvou tak, aby rozsah jejich práv odpovídal rozsahu spoluvlastnických podílů na 

společných částech domu. Zmíněná písemná smlouva bude mít deklaratorní charakter, 
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neboť k přechodu těchto práv dojde ze zákona. Práva a závazky dosavadního vlastníka 

budovy (popřípadě vlastníků jednotek v domě), týkající se společných částí domu a 

pozemku, zejména zástavní práva a věcná břemena, přecházejí na nové vlastníky 

jednotek nabytím vlastnictví k těmto jednotkám (§ 20 odst. 3 ZOVB). Nový nabyvatel 

jednotky tak vstoupí do práv a závazků předchozího vlastníka jednotky i včetně 

případného práva nájmu k pozemku. 

Ustanovení § 21 odst. 5 ZOVB řeší případy, kdy vlastník budovy nebo vlastníci 

jednotek žádné právo k pozemku nemají. Podle jedné z obecných zásad soukromého 

práva stavba není součástí pozemku (ustanovení § 120 odst. 2 OZ). Stavba je 

samostatnou nemovitou věcí a není součástí pozemku. Jestliže tedy stavba, která byla 

vystavěna na určitém pozemku, přesahuje částí do stavební parcely jiného vlastníka, 

nestává se přesahující část stavby součástí této sousední parcely. Zastavěná část 

sousední parcely se naopak nestává prostřednictvím zastavění součástí parcely, k níž 

měl vlastník stavby vlastnické právo a na níž měl úmysl zřídit celou stavbu. Vlastník 

stavby není proto oprávněn s cizí částí pozemku, byť zastavěnou vlastní stavbou, 

disponovat. Část stavby zasahující do jiné stavební parcely je ve vztahu k této parcele 

neoprávněnou stavbou ve smyslu ustanovení § 135c OZ. Vlastníci budou muset 

vzájemně upravit své vztahy a uvést skutečný stav do souladu se stavem právním.59 

Pokud nedošlo mezi vlastníkem jednotky a vlastníkem pozemku ke sjednání 

písemné smlouvy o úpravě práv k pozemku do 31. 12. 2000, vzniklo dnem 1. ledna 

2001 ve prospěch vlastníka jednotky věcné břemeno k zastavěnému pozemku, a to za 

náhradu. Právní vztahy týkající se věcného břemene jsou obecně upraveny v ustanovení 

§ 151n a násl. OZ. Důvodová zpráva k novele uvádí, že zákon nestanoví obligatorně 

výši náhrady ani lhůtu, ve které má být náhrada poskytnuta a pokud nedojde k dohodě 

mezi vlastníky pozemku a vlastníky jednotek, má rozhodnout soud. Tato dohoda ovšem 

nemůže být smlouvou o zřízení věcného břemene podle ustanovení § 151n a násl. OZ, 

když věcné břemeno samotné nevzniká smlouvou, ale ze zákona. Obecně se nabízí 

analogie s náhradou za zřízení věcného břemene podle § 135c odst. 3 OZ.60 Právní 

vztahy týkající se věcného břemene jsou obecně upraveny v ustanovení § 151n a násl. 

OZ. Obsahem věcného břemene je právo vlastníka jednotky spoluužívat zastavěný 
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pozemek, a to v rozsahu odpovídajícímu velikosti spoluvlastnického podílu na 

společných částech domu. Dojde-li k převodu nebo přechodu vlastnictví jednotky, stává 

se oprávněným z věcného břemene nový nabyvatel jednotky. 

Zastaveným pozemkem je pozemek zastavěný bytovým domem, ohraničený 

obvodem bytového domu (§ 2 písm. k) ZOVB). Tento zastavený pozemek se zřejmě 

nemusí shodovat se stavební parcelou. Předmětem uvedeného věcného břemene bude 

podle § 21 odst. 6 ZOVB i nádvoří, je-li ze všech stran bytovým domem ohraničeno a 

není-li zastavěno stavbou jiného vlastníka. 

3.2.5 Vypořádání podílové spoluvlastnictví a společného jmění manželů 

Dalšími způsoby vzniku vlastnictví jednotek podle § 5 odst. 2 ZOVB jsou dohoda 

spoluvlastníků budovy nebo rozhodnutí soudu o zrušení a vypořádání podílového 

spoluvlastnictví budovy (§ 141 a 142 OZ) a vypořádání společného jmění manželů (§ 

150 OZ) na základě dohody nebo rozhodnutím soudu.  

V řízení o zrušení a vypořádání podílového spoluvlastnictví není soud vázán 

návrhem na způsob vypořádání a může rozhodnout, že zrušení spoluvlastnictví bude 

vypořádáno jiným způsobem než navrhovaným. Možným způsobem vypořádání 

bytového domu soudem je i jeho rozdělení na bytové jednotky podle § 5 odst. 2 zákona 

č. 72/1994 Sb.61 Vznik vlastnictví jednotky jako součásti domu vymezené podle zákona č. 

72/1994 Sb. na základě rozhodnutí soudu o zrušení a vypořádání podílového 

spoluvlastnictví není podmíněn shodnou vůlí podílových spoluvlastníků. Předchozí 

prohlášení spoluvlastníků podle § 4 zákona č. 72/1994 Sb. proto není podmínkou 

takového rozhodnutí soudu.62 

Tyto další možnosti vzniku vlastnictví jednotek jsou však omezeny ustanovením v 

§ 5 odst. 5 ZOVB, kde je stanoveno, že těmito způsoby nelze nabýt do vlastnictví 

jednotku, pokud je v budově alespoň jeden byt, jehož nájemcem je fyzická osoba. 

Smyslem tohoto ustanovení je zabránit obcházení normativního ustanovení § 22 ZOVB 

o ochraně nájemců bytů.63 V řízení o zrušení a vypořádání podílového spoluvlastnictví 
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k bytovému domu s byty, které jsou v době rozhodování soudu v nájmu fyzických osob, 

nepřichází v úvahu vypořádání rozdělením bytového domu na bytové jednotky.64 

Vypořádání podílového spoluvlastnictví budovy za účelem vzniku vlastnictví 

jednotek je možné pouze v případě, že spoluvlastnické podíly budovy se rovnají 

velikosti jejich budoucích spoluvlastnických podílů na společných částech domu 

stanovených podle § 8 odst. 2 ZOVB. Pokud tomu tak není, musí si spoluvlastníci 

nejdříve vypořádat spoluvlastnictví tak, aby výše jejich spoluvlastnických podílů na 

budově odpovídala výši budoucích spoluvlastnických podílů na společných částech 

domu.  

To platí obdobně, je-li předmětem vypořádání společného jmění manželů budova. 

Avšak je třeba si uvědomit, že podstatou společného jmění manželů je, že jde o 

specifické spoluvlastnictví, kde nejsou určeny jejich podíly na společném majetku. Jako 

postup pro vypořádání společného jmění manželů týkající se budovy lze tedy doporučit 

učinění prohlášení vlastníka o vymezení jednotek v budově a následné vypořádání 

společného jmění manželů tak, že se určí, kdo bude vlastníkem které jednotky. Pro 

bývalé manžele je to možnost zjednodušení situace v tom, že nemusí dojít k přeměně 

společného vlastnictví manželů nejprve na podílové spoluvlastnictví a poté ke zrušení a 

vypořádání tohoto spoluvlastnictví. Využití tohoto způsobu vypořádání přichází 

v úvahu ve všech situacích, kdy se uzavírá dohoda o vypořádání, i tehdy, neuzavírají-li 

je přímo manželé.65 

Dohoda o vypořádání nebo rozhodnutí soudu o zrušení podílového 

spoluvlastnictví, popřípadě o vypořádání společného jmění manželů musí obsahovat 

mimo jiné i náležitosti stanovené pro prohlášení vlastníka budovy uvedené v § 4 odst. 2 

a 3 ZOVB.  

V případě, že bude uzavřena dohoda o zrušení a vypořádání podílového 

spoluvlastnictví nebo dohoda o zrušení a vypořádání společnému jmění manželů, 

vznikne vlastnictví k jednotkám vkladem do katastru nemovitostí. Pokud však bude o 

zrušení a vypořádání podílového spoluvlastnictví nebo společného jmění manželů 

rozhodovat soud, vznikne vlastnictví k jednotkám právní mocí rozsudku. Následný 

záznam do katastru nemovitostí bude mít deklaratorní účinky. 
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3.2.6 Převod a přechod vlastnictví jednotky 

Způsoby nabytí vlastnického práva lze dělit podle různých kritérií. Rozlišujeme 

původní a odvozené nabytí vlastnického práva, jak již bylo zmíněno výše. A dále lze 

rozlišovat převod a přechod vlastnického práva. Při převodu dochází k nabytí 

vlastnického práva k jednotce na základě projevu vůle (tj. na základě smlouvy kupní, 

darovací aj.), při přechodu dochází k nabytí vlastnického práva na základě jiných 

právních skutečností (např. ze zákona, přičemž nejčastějším přechodem vlastnického 

práva k jednotce bude dědění, a to jak ze zákona, tak dědění ze závěti). Při převodu 

nebo přechodu je nutná existence vlastnického práva k jednotce předchozího vlastníka. 

ZOVB žádné převody ani přechody vlastnického práva k jednotkám neupravuje.66 Proto 

budeme aplikovat obecné občanskoprávní předpisy o převodu a přechodu vlastnického 

práva s ohledem na zvláštní postavení jednotky. Při převodu vlastnického práva 

k jednotce je nutné respektovat ustanovení § 6 ZOVB ohledně obsahu smlouvy. Při 

převodu vlastnického práva k jednotce se uplatňuje zásada, že nikdo nemůže na jiného 

převést více práv, než má sám. To znamená, že vlastnické právo k jednotce lze nabýt 

pouze od vlastníka věci, a že zároveň s převodem přecházejí na nabyvatele i závady 

váznoucí na jednotce, tj. věcná břemena, zástavní práva atd. Lze tedy nabývat vlastnické 

právo k jednotce v takovém rozsahu, jak příslušelo původnímu vlastníkovi. Uvedený 

princip je prolomen OZ v § 486, jde-li o nabytí jednotky od nepravého dědice, jemuž 

bylo dědictví jednotky potvrzeno usnesením soudu.67  

Ustanovení § 20 ZOVB řeší především důsledky převodů a přechodů vlastnického 

práva k jednotce. V odst. 1 a 2 tohoto ustanovení je stanoveno, že s převodem nebo 

přechodem vlastnictví k jednotce přechází spoluvlastnictví společných částí domu, 

popřípadě další práva a povinnosti spojené s vlastnictvím jednotky a se 

spoluvlastnictvím společných částí domu. Je-li vlastník jednotky podílovým 

spoluvlastníkem pozemku, lze vlastnictví k jednotce převést pouze současně 

s převodem spoluvlastnického podílu na pozemku. Přechod vlastnictví k jednotce je 

podmíněn přechodem spoluvlastnického podílu na pozemku. Nový vlastník jednotky též 
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vstupuje do práv a povinností původního vlastníka v plném rozsahu. Práva a závazky 

dosavadního vlastníka budovy, popřípadě vlastníků jednotek v domě, týkající se 

společných částí domu a pozemku, zejména zástavní práva a věcná břemena, přecházejí 

na nové vlastníky jednotek nabytím vlastnictví k těmto jednotkám (§ 20 odst. 3 ZOVB). 

Rovněž z ustanovení § 20 ZOVB plyne vlastníkovi jednotky oznamovací povinnost o 

nabytí vlastnictví jednotky. Tato oznamovací povinnost má zajistit přehled o členech 

společenství, protože jakýkoliv převod nebo přechod vlastnického práva k jednotce (tj. 

derivativní nabytí) znamená zánik členství původního vlastníka ve společenství 

vlastníků a vznik členství nového vlastníka.68 

3.3 Společenství vlastníků jednotek 

Společenství vlastníků jednotek je právnická osoba, která je způsobilá vykonávat 

práva a zavazovat se pouze ve věcech spojených se správou, provozem a opravami 

společných částí domu, popřípadě vykonávat činnosti v rozsahu stanoveném ZOVB a 

činnosti související s provozováním společných částí domu, které slouží i jiným 

fyzickým nebo právnickým osobám. Společenství může nabývat věci, práva, jiné 

majetkové hodnoty, byty a nebytové prostory pouze k účelům uvedeným v předchozí 

větě (tj. v souvislosti s výkonem správy, případně s provozováním společných částí 

domu. Tato charakteristika společenství vlastníků jednotek je uvedena v § 9 odst. 1 

ZOVB. Společenství je tedy právnickou osobou ve smyslu § 18 odst. 2 písm. d) OZ. Má 

způsobilost mít jen taková práva a povinnosti, která jsou součástí jeho předmětu 

činnosti. O majetku musí vést účetnictví a musí respektovat daňové povinnosti 

stanovené zákonem. Společenství zaniká dnem zániku domu nebo v případech 

uvedených v § 5 odst. 6 a 7 ZOVB. 

I když je společenství vlastníků jednotek právnickou osobou, ze ZOVB vyplývá 

specifický charakter společenství jak pro jeho vnitřní režim, tak i pro vnější vztahy. 

Mezi jeho charakteristické znaky patří:  

� účelový vznik společenství (vzniká jen ke správě společných částí domu a 

dalším činnostem dle ZOVB) 
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� společenství vzniká nezávisle na vůli jednotlivých vlastníků jednotek 

(vzniká okamžikem, kdy jsou splněny zákonné podmínky jeho vzniku) 

� členství ve společenství vzniká a zaniká nezávisle na vůli jednotlivých 

vlastníků jednotek (členství vzniká a zaniká spolu se vznikem a zánikem 

vlastnictví jednotky a nelze je od sebe oddělit) 

� předmět činnosti společenství je určen zákonem a vůlí členů jej nelze 

rozšiřovat nad rámec zákona 

� rozsah právních úkonů společenství je určen zákonem a vůlí členů jej 

nelze rozšiřovat nad rámec zákona 

� zákonem omezená vlastnická práva společenství. 69 

Společenství vzniká v domě s nejméně pěti jednotkami, z nichž alespoň tři jsou ve 

vlastnictví tří různých vlastníků (§ 9 odst. 3 ZOVB). Společenství vzniká dnem 

doručení listiny s doložkou o vyznačení vkladu do katastru nemovitostí nebo jiné 

listiny, kterou příslušný státní orgán osvědčuje vlastnické vztahy k jednotce, a to 

poslednímu z těchto vlastníků. Příslušný katastrální úřad vyrozumí ostatní vlastníky 

jednotek o provedení vkladu vlastnictví jednotky do katastru nemovitostí. Další osoby, 

které nabyly vlastnictví k jednotce jiným způsobem než smlouvou, jsou povinny o tom 

uvědomit původního vlastníka budovy. Členství ve společenství vzniká a zaniká 

současně s převodem nebo přechodem vlastnictví jednotky. Spoluvlastníci jednotky 

jsou společnými členy společenství. Vlastníci jednotek, kteří nabyli vlastnictví 

k jednotce nejpozději dnem vzniku společenství za podmínek výše uvedených, se 

stávají členy společenství dnem jeho vzniku. Členství dalších vlastníků jednotek ve 

společenství vzniká dnem nabytí vlastnictví k jednotce. 

Podle ustanovení § 10 ZOVB se společenství zapisuje do rejstříku společenství 

vlastníků jednotek vedeného soudem určeným zvláštním zákonem k vedení obchodního 

rejstříku. Do rejstříku se zapisuje název společenství, jeho sídlo, identifikační číslo, den 

vzniku, orgány a jména členů výboru nebo jméno pověřeného vlastníka. K návrhu na 

zápis do rejstříku se přikládá výpis z katastru nemovitostí, notářský zápis o průběhu 

první schůze shromáždění včetně prezenční listiny a též schválené stanovy společenství. 

Zápis do rejstříku má pouze deklaratorní účinky. Nedodržení třicetidenní lhůty k podání 
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návrhu na zápis společenství vlastníků do obchodního rejstříku podle § 10 odst. 1 ZOVB 

neznamená ztrátu aktivní legitimace společenství k podání návrhu na jeho zápis do 

obchodního rejstříku.70 Vlastník jednotky podle ZOVB není účastníkem řízení o zápis 

společenství vlastníků jednotek do rejstříku společenství vlastníků jednotek.71 

Jako jiné právnické osoby má i společenství vlastníků jednotek své orgány. Podle 

ustanovení § 9 odst. 7 ZOVB to jsou: shromáždění vlastníků jednotek, výbor 

společenství nebo ten vlastník jednotek, kterého v případě, že není zvolen výbor, 

shromáždění pověří výkonem funkce výboru (pověřený vlastník) a další orgány podle 

stanov společenství. Náklady na činnost orgánů společenství se považují za náklady 

spojené se správou domu. 

Nejvyšším orgánem společenství je shromáždění. První schůze shromáždění se 

musí konat do 60 dnů po vzniku společenství a svolává ji původní vlastník budovy. Na 

této schůzi shromáždění schvaluje stanovy společenství a volí další orgány společenství. 

O průběhu schůze (volbě a složení orgánů společenství a schvalování stanov) se 

pořizuje notářský zápis, jehož přílohou jsou schválené stanovy společenství. V případě, 

že se shromáždění k volbě orgánů nesejde nebo nejsou-li tyto orgány zvoleny, plní 

funkci orgánů společenství vlastník, jehož spoluvlastnický podíl na společných částech 

domu činí nejméně jednu polovinu, jinak vlastníci jednotek, kteří se stali členy 

společenství dnem jeho vzniku. Shromáždění se musí konat alespoň jednou ročně. 

Svolává ho výbor nebo pověřený vlastník nebo vlastníci jednotek, kteří mají alespoň 

jednu čtvrtinu hlasů. Shromáždění je usnášeníschopné jsou-li přítomni vlastníci 

jednotek, kteří mají většinu hlasů. K přijetí usnesení je zapotřebí nadpoloviční většiny 

přítomných hlasů. Při hlasování je rozhodující velikost spoluvlastnických podílů 

vlastníků jednotek na společných částech domu (viz ustanovení § 8 odst. 2 ZOVB). 

Spoluvlastníci jednotky mají postavení vlastníka jednotky (tzn. jeden hlas). Hlasování je 

dále upraveno v ustanoveních § 11 odst. 3 až 8 ZOVB.  

Pokud shromáždění neschválí stanovy společenství, budou se právní poměry 

společenství řídit vzorovými stanovami vydanými nařízením vlády č. 371/2004 Sb. 

Podle § 9 odst. 14 ZOVB musí stanovy společenství obsahovat: 
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a) sídlo společenství a jeho název, který musí obsahovat označení domu, pro který 

vzniklo, a musí v něm být obsaženo slovo „společenství“, 

b) předmět činnosti, kterým je správa domu, 

c) orgány společenství, jejich práva a povinnosti a způsob jejich svolávání, 

d) práva a povinnosti členů společenství, 

e) způsob úhrady nákladů spojených se správou domu, 

f) způsob nakládání s majetkem společenství. 

Podrobnější úpravu práv a povinností členů společenství lze jen doporučit. 

Stanovy však musí respektovat kogentní ustanovení ZOVB i dalších obecně závazných 

předpisů.  

Sídlo právnické osoby musí být natolik určité, aby bylo možné zcela jednoznačné 

určení místa, jež je adresou sídla představováno. Jestliže má určitá budova více vchodů 

a tudíž jí bylo přiděleno více popisných čísel, musí být jednoznačné, ve kterém vchodě, 

tedy v jakém čísle popisném je sídlo právnické osoby, což platí i pro společenství 

vlastníků jednotek. Název společenství musí být takový, aby v něm byl dostatečně určitě 

označen dům, jenž je na jednotky rozdělen a v němž společenství vzniklo. Kromě čísla 

popisného domu musí název obsahovat uvedení obce, a je-li rozdělena na ulice, i 

označení ulice.72 

Dalším z orgánů je výbor společenství. Výbor je výkonným orgánem a musí mít 

alespoň tři členy. Výbor nebo pověřený vlastník rozhodují o věcech spojených se 

správou domu, pokud si rozhodnutí v těchto věcech nevyhradí shromáždění. Funkční 

období výboru (pověřeného vlastníka) určují stanovy, nesmí však přesáhnout 5 let. Ke 

zvolení členů výboru nebo pověřeného vlastníka je třeba, aby na shromáždění byli 

přítomni vlastníci jednotek, kteří mají většinu hlasů. Člen výboru (pověřený vlastník) je 

zvolen, hlasuje-li pro něj nadpoloviční většina hlasů všech vlastníků. Výbor 

společenství nebo pověřený vlastník je statutárním orgánem. Předsedu, který jedná za 

výbor navenek, zvolí výbor z řad svých členů. Jde-li o písemný právní úkon, musí být 

podepsán předsedou výboru a dalším členem výboru. Je-li statutárním orgánem 

pověřený vlastník, postačí k písemnému právnímu úkonu jeho podpis (§ 9 odst. 13 

ZOVB). 
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Ustanovení ZOVB upravují také působnost společenství. Společenství je 

oprávněno činit právní úkony, především uzavírat smlouvy ve věcech předmětu své 

činnosti, zejména k zajištění dodávky služeb spojených s užíváním jednotek, pojištění 

domu, nájmu v případech nájmu společných částí domu a dále k nájmu jednotek ve 

spoluvlastnictví všech vlastníků jednotek. Společenství je oprávněno rozhodovat o 

rozúčtování cen služeb na jednotlivé vlastníky jednotek, pokud není rozúčtování cen 

služeb stanoveno zvláštním právním předpisem nebo rozhodnutím cenového orgánu. 

Společenství je také oprávněno vymáhat vlastním jménem plnění povinností uložených 

vlastníkům jednotek. Se souhlasem vlastníka jednotky je společenství oprávněno 

sjednat smlouvu o zástavním právu k jednotce včetně příslušných spoluvlastnických 

podílů na společných částech domu, a to k zajištění pohledávek vyplývajících z úvěru 

poskytnutého na náklady spojené se správou domu. Vlastníci jednotek ručí až do výše 

ceny jednotky za závazky vyplývající z této smlouvy. 

Zvlášť významnou úlohu hraje § 12 ZOVB. Citované ustanovení výslovně 

stanoví, že z právních úkonů týkajících se společné věci jsou vlastníci jednotek 

oprávněni a povinni pouze v poměru odpovídajícím velikosti jejich spoluvlastnických 

podílů (nejde tedy o solidární oprávnění a závaznost - § 511 a násl. OZ). Na citované 

ustanovení navazuje § 13 odst. 7 ZOVB, kde se uvádí, že vlastníci jednotek ručí za 

závazky společenství v poměru, který odpovídá velikosti spoluvlastnických podílů na 

společných částech předmětného domu.73 

3.4 Práva a povinnosti vlastníka nebytového prostoru 

Obsah vlastnického práva tvoří soubor jednotlivých práv a jim odpovídajících 

povinností vlastníka. Práva a povinnosti vycházejí z obecného ustanovení § 123 OZ, 

který stanoví, že vlastník je v mezích zákona oprávněn předmět svého vlastnictví držet, 

užívat, požívat jeho plody a užitky a nakládat s ním (disponovat). Zejména ho zcizit 

(úplatně či bezúplatně) nebo převést na jinou osobu. Vzhledem k povaze jednotky 

(nebytového prostoru) jsou tyto obecná oprávnění vlastníka modifikována. Konkrétní 
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práva a povinnosti vlastníků jednotek jsou upravena především v ustanoveních § 13 až 

16 ZOVB.  

K základním právům a povinnostem vlastníka jednotky patří právo jednotku 

užívat (realizovat její užitnou hodnotu), právo s jednotkou disponovat (rozhodovat o 

právním osudu jednotky, rozhodování o faktickém osudu jednotky je z povahy věci 

vyloučeno) a jednotku držet. Vlastník jednotky má ovšem také povinnosti, vycházející 

obecně z přijaté Hedemannovy koncepce vlastnického práva vyjádřené v článku 11 

odst. 3 Listiny dikcí, že vlastnictví zavazuje. Především je nutno respektovat zákaz 

zneužití vlastnického práva k jednotce na újmu práv druhých nebo zákaz jeho rozporu 

se zákonem chráněnými obecnými zájmy. Výkon vlastnického práva nesmí poškozovat 

lidské zdraví, přírodu a životní prostředí nad míru stanovenou zákonem. Je samozřejmé, 

že i vlastník jednotky a jako spoluvlastník budovy se musí zdržet všeho, čím by nad 

míru přeměřenou poměrům obtěžoval jiného nebo čím by vážně ohrožoval výkon jeho 

práv. Zejména nesmí ohrozit sousedovu stavbu nebo pozemek úpravami pozemku nebo 

stavby na něm zřízené bez toho, že by učinil dostatečné opatření na upevnění stavby 

nebo pozemku, nesmí nad míru přiměřenou poměrům obtěžovat sousedy hlukem, 

prachem, popílkem, kouřem, plyny, pachy, atd., jak vyplývá z regulace tzv. 

sousedských práv (§ 127 OZ).74  

Vlastník může své vlastnické právo omezit vlastním právním úkonem, jde o 

omezení dobrovolné (např. pronajmutí jednotky). Dále k omezení může dojít jen na 

základě zákona, a to především ve veřejném zájmu (např. možnost použití jednotky bez 

souhlasu vlastníka podle § 128 odst. 1 OZ nebo vyvlastnění jednotky podle § 128 odst. 

2 OZ).  

Vlastnickému právu je poskytována ochrana celým právním řádem České 

republiky. V rámci soudní ochrany má vlastník jednotky k dispozici tzv. vlastnické 

žaloby. Jde o žalobu na vyklizení jednotky, která se uplatní proti tomu, kdo jeho 

jednotku užívá neoprávněně a o žalobu zápůrčí (popírací), kterou je možno použít ve 

všech ostatních případech, kdy došlo k zásahu do vlastnického práva. Základem jejich 

úpravy je ustanovení § 126 OZ. 
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Podle ustanovení § 13 odst. 1 ZOVB se vlastník jednotky podílí na správě domu 

v rozsahu, který odpovídá jeho spoluvlastnickému podílu na společných částech domu, 

není-li mezi vlastníky jednotek dohodnuto jinak. Podíl na správě domu je tedy 

vlastníkovým právem i povinností. V případě, že vlastník jednotky nebo ti, kteří s ním 

jednotku užívají, způsobí závady či poškození na jiných jednotkách nebo společných 

částech domu, musí je vlastník jednotky odstranit na svůj náklad. Pokud tak neučiní, 

pak k zajištění pravomocně přisouzených pohledávek vzniká dnem právní moci 

rozhodnutí soudu ostatním vlastníkům jednotek zástavní právo k jeho jednotce a na 

věcech movitých obdobně jako zástavní právo na zajištění nájemného (§ 672 OZ). 

Z hlediska § 13 odst. 3 ZOVB je možno rozlišovat několik druhů úprav jednotky: 

a) Úpravy jednotky, které by ohrožovaly výkon vlastnického práva vlastníků 

ostatních jednotek. Tyto úpravy vlastník jednotky provádět nesmí. 

b) Úpravy, jimiž se mění vzhled domu. Tyto úpravy může vlastník jednotky 

provádět jen se souhlasem všech vlastníků jednotek. 

c) Úpravy, jimiž se mění vnitřní uspořádání domu a zároveň velikost 

spoluvlastnických podílů na společných částech domu. Tyto úpravy lze provádět jen na 

základě smlouvy o výstavbě upravené v § 17 a násl. ZOVB uzavřené se všemi vlastníky 

jednotek v domě. 

Vlastník jednotky je povinen umožnit na předchozí vyzvání přístup do jednotky, 

pokud to nezbytně vyžadují úpravy, provoz a opravy ostatních jednotek, popřípadě 

domu jako celku. Vlastník jednotky je dále povinen umožnit instalaci a údržbu zařízení 

pro měření tepla a vody v jednotce a umožnit odečet naměřených hodnot. V případě, že 

vlastník jednotky poruší tuto povinnost a vznikne-li v příčinné souvislosti s tím škoda, 

odpovídá za ni podle obecných ustanovení odpovědnosti za škodu (§ 420 a násl. OZ). 

Pokud jsou v domě prostory a zařízení, které slouží i jiným osobám než 

vlastníkům jednotek (např. kotelny, výměníkové stanice, kryty civilní ochrany, 

prádelny, sušárny a zařízení provozní povahy), přecházejí práva a povinnosti 

dosavadního vlastníka budovy, týkající se těchto prostorů a zařízení, na vlastníky 

jednotek, popřípadě jejich právní nástupce nabytím vlastnictví k jednotce.  

Vlastníci jednotek ručí za závazky společenství v poměru, který odpovídá 

velikosti spoluvlastnických podílů na společných částech domu (§ 13 odst. 7 ZOVB).  

Ručení má akcesorickou a subsidiární povahu a přiměřeně se na něj použijí vhodná 
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ustanovení upravující ručení vzniklé dohodou účastníků (§ 546 a násl. OZ). Ručiteli 

jsou všichni vlastníci jednotek a k písemnému vyzvání věřitele jsou povinni splnit dluh 

společenství. Jejich povinnost však má pouze dílčí povahu, to znamená, že konkrétní 

výše povinnosti bude odvislá od výše spoluvlastnického podílu na společných částí 

domu. Pokud by vlastníci jednotek splnili svůj ručitelský závazek, vzniká jim vůči 

společenství regres (a to v rozsahu, v jakém splnili závazek společenství).75 

Ustanovení § 14 ZOVB upravuje možnost soudu nařídit prodej jednotky. 

V případě, že vlastník jednotky zasahuje do práva ostatních vlastníků jednotek takovým 

způsobem, že podstatně omezuje nebo znemožňuje jeho výkon a nesplní povinnosti 

uložené rozhodnutím soudu, může soud na návrh společenství nebo na návrh některého 

z vlastníků nařídit prodej jednotky. 

Vlastníci jednotek jsou povinni přispívat na náklady spojené se správou domu a 

pozemku (např. provoz výtahu, opravy střechy, opravy rozvodů, pojistné, apod.). Pokud 

se nedohodnou jinak, ponesou náklady poměrně podle velikosti spoluvlastnického 

podílu určeného podle ustanovení § 8 odst. 2 ZOVB (§ 15 odst. 1 ZOVB). Zákon 

ukládá vlastníkům jednotek povinnost skládat určené finanční prostředky předem jako 

zálohy na tyto náklady. Výši záloh si určí vlastníci jednotek usnesením na shromáždění. 

Je třeba, aby byly kryty předpokládané náklady, které bude nutné vynaložit 

v následujících měsících i v dalších letech. Výši částky a den její splatnosti sděluje 

vlastníkům jednotek výbor nebo pověřený vlastník. V případě, že nejsou zvoleni, 

rozhoduje se o výši částek nadpoloviční většinou všech vlastníků v domě.  

Zákon posiluje právní postavení vlastníků jednotek, kteří svoje povinnosti 

vyplývající z podílu na správě domu a pozemku plní, vůči vlastníkům jednotek, kteří 

tyto povinnosti porušují. Zákon vychází z toho, že povinnost přispívat na náklady 

spojené se správou a pozemku má každý vlastník jednotky vůči ostatním vlastníkům 

jednotek. Tito vlastníci jednotek jsou vůči němu oprávnění a mohou se splnění jeho 

povinnosti domáhat u soudu žalobou na plnění (§ 80 písm. b) OSŘ). Již sama 

pohledávka má privilegované postavení (viz § 16 ZOVB). Jestliže soud této žalobě 

vyhoví a rozsudkem uloží povinnost vlastníkovi jednotky zaplatit konkrétní částku, 

právní mocí tohoto rozsudku ze zákona vznikne zástavní právo. Soud nerozhoduje o 

                                                           
75

 FIALA, J.; NOVOTNÝ, M.; OEHM, J.; HORÁK, T. Zákon o vlastnictví bytů. Komentář. 3., doplněné a 
přepracované vydání. Praha: C. H. Beck, 2005. 158 s. 



62 
 

vzniku zástavního práva, následek předvídaný zákonem (§ 15 odst. 3 ZOVB) vznikne 

přímo ex lege. Toto zástavní právo bude sloužit k zajištění pohledávek oprávněných 

vlastníků jednotek a jejich příslušenství, pro případ, že nebudou splněny, budou se moci 

zástavní věřitelé domáhat uspokojení z jednotky. Obsah zástavního práva se řídí 

ustanoveními OZ, včetně jeho realizace.76  

Pokud vzniklo společenství vlastníků jednotek, budou vlastníci jednotek zálohy 

poskytovat na účet této právnické osoby, která s nimi bude svým jménem hospodařit. 

V případě, že dojde k zániku členství dosavadního vlastníka jednotky ve společenství, 

dojde k majetkovému vypořádání mezi členem a společenstvím, avšak nepřihlíží se 

k zálohám poskytnutým v souvislosti se správou domu a pozemku (§ 15 odst. 4 ZOVB). 

Tyto zálohy mohou být součástí majetkového vyrovnání mezi převodcem a 

nabyvatelem. 

3.5 Zánik vlastnictví nebytových prostor 

K zániku vlastnictví nebytových prostor (jednotce) může dojít na základě různých 

právních skutečností. Rozlišujeme zánik absolutní a zánik relativní. K absolutnímu 

zániku vlastnictví jednotky dojde v těch případech, kdy vlastnické právo zanikne, aniž 

by jej nabyl někdo jiný. Půjde především o zánik předmětu vlastnictví, zejména 

v důsledku jeho zničení. O relativní zánik vlastnického práva k jednotce půjde 

v případě, kdy vlastnické právo zanikne dosavadnímu vlastníkovi a současně vlastnické 

právo nabývá někdo jiný. V takových případech odpovídají právní důvody zániku 

vlastnického práva právním důvodům nabytí vlastnictví. Dále můžeme rozlišovat, zda 

jde o zánik vlastnictví k jednotce na základě vůle vlastníka (zrušení vymezení jednotek, 

zničení jednotky, zničení budovy) nebo nezávisle na vůli vlastníka (zánik jednotky, 

zánik budovy, smrt vlastníka, vydržení, rozhodnutí státního orgánu). Zánik vlastnictví 

k jednotce nebývá upraven zvláštním způsobem a obvykle se na něj vztahují obecné 

předpisy regulující zánik vlastnického práva. Výjimkou je právní úkon vlastníků 
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jednotek vedoucí ke zrušení samotného předmětu vlastnictví, a to zrušení vymezení 

jednotek (§5 odst. 7 ZOVB).77 
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Závěr 

V případě budoucí úpravy nájmu a podnájmu nebytových prostor by bylo určitě 

vhodné, aby se právní úprava občanskoprávních vztahů co nejvíce zjednodušila a 

soustředila pokud možno do jediného zákona (občanského zákoníku). Navrhovaná 

úprava znění nového občanského zákoníku obsahuje v rámci úpravy nájmu pododdíl 

Nájem prostoru sloužícího k podnikání, přičemž rozhodující bude faktický účel užívání 

prostoru nebo místnosti. V případě, že půjde o nájem prostoru nebo místnosti, jehož 

účelem není ani bydlení ani provozování podnikatelské činnosti, použijí se obecná 

ustanovení o nájmu.  

Právní řád České republiky tvoří nepřehledné množství stále se měnících právních 

norem a pro běžného občana je velmi složité (až nemožné) se v tomto množství 

předpisů orientovat. Přesto však současná úprava nájmu a podnájmu nebytových prostor 

představuje velmi solidní základ pro úpravu těchto vztahů, což zřejmě dokazuje i malý 

počet novelizací tohoto zákona.  

Co se týče vlastnictví bytů a nebytových prostor, tak připravovaný nový občanský 

zákoník navrhuje prohlásit byty a nebytové prostory za nemovité věci s tím, že jejich 

úprava bude, tak jako dosud, ponechána zvláštnímu zákonu. Dosavadní úprava institutu 

vlastnictví bytů a nebytových prostor v ZOVB se jeví velmi komplikovanou a někdy 

nejasnou. I přesto lze říci, že se právní úprava vlastnictví bytů a nebytových prostor od 

roku 1994 zkvalitnila. Ministerstvo pro místní rozvoj již zpracovalo na základě 

poznatků z aplikace ZOVB v praxi novou právní úpravu této oblasti. V březnu 2009 

odeslal do vlády tehdejší ministr pro místní rozvoj návrh nového zákona o vlastnictví 

bytů a nebytových prostor, který měl nahradit dosavadní úpravu této oblasti, tedy 

ZOVB. Šlo o návrh upravený na základě doporučení Legislativní rady vlády z února 

2008. Vzhledem ke změnám ve vládě a končícímu období Poslanecké sněmovny již 

nebyl návrh zákona dále projednáván a legislativní proces tak nebyl ukončen. Nadále 

tedy postupujeme podle dosavadní úpravy dle ZOVB. Nový zákon by měl přinést 

především zjednodušení a zpřesnění rozhodování společenství vlastníků jednotek a tím 

přispět ke zlepšení správě nemovitostí. Měl by přesněji vymezit předmět vlastnictví a 

jeho příslušenství, uvést do souladu úpravu prohlášení, vzniku vlastnictví jednotek a 

náležitostí smluv o převodu vlastnického práva k jednotkám.  
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Seznam zkratek 

OZ……….zákon č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů 

ObchZ…...zákon č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů 

Listina…...Usnesení předsednictva ČNR č. 2/1993 Sb., o vyhlášení Listiny základních 

práv a svobod jako součásti ústavního pořádku ČR, ve znění ústavního zákona č. 

162/1998 Sb. 

NPNP……zákon č. 116/1990 Sb., o nájmu a podnájmu nebytových prostor, ve znění 

pozdějších předpisů 

ZOVB……zákon č. 72/1994 Sb., kterým se upravují některé spoluvlastnické vztahy 

k budovám a některé vlastnické vztahy k bytům a nebytovým prostorům a doplňují 

některé zákony (zákon o vlastnictví bytů), ve znění pozdějších předpisů 

StavZ…….zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební 

zákon), ve znění pozdějších předpisů 

KatZ……..zákon č. 344/1992 Sb., o katastru nemovitostí České republiky (katastrální 

zákon), ve znění pozdějších předpisů 

NP……….nebytový prostor  

SBD……...stavební bytové družstvo 

LBD……...lidové bytové družstvo 
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Lease and ownership of non-dwelling spaces (resumé) 

The main purpose of the thesis is to outline the current legal regulations 

applicable to lease and ownership of non-dwelling spaces.  I am highly interested in that 

topic as I have been working in the real-estate agency for four years, therefore I already 

managed to apply knowledge concerning the lease and ownership of both, non-dwelling 

and dwelling spaces. I believe that the thesis is benefitial not only for the professional 

public but also for the businesses since it is inevitable to be aware of all the legal 

regulations especially in nowadays turbulent time. 

The thesis comprises of three chapters. First charter defines and explains the term 

of non-dwelling space and other related terms used throughout the thesis. The key terms 

are non-dwelling space, ownership and lease.  As far as the term „non-dwelling space“ 

and its explanation is concerned, it is necessary to point out that it is not identically 

explained in Lease and Ownership Law, thus it is important to distinguish the concept 

of non-dwelling space for the purpose of ownership and the concept of non-dwelling 

space for lease law.  

The second chapter deals with the institute of non-dwelling space lease. It is 

divided into six sections and subsections. The chapter summarises all legal steps such as 

legal regulations, lease or sub-lease contract requirements , Rights and obligations of 

contracting parties, sub-lease and finally the termination of the lease or sub-lease.  

The third chapter focuses on the ownership of non-dwelling spaces. First of all, it 

defines the legal regulations of non-dwelling spaces ownership. Secondly, the formation 

of the ownership and its each steps are explained. Consequently, following chapters 

describe the association of owners, rights and obligations of the owner of a non-

dwelling space and also the termination of ownership. 

To summarize the thesis, I would like to give my critical point of view on the 

issue of non-dwelling spaces and their legal regulations. As far as I am concerned, I 

would suggest to bring the non-dwelling spaces regulations together to one law 
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(codex)., in this case to the code of civil law. We can generally state that the legal law in 

the Czech Republic consists of the various constantly changing and transforming  rules 

of law which are very complicated,  especially for the general public. Nevertheless, the 

current change of non-dwelling lease and sub-lease space represents a solid basis for the 

adjustment of these relations, as evidenced by the small number of amendments to this 

Act. In contrast, amendment of the Institute of  ownership of non-dwelling spaces  in 

the Ownership of Dwelling and Non-dwelling Spaces Law is very complicated. 

Ministry for Regional Development already drafted new legislation on ownership of 

dwelling and non-dwelling spaces in 2007. In March 2009, the finalised proposal was 

re-submitted to the Legislative Council of the Government for consideration. Due to the 

governmental changes and also ending period of the Chamber of Deputies, the 

legislative process has not been completed and the draft law has not been further 

discussed . 
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