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ÚVOD 

 

Existuje několik důvodů, které mě vedly k výběru tématu nájem nebytových prostor. 

Především považuji institut nájmu nebytových prostor za základní formu realizace 

vlastnického práva pronajímatele, jeho dispozice s nebytovým prostorem a na straně 

druhé za nástroj umožňující uskutečňování podnikatelských a jiných záměrů nájemce. 

Jde o takový druh nájmu, který je v praxi značně rozšířen a jehož existence dává 

možnost vzniku soukromoprávním závazkovým vztahům. 

V neposlední řadě mě tato problematika zajímá pro svou nezbytnost a každodenní 

dopad na současné komerční vztahy. 

 

Vzhledem k tomu, že se jedná o široké a komplikované téma, jež nemám v záměru 

popsat pouze v hrubých rysech, ponechala jsem stranou historický vývoj nájmu 

nebytový prostor a v práci se budu soustředit na platnou právní úpravu, jež je sama 

velmi rozmanitá, zvláště díky pestré judikatuře. 

V úvodu se věnuji rozboru samotného pojmu nebytový prostor, který si kvůli své 

nejasné právní úpravě zaslouží zvýšenou pozornost. Bez jeho podrobného vymezení 

bychom nemohli dále pokračovat. Rozebírat jej budu nejprve obecně a poté se 

soustředím na úpravu v zákoně č. 116/1990 Sb., o nájmu a podnájmu nebytových 

prostor, a dalších zákonech. 

 

Těžištěm a hlavním cílem mé diplomové práce je rozbor zákona č. 116/1990 Sb., o 

nájmu a podnájmu nebytových prostor, tedy především vzniku nájmu nebytových 

prostor, důkladnému rozboru podstatných náležitostí nájemní smlouvy, práv a 

povinností stran a i skončení celého vztahu. Do zvláštní kapitoly jsem vydělila otázku 

stavebních úprav na nebytovém prostoru, jejich realizace a důsledky z ní plynoucí.  

Pro přehlednost do zvláštní kapitoly vyděluji institut podnájmu nebytový prostor. 

 

Vzhledem k roztříštěnosti právní úpravy nájmu nebytových prostor pro ujasnění dále 

začleňuji kapitolu pojednávající o nájmu prostor podnikateli a používání občanského a 

obchodního zákoníku. 

V závěru práce bych ráda nastínila úpravu nového občanského zákoníku, jeho aspekty, 

principy a také budoucí vyrovnání se s problematikou nájmu nebytových prostor. 
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1. POJEM NEBYTOVÝ PROSTOR  

 

1.1 Vymezení nájemního vztahu 

 

Nájem je závazkový právní vztah inter partes1 obecně upravený zákonem č. 40/1964 

Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“ 

nebo „OZ“).  

Jeho podstatou je přenechání nájemci pronajímatelem věc, aby ji nájemce dočasně 

(ve sjednané době) užíval nebo z ní i bral užitky. Mezi pojmové znaky odlišující jej 

od ostatních závazků patří: 

 

a) přenechání práva užívání nebo braní užitků z věci; 
 
b) věc individuálně určená; 
 
c) dočasnost; 
 
d) úplatnost. 
 

Nájem, jako právní vztah mezi pronajímatelem a nájemcem, vzniká nejčastěji 

na základě nájemní smlouvy. Nájemní smlouva jako jeden z klasických institutů 

soukromého práva byla upravena v občanském zákoníku nově jeho novelou č. 

509/1991 Sb. (s účinností od 1. 1. 1992). Stalo se tak konkrétně v osmé části 

občanského zákoníku nazvané "Závazkové právo", tj. mezi jednotlivými výslovně 

upravenými smluvními typy (§ 663 až 723). Ustanovení § 663 až 684 obsahují 

obecná ustanovení o nájemní smlouvě, zatímco ustanovení § 685 až 723 představují 

zvláštní úpravy 

 

§ nájmu bytu (§ 685 až 716); 
 
§ podnájmu bytu (části bytu) (§ 719); 
 
§ nájmu obytných místností v zařízeních určených k trvalému bydlení (§ 717 až  

718); 
 
§ nájmu a podnájmu nebytových prostor (§ 720 ve spojení se zákonem č. 

116/1990 Sb., o nájmu a podnájmu nebytových prostor, ve znění pozdějších 

předpisů); 

                                                      
1 Práva a povinnosti z nich mohou působit pouze mezi stranami závazku. 
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§ podnikatelského nájmu věcí movitých (§ 721 až 723). 
 
 
K úplnosti právních pramenů v občanském zákoníku je třeba poukázat i na 

ustanovení § 52 až 56, § 58 až 65 (spotřebitelské smlouvy) občanského zákoníku. 

Prováděcí a související právní předpisy k úpravě nájmu tvoří zákon č. 102/1992 Sb., 

kterým se upravují některé otázky související s vydáním zákona č. 509/1991 Sb., 

kterým se mění, doplňuje a upravuje občanský zákoník, nález Ústavního soudu České 

republiky č. 231/2000 Sb., cenový výměr MF ČR č. 01/2002, vyhláška č. 85/1997 

Sb., o nájemném z bytů pořízených v družstevní bytové výstavbě a úhradě za plnění 

poskytovaná s užíváním těchto bytů, nařízení vlády č. 258/1995 Sb., kterým se 

provádí občanský zákoník.2 

 

Úprava vztahů z nájmu nebytových prostor je obsažena mimo občanský zákoník ve 

zvláštním zákoně, jež je vůči obecným ustanovením OZ úpravou speciální. 

Ustanovení § 720 občanského zákoníku nás odkazuje na tuto speciální právní úpravu 

právě v případě, že předmětem je nebytový prostor. Tímto zákonem je zákon č. 

116/1990 Sb., o nájmu a podnájmu nebytových prostor ze dne 23. dubna 1990 ve 

znění zákonů č. 403/1990 Sb., č. 529/1990 Sb., č. 229/1991 Sb., č. 540/1991 Sb., č. 

302/1999 Sb., č. 522/2002 a č 360/2005 Sb. (dále jen „zákon o NPNP“ nebo „zákon o 

nájmu a podnájmu nebytových prostor“). V roce 1990 bylo třeba urychleně připravit 

právní prostředí pro podnikání, jež hlavně využívá uvedený nový typ smlouvy a 

nebylo možné čekat na novelizaci občanského zákoníku, která následovala až v roce 

1991, zatímco uvedený zvláštní zákon vstoupil v účinnost již v květnu 1990. Zákon o 

NPNP je svým postavením speciální k občanskému zákoníku, a proto má jeho použití 

ve vztahu k obecné úpravě v občanském zákoníku vždy přednost. Pokud však zákon 

o NPNP neobsahuje zvláštní úpravu, je možné aplikovat ustanovení OZ. Nejčastěji se 

z části o nájemní smlouvě obsažené v OZ pro nájem nebytových prostor využívají 

následující:3 

 

§ § 665 odst. 1, podle kterého je pronajímatel oprávněn požadovat přístup 

k věci (nebytovému prostoru) za účelem kontroly, zda nájemce užívá věc 

řádným způsobem; 
                                                      
2 KNAPPOVÁ, M., ŠVESTKA, J., DVOŘÁK, J. Občanské právo hmotné. Díl třetí: Závazkové právo. Praha: ASPI, a.s.,  
2005. ISBN: 80-7357-131-5. 
3 NOVÁKOVÁ, H. Nájem a správa nebytových prostor. Praha: POLYGON, 2003. ISBN: 80-7273-085-1. 
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§ § 667 odst. 1, o úhradě nákladů spojených se změnami, které nájemce provedl 

se souhlasem pronajímatele; 

 

§ § 668 odst. 2, podle něhož je nájemce povinen snášet omezení v užívání 

pronajaté věci v rozsahu nutném pro provádění oprav a udržování věci; 

 

§ § 672, o zástavním právu k movitým věcem na zajištění nájemného a právu 

pronajímatele zadržet věci při stěhování nájemce, jestliže není zaplaceno 

nájemné; 

 

§ § 679, o oprávnění smluvních stran odstoupit od uzavřené nájemní smlouvy; 

 

§ § 680 odst. 2, podle kterého v případě, že dojde ke změně vlastnictví 

k pronajaté věci, vstupuje nabyvatel do právního postavení pronajímatele; 

 

§ § 681, o povinnosti nájemce umožnit prohlídku věci po podané výpovědi 

nebo tři měsíce před skončením nájmu. 

 

K výkladu vztahu občanského zákoníku a zákona o nájmu a podnájmu nebytových 

prostor uvádím názor Nejvyššího soudu4, kterým bylo zdůrazněno, že vztah ze 

smlouvy o nájmu nebytových prostor je vztahem občanskoprávním, upraveným 

občanským zákoníkem. Už ze systematického zařazení a z toho plynoucí interpretace 

lze dovodit, že bez ohledu na odkazovací ustanovení § 720 OZ jde o institut práva 

občanského, se všemi z toho plynoucími důsledky. Samotná okolnost, že nájem a 

podnájem nebytových prostor je upraven zvláštním zákonem, nevede ještě k závěru o 

tak výrazné specifičnosti tohoto smluvního vztahu, aby bylo možno vyloučit jak 

obecná ustanovení OZ, tak obecná ustanovení zvláštní části o nájemní smlouvě.  

Dále v témže rozhodnutí bylo soudem doplněno, že zachování svébytnosti úpravy 

obsažené v ustanoveních zákona o NPNP souvisí jak s historickým vývojem, neboť 

šlo o jednu z prvních norem, které měly napomoci rozvoji soukromého podnikání, 

tak s požadavky kontinuity právních vztahů, podle něhož již založených. I když jde o 

normu speciální vůči výše uvedeným ustanovením OZ, nemůže tato skutečnost vést 

                                                      
4 Rozsudek Nejvyššího soudu ze dne 14. 5. 2009, sp. zn. 28 Cdo 2292/2006. 
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k odlišnému pojímání úkonů vedoucích ke vzniku, změně a zániku smlouvy o nájmu 

a podnájmu nebytových prostor, které by se vymykaly občanskoprávní úpravě. V této 

souvislosti se poukazuje na okolnost, že rozlišení jednotlivých typů nájemních smluv 

se odvíjí od definice nepřímého předmětu právního vztahu nájmu (typicky nájmu 

bytu a nebytových prostor). S tím ovšem souvisí i hodnocení právních úkonů 

účastníků vztahu ze smlouvy o nájmu nebytových prostor. Ty nelze hodnotit 

izolovaně tak, že by na jejich vznik, změnu a zánik, byly uplatňovány odlišné zásady, 

než které platí obecně pro občanskoprávní vztahy.  

K problematice charakteristiky nájmu nebytových prostor dále v kapitole 5. této 

práce. 

 

 

1.2 Rozbor pojmu „nebytový prostor“ 

 

Podle § 118 odst. 1 občanského zákoníku mohou být předmětem občanskoprávních 

vztahů věci a dále práva nebo jiné majetkové hodnoty, pokud to jejich povaha 

připouští. Odst. 2 téhož ustanovení říká, že předmětem občanskoprávních vztahů 

mohou být též byty a nebytové prostory. Výkladem a contrario5 lze dospět k závěru, 

že občanský zákoník nepovažuje nebytové prostory za věc v právním slova smyslu.6  

 

Vlastnictví nebytového prostoru upravuje podle § 125 odst. 1 OZ zvláštní zákon, 

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 (dále „zákon o vlastnictví bytů“). Nebytové prostory vymezené jako jednotka 

prohlášením vlastníka budovy podle zákona o vlastnictví bytů mohou být i 

předmětem vlastnického práva, ale nebudou považovány za věc. Přesto bude třeba 

v některých případech na nebytové prostory aplikovat ustanovení obdobně, jako by 

šlo o věc v právním smyslu.7 

Mezi výkladem nebytového prostoru jako předmětu vlastnického práva a nebytového 

prostoru jako předmětu nájmu nebytových prostor je třeba činit rozdíl. V souvislosti 

s vlastnictvím nebytových prostor se v odborné literatuře konstruuje pojem fikce 

                                                      
5  Forma logického výkladu; argument na základě opaku (argumentum a contrario); tvrdí-li se něco v právním textu, nemůže 

zároveň platit opak. HENDRYCH, Z. Právnický slovník, 3. Vydání. Praha:  C. H. Beck, 2009. ISBN: 978-80-7400-059-1. 
6  FIALA, J., SELUCKÁ, M. Nebytové prostory: vlastnictví, nájem a podnájem. Brno: Computer Press, 2007. ISBN: 978-

80- 251-1610-4. 
7  LIŠKA, P., LIŠKOVÁ, V. Zákon o nájmu a podnájmu nebytových prostor. Komentář. Praha: C. H. Beck, 2005. ISBN: 80-

7179-371-X. 



11 
 

věci8, spojovaný s vlastnictvím vyčleněné jednotky ve smyslu zákon o vlastnictví 

bytů. Pojem fikce věci se v tomto pojetí výlučně vztahuje k vlastnickému právu 

k nebytovým prostorům.  

 

K povaze nebytových prostor jako předmětu občanskoprávních vztahů se vyjádřil i 

Vrchní soud v Praze9: „Na závěru, že nebytový prostor není věcí, nemůže nic změnit 

ani skutečnost, že může být (stejně jako byt) předmětem vlastnictví (§ 125 ObčZ) a že 

s ním jako takovým může být nakládáno ve smyslu § 123 OZ, protože předmětem 

vlastnictví nemusí být vždy věc - zvláštní zákon upravit vlastnické právo nejen 

k věcem.“ Soud se tedy s výše zmiňovanou „fikcí věci“, tedy situací, kdy nebytový 

prostor může být za určitých podmínek věcí v právním smyslu, neztotožňuje. 

 

 

1.2.2 Nebytový prostor nejen v zákoně č. 116/1990 Sb.  

 

V zákoně o nájmu a podnájmu nebytových prostor nalezneme jak pozitivní vymezení 

sousloví nebytový prostor, které říká co nebytový prostor je, tak vymezení negativní, 

jež určuje, co nebytovým prostorem není. 

 

Nebytovým prostorem jsou ve smyslu zákona podle § 1 zákona o NPNP: 

 

§ místnosti nebo soubory místností, které podle rozhodnutí stavebního úřadu: 

Ø jsou určeny k jinému účelu než k bydlení; 

Ø a dále byty, u nichž byl udělen souhlas k jejich užívání 

k nebytovým účelům; 

 

§ nebytovými prostory nejsou příslušenství bytu, prádelny, sušárny, kočárkárny 

a půdy. 

 

V § 1 písm. a) zákonodárce dále uvádí demonstrativní výčet místností nebo souborů 

místností, jež jsou nebytovým prostorem. Jsou jimi zejména prostory určené k 

provozování výroby, obchodu, služeb, výzkumu, administrativní činnosti, umělecké, 

                                                      
8  FIALA, J., SELUCKÁ, M. Nebytové prostory: vlastnictví, nájem a podnájem. Brno: Computer Press, 2007. ISBN: 978-

80-251-1610-4. 
9  Rozsudek Vrchního soudu v Praze ze dne 18. 10. 1995, sp. zn. 3 Cdo 317/93. 
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výchovné a vzdělávací činnosti, dále archivy, garáže, skladové prostory a části 

veřejně přístupných prostorů budov. Výhodou demonstrativního výčtu je odstranění 

nejasností u explicitně vyjmenovaných prostorů, nicméně zároveň vnáší pochybnosti 

do prostor v zákoně nezmíněných. V případě nejistoty je proto vždy třeba zkoumat 

učel užívání (určení k jinému účelu než bydlení). 

 

Písm. b) téhož paragrafu, podle něhož jsou nebytovým prostorem i byty, u nichž byl 

udělen souhlas k jejich užívání k nebytovým účelům, považujeme za ustanovení, jež 

bude využíváno do doby zániku posledního z takto uzavřených nájmů. V tomto 

druhém případě je totiž nutné podotknout, že neexistuje právní předpis, podle kterého 

by bylo možno výše zmíněný souhlas k užívání bytu k nebytovým účelům udělit. 

Souhlas udělený podle již zrušeného zákona č. 41/1964 Sb., o hospodaření s byty a 

původního zákona č. 71/1967 Sb., o správním řízení, již ale nelze zrušit. Takové 

určení je proto platné až do doby skončení nájmu a s uplynutím stanovené lhůty se 

pak tyto byty vracejí svému původnímu určení.10             

 

Výslovně je zákonem stanoveno, že nebytovými prostory nejsou příslušenství bytu, 

prádelny, sušárny, kočárkárny a půdy. Pro úplnost uvádím, že podle § 121 odst. 2 OZ 

jsou příslušenstvím bytu vedlejší místnosti a prostory určené k tomu, aby byly s 

bytem užívány. Vedlejšími místnostmi jsou neobytné místnosti v bytě, které jsou 

určeny k užívání s bytem, jako neobytné kuchyně, neobytné haly a komory, 

koupelny, záchody, spíže, šatny, stavebně oddělené kuchyňské či koupelnové kouty, 

předsíně atd.  

Za vedlejší prostory, které leží mimo byt, jež jsou však určeny k užívání s bytem, lze 

považovat sklep, sklepní kóje, prádelnu, dřevník nebo např. kolnu.11 

 

Rozhodnou právní skutečností, zda je nebytový prostor skutečně nebytovým 

prostorem ve smyslu zákona o NPNP, je pravomocné kolaudační rozhodnutí 

stavebního úřadu určující místnosti nebo soubory místností k účelu jinému než 

k bydlení. Kolaudačním rozhodnutím je třeba v souladu se zákonem č. 183/2006 Sb., 

o územním plánování a stavebním řádu, v platném znění (dále jen „stavební zákon“) 
                                                      
10  NOVÁKOVÁ, H. Nájem a správa nebytových prostor. Praha: POLYGON, 2003. ISBN: 80-7273-085-1. 
11 ŠVESTKA J., SPÁČIL J., ŠKÁROVÁ M., HULMÁK M. Občanský zákoník I. Praha: C. H. Beck, 2009. ISBN: 978-80-  

7400-108-6. 
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rozumět také ohlášení stavby, veřejnoprávní smlouvu, certifikát autorizovaného 

inspektora, stavební povolení, oznámení o užívání stavby nebo kolaudační souhlas. 

Tento výčet daný § 126 stavebního zákona je výčtem demonstrativním a není proto 

vyloučeno prokázat účel užívání jinou právní skutečností. Kolaudačním rozhodnutím 

(resp. stavební povolení nebo vyjádření místně příslušného stavebního úřadu) je také 

dána odpověď nejen na otázku, co je nebytový prostor, ale také identifikuje 

příslušenství bytu či společné prostory.  

 

 

2. NÁJEM NEBYTOVÝCH PROSTOR 

 

2.1 Vznik právního vztahu 

 

Nájemní vztah vzniká nejčastěji dohodou stran ve formě smlouvy uzavřené v souladu 

se zákonem. Nájemní smlouva je dvoustranným právním úkonem, který musí 

splňovat obecné náležitosti vzniku právních úkonů dle § 34 a násl. OZ. Smlouvou o 

nájmu a podnájmu nebytových prostor přenechává pronajímatel nájemci za nájemné 

nebytový prostor do užívání. Podmínkou vzniku je návrh jedné strany a její akceptace 

stranou druhou. Za okamžik vzniku považujeme okamžik doručení akceptace návrhu 

druhé straně (navrhovateli). 

 

Aby došlo k platnému vzniku takovéto smlouvy, je potřeba shody stran o podstatných 

náležitostech smlouvy. Jedná se o taková ustanovení, od nichž se nelze odchýlit a 

jejichž absence (byť jedné z nich) způsobuje absolutní neplatnost smlouvy ve smyslu 

§ 39 občanského zákoníku. Výklad tohoto ustanovení je v odborné literatuře i soudní 

praxe ustálen v tom, že absolutní neplatnost právního úkonu jako důsledek 

skutečnosti, že právní úkon je v rozporu se zákonem, působí přímo ze zákona (ex 

lege) a od počátku (ex tunc), takže subjektivní občanská práva a občanskoprávní 

povinnosti z takového úkonu vůbec nevzniknou (soudní výrok o neplatnosti právního 

úkonu není třeba). Absolutní neplatnosti se může dovolat ten, kdo jako dotčený má 

na věci právní zájem. Soud přihlíží k absolutní neplatnosti právního úkonu i bez 

návrhu, tj. z úřední povinnosti. Ustálená soudní praxe je jednotná rovněž v názoru, že 

absolutní neplatnost právního úkonu nemůže být odvrácena za použití § 3 odst. 1 OZ.  

Nelze zde tedy uvažovat o výkonu práv a povinností vyplývajících z 
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občanskoprávních vztahů (ve smyslu § 3 odst. 1 obč. zák.), natož o výkonu, který by 

byl - podle citovaného ustanovení - v rozporu s dobrými mravy. Za této situace se v 

případě absolutní neplatnosti právního úkonu nemůže uplatnit ani zásada, že 

neplatnosti se nemůže dovolávat ten, kdo ji sám způsobil, jak je tomu v případě 

relativní neplatnosti právního úkonu (§ 40a věta druhá OZ).12  

 

Plnění poskytnutá na základě neplatné nájemní smlouvy považujeme ve smyslu § 451 

občanského zákona za bezdůvodné obohacení, neboť jde o plnění bez právního 

titulu.13  

 

Podle § 3 zákona o NPNP mezi podstatné náležitosti smlouvy o nájmu nebytových 

prostor řadíme: 

 

2.1.1 Písemnost; 
 
2.1.2 Předmět nájmu; 
 
2.1.3 Účel nájmu; 
 
2.1.4 Výše nájemného a úhrady za plnění; 
 
2.1.5 Doba, na kterou se nájem uzavírá (nejde-li o nájem na dobu neurčitou); 
 
2.1.6 Údaj o předmětu podnikání (jde-li o nájem sjednaný za účelem podnikání). 
 

 

2.1.1 Písemnost 

 

Smlouva o nájmu nebytových prostor musí být písemná pod sankcí absolutní 

neplatnosti dle § 40 odst. 1 občanského zákoníku. Konkludentní uzavření nepřipadá 

v úvahu a je jednoznačně vyloučeno i rozhodnutím Nejvyššího soudu.14 Použitím 

argumentu a contrario ale můžeme dovodit z § 46 odst. 2 OZ, že podpisy takové 

smlouvy nemusí být na téže listině.15 

Může se stát, že na určitých podmínkách se smluvní strany nemohou shodnout, 

nějaké okolnosti nejsou ještě známy apod., a proto nelze všechny podmínky přesně 

                                                      
12 Srov. Rozsudek Nejvyššího soudu ze dne 20. 12. 2001, sp. zn. 26 Cdo 1668/2000. 
13 Srov. Rozsudek Nejvyššího soudu ze dne 31. 7. 2003, sp. zn. 25 Cdo 1934/2001, dále Rozsudek Nejvyššího soudu ze dne 

29. 6. 2006, sp. zn. 33 Cdo 726/2004. 
14 Rozsudek Nejvyššího soudu ze dne 9. 8. 2001, sp. zn. 33 Odo 372/2001. 
15 Rozsudek Nejvyššího soudu ze dne 31. 5. 2007, sp. zn. 20 Cdo 2427/1998. 
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vymezit. Za takových okolností je možné uzavřít nájemní smlouvu, která nebude 

přesně vymezovat všechny podmínky kontraktu, a v budoucnu budou tyto podmínky 

upřesněny podle nastalých okolností písemným dodatkem ke smlouvě uzavřených 

mezi pronajímatelem a nájemcem.16 

 

Otázkou souvislosti písemného projevu a vůle se zabýval Nejvyšší soud, který ve 

svém rozhodnutí sp. zn. 26 Cdo 2527/2009 ze dne 21. dubna 2010 rozhodl, že obsah 

písemného právního úkonu lze vykládat podle vůle toho, kdo ho učinil, jen za 

předpokladu, že tvrzená vůle není v rozporu s jazykovým projevem učiněným 

v písemné formě. Výkladem nelze již učiněný projev vůle doplňovat, měnit či 

dokonce nahrazovat. U právního úkonu učiněného v písemné formě je tak právně 

významná jen vůle účastníků vyjádřená v písemném textu. Záměry účastníků 

nevyjádřené v písemném textu nebo odlišné od záměrů v něm zchycených, jsou 

právně bezvýznamné. 

 

 

2.1.2 Předmět nájmu 

 

Předmětem nájmu je přenechání nebytových prostor k užívání. K otázce, co je 

nebytový prostor, blíže v  kapitole 1. této práce. 

Předmět nájmu je nutné v nájemní smlouvě přesně specifikovat. Podle ustanovení § 

37 odst. 1 občanského zákoníku, musí být právní úkon učiněn svobodně a vážně, 

určitě a srozumitelně, jinak je neplatný. Sankce neplatnosti právního úkonu se tímto 

ustanovením váže k náležitostem projevu vůle. Projev vůle je neurčitý, je-li sice po 

jazykové stránce srozumitelný, avšak nejednoznačný a tím neurčitý je jeho věcný 

obsah (včetně předmětu ujednání). Projev vůle je nesrozumitelný, jestliže jednající 

nedosáhl - vadným slovním nebo jiným zprostředkováním - jasného vyjádření této 

vůle, přičemž neurčitost tohoto obsahu nelze odstranit ani za použití výkladových 

pravidel podle § 35 odst. 2, 3 OZ. Určitost projevu vůle musí v případě smlouvy o 

nájmu nebytových prostor vyplývat z textu litiny, na níž je tento projev vůle 

zaznamenán. Není postačující, že smluvním stranám je jasné, co je předmětem 

smlouvy. Požadavku určitosti vymezení předmětu písemného právního úkonu 

                                                      
16 FIALA, J., SELUCKÁ, M. Nebytové prostory: vlastnictví, nájem a podnájem. Brno: Computer Press, 2007. ISBN: 978-

80-251-1610-4. 
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vyhovuje i písemný odkaz na jinou listinu, z níž je předmět úkonu objektivně (tedy 

každému a nikoli jen smluvním stranám) poznatelný, samozřejmě za předpokladu, že 

je v této listině označen zcela nezaměnitelným způsobem.17 

 

Znovu tedy zdůrazňuji důležité kritérium judikované v témže rozhodnutí Nejvyššího 

soudu, že vůle vtělená do nabídky smlouvy, je svým projevem určitá a srozumitelná, 

jestliže je výkladem objektivně pochopitelná, tj. může-li typický účastník tuto vůli 

bez rozumných pochybností o jejím obsahu adekvátně vnímat.18 K pochopení obsahu 

vůle může sloužit i širší kontext jednání účastníků, případně i jednání následného, 

jestliže je z něho možné na obsah vůle zpětně usuzovat.19 

 

Není-li požadavek určitosti předmětu nájmu dodržen, stíhá písemný právní úkon 

sankce absolutní neplatnosti dle § 37 odst. 1 OZ. O takovou situaci jde i tehdy, má-li 

být identifikace předmětu nájmu provedena v listině, jež měla být součástí nájemní 

smlouvy již při jejím uzavření (byla však vyhotovena později). 

 

Nebytový prostor se vymezuje určením nemovitosti (adresa, katastrální území, číslo 

parcely, číslo popisné, číslo evidenční), podlažím, číslem jednotky či jinou 

specifikací, aby bylo jednoznačně zřejmé, o jaký nebytový prostor se jedná. Častým 

úkonem je také připojení mapy, plánu (geometrický nebo jiný) nebytového prostoru, 

který bude nedílnou součástí smlouvy. Vybavení nebytového prostoru (např. kamna, 

tepelný ohřívač vody, osvětlení apod.) může být sepsáno přímo v nájemní smlouvě 

anebo je v praxi častěji sepsáno při předání nebytových prostor v tzv. předávacím 

protokolu (nebo také protokol o předání či zápis o předání), v němž předávající 

deklaruje, že specifikované věci předal a přebírající přebral. Tento protokol pak 

slouží jako osvědčení o stavu nebytových prostor v době jejich předání nájemci. 

 

I když nemovitost obsahuje pouze nebytové prostory, ale je pronajímána jako celek, 

řídí se podle judikatury tento nájemní vztah § 663 a násl. občanského zákoníku.20 

Byla-li by nemovitost pronajata podle zákona o nájmu nebytových prostor, byla by 

smlouva zřejmě absolutně neplatná pro obcházení účelu zákona. Nejvyšší soud od 

                                                      
17 Rozsudek Nejvyššího soudu ze dne 31. 5. 2007, sp. zn. 29 Odo 59/2003. 
18 Dále také Rozsudek Nejvyššího soudu ze dne 18. 4. 1996, sp. zn. 3 Cdon 1032/96 a rozsudek Nejvyššího soudu ze dne 31. 

7. 2000, sp. zn. 20 Cdo 1713/98. 
19 Rozsudek Nejvyššího soudu ze dne 31. 7. 2000, sp. zn. 20 Cdo 1713/98. 
20 Rozsudek Nejvyššího soudu ze dne 30.11.1999, sp. zn. 20 Cdo 255/99, dále Rozsudek Nejvyššího soudu, ze dne 20. 2. 

2007, sp. zn. 28 Cdo 556/2006. 
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sebe odlišil předmět nájmu nemovitosti a nebytových prostor, neboť podle § 118 

odst. 1 OZ může být předmětem OZ občanskoprávních vztahů pouze nemovitost a 

podle § 118 odst. 2 OZ nebytový prostor. Podle jeho rozhodnutí tedy nelze 

zaměňovat tyto dva předměty nájmu a na každý je potřeba použít příslušnou právní 

úpravu nájemní smlouvy.21 

 

K podobné otázce se později znovu ve svém rozhodnutí vyjádřil Nejvyšší soud tak, 

že bylo-li smyslem a účelem nájmu pronajmout jednotlivé věci (nebytové prostory a 

parkovací místa) jako ucelený soubor, jako věc hromadnou, neboť projev vůle 

účastníků směřoval nikoliv k tomu, aby nájemce užíval samostatně a nezávisle na 

sobě nebytové prostory a parkovací místa, ale aby tyto věci, které za odlišných 

okolností tvoří samostatný předmět občanskoprávních vztahů, byly užívány společně 

jedním nájemcem, byla tedy předmětem nájmu věc hromadná a nájemní smlouvu je 

nutno posuzovat podle § 663 a násl. občanského zákoníku, aniž by bylo přihlíženo 

k zákonu o NPNP. Zároveň je z tohoto rozhodnutí zajímavý závěr o nájemném, kde 

soud stanovil, že je-li předmětem věc hromadná, nelze považovat smlouvu za 

neplatnou, jestliže nebyla stanovena výše nájmu pro jednotlivé pronajímané věci 

(např. nebytové prostory a parkovací místa).22 

 

2.1.3 Účel nájmu 

 

Z povahy občanskoprávních závazkových vztahů ovládaných principem smluvní 

svobody vyplývá, že jejich účastníci mají možnost stanovit si účel nájmu dohodou.  I 

přesto, že zákonodárce výslovně nestanovuje, že účel nájmu sjednaný ve smlouvě 

musí korespondovat s účelem užívání, ke kterému je určen pravomocným správním 

rozhodnutím (např. kolaudačním rozhodnutím, kolaudačním souhlasem, stavebním 

rozhodnutím apod.), je však třeba trvat na tom, že účel určený ve smlouvě nemůže 

být v rozporu se stavebně technickým určením užívání nebytových prostor. Účel 

nájmu může být ve smlouvě uveden podrobněji, než je tomu v kolaudačním souhlasu, 

kolaudačním rozhodnutí, ohlášení o změně účelu užívání apod. Pokud by však došlo 

v průběhu trvání nájemního vztahu ke změně účelu užívání určeného ve smlouvě, 

bude nutné uzavřít písemný dodatek k nájemní smlouvě, který tuto změnu zahrne.  

                                                      
21 Rozsudek Nejvyššího soudu ze dne 26. 2. 1998 sp. zn. 2 Cdon 1175/96. 
22 Rozsudek Nejvyššího soudu ze dne 24. 7. 2007, sp. zn. 32 Odo 1263/2006. 
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To potvrzuje i Nejvyšší soud23, který ve svém rozhodnutí stanovil, že správní 

rozhodnutí nejsou právními skutečnostmi způsobilými založit změnu v obsahu 

sjednaných práv a povinností ve smlouvě o nájmu nebytových prostor. Takovou 

skutečností je pouze dohoda smluvních stran. Pokud je tedy vydáno správní 

rozhodnutí, které mění účel užívání nebytového prostoru, musí se strany ve smyslu   

§ 516 OZ dohodnout na změně obsahu závazku v souladu s tímto rozhodnutím. 

Dohoda o změně účelu musí mít, stejně jako nájemní smlouva, písemnou formu. 

Tento fakt potvrzuje i další rozsudek Nejvyššího soudu24 tím, že ústní souhlas 

pronajímatele s užíváním nebytových protor k jinému účelu, než bylo sjednáno 

v nájemní smlouvě, pro kterou zákon předepisuje písemnou formu, nevede ke změně 

této smlouvy. 

 

Lze doporučit, aby byl účel užívání nebytového prostoru vymezen spíše obecněji, 

pokud ovšem nemá vlastník zájem na tom, aby byl nebytový prostor využíván 

výlučně ke specifickému účelu.25  

 

2.1.4 Úplatnost 

 

Dalším z pojmových znaků a podstatnou náležitostí nájemní smlouvy je stanovení 

výše nájemného (respektive úhrady za pronájem). Pokud by smlouva byla sjednána 

jako bezúplatná, bude považována za neplatnou, ledaže bychom se dovolávali 

ustanovení § 41a odst. 1 OZ. Takovou smlouvu je třeba považovat za smlouvu o 

výpůjčce (§ 659 násl. OZ) za předpokladu, že by vůle stran odpovídala tomuto 

právnímu úkonu.26 Byť je předmětem obou smluv dočasné užívání věci, pojmovým 

znakem nájemní smlouvy je právě na rozdíl o smlouvy o výpůjčce placení 

nájemného.27 Pokud smlouva nebude obsahovat úmysl úplatnosti nájemního vztahu a 

určení výše nájemného, bude shledána neplatnou a to i tehdy, bude-li výše stanovena 

ale rovna nule. V praxi se proto tento úmysl řeší stanovením symbolické částky např. 

                                                      
23 Rozsudek Nejvyššího soudu ze dne 22. 2. 2001, sp. zn. 20 Cdo 1656/99. 
24 Rozsudek Nejvyššího soudu ze dne 22. 2. 2001 sp. zn. 20 Cdo 1656/99. 
25 FIALA, J., SELUCKÁ, M. Nebytové prostory: vlastnictví, nájem a podnájem. Brno: Computer Press, 2007. ISBN: 978-

80-251-1610-4, s. 96. 
26 FIALA, J., SELUCKÁ, M. Nebytové prostory: vlastnictví, nájem a podnájem. Brno: Computer Press, 2007. ISBN: 978-

80-251-1610-4, s. 96. 
27 Srov. KNAPPOVÁ, M., ŠVESTKA, J., DVOŘÁK, J. Občanské právo hmotné. Díl třetí: Závazkové právo. Praha: ASPI, 

a.s., 2005. ISBN: 80-7357-131-5, s. 236. 
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1,- Kč (např. pronájem pro dobročinné účely), avšak i v tomto případě se jedná o 

obcházení zákona a tedy neplatnost smlouvy.28  

 

Ustanovení § 7 zákona o NPNP stanoví, že není-li výše nájemného nebo úhrada za 

pronájem stanovena obecně závazným předpisem, stanoví se dohodou. Obecně 

závazným předpisem byla v minulosti vyhláška Federálního ministerstva financí, 

Ministerstva financí České republiky a Ministerstva financí Slovenské republiky      

č. 585/1990, o cenové regulaci nájemného z nebytových prostor, která však byla 

zrušena vyhláškou Ministerstva financí č. 187/1998 Sb., s účinností od 1. 10. 1995. 

Dnes již výše nájemného z nebytových prostor regulována není, s výjimkou určení 

nájemného podle ustanovení § 15 odst. 2 zákona č. 427/1990 Sb., o převodech 

vlastnictví státu k některým věcem na jiné právnické osoby nebo fyzické osoby, 

podle ustanovení § 25 odst. 4 zákona o úpravě vlastnických vztahů k půdě a jinému 

zemědělskému majetku, dále pak ustanovení § 12 odst. 3 zákona č. 403/1990 Sb., o 

zmírnění následků některých majetkových křivd.  

 

Nejběžnějším a základním způsobem sjednání výše nájemného je bezesporu dohoda 

mezi pronajímatelem a nájemcem. Tato nejvhodnější forma je plně v souladu 

s principy volné soutěže a tržního hospodářství. Smluvní volnost je rozšířena natolik, 

že ustanovení § 3 zákona o NPNP připouští možnost stanovit přímou výši 

nájemného, ale postačí pouze způsob výpočtu. Otázce stanovení výše nájemného se 

věnuje rozhodnutí Nejvyššího soudu.29 Uvádí, že je-li ve smlouvě o nájmu 

nebytových prostor výše ročního nájemného stanovena částkou přímo závislou na 

výměře nebytových prostor tak, že si účastníci výslovně dohodli nájemné určitou 

pevnou částkou připadající na 1 m2 pronajaté plochy ročně a zjistí-li se provedeným 

dokazováním, že skutečná výměra pronajatých nebytových prostor je menší než 

výměra uvedená ve smlouvě, vzniká na straně pronajímatele bezdůvodné obohacení 

ve výši přijatého plnění od nájemce za tu část nebytových prostor, která ve 

skutečnosti nemohla být pronajata, neboť neexistovala, a pronajímatel je povinen 

takové bezdůvodné obohacení nájemci vydat.  

 

                                                      
28 Srov. LIŠKA, P., LIŠKOVÁ, V. Zákon o nájmu a podnájmu nebytových prostor. Komentář. Praha: C. H. Beck, 2005. 

ISBN: 80-7179-371-X., s. 12. 
29 Rozsudek Nejvyššího soudu ze dne 29. 5. 2007, sp. zn. 33 Odo 408/2005. 
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Výše nájemného i jeho změna se, jak bylo řečeno výše, nejčastěji stanovuje dohodou 

stran nájemní smlouvy. Změna výše se uskuteční písemným dodatkem k nájemní 

smlouvě. Zajímavé je rozhodnutí soudu, které stanovilo, že nepřistoupil-li účastník na 

návrh druhého účastníka ohledně sjednání nové výše nájemného, nelze takový případ 

považovat za postoj v rozporu s dobrými mravy. Nicméně projev vůle lze za určitých 

podmínek nahradit soudním rozhodnutím ve smyslu ustanovení § 161 odst. 3 zákona 

č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád.30 

 

Komplikace v praxi působí § 7 odst. 2, který při pouhém přečtení tenduje k 

souhrnnému stanovení nájemného spolu s úhradami za užívání nebytového prostoru. 

Tento výklad je však nepřípustný a je nutno vycházet z obecného pravidla stanovující 

určitost a srozumitelnost právního úkonu, jinak by se jednalo s odvoláním na 

ustanovení § 37 OZ o absolutně neplatný právní úkon. Stejně tak stanoví i Vrchní 

soud v Praze ve svém rozsudku ze dne 29. 5. 1996, sp. zn. 11 Cmo 29/96: „Jestliže 

byla ve smlouvě o nájmu nebytových prostor do nájemného bez bližší specifikace 

zahrnuta i cena služeb spojených s užíváním nebytových prostor, je nájemní smlouva 

neplatná (§ 3 odst. 4 zák. č. 116/1990 Sb.), a to absolutně.“ Byť byl § 3 odst. 4 

zákonem č. 360/2005 Sb. vypuštěn, je tento judikát stále aktuální. Znovu pak na 

situaci upozorňuje rozsudek Nejvyššího soudu sp. zn. 32 Cdo 4051/2008 ze dne 15. 

dubna 2010, který znovu připomíná, že bylo-li nájemné v nájemní smlouvě sjednáno 

částkou zahrnující kromě úplaty za nájem i úplaty za poskytování dalších služeb, je 

toto ujednání neplatné pro neurčitost, což vede k neplatnosti celé smlouvy. Protože 

jde o absolutní neplatnost, nemůže dojít ani ke konvalidaci pozdějšími dodatky, 

v nichž byla cena za nájem oddělena od ceny za pronajímatelem poskytované služby 

s ním související. 

 

a) Úhrady za užívání nebytového prostoru 

 

Co je myšleno spojením slov úhrady za užívání nebytového prostoru? Jde o služby 

poskytované podle povahy prostor, jako např. dodávky energií a vody, odvoz 

odpadků, úklid prostor, jejich ostraha, dodávka zásilek, reklama pro nájemce např. 

v obchodních centrech a jiné. Mohou nastat případy, kdy pronajímatel nebude 

poskytovat žádné služby související s užíváním nebytového prostoru, například proto, 

                                                      
30 Rozsudek Nejvyššího soudu ze dne 29. 6. 2000, sp. zn. 30 Cdo 1575/99. 
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že po pronajímateli nelze spravedlivě požadovat poskytování takové služby. 

V takovém případě by bylo poněkud nešťastné, kdyby tato smlouva byla považována 

za neplatnou.31 O nutnosti pojmového odlišení od nájemného ve smlouvě o nájmu 

nebytových prostor a následcích viz výše. 

 

b) Splatnost 

 

Oproti stavu před novelou č. 360/2005 Sb. není na rozdíl od ujednání o výši 

nájemného podstatnou náležitostí smlouvy způsob platby nájemného, ani splatnost 

nájemného.32 

Neupraví-li si ji strany dohodou (např. měsíčně, čtvrtletně, jednou ročně apod.), dává 

nám zákon podpůrné ustanovení § 7 odst. 2 zákona o NPNP. Pokud tedy takové 

ustanovení ve smlouvě není, řídí se výše zmíněným § 7 a nájemné se spolu s úhradou 

za plnění poskytovaná v souvislosti s užíváním nebytového prostor platí v měsíčních 

splátkách předem, vždy k prvnímu dni příslušného kalendářního měsíce. Místo 

placení nájemného je opět předmětem dohody. Není-li však upraveno, uplatní se       

§ 567 občanského zákoníku – místem plnění tedy bude bydliště či sídlo dlužníka. 

V případě vztahů, které se řídí zákonem č. 513/1991, obchodní zákoník, ve znění 

pozdějších předpisů (dále jen „obchodní zákoník“ či „ObchZ“), je místem plnění 

peněžitých dluhů sídlo věřitele.  

 

Co se týče samotného placení nájemného, je možné ve smlouvě dohodnout platbu 

hotovostní či bezhotovostní, nebo taktéž není zákonem vyloučeno hradit nájemné 

výkonem sjednaných služeb pro pronajímatele. Nájemné může být rovněž hrazeno 

formou stavebních úprav, které nájemce provede se souhlasem pronajímatele. Měna 

může být sjednána dohodou. V našem tržním prostředí se nejčastěji vyskytuje platba 

v Kč, resp. zákonné měně České republiky ke dni podpisu smlouvy, nebo v EUR, 

tedy v jednotné měně států Evropské unie, které přijaly euro jako svou zákonnou 

měnu podle legislativy Evropské hospodářské a měnové unie. 

 

Z judikatury bych k otázce placení nájemného uvedla rozhodnutí Nejvyššího soudu 

ze dne 22. srpna 2007, sp. zn. 28 Cdo 3033/2005, v němž soud stanovil, že nájemce 

                                                      
31 LIŠKA, P., LIŠKOVÁ, V. Zákon o nájmu a podnájmu nebytových prostor. Komentář. Praha: C. H. Beck, 2005. ISBN: 

80-7179-371-X., s. 13. 
32 Rozsudek Nejvyššího soudu ze dne 25. 2. 2009, sp. zn. 28 Cdo 240/2008. 
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je povinen platit pronajímateli dohodnuté nájemné, i když předmět nájmu neužívá 

z důvodů, které nelze přičíst pronajímateli. 

 

c) Valorizace nájemného 

 

Fakt, že došlo ke zrušení regulace nájemného nebytových prostor, neznamená, že 

pronajímatel může stanovené nájemné jednostranně zvýšit. K takovému zvýšení 

může dojít pouze na základě předchozí dohody obou smluvních stran. 

 

Nájemce a pronajímatel si ve smlouvě nejčastěji sjednávají valorizaci neboli indexaci 

nájemného. Valorizací rozumíme zvyšování nájemného indexem spotřebitelských 

cen za předcházející kalendářní rok zveřejňovaný Českým statistickým úřadem. 

Forma takového sdělení bývá obvykle písemná a podmínkou je doručení Sdělení o 

úpravě nájemného pronajímatelem a to zpravidla do konkrétního data a jednou ročně.  

 

Valorizovat nájemné je možné také harmonizovaným indexem spotřebitelských cen 

v Evropské unii HICP (Harmonized Index of Consumer Prices) – „Annual rate of 

change: HICP – all items/EU“ – Evropským statistickým úřadem (EUROSTAT). 

 

d) Nájemné z obratu 

 

K nájemnému se v současné obchodní praxi také často připočítává tzv. nájemné 

z obratu. Obratem je myšlen zpravidla celkový příjem nájemce z prodeje zboží nebo 

poskytování služeb nájemcem nebo podnájemcem v nebytovém prostoru po odečtu 

nákladů, úroků apod. Nájemce tak předkládá pronajímateli výkazy o obratu nájemce, 

z nichž bude procentuálně vypočteno nájemné z obratu. K přesnému zjištění obratu 

se v současné pomohou tzv. registrační pokladny či podobná zařízení umožňující 

stejně kvalitní systém zpracování dat a registraci provedených prodejů. Splatnost 

nájemného z obratu může být odlišná od splatnosti základního nájemného.  
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e) Zajištění 

 

Nájemce a pronajímatel se mohou dohodnout na zajištění práv pronajímatele 

vyplývající z nájemní smlouvy, a to nejčastěji ve formě kauce. Kauce představuje 

hotovost, kterou nájemce složil nebo má složit pronajímateli způsobem stanoveným 

smlouvou. Jedná se o konkrétní obnos peněz složený na úhradu dlužného nájemného 

a poskytovaných služeb. Na rozdíl o úpravy nájmu bytu v OZ, které opravňuje 

pronajímatele žádat tříměsíční kauci na nájemné a na úhradu poskytovaných služeb, 

pronajímatel podle zákona o NPNP takové právo nemá. Strany se však na její výši a 

dalších podmínkách mohou svobodně dohodnout v nájemní smlouvě a taková kauce 

může být na rozdíl od bytu několikrát vyšší než zákonem stanovená maximální výše 

kauce u nájmu bytu.33 

 

V nájemní smlouvě by pak mělo být uvedeno, zda bude kauce složena při podpisu 

smlouvy nebo později (např. nejpozději do 10 dnů od jejího uzavření) a dále výše 

(může být například rovna pěti měsíčním platbám nájemného) a měna kauce. 

Dále je vhodné ve smlouvě upravit otázku doplnění kauce. Zajištění ve formě kauce 

je pak nájemce povinen udržovat v původně stanovené výši a v případě poklesu jej 

doplnit do stanovené výše (pokud by tak neučinil, je možné si pro takový případ 

stanovit smluvní pokutu nebo užít úroky z prodlení v souladu s účinnou úpravou, viz 

výklad v podkapitole g) Sankce za neplnění nájemného). 

 

f) Sleva z nájemného 

 

Ustanovení § 8 zákona o NPNP umožňuje nájemci požadovat poměrnou slevu 

z nájemného v případě, kdy nájemce může užívat nebytový prostor omezeně jen 

proto, že pronajímatel neplní své povinnosti ze smlouvy nebo povinnosti stanovené 

zákonem. Musí se jednat o takové neplnění povinností, které fakticky způsobuje 

nemožnost užívání nebytových prostor nájemcem. Poměrnost slevy na nájemném 

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

prostor.  

 

                                                      
33 Srov. FIALA, J., SELUCKÁ, M. Nebytové prostory: vlastnictví, nájem a podnájem. Brno: Computer Press, 2007. ISBN:  

978-80-251-1610-4, s. 96. 
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Předpokladem získání slevy je uplatnění nároku na poskytnutí slevy nájemcem u 

pronajímatele bez zbytečného odkladu podle § 675 občanského zákoníku. Uzná-li 

pronajímatel důvod i výši nároku, uzavřou účastníci dohodu o způsobu úhrady 

nároku, kterých existuje celá řada. Nájemce a pronajímatel se mohou dohodnout na 

slevě z příštího nájemného, vrácení poměrné části již zaplaceného nájemného nebo 

započtení nároku na slevu oproti nadcházející splátce nájemného. Neuzná-li 

pronajímatel nájemcův nárok na slevu, nezbývá nájemci než se obrátit na příslušný 

soud.34 

 

Pro uplatnění nároku na slevu nepředepisuje zákon formu takového úkonu a je tedy 

možné slevu nárokovat i ústně. Tehdy ale musí nájemce zvážit okolnosti takového 

úkonu, neboť pro případné budoucí dokazování by mu ústní podání mohlo činit 

potíže v neprůkaznosti uplatnění nároku. 

 

Při subsidiárním použití § 675 OZ zanikne právo na slevu do šesti měsíců ode dne, 

kdy došlo ke skutečnostem toto právo zakládajícím. Uplatněním nároku na slevu 

z nájemného počíná běžet tříletá promlčecí lhůta.35  

Ustanovení § 8 se vztahuje podle zákona o NPNP též na podnájem. 

K problematice užívání prostor blíže v kapitole 2.2 této práceš. 

 

g) Sankce za neplacení nájemného 

 

Zákon o NPNP neupravuje peněžité sankce  pro případ neplacení nájemného z těchto 

prostor, a proto se užijí obecná ustanovení občanského zákoníku. Podle § 517 odst. 2 

OZ, má věřitel (pronajímatel) právo na úroky z prodlení. Jejich výše je nově 

s účinností od 1. července 2010 upravena nařízením vlády č. 33/2010 Sb. ze dne 18. 

ledna 2010, kterým se mění nařízení vlády č. 142/1994 Sb., ve znění nařízení vlády č. 

163/2005 Sb., a zní: „Výše úroků z prodlení odpovídá ročně výši repo sazby 

stanovené Českou národní bankou pro poslední den kalendářního pololetí, které 

předchází kalendářnímu pololetí, v němž došlo k prodlení, zvýšené o sedm 

procentních bodů.“ 36 

                                                      
34 Srov. LIŠKA, P., LIŠKOVÁ, V. Zákon o nájmu a podnájmu nebytových prostor. Komentář. Praha: C. H. Beck, 2005. 

ISBN: 80-7179-371-X., s. 31. 
35 Srov. LIŠKA, P., LIŠKOVÁ, V. Zákon o nájmu a podnájmu nebytových prostor. Komentář. Praha: C. H. Beck, 2005. 

ISBN: 80-7179-371-X., s. s. 13. 
36 Česká národní banka, Výše úroků z prodlení, dostupné z http://www.cnb.cz/cs/faq/faq_uroky_z_prodleni.html. 
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Druhou možností je písemné sjednání smluvní pokuty v nájemní smlouvě v souladu 

s ustanovením § 544 OZ resp. § 300 ObchZ. Nájemci pak vznikne povinnost zaplatit 

pokutu, i když pronajímateli nevznikne porušením povinnosti škoda. Obligatorně 

musí být stanovena výše takové pokuty, určená nejčastěji procentem či poměrnou 

částí k nájemnému a zpravidla je účtována za každý den prodlení nájemce s plněním. 

Nutno upozornit, že se nemusí jednat pouze o plnění nájemného, ale jakéhokoliv 

peněžitého závazku vyplývající z nájemní smlouvy ve prospěch pronajímatele. 

 

Pokud nájemce neplatí nájemné, je rovněž možné použít zástavní a zadržovací právo 

upravené v § 672 OZ. Jak vyplývá z odst. 1 tohoto ustanovení, má pronajímatel na 

zajištění nájemného zástavní právo k movitým věcem, které se nacházejí 

v pronajatém nebytovém prostoru a patří nájemci. Odst. 2 pak nástroje pronajímatele 

doplňuje o ustanovení, v němž stanoví, že jsou-li odstraňovány věci, přestože 

nájemné není zaplaceno nebo zajištěno, může pronajímatel věci na vlastní nebezpečí 

zadržet. Do osmi dnů od jejich zadržení musí žádat o soupis soudním vykonavatelem, 

nebo musí věci vydat. 

 

2.1.5 Doba nájmu 

 

Nájem je obecně ve smyslu ustanovení § 663 OZ právním vztahem dočasným. 

Nájemní smlouvu je možno uzavřít jak na dobu určitou tak na dobu neurčitou. 

Jestliže účastníci neprojeví vůli sjednat nájem na dobu určitou, pak absence ujednání 

o době nájmu bude znamenat uzavření nájmu na neurčito. V případě, že nájem byl 

sjednán na dobu určitou, je třeba tuto doba ve smlouvě vymezit. Nejčastěji tak bude 

spočívat ve stanovení dnů, měsíců či let trvání nájmu nebo v určení data ukončení 

nájmu.37 Sjednat dobu je možné i jiným způsobem (např. použít ve smyslu 

ustanovení § 36 občanského zákona podmínku rozvazovací), který ale musí být 

dostatečně srozumitelný a určitý pro obě strany, aby nebylo nutné smlouvu 

klasifikovat podle § 37 odst. 1 OZ jako absolutně neplatnou pro neurčitost.  

 

Samotná délka nájmu uzavřeného na dobru určitou skýtá zajímavé úvahy. Odbornou 

veřejností bylo již dříve diskutováno, zda nájemní smlouvy uzavřené na dobu 99 let, 

100 let či ještě delší dobu, jsou opravdu smlouvami uzavřenými na dobu určitou. 

                                                      
37 Srov. LIŠKA, P., LIŠKOVÁ, V. Zákon o nájmu a podnájmu nebytových prostor. Komentář. Praha: C. H. Beck, 2005. 

ISBN: 80-7179-371-X., s. 13. 
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Zpravidla se teorie přikláněla k názoru, že se jedná o smlouvy uzavřené na dobu 

neurčitou. K problematice se vyjádřil ve svém článku i V. Knapp, který uzavírání 

smluv na velmi dlouhou dobu určitou považuje za disimulovaný právní úkon, který 

ve skutečnosti považuje za zřízení věcného břemene. Takový úkon pak V. Knapp 

pokládá za obcházení zákona ve smyslu § 39 OZ. 38 

 

Rozpory konečně vyřešil Nejvyšší soud, který ve své průlomovém rozhodnutí sp. zn. 

28 Cdo 2747/2004 nejasnosti odstraňuje. Ztotožnil se závěrem odvolacího soudu, jež 

argumentoval tím, že nájemní smlouvu uzavřenou na dobu 100 let lze považovat ve 

skutečnosti za nájemní smlouvu uzavřenou na dobu neurčitou, a to proto, že její 

trvání přesahuje obvyklou délku lidského života a dále judikoval, že ujednání o délce 

nájmu přesahujícího obvyklou délku lidského života nemůže požívat výhod 

smluvního vztahu uzavřeného na dobu určitou am takové ujednání svědčí pro závěr, 

že obsahově jde o smlouvu sjednanou na dobu neurčitou. Námitku, že by mohlo jít o 

ustanovení, které způsobuje neplatnost smlouvy, Nejvyšší soud neuznal.39 

 

Spor o délce nájmu se týkal fyzických osob a je tedy otázkou, zda je možné takový 

závěr použít i na nájemní smlouvy uzavřené mezi osobami právnickými.                   

U právnických osob je totiž možné argumentovat tím, že nejsou omezeny věkem a 

mohou existovat daleko déle, než je běžná délka lidského života (ostatně drtivá 

většina obchodních společností je zakládána na dobu neurčitou). Na druhou stranu je 

ale právnická osoba vždy kontrolována fyzickými osobami (i když např. 

zprostředkovaně přes několik právnických osob) a existence právnických osob ve 

svém důsledku vždy slouží určitým fyzickým osobám. Pokud právnická osoba uzavře 

nájemní vztah na dobu 300 let, je možné, že za 300 let ještě bude tato právnická 

osoba existovat, nicméně fyzické osoby, které ji kontrolovaly (řídily) v době uzavření 

smlouvy [a kvůli jejichž prospěchu (zisku) byla smlouva právnickou osobou 

uzavírána], již žít nebudou.40 

 

Shrneme-li myšlenku vyjádřenou ve výše zmíněném rozhodnutí, tak nájemní 

smlouvy uzavřené na dobu přesahující obvyklou délku lidského života, lze považovat 

                                                      
38 Knapp, V. Devadesát devět. Právní praxe, 1994, č. 10, s. 570. 
39 Rozsudek Nejvyššího soudu ze dne 28. 3. 2007, sp. zn. 28 Cdo 2747/2004. 
40 Knotek, T. Judikát – nájemní smlouva na 100 let se považuje za smlouvu na dobu neurčitou.  
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za nájemní smlouvy uzavřené na dobu neurčitou, přičemž takové ustanovení není 

samo o sobě způsobilé způsobit neplatnost celé smlouvy. 

 

2.1.6 Předmět podnikání 

 

Podstatnou náležitostí nájemní smlouvy uzavírané za účelem nájmu prostor 

k podnikání je údaj o předmětu podnikání nájemce. Nájemcem musí být v takovém 

případě podnikatel, tedy podle obchodního zákoníku: 

 

§ osoba zapsaná v obchodním rejstříku; 

§ osoba, která podniká na základě živnostenského oprávnění; 

§ osoba, která podniká na základě jiného než živnostenského oprávnění podle 

zvláštních předpisů; 

§ osoba, která provozuje zemědělskou výrobu a je zapsána do evidence podle 

zvláštního předpisu, a dále také 

§ zahraniční osoba, která má právo podnikat podle cizího právního řádu (§ 23 

ObchZ). 

 

Předmět podnikání je tedy určen  živnostenským či jiným oprávněním a jeho 

vymezení v nájemní smlouvě by mělo odpovídat předmětu uvedenému 

v živnostenském či jiném oprávnění. Předmět podnikání v provozovně [podle § 17 

zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání ve znění pozdějších předpisů  

(dále jen „živnostenský zákon“ nebo „ŽivZ“) se provozovnou rozumí prostor, v němž 

je živnost provozována. Za provozovnu se pro účely tohoto zákona považuje i stánek, 

pojízdná prodejna a obdobné zařízení, sloužící k prodeji zboží nebo k poskytování 

služeb)] nemusí zahrnovat celý předmět podnikání podnikatelem, který je nájemcem 

nebytového prostoru.41  

 

Jestliže nájemce hodlá předmět podnikání v provozovně změnit a zároveň ovlivní-li 

změna podstatným způsobem využití nebytových prostor, je nájemce ze zákona o 

NPNP povinen tuto skutečnost oznámit pronajímateli a vyžádat si jeho předchozí 

písemný souhlas, pokud se strany nedohodly jinak. Pronajímatel pak svou kladnou 

vůli projeví udělením písemného souhlasu. Nesouhlas se změnou může být vyjádřen 

                                                      
41 Srov. LIŠKA, P., LIŠKOVÁ, V. Zákon o nájmu a podnájmu nebytových prostor. Komentář. Praha: C. H. Beck, 2005. 

ISBN: 80-7179-371-X., s. 14. 
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jak písemně, tak i ústní formou. Nečinnost pronajímatele v případě oznámení o 

změně musí být vykládána jako nedostatek souhlasu. Obecně má tato úprava chránit 

pronajímatele před podstatnou změnou v charakteru využívání pronajatých prostor. 

Bude tedy třeba posoudit změnu ke stávajícímu stavu a vymezit důsledky této změny. 

Důsledky mohou podle okolností případu spočívat např. ve větší hlučnosti, prašnosti, 

zápachu provozu, počtu a frekvenci zákazníků.42 Pokud nájemce provozuje 

různorodé podnikatelské činnosti, v nájemní smlouvě by měl být vymezen jen takový 

předmět podnikání, který bude v provozovně skutečně provozován.43 

 

Kromě obligatorních náležitostí smlouvy, které jsou uvedeny v § 3, s jejichž absencí 

je spojena absolutní neplatnost smlouvy, a to od počátku bez ohledu na to, zda se 

někdo důvodu neplatnosti dovolal a zda došlo k vydání soudního rozhodnutí 

určujícího, že je právní úkon neplatný, musí smlouva o nájmu nebytových prostor 

vyhovovat také obecným náležitostem právních úkonů podle ustanovení § 34 a násl. 

OZ.44  

 

K náležitostem smlouvy o nájmu nebytových prostor a její platnosti se jak vidno výše 

často vyjadřují soudy. Poměrně čerstvě například rozhodl Nejvyšší soud45 s odkazem 

na rozsudek Nejvyššího soudu ze dne 10. 4. 1997, sp. zn. 2 Cdo 386/96 a dále na 

rozsudek ze dne 22. 1. 2002, sp. zn 21 Cdo 315/2002, že vada v označení osoby, 

která je účastníkem smlouvy, nezpůsobuje sama o sobě neplatnost této smlouvy, lze-

li ji odstranit za pomoci výkladu právního úkonu (§ 35 odst. 2 OZ).  

 

Další rozhodnutí, které považuji zajímavé, je usnesení Nejvyššího soudu ze dne 30. 

května 2007, sp. zn 28 Cdo 1446/2007. V jeho odůvodnění soud judikoval, že 

pronajímatelem může být i osoba od vlastníka odlišná, pokud její právo disponovat 

s předmětem nájmu vyplývá ze smlouvy anebo ze zákona. 

 

Ke změně těchto podstatných náležitostí, údajů na nájemní smlouvě (např. předmět 

nájmu, výše nájemného a doba trvání nájmu nebytových prostor) se vyjádřil Nejvyšší 

soud tak, že nová ujednání o výše zmíněných částech představují změnu závazku 

                                                      
42 Srov. LIŠKA, P., LIŠKOVÁ, V. Zákon o nájmu a podnájmu nebytových prostor. Komentář. Praha: C. H. Beck, 2005. 

ISBN: 80-7179-371-X., s. 24 a 25. 
43 FIALA, J., SELUCKÁ, M. Nebytové prostory: vlastnictví, nájem a podnájem. Brno: Computer Press, 2007. ISBN: 978-

80-251-1610-4, s. 99. 
44Srov.  Frumar, A. Nájem a podnájem nebytových prostor, Právní rádce, 1998, č. 10, s. 36 
45 Usnesení Nejvyššího soudu ze dne 16. 2. 2010, sp. zn. 26 Cdo 1194/2008. 
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založenou dohodou ve smyslu § 516 odst. 1 občanského zákoníku. Bylo by chybné 

posuzovat dohodu o změnách v daných bodech za novou smlouvu a pak jej 

považovat za neplatnou. Jedná se pouze o změnu původní smlouvy, která je stále ve 

zbylých ustanoveních platná a účinná. Nejčastěji se praxi zasahuje do nájemních 

smluv v případě potřeby změny formou číslovaných písemných dodatků. 

 

 

2.2    PRÁVA A POVINNOSTI SMLUVNÍCH STRAN 

 

Práva a povinnosti stran jsou obsahem právního vztahu, tedy i nájmu nebytových 

prostor. Práva a povinnosti stran budou v takovém případě definovány především 

v samotné nájemní smlouvě a ponechány smluvní volnosti stran, neboť úprava 

v zákoně má pouze podpůrný charakter a je velmi stručná. Do stanovení vzájemných 

práv a povinností nemůže zasahovat žádný jiný orgán, jak se např. pokusila obec 

svou obecně závaznou vyhláškou, jež byla nálezem Ústavního soudu zrušena.46 

 

 

2.2.1 Odevzdání nebytových prostor 

 

Podle ustanovení § 5 zákona o NPNP odst. 1 je první zákonnou povinností 

pronajímatele odevzdat nebytový prostor nájemci ve stavu způsobilém ke 

smluvenému účelu nájmu. Stav způsobilý užívání znamená, aby nebytové prostory 

mohly být užívány bez jakéhokoliv vynaložení nákladů na jejich opravu. Smluvní 

užívání nemusí vždy odpovídat užívání obvyklému a strany si mohou dohodnout 

takový způsob, jaký uznají za vhodný.47 Prostory by si nájemce měl prohlédnout před 

podpisem smlouvy a ideálně současně spolu s podepsáním předávacího protokolu 

(viz kapitola 2.1 a 3. této práce). Nesplnění povinnosti pronajímatele ohledně stavu 

odevzdávaných nebytových prostor nebude mít zpravidla důsledek absolutní 

neplatnost nájemní smlouvy, ale podle okolností případu možnost požadovat slevu 

z nájemného, možnost odstoupit od nájemní smlouvy (§ 679 ObčZ) nebo nájemní 

smlouvu vypovědět podle § 9 odst. 3 zákona o NPNP. V určitých případech by 

                                                      
46 Nález pléna Ústavního soudu ze dne 12.4 1994, sp. zn. Pl.ÚS 14/93. 
47 NOVÁKOVÁ, H. Nájem a správa nebytových prostor. Praha: POLYGON, 2003. ISBN: 80-7273-085-1. 
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nájemce mohl namítnout relativní neplatnost smlouvy, pokud by byl jednáním 

pronajímatele uveden v omyl (§ 49 OZ).48   

Závěr o nezpůsobilosti nebytových prostor vychází z faktického stavu a není 

podmíněn rozhodnutím příslušného stavebního úřadu, neboť žádné ustanovení 

zákona o nájmu a podnájmu nebytových prostor k platnosti výpovědi z důvodu 

nezpůsobilosti nebytových prostor ke smluvenému užívání správní rozhodnutí 

nevyžaduje. 49 

 

Zajímavá je rovněž otázka souvislosti špatného stavu nebytového prostoru a 

nemožnosti plnění ze strany nájemce.  V souladu s ustálenou rozhodovací činností 

Nejvyššího soudu50 je počáteční fyzická nemožnost plnění dána tehdy, je-li plnění 

vyplývající z právního úkonu v okamžiku jeho vzniku objektivně neuskutečnitelné. 

Je-li však plnění fakticky i právně možné, pak jiná než smluvená vlastnost či stav 

předmětu plnění nemá sama o sobě za následek absolutní neplatnost právního úkonu 

pro počáteční nemožnost plnění.   

Například tedy špatný technický stav a nutnost rekonstrukce neznamená, že by 

prostory nebyly ve stavu způsobilém sjednanému užívání a z hlediska povinnosti 

platit nájemné není rozhodné, zda žalovaný (nájemce) pronajaté prostory neužíval. 

Právní nemožnost plnění nastává v případě, kdy v okamžiku učinění právního úkonu 

existuje právní překážka mu bránící v tom, aby se stal platným. Tuto překážku však 

nelze chápat jako nedovolenost právního úkonu dle ustanovení § 39 občanského 

zákoníku.  

K této problematice se dále vyjadřuje Nejvyšší soud ve svém dalším rozhodnutí51, 

kde tvrdí, že jde o stav objektivního rozporu s právem, tedy se zákonem či předpisem 

nižší síly, nebo právem vyplývajícím z dvou - či vícestranného právního ujednání 

nebo z úředního rozhodnutí, a to existujícího již v době vzniku právního úkonu.  

 

Dále je důležité upozornit, že vlastní neužívání nebytového prostoru pro špatný stav 

nemá vliv na povinnost platit nájemné ze strany nájemce. Nájemce však může využít 

institutu slevy z nájemného (§ 8 zákona o NPNP) či prominutí nájemného (§ 673 

OZ).     

                                                      
48 LIŠKA, P., LIŠKOVÁ, V. Zákon o nájmu a podnájmu nebytových prostor. Komentář. Praha: C. H. Beck, 2005. ISBN: 

80-7179-371-X., s. 24 a 25. 
49 Usnesení Nejvyššího soudu ze dne 27. 4. 2007, sp. zn. 33 Odo 1658/2005. 
50 Rozsudek Nejvyššího soudu ze dne 30. 7. 2003, sp. zn. 25 Cdo 1569/2001. 
51 Rozsudek Nejvyššího soudu ze dne 22. 5. 2003, sp. zn. 28 Cdo 870/2003.  
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2.2.2 Udržování a opravy nebytových prostor 

 

Pronajímatel je povinen svým nákladem nebytový prostor udržovat ve stavu 

způsobilém ke smluvenému užívání. Údržbou myslí zákonodárce povinnost provádět 

opravy např. vodovodních baterií, okenních křídel, vnitřních omítek, podlah a dlažeb, 

obkladů stěn, těles ústředního topení, větracího a klimatizačního zařízení apod. Co je 

běžnou údržbou, resp. obvyklým udržováním, dále stanoví nařízení vlády č. 

258/1995 Sb.52 

 

Rozhodnutí Nejvyššího soudu53, které se vztahuje jak k odevzdání, tak k udržování 

nebytových prostor říká, že pronajímatel je povinen odevzdat a udržovat nebytový 

prostor v takovém stavu, aby jej nájemce mohl nerušeně užívat bez vynaložení 

jakýchkoliv nákladů. Zejména musí jít o prostory hygienicky nezávadné. Splnění 

těchto povinností znamená, že pronajímatel musí odstranit závady, které za trvání 

nájemního vztahu vznikly a jež by bránily v pokojném užívání nebytových prostor. 

Sankcí za porušení povinností pronajímatele může být sleva z nájemného a popřípadě 

z porušení povinností může vzniknout závazek k náhradě škody (§ 420 OZ případně 

§ 373 ObchZ). Odpovědnost za škodu vznikne splněním náležitostí, jež ji podmiňují, 

tedy vznik škody (ve formě majetkové újmy a případného ušlého zisku) a porušení 

právní povinnosti a příčinná souvislost mezi porušením a vzniklou škodou.  

 

I rozhodnutí v trestní věci pomohou vyjasnit problematické otázky. Důkazem toho je 

rozhodnutí Nejvyššího soudu54, které uvádím i se stručným skutkovým popisem. 

Pronajímatel v tomto případě svévolně zaslepil vývod kanalizace z hotelu (pozn. 

v důsledku zaslepení došlo k naplnění vnitřní kanalizace hotelu v jeho sklepních 

prostorách a splašková voda začala vytékat po chodbách) a naplnil skutkovou 

podstatu trestného činu neoprávněného zásahu do práva k domu, bytu a nebytovému 

prostoru podle § 208 odst. 2 zákona č. 40/2009 Sb., trestní zákoník v platném znění 

(dále jen „TZ“). Soud dodává, že sklepní prostory jsou úzce spojeny s provozem 

hotelu, a tomuto slouží k podnikání a proto požívají stejné ochrany jako nebytové 

prostory a sklepní prostory je třeba ve smyslu § 208 odst. 2 TZ za nebytové prostory 

                                                      
52 Frumar, A. Nájem a podnájem nebytových prostor, Právní rádce, 1998, č. 10, s. 36. 
53 Usnesení Nejvyššího soudu ze dne 27. 4. 2007, sp. zn. 33 Odo 1658/2005. 
54 Rozsudek Nejvyššího soudu ze dne 27. 5. 2004, sp. zn. 6 Tdo 525/2004. 
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považovat. Dle slov soudu se tak pronajímatel dopustil závažného zásahu do 

užívacích práv nájemce. 

 

V ustanovení § 5 zákona o NPNP se zákonodárce věnoval i otázce oprav 

v pronajímaném prostoru. Dikce odst. 3 tohoto ustanovení zní následovně:        

  

„(3) Nájemce je povinen bez zbytečného odkladu oznámit pronajímateli potřebu 

oprav, které má pronajímatel provést, a umožnit provedení těchto oprav i jiných 

nezbytných oprav; jinak nájemce odpovídá za škodu, která nesplněním povinnosti 

vznikla.“ 

 

Touto úpravou se ponechává na vůli stan, aby si v rámci smluvní volnosti vymezily 

rozsah oprav, které bude provádět nájemce. Pokud by smlouva neobsahovala 

vymezení podílu nájemce na opravách a údržbě, nese povinnost udržovat předmět 

pronajímatel.55 

 

Nájemci z tohoto ustanovení plyne povinnost oznámit bez zbytečného odkladu 

pronajímateli potřebu oprav, které má pronajímatel provést. Nájemce je provedení 

takových oprav povinen strpět a umožnit pronajímateli jejich provedení nebo jemu 

pověřeným osobám. Pokud nájemce svou oznamovací povinnost nesplní nebo 

neumožní pronajímateli provedení potřebných oprav, ponese odpovědnost za škodu 

v důsledku nesplnění povinnosti nájemceš.56 

 

2.2.3 Kontrola prostor pronajímatelem 

 

Pronajímatel je oprávněn kontrolovat plnění povinností nájemce. Za tím účelem je 

nájemce povinen umožnit pronajímateli přístup do nebytového prostoru. Tato 

povinnost nevyplývá ze zákona o nájmu a podnájmu nebytových prostor, ale 

z obecných ustanovení o nájmu v OZ. Podle § 665 odst. 1 OZ je pronajímatel 

oprávněn požadovat přístup k věci za účelem kontroly, zda nájemce užívá věc 

řádným způsobem. Další podrobnosti zákon nestanoví.  

 

                                                      
55 Důvodová zpráva k návrhu zákona č. 360/2005 Sb. , kterým se mění zákon o nájmu a podnájmu nebytových prostor. 
56 Srov. LIŠKA, P., LIŠKOVÁ, V. Zákon o nájmu a podnájmu nebytových prostor. Komentář. Praha: C. H. Beck, 2005. 

ISBN: 80-7179-371-X., s. 23. 
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Obecně lze dovodit, že kontrola má být prováděna přiměřeným způsobem, především 

má pronajímatel termín prohlídky stanovit ve vhodnou denní dobu, nájemci jej 

v dostatečném předstihu oznámit, při prohlídce postupovat ohleduplně a respektovat 

soukromí nájemce. Je třeba dbát na soulad s dobrými mravy a na vyváženost ochrany 

zájmů obou účastníků a to i v případě, že byl daný způsob a podmínky kontroly 

stanoveny dohodou v nájemní smlouvě. 

Pokud pronajímatel dbá uvedených zásad a nájemce přesto odmítá bez závažného 

důvodu prohlídku umožnit, půjde o porušení nájemcovy povinnosti.57 

 

 

2.2.4 Zabezpečování a poskytování služeb 

 

Je-li s užíváním nebytového prostoru také spojeno poskytování služeb ze strany 

pronajímatele, je pronajímatel povinen zabezpečit řádné plnění takových služeb. 

Služby musí být specifikovány v nájemní smlouvě, nejčastěji bývá jejich obsahem 

dodávka elektřiny, tepla, vody, plynu, odvoz odpadů apod. Není-li taková služba, jež 

byla smlouvou sjednána, poskytována řádně, tedy zajišťována vůbec nebo pouze 

částečně, lze takové chování považovat za jeden z výpovědních důvodů podle 

ustanovení § 9 odst. 3 písm. c) zákona o NPNP.58 

 

Poslední věta ustanovení § 5 odst. 1 zákona o NPNP stanoví pronajímateli povinnost 

umožnit nájemci plný a nerušený výkon práv spojených s nájmem. Smyslem této 

úpravy je zajištění ochrany nájemce a jeho výkonu práv. Co představuje pojem plný a 

nerušený výkon práv, můžeme objasnit s pomocí judikatury. Nejvyšší soud59 spojil 

s rušením výkonu takovou situaci, kdy pronajímatelka svou povinnost porušila 

nereagováním na opakované žádosti žalovaného o odstranění zatékání dešťové vody 

do pronajatých prostor. Ustanovení § 5 odst. 1 zákona o NPNP v případě jeho 

porušení doplňuje § 684 občanského zákona upravující odstoupení od smlouvy.  

 

Odstavec 2 ustanovení § 5 zákona o NPNP dále stanoví, že nájemce je oprávněn 

užívat nebytový prostor v rozsahu dohodnutém ve smlouvě. Rozsah užívání 

                                                      
57 Schödelbauerová, P. Co přinesla novela o nájmu a podnájmu nebytových prostor. Zpráva Ministerstva pro místní rozvoj. 

dostupné z <http://www.czechrealestates.com/?p=144>. 
58 Srov. FIALA, J., SELUCKÁ, M. Nebytové prostory: vlastnictví, nájem a podnájem. Brno: Computer Press, 2007. ISBN: 

978-80-251-1610-4. 
59 Rozsudek Nejvyššího soudu ze dne 8. 6. 2009, sp. zn. 23 Cdo 1034/2009. 
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nebytového prostoru je potřeba přesně a určitě ve smlouvě vymezit. Nedostatečná 

smluvní úprava může mít za následek vznik neplatnost takového právního úkonu (§ 

37 odst. 1 občanského zákoníku), ale také vznik nejasností a rozporů, které mohou 

vést až ke skončení nájmu výpovědí podle § 9 odst. 2 písm. a) zákona o NPNP. 

Rozsahem užívání rozumíme nejen vymezení předmětu užívání, ale také určení 

časové (např. od 7:00 do 15:00) nebo určením příslušenství či části nemovitosti, v níž 

se nachází. Pokud by nájemce užíval předmět nájmu v rozporu se stanoveným 

rozsahem užívání, odpovídal by mimo jiné za škodu, kterou takto způsobí podle        

§ 420 OZ nebo v případně nájmu podnikatelem podle § 373 a násl. ObchZ.  

 

 

2.3 Zánik nájemního vztahu 

 

Právní vztah mezi nájemcem a pronajímatelem založený smlouvou o nájmu 

nebytových prostor může skončit na základě řady právních skutečností.              

Zákon o NPNP upravuje skočení nájmu v ustanovení § 9 a násl. Zákonodárce pojal 

úpravu tak, že skončení nájmu na sjednaného na dobu určitou se věnuje v § 9, na 

dobu neurčitou v § 10 a ustanovení § 12 až 14 zákona o NPNP jsou společná pro 

nájmy sjednané jak na dobu určitou, tak i neurčitou. Na zánik nájemního vztahu 

k nebytovému prostoru se samozřejmě nepoužijí pouze ustanovení daná zákonem o 

NPNP, ale též ustanovení občanského a obchodního zákoníku. Tento názor dokládá a 

potvrzuje i rozsudek Nejvyššího soudu ze dne 25. 2. 2003, sp. zn. 26 Cdo 1167/2001. 

Samotný zánik nájmu můžeme rozdělit na absolutní zánik předmětného vztahu mezi 

pronajímatelem a nájemcem, kdy nájem nebytového prostoru na nikoho nepřechází 

(např. dohoda mezi nájemcem a pronajímatelem, uplynutí doby, výpověď, 

odstoupení od smlouvy), a zánik relativní, kdy práva a povinnosti z nájmu 

nebytového prostoru přechází na základě určitých právně relevantních skutečností na 

osobu jinou (např. oznámení dědiců v pokračování v nájmu).60 

 

Pro přehlednost jsem způsoby zániku nájmu rozdělila do níže specifikovaných 

podkapitol. 

 

 

                                                      
60 FIALA, J., SELUCKÁ, M. Nebytové prostory: vlastnictví, nájem a podnájem. Brno: Computer Press, 2007. ISBN: 978-

80-251-1610-4, s. 121-122. 
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2.3.1 Dohoda mezi pronajímatelem a nájemcem 

 

Stejně jako každý závazkový vztah tak i nájem nebytových prostor lze skončit dohodou. 

Byť § 667 odst. 1, kterého se subsidiárně použije, nepředepisuje písemnou formu, 

z povahy věci plyne, že vzhledem k písemnosti samotné smlouvy o nájmu nebytových 

prostor je pod sankcí neplatnosti třeba uzavřít i písemnou dohodu o skončení nájmu. 

Strany při sjednání dohody nejsou vázány žádnými podmínkami a obsah dohody plně 

vychází z jejich vůle. Dohoda by měla mimo explicitního vyjádření záměru ukončit 

nájemní vztah dohodou také datum ukončení nájemního vztahu.                                                                      

Dohodu je možné uzavřít i formou soudního smíru.61 

 

2.3.2 Uplynutí sjednané doby 

 

Tento způsob zániku nájemního vztahu se z logiky věci může vztahovat pouze na 

nájem sjednaný na dobu určitou. Jak stanoví § 9 odst. 1 zákona o NPNP, nájem 

sjednaný na dobu určitou skončí uplynutím doby, na kterou byl sjednán.  

Určitost tohoto nájmu je dána délkou trvání nájmu, dobou, která byla stranami 

sjednána v nájemní smlouvě. K době nájmu blíže v kapitole 2.1.5 této práce. 

 

Výjimkou z absolutního zániku nájemní smlouvy uplynutím doby je tzv. 

konkludentní obnovení nájmu (nikoli konkludentní uzavření nové smlouvy), kdy 

nájemce nevyklidí ke dni uplynutí doby nebytový prostor a dále je užívá a zároveň 

pronajímatel nepodá proti takovému užívání do 30 dnů u soudu návrh na vyklizení.62  

Na nájem nebytových prostor tím aplikujeme ustanovení § 676 odst. 2 OZ o obnově 

nájmu. Ten se obnovuje za týchž podmínek, za jakých byl sjednán v původní nájemní 

smlouvě a to pouze u nájmu sjednaného na dobu určitou. Doba, na kterou byl 

sjednán, nesmí být delší než 1 rok, tedy byla-li sjednána doba kratší, platí, že 

smlouva se obnovuje na tutéž dobu. Byla-li však sjednána doba delší než jeden rok, 

obnovuje se nájemní smlouva jen na dobu jednoho roku. Teorie se přiklání k závěru, 

že pokud si strany tuto možnost smlouvou nevyloučily, je obnova nájmu podle 

                                                      
61 FIALA, J., SELUCKÁ, M. Nebytové prostory: vlastnictví, nájem a podnájem. Brno: Computer Press, 2007. ISBN: 978-

80-251-1610-4, s. 122. 
62 Rozsudek Nejvyššího soudu ze dne 29. 3. 2004, sp. zn. 28 Cdo 2253/2003. 
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obecných ustanovení možná.63 Pokračujícím užíváním nebytových prostor po 

skončení sjednané doby je rovněž pouze jejich nevyklizení.64 

 

 

2.3.3 Výpověď 

 

Výpověď z nájmu nebytových prostor je forma jednostranného ukončení nájemního 

vztahu bez ohledu na vůli druhé strany. Úpravu výpovědi nalezneme obecně 

v ustanovení § 582 a § 677 OZ  a v zákoně o NPNP v § 9 a násl. 

Výpověď musí mít obecné náležitosti právních úkonů a především ustanovení o délce 

výpovědní lhůty, které u výpovědi dané pronajímatelem i nájemcem činí 3 měsíce,u 

není-li dohodnuto jinak. Otázka vyvstává u písemnosti výpovědi. U většiny odborných 

rozborů se shledáme s názorem, že výpověď musí mít povinně písemnou formu jinak je 

absolutně neplatná. Dle mého názoru z ustanovení § 9 odst. 2 plyne dispozitivnost 

v celé druhé části věty a je tedy možné v nájemní smlouvě vyloučit nutnost písemné 

formy výpovědi do budoucna. Byť tato dohoda nebude pravděpodobně v praxi častá 

vzhledem k problémům, které by poté mohly z ústní výpovědi plynout, nebude ex lege 

neplatná. 

I v případě výpovědi bude důležité rozlišovat mezi nájmem sjednaným na dobu určitou 

či neurčitou, jakož i počítat s faktorem, zda výpověď dává nájemce či pronajímatel. 

 

Výpověď nájmu na dobu určitou 

 

§ daná pronajímatelem 

 

Ustanovení § 9 odst. 2 zákona o NPNP stanoví výpovědní důvody, za nichž může 

pronajímatel písemně vypovědět smlouvu uzavřenou na dobu určitou před uplynutím 

sjednané doby. Už ze samotné dikce § 9, obsahující sousloví není-li dohodnuto jinak, si 

uvědomíme jeho dispozitivnost (kterou mu přiznala novela č. 360/2005 Sb.), tedy 

možnost sjednat ve smlouvě odlišné výpovědní důvody a zákonné vyloučit, či vyloučit 

možnost dání výpovědi pronajímatelem jako takovou. Smluvní volnost potvrzuje i 

                                                      
63 FIALA, J., SELUCKÁ, M. Nebytové prostory: vlastnictví, nájem a podnájem. Brno: Computer Press, 2007. ISBN: 978-

80-251-1610-4, s. 123. 
64 Rozsudek Nejvyššího soudu ze dne 31. 10. 2002, sp. zn. 28 Cdo 1790/2002. 
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rozhodnutí Nejvyššího soudu, které stanoví, že nájem sjednaný na dobu určitou lze 

ukončit výpovědí, a to i bez udání důvodu.65   

Zákon o NPNP v § 9 odst. 2 přiznává pronajímateli tyto výpovědní důvody: 

 

a) nájemce užívá nebytový prostor v rozporu se smlouvou; 

Toto ustanovení vyjadřuje výsadní postavení smluvní volnosti stran a nájemní smlouvy 

vůbec. Jedná se o porušení práv a povinností nájemcem, které se strany dohodly ve 

smlouvě. Stanovení práv a povinností úzce souvisí s vymezením účelu nájmu 

nebytového prostru, který by měl být dostatečně určitý. K účelu nájmu blíže v 2.1.3 této 

práce. Důležité je upozornit, že rozpor se smlouvou musí trvat alespoň v době podání 

výpovědi.66 

 

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

za služby, jejichž poskytování je spojeno s nájmem; 

Ustanovení o nájemném, resp. úhradách za služby, je podstatnou náležitostí nájemní 

smlouvy. Jeho splatnost však podstatnou náležitostí smlouvy není, a proto není-li 

dohodnuto jinak, platí se nájemné v měsíčních splátkách předem, vždy k prvnímu dni 

příslušného kalendářního měsíce. Tento výpovědní důvod je možné uplatnit, pokud 

alespoň jedna splátka není zaplacena ve lhůtě určené smlouvou a nájemce je v prodlení 

o více než jeden měsíc. Výpověď však musí být dána v době, kdy je nájemce stále 

v prodlení. Pokud by před podáním výpovědi nájemce dodatečně splátky uhradil, bude 

mít pronajímatel pouze nárok na úrok z prodlení.67 Úprava prodlení je stejně jako sama 

splatnost plně v rukách dohody nájemce a pronajímatele. K splatnosti a prodlení blíže 

v kapitole 2.1.4 této práce. 

 

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

nájemného určité služby, tyto služby neposkytuje řádně a včas; 

K naplnění tohoto výpovědního důvodu je potřeba kumulativně splnit obě podmínky 

neposkytnutí úhrady, a sice podmínku poskytnutí řádně a včas. Dále také nelze 

ustanovení využít pro výpověď v případě, že se nájemce zavázal poskytovat určité 

                                                      
65 Rozsudek Nejvyššího soudu ze dne 9. 8. 2000, sp. zn. 30 Cdo 714/2000. 
66 LIŠKA, P., LIŠKOVÁ, V. Zákon o nájmu a podnájmu nebytových prostor. Komentář. Praha: C. H. Beck, 2005. ISBN: 

80-7179-371-X., s. 36. 
67 LIŠKA, P., LIŠKOVÁ, V. Zákon o nájmu a podnájmu nebytových prostor. Komentář. Praha: C. H. Beck, 2005. ISBN: 

80-7179-371-X., s. 37. 
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služby vedle povinnosti platit nájemné v penězích a tyto služby neplní řádně a včas.68 

K použití tohoto výpovědního důvodu se musí jednat o plnění jednak částečné či žádné 

a zároveň opožděné. Ze slova „neposkytuje“ pramení nutnost opakování takového 

neplnění. Je vyloučeno uplatnit tento výpovědní důvod, pokud nájemce vadně plní 

pouze jednou. Způsob poskytování služeb je vhodné jasně a určitě sjednat v nájemní 

smlouvě, aby nedošlo k případným rozporům v otázce, co je řádné a již není řádné 

poskytování služeb. 

 

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

upozornění hrubě porušují klid nebo pořádek; 

Zde se jedná o porušení povinnosti nájemce zachovávat klid a pořádek, avšak nikoliv  

každé porušení, nýbrž porušení hrubé a výjimečně i porušení osobami, které 

s nájemcem nebytový prostor užívají. Nelze ani opominout potřebu písemného 

upozornění na takové porušení, které je nezbytné k uplatnění tohoto výpovědního 

důvodu. Takové upozornění, v praxi nazývané „výstraha“, by mělo obsahovat popis 

chování, výzvu, aby chování zanechal, a samotné upozornění na možnost dání výpovědi 

z nájmu podle § 9 odst. 2 písm. d) zákona o NPNP, pokud se takové chování bude 

opakovat. Výstrahu není potřeba kvalifikovaně doručit např. doporučeně. Postačí, aby 

se výstraha dostala do sféry vlivu druhé smluvní strany.69 

 

Nejasnosti vznikají u neurčitého právního pojmu „hrubé porušení klidu nebo pořádku“, 

který zákon o NPNP nedefinuje. Jedná se zřejmě o opakované podstatnější a výraznější 

zásahy do klidu nebo pořádku, aniž by bylo nutné, aby byl porušen klid vlastníka 

nebytového prostoru (stačí, že narušuje klid a pořádek okolí, veřejnosti či sousedů, ne 

však zákazníků či krátkodobých návštěv). Pojem je nutné vykládat podle konkrétních 

okolností s přihlédnutím k místním poměrům, okolí, intenzitě a v neposlední řadě 

k účelu nájmu. 

 

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

povinnost byt vyklidit; 

V takovém případě musí jít o nájem nebytových prostor, který je objektivně vázán na 

užívání bytu.  Podle § 711 odst. 1 písm. f) OZ může být vypovězen nájem bytu jen 

                                                      
68 LIŠKA, P., LIŠKOVÁ, V. Zákon o nájmu a podnájmu nebytových prostor. Komentář. Praha: C. H. Beck, 2005. ISBN: 

80-7179-371-X., s. 38. 
69 Srov. FIALA, J., SELUCKÁ, M. Nebytové prostory: vlastnictví, nájem a podnájem. Brno: Computer Press, 2007. ISBN: 

978-80-251-1610-4, s. 122. 
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s přivolením soudu (který určí datum skončení nájmu a povinnost vyklidit byt), jde-li o 

byt, který stavebně souvisí s prostory určenými k provozování obchodu nebo jiné 

podnikatelské činnosti a nájemce nebo vlastník těchto nebytových prostor chce tento byt 

užívat. Pokud by byla dána výpověď z nájmu bytu podle § 711 odst. 1 OZ z jiného než 

výše uvedeného důvodu, uplatní se také § 9 odst. 2 písm. e) zákona o NPNP, ale bude 

třeba prokázat přímou souvislost mezi užíváním bytu a nebytového prostoru.70 V obou 

případech je zapotřebí pravomocné rozhodnutí soudu znějící na vyklizení bytu. 

 

f) bylo rozhodnuto o odstranění stavby nebo o změnách stavby, jež brání užívání 

nebytového prostoru; 

Jedná se o takové rozhodnutí o odstranění stavby nebo změnách stavby, které 

znemožňuje další užívání nebytového prostoru. Stavba může být odstraněna na základě 

§ 129 stavebního zákona a případně neodkladně odstraněna (jsou-li ohroženy životy 

osob nebo zvířat tím, že stavba hrozí zřícením) podle § 135 stavebního zákona. Změny 

stavby, které brání užívání nebytového prostoru, nalezneme taktéž ve stavebním zákoně, 

např. v ustanovení § 137, upravující nezbytné úpravy. Odstranění stavby i změna stavby 

je nařizována ex offo nebo na žádost vlastníka stavby či jiného oprávněného subjektu.71 

Výpovědní důvod podle písm. f) vzniká právní mocí rozhodnutí stavebního úřadu o 

odstranění, resp. změnách stavby. 

 

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

pronajimatele; 

Tohoto ustanovení lze užít, není-li dodržen § 6 zákona o NPNP a ve smlouvě se 

nenachází odlišná úprava, která by výpovědní důvod v písm. g) vylučovala. K otázce 

podnájmu a souhlasu pronajímatele blíže v kapitole 4. této práce. 

 

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; 

 

                                                      
70 LIŠKA, P., LIŠKOVÁ, V. Zákon o nájmu a podnájmu nebytových prostor. Komentář. Praha: C. H. Beck, 2005. ISBN: 
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Výpovědní důvody specifikované v písm. h) a i) mají za cíl nápravu majetkových křivd 

způsobených v minulosti. Jedná se o situace, kdy původnímu vlastníku vzniká nárok na 

vydání nemovitosti. Dle § 12 odst. 1 zákona č. 403/1990 Sb., o zmírnění následků 

některých majetkových křivd a § 25 zákona č. 229/1991 Sb., o úpravě vlastnických 

vztahů k půdě a jinému zemědělskému majetku, vstupuje nový vlastník do práv a 

povinností předcházejícího vlastníka. Takový nový vlastník - pronajímatel - má právo 

vypovědět nájem nebytového prostoru sjednaný na dobu určitou podle ustanovení § 9 

odst. 2 písm. h) resp. i). 

 

j) nájemce změnil v provozovně předmět podnikání bez předchozího souhlasu 

pronajímatele (5 odst. 4). 

Pokud nájemce a pronajímatel v nájemní smlouvě předem nevyloučili předchozí 

písemný souhlas pronajímatele se změnou účelu podnikání nebo nevyloučili změnu 

předmětu podnikání jako takovou, může pronajímatel uplatnit tento výpovědní důvod. 

K předmětu podnikání a jeho změně blíže v kapitole 2.1.6 této práce. 

 

 

§ daná nájemcem 

 

Nejen pronajímatel ale i nájemce je oprávněn vypovědět nájem sjednaný na dobu 

určitou před jejím uplynutím. Stejně jako u výpovědi dané pronajímatelem platí, že si 

strany mohou stanovit jiné výpovědní důvody či zákonné zcela vyloučit. Zákon o NPNP 

přiznává nájemci v § 9 odst. 3 tři výpovědní důvody: 

 

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

najal; 

Tento výpovědní důvod souvisí s nájmem nebytového prostoru uzavřeného za účelem 

podnikání. Ztráta způsobilosti k provozování činnosti musí bezprostředně souviset 

s činností provozovanou v nebytovém prostoru. Byť znění není jednoznačné, 

dovozujeme, že ztrátou způsobilosti k provozování živnosti měl zákonodárce na mysli 

ztrátu živnostenského oprávnění. Podmínky živnostenského podnikání a kontrolu nad 

jejich dodržováním upravuje živnostenský zákon, který tedy stanoví dva způsoby 

zániku živnostenského oprávnění, a to zánik podle § 57 ŽivZ a dále zrušení 

živnostenského oprávnění živnostenským úřadem podle § 58 ŽivZ. Za důležité považuji 
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zmínit rozhodnutí Nejvyššího soudu, kterým bylo judikováno, že pokud podnikatel 

ztratí jedno z více živnostenských oprávnění, na základě nichž může v nebytovém 

prostoru dále podnikat, není dán výpovědní důvod podle § 9 odst. 3 písm. a).72 Jiné 

rozhodnutí soudu stanovilo, že o výpovědní důvod ve smyslu § 9 odst. 3 písm. a) 

zákona o  NPNP jde i tehdy, bylo-li pozastaveno provozování živnosti nájemcem 

nebytových prostor. Uplatnění tohoto důvodu však nesmí být v rozporu s dobrými 

mravy (§ 39 OZ).73  

 

Kromě ztráty živnostenského oprávnění podle ŽivZ, může být tento výpovědní důvod 

také dán v případě uložení trestu zákazu činnosti spočívající v zákazu provozování 

předmětu podnikání a to uložený za přestupek či trestný čin. 

 

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

užívání; 

Způsobilost užívání nebytového prostoru, stanovené v nájemní smlouvě, objektivně 

posoudí stavební úřad, odborný pracovník bezpečnosti práce, hygienik či jiný orgán 

kompetentní k takovému zhodnocení. Je třeba posuzovat soulad způsobilosti se 

způsobem užívání sjednaný v nájemní smlouvě, nikoli obecně hodnotit nezpůsobilost 

nebytového prostoru k užívání. Podstatnou náležitostí je zavinění, které musí být na 

straně pronajímatele, nikoli nájemce.  

 

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

Jedná se o kvalifikované porušení povinnosti plynoucí z § 5 odst. 1, tedy povinnosti:  

 

§ odevzdat nebytový prostor nájemci ve stavu způsobilém ke smluvenému 

účelu nájmu; 

§ udržovat nebytový prostor ve stavu způsobilém ke smluvenému účelu nájmu; 

§ zabezpečovat řádné plnění služeb, jejich poskytování je s užíváním 

nebytového prostoru spojeno, a 

§ umožnit nájemci plný a nerušený výkon práv spojených s nájmem. 

 

Musí se jednat o hrubé, závažné a opakující se porušování povinností stanovených 

zákonem, nikoli stanovených smlouvou (je třeba stanovit zvláštní výpovědní důvody, 

                                                      
72 Rozsudek Nejvyššího soudu ze dne 23. 1. 2008, sp. zn. 28 Cdo 3454/2007. 
73 Rozsudek Nejvyššího soudu ze dne 21. 8. 2002, sp. zn. 26 Cdo 2876/2000. 
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neboť ustanovení § 9 odst. 3 písm. c) nelze v takovém případě aplikovat). Blíže 

k ustanovení § 5 odst. 1 v kapitole 2.2 této práce. 

 

Rozhodnutí Nejvyššího soudu dále upozorňuje, že nájem nebytových prostor na dobu 

určitou může skončit před uplynutím doby, na kterou byl sjednán, i jinak než výpovědí 

pronajímatele nebo nájemce z důvodů uvedených v § 9 odst. 2 a 3 zákona o NPNP.74  

Těmto důvodům jsou věnovány následující podkapitoly. 

 

 

Výpověď nájmu na dobu neurčitou 

 

Ustanovení § 10 zákona o NPNP stanoví, že je-li uzavřen nájem na dobu neurčitou, 

jsou pronajímatel i nájemce oprávněni vypovědět smlouvu písemně bez udání 

důvodu, není-li dohodnuto jinak. Z dikce § 10 zákona o NPNP je opět zřejmá 

přednost smluvního ujednání před zákonnou úpravou.  

Výpověď je zde opět jednostranným právním úkonem, který je třeba učinit písemně a 

doručit druhé smluvní straně. Motiv a důvod není nezbytné uvádět na rozdíl od 

projevu vůle nájemce nebo pronajímatele skončit nájemní vztah. Pokud není 

výpovědní lhůta sjednána smluvně, použije se § 12 zákona o NPNP a výpovědní 

lhůta bude činit tři měsíce. Lhůty se počítají podle obecného ustanovení § 122 OZ. 

 

 

2.3.4 Odstoupení od smlouvy 

 

Jak stanoví § 48 OZ, od smlouvy může účastník odstoupit, jen pokud je tak v zákoně 

stanoveno nebo účastníky dohodnuto. Odstoupení od smlouvy je jednostranný právní 

úkon adresovaný druhé straně, jímž se ex tunc ruší závazkový právní vztah, který 

mezi stranami platně existoval. Stranám může po odstoupení vzniknout bezdůvodné 

obohacení, na straně nájemce ve formě užívání nebytového prostoru a na straně 

pronajímatele v podobě nájemného. Obohacení bude třeba vypořádat ať už 

vzájemným započtením pohledávek či jinak. Odstoupením nezaniká právo na 

náhradu škody.  

 

                                                      
74 Rozsudek Nejvyššího soudu ze dne 25. 2. 2003, sp. zn. 26 Cdo 1167/2001. 
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Vzhledem k tomu, že zákon o NPNP neobsahuje speciální úpravu odstoupení od 

smlouvy, bude nutné využít § 48 resp. § 679 občanského zákoníku a § 344 a násl. 

ObchZ nebo si sjednat vlastní důvody pro odstoupení od smlouvy v nájemní smlouvě 

(nutno upozornit, že ve smyslu § 574 odst. 2 OZ se práva odstoupit od smlouvy nelze 

předem vzdát).75 

 

Nájemce je oprávněn odstoupit od smlouvy jestliže: 

 

§ pronajatá věc je předána ve stavu nezpůsobilém ke smluvenému nebo 

obvyklému užívání; (§ 679 odst. 1 OZ); 

§ shora uvedený stav nastane později, a to bez zavinění nájemce; 76 

§ místnosti, pronajaté k tomu, aby se v nich zdržovali lidé, jsou zdraví závadné 

(toto právo má nájemce i tehdy, jestliže o této skutečnosti věděl při uzavření 

smlouvy); (§ 679 odst. 2 OZ); 

§ uplatňuje třetí osoba k věci práva, která jsou neslučitelná s právy nájemce, a 

pronajímatel v přiměřené lhůtě neučiní potřebná právní opatření k ochraně 

nájemce nebo jsou-li tato opatření neúspěšná. (§ 684 OZ). 

 

Pronajímatel může od smlouvy odstoupit tehdy, jestliže: 

 

§ nájemce užívá před písemnou výstrahu pronajatý nebytový prostor; (§ 679 

odst. 3 OZ); 

§ užívání věci trpí takovým způsobem, že pronajímateli vzniká škoda, nebo mu 

hrozí značná škoda (§ 679 odst. 3 OZ). 

 

Jak bylo výše zmíněno, vlastní úpravu odstoupení od smlouvy obsahuje i obchodní 

zákoník v § 344 až 351. Porušení povinnosti rozlišuje na podstatné, při němž lze od 

smlouvy odstoupit ihned, a nepodstatné, kde je nutné poskytnou druhé straně 

přiměřenou lhůtu k plnění. Od odstoupení upraveného v občanském zákoníku se dále 

odlišuje svým účinkem, který je ex nunc.  

 

 

                                                      
75 KNAPPOVÁ, M., ŠVESTKA, J., DVOŘÁK, J. Občanské právo hmotné. Díl třetí: Závazkové právo. Praha: ASPI, a.s., 

2005. ISBN: 80-7357-131-5. 
76 KNAPPOVÁ, M., ŠVESTKA, J., DVOŘÁK, J. Občanské právo hmotné. Díl třetí: Závazkové právo. Praha: ASPI, a.s., 

2005. ISBN: 80-7357-131-5. 
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2.3.5 Smrt nájemce  

 

Dalším důvodem, pro který zaniká nájem nebytového prostoru, je smrt, a to výhradně 

nájemce, nikoli pronajímatele.77 Ustanovení § 14 odst. 1 zákona o NPNP stanoví, že 

nebylo-li dohodnuto jinak, nájem zaniká smrtí nájemce, pokud dědici po zůstaviteli, 

který byl nájemcem, do 30 dnů od jeho smrti neoznámí pronajímateli, že pokračují 

v nájmu.  

 

Tento důvod zániku vyplývá z obecných ustanovení o fyzických osobách, jejichž 

právní subjektivita i způsobilost k právním úkonům zaniká smrtí či prohlášením za 

mrtvého. Smrt fyzické osoby se prokazuje úředním zjištěním smrti a vydáním 

úmrtního listu, popř. soudním prohlášením osoby za mrtvou.  

Jak bylo řečeno výše, tomuto zániku nájmu však může zabránit oznámení dědiců o 

pokračování nájemního vztahu, učiněné do 30 dnů od smrti nájemce.  

 

 

2.3.6 Zánik právnické osoby 

 

Nájemcem nebytového prostoru může být i osoba právnická. Dle § 18 OZ je 

právnickou osobou: 

 

§ sdružení fyzických nebo právnických osob (zejm. obchodní společnosti a 

družstva, politické strany a hnutí, občanská, zájmová a církevní sdružení aj.); 

§ účelová sdružení majetku (zejm. nadace a fondy); 

§ jednotky územní samosprávy; 

§ jiné subjekty, o kterých to stanoví zákon (příspěvkové organizace, státní 

podniky aj.). 

 

Podle § 20a OZ se právnická osoba zrušuje dohodou, uplynutím doby nebo splněním 

účelu, pro který byla zřízena, pokud zvláštní zákon nestanoví jinak. Právnické osoby 

zapsané v obchodním rejstříku a) obchodní společnosti a družstva, 

b) zahraniční osoby podle § 21 odst. 4, c) fyzické osoby, které jsou podnikateli a mají 

bydliště v České republice a osoby podle § 21 odst. 5, které podnikají na území 

                                                      
77 LIŠKA, P., LIŠKOVÁ, V. Zákon o nájmu a podnájmu nebytových prostor. Komentář. Praha: C. H. Beck, 2005. ISBN: 

80-7179-371-X., s. 60. 
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České republiky, pokud o zápis požádají a d) další osoby, stanoví-li povinnost jejich 

zápisu zvláštní právní předpis), zanikají dnem výmazu z tohoto rejstříku.  

 

 

2.3.7 Jiné způsoby zániku 

 

Zánik předmětu nájmu 

 

Úprava zákona o NPNP před novelizací zákonem č. 360/2005 Sb. přímo obsahovala 

v § 14 jako způsob skončení nájmu zánik předmětu nájmu. Po novele byl tento 

odstavec vypuštěn a dnes lze pouze subsidiárně použít § 680 odst. 1 OZ, upravující 

zánik nájemní smlouvy v důsledku zničení pronajaté věci. Je přitom nerozhodné, zda 

ke zničení došlo v důsledku zavinění jedné ze smluvních stran.78 Nebytový prostor, 

resp. nemovitost, v níž se nebytový prostor nachází, může zaniknout několika 

způsoby. Bez zavinění obou stran se tak může stát v důsledku přírodní katastrofy, 

nehody, havárie či samovolným rozpadem.79 K cílenému zániku nebytového prostoru 

může dojít také rozhodnutím stavebního úřadu o odstranění stavby, jak je výše 

zmíněno v kapitole 2.3.3. V takových případech je dán důvod výpovědi podle § 9 

odst. 2 písm. f), který bude uplatněn zpravidla dříve. 

 

Splynutí 

 

Ke splynutí dochází nejčastěji koupí nebytového prostoru nájemcem od 

pronajímatele. Ten se koupí dostává do postavení nájemce i pronajímatele, a nájemní 

vztah zaniká splynutím. Subsidiárně se v takovém případě použije § 684 OZ. 

 

Nemožnost plnění 

 

Podle § 575 odst. 1 občanského zákoníku je jedním z důvodů zániku závazku 

dlužníka nemožnost plnění. Jedná se o následnou nemožnost plnění, jež nastala až v 

době existence platné nájemní smlouvy, neboť pokud by bylo plnění nemožné již při 

uzavírání smlouvy, jednalo by se o absolutně neplatnou nájemní smlouvu. K této 

                                                      
78 KNAPPOVÁ, M., ŠVESTKA, J., DVOŘÁK, J. Občanské právo hmotné. Díl třetí: Závazkové právo. Praha: ASPI, a.s., 

2005. ISBN: 80-7357-131-5. 
79 LIŠKA, P., LIŠKOVÁ, V. Zákon o nájmu a podnájmu nebytových prostor. Komentář. Praha: C. H. Beck, 2005. ISBN: 

80-7179-371-X., s. 60. 
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otázce se vyjádřil Nejvyšší soud80, který rozhodl, že povinnost žalovaného platit 

nájemné a podle zjištěných okolností i celá nájemní smlouva (§ 575 odst. 3 

občanského zákoníku) zanikly v době, kdy nemožnost plnění nastala. Je zřejmé, že 

nájemce mohl využít svého výpovědního důvodu, jak také upřednostňuje odvolací 

soud, avšak Nejvyšší soud sledoval svou judikaturu: v rozsudku ze dne 25. 2. 2003, 

sp. zn. 26 Cdo 1167/2001, publikovaném ve Sbírce soudních rozhodnutí a stanovisek 

pod č. 35/2004, se uvádí, že nájem nebytových prostor na dobu určitou může skončit 

před uplynutím sjednané doby i jinak, než výpovědí pronajímatele nebo nájemce z 

důvodů podle § 9 odst. 2 a 3 zákona číslo 116/1990 Sb., o nájmu a podnájmu 

nebytových prostor. V odůvodnění citovaného judikátu se pak vysvětluje, že nelze 

vyloučit ani důvody zániku nájemního vztahu upravené v obecných ustanoveních o 

nájemní smlouvě nebo obecné důvody zániku závazku - tedy ani § 575 občanského 

zákoníku o nemožnosti plnění. Dovolací soud tedy preferuje obecnou právní úpravu 

před nepřímou sankcí vůči nájemci za to, že nekonal a neukončil nájemní vztah, ač 

pro to měl zákonný důvod. 

 

 

2.3.8 Řádné vrácení nebytových prostor 

 

Se skončením nájemního vztahu nutné souvisí řádné vrácení nebytových prostor, 

ohledně nichž je vztah ukončován. Strany si mohou způsob a podmínky vrácení 

upravit ve smlouvě. Pokud tak neučiní, použije se ustanovení § 13 zákona o NPNP, 

které říká, že v případě ukončení nájmu je nájemce povinen vrátit nebytový prostor 

ve stavu, v jakém ho převzal s přihlédnutím k obvyklému opotřebení. Toto 

ustanovení je v úzkém vztahu s § 5 zákona o NPNP, z něhož (jak bylo řečeno 

v předchozích kapitolách) plyne pronajímateli povinnosti odevzdat nebytový prostor 

ve stavu způsobilém užívání a zároveň jej v tomto stavu na svůj náklad udržovat. 

Nedodržení těchto pronajímatelových povinností je výpovědním důvodem podle § 9 

odst. 3 písm. c). Pokud byl tedy nájemní vztah skončen v důsledku neplnění 

povinností pronajímatele udržovat nebytový prostor ve stavu způsobilém užívání, 

nelze spravedlivě požadovat, aby nájemce ve smyslu § 13 zákona o NPNP vrátil 

nebytový prostor ve stavu, v jakém ho převzal.81 Z výše uvedených důvodů je vhodné 

                                                      
80 Rozsudek Nejvyššího soudu ze dne 26. 5 2006, sp. zn. 28 Cdo 2485/2005. 
81 LIŠKA, P., LIŠKOVÁ, V. Zákon o nájmu a podnájmu nebytových prostor. Komentář. Praha: C. H. Beck, 2005. ISBN: 

80-7179-371-X., s. 58. 
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při převzetí nebytových prostor tak i při odevzdávání pořídit zápis dokládající stav 

prostor a vůli stran, že nebytový prostor je vrácen v souladu se zákonem či jejich 

dohodou.82 

 

K odevzdání nebytových prostor se vyjadřuje i Nejvyšší soud. Z jeho rozhodnutí je 

třeba zdůraznit závěr, že jestliže po skončení nájemního vztahu pronajímatel odmítne 

bezdůvodně nebytové prostory od nájemce převzít, nedochází na straně nájemce ke 

vzniku bezdůvodného obohacení, neboť se nedostal do prodlení s předáním předmětu 

nájmu, naopak mu pronajímatel neposkytl součinnosti k předání nebytových 

prostor.83 

 

 

3. STAVEBNÍ ÚPRAVY V NEBYTOVÉM PROSTORU 

 

Není výjimkou, že pronajímatel či nájemce mají s nebytovým prostorem záměry 

spočívající v jeho úpravě, zejména úpravě stavební. Nestanoví-li si strany ve smlouvě 

něco jiného, nesmí nájemce provádět stavební úpravy ani jiné změny na nebytovém 

prostoru bez souhlasu pronajímatele, který by měl předcházet jakémukoliv provádění 

změn na nebytovém prostoru.84  

 

 

3.1 Realizace úprav bez souhlasu pronajímatele 

 

Pokud by nájemce realizoval změny na nebytovém prostoru bez takového souhlasu 

pronajímatele a ten se změnami nesouhlasil, je nájemce povinen uvést nebytový 

prostor na své náklady do původního stavu. V opačném případě může pronajímatel 

udělit souhlas se změnami dodatečně. Vzhledem k tomu, že zákon o nájmu a 

podnájmu nebytových prostor nemá zvláštní ustanovení o stavebních změnách 

nebytového prostoru, použije se subsidiárně občanský zákoník, a to především § 667 

jak potvrzuje ustálená judikatura, např. rozhodnutí Nejvyššího soudu ze dne 14. 5. 

2002, sp. zn. 26 Cdo 861/2001.85 

                                                      
82 LIŠKA, P., LIŠKOVÁ, V. Zákon o nájmu a podnájmu nebytových prostor. Komentář. Praha: C. H. Beck, 2005. ISBN: 

80-7179-371-X., s. 58. 
83 Usnesení Nejvyššího soudu ze dne 27 4. 2007, sp. zn. 33 Odo 1658/2005. 
84 Rozsudek Nejvyššího soudu ze dne 26. 2. 2009, sp. zn. 30 Cdo 1364/2007. 
85 Dále pak také Rozsudek nejvyššího soudu ze dne 30. 5. 2007, sp. zn. 28 Cdo 1222/2007. 
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3.2 Realizace úprav se souhlasem pronajímatele 

 

Pokud pronajímatel se změnami vyslovil souhlas, ať už předcházející či dodatečný, 

přichází na řadu otázka řešení úhrady nákladů vynaložených nájemcem do 

nebytového prostoru. Rozlišujeme dva případy: 

 

§ pronajímatel dal souhlas a k úhradě vynaložených nákladů se zavázal; 

§ pronajímatel dal souhlas, ale k úhradě vynaložených nákladů se nezavázal. 

 

V prvém případě může nájemce po pronajímateli požadovat úhradu nákladů, které 

vynaložil na změnu nebytového prostoru. Pokud si konkrétní podmínky strany ve 

smlouvě nedohodly, bude se povinnost pronajímatele uhradit náklady řídit 

ustanovením § 667 odst. 1 OZ. Z něho plyne pronajímateli povinnost nahradit 

náklady až v okamžiku ukončení nájemního vztahu a od výše vynaložených nákladů 

se odečte znehodnocení změn, k němuž v mezidobí došlo v důsledku užívání věci. 

 

V případě druhém dá sice pronajímatel souhlas s úpravami předmětu nájmu, ale 

nezaváže se k úhradě nákladů. Nájemce nemá právo požadovat po pronajímateli 

částku odpovídající skutečně vynaloženým nákladům (tj. např. částku odpovídající 

součtu nákladů na stavební materiál a práci řemeslníků), ale může požadovat 

protihodnotu toho, o co se zvýšila hodnota nebytového prostoru (tj. rozdílu v hodnotě 

předmětu nájmu před a po provedení úprav). V případě sporu jej proto bude muset 

zpravidla určit soudní znalec. Zhodnocení nemovitosti se počítá právě ke skončení 

nájmu, tedy okamžiku skončení užívání nemovitosti nájemcem.  

 

Dále považuji za důležité zdůraznit rozhodnutí Nejvyššího soudu86, který 

v odůvodnění uvádí, že vynaložením investic do cizí nemovitosti bez právního 

důvodu vzniká vlastníku bezdůvodné obohacení v rozsahu, v němž se nemovitost 

provedenou investicí oproti předchozímu stavu zhodnotila, a to k okamžiku, kdy ke 

zhodnocení došlo, nikoliv k okamžiku, kdy investující osoba nemovitost vyklidí. 

Osoba domáhající se bezdůvodného obohacení musí mít na mysli běžící promlčecí 

lhůtu a nárok včas uplatnit, aby soud nemusel rozhodnout jako např. v usnesení 

                                                      
86 Usnesení Nejvyššího soudu ze dne 29. 1. 2003, sp. zn. 25 Cdo 355/2001. 
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Nejvyššího soudu ze dne 28. srpna 2007, sp. zn. 28 Cdo 1515/2006, kde byl nucen 

dovolání odmítnout. 

 

Důležité je také upozornit, že pokud by se pronajímatel v nájemní smlouvě dohodl 

s nájemcem, že nájemce nebude požadovat protihodnotu toho, o co se zvýšila 

hodnota věci, dostala by se taková dohoda do rozporu s § 574 odst. 2 občanského 

zákoníku, tedy by šlo o vzdání se práv, jež mohou vzniknout v budoucnu, a byla by 

neplatná. 

 

 

3.3 Změna vlastníka a stavební úpravy 

 

Zároveň je pro tento případ důležité nezapomenout na ustanovení § 680 odst. 2 

občanského zákoníku, které řeší situaci, kdy v době trvání nájmu dojde ke změně v 

osobě vlastníka pronajaté věci.  

Dojde-li podle zmíněného ustanovení ke změně vlastnictví k pronajaté věci, vstupuje 

nový vlastník do právního postavení pronajímatele. To znamená, že se tento vlastník 

stává automaticky ze zákona ve vztahu k současným nájemcům novým 

pronajímatelem. Není přitom rozhodující, že je v nájemní smlouvě jako pronajímatel 

i nadále uveden původní vlastník. 

 

Jestliže původní pronajímatel dal sice souhlas ke stavebním úpravám pronajatých 

nebytových prostor, ale nezavázal se k úhradě nákladů (tedy případ druhý výše 

popsaný) s tím spojených a následně došlo ke změně v osobě pronajímatele, vyvstává 

otázka, který z vlastníků resp. pronajímatelů je povinen mu finančně kompenzovat 

provedené investice do předmětu nájmu. Jde primárně o skončení nájmu jako 

takového (bez ohledu na nástupnictví v pronajímatelově osobě), nikoli o ukončení 

vztahu s pronajímatelem původním.87  

 

Tím, že ze zákona vstupuje nový vlastník do právního postavení pronajímatele, 

přechází na něj i povinnost nahradit nájemci po skončení nájmu to, o co se zvýšila v 

důsledku provedených stavebních úprav hodnota nebytových prostor. Jinými slovy 

osobou povinnou se s nájemcem finančně vyrovnat je již nový vlastník (pronajímatel) 

                                                      
87 Rozsudek Nejvyššího soudu ze dne 29. 11. 2005, sp. zn. 28 Cdo 138/2005. 
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domu, v němž se nebytový prostor nachází, nikoliv vlastník (pronajímatel) původní. 

Není zde přitom podstatné, že to byl právě původní vlastník (pronajímatel), který 

nájemci souhlas se stavebními úpravami udělil. Stejně tak případnou soudní žalobu 

by nájemce musel podat na nového vlastníka (pronajímatele) nebytového prostoru.88 

 

Výše uvedené také potvrzuje rozsudek Nejvyššího soudu ze dne 29. 11. 2005, sp. zn. 

28 Cdo 1138/2005, v němž žalobce (nájemce) žádá žalovaného (pronajímatel) o 

vydání bezdůvodného obohacení, které vzniklo z důvodu zhodnocení nemovitosti se 

souhlasem pronajímatele a následně skončení nájemního vztahu (tedy byly splněny 

podmínky pro vyplacení toho, o co se nebytový prostor zhodnotil). V průběhu nájmu 

nebytového prostoru se ale změnil vlastník nemovitosti a soud se proto zabýval 

otázkou, kdo je povinen zaplatit zhodnocení nebytového prostoru. Nejvyšší soud za 

podpory dosavadní judikatury (srov. a contrario rozsudek Nejvyššího soudu ze dne 

30. 10. 2002, sp. zn. 25 Cdo 2877/2000), že povinnost uhradit požadované 

zhodnocení zatěžuje nyní pronajímatele, podobně jakoby např. přešlo dlužné 

nájemné. Skutečnost, že původní pronajímatel jakožto prodávající zohlednil či 

nezohlednil předpokládané zhodnocení v kupní ceně, soud nepovažuje za relevantní. 

 

K výkladu o změně vlastníka je nezbytné upozornit na zákaz výpovědi podle § 11 

zákona o NPNP pronajímatelem i nájemcem, dojde-li ke změně vlastníka budovy, v 

níž se nebytový prostor nachází, nebo pronajatého nebytového prostoru ve vlastnictví 

podle zvláštního právního předpisu, pokud si ve smlouvě nedohodli něco jiného. 

 

 

3.4 Zakotvení problematiky stavebních úprav v nájemní smlouvě 

 

Z výše popsané problematiky stavebních úprav a zařizovacích prací vyplývá, jak 

důležité je tuto problematiku důkladně upravit v nájemní smlouvě. Do jednotlivých 

bodů se pokusím shrnout používaná ustanovení v současné komerční právní praxi, 

která ve většině případů chrání pronajímatele a jeho nebytový prostor proti 

nežádoucím stavebním úpravám, popř. zajišťuje jejich řádné  provedení: 

                                                      
88 Sum, T. Stavební úpravy nebytových prostor, dostupný z <http://www.epravo.cz/top/clanky/stavebni-upravy-nebytovych-

prostor-50685.html>. 
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§ Rozhodne-li se nájemce provést stavební úpravy, je povinen předložit 

pronajímateli konečný návrh úprav k písemnému odsouhlasení, které ovšem 

nebude zakládat jakoukoli odpovědnost pronajímatele (např. za soulad 

s právními předpisy, za škodu způsobenou nájemci či třetím osobám), dále 

předloží časový harmonogram prováděných prací (který když nebude 

dodržen, hrozí smluvní pokuta) a v neposlední řadě také pronajímateli na 

žádost předloží stavební dokumentaci, pojistné smlouvy, smlouvy 

s dodavateli, subdodavateli atd.; 

 

§ Pronajímatel si ve smlouvě může vyhradit povinnost nájemce použít 

k provádění stavebních prací pouze pronajímatelem schválené či přímo 

určené dodavatele; 

 

§ Nájemce si veškerá nezbytná povolení vydávaná správními úřady opatří sám a 

na svoje náklady; 

 

§ Pronajímatelem odsouhlasené stavební práce bude nájemce provádět takovým 

způsobem, aby co nejméně narušovaly okolní prostředí nebytových prostor, 

nezpůsobovaly hlučnost, vibrace, kouř, prach nebo pachy, které by mohly 

obtěžovat sousední nájemce, obyvatele nemovitosti apod.; 

 

§ Pronajímatel si také může vyhradit možnost vstupu do nebytového prostoru za 

účelem kontroly postupu stavebních prací a stavu nebytového prostoru; 

 

§ Pokud pronajímateli vznikne v souvislosti se stavebními pracemi jakákoliv 

škoda, nájemce se zavazuje ji nahradit. 
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4. PODNÁJEM 

 

Mezi další zvláštní oprávnění nájemce, kterému jsem se rozhodla věnovat speciální 

kapitolu, patří přenechání nebytového prostoru nebo jeho části do podnájmu. Toto 

oprávnění se v právní teorii nepovažuje se právo, ale za faktické omezení nájemce 

v dispozici s jeho užívacím právem k nebytovému prostoru.89 

 

Podnájmem rozumíme dočasné a úplatné přenechání prostor do užívání 

podnájemcem. Jde v podstatě o zvláštní případ nájemního vztahu, na jehož základě 

nájemce přenechává jinému - podnájemci - své nájemní právo k nebytovému prostoru 

(jeho části).90 Nutností je uvědomit si skutečnost, že neexistuje žádný přímý vztah 

mezi pronajímatelem a podnájemcem, ale výlučně mezi nájemcem a podnájemcem 

(proto např. za řádné užívání nebytového prostoru podnájemcem odpovídá 

pronajímateli nájemce).91 

 

Institut podnájmu upravuje § 6 zákona o nájmu a podnájmu nebytových prostor. Ten 

stanoví, že není-li dohodnuto jinak, je nájemce oprávněn přenechat nebytový prostor 

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

souhlasem pronajímatele.  

 

Zaměřme se tedy postupně na základní podmínky existence podnájmu.  

 

 

4.1 Trvání podnájmu 

 

Podnájem je akcesorickým právním vztahem, jehož trvání je závislé na trvání 

hlavního závazku, tedy na trvání nájemního vztahu mezi pronajímatelem a 

nájemcem. Nájemce je omezen trváním nájemní smlouvy a nebytové prostory tudíž 

nemůže přenechat na dobu delší, než jej sám má pronajatý. Podnájem může být 

sjednán pouze na dobu určitou. Je možné, aby tato doba odpovídala nejvýše době 

trvání nájemního vztahu, tedy i ustanovení znějící „podnájem se sjednává na dobu 

                                                      
89 Dvořák, B. K problematice podnájmu nebytových prostor. Právní rozhledy, 2004, č. 20, s. 735 – 742. 
90 Rozsudek Nejvyššího soudu ze dne 26. 2. 2009, sp. zn. 30 Cdo 1364/2007. 
91 Rozsudek Nejvyššího soudu ze dne 28. 8. 2007, sp. zn. 26 Odo 374/2006. 
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trvání nájemního vztahu“ (pokud je nájem sjednán na dobu určitou), je v souladu 

s dikcí zákona.92 

 

Akcesorita se projevuje i v obsahu podnájemního vztahu, v němž nájemce nemůže 

převést více práv, než sám má. 

 

4.2 Souhlas pronajímatele 

 

Podle úpravy zákona o NPNP před novelizací zákonem č. 360/2005 Sb. bylo možné 

uzavřít smlouvu o podnájmu ústně i konkludentně. Dle současné právní úpravy je ale 

právní skutečností zakládající podnájem nebytových prostor výhradně písemná 

smlouva93 uzavřená mezi nájemcem a podnájemcem s předchozím písemným 

souhlasem pronajímatele. 

 

Takový souhlas může být i součástí nájemní smlouvy či udělen v obecné podobě 

k uzavření podnájemní smlouvy, tak i ke konkrétnímu návrhu podnájemní smlouvy 

za podmínek v něm uvedených.94  

 

Situaci, kdy souhlas pronajímatelem udělen není (aniž by tak nájemní smlouva 

umožňovala), je možné řešit dvěma způsoby. Jednak může pronajímatel užít 

výpovědní důvod podle § 9 odst. 2 písm. g) zákona o NPNP a smlouvu vypovědět 

z důvodu přenechání nájemcem nebytového prostoru nebo jeho části do podnájmu 

bez souhlasu pronajímatele95 a dále připadá v úvahu prohlášení smlouvy za absolutně 

neplatnou ve smyslu ustanovení § 39 OZ.96 Speciální úprava výpovědního důvodu v 

§ 9 odst. 2 písm. g) zákona o NPNP bude mít v případě aplikace přednost, je ale 

nicméně vzhledem k možnosti prohlášení úkonu za absolutně neplatný poněkud 

nadbytečná. 

Výše zmíněná novela zákona o nájmu a podnájmu nebytových prostor odstranila 

pochybnosti o kogentnosti či dispozitivnosti ustanovení o podnájmu. Úvodní slova 

                                                      
92 Srov. LIŠKA, P., LIŠKOVÁ, V. Zákon o nájmu a podnájmu nebytových prostor. Komentář. Praha: C. H. Beck, 2005. 

ISBN: 80-7179-371-X., s. 26. 
93 § 6 odst. 1 věta druhá zákona o NPNP. 
94 Srov. LIŠKA, P., LIŠKOVÁ, V. Zákon o nájmu a podnájmu nebytových prostor. Komentář. Praha: C. H. Beck, 2005. 

ISBN: 80-7179-371-X., s. 27. 
95 Korecká, V. K některým otázkám nájmu nebytových prostor. Správní právo, 1991, č. 3, s. 153. 
96 Dvořák, B. K problematice podnájmu nebytových prostor. Právní rozhledy, 2004, č. 20, s. 739. 
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znějící „není-li dohodnuto jinak“ jednoznačně poukazují na možnost odlišné úpravy 

dohodou stran vyjádřenou ve smlouvě.  

 

4.3 Obsah podnájemního vztahu 

 

Vzhledem k absenci ustanovení potvrzující, že se na vztah mezi nájemcem a 

podnájemcem subsidiárně použijí ustanovení o vztazích mezi pronajímatelem a 

nájemcem (výjimku představuje např. § 8 zákona o NPNP, jež přímo stanoví, že toto 

ustanovení se vztahuje též na podnájem), nelze řadu práv a povinností přiznat ze 

zákona, ale pouze s použitím analogie. Podobně ani zákon nestanoví náležitosti 

podnájemní smlouvy, kde lze ale opět usuzovat, že budou stejné jako v případě 

smlouvy nájemní – předmět nájmu, účel nájmu, doba, nájemné a předmět podnikání. 

Není třeba dodávat, že obsah těchto náležitostí se musí v podnájemní smlouvě 

shodovat se smlouvou nájemní (nelze v podnájemní smlouvě zvolit jiný předmět či 

účel nájmu, než který byl sjednán mezi pronajímatelem a nájemcem). 

 

Jak bylo řečeno výše, obsah smlouvy o podnájmu bude závislý na obsahu samotné 

nájemní smlouvy. Ustanovení § 6 odst. 2 zákona o NPNP explicitně stanoví, že 

„práva a povinnosti vyplývající z § 5 se vztahují i na toho, komu byl nebytový prostor 

přenechán do podnájmu.“  

Podnájemce tak má právo užívat prostory v rozsahu sjednaném v nájemní smlouvě, 

tedy v rozsahu nejvýše stejném, nikoli větším. Na podnájemce se také bude vztahovat 

oznamovací povinnost v případě zjištění závad a umožnění jejich odstranění, jakož i 

povinnost oznámit změnu předmětu činnosti v provozovně umístěné do pronajatých 

prostor.  

 

Obecně můžeme říci, že při sjednávání podnájemní smlouvy je třeba mít na zřeteli 

jak obecná pravidla týkající se sjednávání smluv, tak pravidla pro sjednávání 

smlouvy nájemní. V neposlední řadě znovu zdůrazňuji výše zmíněnou zásadu nemo 

ad alium plus iuris transferre potest, quam ipse habet.97 

 

 

 

                                                      
97 Nikdo nemůže převést na jiného více práv, než kolik sám má. Ulpianus (D 50, 17, 54), Doprovodný materiál ke studiu 
římského práva, dostupné z <www.prf.cuni.cz/intervalla/dm/dm-vp2.doc>. 
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4.4 Skončení podnájmu 

 

Ani tato otázka není v zákoně o nájmu a podnájmu nebytových prostor přímo 

vyřešena a zodpovězena a proto použijeme analogicky ustanovení o nájmu. 

Obecně můžeme skončení podnájemního vztahu rozdělit na tyto způsoby zániku: 

 

§ podnájemní vztah zanikne uplynutím doby, na níž byl sjednán; 

§ podnájemní vztah zanikne spolu se vztahem nájemním; 

§ podnájemní vztah zanikne z jiného důvodu (výpovědí, dané z důvodu, který 

smlouva upravuje či z výpovědních důvodů vyjmenovaných v § 9, 

odstoupením od smlouvy, smrtí podnájemce atd.). 

 

 

5.         NÁJEM NEBYTOVÉHO PROSTORU PODNIKATELI 

 

Za základní předpis soukromoprávních vztahů považujeme občanský zákoník. 

Obchodní zákoník je vůči zákoníku občanskému ve speciálním postavení. Vztah 

obchodního a občanského zákoníku můžeme dovodit z ustanovení § 1 OZ a z § 261 a 

§ 262 ObchZ. Úprava obchodních závazkových vztahů v obchodním zákoníku není 

úplnou úpravou, která by pro obchodní závazkové vztahy vylučovala úpravu 

závazkových vztahů občanského zákoníku jako celek, v něčem ji doplňuje, v něčem 

upravuje odchylky, přičemž relativně komplexní jsou jen některé její dílčí části, 

obsahující úplnou úpravu některých otázek, resp. institutů.  

 

Obchodní zákoník neobsahuje ani obecnou úpravu nájemní smlouvy ani úpravu 

nájmu a podnájmu nebytových prostor. V souvislosti s nájmem se věnuje pouze 

nájmu podniku a dopravního prostředku. Aby bylo možné použít obchodního 

zákoníku, užijeme ustanovení § 261 odst. 6 ObchZ a § 720 OZ. Právní režim nájmu 

se řídí ustanoveními občanského zákoníku o nájmu a v něm obsaženém podtypu 

nájmu nebytových prostor. V souladu s ustanovením § 261 odst. 6 ObchZ pak z 

obchodního zákoníku použijeme obecná ustanovení upravující obchodní závazkové 

vztahy. Tímto způsobem bude posuzováno splnění, prodlení, odpovědnost za škodu a 

náhrada škody, promlčení a další. Vzhledem k této skutečnosti se závazkové právní 
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vztahy komplikují a v řadě případů vzniká otázka aplikační přednosti toho kterého 

zákona a ustanovení.98 

 

Byť jsou soukromoprávní principy obecně společné jak právu občanskému tak 

obchodnímu, nalézáme v obchodním právu řadu specifik a odlišností, které je třeba 

brát v potaz.  

 

Hlavní skupinu obchodních závazkových vztahů tvoří tzv. relativní obchody. Jejich 

relativní obchodní režim spočívá v tom, že vztah je podroben obchodnímu zákoníku 

v závislosti na postavení stran při jeho uzavírání a na poměru, v jakém se předmět 

vztahu zjevně má k tomuto postavení.  

 

Obchodní zákoník rozeznává dvě formy relativních obchodů:  

§ vztahy mezi podnikateli, je-li při jejich vzniku s přihlédnutím ke všem 

okolnostem zřejmé, že se týkají jejich podnikatelské činnosti (§ 261 odst. 1), a  

§ vztahy mezi státem, státní organizací nebo samosprávnou územní jednotkou 

na jedné straně a podnikatelem při jeho podnikatelské činnosti na straně 

druhé, jestliže se týkají zabezpečování veřejných potřeb99 (§ 261 odst. 2).  

 

Aby byl závazkový vztah mezi podnikateli posouzen jako obchodní, je ale nutné 

naplnit další podmínku - s přihlédnutím ke všem okolnostem musí být v době jeho 

vzniku zřejmé, že se týká podnikatelské činnosti stran. To vyvolává dva okruhy 

nejasností - kdy se vztah týká podnikání a kdy to lze považovat za zřejmé.  

 

Judikatura k prvnímu problémovému okruhu není jednotná. Za zásadní lze nicméně 

označit rozhodnutí Nejvyššího soudu ze dne 28. března 2007, sp. zn. 33 Odo 

249/2005. Spor se v souzeném případě týkal délky promlčecí doby u nároků z 

bezdůvodného obohacení ze smlouvy mezi dvěma podnikateli, jejímž předmětem 

bylo ubytování zaměstnanců podnikatele za účelem jejich rekreace. Vrchní soud v 

Praze dospěl k závěru, že předmět vztahu nenaplňoval podnikatelskou činnost 

objednatele, nýbrž že s ní pouze souvisel, což tento soud neshledal dostatečným pro 

                                                      
98 ŠTENGLOVÁ, I., PLÍVA, S., TOMSA, M.  Obchodní zákoník. Komentář. Praha: C. H. Beck, 2009. ISBN: 978-80-7400-

055-3. 
99 K definici veřejných potřeb se vyjádřil Nejvyšší soud v rozsudku ze dne 25. 10. 2004, sp. zn. 31 Odo 341/2004 takto: 

„Jedná se například o výstavbu a opravu vodovodů, veřejných komunikací, osvětlení apod. Zmíněným hlediskům by pro 
daný případ odpovídala výstavba prodejny potravin a smíšeného zboží, neboť takováto budova má podle svého stavebně 
technického určení sloužit k prodeji, tedy k uspokojování potřeb všech obyvatel obce bez ohledu na to, kdo ji provozuje.“. 
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založení režimu obchodního zákoníku. Nejvyšší soud se s tímto názorem neztotožnil. 

Zdůraznil, že vztahy týkající se podnikání zahrnují též vztahy, které s podnikáním 

souvisejí, respektive jsou uzavírány ve vazbě na toto podnikání. Doslova uvedl: 

"Podmiňuje-li ustanovení § 261 odst. 1 ObchZ podřazení závazkového vztahu režimu 

obchodního zákoníku skutečností, že se týká podnikatelské činnosti jeho subjektů, 

neznamená to, že podstatou vztahu musí být výhradně podnikatelská činnost 

vymezená předmětem podnikání jeho subjektů podle obchodního rejstříku. Z 

formulace 'týkající se' vyplývá, že nejde jen o závazky, jimiž se bezprostředně 

realizuje zapsaný předmět podnikání podnikatelů, kteří jsou účastníky tohoto vztahu, 

ale i o závazky, které s jejich podnikáním souvisejí, tedy které jsou uzavírány ve 

vazbě na podnikání těch podnikatelů, kteří dané smlouvy uzavírají. Takového 

charakteru je i posuzovaný vztah mezi úpadcem a žalovanou, v jehož rámci úpadce 

sjednával ubytování pro své zaměstnance. Byť nejde o přímé naplňování předmětu 

jeho podnikání, vstupoval úpadce do tohoto vztahu z důvodu zabezpečení potřeb 

svých zaměstnanců, jejichž prostřednictvím předmět svého podnikání realizoval. 

Posuzovaný vztah mezi úpadcem a žalovanou se tak ve smyslu ustanovení § 261 odst. 

1 ObchZ týkal podnikatelské činnosti úpadce."  

 

Podobně vyznívá rozhodnutí ze dne 19. října 2005, sp. zn. 33 Odo 821/2004. 

Nejvyšší soud se v něm rovněž spokojil se "souvislostí", respektive s "vazbou" 

posuzovaného vztahu na podnikání účastníka, doplnil nicméně požadavek, aby zde 

byl "přímý vztah" (v daném případě šlo o koupi osobního automobilu podnikatelem): 

"Obchodní charakter závazkového vztahu je dán, vznikl-li v rámci podnikatelské 

činnosti osoby, jež je podnikatelem ve smyslu § 2 odst. 2 ObchZ, nebo má-li jeho 

vznik k této podnikatelské činnosti přímý vztah. Z výrazu 'týkají se' plyne, že nejde jen 

o závazky, jimiž se bezprostředně realizuje zapsaný předmět podnikání účastníků 

těchto závazkových vztahů, ale i o závazky, které s jejich podnikáním souvisejí a jsou 

uzavírány ve vazbě na toto podnikání. Pro závěr o obchodní povaze závazkového 

vztahu je splnění uvedené podmínky nezbytné, neboť i podnikatel si může opatřovat 

věci pro svoji osobní potřebu či pro jinou než podnikatelskou činnost a pak se 

závazkový vztah řídí plně občanským zákoníkem."  

 

Je nicméně třeba poukázat i na jiná rozhodnutí, která jako by vycházela z užšího 

výkladu toho, co se ještě týká podnikání a co již nikoliv. V rozhodnutí ze dne 18. 
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prosince 2003, sp. zn. 25 Cdo 2101/2002, byl senát Nejvyššího soudu postaven před 

otázku, nakolik lze pod režim obchodního zákoníku podřadit vztah mezi 

bezpečnostní agenturou a podnikatelem při ostraze jeho nemovitého majetku. 

Odpověď měla význam pro posouzení, jakým předpisem se měla řídit odpovědnost 

agentury za škodu způsobenou podnikateli vloupáním třetí osoby do objektu po dobu 

vadného výkonu ostrahy zaměstnanci agentury. Nejvyšší soud uzavřel, že vztah se 

netýkal podnikatelské činnosti vlastníka budovy, odpovědnost se tudíž posoudí podle 

obecného občanského práva: "Dovolateli je sice třeba přisvědčit v tom, že oba 

účastníci daného právního vztahu mají postavení subjektů podle obchodního 

zákoníku, neboť oba jsou podnikateli zapsanými v obchodním rejstříku, avšak 

vzhledem k tomu, že mezi nimi uzavřená smlouva o ostraze objektu nemá charakter 

obchodního vztahu, a nejedná se ani o obchodní závazkové vztahy podle § 261 odst. 

2, 3, 4, 6 a § 262 ObchZ, řídí se uplatněný nárok žalobce na náhradu škody 

občanským zákoníkem." Je poněkud zarážející, jak Nejvyšší soud ČR v tomto závěru 

argumentoval. Právní názor, že se nejedná o obchodní závazkový vztah, odůvodnil 

tím, že uzavřená smlouva nemá charakter obchodního vztahu.  

 

Restriktivní postoj ale Nejvyšší soud zaujal též v rozhodnutí ze dne 12. srpna 1998, 

sp. zn. 2 Odon 187/97. Předmětem sporu byl režim smlouvy o budoucí leasingové 

smlouvě týkající se nemovitostí. Závěr o tom, že budoucí smlouva se netýkala 

podnikatelské činnosti jedné ze stran sporu, Nejvyšší soud ČR dovodil jen z toho, že 

v době jejího uzavření předmět jejího podnikání nezahrnoval uzavírání takových 

smluv, když tímto předmětem byla pouze "marketingová, poradenská a inženýrská 

činnost, marketingový výzkum, obchodní a zprostředkovatelská činnost, propagace, 

ekonomicko-účetní poradenství a ostatní související činnosti".  

 

Posledně uváděné rozhodnutí by se ve světle novějších rozhodnutí citovaných výše 

mohlo jevit jako překonané, podobná filozofie však bohužel prosvítá též jedním zcela 

nedávným rozsudkem Nejvyššího soudu ČR ze dne 31. ledna 2007, sp. zn. 28 Cdo 

253/2006. Nejvyšší soud ČR v něm doslova uvedl: "Dovolací soud se nejprve 

zabýval výchozí otázkou, zda byl vztah mezi žalovaným a právním předchůdcem 

žalobce, založený smlouvou o nájmu nebytových prostor resp. movitých věcí, vztahem 

občanskoprávním či obchodněprávním. Z ustanovení § 261 odst. 6 ObchZ zajisté 

vyplývá, že smlouvy, upravené jako smluvní typ v občanském zákoníku (či jeho 
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prováděcím předpise), se řídí kromě relevantních občanskoprávních ustanovení též 

obchodním zákoníkem. To ovšem platí jen pro smlouvy uzavřené mezi podnikateli v 

souvislosti s jejich podnikatelskou činností (§ 261 odst. 1 ObchZ.). Právní 

předchůdce žalobce však neměl zapsán jako předmět podnikání nájem nebytových 

prostor; nelze tedy považovat smlouvu o nájmu nebytových prostor za uzavřenou v 

souvislosti s jeho podnikatelskou činností, a proto se předmětný závazkový vztah 

spravoval občanským zákoníkem, resp. zákonem č. 116/1990 Sb., o nájmu a 

podnájmu nebytových prostor." K tomu lze nicméně doplnit, že podnikatel 

(zemědělské družstvo), jehož předmět podnikání soud posuzoval, byl v daném vztahu 

v postavení pronajímatele (tedy vlastníka nemovitosti, který tímto způsobem 

spravoval svůj obchodní majetek), nikoliv nájemce.  

 

Vytvořit z obou uvedených názorových linií konsistentní závěr se zdá obtížné. Výše 

citovaná rozhodnutí senátu č. 33 vyznívají přesvědčivě a jsou lépe argumentovaná. 

Řešení spočívá v prorogaci obchodního zákoníku. Ve světle posledně uváděných 

rozhodnutí Nejvyššího soudu je nicméně nutné doporučit, aby podnikatelé u vztahů k 

jiným podnikatelům, které bezprostředně nenaplňují předmět jejich podnikání a tam, 

kde tak lze učinit, režim obchodního zákoníku z opatrnosti stvrdili prorogací 

obchodního zákoníku ve smyslu § 262 obchodního zákoníku, chtějí-li si být jisti tím, 

že jim soudy režim obchodního zákoníku neupřou překvapivým poukazem na 

nedostatečnou souvislost navázaného vztahu s jejich podnikáním. 100 

 

 

6.     NOVÝ KODEX OBČANSKÉHO PRÁVA 

 

Právní předpisy odráží společenskou atmosféru a potřeby společnosti doby, v níž je 

tvořen. Nejinak je tomu u současného občanského zákoníku, který byl přijat v roce 1964 

a vychází z poměrů 60. let a z tehdejších názorů na soukromé právo, což zapříčinilo 

jeden z největších nedostatků tohoto zákoníku – roztříštěnost úpravy 

občanskoprávních vztahů v několika různých právních předpisech. Při řešení 

konkrétních záležitostí je tedy nutné sledovat nejen občanský zákoník, ale také např. 

zákon o rodině, obchodní zákoník či mnou rozebíraný zákon o nájmu a podnájmu 

nebytových prostor a další zákony.  

                                                      
100   Čech, P. Kdy použít obchodní zákoník a kdy jen občanský zákoník I, Právní rádce, dostupné z 

<http://pravniradce.ihned.cz/2-22647830-F00000_d-b6>. 
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Vytvořit právní úpravu, která by byla neměnná a vhodná pro každou dobu, vyžaduje 

velké úsilí a dlouholetou práci a především takovou podobu předpisu, který bude 

vykazovat značnou míru obecnosti a tím i větší odolnost proti změnám ve společnosti.  

Česká republika prošla za období posledních 20 let rozsáhlými společenskými 

změnami. Vytvořením a přijetím nového občanského zákoníku se i v oblasti 

soukromého práva zařadíme mezi ostatní vyspělé evropské země. Ministerstvo 

spravedlnosti ČR pracuje již řadu let na rekodifikaci soukromého práva. V jejím 

rámci se připravuje nejen nový občanský zákoník, ale také nový obchodní zákon a nový 

zákon o mezinárodním právu soukromém.  

 

Smyslem návrhu občanského zákoníku je kodifikovat soukromé právo v České 

republice. Účelem je, až na výjimky, upravit veškeré soukromoprávní vztahy v jednom 

kodexu. Návrh nového zákoníku klade důraz na naše demokratické právní tradice, i na 

principy a standardy soukromého práva v Evropě. Základním obecným ideovým 

zdrojem rekodifikace je vládní návrh občanského zákoníku bývalého Československa z 

r. 1937, který nebyl jako zákon přijat kvůli událostem následujícím po mnichovské 

dohodě. Důvodem je především to, že tento vládní návrh sledoval modernizační revizi 

rakouského Obecného zákoníku občanského (ABGB)101 z r. 1811 v jeho konfrontaci s 

novějšími evropskými zákoníky, zejména německým a švýcarským. 

Návrh nového občanského zákoníku však hledal inspiraci i v současných aplikovaných 

zahraničních úpravách, a to především v zákoníku německém, švýcarském, rakouském, 

italském a nizozemském. 

 

Hlavní zásady kodifikace jsou především následující: 

§ vypracovat kodexy vycházející z respektu ke středoevropskému právnímu myšlení;  

§ vytvořit zákoník srovnávající se s evropskou právní a kulturní konvencí;  

§ rozejít se s myšlenkovým světem socialistického práva.  

 

Občanský zákoník je tématicky rozdělen do pěti částí – Obecná část, Rodinné právo, 

Absolutní majetková práva, Relativní majetková práva a Ustanovení společná, 

přechodná a závěrečná.  

                                                      
101 Všeobecný občanský zákoník [německý název „Allgemeines Bürgerliches Gesetzbuch“ (ABGB)], výsledek několika 

desítek let trvajícího úsilí o kodifikování soukromých práv a povinností obyvatel rakouského císařství. Byl vyhlášen 
patentem z 1. 6. 1811, č. 946 Sb. z. s. s účinností od 1. 1. 1812. 
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V Obecné části jsou především vymezeny jednotlivé pojmy, se kterými následně text 

občanského zákoníku pracuje. Část Rodinné právo v sobě zahrnuje dnešní zákon o 

rodině. Dotýká se jak institutu manželství, tak vztahů mezi příbuznými, zejména pak 

vztahů mezi rodiči a dětmi. Část Absolutní majetková práva v sobě skrývá definici 

vlastnictví, práva k cizím věcem a problematiku dědění. 

Čtvrtá část nazvaná Relativní majetková práva je nejobsáhlejší. Zahrnuje v sobě právní 

úpravu smluv, stejně tak jako závazky z deliktního jednání (včetně odpovědnosti za 

škodu). Poslední část se zabývá především legislativně technickou problematikou, 

mimo jiné tím, které dosavadní zákony budou novým zákonem zrušeny. 102 

 

Mezi základní časové mezníky přípravy návrhu nového občanského zákoníku řadíme 

duben 2001, kdy byl schválen věcný záměr (tzv. fáze I.), dále leden 2003, kdy byla 

představena první verze návrhu (tzv. fáze II.), květen 2007, v němž byla představena 

druhá verze návrhu (tzv. fáze III.), květen 2008, kdy byl návrh rozeslán do oficiálního 

připomínkového řízení (tzv. fáze IV.) a konečně leden 2009, kdy byl návrh předložen 

vládě (tzv. fáze V.). Zlomovým dnem je 27. duben 2009, kdy Vláda České republiky 

schválila občanský zákoník a spolu s ním také zákon o obchodních společnostech a 

družstvech, který se omezí na úpravu vzniku, fungování a zániku obchodních 

společností a družstev, a zákon o mezinárodním právu soukromém. Budoucnost nového 

občanského zákoníku je však stále nejistá. 

 

Nový soukromoprávní kodex se bude pochopitelně dotýkat i nájmu a podnájmu 

nebytových prostor. Zjednodušuje problematiku nebytového prostoru co do 

klasifikace pojmu samotného, neboť v novém občanském zákoníku § 470 stanoví, že 

je-li byt podle jiného zákona vymezen jako část domu (jednotka) a nabude-li k bytu 

vlastnické právo první vlastník, hledí se na byt jako na nemovitou věc. Totéž platí za 

stejných podmínek o prostoru, který slouží k jinému účelu než k bydlení (dále jen 

„nebytový prostor“). Byty a nebytové prostory budou po splnění podmínek daných   

§ 470 považovány za věc v právním slova smyslu. O bytech a nebytových prostorech 

bude tedy také stanoveno, že jsou samostatným předmětem vlastnictví, a tudíž věcmi 

                                                      
102 Obecně o zákoníku, dostupné z http://obcanskyzakonik.justice.cz/cz/obecne-o-zakoniku.html. 
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v právním smyslu. Vlastnictví bytů a nebytových prostor bude odděleno (resp. 

oddělitelné) od vlastnictví budovy, v níž se nacházejí.103 

 

Kromě toho implementuje úpravu nebytových prostor do samotného kodexu a tím 

opouští dosavadní úpravu této tématiky v jiném speciálním zákoně. Nájem je upraven 

v oddílu 3, nazvaném Nájem, v ustanoveních § 2044 až § 2195. Pododdíl 1 Obecně o 

nájmu stanoví, že pronajmout lze věc nemovitou i nezuživatelnou věc movitou, dále i 

část nemovité věci. Dále jsou zde upravena práva a povinnosti stran, podnájem, změna 

vlastnictví i skončení nájmu. Pododdíl 2 nese název Zvláštní ustanovení o nájmu bytu a 

nájmu domu a obsahuje pravidla pro zajištění bytových potřeb nájemce a popřípadě i 

členů jeho domácnosti přenecháním bytu či domu do nájmu.  

Z hlediska tématu této práce bude zásadní pododdíl 3, s názvem Nájem prostoru 

sloužícího k podnikání. Ustanovení tohoto pododdílu se vztahují na nájem prostoru nebo 

místnosti, je-li účelem nájmu provozování podnikatelské činnosti a slouží-li prostor 

nebo místnosti alespoň převážně podnikání, bez ohledu na to, zda je účel nájmu 

v nájemní smlouvě vyjádřen. Pro nájem prostoru sloužícího podnikání se subsidiárně 

použijí obecná ustanovení o nájmu. Nová úprava dále zahrnuje možnost s předchozím 

souhlasem pronajímatele převést nájem v souvislosti s převodem podnikatelské 

činnosti, jíž prostor slouží. Novinkou je také tzv. náhrada převzetí zákaznické základny. 

Jejím obsahem je právo nájemce na náhradu za výhodu pronajímatele nebo nového 

nájemce, kterou získal převzetím zákaznické základny vybudované vypovězeným 

nájemcem. Toto právo vzniká nájemci, pokud nájem skončil výpovědí ze strany 

pronajímatele.  

 

Vzhledem k tomu, že se v současné době nájem nebytových prostor pojí především 

s podnikatelskou činností, považuji tento způsob úpravy za vhodný a přehledný. Nájem 

prostor nesloužících k podnikání bude upraven obecnými ustanoveními o nájmu. 

Pododdíl 4 zavádí Podnikatelský pronájem věcí movitých, pododdíl 5 přebírá Nájem 

dopravního prostředku, který dnes nalezneme v ObchZ. Pododdíl 6 nazvaný Ubytování 

se věnuje přechodnému užívání prostor. 

 

Na okraj stojí zato zmínit i nový oddíl 4 nazvaný Pacht, který pak zavádí institut 

pachtovní smlouvy. Ta na rozdíl od nájmu předpokládá, že pachtýř bude vlastním 

                                                      
103 Eliáš, K., Zuklínová, M. Principy a východiska nového kodexu soukromého práva, Praha: Linde, 2001. ISBN: 80-7201-
303-0. 
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přičiněním věc obhospodařovat tak, aby přinášela výnos. Vzhledem ke specifické 

povaze pachtu se rozdílně od nájmu upravují především otázky vztahující se 

k prodloužení a výpovědi pachtovní smlouvy. S ohledem na zvláštnosti podnikání 

v zemědělství, je v návrhu samostatně upraven i zemědělský pacht (pododdíl 2).  

Nový kodex představuje historicky významnou událost, neboť se jedná o největší 

legislativní dílo, které na území Čech, Moravy a Slezska bylo od dob ABGB takto 

připraveno.104   

 

Z hlediska hodnocení nového kodexu oceňuji především odstranění současného 

dualismu závazkového práva v občanském a obchodním zákoníku a tím i celkové 

vyjasnění řady problematických otázek. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                      
104  Tisková konference po jednání vlády, 27. dubna 2009, Jiří Pospíšil, ministr spravedlnosti, dostupné z 

http://www.vlada.cz/cz/media-centrum/tiskove-konference/tiskova-konference-po-jednani-vlady--27--dubna-2009-
56572/. 
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ZÁVĚR 

 

Nebytové prostory byly na našem území předmětem nájmu od nepaměti. Méně 

intenzivní však byla zákonná úprava tohoto institutu. Historicky byl sice nájem uceleně 

a relevantně upraven již v roce 1811 v ABGB, nicméně vymezení nebytových prostor 

tento zákon neobsahoval a jejich nájem splýval s nájmem v užším smyslu. V polovině 

20. století vytvořil zákonodárce nové normy upravující tento institut, avšak způsobem 

ovlivněným sovětskou právní vědou a praxí. Po změně společenských, politických a 

tedy i právních poměrů vznikala v roce 1989 potřeba stanovení pravidel pro rozvoj a 

ochranu podnikání a hospodářské soutěže a tím i nutnost úpravy práv a povinností 

nájemců a pronajímatelů nebytových prostor. Jako odezva na požadavky společnosti 

vznikl zákon č. 116/1990 Sb., o nájmu a podnájmu nebytových prostor, jež se stal po 

několika novelizacích ustupujících od kogentní úpravy k dispozitivním normám 

zdůrazňujících princip smluvní volnosti, základním předpisem upravující tento institut. 

 

Cílem mé práce bylo rozebrat tento stručný a zároveň komplikovaný právní předpis, a 

popsat jeho užití a nedostatky. S ohledem na specialitu zákona o NPNP vůči 

občanskému zákoníku jsem se v práci dále zaměřila na vysvětlení jeho použití, jakož i 

vztahu k ostatním předpisům, zejména k zákoníku obchodnímu, stavebnímu zákonu či 

zákonu o vlastnictví bytů.  

Nejvíce jsem se soustředila na rozbor vzniku nájmu nebytových prostor s podrobným 

výkladem o podstatných náležitostech smlouvy o nájmu nebytových prostor, na úpravu 

práv a povinností nájemce a pronajímatele, jakož i na možné způsoby zániku nájmu.  

 

Zvláštní kapitola je v této práci věnována problematice stavebních úprav na nebytovém 

prostoru, která by se dle mého názoru neměla ztrácet mezi obecným výkladem o 

právech a povinnostech účastníků. Stavební úpravy představují zásadní zásah do 

prostoru a jejich materiální, finanční a jiné následky jsou natolik významné, že 

důkladná znalost jejich zákonné úpravy i smluvních možností je nezbytná. Do zvláštní 

kapitoly je rovněž vyčleněna aotázka podnájmu nebytových prostor a to zejména kvůli 

přehlednosti celé práce. 

 

Nájem nebytových prostor je závazkový právní vztah, do něhož velmi často vstupují 

podnikatelské subjekty v rámci své podnikatelské činnosti. Kvůli otázkám aplikačních 
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problémů a vztahům mezi jednotlivými kodexy jsem shledala za vhodné věnovat nájmu 

nebytových prostor podnikateli zvláštní kapitolu, v níž jsem se s pomocí judikatury 

pokusila objasnit základní pravidla aplikace příslušných norem.  

 

Po důkladném rozboru vybraných soukromoprávních předpisů České republiky, 

vztahujících se k institutu nebytových prostor, jsem dospěla k závěru, že současná 

platná úprava soukromého práva je příliš komplikovaná, roztříštěná a nepřehledná.  

Poslední kapitola této práce je proto věnována podobě nově připravovaného občanského 

zákoníku. Umístění kapitoly na samotný konec nemá tomuto tématu přičítat okrajový 

význam, ba naopak završuje celou práci s budoucí vizí nové úpravy, která opouští 

existenci speciálního zákona o nájmu a podnájmu nebytových prostor a plně zohledňuje 

trendy civilního práva v současné moderní společnosti. 

 

Vzhledem k dispozitivní povaze nájmu nebytových prostor jsem se v této práci pokusila 

nastínit některá možná smluvní řešení konkrétních otázek, jež zákon ponechává na 

úpravě stran, a uvést tak praktické instrumenty, díky kterým mohou nájemci a 

pronajímatelé předejít budoucím sporům či spory usnadnit.   

  

Významnou úlohu v této práci sehrála rovněž judikatura českých soudů týkající se 

nebytových prostor, kterou považuji za základ při řešení řady otázek, na které nám 

právní předpisy nedávají jasné odpovědi. I přes dominantní postavení psaného práva 

hrají v praxi rozhodnutí vyšších soudů klíčovou roli a jejich autoritu a význam nelze 

opominout.  
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ABSTRAKT 

 

Tématem této práce je úprava nájmu a podnájmu nebytových prostor v českém právním 

řádu. Práce vysvětluje pojem nebytový prostor v obecné i konkrétní rovině. Věnuje se 

vzniku nájmu nebytových prostor, podstatným náležitostem smlouvy o nájmu 

nebytových prostor, právům a povinnostem nájemce a pronajímatele, zejména pak 

problematice odevzdání nebytových prostor, udržování a opravy nebytových prostor, 

kontrole prostor pronajímatelem a zabezpečování a poskytování služeb pronajímatelem. 

Práce podrobně rozebírá možnosti a podmínky skončení nájmu nebytových prostor. 

V neposlední řadě uvádí možnou smluvní úpravu konkrétních institutů v nájemní 

smlouvě.  

Pro lepší orientaci čtenáře je vznik, obsah a zánik podnájmu je upraven odděleně od 

nájmu nebytových prostor v samostatné kapitole. 

 

Zvláštní kapitola je věnována stavebním úpravám nebytových prostor, jakožto speciální 

problematice, jež v praxi působí nemalé komplikace. Dále je v práci dán prostor rozboru 

nájmu nebytových prostor podnikateli a vysvětlen vztah občanského a obchodního 

zákoníku s ohledem na nájem nebytových prostorb.  

 

V závěru se pozornost ubírá k novému občanskému zákoníku, jeho stručné 

charakteristice a objasnění samotné nové úpravy nájmu.  

 

Pro sepsání této práce byla použita odborná literatura včetně komentářů zákonů, 

časopisecká literatura, odborné články a řada soudních rozhodnutí, zejména Nejvyššího 

soudu České republiky.  

 

 

Klíčová slova: nebytový prostor, nájem, podnájem 

 

 

The subject of this thesis is the lease and sublease of non-residential premises amended 

by Czech law. The thesis clarifies the term “non-residential premises” in general as well 

as particular meaning. Hereafter is the thesis focused on the creation of the lease of non-

residential premises, the essential elements of the lease agreement of non-residential 
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premises, rights and obligations of landlords and tenants, especially the issue of 

handover of non-residential premises, maintenance and repair of non-residential 

premises, revisal of the premises by the landlord and securing and providing the 

services by the landlord. The thesis deals in detail with possibilities and conditions for 

termination of the lease. In order to assure better orientation of the reader the creation, 

content and termination of sublease are handled separately from the lease of non-

residential premises in detached chapter. 

In addition the thesis aims to outline the conceivable contractual arrangements of 

presentive institutes appearing in the lease agreement. 

 

A special chapter is dedicated to the building conversions of non-residential premises, 

which are concerned as a particular issue causing fairly big complications. Furthermore 

the thesis describes the lease of non-residential premises by entrepreneurs together with 

the relationship of civil and commercial code with respect to lease of non-residential 

premises. 

In conclusion the attention is paid to the new civil code, its brief description and 

enlightenment of the new arrangement of the lease. 

 

The thesis operates with the expert’s literature including commented Acts, periodical 

literature, expert’s papers and a variety of judicial decisions, particularly of the Supreme 

Court of the Czech Republic. 

 

 

 

 

 

 

 

Key words: non-residential premises, the lease, the sublease 
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